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      Vallan harvinaista ei ole havaita soivaa metsoa tai jälkiä 
soitimesta keskellä talvea varsinkin leudolla säällä, mutta 

tiiviimmin metsokukot alkavat vierailla soidinpaikoillaan vasta 
maaliskuussa. Alkukeväällä usein vain ulostekasat hakomismän-
tyjen juurella kertovat, että metsokukko on käynyt reviirillään. Se 
on napsinut männynneulasia aamupalakseen tarkkaillen samalla, 
ovatko naapurikukot suvainneet saapua tontilleen. 

Soidin ei ole vielä maaliskuussa päivittäistä. Lumisade ja kova 
pakkanen hyydyttävät helposti kukot. Maassa ne soivat alkuke-
väästä vielä aika harvoin. Kevään edetessä ja sään lämmetessä 
soidin saa vähitellen vauhtia, siivenvetojäljet hangella yleistyvät. 
Soidinkauden alkupuolella kukko voi innostua vetämään siipeä 
myös päiväreviirillään jopa kilometrin päässä soidinpaikasta. 
Näin tapahtuu varsinkin, jos koppeloita on katselemassa. Tämän 
vuoksi alkukeväiset lumijäljet eivät välttämättä kerro soidinpai-
kan tarkkaa sijaintia. 

Soidinkauden alkupuolella metsokukot pistäytyvät soidin-
paikalla yleensä vain aamuisin. Huhtikuun puolivälin lähestyessä 
soidinkiihko kasvaa, ja kukot alkavat yöpyä reviireillään. Ne 
saapuvat soidinpaikalle auringonlaskun vaiheilta alkaen illan 
hämärtyessä. Tavallisesti ne lentävät suoraan reviirilleen puuhun, 
mutta voivat myös kävellä satojen metrien matkan nousten vasta 
soidinreviirillään oksalle. 

Suuren linnun laskeutumisen puuhun kyllä huomaa. Rymistely 
kestää hetken, kun lintu hakee tasapainoa. Piilokojussa makaileva 
tarkkailija voi tuloropinoista arvioida, montako kukkoa lähistölle 
on illan hämärtyessä saapunut. Jännitys ja odotukset aamun 
tapahtumien suhteen ovat korkealla, jos kukko on rymähtänyt 
puuhun suoraan teltan päälle. 

Heti saavuttuaan kukot yleensä ilmoittavat naapureilleen 
röhkien ja narskutellen, ”nokkaa purren”, että paikalla ollaan. 
Jos soidinhuippu ei ole vielä käsillä, kukot ovat loppuillan aika 
hiljaisia. Usein ne kuitenkin syövät vielä iltapalakseen männyn 
neulasia, voivat vaihtaa puutakin muutaman kerran, mikä voi 
kuulostaa kauemmaksi siltä, kuin uusi kukko olisi tullut paikalle. 

Nämä suosikkipuut, hakomismännyt, erottuvat hyvin lumi-
kelillä, sillä hangella puiden juurella on runsaasti ulosteita ja 
varisseita neulasia. Jos samaa mäntyä on käytetty pitempään 
ruokapuuna, latvus on käynyt harvaksi, mikä on myös hyvä hako-
mispuun tuntomerkki.  Kukolla on reviirillään lukuisia yöpymis- ja 
ruokailupuita usein lähellä toisiaan. Useimmiten ne ovat vahva-
oksaisia mäntyjä, mutta nykymetsissä yhä useammin myös pieniä 
ensiharvennusikään ehtineitä puita.

Metson soidin

Metson soidin on kiehtova luonnon näytelmä. Se on viehättänyt metsästäjiä ja muita 
luonnossa liikkujia kautta aikain. Soiva ukkometso hämyisessä metsässä on eksoottinen 
näky. Entisaikojen metsästäjät tunsivat alueensa metsonsoitimet. Moni ”omi” soitimia, 
varjeli niitä kevätyön kulkijoilta ja verotti kantaa henkensä pitimiksi. Vastuullisimmat 
hakivat pihkanmakuisen paistinsa reilusti toukokuun puolella paritteluajan jälkeen. 
Metsoja on joskus ollut paljon, joten kovin pahaa suoneniskua soidinmetsästyksestä 
tuskin seurasi. Varsinkin, kun koppelot usein säästettiin. Kookas lintu muodosti monelle 
suomalaiselle tärkeän leivän jatkeen.

Metsokukon kookas jalanjälki on helposti 
tunnistettavissa. Soidinkauden lähetessä 

huippua, siivenvetojäljet hangella 
lisääntyvät. Lumettomaan aikaan kuuluu 
vain kahinaa, kun metso laahaa siipiään 

varvukossa.
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Koppelot tuovat vauhtia kukkoihin

Huhtikuun loppupuolella koppeloita alkaa näkyä soidinpaikoilla. 
Aluksi niitä voi havaita eri puolilla soidinpaikkaa kotkottelemassa, 
kukkoja katsastamassa. Tämä saa metsokukkoihin vauhtia. Ne 
ilmaisevat olinpaikkansa kuuluvasti ilmahypyin. Ensimmäisen 
kukon pyrähdys laukaisee hyppyhalut muissakin reviirikukoissa 
ja metsästä voi kuulua aikamoinen siipien läiske.         

Huipun lähestyminen näkyy myös iltasoitimessa, joka saa 
aamusoitimen piirteitä. Kukot laulavat innokkaasti puissa tun-
nin tai pari ja laskeutuvat jopa maahan soimaan, varsinkin jos 
koppeloita on paikalla. 

Naarasviikoksi kutsuttu vaihe paritteluineen ajoittuu eteläi-
sessä Suomessa yleensä huhtikuun viimeiselle kolmannekselle, 
maan pohjoisosassa vapun jälkeen. Jos kevät on myöhässä ja sää 
talvista, paritteluvaihe voi siirtyä maan eteläosassakin pitkälle 
toukokuuhun.

Vapun tienoilla metsokukot alkavat saapua soidinpaikalle klo 
21 jälkeen. Ensimmäiset kukot saattavat tulla jo vähän ennen 
auringonlaskua, saattavatpa jotkut kukot viettää reviirillään vuo-
rokauden ympäri. Tultuaan ne ovat aluksi melko hiljaa. Vähitellen 
kukko toisensa jälkeen alkaa varovaisesti näppäillä puussa, ja 
lopulta näppäily päättyy hiontaan, soidinlaulun kiihkeimpään 
osaan. Sanotaan, että metso ei kuule eikä näe silloin. Todennä-
köisesti se kuitenkin havainnoi ympäristöä, mutta pään tärinä 
haittaa tarkkoja havaintoja. Näppäilyn ja hionnan välissä on 
hädin tuskin erottuva kolmas ääni, kulaus. Se muistuttaa korkin 
poistamista pullosta. Se on varsin yksilöllinen voimakkuudeltaan, 
ja käy jopa tuntomerkistä. 

Jos paritteluaika on käsillä ja koppelot ovat jo illalla paikalla, 
kukot eivät malta kauan laulaa puussa. Ne pudottautuvat maa-
han, ja soivat pari tuntia yhtä innokkaasti kuin aamuyön tunteina. 
Paritteluja voi tapahtua illallakin, vaikka se lienee harvinaista. 
Ennen puoltayötä kukot hiljenevät ja nousevat rymisten puuhun. 
Keskiyön hiljaisuutta kestää pari kolme tuntia.

Aamusoidin alkaa paritteluviikolla pimeässä kahden kolmen 
aikoihin. Aluksi kukko vain näppäilee harvakseen, mutta kohta se 
laulaa koko säettään. Jos koppeloita on yöpynyt soitimella tai juuri 
tullut, niin pian huippukukko ja muutkin ovat maassa täydessä 
touhussa. Koppelot ovat valinneet mielikukkonsa, ja kerääntyneet 
yksituumaisesti sen lähelle. Hyvinä metsovuosina parinkymmenen 
koppelon näkeminen saman kukon ympärillä ei ole tavatonta. 

Huippukukko soi valtavalla kiihkolla, kiertää koppeloita, 
jotka siivet riipuksissa painautuvat maahan valmiina paritteluun. 
Huippukukko keskittyy koppeloiden piirittämiseen. Koko aamun 
ne saattavat pysyä aarin alalla, mutta voivat myös liikkua jonkin 
verran ja olla eri aamuina eri paikassakin. 

Huippukukon paimentaessa naaraslaumaa lähireviirien kukot 
pääsevät esteettä huippukukon reviirille soidinkeskukseen. Ryh-
mäsoidin on nyt todella tiivistä. Muutaman aarin alalla voi olla 
puolenkymmentä vanhaa metsokukkoa, ja lähistöllä voi kurkkia 

Ilmahypyillä metsokukot ilmaisevat 
kuuluvasti sijaintinsa koppeloille. Koppelon 

kotkotus laukaisee usein kaikki kukot 
hyppimään innokkaasti. 
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vielä nuoria oppipoikia. Tilanne on parhaimmillaan todella vauh-
dikas takaa-ajoineen, tappeluineen ja paritteluineen. Kiivainta 
vaihetta kestää noin viikon, puhutaan naarasviikosta.

Paritteluissa taktikoinnin makua

Kukoista vain harvat ja yleensä vanhimmat pääsevät jatkamaan 
sukuaan. Suurillakin soidinpaikoilla parittelee yleensä vain pari 
kolme kukkoa. Ryhmäsoitimen tuoksinassa huippukukon lisäksi 
onnistuu usein myös joku kärkkyjä hyppäämään koppelon selkään. 
Varmin hetki ryöstää itselleen koppelo on silloin kun huippukukko 
itse parittelee. Tällaisista ”stereoparitteluista” on havaintoja. 
Myös pitkällinen tappelun nujakka antaa muille mahdollisuuksia. 
Koppelot saattavat olla pitkiä aikoja kyykyssä siivet riipuksissa 
paritteluvalmiudessa, eikä siinä tilanteessa näytä olevan väliä 
kuka niskahöyheniä pöllyttää viiden kuuden sekunnin ajan. 

Viiden kilon kukko selässä saa koppelon höyhenet epäjär-
jestykseen. Hetken se oikoo höyhenpukuaan siirtyäkseen pian 
syrjemmälle tupasvilloja napostelemaan. Runsaslintuisen soidin-
paikan keskustaan jää selvät merkit kukkojen ja koppeloiden oles-
kelusta. Maaperä on voimakkaasti tamppaantunut, ja höyheniä 
sekä ulosteita on maassa runsaasti.

Satunnaista soidintarkkailijaa saattaa ihmetyttää kukon käyt-
täytyminen menestyksensä näennäisellä huippuhetkellä. Kukko 
ei nimittäin läheskään aina parittele, vaikka useat koppelot tar-
joutuvat sille siivet riipuksissa. Se ikään kuin panttaa koppeloita. 
Tällaiselle pidättäytymiselle löytyy uskottava selitys. Naaraathan 
valitsevat parittelukumppaninsa, ja valintaperusteiden täytyy 
olla mielekkäitä, jotta laadukkain kukko tulisi poikasten isäksi. 
Yksittäinen naaras luottaa myös muiden naaraiden arvosteluky-
kyyn eli sellainen koiras on varmastikin sopiva, jonka ympärillä 
muutkin kanat parveilevat. Kukko lisää uskottavuuttaan ja yli-
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vertaisuuttaan odottamalla lisää kanoja paikalle. Pidättäytymällä 
parittelemasta liian aikaisin kukko houkuttelee yhä enemmän 
naaraita paikalle ja haaremi vain kasvaa. Kylmähermoisuus voi 
palkita useampien parittelujen muodossa – tai sitten naapuri 
haastaa sen kohtalokkain seurauksin.

Koppelot kerääntyvät valitsemansa 
mielikukon lähelle soidinkeskukseen. Kukko 
soi innokkaasti ja yrittää houkutella yhä 
lisää naaraita vierelleen. 

Soidin huipentuu paritteluun, muutamiin 
kiihkeisiin sekunteihin.
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Totista taistelua
Useiden eläinlajien soidintaistelut ovat rituaalin omaisia, toisin 
sanoen koiraat eivät tappele kovinkaan tosissaan. Jo tietyt uhkau-
selkeet tai pienet kalistelut ratkaisevat voittajan. Metsolla kamp-
pailut koppeloiden suosiosta voivat olla rajuja. Verijälkiä tapaa 
silloin tällöin hangella, ja tappelut johtavat yllättävänkin usein 
toisen kukon kuolemaan. Luontokuvaajat ovat raportoineet ja 
jopa kuvanneet kuolemaan päättyneitä taisteluja. Tappelut ovat 
kovimmillaan soidinhuipun aikaa. Useimmiten kukot kuitenkin 
tyytyvät uhkailemaan toisiaan päästäen röhkiviä ja narskuttelevia 
ääniä.     

Kukkotappelujen totisuutta osoittaa myös se, että jopa 
kukkojen pääkallot muovautuvat sotatantereita varten kukon 
saavuttaessa ”miehen iän” eli kolme vuotta. Yleisen käsityk-
sen mukaan kolmivuotias kukko osallistuu jo täysipainoisesti 
soitimeen. Nuoren kukon ihossa silmän yläpuolella on pieniä 
rustopaloja tai –levyjä, ja nämä palaset iskostuvat kolmivuotiaalla 
kukolla pääkalloon kiinni luutuen eräänlaiseksi ”apinamaiseksi” 
silmäharjuksi. Tämä luutuma suojelee kukon päätä iskuilta. Kukko 
näyttäisikin vetävän ikään kuin kypärän päähänsä lähtiessään 
totisiin soidintaistoihin. 

Naarasviikon jälkeen soidin laimenee jatkuen kuitenkin 
jopa kesäkuulle asti. Ainakin osa kukoista päivystää vielä kesä-
kuussa reviirillään, eikä useinkaan turhaan. Pesätuhon sattuessa 

koppelon on käytävä uudelleen parittelemassa uutta pesintää 
yrittäessään. Pitkään kestäneen soidinkauden lopulla kukkoparat 
ovat jo hyvin väsyneitä, ja niiden painokin on tällöin kaikkein 
alhaisimmillaan. 

Metsokantojen heikennyttyä viime vuosikymmeninä myös soi-
timet ovat menettäneet entistä suuruuttaan. Vielä 1980-luvulla 
Keski-Suomessakin oli yli kahdenkymmenen reviirikukon soitimia, 
2000-luvun alussa tyypillisiä olivat 1-5 kukon soitimet. Aivan viime 
vuosina metsokannat ovat monin paikoin kuitenkin vahvistuneet, 
ja myös soidinkukkojen määrät ovat alkaneet kasvaa. 

Pieniltä muutaman kukon soitimilta puuttuu soitimen mah-
tavuus – myös koppelon mielestä. Kukot laulavat useimmiten 
vain puussa ja senkin enimmäkseen pimeässä, koska kilpailua 
reviireistä ja koppeloista ei juuri ole. Koppelot hakeutuvat ehkä 
mieluiten runsaslintuisemmille soitimille, vaikka yhden soidin-
kukon ympärilläkin koppeloita on havaittu. Teerellä suurien 
soidinten suosinta on osoitettu tutkimuksin.

Metsometsä näyttää metsältä

Perusedellytys soidinpaikalle on metsäinen vaikutelma. Soi-
dinpaikat ovat tavallisesti kasvatus- ja uudistuskypsissä havu-
metsissä, mutta jo noin 30-vuotiaista ensiharventamattomista 
männiköistä alkaa löytyä soitimia. Valtapuuston tiheys on 
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varttuneen kasvatusmetsän soidinpaikalla yleensä 500–900 
runkoa hehtaarilla, ensiharventamattomassa nuoressa metsässä 
jopa 2000 runkoa hehtaarilla. Sopiva näkyvyys on metsolle ehkä 
tärkein soidinmaaston ominaisuus. Metsän ei pidä olla hirveää 
tiheikköä, mutta ei liian väljääkään. Optiminäkyvyys metson 
silmän tasalla on noin 30–70 metriä. 

Soidinpaikkoja esiintyy seudulle tavanomaisilla metsätyy-
peillä. Tyypillisiä soidinmaastoja ovat kuivahkot, usein kallioiset 
kankaat, rämeet ja korvet. Pinnanmuodoiltaan maasto on usein 
kumpareista, mutta tasaisetkin maat kelpaavat hyvin soimiseen. 
Esimerkkinä tasaisista soitimista ovat rämeet. Saarekkeet rämei-
den keskellä ovat myös metsolle mieleen. Soidinpaikan maaston 
suhteen metson vaatimukset ovat melko väljät. Soidinpaikan 
sijaintiin vaikuttaa ehkä eniten lähimpien toisten soitimien sijainti 
sekä päiväreviireiksi soveltuvien metsien laajuus. Soidinpaikka on 
päiväreviirien keskustassa.

Soidinpaikat sijaitsevat yleensä keskellä suuria metsäalueita. 
Metson soidinaikaisessa elinympäristössä voidaan erottaa sel-
laiset osa-alueet kuin soidinalue ja päiväreviirit, soidinpaikka ja 
soidinreviirit, soidinkeskus sekä parittelupaikka.

Soidinalue käsittää soidinpaikan ympäristöineen noin yhden 
kilometrin säteellä. Soidinalue pitää näin ollen sisällään kaikki 
ne elinalueet, joilla kukot viettävät aikaansa vuotuisten soidin-
tapahtumien alusta loppuun, toisin sanoen helmikuusta kesäkuun 
loppupuolelle. Näin ollen vahvan soitimen tilavaatimus on noin 
300 ha. 

Päiväreviirit ovat yksittäisten kukkojen lepo- ja ruokailualu-
eita, jossa se viettää aikaansa silloin, kun eivät ole soidinpuuhissa. 
Päiväreviiri on suora jatke kukon soidinreviiristä ulospäin ja saat-
taa ulottua jopa kilometrin etäisyyteen soidinpaikasta. Kukkojen 
päiväreviirejä soidinpaikkojen ympärillä on osuvasti verrattu 
kakkuviipaleisiin. Nämä viipaleet eivät ole kuitenkaan kovin 
selvärajaisia, sillä reviirit voivat olla jonkin verran päällekkäin. 
Päiväreviirien metsien laadulla on suuri merkitys itse soidinpaikan 
pysyvyydelle.

Päiväreviirien lukumäärä ja koko riippuvat metsolle sopivan 
elinympäristön määrästä soidinpaikan ympärillä. Jos kukko löytää 

Reviirikamppailut takaa-
ajoineen ja tappeluineen ovat 

jokapäiväisiä kiihkeimpään 
soidinaikaan. Kiivaimmillaan 
kamppailu menee painiksi ja 
joskus heikompi osapuoli voi 

menehtyä haavoihinsa.

Entisillä Osaran aukeilla, 
nykyisissä nuorissa metsissä,  
on kiihkeä soidinmeno päällä. 
Metsot ovat palanneet alueelle. H
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laadukkaan oleskelupaikan, niin sen päiväreviirin pinta-ala on 
pienimmillään ehkä vain kymmenen hehtaaria. Päiväreviirin koko 
riippuu myös alueen pinnanmuodostuksesta ja metsän vaihte-
levuudesta. Pienipiirteisesti vaihtelevalla metsäalueella soidin 
ja päiväreviirit ovat pienempiä ja niitä voi olla myös enemmän 
kuin pinnanmuodoiltaan tasaisessa, yhden puulajin tasaikäisessä 
metsikössä. Uudistushakkuiden voimakkaasti pirstaloimissa 
metsissä voi päiväreviirillä olla laajuutta jopa neliökilometri. Jos 
päiväreviirien alasta vähintään puolet on metsolle soveltuvaa 
nuorta tai varttunutta kasvatusmetsää, edellytykset tältä osin 
ovat hyvät isollekin soitimelle.    

Soidinpaikka sijaitsee soidinalueen keskustassa. Soidin-
paikka on se alue, jossa kukot soivat ja esittäytyvät niin toi-
silleen kuin naaraillekin. Klassinen käsitys metson soitimesta 
tarkoittaa juuri tätä soidinpaikkaa. Soidinpaikka on jaettu 
kukkojen kesken 1-3 hehtaarin soidinreviireihin. Soidinreviirien 

melko suuren koon ja heikohkon näkyvyyden johdosta soidin 
saattaa vaikuttaa hajanaiselta kukkojen pysytellessä melko 
etäällä toisistaan. 

Naaraiden ilmestyttyä parittelu mielessä soitimelle tilanne 
muuttuu täysin. Koppeloitten keskittyessä tietyn kukon reviirille, 
muut kukot siirtyvät lähemmäksi huippukukkoa säilyttääkseen 
mahdollisuutensa paritteluun. Huippukukon keskittyessä kop-
peloihin, muut kukot saattavat päästä häiriöttä hyvin lähelle. 
Tällaista tilannetta, kukkokertymää, kutsutaan ryhmäsoitimeksi. 
Ryhmäsoitimella reviirien rajat menettävät merkityksensä noin 
viikon ajaksi. Ryhmäsoitimen tapahtuma-aluetta nimitetään 
soidinkeskukseksi. Parittelupaikka, jossa valtaosa paritteluista 
tapahtuu, sijaitsee soidinkeskuksessa usein pienellä aukiolla tai 
lumilaikulla. 

Koppeloilla osuutta soidinpaikan syntyyn

Entisaikoina laajat metsäpalot ja kaskikauden raiviot ovat aiheut-
taneet metsotyhjiöitä. Myös muutaman reviirikukon kuolema voi 
johtaa pienen soitimen autioitumiseen. Melko tuoreessa muis-
tissa ovat 1950- ja 1960-lukujen laajat avohakkuut, nykypäivän 
nuoret ja keski-ikäiset metsät. Nyt näissä metsissä on runsaasti 
soitimia. Itse asiassa tällainen nuorehko männikkö on tyypillisin 
soidinmetsä 2000-luvun alkupuolella. Tämä on selvinnyt useissa 
maakunnissa tehdyissä soidinpaikkojen kartoituksissa viime 
vuosina. 

Uusia metson soidinpaikkoja siis syntyy, mutta miten se 
tapahtuu. Ensimmäinen edellytys on tietysti tyhjä alue soidin-
paikkaverkostossa, jossa soidinpaikkoja on keskimäärin 2-3 
kilometrin välein. Metsolla näyttää olevan pyrkimys pitää yllä 
kattavaa soidinpaikkaverkostoa. Laajojen nuorten metsien 

varttuessa metsolle kelvollisiksi, 
uusia soidinpaikkoja alkaa ilmestyä 
tällaiselle alueelle. Pyrkimys katta-
vaan verkostoon näkyy siinä, että 
soidin ei keskity vain muutamille 
lintumäärältään isommille soitimille, 
vaan yhden ja kahden kukon soitimia 
löytyy myös parin kilometrin välein. 
Toinen edellytys on, että metsokanta 
on kasvussa ja nuoret kukot hakevat 
itselleen soidinmaastoa, paikkaa, 
mihin perustaa päiväreviiri ja soi-
dinreviiri. 

Mikä metsokukon saa valitsee 
juuri tietyn maaston soidinpai-
kakseen. Parhaiten soidinpaikan 
syntytapaa on onnistuttu kuvaa-
maan Etelä-Norjassa. Jäljet johtavat 
koppeloihin.

Koppeloiden elinpiirit eivät ole 
varsinkaan kevättalvella metso-
kukkojen elinalueilla, sillä kukoilla 
on taipumus lauhoilla ilmoilla 
’lähennellä’ naaraita. Koppeloiden 
elinpiirit näyttävät sijaitsevan aina-
kin soidinpaikkoja ’täynnä’ olevassa 
maisemassa niiden välimaastoissa. 
Kevättalvella naaraiden ollessa usein 
tihentyneinä näille alueille koiraat 
vierailevat niissä. Yleensä kyseessä 
ovat lähimmän soidinpaikan kukot, 
joiden elinpiiri sattuu ulottumaan 

äärirajallaan naaraiden talvialueelle. Yleensä naaraat eivät ole 
lainkaan kiinnostuneita näistä yliaktiivisista koiraista, jotka häi-
ritsevät esimerkiksi rauhallista ravinnonottoa maasta. 

Toisinaan kuitenkin naaras tai naaraat osoittavat kiinnostusta 
tällaista koiraslintua kohtaan. Juuri tällaisia ovat Norjasta kuvatut 
tapaukset. Nuorehkoissa männiköissä, jotka ovat naaraiden par-
haita talviympäristöjä, nuorten kukkojen onnistui voittaa naaraan 
tai naaraiden suosio, ja kevään tullessa paikalla oli aktiivista 
soidinta. Soivia lintuja oli aluksi vain pari, mutta aktiivinen meno 
houkuttelee nopeasti lisää kukkoja paikalle. Varsinkin nuorten 
kukkojen, joille lähiseutujen perinteisillä soidinpaikoilla ei ole 
mahdollista saada hallintaansa omaa soidinreviiriä, otaksuisi 
olevan kiinnostuneita mahdollisuudesta omaan reviiriin uudessa 
paikassa.   

Näin löydät 
metson soitimen

 Metson soidinpaikka voi sijaita kankaalla, 
rämeellä tai korvessa. Isoon soidinpaik-
kaan voi sisältyä monenlaista maastoa. 
Soidinpaikat ovat nykyään enimmäkseen 
melko nuorissa metsissä, sillä vanhat metsät 
ovat usein pirstoutuneet metsolle liian 
pieniksi kuvioiksi. Yhdenkin soidinpaikan 
tietäminen helpottaa muiden etsimistä, sillä 
soitimet sijaitsevat sopivissa maastoissa noin 
kahden kilometrin välein. Kun tutkittava 
maastokohta on kartalta tai ilmakuvasta 
valittu, osataan maastotarkastukset kohdis-
taa oikein. Soidinpaikka sijaitsee yleensä 
vähintään melko laajalla yhtenäisellä 
metsäalueella, jonka puusto on vähintään 
30-vuotiasta. 

Maastossa kannattaa kiinnittää huomio 
jälkiin ja jätöksiin. Siivenvetojäljet hangella 
kertovat metson soineen paikalla, mutta 
näin voi tapahtua myös päiväreviireillä jopa 
kilometrin päässä soidinpaikasta. Hakomis- 
ja yöpymispuut kertovat paikallaolosta ja 
viittaavat myös mahdolliseen soitimeen. 
Kumpareilta ja kivien päältä kannattaa etsiä 
ulosteita. Niiden avulla saa vihjeitä metsosta 
vielä kesälläkin.

Huhtikuun lopulla, jos lumikelejä riittää, 
soidinpaikan sijainti ja laajuus selviää jäljistä 
tai aamuyön tunteina alueella hiiviske-
lemällä.  Soidinkeskus selviää parhaiten 
vapun tienoilla, kun koppelot ovat paikalla. 
Soidinlaulu kuuluu parhaimmillaankin 
runsaat sata metriä, mutta ilmahypyt ovat 
kuuluvampia. Koppeloitten kotkotus antaa 
myös viitteitä. Huippuaikana kaikki linnut 
saattavat olla hyvin pienellä alueella. Tällöin 
soitimen laajuus tulee helposti aliarvioitua. 
Pienen 1-2 kukon soitimen havaitseminen 
ei ole aina helppoa, sillä soidin on usein 
laimeaa. Lyhyt kuuntelu ei ehkä tuota tulosta 
ja jälkiäkin jää maastoon vähän. 

Jos tavoitteena on vain selvittää soidin-
paikan karkea sijainti, niin aamu-uninen voi 
mennä vapun aikoihin ennen auringonlas-
kun istuskelemaan pariksi tunniksi paikalle, 
jossa soitimen epäilee olevan. Tyynellä 
säällä kukkojen tuloropinat kuuluvat jopa 
parisataa metriä. Myös huippuaamuina voi 
mennä vielä 8-9 aikoihin soidinta etsimään, 
sillä moni kukko on silloin vielä reviirillään.

Ukkometso syö männynneulasia usein latvuksessa, kun taas koppelo 
napsii mieluiten neulasia alemmilta oksilta.  

Ulosteiden värjäämä lumi hakomismäntyjen juurella näkyy etäälle ja on 
varma merkki metsojen esiintymisestä alueella.

Hangelle voi piirtyä jo alkukeväästä metsokukon siivenvetojälkiä. Koska 
niitä voi olla etäälläkin soidinpaikasta, soitimen tarkempi sijainti on hyvä 
varmistaa vapun tienoilla. 
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Soidinalueen kaavio sijoitettuna oikealle soidinpaikalle.
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Hullut metsot 

 Hullut metsot ovat olleet ihmettelyn 
aiheena viime vuosikymmeninä 
Suomessa. Linnut hyökkäilevät sumeile-
matta ihmisten ja autojen kimppuun. Ne 
päivystävät reviirikseen valitsemallaan 
paikalla, pitävät miehekästä soidinta 
ja häiritsevät ohikulkijoita. Aivan 
vaaratonkaan iso lintu ei ole, sillä 
siipipankkojen iskuissa on voimaa ja 
nokka pureutuu lahkeeseen tiukasti.  
Myös koppelolla esiintyy tällaista 
pelotonta sijaistoimintaa. Naarasmetso 
jopa painautuu paritteluasentoon, 
vaikka kukkoja ei olisi lähistöllä. Joskus 
koppeloita on käynyt koulujen pihoissa 
lasten ihmeteltävänä.

Omituisen käytöksen taustalla on 
arveltu olevan metsien pirstoutumisen 
ja siten elinympäristön laadun heikke-
nemisen. Parhaimmillaan kymmenistä 
kukoista ja koppeloista koostuva 
keväinen soidin vaatii runsaasti tilaa ja 
yhtenäistä metsää toimiakseen. Maa- ja 
metsätalous on vähentänyt sopivia 
metson asuinsijoja, pirstonut vanhat 
metsät pieniksi saarekkeiksi. Tämä 
yhdessä muiden tekijöitten kanssa johti 
metsokannan voimakkaaseen taantu-
maan. Ehkä häiriintyneet metsokukot 
eivät ole löytäneet tappelukaveria tai 
koppelo parittelukumppania. Parem-
man puutteessa kukot ovat alkaneet 
uhitella ihmisille. Hormoonit hyrräävät 
kirjaimellisesti hulluilla metsoilla, sillä 
niiltä on mitattu jopa viisinkertaisia 
testosteronipitoisuuksia normaaleihin 
yksilöihin verrattuna. 

Kokemukset Keski-Euroopasta, 
Brittein saarilta ja Virosta puoltavat 
pirstoutumisteoriaa. Suomeen ilmiö 
saapui 1960-luvulla, joskin hyökkäi-
leviä kukkoja on varmasti tavattu 
aiemminkin, esimerkiksi kaskikauden 
valta-aikoina. Silloin liian kesyt kukot 
lienee pantu pataan. Erämaisina 
säilyneissä Venäjän Karjalan metsissä ei 
hulluja metsoja tunneta. Kun meidänkin 
metsokanta on viime vuosina alkanut 
vahvistua ja elinympäristöt parantua, 
niin hullut metsot saattavat käydä 
harvinaisemmiksi.
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