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Joonas Laine

KuK-Kuu, kuk-kuu on var-

masti monelle suomalaisel-

le tuttu metsän siimeksestä 

kantautuva ääni. Käki kuk-

kuu Suomessa 120 000:n pa-

rin voimin, ja kanta kattaa lä-

hes koko maan.

Se on siitä mielenkiin-

toinen laji, ettei emo hau-

do omia muniaan, vaan las-

kee ne toisten lajien pesiin. 

Käenmunia on löydetty jo-

pa kymmenien eri lintulaji-

en pesistä, mutta läheskään 

kaikki eivät ole käenpoikasis-

ta säännöllisesti huolehtivia.

Säännöllisempiin isäntä-

lajeihin kuuluvat esimerkik-

si västäräkki, rautiainen ja 

punarinta, joille yhteistä on 

se, että ne pesivät avoimissa 

pesissä. Yhdellä käen isän-

tälajeista on sen sijaan katto 

pään päällä.

— Leppälintu on ainoa on-

kalomaisessa pesässä pesi-

vä lintu, mikä vaikuttaa kä-

en biologiaan hirvittävän 

paljon, kertoo tomas Grim, 

tshekkiläisen Palackyn yli-

opiston professori.

Juuri käen ja leppälinnun 

yhteiselo on syy miksi Grim 

ja monet muut tutkijat ovat 

suunnanneet Ruokolahden 

ja Utulan metsiin.

KäKitutKimuKsen en-

siaskeleet alueella otettiin 

1980-luvun alkupuolella, jol-

loin Juha Haikola nakut-

ti ensimmäiset linnunpöntöt 

ympäri Ruokolahtea ja Puu-

malaa tutkiakseen käkiä ja 

leppälintuja.

Sittemmin alueella on käy-

nyt tutkijoita Suomen lisäk-

si esimerkiksi Tshekistä, Iso-

Britanniasta, Norjasta, Tans-

kasta, Unkarista ja Uudes-

ta-Seelannista. Grim oli Utu-

lassa ensimmäisen kerran 

2008, mutta aloitti yhtäjak-

soisen tutkimusprojektin vii-

si vuotta sitten monien mui-

den tutkijoiden kanssa.

— Pohjois-Suomessa on ny-

kyään toinen paikka, mut-

ta vain täällä oli alun perin 

mahdollista tutkia käkeä ja 

sen ainoaa koloissa tai pön-

töissä pesivää isäntälajia, 

leppälintua, Grim valottaa.

Tutkimusalueen läntisin 

kolkka on Huuhanrannan 

tienoilla, josta noin 25 kilo-

metrin pätkällä itään pui-

hin on ripustettu 350 linnun-

pönttöä.

tutKijAt ovat paneutu-

neet erilaisiin osa-alueisiin, 

kuten käen muniin, poika-

siin ja lentämään opettele-

viin poikasiin.

— Olemme esimerkiksi seu-

ranneet näitä untuvikkoja 

niiden jätettyä pesän, kuin-

ka leppälintu niitä ruokkii ja 

minkälaista ruokaa se tuo, 

kuinka leppälinnut puolus-

tavat poikasia ja kuinka pit-

kään ne pitävät käenpoika-

sista huolta, Grim kertoo.

— Tutkimus on ainutlaatui-

nen, sillä muita isäntälajeja 

ei ole tutkittu tällä tavalla.

Kun käki kuoriutuu, se 

työntää muut munat ja poi-

kaset pois pesästä. Muiden 

isäntälajien kohdalla käki 

onnistuu häädössä, mutta 

Grimin mukaan leppälinnun 

ollessa kyseessä noin yhdes-

sä kolmasosassa tapauksista 

käenpoikasen kanssa pesään 

jää myös isäntälajin poikasia.

— Tilanne on käelle erit-

täin vaikea. Olemme osoit-

taneet, että se ei kasva nor-

maalisti, ja vaikka se selviäi-

si lentovaiheeseen asti, se 

kuolee pesän ulkopuolella 

poikkeuksetta.

— Tätä ei ole ennen tiedet-

ty.

KAiKKeA tutkimuksen ai-

kana karttunutta tietoa ei pu-

reta aivan hetkessä, sillä vi-

deomateriaalia on kertynyt 

keskimäärin noin 400 tuntia 

joka vuosi.

Valtavan materiaalimää-

rän sekaan on mahtuu mo-

nia harvinaislaatuisia tapa-

uksia. Tutkijat huomasivat 

yhtenä päivänä käenpoikas-

ten kadonneen tervaskan-

non kolossa sijainneesta pe-

sästä, ja piilotetulle kameral-

le tallentunut pätkä sai haro-

maan hiuksia.

Varpushaukka kävi nap-

paamassa poikasen pesästä 

ja pisteli sen poskeensa pe-

sän ulkopuolella.

— Edes David Attenbo-
roughlla ei ole näin hienoa 

materiaalia, Grim naurahtaa 

viitaten BBC:n kuuluisaan 

luontodokumenttien juonta-

jaan.

tsheKin ja EU:n rahoitta-

ma viiden vuoden projekti 

Ruokolahdella loppuu tähän 

vuoteen. Seurantaa ja pieni-

muotoisempaa tutkimusta 

tehdään jatkossakin, muttei 

yhtä laajassa mittakaavassa.

Grim ja muut tutkijat mat-

kasivat kotiin sunnuntaina.

— Haluan ehdottomasti tul-

la takaisin, mutta meillä on 

niin paljon materiaalia, et-

tä sen purkamiseen menee 

muutama vuosi, tshekkiläis-

professori, johon Suomen 

luonto on tehnyt lähtemättö-

män vaikutuksen, sanoo.

— Ehkä tulemme ensi 

vuonna takaisin pariksi vii-

koksi, mies hymyilee.  l

Utulan metsät ovat 
käkitutkimuksen kehto

Käkitutkijat ovat 
työskennelleet 
Ruokolahdella ja 
Utulassa vuosien 
ajan. erityinen 
kiinnostuksen kohde 
on ollut käki ja sen 
ainoa pöntössä 
asustava isäntälaji, 
leppälintu.

Edes David 
Attenboroughlla 
ei ole näin hienoa 
materiaalia.

Tomas Grim

Käki (Cuculus 
canorus)
• Väri: ruskea tai harmaa

• Koko: pituus 32—36 
cm, siipien kärkiväli 54—
60 cm, paino 80—160 g

• Levinneisyys: laaja alue 
euroopasta aasian itä-
osiin asti, suomessa lähes 
koko maa

• Kanta suomessa: pesi-
vien parien määrä arviolta 
noin 120 000

Lähteet: Suomen lintuatlas, 

www.luontoportti.com

Juuri kuoriutunut käenpoikanen pystyy sokeanakin työntämään muut munat pois pesästä. Aikuisella ihmisellä suoritus vas-

taisi itsensä painoisien betonisäkkien poisheittämistä kolme metriä syvästä kuopasta.

Tomas Grim

Käenpoikasen paino noin 40-kertaistuu kolmessa vii-

kossa. Kuoriutuessaan poikanen painaa 3,5 grammaa ja 

pesästä lähtiessään 120 grammaa.

Leppälintu on ainoa käen isäntälaji, joka pesii koloissa 

tai pöntöissä. Kuvassa ylhäällä naaras ja alhaalla koiras.

Vain  

koiraskäki  

kukkuu.
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