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Mustapyrstökuirin esiintyminen ja
kannankehitys Suomessa
Jorma Pessa & Sami Timonen
Suomeen etelämpää Euroopasta levittäytynyt mustapyrstökuiri on vakiinnuttanut
asemansa pesimälinnustossamme runsaan
sadan vuoden esiintymishistoriansa aikana.
Pesimäkanta on edelleen pieni, mutta monista muista kahlaajista poiketen runsastuva. Populaation pienestä koosta johtuen laji
on arvioitu Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Lajin pääesiintymisalueilla Euroopassa
pesivät populaatiot ovat pienentyneet voi-
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makkaasti viime vuosikymmenien aikana
ja lajin kansainväliseen suojeluun onkin
kiinnitetty huomiota viime vuosina selvästi
aiempaa enemmän.
Mustapyrstökuirin levinneisyysalue kattaa laajan osan läntisestä palearktisesta
alueesta. Levinneisyysalueen länsiraja on
Islannissa ja itäraja Länsi-Siperiassa. Mustapyrstökuiri on jaettu kolmeen alalajiin,
joista kahta esiintyy Euroopassa. Nimialala-

ji Limosa l. limosa pesii manner-Euroopassa
ja Limosa l. islandica pesii pääosin Islannissa. Molemmat alalajit runsastuivat 1900-luvulla, mutta viime vuosikymmenien aikana
alalajien kannankehitykset ovat eronneet:
islandica-alalaji on jatkanut edelleen runsastumistaan ja laajentanut pesimäaluettaan, mutta limosa-alalajin pesimäkannat
ovat pienentyneet ja esiintymisalue supistunut. Islandica-alalajin pesimäpopulaa-
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Vaaratilanteen jälkeen kuirit laskeutuvat
usein maahan jatkaen kuitenkin varoittelua. JARI PELTOMÄKI

Mustapyrstökuirin levinneisyyden ydinalueella pesimäkannat ovat pienentyneet
merkittävästi kymmenillä tuhansilla pareilla viime vuosikymmenien aikana. Voimakas ja pitkään jatkunut taantuma on
havaittu useissa Euroopan maissa, kuten
Hollannissa, Saksassa ja Puolassa, joiden
alueella pesii merkittävä osa Euroopan ja
koko maailman mustapyrstökuirikannasta
(Tucker & Heath 1994, Jensen ym. 2008).
Lajin pitkäaikaisen ja merkittävän taantuman johdosta mustapyrstökuirin suojelun
tehostaminen nähtiin jo 1990-luvun lopulla tarpeellisena. Euroopan unionin aluetta
koskeva ensimmäinen suojelusuunnitelmaluonnos valmistui vuonna 1998 ja lopullinen luonnos vuonna 2006, josta Euroopan
unionin komissio tuotti lopullisen suunnitelman vuonna 2007. Suojelusuunnitelma
siirtyi vuonna 2008 YK:n ympäristöohjelman (UNEP) hallinnoiman Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan kansainvälisen sopimuksen
(AEWA) piiriin (Jensen ym. 2008). Suomi
ja myös EU kokonaisuutena ovat AEWAsopimuksen osapuolia ja suojelusuunnitelmassa esitetyt tavoitteet koskevat näin ollen
myös Suomea.
Tässä artikkelissa tarkastelemme mustapyrstökuirin esiintymistä ja kannankehitystä
Suomessa painottuen lajin päälevinneisyysalueella, Perämeren rannikolla havaittuun
kehitykseen. Tarkastelemme lajin pesimäkannan jakautumista eri ympäristöihin ja
arvioimme Suomessa havaitun myönteisen
kannankehityksen syitä ja lajin suojeluun
liittyviä kysymyksiä. Artikkeli tarkentaa kuvaa lajin kannankehityksestä ja Suomessa
pesivän mustapyrstökuiripopulaation koosta eri aikakausina.

Aineisto ja menetelmät
tio on noin 25 000 paria ja limosa-alalajin
noin 110 000 paria, josta noin 50 % pesii
Hollannissa (Jensen ym. 2008).
Suomen ensimmäinen havainto mustapyrstökuirista on Nurmeksesta vuodelta 1903.
Ensivuosikymmenien aikana havaintoja kertyi harvakseltaan, muutamia vuosikymmenessä. 1950-luvulla alkaneen levittäytymisvaiheen seurauksena havainnot lajista lisääntyivät ja ensimmäiset pesinnät varmistettiin
Hailuodossa 1955–57 ja 1959 sekä Porissa
1956. Liminganlahdelle Liminkaan mustapyrstökuirit asettuivat vuonna 1960, jonka
jälkeen esiintyminen on ollut alueella melko
säännöllistä (v. Haartman ym. 1967, Siira
1977). Väisäsen ym. (1998) mukaan laji on
esiintynyt Liminganlahden lisäksi melko säännöllisesti vain Ahvenanmaan Saltvikissa.

Artikkelissa esitetään mustapyrstökuirikannan esiintymistä, pesimäalueita ja kannankehitystä koskevat tiedot, jotka 1980-luvun
alkuun asti on koottu pääosin kirjallisuudesta. Kirjoittajat ovat osallistuneet havaintoaineiston keruuseen vuodesta 1986 alkaen.
Jouko Siiran johdolla kerättyä havaintoaineistoa Liminganlahden pesivästä mustapyrstökuirikannasta on käytetty joko sellaisenaan tai aineistoa on täydennetty muilla
tiedoilla. Vuosien 1960, 1965, 1969, 1976
ja 1979 tiedot perustuvat Eskelisen (1982)
ja Siiran (2002) esittämiin arvioihin. Vuodesta 1986 alkaen käytämme tarkastelussa
joko omaa tai yhdessä Jouko Siiran kanssa kokoamaamme havaintoaineistoa, jota
on täydennetty muista lähteistä saaduilla
tiedoilla. Vuodesta 1996 alkaen aineiston
kokoamisen pääasiallisena toimeksiantaja-

na on ollut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja myöhemmin Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
joiden palveluksessa kirjoittajat ovat olleet.
Lajin esiintymistä viime vuosikymmenien aikana maan eri osissa on selvitetty
BirdLife Suomen paikallisyhdistyksille lähetetyillä kyselyillä ja suorilla asiantuntijakontakteilla. Kokoamamme havaintoaineiston arvioimme olevan riittävän luotettavan
lajin esiintymistä ja kannankehitystä koskevien trendien esittämiseen.
Pesimäkannan ydinalueen, Pohjois-Pohjanmaan, osalta lajin esiintymistä ja kannankehitystä koskevat tiedot ovat arviomme mukaan 1980-luvulta alkaen melko
kattavat. Ranta-alueilla pesivän kannan
kehitys tunnetaan melko tarkasti säännöllisten pesimäalueiden osalta koko esiintymishistorian ajalta. Lisäksi useimmilta
muiltakin nykyisin tiedossa olevilta mustapyrstökuirin asuttamilta paikoilta PohjoisPohjanmaalla on inventointitietoja 1980luvulta alkaen, joiltakin jo aiemmilta vuosikymmeniltä ja ajalta ennen mustapyrstökuirien pesintää alueilla. Pelloilla ja soilla
pesivän kannan osalta esiintymistiedot ovat
puutteellisemmat. Kattavia laskentoja ei ole
tiettävästi tehty peltoalueilla ennen 1980lukua. Useat nykyisin tiedossa olevat mustapyrstökuirien asuttamat pellot ovat olleet
lintuharrastajien retkeilyalueita jo ennen
kuirien pesintää, joten on oletettavaa, että
havaintoja peltopesinnöistä olisi tehty, jos
kuireja olisi pesinyt pelloilla merkittävämmin ennen 1980-lukua. Soilla pesivää kannanosaa koskevat tiedot perustuvat pääosin satunnaishavaintoihin. Suopesintöjenkin osalta voidaan olettaa, että havaintoja
kuirin esiintymisestä soilla olisi tullut, jos
suokanta olisi ollut tässä artikkelissa esitettyä merkittävämpi ja esiintyminen vakiintuneempaa.
Siikajoen ja Oulun välisellä alueella rannikon läheisyydessä sijaitsevat peltoalueet
ja lisäksi Limingan lakeuden viljelyalue Muhoksen Soso mukaan luettuna on inventoitu
melko kattavasti ja vertailukelpoisesti vuosina 1986, 1991, 1996, 2001, 2006 ja 2008.
Kaikkia alueita ei ole inventoitu jokaisena
vuonna, mikä johtaa todennäköisesti lievään aliarvioon vuosittaisten pesimäkantojen osalta. Havainnoinnin kattavuudessa
esiintyvistä puutteista huolimatta arvioimme,
että kannankehityksen yleinen suunta ja pesimäympäristön valinnassa 1980-luvulla tapahtunut muutos tulevat dokumentoiduiksi
varsin luotettavasti. Tätä päätelmää tukevat
myös kohdelajin helppo havaittavuus, pesimäalueiden sijainti sekä lintuharrastajien ja
tutkijoiden suosimat retkeilyalueet.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2012
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Mustapyrstökuirit puolustavat äänekkäästi
ja aggressiivisesti pesäänsä ja poikasiaan.
JARI PELTOMÄKI

Pesimäkannan inventoinnit on tehty
vuosittain touko-kesäkuun aikana. Rannikkoalueen lintuvesikohteiden tiedot perustuvat pääosin pesimälintulaskentojen tuloksiin. Laskennat on tehty vakiintuneiden
seurantamenetelmien mukaisesti (ks. esim.
Koskimies & Väisänen 1988). Muilla rannikon kohteilla on tehty erityisesti 1990-luvulta alkaen melko kattavia uhanalaisten
lajien inventointeja, jotka ovat tuottaneet
tietoa mustapyrstökuirin esiintymisestä.
Lisäksi havaintoaineistoa on täydennetty
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen julkaisemilla tiedoilla.
Peltoalueilla pesivää kantaa koskevat
kartoitukset on tehty vuosina 1986 ja 1991
osana muuta linnuston seurantaa. Vuodesta
1996 alkaen kartoituksia on tehty mustapyrstökuiri kohdelajina. Pellot on havainnoitu vähintään kerran pesimäkauden aikana. Useilla vakiintuneilla ja samalla myös
tärkeimmillä mustapyrstökuirin esiintymispaikoilla on tehty havainnointia huhtikuun
ja kesäkuun välisenä aikana useina päivinä. Havainnointi on ajoittunut pesinnän alkuvaiheesta maastopoikasvaiheeseen asti,
joinakin vuosina ja joillakin paikoilla poikasten lentokyvyn saavuttamiseen asti.
Peltopesintöjä koskeva habitaatinvalintaaineisto ei ole systemaattisesti kerättyä, vaan
tässä artikkelissa esitetään saatavilla ollut aineisto. Se koostuu 66 peltopesinnästä, joiden
osalta pesäpaikan sijainti on pystytty luotettavasti määrittämään vähintään peltotyypin osalta. Aineisto on kerätty vuosina 2001–2012.
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Kannankehitys ja levinneisyys
Euroopassa
Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueella
pesii 70 000–80 000 paria. Tästä kannasta
70–80 % pesii Hollannissa. Muut valtiot,
joissa on merkittävän suuri limosa-alalajin
populaatio, ovat Venäjä, Ukraina, Puola ja
Valko-Venäjä. Lajin viimeaikainen runsaus
on ollut jyrkästi laskeva useimmissa kannan painopistevaltioissa. Muutamissa maissa kannan on arvioitu olevan kuitenkin vakaa tai jopa kasvava (Jensen ym. 2008).
Limosa-alalajin läntisen populaation
päätalvehtimisalueet sijaitsevat Länsi-Afrikassa. Itäisen populaation linnut näyttävät
käyttävän itäisempää muuttoreittiä päätyen talvehtimaan itäiseen Afrikkaan ja Lähiitään. Islandica-alalajin linnut talvehtivat
pääosin Länsi-Euroopassa Atlantin rannikolla (Jensen ym. 2008).
1900-luvun alkupuolella Euroopan kuirikanta sopeutui alkuperäisen pesimäympäristönsä luonnonvaraisten niittyjen ja
muiden ruohostomaiden lisäksi pesimään
maatalousympäristössä. Tällöin kuirien pesimäkannat runsastuivat monissa maissa
(Glutz von Blotzheim ym. 1977, Cramp
& Simmons 1983) saavuttaen huippunsa
1940–1960-lukujen välisenä aikana.
Pesimäkannat kääntyivät kasvuvaiheen
jälkeen laskuun. Pesimäkantojen väheneminen havaittiin 1970-luvulta alkaen monissa
kuirin pääkannan maissa, kuten Hollannissa, Saksassa, Puolassa ja Venäjällä (Tucker &
Heath 1994). Esimerkiksi Hollannissa kanta

väheni Jensenin ym. (2008) mukaan vuodesta 1969 vuoteen 2004 noin 70 000 parilla (väheneminen 56 %) ja väheneminen
näyttäisi jatkuvan noin 5 %:n vuosivauhtia.
Tanskassa pesivä kanta on laskenut 1970-luvun tasolle kasvaen välillä, mutta asuttujen
pesimäpaikkojen määrä on laskenut ja puolet Tanskan 700–900 parista pesii nykyisin
kolmella alueella (Thorup 2003). Saksassa,
Puolassa ja Valko-Venäjällä pesimäkannat
ovat vähentyneet 50 % (Thorup 2005).
Fennoskandiassa kuiri pesi 1800-luvun
alussa Ruotsin Öölannissa ja Gotlannissa,
mutta kuoli lähes sukupuuttoon 1800-luvun loppupuolella (Väisänen ym. 1998).
Uudelleen kuireja kotiutui samoille alueille 1950-luvulla, jolloin myös Suomen pesimäkanta sai alkunsa.
Suomen lähialueilla Ruotsissa ja Virossa mustapyrstökuirikanta on viime vuosina
taantunut. Virossa pesimäkanta on vähentynyt vuonna 2000 arvioidusta 600–1 000
parista vuonna 2007 arvioituun 500–700
pariin. Viron nykykannasta 350–450 paria
pesii kohosoilla, 100–150 paria merenrantaniityillä ja rannikon laguuneilla ja 50–
100 paria tulvaniityillä (Elts ym. 2009, A.
Leivits & A. Kuresoo kirj. ilm.). Ruotsissa
pesimäkanta kaksinkertaistui 1960-luvulta
vuoteen 1980, jolloin parimääräksi arvioitiin 350–375 paria. 1990-luvun alussa parimäärä oli 350, mutta tämän jälkeen kanta
alkoi voimakkaasti vähentyä. Vuonna 2009
pesimäkannan arvioitiin olevan enintään
90 paria (ArtDatabanken 2006).
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Monissa maissa, joissa kuirilla on pienehkö pesimäkanta, kuirien populaatiokehitys
on ollut kasvava 1990-luvun aikana. Näitä
maita ovat Itävalta, Suomi, Ranska, Romania
ja Belgia (BirdLife International 2004).

Esiintyminen Suomessa
Mustapyrstökuirin levittäytyminen Suomeen alkoi 1900-luvun alussa. Ensimmäinen havainto tehtiin vuonna 1903 Nurmeksessa ja seuraavat vasta vuonna 1933 Pernajassa ja Joensuussa. Lajin yleistyminen
oli hidasta, sillä 1930–1940-luvuilla kuiri
tavattiin Suomessa vain kuudesti (v. Haartman ym. 1967).
1950-luvulta lähtien laji levittäytyi eri
puolille maata, ja 1950- ja 1960-luvuilla
sen tiedetään pesineen neljällä alueella:
Porissa 1956, Hailuodossa 1955–1957 ja
1959, Limingassa 1960–1965 ja Ahvenanmaan Sundissa vuonna 1965 (v. Haartman
ym. 1967).
Hajahavaintoja kuirista tehtiin Suomessa
1950-luvulla 21 kpl ja vuosina 1960–1964
23 kpl. Kolmannes havainnoista oli etelärannikolta, kolmannes lounaisrannikolta
(Saaristomeri ja Ahvenanmaa mukaan lukien) ja kolmannes länsirannikolta. 1970luvulla laji pesi säännöllisesti vain Oulun
seudulla ja Ahvenanmaalla. Lisäksi Ka-

lajoella todettiin pesintä vuonna 1979 (v.
Haartman ym. 1967).
Ainoa alue Suomessa, jonne on muodostunut pysyvä pesivä mustapyrstökuirikanta,
on Oulun seutu Pohjois-Pohjanmaalla. Liminganlahti on ollut lajin pääesiintymäalue
1960-luvulta alkaen. Hailuodossa on pesinyt melko säännöllisesti, mutta ei vuosittain,
1–3 mustapyrstökuiriparia. Havaintojemme
mukaan yksittäisiä kuiripareja on pesinyt
Liminganlahtea ympäröivillä peltoalueilla
ainakin 1980-luvulta alkaen. Kirjallisuudessa ei ole mainintoja peltopesinnöistä
Pohjois-Pohjanmaalla ennen 1980-lukua.
Siiran ym. (2005) mukaan mustapyrstökuiri havaittiin pesivänä Limingassa ja Lumijoella sijaitsevilla peltolinnuston seurantaaloilla ensimmäisen kerran vuonna 1991.
Tämän jälkeen laji on esiintynyt seurantaaloilla säännöllisesti. Havaintojemme mukaan levittäytyminen rantaniityiltä Liminganlahtea ympäröiville peltoalueille alkoi
voimistua 1990-luvulla. Aluksi kuiripareja asettui lahden lähiympäristön pelloille,
mutta pian tämän jälkeen myös kauemmas
Limingan lakeuden viljelyalueen itäosiin.
Etäisimmät pesimäalueet sijaitsevat Tyrnävällä noin 13 kilometrin etäisyydellä ja
Muhoksella noin 30 kilometrin etäisyydellä
Liminganlahden ydinalueesta. Kannan kas-

vaessa pareja on levittäytynyt myös monille
uusille rannikon pesimäpaikoille.
Muualla Suomessa mustapyrstökuiri
ei ole vielä saanut vahvaa ja vakiintunutta asemaa pesimälinnustossa, mutta selviä viitteitä lajin levittäytymisestä uusille
alueille on ollut havaittavissa 2000-luvulla, jolloin pesimäaikaiset ja pesintään viittaavat havainnot ovat lisääntyneet etenkin
Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla. Näiltä alueilta on myös
varmistettuja pesintöjä.
Runsaan sadan vuoden esiintymishistorian aikana pesintään viittaavia havaintoja
on kertynyt 13 nykyisen maakunnan alueelta. Niitä on tehty vuoteen 1990 mennessä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa,
Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Näiden
maakuntien alueella esiintyminen on ollut
melko säännöllistä tai säännöllistä myös
myöhempinä vuosikymmeninä. PohjoisKarjalassa pesinnät alkoivat 1990-luvulla
ja pesintään viittaavia havaintoja tai varmistettuja pesintöjä on todettu melko säännöllisesti tämän jälkeen. 2000-luvulla pesintään viittaavia havaintoja on saatu myös
Etelä-Karjalasta, Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta, Etelä-Pohjanmaalta, Pohjanmaalta
ja Lapista. Pesintään viittaavia havaintoja

Mustapyrstökuirien suosimilla pesimäpelloilla viljellään useimmiten nurmikasveja ja peltojen kuivatus hoidetaan avo-ojilla. JORMA PESSA
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on tehty kaikkien 13 edellä mainitun maakunnan alueella 2000-luvulla, mikä osoittaa esiintymisalueen laajentuneen merkittävästi runsaan kymmenen viime vuoden
aikana ja samalla myös Suomessa pesivä
kokonaiskanta on kasvanut (taulukko 1).
Mustapyrstökuirin esiintymisalueessa
tapahtunut muutos on dokumentoitu koko
Suomen osalta kolmen valtakunnallisen
lintujen levinneisyyttä selvittäneen atlaskartoituksen yhteydessä (Hyytiä ym. 1983,
Väisänen ym. 1998, Valkama ym. 2011).
Kartoitukset on tehty 1970-, 1980- ja 2000luvuilla. Valkama ym. (2011) ovat tarkastelleet mustapyrstökuirin esiintymisalueen
muutosta pesintään viittaavien havaintoruutujen määrän avulla. Ensimmäisessä atlaskartoituksessa 14 ruudussa havaittiin vähintään mahdollinen pesintä. Toisella atlasjaksolla vastaava ruutumäärä oli 12 ja kolmannessa atlaskartoituksessa 58. Muutos
on samansuuntainen, kun käytetään vain
kahta korkeinta pesimävarmuusluokkaa.
Ensimmäisen ja toisen lintuatlaskartoituksen välillä ei siis tapahtunut merkittäviä
muutoksia mustapyrstökuirin levinneisyysalueessa, ellei sellaiseksi katsota ensimmäisessä atlaksessa Itä-Suomessa havaittujen
mahdollisten pesimäruutujen tyhjentymistä toiseen atlakseen verrattuna. Molemmissa kartoituksissa todennäköiset ja varmat
pesinnät painottuvat läntiseen Suomeen
Ahvenanmaalta Ouluun (Valkama ym.
2011).
Verrattaessa Valkaman ym. (2011) esittämiä kolmen atlaskartoituksen karttoja
havaitaan, että vuosina 2006–2010 tehdyn
kolmannen atlaskartoituksen tulos poikkeaa merkittävästi kahdesta aiemmasta.
Esiintymisalue on lähes kolminkertaistunut
tarkasteltaessa vähintään mahdollisten pesimäruutujen määrää kolmannen atlaksen
ja kahden ensimmäisen atlaksen yhdistetyn
aineiston välillä. Kun pesinnän varmuustasoa tiukennetaan ottamalla tarkasteluun
mukaan vain todennäköiset ja varmat pesimäruudut, havaitaan esiintymisalueen
nelinkertaistuneen. Muutokset ovat olleet
laaja-alaisia: läntisessä Suomessa esiintymisalue on muuttunut yhtenäisemmäksi
ja uusi laaja esiintymisalue on muodostunut tai muodostumassa Pohjois-Karjalan ja
Pohjois-Savon alueille. Kannan ydinalueella Pohjois-Pohjanmaalla esiintymisalue on
laajentunut aiemmasta viidestä ruudusta
nykyiseen 21 atlasruutuun, kun tarkastelussa otetaan huomioon kaikki vähintään
mahdolliset pesimäruudut. Varmojen ja
todennäköisten pesimäruutujen määrä on
kolminkertaistunut Pohjois-Pohjanmaalla
kahden ensimmäisen atlaksen yhdistettyyn
aineistoon verrattuna.
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Taulukko 1. Mustapyrstökuirin pesimäaikaiset esiintymispaikat Suomessa vuosikymmenittäin.
Luvut ilmaisevat pesintään viittaavien havaintojen vuosittaista enimmäismäärää kunnan ja
vuosikymmenen tarkkuudella. Sulkeissa olevat luvut perustuvat kattavuudeltaan puutteelliseen
inventointiin.
Table 1. Estimated maximum numbers of breeding pairs/territories of the Black-tailed Godwit
in municipality scale in Finland. Numbers in brackets are based on defective inventories.
Vuosikymmen Decade
1950
Ahvenanmaa
Sund
Maarianhamina
Saltvik
Jomala

1970

1980

1
2

2

2000

1

1
1
1

1

2

1

1
1
1
1
1

2

1

1

1

1

1

Keski-Pohjanmaa
Kokkola
Kruunupyy
Kälviä
Toholammi
Veteli

2–3
1
1

2

1

1

1

1

4

4
11

2
5
23

4
7
23

1

2

1
2

1
2
2

13
13
50
1
13
2
1
3
6

Etelä-Savo
Pieksämäki

1

Pohjois-Savo
Maaninka

1

Lappi
Ylitornio

(3)
1

1
1

1
1

Etelä-Pohjanmaa
Isojoki
Pohjanmaa
Laihia

2
2

1

Etelä-Karjala
Joutseno
Parikkala

Pohjois-Karjala
Ilomantsi
Kitee
Liperi

2010

1

Kanta-Häme
Tammela

Pohjois-Pohjanmaa
Hailuoto
Haukipudas
Ii
Kalajoki
Kempele
Lumijoki
Liminka
Muhos
Oulunsalo
Pyhäjoki
Raahe
Siikajoki
Tyrnävä

1990

1

Varsinais-Suomi
Salo
Mynämäki
Pöytyä
Satakunta
Jämijärvi
Kokemäki
Pori
Sastamala
Siikainen

1960

1
1

1
(3)
12
(28)
(2)
1
3
(3)

2
1
1–2
1
1
1–2
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Kannankehitys Suomessa

120

Parimäärä Number of pairs

Pesimäkannan kehitys on kuvattu lajin esiintymishistorian alkuvuosikymmenien osalta
kattavasti Pohjolan linnut värikuvin -kirjassa (v. Haartman ym. 1967). Esiintymiskuvaa
ovat täydentäneet myöhemmin muun muassa Väisänen ym. (1998). 1950- ja 1960luvuilla pesimäkanta oli kirjallisuudessa esitettyjen tietojen perusteella alle kymmenen
paria (v. Haartman ym. 1967, Hyytiä ym.
1983, Väisänen ym. 1998). 1970-luvun pesimäkannan arvioimme olleen noin 15 paria, koska Liminganlahden pesimäkanta oli
Siiran (2002) mukaan 7–8 paria ja muualta Suomesta on tiedossamme kuusi pesivää
paria. Tämän jälkeen pesimäkannan arvioitiin olleen 1980-luvun alussa noin 20 paria
(Väisänen ym. 1998), vuonna 1992 noin 20
paria (Tucker & Heath 1994), 1990-luvun
lopussa noin 30 paria (vaihteluväli 25–35
paria; Väisänen ym. 1998), vuosina 1998–
2002 noin 40–60 paria (BirdLife International 2004) ja vuosina 2006–2010 noin 70–
90 paria (Valkama ym. 2011).
Pohjois-Pohjanmaan mustapyrstökuirikannan kehitys kuvaa arviomme mukaan melko
luotettavasti koko Suomen mustapyrstökuirikannan kehitystä, koska valtaosa Suomen
pareista on pesinyt maakunnan alueella lähes lajin koko esiintymishistorian ajan. Pohjois-Pohjanmaan pesimäkanta on kasvanut
1960-luvulla havaitusta 1–4 parista 2000-luvulla havaittuun 88–97 pariin (kuva 1).
Populaation kasvuvauhti on vaihdellut
merkittävästi esiintymishistorian eri vaiheissa: kasvu oli nopeinta esiintymisen alussa
ja keskivaiheilla. Keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 15,4 % vuosina 1960–1969
ja 11,8 % vuosina 1969–1979. Tämän jälkeen kasvu hidastui 1980-luvun alkuvuosina. Uusi nopean kannankasvun vaihe ajoittui vuosille 1986–1991, jolloin vuotuinen
kasvu oli 11,6 %. Vuodesta 1991 alkaen
kanta on kasvanut maltillisesti 0,5–0,7 %
vuodessa. Koko tarkastelujaksolle (1960–
2008) laskettu keskimääräinen vuotuinen
kasvu on ollut 0,9 %.
Kokoamamme havaintoaineiston perusteella arvioimme koko Suomen mustapyrstökuirikannan olleen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa 110–130
paria. Tästä noin 90–100 paria on PohjoisPohjanmaalla ja 20–30 paria muualla Suomessa. Vaikka laji on helposti havaittava,
on mahdollista, ettei kaikkia pesimäpaikkoja vielä tunneta ja kokonaiskanta voi olla
esitettyä suurempi.

Pelto Field
Niitetty merenrantaniitty Mowed coastal meadow
Laidunnettu merenrantaniitty Grazed coastal meadow
Luonnontilainen merenrantaniitty Coastal meadow
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Kuva 1. Mustapyrstökuirikannan kehitys ja jakautuminen eri pesimäympäristöihin PohjoisPohjanmaalla vuosina 1960–2008.
Fig. 1. Changes in the abundance of the breeding Black-tailed Godwit population and its
occurrence in different habitats in Oulu region (North Ostrobothnia) in 1960–2008.

rantasoita, märkiä ruohomaita, arokosteikkoja ja mahdollisesti myös jokisuistoja.
Myöhemmin metsien hakkuun, viljelymaiden raivaamisen ja laidunnuksen yleistymisen myötä on syntynyt uusia avoimia pääosin viljelykäytössä olevia elinympäristöjä
(Cramp & Simmons 1983). Nykyisin pääosa Euroopan populaatioista pesii osittain
luonnontilaisilla tai pääosin ihmistoiminnan muovaamilla biotoopeilla, kuten rantaniityillä, osittain luonnontilaisilla ruohomailla ja aktiivisessa viljelykäytössä olevilla
ruohomailla sekä pelloilla (Cramp & Simmons 1983, Jensen ym. 2008).

Suomessa mustapyrstökuirit asettuivat
aluksi pesimään merenrantaniityille, joista monet olivat vielä kuirien levittäytyessä
Suomeen perinteisen niittytalouden piirissä tai perinteinen hoito oli vasta päättynyt.
Vainion & Kekäläisen (1997) mukaan monilla Perämeren niittyrannoilla laidunnus ja
luonnonniittyjen tuottaman heinän niitto ja
korjuu jatkuivat 1960-luvulle asti, joillakin
alueilla 1970-luvulle asti. Koska kuiripopulaatio kasvoi esiintymisen ensi vuosikymmenien aikana hitaasti, perinteisen niittytalouden muovaamat ja ylläpitämät niityt
ehtivät kuitenkin muuttua lajin kannalta so-

Pesimäympäristöt
Mustapyrstökuirin alkuperäisenä pesimäympäristönä pidetään soita, kosteita
nummia, jokilaaksojen soistumia, järvien

Mustapyrstökuirin pesässä on tavallisesti neljä munaa. Tämän kuiriparin pesä oli suojaviljanurmella edellisvuotisen viljan sängen suojassa. SAMI TIMONEN
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pimattomiksi etenkin eteläisessä Suomessa.
Tämä voi osaltaan selittää Perämeren rantaniittyjen merkitystä mustapyrstökuirin
elinalueena. Perämeren rannoilla on ollut
ja on edelleen runsaasti laajoja kahlaajien
pesintään soveltuvia merenrantaniittyjä.
Karjataloudella on ollut Pohjois-Pohjanmaalla keskeinen rooli maataloudessa jo
sadan vuoden ajan. Se on vaikuttanut keskeisesti 1900-luvun alkuvuosikymmeninä
harjoitettuun laajamittaiseen luonnonniittyjen hyödyntämiseen.
Perämeren alueen mustapyrstökuirit
pesivät 1980-luvun alkuvuosiin asti lähes
yksinomaan merenrantaniityillä (kuva 1).
Käsityksemme ja kirjallisuudessa esitettyjen tietojen (Siira 1977) mukaan useimpia
pesimäalueita oli niitetty aiemmin historian aikana, mutta kuirien esiintymisaikana
pesimäalueet eivät olleet säännöllisen rantaniittyjen hoidon piirissä. Luonnontilaisilla tai sen kaltaisilla hoitamattomilla merenrantaniityillä on pesinyt tässä artikkelissa
esitetyn aineiston mukaan enimmillään 29
paria. Näiden elinympäristöjen pesimäkannan osuus kokonaiskannasta on ollut 8–85
% vuosien 1986–2008 aikana. Hoitamattomien merenrantaniittyjen kannan vuotuinen kasvu oli keskimäärin 10,5 % vuosina

1960–1991. Niiden osuus pesimäkannan
pesimäpaikoista on kuitenkin laskenut samaan aikaan, kun hoidettujen merenrantaniittyjen osuus on kasvanut (kuva 1).
Rantaniittyjen hoito alkoi käytännössä
uudelleen Suomen liityttyä Euroopan Unionin jäseneksi vuonna 1995. Tämän jälkeen
rantaniittyjen laidunnus ja niitto lisääntyivät
nopeasti EU:n myötä käyttöön tulleen maatalouden ympäristötukijärjestelmän vaikutuksesta. Koska Pohjois-Pohjanmaalla karjataloutta oli tuolloin paljon, luonnonlaitumien laajamittainen käyttö yleistyi nopeasti luoden mustapyrstökuireille houkuttelevia pesimäympäristöjä. Mustapyrstökuirit
siirtyivät pesimään uusille hoitoalueille.
Merenrantalaitumilla on pesinyt vuosien
1986–2008 aikana enimmillään 42 kuiriparia ja niittämällä hoidetuilla merenrantaniityillä seitsemän kuiriparia. Tällä ajanjaksolla laitumien osuus Pohjois-Pohjanmaan
kuirikannasta on ollut 0–43 % ja laidunniittyjen pesimäkannan keskimääräinen
vuotuinen kasvu 15,9 %. Niitettyjen merenrantaniittyjen osuus on ollut 0–16 % kokonaiskannasta ja kanta on vaihdellut vain
vähän, mutta niittoniittyjen suhteellinen
osuus kannasta on pienentynyt vuosina
1986–2008 (kuva 1). Siira & Pessa (1992),

Siira (2004) ja Pessa ym. (2006) ovat kuvanneet tarkemmin laiduntamalla ja niittämällä hoidettujen merenrantaniittyjen kuirikantoja ja tiheyksiä.
Ensimmäiset kuiriparit asettuivat pesimään Limingan ja Tyrnävän pelloille 1980luvulla. Yksittäispareja tai satunnaispesintöjä on voinut olla jo aiemmin, mutta
vuodesta 1985 lähtien peltopesinnät ovat
olleet säännöllisiä. Pohjois-Pohjanmaan
peltokanta on ollut enimmillään 42 paria
(kuva 1). Peltokannan osuus on ollut 15–
43 % ja keskimääräinen vuotuinen kasvu
11,5 % vuosina 1986–2008.
Pesimäkannan jakautuminen merenrantaniityille ja pelloille on muuttunut merkittävästi vuosien 1986–2008 aikana. Peltokanta oli suhteellisesti pienimmillään tässä
aineistossa vuonna 1991, jolloin pelloilla
sijaitsi 14,7 % reviireistä. Tämän jälkeen
alkoi peltokannan voimakas määrällinen ja
suhteellinen kasvu: vuosien 1991–2001 aikana peltokannan osuus kokonaiskannasta
kasvoi 36,4 %:iin. Vastaavana aikana myös
merenrantaniittyjen kanta kasvoi, mutta
merkittävästi vähemmän kuin peltokanta.
On mahdollista, että merenrantaniityillä
pesivän kannan jälkeläistuottoa on siirtynyt pelloille. Sekä pelto- että merenranta-

Vaaran uhatessa kuirinpoikanen piiloutuu painautumalla maahan luottaen suojaväriinsä ja kasvillisuuden tarjoamaan suojaan. ELINA SEPPÄNEn
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Kuva 2. Mustapyrstökuirin peltopesintöjen jakautuminen eri peltotyypeille Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2001–2012.
Fig. 2. Breeding habitats of the Black-tailed Godwit on farmlands in Oulu region (North Ostrobothnia) in 2001–2012.

niittyjen kannat kasvoivat vuoteen 2006
asti, jonka jälkeen kokonaiskanta pieneni
noin 9 % vuoteen 2008. Taantuma oli samaa tasoa molemmissa pesimäympäristöissä. Vuonna 2008 Pohjois-Pohjanmaalla oli
inventointimme mukaan 88 mustapyrstökuirireviiriä, joista 57 % merenrantaniityillä ja 43 % pelloilla (kuva 1).
Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolella todetut mustapyrstökuirien pesinnät tai pysyvät
reviirit ovat olleet rantaniityillä, pelloilla ja
soilla. Näiden tarkka jakautuminen eri ympäristöihin ei ole kirjoittajien tiedossa.

Pohjois-Pohjanmaan peltopesijät
Mustapyrstökuirikannan kasvaessa yhä suurempi osa kannasta on valinnut pesimäympäristökseen pellon kahden viime vuosikymmenen aikana. Peltopesintöjen yleistyminen voi lisätä populaation säilymiseen
liittyvää riskiä, joka voi konkretisoitua esimerkiksi heikentyvänä poikastuottona. Pellot ovat viljelytavasta ja peltotyypistä riippuen aktiivisten toimenpiteiden kohteena
usein myös keväällä tai alkukesällä, jolloin
pesinnät ovat käynnissä. Peltopesintöihin
liittyvien riskien kartoittamiseksi selvitimme habitaatin valintaa saatavilla olleen havaintoaineiston pohjalta.
Vuosina 2001–2012 kerätyn peltopesintöjä koskevan aineiston perusteella 22 %
pesinnöistä sijaitsi kevätviljapelloilla, 48 %
erityyppisillä nurmilla ja 30 % kesantopelloilla (kuva 2). Näistä kevätviljapellot ovat
pesintöjen onnistumisen kannalta korkean
riskin ympäristöjä. Kevätviljapelloilla tehdään muokkaustoimenpiteitä usein toukokuussa ja kylvötoimenpiteetkin voidaan
joskus tehdä jo toukokuun puolella tai viimeistään kesäkuussa. Nurmet ja erilaiset

kesantopellot ovat tavallisesti pesimäkauden ajan turvassa viljelytoimien aiheuttamilta uhkilta. Kesantoja hoidetaan pääasiassa niittämällä, ja niitto tehdään maastopoikasvaiheessa tai sen jälkeen. Nurmilta
korjataan säilö- ja tuorerehua sekä vähäisemmässä määrin kuivaheinää. Ensimmäinen rehusato korjataan tavallisesti mustapyrstökuirien maastopoikasvaiheessa, jolloin poikaset pystyvät ainakin teoriassa siirtymään työkoneiden edestä suojaan.
Mustapyrstökuirien suosimat pesimäpellot ovat Pohjois-Pohjanmaalla pääosin
avo-ojitettuja. Vain 9 % pesinnöistä sijaitsi
salaojitetuilla pelloilla. Avo-ojista huolimatta kuirien suosimien pesimäpeltojen maise-

ma oli avointa. Sarkaojien varsilla ei ollut
pensaikkoa eikä muuta maisemaa sulkevaa
korkeaa kasvillisuutta. Monilla alueilla valtaojien varsilla on kuitenkin korkeaa kasvillisuutta, mutta pesimäpellot ovat tavallisesti niin laajoja, että lähiympäristö vähintään
useiden kymmenien metrien etäisyydellä
on avointa. Peltopesinnöistä valtaosa sijaitsee edelleen Liminganlahden ranta-alueen
läheisyydessä olevilla pienipiirteisillä nurmi- ja kesantovaltaisilla pelloilla. Kanta ei
ole merkittävästi levittäytynyt laajoille ja
yhtenäisille, usein salaojitetuille viljelyalueille, vaikka sielläkin olisi tarjolla monivuotisia nurmia ja kesantopeltoja.
Peltopesintöjen onnistumisastetta ei ole
järjestelmällisesti selvitetty, mutta esimerkiksi tehotarkkailuvuosina 2006 ja 2008
nurmilla ja kesannoilla sijainneet pesinnät
näyttivät havaintojen perusteella onnistuneen varsin hyvin – varoittelevia emoja tai
maastopoikueita havaittiin useimmilla paikoilla kesäkuun maastokäyntien yhteydessä. Sen sijaan kevätviljapelloilla aloitetuista
pesinnöistä noin 40 %:n todettiin epäonnistuneen. Todellinen määrä voi olla korkeampikin, koska kaikkien pesintöjen onnistumista ei saatu varmistettua.

Suopesijät vähemmistönä
Kuiri pesii päälevinneisyysalueellaan myös
suoalueilla. Lähinnä Suomea Virossa on
merkittävä populaatio soilla (Elts ym.
2009). Suomessa suoalueiden pesintöjen
tai pesintään viittaavien havaintojen historia alkaa 1980-luvulta. Niitä on todettu
useissa maakunnissa ja ainakin 14 eri suoalueella (taulukko 2).

Taulukko 2. Mustapyrstökuirin todettuja suopesintöjä tai -reviirejä Suomessa. Taulukko sisältää
varmistetut ja todennäköiset pesinnät.
Table 2. Observed breedings or territories of the Black-tailed Godwit on bogs and mires in Finland. The list includes both conÞrmed and probable breeders.
Kunta Municipality Paikka Site

Pesimävuodet Year

Lähde Source

Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi

Kesonsuo
Patvinsuo
Viitasuo

H. Hölttä, kirj. ilm.
H. Hölttä, kirj. ilm.
P. Hottola, kirj. ilm.

Isojoki
Kitee
Kälviä
Laihia
Liminka
Raahe
Siikainen
Tammela
Toholampi

Mustasaarenkeidas
Partiissuo
Kotkanneva
Levaneva
Haarasuo
Pitkäsneva
Haapakeidas
Torronsuo
Kopsanneva

Tyrnävä
Veteli

Kilpasuo
Pilvineva

2007
2007
1990-luvun lopulla
kahtena vuonna
2006–2007
2001
2000-luvulla muutamana vuonna
2006-2007
2004
2004
Lintuatlas III (2006-2011)
1984-2006, useana vuonna
Vuosituhannen vaihteessa
kahtena vuonna
1998
1989,
lisäksi kahtena muuna vuonna

K. Korhonen, kirj. ilm.
P. Hottola, kirj. ilm.
H. Hongell, kirj. ilm.
A. Lahti, kirj. ilm.
K. Koivula, kirj. ilm.
T. Väyrynen, kirj. ilm.
Valkama ym. 2011
J. Alhainen, kirj. ilm.
H. Hongell, kirj. ilm.
T. Kirkkomäki, kirj. ilm.
H. Hongell, kirj. ilm.
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Havaintoaineiston mukaan suopesinnät ovat yleistyneet 2000-luvulla samaan
aikaan, kun merenrantaniityillä ja pelloilla pesivä kantakin on runsastunut. Suopesintöjen yleistyminen liittynee kannan yleiseen kasvuun ja levittäytymiseen Suomessa. Käytettävissä olevan havaintoaineiston
perusteella suopesinnät painottuvat Pohjois-Karjalaan ja Keski-Pohjanmaalle. Pieni
kuirikanta näyttäisi asettuneen tai olevan
asettumassa Lieksan ja Ilomantsin lintusoille. Yksittäisiä suopesintöjä on havaittu eri
puolilla maata, mutta yleisvaikutelma on,
että ne ovat jääneet usein väliaikaisiksi tai
satunnaisiksi. Kuva suopesintöjen vähäisestä määrästä voi olla osittain virheellinen,
koska suot eivät ole luultavasti yhtä suosittuja linturetkikohteita kuin esimerkiksi merenrannat ja pellot.

Taulukko 3. Mustapyrstökuirin kansainvälisessä suojelusuunnitelmassa EU:n jäsenvaltioille
esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet (Jensen ym. 2008). Suojelutoimenpiteet on jaettu seuraaviin
prioriteettiluokkiin: I (välttämätön), II (korkea), III (kohtalainen) ja IV (matala).
Table 3. National/regional activities proposed in the International Single Species Action Plan
for the conservation of the Black-tailed Godwit (Jensen et al. 2008). Priority is deÞned as: I (essential), II (high), III (medium) and IV (low).

Tavoitteet

Toimenpiteet

Pesimäympäristöjen
heikkeneminen ja
väheneminen on
päättynyt.

Estää tärkeiden pesimäalueiden
häviäminen yhdyskuntarakentamisen,
infrastruktuurin ja muun maankäytön
seurauksena. Suojelun toimeenpano
turvataan kansallisella lainsäädännöllä.

II

1–3 vuotta

Tukea luonnon monimuotoisuuden
hyvin huomioonottavia hoitomenetelmiä
tärkeillä pesimäalueilla, jotta poikasten
selviytyminen lisääntyy ja umpeenkasvu
estyy. Toimenpide sisältää sopivien
laidunnus- ja niittokäytäntöjen
järjestämisen.

II

1–3 vuotta

Estää pesimäalueina tärkeiden
ruohomaiden heikentyminen ja
häviäminen.

III

1–5 vuotta

Suojelualueiden hoidon kehittäminen
niin, että mustapyrstökuirin
elinympäristövaatimukset tulevat
otetuksi huomioon.

III

1–5 vuotta

Tukea toimenpiteitä, jotka ylläpitävät
mustapyrstökuirin pesimäympäristöjen
avoimuutta ja vähentävät saalistuksen
aiheuttamaa kuolleisuutta.
Kehittää toimenpiteitä, joilla palautetaan
aiempien pesimäalueiden avoimuus.

II

1–3 vuotta

Tukea toimenpiteitä, joilla ylläpidetään tai
palautetaan optimaalinen pohjaveden
taso ruohomailla ja niityillä; toimenpidettä
tarvitaan kohteiden tarkoituksenmukaisen
hoidon toteuttamisessa ja emojen ja
poikasten ravinnonsaannin turvaamisessa.

III

1–5 vuotta

Kehittää seurantajärjestelmiä poikasten
selviytymisen ja kuolleisuutta
aiheuttavien tekijöiden osalta.
Kehittää populaatiodynaaminen malli,
jolla kyetään mittaamaan uhkien ja
toimenpiteiden merkitystä.

II

1–3 vuotta

Suojelu tehostuu kansainvälisesti
Mustapyrstökuiri on Euroopan Unionin lintudirektiivin (2009/147/EC) liitteen II/2 laji,
jonka mukaisesti lajin metsästys on sallittua
Tanskassa ja Ranskassa. Laji on kuitenkin ollut Tanskassa kansallisen lainsäädännön nojalla rauhoitettu vuodesta 1982 lähtien, joten
käytännössä ainoa maa, jossa mustapyrstökuiria on metsästetty laillisesti, on Ranska.
Itämeren alueen suojelutyössä huomioon otettava asia liittyy Gotlannin ja Öölannin populaation geneettisiin ominaispiirteisiin, jotka viittaavat Johanssonin
(2001) mukaan mainitun osapopulaation
erilaistumiseen muista tutkituista osapopulaatioista. Mitokondrion DNA:n perusteella kaikki alalajit eroavat selvästi geneettisesti toisistaan. Limosa-alalajin Gotlannissa
ja Öölannissa pesivillä yksilöillä oli 35 %:
lla haplotyyppejä, joita ei löytynyt muista
tutkituista osapopulaatioista. Ruotsin eteläosien osapopulaatio oli eniten erilaistunut muista osapopulaatioista. Tämä voi
Johanssonin (2001) mukaan viitata siihen
että Itämeren ja erityisesti Gotlannin populaatio saattaa täyttää geneettisillä perusteilla rajatun suojeluyksikön (management
unit) kriteerit. Asian varmistaminen vaatii
Johanssonin (2001) mukaan kuitenkin lisäselvityksiä.
Suomessa mustapyrstökuiri on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Lisäksi
mustapyrstökuiri on säädetty luonnonsuojeluasetuksella uhanalaiseksi ja erityisesti
suojeltavaksi lajiksi.
Lajien uhanalaisuuden arvioinneissa
mustapyrstökuiri on uudistulokkaana jätetty arvioimatta kahdessa ensimmäisessä
tarkastelussa (1986 ja 1991). Vuosina 2000
ja 2010 tehdyissä arvioinneissa laji luokiteltiin erittäin uhanalaiseksi (EN). Kriteerinä on käytetty populaation kokoa, joka on
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Maatalouden
toimenpiteistä johtuva
heikko poikastuotto
on merkittävästi
vähentynyt.

Tiedolliset puutteet
on korjattu.

alle 250 lisääntymiskykyistä yksilöä (Mikkola-Roos ym. 2010).
Mustapyrstökuirin Euroopassa pesivän
limosa-alalajin populaation tasainen ja
pitkäaikainen väheneminen on herättänyt
huomiota ja sen seurauksena IUCN on luokitellut vuonna 2007 lajin maailman kannan silmälläpidettäväksi (Near Threatened).
Euroopassa lajin status on arvioitu vaarantuneeksi (Vulnerable) (BirdLife International
2012).
Mustapyrstökuirin Euroopan pesimäkannan jyrkän vähenemisen seurauksena

Prioriteetit Kiireellisyys

lajille laadittiin Euroopan Unionin alueen
suojelusuunnitelma (2007). Lisäksi AEWA
teki vuoden 2008 aikana laajemman koko
läntisen palearktisen alueen suojelusuunnitelman (Jensen ym. 2008). AEWA:n suunnitelma kattaa koko muuttoreitin ja se sisältää
Euroopan Unionin suunnitelmaan verrattuna uutta aineistoa mm. populaatiokoosta,
-trendeistä ja muuttoekologiasta. Suojelusuunnitelmien on tarkoitettu ohjaavan EU:n
jäsenvaltioiden ja AEWA:n sopimusosapuolten toimintaa mustapyrstökuirin suojelemiseksi. Yksi suunnitelmien tavoitteista

UHANALAISET LAJIT

Rantalaitumien merkitys mustapyrstökuirin pesimäympäristönä on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla. Pesät sijaitsevat tavallisesti hieman
muuta ympäristöä korkeammalla mättäällä. POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS

on kannustaa valtioita tekemään kansalliset
suojelusuunnitelmat mustapyrstökuirille.
Kansainvälisen
suojelusuunnitelman
päätavoite on palauttaa mustapyrstökuirin suojelutaso suotuisaksi ja kannat elinvoimaisiksi. Ensi vaiheessa tavoitteena on

pysäyttää limosa-alalajin populaatioiden
pieneneminen ja säilyttää islandica-alalajin suotuisa suojelutaso. Asetettuihin tavoitteisiin pyritään toteuttamalla tärkeimmät suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet
lajin suojelun kannalta keskeisissä valtiois-

Taulukko 4. AEWA:n laatimassa mustapyrstökuirin suojelusuunnitelmassa esitetyt lajiin kohdistuvat uhkat ja niiden merkittävyys (Jensen ym. 2008).
Table 4. Threats that are believed to have a negative impact on the West Palearctic Black-tailed
Godwit populations (Jensen et al. 2008).

Populaatiokokoon suoraan vaikuttavat tekijät

Merkitys

Pesimäalueiden niiton aiheuttama pesien
tuhoutuminen ja poikaskuolleisuuden lisääntyminen
Pesiin ja poikasiin kohdistuva saalistus
Laiduneläinten aiheuttamat tallaustuhot
Metsästys
Elinympäristöjen saastuminen

Erittäin merkittävä
Merkittävä, paikallisesti erittäin merkittävä
Kohtalainen merkitys
Merkitys ei tiedossa
Merkitys ei tiedossa

Populaatiokokoon epäsuorasti vaikuttavat tekijät

Merkitys

Pesimäympäristöjen häviäminen
Ruohomaiden ja niittyjen hoidon
(maataloustoimenpiteiden) tehostuminen
Ruohomaiden ja niittyjen hoidon päättyminen
Pesimäpaikkojen avoimuuden väheneminen
Hydrologiset muutokset pesimäpaikoilla,
pohjaveden tason aleneminen
Pesimäpaikkojen kulottaminen
Pesimäaikainen häirintä
Ilmastonmuutos
Elinympäristöjen heikentyminen ja väheneminen
muutonaikaisilla levähdysalueilla ja talvehtimisalueilla

Merkittävä
Merkittävä / erittäin merkittävä
Merkittävä / kohtalainen merkitys
Merkittävä
Merkittävä
Vähäinen merkitys
Merkittävä
Merkitys ei tiedossa
Merkittävä

sa. Euroopan Unionin jäsenvaltiot on jaettu toimenpiteiden osalta kahteen ryhmään,
joista oman ryhmän muodostaa Hollanti
ja sen lähellä olevia osia Saksasta ja Belgiasta. Muut EU-jäsenvaltiot muodostavat
oman ryhmänsä. Suomi kuuluu tähän ryhmään, jota koskevat tavoitteet ja toimenpiteet on esitetty taulukossa 3.
AEWA:n laatimassa suojelusuunnitelmassa on arvioitu laajasti mustapyrstökuiriin kohdistuvia uhkia ja niiden merkittävyyttä lajin populaatioiden kannalta.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on
määritetty niiden perusteella. Uhkat on
jaettu kahteen kategoriaan: tekijöihin, jotka vaikuttavat suoraan populaatiokokoon
lisääntyneen kuolleisuuden kautta ja uhkiin, jotka vaikuttavat epäsuorasti populaatiokokoon lajille sopivien elinympäristöjen
vähenemisen tai muiden haitallisten ympäristömuutosten kautta. Uhkat on esitetty
taulukossa 4.
Osana AEWA-sopimuksen toimeenpanoa on perustettu kansainvälinen mustapyrstökuirin suojelua edistävä työryhmä,
johon jäsenvaltiot ovat nimenneet virallisen edustajansa ja lisäksi joukon tutkimuslaitosten tai kansalaisjärjestöjen edustajia.
Työryhmän tehtävänä on muun muassa
edistää suojelusuunnitelman toimeenpanoa ja mustapyrstökuirin suojelua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
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UHANALAISET LAJIT

Summary: The distribution and
population trend of the Black-tailed
Godwit in Finland
■ The past and present distribution and popu-

lation size of Black-tailed Godwit (subsequently referred as BtG) in Finland are described in
the article. The breeding distribution in different
nesting habitats in Bothnian Bay breeding area
is presented. We also evaluate the causes behind the positive trend and aspects concerning
the conservation of species.
The distribution range of BtG is covered
by a large part of the western Palearctic area.
In Europe there are two subspecies of which
nominate species Limosa l. limosa breeds in
central and western Europe and Limosa l. islandica mainly in Iceland. The overall distribution
range and the population size of limosa-subspecies have declined during the last decades.
In the Netherlands, Germany and Poland the
breeding population has decreased by tens of
thousands of pairs.
The Þrst record of the species in Finland was
made in 1903 in Nurmes. There were only a
few records per decade till the 1950´s. The Þrst
conÞrmed breedings were found in the 1950´s,
and the regular occurrence of the BtG began in
the 1960´s when the present population in Liminganlahti area, on the Bothnian Bay coast, was
established. The only other former regular breeding area in Finland has been in the Åland island.
In the 1970´s – 1990´s irregular breedings were
known from four other sites in the country.
The present breeding population is concentrated at the low-growth meadows and nearby
Þelds on the Liminganlahti area near the city
of Oulu. There the population growth has been
slow and steady, with a slight accelerating pace
during the last two decades.
The data of breeding population in Bothnian
Bay area was gathered from literature and from
own observations and inventory studies. Also
questionnaires for local ornithological societies
and experts have been used.
The data of the occurrence and population trend from North Ostrobothnia since the
1980´s is quite extensive. The best coverage of
data is from meadows whereas from Þelds and
bogs it is not so thorough. Regular counts from
Þelds begun in the 1980´s and observations
from bogs are sporadic. The extensive counts
in the Þeld area near Liminganlahti were done
in 1986, 1991, 1996, 2001, 2006 and 2008.
All sites have not been counted in all years
which can lead to underestimation of some extent. The counts in the Þeld areas have been
done in 1986 and 1991 along with the common bird censuses in these areas, and since
1996 as counts of BtG as a special target species. The Þelds have been counted at least once
per breeding season.
The counts and inventories have been done
in May and June. The counts in the coastal areas
have been done by the round count and territory mapping methods described in Koskimies &
Väisänen (1988). The conclusions of the population trend and habitat selection are to our estimation quite valid inspite of the gaps in the data.
The observations have been made since the
beginning of breeding period till the ßedging
period. The data of habitat selection in the Þelds
has not been gathered systematically. It consists

of 66 nests in 2001–2012 in which the Þeld
type of nesting location has been determined.
In Liminganlahti area the BtG has bred
since the 1960´s. In Hailuoto island it has
bred quite regularly with 1–2 breeding pairs.
Since the 1980´s there has bred some pairs in
the Þeld area surrounding Liminganlahti, and
the spreading of population to the Þelds from
meadows was intensiÞed in the 1990´s.The farthest sites have been c. 13 km distance away
from the shore line. Also new breeding meadows in the bay area have been colonised along
the growth of population.
In other places in Finland the population
expansion has been witnessed by the growing
number of observations made in the breeding
season and conÞrmed breedings especially in
the regions of North Karelia, North Savo and
Central Ostrobothnia. There have been records
in altogether 13 regions in Finland during the
last decade.
In the three Finnish bird atlas censuses made
in the 1970´s, the 1980´s and the 2000´s changes
in the breeding range of the BtG has been documented well. In the Þrst atlas count observations
indicating possible breeding were made in 14
atlas grids, in the second 12 and in the third in
58 atlas grids. This shows that the range expansion has happened between the second and the
third atlas studies. The number of grids indicating breeding has been increased as a three-fold.
In the western Finland the distribution range
has become more uniÞed and a new breeding
area has been formed in eastern Finland, in the
regions of North Karelia and North Savo.
In the 1950´s and the 1960´s the Finnish
breeding population size was less than 10 pairs.
In the 1970´s we estimate the population to be
c. 15 pairs. After that the estimates have been
in early 1980´s c. 20, in 1992 c. 20, in the late
1990´s c. 30, in 1998–2002 c. 40-60 and in
2006–2010 c. 70–90 pairs. In North Ostrobothnia the population has grown from 1–4 pairs in
the 1960´s till 88–97 pairs in the 2000´s.
The speed of the population increase has
been highest in the early phase and middle of
the occurrence. The average population growth
has been 15,4 % in 1960–1969 and 11,8 %
in 1969–1979. Since 1991 the population has
grown by 0,5–0,7 % per year. For the whole
period of 1960–2008 the growth has been
0,9 % per year.
We estimate that the whole Finnish population has been at the end of the 2000´s 110–130
pairs of which 90–100 pairs were in North Ostrobothnia and 20–30 in other areas of Finland.
In Finland the Þrst BtG settled in the sea-shore
meadows which were during that period still under the traditional hay-making practice or just
at the end of it. Many former suitable breeding
habitats were overgrown before the time when
the BtG spread to the new grounds. In North Ostrobothnia the traditional hay-making continued
at a smaller scale till the 1970´s which could
explain the success of BtG in this area. The history of cattle grazing and the EU membership
affected that the grazing pastures became much
more common at the end of the 1990´s.
The BtG bred in the early 1980´s almost exclusively in sea shore meadows. Most of these
had been under management in the earlier decades. The maximum population breeding in the
natural and unmanaged meadows has been 29

pairs (8–85 % of the total breedings in 1986–
2008). Their proportion has decreased whereas
the proportion of breeders in the managed meadows has increased. The grazed pastures hosted at
maximum 42 pairs (0–43 % of the breedings in
1986–2008) and mowed meadows 7 pairs (0–16
% of the breedings in 1986–2008).
The Þrst BtG settled in the Þelds of Liminka and Tyrnävä in the 1980´s. Since 1985 the
breeding in Þelds has been regular. The Þeld
population has been at its largest 42 pairs (15–
43 % of the breedings in 1986–2008). The proportion of Þeld breedings of the total breedings
raised to 36 % in year 1991. It is possible that
former meadow breeders changed their breeding site to the Þelds, and/or their offspring colonized them. In 2008 in North Ostrobothnia
bred altogether 88 pairs, of which 57 % in the
sea shore meadows and 43 % in the Þelds.
In other parts of Finland the BtG breedings
have been in meadows, Þelds and bogs.
The Þeld breeders may face threats which
may lead to decreasing breeding success by nest
destruction and increased mortality of chicks. In
2001–2012 22 % of the Þeld nests located in
the spring-sown barley or oat Þelds, 48 % in
areas under grasses and 30 % in fallow Þelds.
Of these the spring-sown Þelds may be vulnerable for breeders since the agricultural works can
harm the breedings still in late May or in June.
Most of the preferred breeding Þelds have
open ditches, only 9 % of the nests were situated in Þelds with subsurface drainage. The landscape of breeding Þelds is quite open with low
vegetation.
The success of Þeld breedings has not been
investigated systematically, but e.g. in 2006 and
2008 the success was fairly good in areas under grasses and fallow Þelds, at least based on
alarming adult birds. However, in spring-sown
cereal Þelds at minimum c. 40 % of breedings
failed.
Since the 1980´s the breeding BtG have also
been found in 14 different bog and mire areas
in various parts of Finland. There has been an
increase in the number of bog breeders in the
2000´s. There seems to be a very small but regular population of bog breeders in the regions
of North Karelia and Central Ostrobothnia,
whereas in other parts of Finland the bogs are
more irregular as breeding habitats.
In Finland the BtG is conserved under the
Nature Conservation Act, and it is also enlisted as an endangered and a specially protected
species. In the national evaluation of the threatened species in 2000 and 2010 it was classiÞed
as endangered (EN) species. At present the global conservation status of BtG is Near Threatened and in Europe Vulnerable.
According to the genetic studies conducted
in Sweden it seems possible that the subpopulation breeding in Gotland and Öland may be
genetically differentiated, perhaps fulÞlling the
criteria of management unit which should be
conserved for its genetic uniqueness.
The conservation efforts of BtG have been
strengthened since the end of the 1990´s. The
action plan for the EU countries was compiled
in 2007, and the action plan covering AEWA
countries (western palearctic area) in 2008.
The threats and respective conservation actions
needed to restore favourable protection status
of BtG are listed in tables 3 and 4.
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