Maakotkan elinpiiriä laajennetaan Pohjois-Karjalassa
Suomen luonnonsuojeluliitto ja Joensuun Popmuusikot sopivat Ilosaarirockin ympäristölipputulojen
käyttämisestä vuonna 2015 maakotkan tekopesien rakentamiseen Pohjois-Karjalassa. Pesille on tarvetta,
koska nykyiset heikko-oksaiset puut vaikeuttavat kotkien pesänrakennusta muuten pesintään sopivilla
seuduilla. Suojeluhankkeen tavoitteena on palauttaa maakotka myös maakunnan länsiosan
pesimälajistoon.
”Haluamme, että suojelukohde sijaitsee jossain lähellä. Näin pääsemme itse tarkastamaan, mitä rahoilla
tehdään. Lisäksi haluamme tuoda esiin pienempiä kohteita, jotka jäävät helposti suurten hankkeiden
varjoon. Looginen ketjuhan tässä on rupiliskon ja järvilohen kutupaikoista maakotkan pesiin” sanoo
Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis.

Ilosaarirock on lahjoittanut rahaa luonnosuojelukohteisiin vuodesta 2011 lähtien. Aiemmin on
suojeltu rupiliskoa, järvilohta ja Kuorinka-järveä.
Käytännön pesänrakennustyöstä vastasi Suomen luonnonsuojeluliton puheenjohtaja Risto Sulkava, jolla on
pitkä kokemus maakotkan pesiltä sekä Pohjois-Suomesta että levinneisyysalueen etelärajalta. Yhteistyö
Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen rengastajien kanssa oli saumatonta. Myös päävastuu
tekopesien tarkistamisesta tulevina vuosina jää alueen lintuharrastajille.
”On hienoa, että alueelta löytyy kiinnostusta jatkaa kotkien suojelutyötä”, Sulkava kehuu.
Maakotkan levinneisyysalue ei laajene hetkessä. Uudet tekopesät on sijoitettu kokemuksen kautta
parhaalta näyttävään paikkaan. Seuraavaksi odotetaan, että nuori, omaa reviiriä etsiskelevä kotka
hyväksyisi paikan ja asettuisi asumaan. Pesä asutetaan erittäin harvoin ensimmäisenä vuonna. Pesät on
kuitenkin tehty kestämään ainakin parikymmentä vuotta ja kotkanuorukaisilla on riittävästi aikaa havaita
uusi paikka.
”Olen erittäin optimistinen, että ainakin joku pesistä tulee jossakin vaiheessa asutuksi ja laajentaa siten
maakotkan levinneisyysaluetta Itä-Suomessa kokonaan uusille seuduille”, arvio Sulkava.
Ilosaarirockin tuen avulla rakennettiin syyskesällä 2015 viisi maakotkan tekopesää.
”Viidestä uudesta pesästä yksi on maakuntarajan tuntumassa siten, että jos se tulee asutuksi, puolet
reviiristä on naapurimaakunnan puolella. Voisi siis sanoa, että pesiä tehtiin Pohjois-Karjalaan neljä ja puoli”,
naureskelee Sulkava.
Hän kiittää Rock-väkeä arvokkaasta tuesta ja hyvästä yhteistyöstä.
”Tekopesän tekemisessä ja valmisteluissa on aika iso ammattitaitoa vaativa ja vähän vaarallinenkin työmaa.
Ilman tukea se ei kansalaisjärjestölle olisi mahdollista”.
Ilosaarirock edelläkävijänä festivaalien ympäristöasioissa
”On ollut ilo huomata miten tapahtumien kierrätysmahdollisuudet parantuvat ja ympäristövastuu otetaan
vakavasti. Seurattuina brändeinä festivaaleilla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja saada tätä
kautta aikaan hyviä tekoja” pohtii Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis.

”Monet kansainväliset yhtyeet ovat hyvin ympäristötietoisia ja kysyvät jo sopimusvaiheessa miten
hoidamme ympäristövastuun. Tuomme myös backstagekopeissa esiin ympäristötyötä ja järjestämme esim.
kaikille bändeille mahdollisuuden kierrättää jätteet.”
”Kysymme myös bändeiltä matkustamisesta hiilipäästötutkimusta varten. Näillä kyselyillä olemme saaneet
bändejä miettimään matkustamisen päästöjä ja jopa vaikuttaneet tuleviin matkasuunnitelmiin.”
Varis kertoo, että ympäristökysymykset ovat olleet viime aikoina laajemmin esillä festivaalinjärjestäjien
piirissä.
”Festivaalien vihreys on ollut jo vuosia iso puheenaihe festivaalien verkostossa. Aiheesta on järjestetty
useita seminaareja ja esim. Eurosonic-tapahtumassa palkitaan vuosittain edistyksellinen vihreä festivaali.”

