Linnut
vuosikirja 2014

LAULUJOUTSENEN KARTOITUSMENETELMÄT

Menetelmä ratkaisee
laulujoutsenen kartoitustuloksen
Risto Willamo
Laulujoutsenen pesimäkannan ja -tuloksen arvioiminen rajatulla alueella ei ensi
ajattelemalta tunnu kaikkein vaikeimmalta
tehtävältä, koska lintu on kookas ja väritykseltään näkyvä. Mutta omat varsin suuret haasteensa siinäkin on, kuten saatiin
huomata Raaseporissa, jossa pyrittiin kartoittamaan koko kaupungin joutsenkanta
pesimäkaudella 2014. Hanke liittyi BirdLife Suomen Vuoden lintu 2014 -projektiin,
jossa oli tavoitteena saada kuvaa laulujoutsenten pesimäkannan koosta Suomessa (Lehtiniemi 2015). Projekti oli jatkoa
joutsenkannan pitkäaikaiselle ja tarkalle
seurannalle maassamme (esim. Haapanen
1987 ja Lehtiniemi 2006, ks. Haapanen ja
Koskimies 1998).
Kirjoituksessa kuvataan joutsenkartoituksiin liittyviä tärkeitä tekijöitä ja ongelmia sekä arvioidaan erilaisilla menetelmillä
tehtävien pesimäkannan koon ja pesimätuloksen arvioiden luotettavuutta. Tämäntyyppistä menetelmiin liittyvää tutkimustietoa on laulujoutsenen osalta julkaistu
varsin vähän. Kirjoituksen tavoitteena on
antaa ohjeita ja ajatuksia nimenomaan
”tavallisten lintuharrastajien” ja ”tavallisen
retkeilyn” avulla tapahtuvaan alueelliseen
joutsentilanteen arviointiin. Tuloksistamme lienee hyötyä nimenomaan BirdLifen
”Vuoden Laji” -projektien tapaisissa suurissa kartoituksissa, joita toteutetaan eri lintuyhdistysten alueella eri tyyleillä, usein aika
suurten harrastajajoukkojen voimin. Projektien tuloksina muodostuu mm. suojelun
kannalta tärkeitä valtakunnallisia kannanarvioita, joten olisi toivottavaa, että eri alueilta eri menetelmillä saatujen tulosten luotettavuutta pystyttäisiin arvioimaan.
Tekstissä esitellään Raaseporissa pesimäkaudella 2014 käyttämämme laskentamenetelmä ja kysytään, miten saamamme tulos olisi vaihdellut, jos laskentamenetelmää
olisi muutettu, sekä avataan runsaiden esimerkkien avulla löytämiämme syitä tähän
vaihteluun. Lopuksi esitetään ajatuksia jout-
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senten pesimätuloksen arvioinnista ja kootaan aineistomme pohjalta suosituksia siitä,
miten esim. alueellisen yhdistyksen kannattaisi toteuttaa vastaava kartoitus. Keskeisin
viesti on, että valittu laskentamenetelmä
vaikuttaa todella paljon lopputulokseen.

Raaseporissa käytetty kannanarvioinnin menetelmä
Raaseporissa käytetty joutsenkannan arviointimenetelmä on esimerkki perusteellisesta kartoitustavasta. Se ei liene sopiva
vaikkapa Tunturi-Lapin tyyppisillä seuduilla, joilla mahdollisille pesäpaikoille pääseminen on työlästä. Kartoitustapa vaatii
paljon työtunteja, minkä meidän tapauksessamme mahdollisti suuri vapaaehtoisten määrä, yhteensä 51 laskijaa. Lisäksi
50 muuta henkilöä oli mukana avustajina,
haastateltuina tai Tiira-lintutietopalveluun
ja Hatikka-havaintotietokantaan (www.
tiira.fi, www.hatikka.fi) vietyjen ilmoitusten kautta. Jos vielä lasketaan mukaan ne
yli 60 henkeä, joiden aiempina vuosina
Tiiraan tai Hatikkaan viemiä ilmoituksia
hyödynnettiin, oli havainnoitsijoiden lukumäärä yhteensä yli 160. Maastotyötunteja
kului vuonna 2014 yhteensä n. 1300 ja eri
tavoin maalla ja vedessä kuljettuja kilometrejä kertyi n. 7000. Itse arvioin käyttäneeni
maastotuntien lisäksi n. 200 tuntia laskennan koordinointiin ja raportointiin: karttakohteiden etsimiseen, ihmisten liikkumisen
suunnitteluun ja ohjeistamiseen, mökkiläisten haastatteluun ym. Tämä nostaa siis kartoituksen työtuntimäärän n. 1500:aan. Sen
päälle tulevat vielä loppuraporttien laatimisen ym. jälkityön vaatimat tunnit.
Raasepori on eteläsuomalaiseksi kunnaksi varsin suuri. Kokonaispinta-ala on
2354 km2, josta maa-alueita 1148 km2,
merialueita 1139 km2 ja sisävesiä 67 km2
(Uudenmaan Liitto 2015). Kartoitusalueena
yli 400 järveä ja lampea, 1300 saarta sekä
yli 2000 km sokkeloista merenrantaa sisältävä Raasepori on haastava.

Laskenta tehtiin Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n Raaseporin paikallisjaosto Lullulan organisoimana.
Lullula oli aiemmin Karjaan-Pohjan alueen
harrastajayhteisö, mistä johtuen aktiiviporukasta suurin osa asuu edelleen näissä
kotikaupunkimme pohjois- ja koillisosissa.
Ne kattavat kuitenkin vain n. 20 % vuonna
2009 muodostetun Raaseporin kaupungin
kokonaispinta-alasta ja maa-alueistakin selvästi alle puolet (ks. kuva 1). Valtaosa pinta-alasta muodostuu Bromarvin, Snappertunan, Tammisaaren ja Tenholan alueista,
joilla sijaitsee mm. koko merialueemme
saaristoineen Pohjanpitäjänlahtea lukuun
ottamatta (kaupunginosien rajoista tarkemmin, ks. Willamo 2012).
Kartoituksen alkaessa Karjaan ja Pohjan
joutsentilanne tunnettiin siis hyvin, mutta
pääosa alueesta oli selvästi huonommin
tunnettua. Aloitimme projektin talvella kokoamalla tiedot kaikista tunnetuista pesäpaikoista. Tämä tehtiin kyselemällä Lullulan sähköpostilistalla sekä käymällä läpi
BirdLife Suomen edellisen suuren joutsenprojektin, Vuoden lintu 2004 ‑kartoituksen
tulokset (Välimäki ym. 2005) ja kaikkina
aikoina Tiiraan/Hatikkaan alueeltamme
viedyt havainnot. Arvion mukaan näin saatiin kokoon n. 70 raaseporilaisen lintu- ja
luontoharrastajan tiedot sekä yli 60 muun,
alueella aiempina vuosina retkeilleen harrastajan havainnot. Arvaan, että joutsenen
pesimäaikaisia havaintoja viedään arkistoihin hyvällä prosentilla.
Tulos myötäili yllä olevaa: Karjaan ja
Pohjan alueelta tietoja kertyi paljon, muualta selvästi vähemmän. Tässä tekstissä tunnettu pesäpaikka tarkoittaa jokaista sellaista paikkaa, josta laskentakauden alkaessa
tunnettiin yksikin laulujoutsenhavainto,
joka saattaisi viitata pesintään. Näitä oli
97, joista 50 Karjaan-Pohjan alueella ja 47
muualla. 69 paikalta oli tiedossa varmistettu pesintä ainakin yhdeltä vuodelta. Vanhimmat havainnot ovat 1980-luvulta, mut-
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Raaseporissa kesällä 2014
tehdyn joutsentutkimuksen
perusteella laskentamenetelmä vaikuttaa aivan ratkaisevasti lopputuloksena
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ta joutsenkannan hurjan kasvun (ks. Vepsäläinen 2011) myötä mukana on myös useampia paikkoja, joissa ensimmäinen tunnettu pesimäajan havainto on tehty vasta
aivan viime vuosina.
Kun tiedot tunnetuista pesäpaikoista oli
koottu, teimme karttatarkastelun, jonka
perusteella valitsimme tarkistuskohteiksi
myös runsaasti sopivan tuntuisia mahdollisia pesäpaikkoja, joilta ei ollut tiedossa
joutsenhavaintoja. Näiden määrä lisääntyi
vielä, kun ihmiset ohi kulkiessaan pysähtyivät hyviltä vaikuttavilla kohteilla, joten
vähintään kerran tarkistettuja mahdollisia
pesäpaikkoja oli pitkälti yli sata ja moneen
kertaan tarkistettuja ainakin 50.
Maastotyöt aloitimme huhtikuun lopulla kiivaimman kauden keskittyessä ajalle

1.–15.5. Sen jälkeen kartoittamisen intensiteetti hiukan laski, mutta jatkoimme mm.
tarkistuksia tehden ja tiettyjä poikueita seuraten syksyyn asti (ks. luku ”Pesimätuloksen arviointi”). Elokuun 5. päivää pidettiin
ajankohtana, jolloin poikaset voivat teoriassa olla lentokykyisiä, joten sen jälkeisiä
poikuehavaintoja uusilta paikoilta ei pääsääntöisesti enää laskettu mukaan pesimäkannan arvioon.
Havaintojen tulkitsemisessa pesinnöiksi
käytettiin atlas-menetelmän pääperiaatteita
(Valkama ym. 2011), mutta niitä täsmennettiin sekä sovellettiin aika voimakkaasti.
Mm. joutsenen taipumus kihlaparien muodostamiseen on atlasmenetelmän kannalta
ongelmallinen: käytännössä jokainen kihlapari tulkittaisiin menetelmän mukaan to-

dennäköiseksi pesinnäksi. Taulukossa 1 on
esitetty tätä tutkimusta varten kehitetystä
pesimävarmuuden tulkintamenetelmästä
tehty lyhennetty ja yleistetty versio. Aivan
täsmällistä, juuri Raaseporiin kesälle 2014
kehitettyä versiota voi kysyä tämän jutun
kirjoittajalta.

Millaisia tuloksia olisi
saatu eri laskentamenetelmillä?
Tämän artikkelin aineistossa on yhteensä 67 varmaa (63) tai todennäköistä (4)
joutsenen pesintää pesimäkaudelta 2014
(kuva 1). Näistä 65 oli Raaseporissa, mukana on lisäksi kaksi naapurikunnan puolella, aivan kunnanrajalla sijainnutta pesää.
Alla tarkastelen näitä 67 pesintää eri näkökulmista. Tarkastelusta on jätetty pois pari-

Taulukko 1. Tiivistelmä pesimätuloksen (PT), pesimisvarmuuden (PV) ja parimäärän (PM) arvioinnissa käytetystä tulkintamenetelmästä Raaseporin
vuoden 2014 joutsenkartoituksen yhteydessä. PV-sarakkeen pesimisvarmuutta kuvaavat lyhenteet: v=varma, t=todennäköinen, m=mahdollinen,
e=epätodennäköinen, - = ei pesintää. PM-sarakkeessa merkinnät 1, 0-1 ja 0 kertovat, miten monta paria ao. tyypin havainnosta lasketaan mukaan pesivien parien määrän kokonaisarvioon ja merkinnät 1K, 0-1K ja 0K ilmaisevat vastaavan asian kihlaparien määrän kokonaisarvion suhteen.
HUOM! Sama joutsenpari voidaan tulkita sekä mahdolliseksi pesinnäksi että mahdolliseksi kihlapariksi, jolloin ne tuovat arvon 0-1 lisää molempiin summiin (siis nostavat maksimi- mutteivät minimiarviota; esim. taulukon luokat 11 ja 12). Havainnot koskevat aina aikuisia ad-lintuja, ellei toisin ole mainittu. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa on vain esimerkkejä kullakin rivillä esitettyyn luokkaan kuuluvista havaintotyypeistä, mitään kattavaa järjestelmää lienee hankala yrittää luoda. ”Perinteisen pesäpaikan” kriteerit kannattanee päättää kullakin alueella erikseen; esim. se, montako
ja minkä laatuisia pesimiseen viittaavia havaintoja tarvitaan kriteerien täyttämiseksi. Samoin esim. se, miten kaukana sijaitseva vesistö hyväksytään
vielä mahdolliseksi kävellen tapahtuvan siirtymisen määränpääksi (luokka 4) tai miten etäällä toisistaan havaitut kihlaparit tulkitaan samoiksi tai eri
linnuiksi, kannattanee miettiä tapauskohtaisesti. Kuvauksissa esitetyt päivämäärät vaihtelevat maan eri osissa ja myös eri vuosina, ja niitä kannattaa
aina harkita tapauskohtaisesti; tähän on laitettu malliksi Raaseporissa 2014 käytetyt suuntaa-antavat aikahaarukat.

PT

PV PM

Esimerkki ao. ryhmään luokitellusta havainnosta

VARMAT PESINNÄT
1

2

P+
v
1
poikue, josta varmasti tai hyvin todennäköisesti 			
selvisi ainakin yksi poikanen lentoon 			
tP+
v
1
poikue, josta todennäköisesti selvisi ainakin 			
yksi poikanen lentoon 			

Havaittu samana vuonna pesityllä paikalla tai muutoin perinteiseksi tunnetulla
pesäpaikalla vähintään yksi alle vuoden ikäinen lintu 1–2 emon seurassa
aikavälillä 20.7.–5.8.
Havaittu samana vuonna pesityllä paikalla tai muutoin perinteisellä pesäpaikalla
vähintään yksi alle vuoden ikäinen lintu 1–2 emon seurassa aikavälillä 6.8.–15.9. 		
On pieni mahdollisuus, että kyseessä onkin muualla pesinyt ja paikalle lentänyt poikue.

3

P?
v
1
poikue, kohtalosta ei tietoa 			
				

Havaittu samana vuonna pesityllä paikalla tai muutoin perinteisellä pesäpaikalla
vähintään yksi samana kesänä syntynyt poikanen 1–2 emon seurassa ennen
20.7. Myöhemmistä havainnoista ei tietoa.

4

Ps
v
1
todennäköisesti siirtynyt poikue, 			
joka ”kadotettiin” 			
				
				

Havaittu kunnollisen pesäkummun päällä hautova emo tai vähintään yksi poikanen.
Seuraavalla käynnillä ja sen jälkeen paikka aivan tyhjä. Seuranta sen verran tiivistä,
että emojenkin on syytä olettaa poistuneen paikalta kokonaan. Merellä ja joella
siirtyminen on tavallista. Järvipesinnöissä tulkintaa vahvistaa, jos lähistöllä sijaitsee
esim. meri tai suurempi järvi, jonne poikueen epäillään siirtyneen.

5

Poikasmäärän havaittiin vähenevän pesimäkauden mittaan siten, että lopulta yhtään
ei jäänyt henkiin lentokykyiseksi asti.		

P–
v
1
poikue, poikaset kuolivat			

6

H–
v
1
haudonnan tai pienten poikasten vaiheessa 			
tuhoutunut pesintä 			
				
				

Havaittu kunnollisen pesäkummun päällä hautova emo. Myöhemmin samalla paikalla
havaittiin 5.8. mennessä pelkästään emot ilman poikasia. Havaintokertoja niin monta,
että voidaan pitää epätodennäköisenä, että poikaset ovat olleet vain piilossa kasvillisuudessa. Ei myöskään ole hyviä perusteita olettaa, että poikue olisi siirtynyt ja sen
jälkeen paikalle olisi tullut toinen, pesimätön pari. Poikueen siis oletetaan tuhoutuneen.

7

HtP?			
varma haudonta ja todennäköinen poikue,
v
1
jonka kohtalosta ei tietoa 			

Havaittu ensin kunnollisen pesäkummun päällä hautova emo. Myöhemmin nähty pesän
lähellä esim. 1) varoitteleva emo korkean kasvillisuuden reunalla tai 2) poikue, mutta useiden
lähekkäisten pesien tilanteessa ei voi aivan varmasti sanoa, että poikue oli juuri tästä pesästä

8

H?
v
1
haudontavaiheeseen edennyt pesintä, 			
jatkosta ei tietoa		

Havaittu kunnollisen pesäkummun päällä hautova lintu, mutta paikalla ei pystytty
käymään myöhemmin.
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Etelärannikolla sijaitsevan Raaseporin tarkat laskennat osoittivat laulujoutsenen kannan alueella erittäin vahvaksi, lähes kuusi pesivää
paria atlasruutua kohti. Aarno Salminen

TODENNÄKÖISET PESINNÄT
9

tH
t
1
todennäköisesti ainakin haudontavaiheeseen 			
edennyt pesintä, jatkosta ei tietoa			
				
10
tH–
t
1
todennäköisesti haudonnan tai aivan pienten 			
poikasten vaiheessa tuhoutunut pesintä 			

Perinteisellä pesäpaikalla (vrt. kohta 13): Havaittu 1 ad-lintu ilman poikasia tai pesää
vähintään kerran välillä 16.4.–20.5. Myöhemmistä havainnoista ei tietoa. Oletuksen
mukaan toinen emoista hautomassa. Tämän tulkinnan kanssa pitää olla hyvin kriittinen
ja havainnot on kirjattava aina esiin, tulkinta vain tukee niitä.
Havaittu todennäköisesti munapesää (tai pieniä poikasia) varoitteleva emo,
mutta pesää/poikasia ei nähty esim. korkean kasvillisuuden vuoksi.
Myöhemmin paikalla pari ilman poikasia.

MAHDOLLISET PESINNNÄT
11

Rev?
m 0–1 Havaittu sopivalla pesäpaikalla 2 ad-lintua ilman poikasia tai pesää vähintään kahdesti
vallattu reviiri, mutta ei ole tietoa, alkoiko pari 		
0–1K välillä 1.3.–30.4. Myöhemmistä havainnoista ei tietoa.
pesiä vai oliko kyseessä esim. kihlapari			

12

H–/K
m 0–1 Havaittu sopivalla pesäpaikalla 2 ad-lintua ilman poikasia tai pesää vähintään
haudontavaiheessa tuhoutunut pesintä 		
0–1K kerran välillä 21.5.–31.7. Aiemmista ja myöhemmistä havainnoista ei tietoa.
tai kihlapari			

13

mH
m 0–1
mahdollinen haudonta			
				
				
				

Muualla kuin perinteisellä pesäpaikalla (vrt. kohta 9):
Vähintään yksi havainto yksinäisestä linnusta sopivalla pesäpaikalla 16.4.-10.6. ilman,
että samalla paikalla olisi tehty myös havaintoa parista. Toinen puoliso saattoi olla
hautomassa. Havainto paikka ei saa olla niin lähellä tunnettua pesää, että on
todennäköistä, että kyse onkin tämän pesän toisesta emosta.

KIHLAPARIT
14

K
e
1K
varma kihlapari			
				
15
tK
e
1K
todennäköinen kihlapari 			
				
				
16

Jonkin parin tulkitseminen varmasti kihlapariksi on erittäin vaikeaa, koska lähes aina on
olemassa mahdollisuus, että pari yritti pesiä, mutta pesintä tuhoutui heti alussa. Mutta
jos seuranta on alkukeväästä asti ollut jatkuvaa, voinee tätä luokkaa käyttää.
Havaittu esim. pari, jota on pystytty seuraamaan niin hyvin, että on todennäköistä, ettei
se pesinyt, tai pari, jota koskeva havainto on tehty seudulla, jolla havainnointi oli niin
kattavaa, että on epätodennäköistä, että havaintopaikalla tai lähistöllä pesivä pari olisi
jäänyt löytymättä

mK
e
0–1K Todennäköiseksi kihlapariksi tulkittu pari, jonka havaintopaikan lähistöllä on kuitenkin
mahdollinen kihlapari 			
havaittu toinenkin pari, jolloin on riskinä, että kyse onkin päällekkäishavainnosta

EPÄTODENNÄKÖISET PESINNÄT SEKÄ KOHTEET, JOISSA EI OLE PESINTÄÄ
17

tei
e
0
Kohde, jolta tiedetään ainakin yksi joutsenen pesimiseen viittaava havainto aiemmilta
todennäköisesti ei laulujoutsenen pesintää			
vuosilta. Ei joutsenhavaintoja tarkkailuvuonna, mutta vain yksi käyntikerta.
18
ei
–
0
Kohde, jolta ei tiedossa yhtään joutsenen pesimiseen viittaavaa havaintoa aiemmilta
ei laulujoutsenen pesintää 			
vuosilta. Ei joutsenhavaintoja tarkasteluvuonna, ja vähintään yksi käyntikerta välillä
				 16.4.–20.5.

PÄÄLLEKKÄISHAVAINNOIKSI TULKITUT TAI TULKITSEMATTA JÄTETYT
19

tpääll
todennäköinen päällekkäishavainto
–
0
				

Havaintoja, joiden tulkittiin koskevan jotakin toista, aineistoon jo vietyä paria.
Kokonaan parimäärätulkinnan ulkopuolelle jätettiin esim. kolmen linnun ryhmä.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2014
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senkymmentä havaittua mahdollista pesintää ja kihlapareiksi tulkitut tapaukset käsitellään edempänä tekstissä.
Pidimme todennäköisenä, että runsaasti retkeillyltä Karjaan ja Pohjan alueelta ei
löytyisi joutsenen pesintöjä, joista ei tiedettäisi. Ja saimme hyvän opetuksen: kartoituksen aikana löytyi 36 aiemmin tuntematonta
varmaa tai mahdollista pesäpaikkaa ja peräti
yhdeksän näistä Karjaan-Pohjan alueelta.
Pesinnöistä 40 löytyi tunnetuilta pesäpaikoilta ja 27 muualta eli Lullulan aktiiviharrastajien tietojen ja Tiiraan/Hatikkaan
kaikkina aikoina vietyjen havaintojen valossa uusilta paikoilta. Laskennan ulottaminen muihinkin kuin vain tunnetuille pesäpaikoille siis enemmän kuin puolitoistakertaisti syntyneen kannanarvion.
Seuraavaksi erittelen tarkemmin 11 erilaista näkökulmaa siihen, millainen tulos
olisi saatu käyttäen erilaisia kartoitusmenetelmiä ja työpanoksia. Kaikki esitellyt
toimintatavat olisivat täysin mahdollisia
ja suurin osa on ollut varmasti käytössäkin Vuoden Lintu -kartoituksissa eri puolilla Suomea. Eri laskentatapojen tulokset on
koottu taulukkoon 2.

Kertakartoitus poikasaikaan
Mikä olisi ollut laskentatuloksemme, jos toukokuun haudonta-ajan kartoitus olisi jätetty tekemättä ja olisi tehty vain yhden käyntikerran kartoitus poikasaikaan, esim. välillä
1.6.–31.7.? Olen tarkastellut asiaa niin, että
jos paikalla käytiin tuolla aikavälillä useammin kuin kerran, laskin tuloksiin ensimmäisen käynnin, joka yleensä sijoittui kesäkuun
alkupuoliskolle, mutta joskus jopa vasta heinäkuuhun.
Ensimmäisellä poikasajan käyntikerralla
67 varman tai todennäköisen pesinnän paikassamme saatiin seuraavat tulokset:
23 paikassa havaittiin poikue (17 tunnettua pesäpaikkaa + kuusi uutta)
26 paikassa ei havaittu joutsenia, koska
pesintä oli tuhoutunut munavaiheessa, linnut
olivat havaintohetkellä piilossa tai poikue oli
siirtynyt pois alueelta
18 paikassa havaittiin vain emoja, jolloin
ei olisi voitu tietää, oliko kyseessä esim. kihlapari tai pari, jonka pesä oli tuhoutunut vai
olivatko poikaset juuri käyntihetkellä piilossa
Tämä aineisto viittaa aika selvästi siihen,
että kesän poikasajan kertakartoitus ei ole
hyvä joutsenkannan arviointimenetelmä: arvioon olisi saatu varmoina vain reilu kolmasosa niistä pesinnöistä, joita nyt käytetyllä menetelmällä saatiin.

Kertakartoitus haudonta-aikaan
Huomattavasti paremman tuloksen saimme,
kun panostimme nimenomaan haudontaaikaan. Raaseporissa tämä tarkoitti keväällä
2014 sitä, että paras kartoitusaika sattui välille 25.4.–13.5. Käymällä haudonta-aikaan
kerran kaikilla tunnetuilla pesäpaikoilla löy-
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Joutsenten tapa pariutua nuoriksi kihlapareiksi jo ennen pesintää hankaloittaa pesivän kannan
arviointia. Esimerkiksi aikaisin keväällä reviirin valtaavista pareista ei heti voi tietää, aikoivatko
ne pesiä. Pirkko Keronen
simme 35 pesää. Se, että kävimme lisäksi
läpi huomattavan määrän muita mahdollisia paikkoja, tuotti 13 lisäpesää. Näin ollen
kertakartoitus haudonta-aikaan keväällä olisi
tuottanut 48 pesää, mikä on yli kaksi kertaa
enemmän kuin kertakartoitus poikasaikaan
kesä-heinäkuussa.

Kahden käyntikerran kartoitus
haudonta- ja poikasaikaan
Meidän tuloksiamme poikasajan yksi käyntikerta haudonta-ajan käynnin lisäksi ei olisi muuttanut käytännössä mitenkään. Se toi
vain yhden lisäpesän verrattuna haudontaajan kertakartoitukseen eli lukema olisi nous-

sut 48:sta 49:ään. Pelkästään tunnetuilla pesäpaikoilla se ei olisi tuonut sitäkään, vaan
lukema olisi pysynyt 35:ssä.

Perusteellinen, monen
käyntikerran kartoitus
Kun käyntimääriä lisättiin, tulokset paranivat
hiukan. Useammat käynnit pesimäkauden eri
vaiheissa nostivat löydettyjen pesintöjen määrän tunnetuilla pesäpaikoilla 35:stä 38:aan ja
”maksimikartoituksen” toteuttaminen, monen käyntikerran kartoitus sekä tunnetuilla
että mahdollisilla pesäpaikoilla lisäsi kokonaissumman 49:stä 53:een verrattuna kahden
käyntikerran kartoitukseen.

Linnustonseuranta

Taulukko 2. Eri menetelmillä saadut arviot laulujoutsenen pesimäkannasta Raaseporissa pesimäkaudella 2014. ”Tunnetut pesäpaikat” sisältävät ne kaikki 97 paikkaa, joilta tunnettiin yksikin laulujoutsenhavainto, joka saattaisi viitata pesintään. ”Mahdolliset pesäpaikat” sisältävät
vähintään 50 muuta biotoopiltaan sopivantuntuista paikkaa.
Table 2. Estimates of the population size of whooper swan in the municipality of Raasepori as
a result of different observation methods during the breeding period 2014. “Known breeding
sites” include all the 97 places where at least one observation indicating breeding was known.
“Possible breeding sites” include at least 50 other places with a biotope suitable for whooper
swan breeding.

Arviointimenetelmä
Method of estimation

Parimääräarvio % nro 11:stä
Estimate of
% of
breeding couples point 11

1. Kertakartoitus poikasaikaan tunnetuilla pesäpaikoilla
1. Field observation, one visit at the known breeding sites
during the period of newly-hacked chicks or young

17

25

2. Kertakartoitus poikasaikaan tunnetuilla ja
mahdollisilla pesäpaikoilla
2. Field observation, one visit at the known and possible
breeding sites during the period of newly-hacked or young

23

34

3. Kertakartoitus haudonta-aikaan tunnetuilla pesäpaikoilla
3. Field observation, one visit at the known breeding sites
during the incubating period

35

52

4. 1+3: Kahden käyntikerran (haudonta- ja poikasaika)
kartoitus tunnetuilla pesäpaikoilla
4. 1+3: Field observation, two visits at the known breeding sites during
the incubating period and the period of newly-hacked chicks or young

35

52

5. Perusteellinen, monen käyntikerran kartoitus tunnetuilla pesäpaikoilla
5. Detailed field observation (many visits) at the known breeding sites

38

57

6. Kertakartoitus haudonta-aikaan tunnetuilla ja mahdollisilla pesäpaikoilla
6. Field observation, one visit at the known and possible breeding sites
during the incubating period

48

72

7. 2+6: Kahden käyntikerran (haudonta- ja poikasaika) kartoitus
tunnetuilla ja mahdollisilla pesäpaikoilla
7. 2+6: Field observation, two visits at the known and possible
breeding sites during the incubating period or the period of
newly-hacked chicks or young

49

73

8. ”Maksimikartoitus” = monen käyntikerran kartoitus tunnetuilla ja
mahdollisilla pesäpaikoilla
8. Detailed field observation (many visits) at the known and possible
breeding sites

53

79

9. ”Maksimikartoitus” lisättynä ulkopuolisten henkilöiden
Tiira- ja Hatikka-havainnoilla
9. Point 8. added with observations that other observers have stored
in the national databases

57

85

10. Kohta 9. lisättynä ulkopuolisten henkilöiden haastatteluilla
10. Point 9. added with interviews of other observers

63

94

11. Kohta 10. lisättynä “onnenkantamoisilla”
11. Point 10. added with random findings, “strokes of luck”

67

100

Ulkopuolisten henkilöiden
Tiira/Hatikka-havaintojen
mukaan ottaminen
Luonnollisesti kaikkiin tämäntyyppisiin kartoitusmenetelmiin kannattaa lisätä Tiiraan ja
Hatikkaan vietyjen havaintojen tarkka seuranta. Näihin tietojärjestelmiin vei Raaseporin alueelta joutsenhavaintoja 20 sellaista
henkilöä, jotka eivät olleet mukana Lullulan
organisoimissa laskennoissa tai haastateltuina. Heidän havaintojensa ansiosta löytyi neljä pesää, jotka luultavasti eivät olisi muuten
löytyneet, ja kokonaislukema nousi 57:ään.

luotettaviin havaintoihin ja pesinnän seurantaan jatkuvasti tai ainakin useita kertoja kauden aikana.

”Onnenkantamoiset”
Lopullinen summan nouseminen 67 pesään
tapahtui neljän ”onnenkantamoisen” avulla.
Nämä olivat kaikki laskenta-aktiivien tekemiä
löytöjä täysin joutsenkartoituksen ulkopuolisissa tilanteissa. Kolmessa tapauksessa laskija kävi ihan muissa tarkoituksissa tunnetuilla
pesäpaikoilla, jotka oli jo tutkittu niin perusteellisesti, että ne oli päätetty luokitella tyhjiksi, ja neljännessä kesällä käytetty pesä löytyi elokuisella retkellä odottamattomasta paikasta. Toki nämä kaikki olisi voitu sisällyttää
edellisiinkin kohtiin, mutta halusin korostaa
sitä, että aika satunnainenkin retkeily toi näin
monta lisäpesää.
Kolmen viimeksi esitellyn kohdan perusteella huomataan, että 67 pesinnästä vain 53
löytyi suurella työpanoksella tehdyn kartoituksemme avulla ja peräti 14 hiukan ”satunnaisilla”, kartoitusta täydentävillä menetelmillä. Seitsemän tapauksista oli sellaisia, joissa
paikalla oli kartoituksen yhteydessä käyty ja
saatu nollahavainto, mutta myöhemmin tuli
tietoon, että paikalla pesitään sittenkin. Näistä seitsemästä paikasta kahdessa käytiin kerran haudonta-aikaan, yhdessä kahdesti ja neljässä vähintään kolme kertaa pesimäkauden
eri vaiheissa, mutta silti pitkäkaulat pysyivät
piilossa. Aineisto puoltaa siis vakuuttavasti sitä, että tällaisessa kartoituksessa ei pystytä löytämään läheskään kaikkia joutsenen
pesintöjä ainakaan näin haasteellisella laskenta-alueella. Lisäksi laskennan jälkeinen
karttatarkastelu osoitti, että mm. alueen luoteis- ja kaakkoisosiin jäi epäilyttäviä aukkoja
reviirilöydöissä (kuva 1). Koska tiedossamme
on, että juuri näihin alueisiin ehdimme panostaa kaikkein vähiten, pidän melko selvänä, että ainakin niillä oli joutsenen pesintöjä, jotka jäivät kartoituksessamme kokonaan
löytymättä.

Miksi kannanarviot vaihtelevat?

Ulkopuolisten henkilöiden
haastattelujen mukaan ottaminen
Muutamilla ennen tuntemattomilla kohteilla
ei esim. laskijan sairastumisen vuoksi ehditty käydä kiivaimman laskentakauden aikaan,
ja niitä ”pelastettiin” loppukesällä tehdyillä
ranta-asukkaiden haastatteluilla. Lisäksi täsmähaastateltiin muutamia henkilöitä, joiden
tiedetään seuraavan tarkasti alueensa luontoa.
Näin löytyi kuusi pesää, jotka muuten olisivat
hyvin todennäköisesti jääneet tuloksen ulkopuolelle, ja kokonaissumma nousi 63:een.
Mukaan ei otettu yhtään vähänkään epävarmaa tapausta vaan kaikki kuusi perustuivat

Mikä sitten aiheuttaa sen, että eri menetelmät antavat näin erilaisia tuloksia? Eikö äänekkään, suuren, valkoisen, vesimaisemassa pesivän linnun pesintöjen luulisi löytyvän aika hyvin monilla eri menetelmillä?
Aineistomme perusteella joutsenen pesintöjen vaikealle löydettävyydelle on ainakin neljä tärkeää syytä:
• pesintöjen tuhoutuminen aikaisessa
vaiheessa
• lintujen piileskely kasvillisuuden suojissa
• poikueiden siirtyminen pois pesäpaikalta pian kuoriutumisen jälkeen
• joutsenen tapa pariutua kihlapareiksi
jo pesintää edeltävinä vuosina
Näitä tekijöitä on havaintoja tulkittaessa
vaikea erottaa toisistaan, mutta aineistomme valossa joitain nyrkkisääntöjä voi antaa
(suluissa kuhunkin tyyppiin kuuluvien taLINNUT-VUOSIKIRJA 2014
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On tärkeää kohdistaa joutsenlaskennassa suurin panostus nimenomaan haudonta-aikaan, jolloin pesinnän varmistaminen on paljon helpompaa
kuin poikasvaiheessa. Nils Sundberg

pausten lukumäärä, johon alla olevan johtopäätöksen perustamme):
• aikaisessa vaiheessa tuhoutuneet pesinnät (10 kpl): näissä tapauksissa emot
usein näkyvät paikalla myöhemmin aikaa
viettämässä ilman poikasia ja saattavat jäädä myös sulkimaan pesimäpaikalleen
• piileskelyn vuoksi vaikeasti havainnoitavat poikueet (16 kpl): linnut voivat poikasvaiheessa piileskellä paljonkin, mutta
kun paikalla sinnikkäästi käy useita kertoja, ne lopulta näkyvät; viittä käyntiä voinee
pitää ehdottomana miniminä asian toteamiseen
• pesäpaikalta muualle siirtyvät poikueet (14 järvipesää; lisäksi 1 joki- ja 19
meripesää, joilla siirtyminen on luultavasti hyvin tavallista): poikueet voivat siirryttyään muualle myös palata takaisin pesäpaikan lähelle, mutta jos linnuista ei lukuisista käynneistä huolimatta näy jälkeäkään,
tämä aika usein tarkoittaa, että ne ovat siirtyneet muualle
• kihlaparit: ensimmäisen kohdan pareja, joiden pesintä tuhoutui, on vaikea
erottaa kihlapareista, jos pesintää ei ole todettu heti haudonnan alussa; varmoiksi tai
todennäköisiksi kihlapareiksi tulkittuja pareja Raaseporissa havaittiin pesimäkaudella 2014 31 kpl, näiden lisäksi havaittiin 24
mahdollista kihlaparia
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Pesintöjen tuhoutuminen
Aineistomme 67 varman tai todennäköisen
pesinnän joukossa on kymmenen tapausta,
joissa pesintä ilmeisesti tuhoutui jo aikaisessa haudontavaiheessa. Tuhoutumista ei todettu suoraan, vaan päätelmä perustuu aina siihen, että ensin todettiin suuren pesäkummun
päällä hautovan oloisesti makaava lintu, mutta aika pian tämän jälkeen emot alkoivatkin
näkyä parina paikalla ja poikasia ei koskaan
ilmaantunut. Leimallista oli nimenomaan se,
että emot esiintyivät näkyvästi, piileskelemättä. Emme tutkineet sen kummemmin tuhoutumisen syitä, mutta tapaukset siis muodostavat merkittävän, 15 %:n osuuden aineistosta.
Kaikki nämä pesinnät olisivat jääneet varmistamatta, jos kartoitusta ei olisi tehty haudontavaiheessa, ja ne olisi luultavasti ainakin monessa tapauksessa tulkittu kihlapareiksi.
Aineistossa oli myös kolme tapausta, joissa aikuispukuinen lintu makasi samalla paikalla useita päiviä täysin hautovan näköisenä.
Alla ei kuitenkaan ollut lainkaan pesäkumpua
tai se oli hyvin pieni. Tämän ”haudontajakson” jälkeen pari alkoi oleilla järvellä aivan
kuten pesinnässään epäonnistuneetkin parit.
Kun ”haudontapaikalla” käytiin, ei siinä nähty mitään merkkejä pesäkuopasta, tuhoutuneista munista tms. Tulkitsimme nämä tapaukset kihlapareiksi, jotka ikään kuin harjoittelivat hautomista. Tällaisten parien kanssa on
oltava tarkkana, ettei niitä vahingossa tulkita
pesinnässään epäonnistuneiksi ja lasketa mukaan pesivään kantaan.
Aineistossa oli myös yksi tapaus, jossa linnut hautoivat ja pesässä myös nähtiin kuusi

munaa. Myöhemmin poikuetta ei nähty ja
sen tulkittiin siirtyneen pesimäjärveltään 500
m päähän mereen ja uineen pois. Kun pesäkummulla käytiin 27.6., ei siinä yllättäen näkynyt syvennystä eikä ollut lainkaan munankuoria, untuvia tai höyheniä. Tässä tapauksessa tilanne olisi varmaan tulkittu kihlaparin
”pesintäharjoitukseksi”, ellei munia sattumalta olisi toukokuun alussa nähty.

Joutsenten piileskely
Joutsenet ovat hämmentävän taitavia piileskelemään kasvillisuuden kätköissä. Tämä tietysti
edellyttää niin tiheää ja korkeaa kasvillisuutta, että täysi piiloutuminen on mahdollista,
minkä vuoksi asian aiheuttama haitta kartoituksille vaihtelee mm. maan eri osissa. Raaseporissa on runsaasti nimenomaan järviruokokasvustoja, jotka korkeina ja tiheinä mahdollistavat piileskelyn.
Aineistossa on ainakin kymmenen sellaista tapausta, joissa tietylle pesimäjärvelle
tehtiin vähintään kuusi käyntiä ja yli puolet
käynneistä tuotti lintujen piiloutumisen johdosta nollahavainnon. Piileskely on keskeinen syy, jonka vuoksi pesien etsintä nimenomaan haudonta-aikaan on kartoituksissa tärkeää. Monet pesäkummut ja niillä hautovat
linnut ovat haudonnan aikana melko hyvin
näkyvillä, kun taas poikasaikaan kasvillisuus
on kehittynyt tiheäksi ja poikueen on helppo
piiloutua.
Aineistossamme on 16 sellaista pesintää,
joista tiedämme käytännössä varmasti, että
niiden havainnointiin liittyvät hankaluudet
johtuivat nimenomaan joutsenten piileskelys-
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tä eivätkä esim. poikueen siirtymisestä muualle. Näistä viisi jäi kokonaan löytymättä varsinaisessa kartoituksessamme. Ne olivat joko
suuria vesialueita (esim. Lohjanjärvi) tai pieniä, umpeenkasvaneita korkean ruovikon järviä. Pesinnät löytyivät myöhemmin joko kartoituksen ulkopuolisia ihmisiä haastattelemalla tai ”onnenkantamoisina”. Jokaisella niistä
käytiin vähintään kerran haudonta-aikaan,
mutta pesät olivat ilmeisesti sen verran piilossa, ettei niitä havaittu. Kullakin käytiin ainakin kerran myös poikasaikaan, jolloin kahdella nähtiin emolintuja ilman poikasia, kolmella ei havaittu lainkaan joutsenia. Ja kuitenkin
kaikilta löytyi myöhemmin poikue, neljästä
selvisi jälkikäteen myös tarkka pesäpaikka.
Loput 11 em. 16:sta pesästä kyllä löytyivät
jo haudonta-aikaan, mutta koko poikue, poikaset tai osa poikasista katosivat näkymättömiin välillä pitkiksikin ajoiksi ilmestyen taas
myöhemmin, mikä vaikeutti tilanteen tulkitsemista huomattavasti. Noiden 11 tapauksen
joukossa oli mm. varsin helposti havainnoitava 28 ha kokoinen järvi, jolla käytiin poikasaikaan 27 kertaa ja vain 11 kertaa poikueesta saatiin havainto, tällöinkään ei aina nähty
kaikkia poikasia. Toisessa tapauksessa 73 ha
pesimäjärveä kiikaroitiin poikasaikaan tarkasti monesta pisteestä kuudella eri käyntikerralla näkemättä vilaustakaan pitkäkauloista. Ne
kuitenkin löytyivät eräästä pienestä ruovikosta, kun koko järvi käytiin kanootilla huolellisesti läpi. Kolmas esimerkki olkoon suurehko 290 ha järvi, jolla käytiin loppukesästä 18
kertaa näkemättä 2+6-poikuetta kertaakaan,
kunnes 19. käynnillä poikue taas näkyi. Myöhemmin kuulimme mökkiläisiltä, että poikue
oli pääosin oleillut järven perukan pikkulahdelmassa, jota on erittäin hankala päästä havainnoimaan runsaiden mökkien takia. Samaan aikaan järvellä oli kuitenkin näkynyt
pari ilman poikasia. Ilman kartoittajan sitkeyttä ja mökkiläisten haastattelua olisimme voineet tehdä johtopäätöksen, että kaikki kuusi
poikasta olivat kuolleet.
Teimme Jukka Santalan kanssa tarkan seurannan eräällä n. 5 hehtaarin lammella, jolla
pesinyt joutsenpari sai kaksi poikasta ja molemmat selvisivät lentokykyisiksi. Rantakasvillisuus on tiheää, mutta lammelle on hyvä
tähystysmahdollisuus mäen päältä, joten noin
90 % avovesialasta saa helposti tarkistettua.
Lampi tarkistettiin välillä 18.5.–25.9. yhteensä 45 kertaa, joista peräti 27 (60%) oli sellaisia, joilla joutsenista ei havaittu merkkiäkään.
Eli vain 18 kerralla linnuista saatiin havainto. Noilla 27 käynnillä lampea havainnoitiin
keskimäärin kuusi minuuttia eli havaintokerrat olivat lyhyitä, mutta niinhän ne retkeillessä
yleensä ovat.
Toinen tarkka seuranta tehtiin 123 hehtaarin matalalla lintujärvellä. Jukka Santala
seurasi toista järven pesivistä pareista, jonka
alun perin viidestä poikasesta lopulta yksi selvisi lentoon. Seurantaa tehtiin 29 eri päivänä
ennen lentokykyisyyden aikaa, välillä 13.5.–
21.8., yhteensä 43 tunnin ajan. Puolet havainnoinnista tehtiin lintutornista, puolet hyvältä
katselupaikalta kallioniemestä läheltä parin
pesäpaikkaa. Tässäkin havaintosarjassa koko
poikue oli näkymättömissä peräti 60,1 %

seuranta-ajasta (25 h 50 min) ja vain 39,9 %
ajasta (17 h 10 min) ainakin joku poikueen
linnuista näkyi.
Piileskely vaikeutti myös poikasmäärän
muutosten havainnointia. Seurasimme poikuekoon kehitystä tarkemmin 18 poikueessa, ja niistä viidessä 1–2 poikasta ”katosi”
tilapäisesti ja poikuekoon ehdittiin jo kirjata
pienentyneen, kunnes kadonneet löytyivätkin. Pisimmillään väärin tulkittu tilanne kesti eräällä järvellä tasan kaksi kuukautta, kun
kuusipäisen poikueen poikasmäärän todettiin
25.6. pudonneen neljään. Paikalle tehtiin tämän jälkeen neljä käyntiä, joista yhdellä nähtiin edelleen neljä poikasta ja kolmella muulla poikuetta ei lainkaan nähty. Kunnes 24.8.
poikue taas löytyi ja poikasia olikin viisi. Poikasten laskemiseen liittyy hyvin usein erehtymisen riski, koska havaintohetkellä poikue
monesti on aivan ruovikon reunassa, pitkässä
heinikossa tms., jolloin osa poikasista jää helposti näkemättä.

Joutsenten siirtyminen
Joutsenten piileskely poikasaikaan siis aiheutti usein sen, ettei poikuetta näkynyt pesimäpaikalla. Mutta asia saattoi johtua myös siitä,
että joutsenet olivat siirtyneet kokonaan pois
alueelta. Kuten arvattavaa on, tätä tapahtui
erityisesti niillä pesillä, joilla siirtymisen voi
tehdä uiden. Ainoa joessa pesinyt joutsenpoikueemme ilmeisesti häipyi pesäpaikaltaan
varsin pian, ja kolmisen viikkoa kuoriutumisen jälkeen todennäköisesti sama poikue
löytyi lähes viiden kilometrin päästä joesta
matkalla kohti naapurikunnan suurta järveä.
Uiden tapahtuvat pitkät siirtymiset vaikeuttavat havainnointia oleellisesti myös kaikkein suurimmilla järvillä, joita havainnoija
ei enää pysty hallitsemaan yhtenä kokonaisuutena. Aineistossamme tätä tyyppiä edustaa esimerkiksi Lohjanjärvi, jossa ainakin yksi
poikue aika pian kuoriuduttuaan luultavasti
ui matkoihinsa, myös kauas naapurikunnan
puolelle.
Hankalimpia ovat kuitenkin meripesät,
joita aineistossamme oli yhteensä 19. Joutsenpoikueiden löytäminen mereltä tuntui
kuoriutumisen jälkeen hyvin vaikealta: vain
kuudessa tapauksessa 19:stä saatiin edes yksi
havainto, jossa merellä nähty poikue saatettiin melko varmasti yhdistää tiettyyn pesään.
Pääosin poikueet vain katosivat jäljettömiin
lähes heti kuoriuduttuaan. Esimerkiksi aivan
Tammisaaren kaupungin läheisillä, eteläpuolisilla merialueilla oli 4 haudottua pesää varsin lähellä toisiaan. Kuitenkaan alueelta ei
tehty kuin kaksi poikuehavaintoa koko kesän
aikana (1.6.–31.8.) melko runsaasta havainnoinnista huolimatta. Sen sijaan elokuun 19.
päivänä löytyi poikue ulkoluodolta, joka sijaitsee 7 km lähimmistä suurista saarista suoraan avomerelle ja lähes 10 km päässä lähimmästä tunnetusta laulujoutsenen pesäpaikasta
(ks. kuva 1). Vaikka laulujoutsenen pesintöjä
meren luodoilla on havaittu jo vuosia sitten
(Välimäki ym. 2005), tässä tuskin oli siitä
kyse. Ajankohdan huomioon ottaen on toki
mahdollista, että poikue on ollut jo lentokykyinen.
Mutta myös pienissä järvissä pesineet jout-

senparit kuljettivat poikasiaan toisinaan pitkiä
matkoja, näissä tapauksissa siis kävellen. Kävellen siirtyminen oli kuitenkin selvästi harvinaisempaa kuin uiden. Aineistossamme on
13 järvipesintää, joissa poikue tulkintamme
mukaan siirtyi joko kokonaan pois pesimäjärveltä (8 tapausta) tai vietti ajan ennen poikasten lentokykyisyyttä tepastellen pesimäjärven ja 1–3 muun järven välillä (5 tapausta).
Oletetut siirtymismatkat aineistossamme olivat kymmenessä tapauksessa 150–700 m ja
kahdesti 1000–1500 m. Yhdessä tapauksessa
saimme varsin vankat syyt olettaa, että melko
ravinneköyhällä tekolammella, jossa neljästä poikasesta kolme kuoli, emot kävelyttivät
neljännen pienokaisen peltomaiseman läpi
2,5 km päähän toiselle järvelle, jonne ilmestyi 2+1-poikue hiukan sen jälkeen, kun tekolampi oli tyhjentynyt. Lammi (1983) toteaa,
että Lapin ravinto-oloiltaan niukoilla pesimäpaikoilla on havaittu jopa yli kymmenen kilometrin kävelyjä.
Yllä mainitussa tekolammen tapauksessa
emot veivät poikasen pitkälle kävelylle vasta
4–5-viikkoisena. Lähes kaikissa muissa tapauksissa ensimmäinen siirtyminen vesistöjen
välillä näyttää tapahtuneen poikasten ollessa 2–3 viikon ikäisiä, mikä tässä aineistossa
tarkoitti suunnilleen kesäkuun alkua. Yhdessä
tapauksessa poikaset taittoivat 600 m matkan
isommalle järvelle jo ilmeisesti hiukan alle
2-viikkoisina. Jos kartoituksia tehdään syystä
tai toisesta vasta poikasaikaan, olisi tärkeää
tehdä ne mahdollisimman pian kuoriutumisajankohdan jälkeen.
Aineistoon mahtuu myös tapaus, jossa
pieneltä metsälammelta hävisivät emot ja
poikaset. Niitä etsittiin kaikilta lähijärviltä ilman, että niistä löytyi jälkeäkään. Taulukossa
3 on esitetty toinen tapaus – Hannu Haapasaaren kokoama havaintosarja, jossa joutsenpoikue liikkui kolmen tekolammen välillä ja
emotkin olivat toisinaan keskenään eri lammilla. Alueen kasvillisuus ei ole kovin rehevää, joten piileskelyn ei pitäisi olla mahdollista. Koko poikue katosi ensin kesäkuussa kahteen kertaan ja sitten 9.8. jälkeen 1½
kuukaudeksi, vaikka havaintojemme perusteella tiesimme, että poikaset eivät missään
tapauksessa olleet tuolloin vielä lentokykyisiä. Aineistomme tekojärville tyypillisesti ne
kasvoivat hitaasti, ja kaikki viittasi siihen, että
kaksi viimeistäkin poikasta kuoli. Syyskuun
21. päivänä sinnikäs kartoittaja kuitenkin havaitsi paikalla taas 2+2-poikueen, jonka poikaset olivat edelleen aika pieniä. Ehkä ne olivat lähteneet ravinnon loppuessa vajaan kilometrin päähän Kiskonjoelle ja selvinneet siellä lentokykyisiksi tullen taas syyskuussa käymään syntymälammilleen. Tai sitten kyseessä
oli aivan toinen poikue. Kaiken kukkuraksi lokakuussa paikalle ilmestyi kolmen poikasen
poikue, jossa siinäkin poikaset olivat huomiota herättävän pieniä. Sen tulkitsimme kuitenkin toiseksi perheeksi.
Yhtä lailla vaikeasti selitettäviä tapauksia
olivat kaksi keskikesäistä poikueen ilmestymistä tunnetuille pesimäjärville, jotka oli haudonta-aikaan tarkastettu huolellisesti ja todettu tyhjiksi. Molemmilla oli ollut poikue aiempina kesinä, ja niitä pidettiin ”perimätiedosLINNUT-VUOSIKIRJA 2014
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Aineistossa olleilla kolmella tekolammella joutsenten poikaset tuntuivat kasvavan selvästi hitaammin kuin luonnonlammilla keskimäärin.
Jari Kostet
sa” joutsenen pesimäjärvinä. Todennäköisin
selitys lienee, että nämä järvet eivät olekaan
pesimäjärviä, vaan pesä on jossain lähivesistössä, ja joutsenet sitten siirtyvät näille järville
kesemmällä poikasten kanssa.
Kahdella karjaalaisella järvellä tehtiin
joutsenpoikueen liikkeistä tarkempi seuranta (kuva 2), jonka havainnot viittasivat siihen,
että kävellen siirtymiseen voi olla muitakin
syitä kuin mm. Lammin (1983) korostama
ravinnon etsiminen. Pesäpaikka sijaitsee pienemmän järven (42 ha) suorantaisessa lahdelmassa. Nelipäinen poikue kuoriutui siellä n.
17.5. Jo viimeistään 30.5. poikue talsi 600 m
matkan isompaan järveen (107 ha), jossa ne
olivat nelisen viikkoa. Ilmeisesti n. 27.6. ne
tepastelivat takaisin syntymäjärvelleen, jossa viettivät taas rauhallisessa pesimälahdessaan nelisen viikkoa emojen sulkiessa. Tänä
aikana yksi poikasista hävisi, ehkäpä pedon
saaliiksi. 21.7. alkaen 2+3-poikue oli taas
kävellyt isommalle järvelle, jälleen ainakin
neljän viikon ajaksi. Emojen sulkapuku vaikutti uutuuttaan kiiltävältä, joten keskikesän
paluu syntymäjärvelle selittyy ehkä sillä, että
se on rauhallisin paikka sulkimiseen. Suurempi järvi taas tarjoaa ehkä paremmat ruokailumahdollisuudet. Mökkiläisten mukaan myös
poikasten opettaminen lentämään on vuosia
tapahtunut suuremman järven selällä. Syyskuun alussa lentokykyinen poikue piipahti
taas pienemmällä synnyinjärvellään palaten
vielä seuraavana päivänä takaisin ”nuoruusjärvelle” ennen lopullista katoamistaan.
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Päällekkäishavainnot, mahdolliset
pesinnät, kihlaparit ja ”luppolinnut”
Kaikki joutsenia seuraavat tietävät, että maastossa havaitaan paljon irrallisia pareja, jotka
eivät näytä pesivän. Joskus samassa paikassa
tavataan pesimätön pari vuosien ajan, esim.
eräässä karjaalaisessa järvessä kuutena peräkkäisenä vuonna 2007–2012. Nämä linnut

ovat pääosin nuoria ns. kihlapareja – joutsen
alkaa Salmisen (1983) mukaan pesiä yleensä vasta 4-vuotiaana. Joukossa on kuitenkin
myös pareja, joiden pesintä on heti alussa
tuhoutunut. Tilannetta sotkevat vielä pariutumattomat ”luppolinnut” (Välimäki 2010),
jotka saattavat nekin joskus liikkua kahden
linnun ryhminä. Edelleen kartoittamista han-

Taulukko 3. Hannu Haapasaaren kokoama havaintosarja kolmen tekolammen ryhmältä, jossa
kahden muun etäisyydet pesälammesta ovat 500 m ja 700 m. Havaintosarakkeiden luvuissa
on ilmoitettu emojen määrä/poikasten määrä. 7.6. käynnillä ei lampia 2 ja 3 tarkastettu.
Table 3. A series of observations (by Hannu Haapasaari) from a group of three artificial ponds. The
distance between the breeding pond and the two other ponds was 500 m and 700 m. The number of adults/young is shown. Ponds 2 and 3 were not examined during the visit on the 7th of June.
Pvm
Pesälampi
Date
Nesting pond
		
9.5.
25.5.
7.6.
14.6.
21.6.
4.7.
15.7.
5.8.
9.8.
16.8.
30.8.
4.9.
13.9.
21.9.
5.10.

hautova
incubating
2/5
–
–
–
2/3
–
1/2
2/2
–
–
–
–
2/2
2/3

Lampi 2
Pond 2
500 m

Lampi 3
Pond 3
700 m

–

–

–
?
2/4
–
–
2/3
–
–
–
–
–
–
–
–

–
?
–
–
–
–
1/0
–
–
–
–
–
–
–

Poikasten määrä
The number of young

5
?
4
–
3
3
2
2
–
–
–
–
2
3
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kaloittaa se, että joutsenet lentävät helposti
pitkiä matkoja, ja samoja ja eri lintuja koskevien havaintojen erottaminen toisistaan on
hankalaa. Tämän vuoksi moniin kihlapareihin
on pakko jättää varaus ”mahdollinen”, vaikka
ne havaittaisiin aika kaukanakin lähimmästä
toisesta parista.
Teimme keväällä tai alkukesällä 2014 sopivassa pesimäbiotoopissa havainnon (1–)2
aikuislinnusta 139 eri paikassa. Nämä tulkittiin seuraavasti (ks. taulukko 1):
• Varmat pesinnät 63
• Todennäköiset pesinnät 4
• Mahdolliset pesinnät 4
• Mahdolliset pesinnät tai mahdolliset
kihlaparit 17
• Mahdolliset kihlaparit 7
• Todennäköiset kihlaparit 29
• Varmat kihlaparit 2
• Jo kertaalleen laskettuja lintuja
koskevat päällekkäishavainnot 13
Kaikkien muiden paitsi kahden ensimmäisen luokan erottaminen toisistaan on haasteellista ja vaatii tapauskohtaista harkintaa.
Esimerkiksi pääosa mahdollisista kihlapareista täytti myös mahdollisen pesinnän kriteerit,
kuten yltä näkyy. ”Varma kihlapari” taas on
käsitteenä aika vaikea, koska lähes aina on
olemassa mahdollisuus, että pari yritti pesiä,
mutta pesintä tuhoutui heti alkumetreillä ja
tätä ei vain huomattu. Esimerkkejä meidän
käyttämistämme erottelukriteereistä eri luokkien suhteen on koottu taulukkoon 1. Kuvaan
1 on pesintöjen lisäksi merkitty 40 paikkaa,
joissa nähdyt parit luultavimmin olivat kihlapareja ja keskenään eri pareja. Mahdollisia
pesintöjä ja kaikkia mahdollisia kihlapareja
ei siis ole kuvaan merkitty vaan nuo 40 kihlaparia valittiin luomaan suunnilleen todenmukainen kuva tästä vaikeasti tulkittavasta
lintujoukosta.
Voinee sanoa, että aineiston keruumme
yhteydessä havaittiin yhteensä n. 110 eri joutsenparia, joista vähintään 40 tulkittiin kihlapareiksi. Kun pesinnässään epäonnistuneita pareja tulkittiin olevan 10, oli esimerkiksi
alkukesän poikasettomista pariskunnista laskennallisesti vain korkeintaan joka viides yrittänyt pesiä. Tällaisten parien tulkinta pesiviksi
on siis hyvin haastavaa, vaikka tiedetäänkin,
että kaikissa laskennoissa niitä varmasti on.
Tämä on taas yksi seikka, joka puoltaa kartoitusten tekemistä nimenomaan haudontaaikaan.
Pariutumattomien ”luppolintujen” tarkkaa
määrää on vaikea arvioida niiden liikkuvuuden takia, mutta toukokuussa ja kesäkuun
alkupuolikkaalla niitä havaittiin runsaasti eri
puolilla Raaseporia muutamien kymmenien
lintujen ryhminä, 15.5. vielä jopa 85 linnun
parvena. Yhteensä niitä liikkui kaupungin alueella 110–200. Viimeiset havainnot yli viiden
yksilön luppolintuparvista tehtiin 17.6. Tuon
jälkeen ei nähty sen paremmin järvillä kuin
merialueillakaan kuin muutaman linnun ryhmiä ennen elokuun loppua, jolloin isompia
parvia alkoi taas kerääntyä parhaille paikoille. BirdLife Suomen (2015) mukaan laulujoutsenet poistuvat keskikesän sulkasadon ajaksi
yleensä Venäjälle.

Jos kihlaparien määräksi oletetaan 40 ja
luppolintujen 150, olisi Raaseporissa kesäkaudella 2014 oleillut n. 230 pesimätöntä
joutsenta. Pesivien parien todellinen määrä lienee n. 70. Tämän mukaan kaupungin
joutsenkanta alkukesällä 2014 ilman sen kesän poikasia olisi n. 370 lintua, joista n. 140
eli 38% olisi pesiviä. Haapasen ym. (1973)
vanhan tutkimuksen mukaan Suomen joutsenkannasta pesii n. 30%, joten tuloksemme sopii melko hyvin yhteen tämän kanssa.
Tämä pesimättömien lintujen suuri määrä on
pidettävä aina mielessä kartoituksia tehtäessä:
esim. mahdollisiksi pesinnöiksi tulkittujen tapausten laskemisessa mukaan pesimäkannan
arvioon pitänee olla maltillinen.

Pesimätuloksen arviointi
Pesivän kannan koon arvioinnin lisäksi on
arvokasta, jos kartoituksissa saadaan käsitystä myös pesimätuloksesta eli pystytään
vastaamaan esim. siihen, miten suuri osa
pesinnöistä eteni poikasvaiheeseen, miten paljon poikasia kuoriutui ja miten suuri osa niistä selvisi lentokykyisiksi. Tämä
vaatii pesien ja poikueiden seurantaa koko
pesimäkauden ajan, mikä joutsenen tapauksessa tarkoittaa aivan minimissään 4 kk
mittaista seurantaa. Joutsenen haudonta-aika on n. viisi viikkoa (BirdLife Suomi 2015)
ja poikaset kypsyvät lentokykyisiksi 78–96
vuorokaudessa (Salminen 1983).
Pesimätuloksen arvioinnissa aikaisin tuhoutuneet pesinnät, kihlaparit, siirtyminen
ja piileskely aiheuttavat vielä selvästi suurempia haasteita kuin pesimäkannan koon
arvioinnissa, kuten edellä olleista esimerkeistä kävi jo ilmi. Raaseporissa pyrimme
ensinnäkin saamaan jokaisesta pesästä selville, etenikö se poikasvaiheeseen, ja laske-

maan poikasten määrän. Aivan kaikissa tapauksissa tämä ei onnistunut. Munamääriä
emme laskeneet emmekä tietenkään koskaan nähneet poikasia välittömästi kuoriutumisen jälkeen, jolloin virhelähteeksi jäi
se, että seurannan lähtökohtana oleva poikasluku ei välttämättä ollut sama kuin munien tai kuoriutuneiden määrä.
Myöhemmässä vaiheessa seurasimme
tarkemmin mahdollisimman monia kohteita, mikä tarkoitti sitä, että kukin laskija
kävi pesäpaikoilla mahdollisuuksiensa ja
intonsa mukaisesti. Haudontavaiheessa tuhoutuneet pesinnät selvisivät yleensä heti,
ja ne poikueet, jotka siirtyivät kokonaan ja
kauas pois pesäpaikoiltaan, tekivät siirtymisensä pääosin viimeistään poikasten ollessa 4-viikkoisia. Niinpä neljän ensimmäisen
viikon jälkeen oli muotoutunut kuva siitä,
mitkä poikueet ovat ”seurattavissa” eli sellaisia, jotka ovat suhteellisen pienellä vaivalla löydettävissä silloin, kun on tarve saada niistä havainto. Sen sijaan eri poikueiden erilaista intoa piileskelyyn emme osanneet ottaa huomioon, ja tämä aiheuttikin
hankaluuksia. Myös ”lyhyen matkan reissaajien” eli muutamien lähekkäin sijaitsevien lampien ja järvien välillä paikkaansa
kävellen vaihtavien poikueiden liikkeiden
selvittäminen vaati melkoista salapoliisityötä. Siinä hommassa innokkaiden mökkeilijöiden saaminen mukaan seurantaan
paransi tulosta aivan ratkaisevasti.
Lopulta tarkempaan seurantaamme valikoitui 19 poikuetta, joista yksi ilmeisesti
katosi pesimäjärveltä läheiselle merenlahdelle vasta poikasten ollessa n. 10-viikkoisia. Muita 18:aa pystyttiin seuraamaan len-

Joutsenpoikueet ovat lintujen suuresta koosta huolimatta erittäin taitavia piileskelemään, mikä
on otettava laskennoissa huomioon. Hannu Haapasaari
LINNUT-VUOSIKIRJA 2014
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Kuva 1. Laulujoutsenen pesimäkannan kartoituksen kokonaistulos Raaseporissa vuonna 2014. Ulkomereltä 19.8. tehty mielenkiintoinen poikuelöytö
on merkitty näkyviin, vaikka 5.8. jälkeen uusissa paikoissa tehtyjä havaintoja ei otettu kannanarviossa huomioon. Punaiset soikiot osoittavat alueet,
joilla kartoitus jäi puutteelliseksi. Lähtökohtaisesti paremmin tunnettu Karjaan-Pohjan (Ka+Po) alue kaupungin koillisosassa on rajattu erikseen.
Fig 1. The result of the estimation of the population of whooper swan in the municipality of Raasepori year 2014. The meaning of the symbols:
(1) a breeding that succeeded at least to the hatching of the chicks, (2) a breeding destroyed during the incubating, (3) a confirmed breeding,
result unknown, (4) a brood, the place of birth unknown, (5) a probable breeding and (6) a young, not breeding couple. An interesting observation of a brood by open sea is labeled although it was observed on August 19th and observations after August 5th were not taken into account
when estimating the size of the population. The red ovals show the areas of insufficient survey. The area of Karjaa and Pohja (Ka+Po) is shown in
the Nort-East corner of the map; it is the area where the breeding places of the swan were best known in the beginning of the survey.

tokykyisyyteen asti. Päävastuullisina oli 11
henkilöä, ja jokaisella oli vastuullaan 1–2
tapausta. Pyrimme havainnoimaan kutakin poikuetta kerran kahdessa viikossa eli
poikasten kuoriutumisesta laskien viikoilla
1–2, 3–4 jne. Tämä tarkoitti yleensä seurannan jatkumista n. 20 viikon ajan eli teoriassa kymmentä tarkastuskäyntiä. Poikueiden piileskelyn ja lyhyen matkan siirtyilyn
vuoksi nollahavaintoja tuli kuitenkin runsaasti, mistä johtuen huolellisimmat kartoittajat kävivät omilla kohteillaan jopa
viitisenkymmentä kertaa. Toisaalta eräillä
hankalasti tavoitettavilla kohteilla ei pystytty käymään kuin viitisen kertaa, mutta
tällainenkin havaintosarja voi antaa lähes
kaikki oleelliset tiedot, jos käynnit ovat
järkevästi ajoitettuja ja käy hyvä tuuri sen
suhteen, että linnut myös nähdään ja poikaset saadaan luotettavasti laskettua.
Seurannan tulokset on kiteytetty taulukkoon 4. Alussa havaittu poikasmäärä vaihteli kahden ja kuuden välillä. Viidessä ta-
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pauksessa yhdenkään poikasen ei havaittu
kuolleen ja joka kolmannessa eli kuudessa tapauksessa poikasista kuoli vähintään
puolet.
Tärkein huomio on ehkä se, että aineistossa oli kolme poikuetta, jotka elivät ihmisen rakentamilla tekolammilla, kaukana
lähimmistä muista vesistöistä (poikueet nro
14., 16. ja 18.). Kuten taulukosta näkee,
niiden pesimätulos oli erittäin huono: yhdessä kuolivat kaikki poikaset ja toisessa
yksi ilmeisesti selvisi hengissä, koska emot
kävelyttivät sen 2,5 km matkan toiselle järvelle, kuten edellä kerrottiin. Kolmannessa
tapauksessa poikasia seurattiin tarkasti ja
ne kasvoivat erittäin hitaasti, kunnes elokuussa koko poikue katosi. Joko loputkin
poikaset kuolivat ja emot poistuivat paikalta tai sitten poikue käveli vajaan kilometrin
päähän Kiskonjokeen (tämä on sama poikue, jota käsitellään taulukossa 3).
Kaikkien kolmen tekolammen poikasista näki, että ne kasvoivat selvästi hitaam-

min kuin luonnonlammissa keskimäärin,
joten syynä huonoon tulokseen lienee ollut ravinnon niukkuus. Kun vielä aineiston
neljäs tällainen tekolampipesintä tuhoutui
haudontavaiheessa, koska lampi laskettiin
tyhjäksi, oli tekolampien pesimätulos todella huono. Yhtä huono se oli yllättäen
vain seudun parhaalla lintujärvellä (Karjaan Lepinjärvi, poikueet 15. ja 17.), jossa
kahden pesän yhteensä kymmenestä poikasesta yhdeksän kuoli. Ainakin osasyynä
lienee kova saalistuspaine merikotkien ja
muiden petojen taholta.

Käytännön kartoitusohjeita
Edellä on kuvattu eräitä havainnollisimpia esimerkkejä tulkintavaikeuksista, joita
kohtasimme. Näitä esimerkkejä olisi ollut
vielä huomattavasti lisää, sillä virhearvioita
voi sanoa tapahtuneen jatkuvalla syötöllä
linnun elintapojen yllättäessä koko ajan.
Mutta kun pitkäkaulojen yleisistä ja kunkin
poikueen erityisistä elintavoista sai kesän
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mittaan koko ajan paremman kuvan, väheni myös virhearvioiden määrä kartoituksen loppua kohti.
Aineistomme valossa näyttää siltä, että
jokainen pari ja poikue käyttäytyy eri tavalla kuin mikään toinen. Toiset piileskelevät jatkuvasti, toiset eivät juurikaan. Toiset
ovat pienellä viiden hehtaarin lammellaan
koko pesimäkauden, toiset siirtyvät paljon
isommilta vesialueiltaan heti, kun mahdollista. Toiset palaavat takaisin, toiset eivät.
Toiset häipyvät lopullisesti heti, kun poikaset oppivat lentämään, toiset viivyttelevät
pesimäpaikalla yli kuukaudenkin. Aivan luvun ”Miksi kannanarviot vaihtelevat?” alussa esitettyjä nyrkkisääntöjä tuhoutuneiden
pesintöjen sekä piileskelevien ja siirtyneiden poikueiden erottamiseksi voi varovasti
käyttää havaintojen tulkinnan tukena.
Seuraavaan kokoan suositukseni siitä,
miten joutsenkartoituksia kannattaisi tehdä
esim. alueellisissa lintuyhdistyksissä. Esittelen ensin ”kannanarvion perusmallin” ja sen
jälkeen pohdin pesimätuloksen arviointia.

”Kannanarvion perusmalli”
Projekti kannattaa aloittaa sillä, että kokoaa hyvissä ajoin etukäteen tiedot kaikista
tunnetuista pesäpaikoista. Kannattaa listata jokainen tietoon saatu paikka, jossa on
joskus tehty yksikin mahdollisesti pesintään viittaava havainto. Yhdistyksen tms.
aktiiveille, sähköpostilistoille ym. suunnattujen kyselyjen lisäksi kannattaa tietys-

Taulukko 4. Tarkemmin seurattujen poikueiden (18 kpl) poikasmäärän muutos pesimäkauden
aikana Raaseporissa vuonna 2014. ”Poikasten määrä alussa” tarkoittaa lukumäärää ensimmäisellä havaintokerralla. Se ei välttämättä ole sama kuin munien tai kuoriutuneiden määrä; ne eivät ole tiedossa. Loppulukumäärä taas tarkoittaa lentokykyisiksi selvinneiden määrää. Poikueet
on järjestetty taulukossa siten, että ne, joissa alku- ja loppulukumäärät ovat samat, on yhdistetty samaan luokkaan. Kukin taulukon rivi edustaa yhtä luokkaa. Esim. tapauksia, joissa oli alussa kuusi ja lopussa viisi poikasta oli viisi. Jokainen poikue on ”nimetty” juoksevalla numerolla.
Poikueen 18. tapauksessa jäi epäselväksi, kuolivatko kaksi viimeistäkin poikasta (tarkemmin
tekstissä).
Table 4. The changes in the number of young in the 18 broods which were observed regularly
until flying skill was reached in the municipality of Raasepori during the breeding period 2014.
“The number of young at the beginning” refers to the young observed on the first time of observation. It is not necessarily the same as the number of eggs or hatched chicks which are not
known. The number at the end refers to the number of young reaching flying skill. The broods
are organized so that the cases with same number of young at the beginning and at the end
have been combined to the same class. Each row represents one class. For example there were
five cases which had six young at the beginning and five at the end. Each brood has been labeled with a running number. In the case of brood number 18 it remained unsolved whether
the two last juveniles died.
Poikueiden
juokseva
numerointi
The running
number of broods
1.
2.–3.
4.–5.
6.–10.
11.–12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Poikueiden
lukumäärä
kussakin luokassa
The amount of broods
in each class
1
2
2
5
2
1
1
1
1
1
1

Poikasten määrä
alussa → lopussa
The number of young
at the beginning →
at the end
6→6
3→3
2→2
6→5
4→3
4→2
4→1
5→1
4→0
5→0
5 → 2/0

Kuolleiden
poikasten
määrä
The number of
dead young
0
0
0
1
1
2
3
4
4
5
3 tai/or 5

Kuolleiden
määrä %
The percentage
of dead young,
%
0
0
0
17
25
50
75
80
100
100
60 tai/or 100

Joutsenen pesimätuloksen tarkkailu haudonnasta lentokykyisyyteen asti vaatii pitkäjänteisyyttä ja yleensä vähintään neljän kuukauden seurantaa.
Antero Aaltonen
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Kuva 2. Erään joutsenpoikueen liikkeet Raaseporissa kesällä 2014. (1) 17.5. neljä poikasta kuoriutui pesässä Kvarnträsketillä. (2) 30.5. poikue saapui Källträsketin Finbyvikenin lahteen käveltyään yli 600 m matkan. Nelisen viikkoa perhe liikkui eri puolilla Källträsketiä, kunnes (3) 28.6.
ne nähtiin taas niemessä lähellä pesää. Siellä ne viettivät emojen sulkasadon ajan, jonka aikana yksi poikasista hävisi, luultavasti pedon saaliiksi. (4) 21.7. poikue nähtiin taas Källträsketillä,
jossa se oleili ainakin 19.8. asti. (5) 4.9. jo lentokykyinen poikue havaittiin syntymäjärvellään
Kvarnträsketillä, jonka jälkeen (6) linnut piipahtivat vielä 5.–6.9. Källträsketillä. Tämän jälkeen
niitä ei enää havaittu.
Fig 2. The observed movements of one whooper swan brood in Raasepori summer 2014. (1)
May 17th four nestlings were hatched in the nest by the Lake Kvarnträsket. (2) May 30th the
brood walked 600 meters to the nearest small bay of the Lake Källträsket on which they spent
next four weeks. (3) June 28th the brood had been back near their nest where they spent
more than three weeks during which the adults had their molting of feathers. During that time
one of the young disappeared, probably by some predator. (4) July 21st the brood was again
seen at the Lake Källträsket where it stayed until at least August 19th. (5) On September 4th
when the juveniles were able to fly the brood was seen on the Lake Kvarnträsket and (6) after that they visited the bigger Lake Källträsket between September 5th and 6th. After that they
were not observed anymore.

ti hakea kaikki käytettävissä oleva tieto Tiirasta ja Hatikasta. Hakuja kannattaa rajata
esim. koskemaan vain tiettyä aikaa vuodesta ja tiettyä yksilömäärää, jotta saa ainakin
muuttohavainnot karsittua pois käsiteltävästä havaintomassasta. Myös lintuaktiiveihin kuulumattomien pitkäaikaisten luontoharrastajien haastatteleminen on tässä vaiheessa erittäin suositeltavaa.
Tämän jälkeen käydään vielä aluetta
läpi kartalla ja poimitaan mukaan kohdelistalle tärkeimmän tuntuisia mahdollisia
lisäpaikkoja. Näitä kannattaa ehdottomasti
ottaa mukaan myös hyvin retkeillyiltä alueilta; ainakin Raaseporissa löytyi yllättävän
paljon pesiä alueilta, joiden pesintöjen luulimme olevan täysin tiedossa.
Ehdottomasti keskeisintä on tehdä kaikkien tunnettujen ja tärkeimpien mahdollisten pesäpaikkojen läpikäynti haudontaaikaan! Tätä korostavat myös mm. Lammi
(1983) ja Väisänen ym. (1998) kahden ensimmäisen lintuatlaksen loppuraporteissa.
Erityisen tärkeää tämä on meri- ja jokialueilla, joilla olevilta pesiltä poikueet voivat
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poistua uiden jo hyvin pian kuoriutumisen
jälkeen. Kartoitus kannattaa keskittää ajallisesti niin, että kaikki parit jo hyvin todennäköisesti hautovat, mutta yhtään poikuetta
ei ole vielä kuoriutunut. Raaseporissa keväällä 2014 tämä olisi tarkoittanut käyntien tekemistä aikavälillä 25.4.–13.5. Tämä
on nähdäkseni selvästi kustannustehokkain
kartoitustapa. Meidän tapauksessamme se
olisi tuonut tietoon 72 % kaikista projektissamme löytyneistä pesinnöistä (taulukko
2). Kun tuohon lisää Tiiraan ja Hatikkaan
ulkopuolisten toimesta vietyjen tietojen
seurannan, joka luonnollisesti kannattaa
aina tehdä, sekä ”onnenkantamoiset”, joihin ei juuri itse voi vaikuttaa, olisi meidän
tapauksessamme löydetty jo 84 % lopullisesta määrästä.
Seuraava askel olisi lisätä projektiin mukaan mökkiläisten, paikallisten luontoharrastajien ym. haastatteluja, ehkä myös tiedotus- ja kyselykampanjoita paikallislehdissä tms. Nämä tosin vaativat jo selvästi
lisätyötä. Meidän tapauksessamme nämä
tuottivat kuusi pesälöytöä lisää ja nostivat

löydettyjen pesintöjen määrän 93 %:iin kokonaislukemasta. Haastatteluilla voi myös
”pelastaa” sellaisia kohteita, joissa ei ehdi
käymään haudonta-aikaan.
On ehkä yllättävää todeta, että haudonta-ajan jälkeiset lisäkäynnit poikasaikaan
eivät meillä tuottaneet enää juurikaan uusia pesiä, vain 7 % aineiston kokonaismäärästä löytyi niiden avulla. Koska ne vaativat
suuren työmäärän, on niiden pois jättäminen perusteltua, jos resursseista on pulaa.
Lisäksi kihlaparit, haudonta-aikaan epäonnistuneet pesinnät sekä lintujen piileskely
ja siirtyminen vaikeuttavat huomattavasti
poikasajan havainnointia ja havaintojen
tulkintaa.
Kannanarvion suhteen lienee hyvä ilmoittaa haarukka, jossa alaraja pohjaa
varmoihin ja todennäköisiin pesintöihin,
kartoittamatta jääneet alueet ja muut selvät virhelähteet huomioiden. Ylärajaa arvioitaessa otetaan sitten huomioon todetut
mahdolliset pesinnät muistaen kuitenkin,
että kihlaparien ja muiden pesimättömien
lintujen määrä on ilmeisesti yleensä reilusti
yli puolet aikuislintujen kokonaismäärästä.

Pesimätuloksen arviointi
Jos kannanarvion lisäksi halutaan arvioida
myös pesimätulosta, on seurantaa tietysti
jatkettava haudonta-ajan jälkeenkin. Siirtyily ja piileskely saavat sitkeänkin laskijan
pikkuhiljaa turhautumaan, joten hyviä hermoja ja systemaattisuutta todella tarvitaan.
Hyvä malli voisi olla se, ettei yritetäkään
seurata kaikkia pesiä vaan valitaan sopivan
tuntuinen otos helposti seurattavia kohteita, joilla yritetään vierailla esim. kerran tai
kaksi kuussa. Mutta on varauduttava siihen,
että siirtyilyn ja piileskelyn vuoksi käyntejä
on tehtävä enemmän.
Ranta-asukkaiden haastattelu on tehokas
apu pesimätuloksen arvioinnissa. Ihmiset
tuntevat ”omien joutseniensa” historian sekä
kertovat niistä ja seuraavat niitä mielellään.
Tietoa kertyy ihan eri malliin kuin yhden
lintuharrastajan yhdellä käynnillä rannassa. Ainakin Raaseporissa ihmiset tuntuivat
myös varsin hyvin tietävän mm. sen, että
joutsenia on kaksi lajia ja mistä lajit erottaa.
Esimerkiksi aiemmin jutussa kuvattu
tarkka havaintosarja kahden eri järven välillä kulkeneesta joutsenpoikueesta perustui siihen, että vaikeasti havainnoitavan
suuremman järven mökkiasukkaat saatiin
innostumaan asiasta. Ilman tätä kuvatun
tuloksen saavuttaminen olisi ollut käytännössä mahdotonta. Joutsenen, ja myös esimerkiksi kuikan ja muiden helposti tunnettavien vesilintujen kartoituksissa mökkiläisiltä saatava apu on aivan kullanarvoista ja
sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Linnustonseuranta

Joutsenet pesivät toisinaan aika pelottomasti mökkien lähellä. Mökkeilijät seuraavat usein joutseniaan tarkasti ja heitä haastattelemalla saa
tärkeää lisätietoa kartoituksiin. Pirkko Keronen
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Summary: The chosen method has
a great influence on the population
estimate of Whooper Swan Cygnus
cygnus
■ This article discusses the challenges of es-

timating the size of the population and the
breeding success of whooper swan Cygnus
cygnus. The material was gathered in Raasepori, Southern Finland, in 2014 as a part of the
Bird of the Year -project by BirdLife Finland.
The reliability of estimates about the size of a
local swan population is assessed, as well as
factors influencing this reliability. Instructions
are given for estimating local swan populations by the means of ‘normal bird watching’.
One method is introduced with a discussion
on how the results would have changed if the
method and timing of the project would have
been different. The reasons to this variation are
explicated with many examples. The most important reasons are related to the early failure
of nesting, the swan’s brilliant ability of hiding among the vegetation, the tendency of the
broods to move between different water areas –
also by walking – and the problems that young
couples and other birds that are not breeding
cause for the estimates. Finally some thoughts
are given about estimating the breeding success
of whooper swan. Proposals are given also for
local organizations how to carry out a similar
project. The most important message is that the
chosen method has a great influence, especially on estimates of the size of the population.
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