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KESKUSMUSEO

Seitsemisen kansallispuiston
luonto ja linnusto muuttuvat
Ari Rajasärkkä, Hannu Sillanpää, Tero Toivanen & Erkki Virolainen
Seitsemisen kansallispuisto perustettiin
vuoden 1982 alussa hieman reilun 3000
hehtaarin kokoisena Ikaalisten kaupunkiin
ja silloiseen Kurun kuntaan, joka nykyään
kuuluu Ylöjärven kaupunkiin. Kansallispuiston perustamisen yhteydessä Metsähallitus teki alueelle linnuston linjalaskentaselvityksen kesinä 1981 ja 1982. Linjojen
laskijoina olivat silloin Pertti Rasp, Markku
Vickholm ja Erkki Virolainen. Vuosien var-
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rella kansallispuistoa on laajennettu useaan
kertaan. Merkittävin kertalaajennus tapahtui vuonna 1989, kun noin 900 hehtaarin
suuruinen suovaltainen Soljasten alue liitettiin puistoon. Tämän laajennuksen valmistelun yhteydessä Ilpo Hanski laski sinne lisälinjoja kesällä 1987. Vuosien 19811987 laskentojen tarkoituksena oli selvittää tuoreen kansallispuiston maalinnustoa
mm. puiston hoidon ja käytön suunnittelun

sekä alueen luontoa esittelevän opastusaineiston pohjaksi.
Kansallispuiston nykyinen pinta-ala on
4557 hehtaaria, josta maapinta-alaa on
noin 4400 ha. Siitä puolet on erilaisia soita. Alun perin Seitsemisen kansallispuisto
ei ollut kovinkaan luonnontilainen alue.
Suurin osa metsistä oli ollut voimakkaassa
talouskäytössä. Niinpä nuoret kasvatusmetsät, taimikot ja jopa hakkuuaukot olivat ta-

Multiharjun aarniometsä on yksi eteläisen
Suomen komeimmista. Sieltä löydettiin jopa
sinipyrstöreviiri kesällä 1999. ARI RAJASÄRKKÄ

vallinen näky kansallispuiston maisemassa
1980-luvulla. Myös iso osa kansallispuiston soista oli kokenut tyypillisten eteläsuomalaisten soiden kohtalon ollen puiston
perustamisen aikoihin vaihtelevanikäisiä
ojikoita tai turvekankaita.
Seitsemisen suojelun jälkeen on ihmisen muuttama luonto vähitellen alkanut
palautua kohti luonnontilaa. Palautuminen
on kuitenkin hyvin hidasta etenkin ojitetuilla soilla. Seitsemisen kansallispuiston luontoa onkin pyritty ennallistamaan erilaisin
toimin. Ensimmäiset soiden ennallistamiset
tehtiin vuonna 1987, jolloin Koveronnevan
1960-luvun lopulla kaivettuja ojia padottiin ja ojituksen seurauksena kasvanutta
puustoa poistettiin (Seppä ym. 1993). Tar-

kempi suunnitelma koko kansallispuiston
soiden ennallistamiseksi valmistui vuonna
1994 (Heikkilä & Lindholm 1994) ja siinä
esitetyt toimenpiteet toteutettiin vuosina
1993-2005 (Vesterinen & Lindholm 2013).
Ennallistettujen soiden pinta-ala kansallispuistossa on lähes 1200 ha. Peräti yli puolet alueen alkuperäisestä suoalasta on siis
ennallistettu.
Soiden lisäksi Seitsemisen kansallispuistossa on ennallistettu jonkin verran myös
metsiä. Alueen metsissä on keinotekoisesti
lisätty kuolleen puun määrää. Puulajisuhteita on yritetty monipuolistaa hakkaamalla yhden puulajin nuorehkoihin metsiköihin pienaukkoja, jolloin lehtipuut pääsevät
kasvun alkuun. Metsiä on myös poltettu,

jotta entiset talousmetsät saisivat uuden
luonnonmukaisemman kehityksen alun.
Ennallistettujen metsien pinta-ala Seitsemisessä on nyt noin 300 ha ja viiden seuraavan vuoden aikana on tarkoitus ennallistaa
vielä 80 ha lisää (Metsähallitus 2009). Noin
kolmanneksella kansallispuiston pinta-alasta on siten tehty erilaisia ennallistamistoimia. Muu osa puistosta on saanut itsestään
kehittyä luonnontilaisempaan suuntaan
kolmen vuosikymmenen ajan, mikä näkyy nykyään selvästi alueen maisemassa.
Lahopuuta on syntynyt metsiin esimerkiksi
myrskyjen seurauksena tai talvisen lumitaakan katkottua puita.
Isojen ennallistamispinta-alojensa vuoksi Seitsemisen kansallispuisto tarjoaa mainion koekentän ennallistamisen seurauksena luonnossa tapahtuvien muutoksien
selvittämiseen. Esimerkiksi linnuston muutoksia on vaikea arvioida pienikokoisilla
ennallistamiskohteilla, koska niiden vaikutukset kohdistuvat korkeintaan muutamaan lintupariin. Kunnollisia vertailuja ei
sellaisilta kohteilta mahdollisesti kerätyillä lintuaineistoilla voi tehdä. Kokonaisen
kansallispuiston mittakaavassa tehdyt ennallistamistoimet sen sijaan mahdollistavat seurannan, kun koko kansallispuiston
linnustoa voidaan vertailla eri ajanjaksojen
välillä. Onneksi Seitsemisessä tehtiin kansallispuiston perustamisen aikoihin koko
alueen kattavat linjalaskennat, joista suurin osa toistettiin vuonna 2002 ennallistamistöiden ollessa loppusuoralla. Laskijoina olivat silloin Antti Below, Juha Honkala,
Pekka Rusanen, Markku Vickholm ja Erkki
Virolainen. Kymmenen vuotta myöhemmin
eli vuonna 2012 laskennat toistettiin uudelleen. Laskijoina olivat tämän artikkelin kirjoittajat. Kolmesta laskentakerrasta ensimmäinen kuvaa alueen luonnon lähtötilannetta suojelun toteutumisen aikaan. Toinen
kerta puolestaan kuvaa sitä, millaiseksi kansallispuiston linnusto oli muuttunut, kun
suurin osa ennallistamisista oli tehty. Kolmannen kerran perusteella on mahdollista
esittää arvioita siitä, mitä ennallistaminen
on yhdessä muiden kansallispuiston luonnon muutosten kanssa vaikuttanut puiston
linnustoon, kun enimmistä ennallistamisista on kulunut jo jonkin verran aikaa.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2012
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Kuva 1. Seitsemisen kansallispuiston kartta ja sijainti.
Fig. 1. Map of Seitseminen National Park and its location in Finland.

Linnusto kansallispuiston
perustamisen aikaan
Selvitimme Seitsemisen kansallispuiston
metsien ikärakenteen Metsähallituksen
paikkatietojärjestelmän avulla alkuvuonna
2013. Tarkasteluun otettiin mukaan vain
kivennäismailla olevat metsämaat. Näin
saatiin selville vuoden 2012 ikäluokkajakauma (oranssit pylväät kuvassa 2). Kansallispuiston perustamisajankohdan eli vuoden 1982 ikäjakauma saatiin vähentämällä
alun perin kymmenen vuoden tarkkuudella
lasketuista vuoden 2012 tuloksista 30 vuotta (siniset pylväät kuvassa 2). Suuri osa Seitsemisen metsistä oli 1980-luvun alkupuolella hyvinkin nuoria. Kolmasosa metsistä
oli korkeintaan 50-vuotiaita. 10-vuotiaita
tai sitä nuorempia taimikoita ja hakkuuaukkojakin oli 4 % alueen metsistä. Yli satavuotiaita metsiä oli 43 % ja 150 vuoden
ikä ylittyi vain vajaalla hehtaarilla.
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1980-luvun linjalaskennoissa Seitsemisessä havaittiin 67 lintulajia maalinnuston
tiheyden ollessa 175 paria/km2. Tuon ajankohdan sopivaksi vertailuaineistoksi käy hyvin Muuttuva pesimälinnusto -kirjassa esitetyt Etelä-Suomen linjalaskentatulokset, jotka ovat peräisin vuosina 1974–89 tehdyistä laskennoista (Väisänen ym. 1998). Etelä-Suomella tarkoitetaan tässä yhteydessä
Oulujoen vesistön eteläpuolella sijaitsevaa
linnuston koostumuksen perusteella rajattua eläinmaatieteellistä aluetta, jonka ulkopuolelle jää pääosin hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen kuuluva Lounaismaa. Tämän
ornitologisen Etelä-Suomen maalinnuston
tiheys oli tuohon aikaan 184 paria/km2
eli hieman korkeampi kuin Seitsemisen kansallispuistossa.
Linnuston koostumus Seitsemisessä
muistutti melko paljon keskimääräistä eteläsuomalaista linnustoa. Seitsemisen ja or-
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nitologisen Etelä-Suomen välille laskettu
linnuston prosentuaalisen samankaltaisuuden indeksi (Renkonen 1938) oli 0,74 eli
Seitsemisen linnusto oli 74-prosenttisesti samanlaista kuin muuallakin Etelä-Suomessa. Lajeja, joiden tiheys Seitsemisessä
oli vähintään yksi pari/km2 korkeampi kuin
Etelä-Suomessa keskimäärin, olivat metsäkirvinen (Seitsemisessä 15,0/Etelä-Suomessa 8,6 paria/km2), leppälintu (1,9/0,9), sirittäjä (6,0/1,7), harmaasieppo (13,3/6,6),
kirjosieppo (3,8/1,9), talitiainen (5,4/3,7),
puukiipijä (2,2/0,6), peippo (38,3/33,6),
vihervarpunen (8,4/4,9) ja pohjansirkku
(3,1/1,1). Vastaavasti sellaisia lajeja, joiden
tiheys kansallispuistossa oli vähintään yksi
pari/km2 alhaisempi kuin muualla EteläSuomessa, olivat pyy (0,4/1,4), västäräkki
(0,7/3,2), rautiainen (0,6/1,7), pensastasku
(0,2/2,1), räkätti- (1,0/5,9) ja punakylkirastas (2,6/6,9), herne- (0,7/1,3) ja lehtokerttu
(1,3/5,0), hömö- (3,6/4,6) ja töyhtötiainen
(0,9/1,9), punavarpunen (0,1/1,7) sekä keltasirkku (0,2/5,2).
1980-luvulla Seitsemisessä ympäristöä
runsaampina tavattavat lajit olivat kaikkein
nuorimpia metsän sukkessiovaiheita karttavia metsien yleislajeja kuten metsäkirvinen,
harmaasieppo, peippo sekä kansallispuiston puiden koloista hyötyvät kirjosieppo
ja talitiainen. Vihervarpunen suosii vaihtelevanikäisiä kuusikoita ja leppälintu männiköitä. Sirittäjää pidetään ennen kaikkea
lehtimetsien lajina, mutta etenkin 1980-luvun erityisen runsaina sirittäjävuosina se
oli hyvin yleinen esimerkiksi valoisilla ja
rehevillä harjurinteillä kuten Seitsemisharjulla. Puukiipijä on vanhojen kuusimetsien
suosija, jota tavataan yleisesti Seitsemisen
vanhimmissa metsissä. Pohjansirkku suosii
korpia ja riittävän puustoisia rämeitä. Vaik-

0,03 %
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Kuva 2. Seitsemisen kansallispuiston metsien
ikäjakauma vuosina 1982 ja 2012.
Fig. 2. Age classes of forests in Seitseminen
National Park in 1982 and 2012.
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Aarniometsiä suosiva pikkusieppo on nykyisin jokavuotinen laji Seitsemisessä. ANTTI BELOW

ka Seitsemisen suot, korvet mukaan lukien
oli suureksi osaksi ojitettu ennen kansallispuiston perustamista, oli pohjansirkku kuitenkin yleinen laji kansallispuistossa sen tiheyden ollessa lähes kolminkertainen koko
Etelä-Suomeen verrattuna.
Monet kansallispuistossa ympäristöä
vähälukuisemmista lajeista ovat viljelymaiden tai muiden kulttuuriympäristöjen
lajeja. Tällaisina voidaan pitää västäräkkiä, pensastaskua, räkättirastasta, punavarpusta, keltasirkkua ja jossakin määrin
myös hernekerttua. Rautiainen suosii melko nuoria havumetsiä, joita Seitsemisessä
oli 1980-luvulla melkoisen paljon, mutta
niiden osuus oli kuitenkin pienempi kuin
Etelä-Suomessa keskimäärin. Lehtokerttu
suosii vaihtelevan ikäisiä lehtimetsiä, jollaisia Seitsemisessä on niukasti. Punakylkirastas on metsän nuorien sukkessiovaiheiden
laji, joka usein vaatii runsasta lehtipuustoa.
Seitsemisen havupuuvaltaiset 1980-luvun
taimikot ja nuoret metsät eivät ole punakyljen optimiympäristöä. Hömötiainen viihtyy
monenlaisissa metsissä, jos vain pesäpuiksi
on tarjoilla joitakin pökkelöitä. Töyhtötiainen puolestaan suosii vanhoja havumetsiä,
etenkin männiköitä. 1980-luvulla oli kummallekin omia pesäkolojaan kovertavalle
metsätiaiselle sopivaa elinympäristöä runsaammin tarjolla talousmetsäympäristössä
kuin havupuuvaltaisessa Seitsemisen kansallispuistossa. Lehtevien metsien vähäi-

syys ja nuorten ikäluokkien runsaus näkyvät myös pyyn niukkuutena kansallispuistossa.
Vaikka Seitsemisen 1980-luvun linnustosta löytyykin eroja talousmetsiin verrattuna, on yksi samankaltaisuutta korostava
piirre selkeä. Suomen runsaimpana lintulajina pidetyn pajulinnun tiheys on käytännössä sama, kansallispuistossa 31,8 ja Etelä-Suomessa keskimäärin 32,2 paria/km2.
Verrattaessa kolmen erityyppisen metsä-

linturyhmän, metsien yleislajien (sisältäen
lehtimetsien lajit), havumetsälajien ja vanhan metsän lajien jakaumaa kansallispuistossa ja koko Etelä-Suomessa, ovat ne hyvin
samankaltaiset. Yleislajien osuus metsälinnuista oli 1980-luvulla Seitsemisessä 77 %
ja koko Etelä-Suomessa 79 %. Havumetsien lajeja oli Seitsemisessä 20 % ja Etelä-Suomessa 19 %. Myös vanhan metsän
lajien osuus oli hyvin samanlainen, Seitsemisessä 3 % ja Etelä-Suomessa 2 %.

Yksi kansallispuiston monista hyvistä poluista on Mullikummunmaan harjumännikössä, jossa
leppälintu ja metsäkirvinen laulavat. ARI RAJASÄRKKÄ
LINNUT-VUOSIKIRJA 2012
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Töyhtötiaispoikue on nykyään Seitsemisessä tavallisempi näky kuin kansallispuiston perustamisen aikoihin. ANTTI BELOW

Kansallispuiston linnuston muutokset
1980-luvulta vuoteen 2002
Vuoden 2002 laskennoissa Seitsemisen
kansallispuistossa havaittiin 65 lajia, kun
1980-luvun laskennoissa oli tavattu yhteensä 67 lajia. Lajimäärän eroa testattiin

rarefaktio-menetelmällä (Krebs 1999) eikä
se ole tilastollisesti merkitsevä.
Linnuston tiheys pienentyi 1980-luvulta vuoteen 2002 jonkin verran, 175 parista
163 pariin/km2. Lajeittaisten havaintomäärien muutoksia testattiin G-testillä (Sokal

& Rohlf 1981). Testaus tehtiin vain lajeille,
joilla havaintojen yhteismäärä kahden vuoden aineistossa on vähintään kymmenen.
G-testin tulokset on raportoitu myös käyttäen Bonferroni-korjausta (Dunn 1961),
jolla pyritään rajoittamaan sattumasta johtuvien merkitsevien tulosten määrää. Taulukossa 1 tilastollisesti merkitsevät muutokset eri ajankohtien välillä on merkitty plustai miinusmerkeillä. Yksi merkki tarkoittaa
merkitsevää eroa pelkällä G-testillä testattuna. Kaksi merkkiä puolestaan tarkoittaa
sitä, että ero on merkitsevä vielä Bonferroni-korjauksen jälkeenkin.
1980-luvulta vuoteen 2002 Seitsemisessä runsastuivat kapustarinta, västäräkki, punarinta, pensastasku, räkättirastas,
töyhtötiainen ja peippo. Kapustarinnan ja
pensastaskun runsastuminen liittyy soiden
ennallistamiseen ja sen ansiosta lisääntyneeseen avosoiden määrään. Västäräkin ja
räkättirastaan runsastuminen voidaan yhdistää soiden ennallistamisten aiheuttamiin
väliaikaisiin elinympäristömuutoksiin kuten
turvepintojen paljastumisiin ja hakkuutähteen muodostumiseen. Koveron museotilan ympäristön hoito on lisäksi parantanut
räkätin elinympäristön laatua paikallisesti. Punarinta, töyhtötiainen ja peippo ovat
runsastuneet kansallispuiston metsien yleisen ikääntymisen vuoksi.
Kansallispuiston kahden ensimmäisen
vuosikymmenen aikana taantuneita lajeja
olivat teeri, tervapääsky, palokärki, metsä-

Taulukko 1. Seitsemisen kansallispuiston maalinnusto. N = laskentojen yhteishavaintomäärä; Tiheys = tiheys eri ajankohtina (pareja/km2); Muutos = tilastollisesti merkitsevä muutos eri ajankohtien välillä (1 symboli = G-testin tulos; 2 symbolia = Bonferroni-korjaus); Parimääräarvio = keskimääräiset minimi- ja maksimiarviot; E-Suomi 1974–89 = Muuttuva pesimälinnusto -kirjan mukainen tiheys Etelä-Suomessa; Pirkanmaa 2006–12
= vakiolinja-aineiston mukainen tiheys Pirkanmaalla; Muutos 1975–2012 = lajin tilastollisesti merkitsevä muutos 1975–2012 koko maassa
(1 symboli) tai Etelä-Suomessa (2 symbolia) – = taantunut, 0 = vakaa, + = runsastunut (symbolit on merkitty vain sellaisille lajeille, joiden havaintoja Seitsemisen laskennoissa on yhteensä vähintään 10, Väisänen & Lehikoinen 2013).
Table 1. Land birds in Seitseminen National Park. N = total number of observations; Tiheys = density (pairs/km2); Muutos = statistically signiÞcant change (1 symbol = G-test; 2 symbols = Bonferroni correction); Parimääräarvio = estimates of average minimum and maximum pair numbers in Seitseminen NP; E-Suomi = densities in Southern Finland 1974–89 (Väisänen et al. 1998); Pirkanmaa (densities in Pirkanmaa province
2006–12 (Väisänen, R. A. unpubl.); Muutos 1975–2012 = statistically signiÞcant changes in whole Finland (1 symbol) or in Southern Finland
(2 symbols) – = decreased, 0 = stable, + = increased (only species with at least 10 observations in Seitseminen NP are marked, Väisänen &
Lehikoinen 2013).
Laji/Species
Kanahaukka Accipter gentilis
Varpushaukka Accipter nisus
Hiirihaukka Buteo buteo
Kalasääski Pandion haliaetus
Nuolihaukka Falco subbuteo
Pyy Bonasa bonasia
Riekko Lagopus lagopus
Teeri Tetrao tetrix
Metso Tetrao urogallus
Kurki Grus grus
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus
Taivaanvuohi Gallinago gallinago
Lehtokurppa Scolopax rusticola
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N Tiheys Muutos Tiheys Muutos Tiheys Muutos
1981–87 1981–2002 2002 2002–12 2012 1981–2012
1
2
1
1
4
14
1
52
12
43
39
2
13
3

0,1

0,1
0,4
0,2
1,0
0,9
0,1
0,3
0,0
0,1
0,2

0,2
0,1
0,0
0,1
1,6

0,0
0,7
––
+

0,6
0,7
0,2
0,7
0,2
0,5

++

0,9
1,2
0,2
0,5
0,0
0,1

+

Parimääräarvio E–Suomi Pirkanmaa Muutos
Min Max
1974–89 2006–12 1975–2012
1–
3–
1–
0–
3–
38 –
2–
37 –
41 –
7–
21 –
1–
5–
10 –

2
4
2
1
4
70
4
50
80
10
29
2
8
20

0,0
0,1
0,1
0,0
1,4
0,1
0,7
0,5
0,0
0,1
0,5
0,3
0,3

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
0,1
1,7
0,3
0,1
0,1
0,4
0,3
1,8

0
–
0
+
––
––
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Laji/Species

N Tiheys Muutos Tiheys Muutos Tiheys Muutos
1981–87 1981–2002 2002 2002–12 2012 1981–2012

Isokuovi Numenius arquata
17
Valkoviklo Tringa nebularia
8
Metsäviklo Tringa ochropus
44
Liro Tringa glareola
59
Rantasipi Actitis hypoleucos
4
Sepelkyyhky Columba palumbus
27
Käki Cuculus canorus
196
Viirupöllö Strix uralensis
1
Tervapääsky Apus apus
29
Käenpiika Jynx torquilla
2
Palokärki Dryocopus martius
28
Käpytikka Dendrocopos major
53
Pohjantikka Picoides tridactylus
10
Törmäpääsky Riparia riparia
5
Haarapääsky Hirundo rustica
19
Räystäspääsky Delichon urbica
19
Metsäkirvinen Anthus trivialis
736
Niittykirvinen Anthus pratensis
27
Keltavästäräkki Motacilla ßava
42
Västäräkki Motacilla alba
26
Tilhi Bombycilla garrulus
1
Peukaloinen Troglodytes troglodytes
8
Rautiainen Prunella modularis
41
Punarinta Erithacus rubecula
312
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
120
Pensastasku Saxicola rubetra
34
Mustarastas Turdus merula
34
Räkättirastas Turdus pilaris
63
Laulurastas Turdus philomelos
230
Punakylkirastas Turdus iliacus
58
Kulorastas Turdus viscivorus
39
Ruokokerttunen Acr. schoenobaenus
3
Kultarinta Hipplais icterina
1
Hernekerttu Sylvia curruca
21
Lehtokerttu Sylvia borin
26
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
1
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides
5
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis
1
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix
98
Tiltaltti Phylloscopus collybita
93
Pajulintu Phylloscopus trochilus
1129
Hippiäinen Regulus regulus
146
Harmaasieppo Muscicapa striata
224
Pikkusieppo Ficedula parva
7
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
165
Hömötiainen Parus montanus
50
Töyhtötiainen Parus cristatus
100
Kuusitiainen Parus ater
1
Sinitiainen Parus caeruleus
8
Talitiainen Parus major
146
Puukiipijä Certhia familiaris
55
Pikkulepinkäinen Lanius collurio
1
Närhi Garrulus glandarius
8
Varis Corvus corone
32
Korppi Corvus corax
19
Peippo Fringilla coelebs
2211
Järripeippo Fringilla montifringilla
34
Viherpeippo Carduelis chloris
1
Vihervarpunen Carduelis spinus
509
Urpiainen Carduelis ßammea
1
Pikkukäpylintu + sp Loxia curvirostra + sp 109
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus
4
Punavarpunen Carpodacus erythrinus
3
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula
39
Keltasirkku Emberiza citrinella
5
Pohjansirkku Emberiza rustica
36
Pajusirkku Emberiza schoenobaenus
3
Yhteensä Total
Lajimäärä Species number
Linjan pituus km Transect length km

0,0
0,0
0,4
0,9
0,2
0,5
0,1
0,3
0,1
0,1
1,6
0,3
0,1
0,3
0,2
15,0
0,7
2,6
0,7
0,6
5,3
1,9
0,2
0,4
1,0
3,9
2,6
0,5
0,1
0,7
1,3

6,0
2,0
31,8
5,6
13,3
0,1
3,8
3,6
0,9
5,4
2,2
0,1
0,3
0,2
0,1
38,3
0,7
8,4
0,9
0,2
0,1
1,1
0,2
3,1
0,1

7775 174,6
81
67
64,9

0,0
0,1
0,6
1,0
0,2
0,2
0,4
–

0,1

–
–

0,0
0,6
0,3

–
–
+

+
++
++
–
––

–

––
––
–
–
–
++

0,1
0,4
11,0
1,2
1,1
1,8
0,1
0,7
6,8
1,8
1,2
0,5
2,8
2,4
0,7
0,7
0,2

+

+

++

––
–
––

++
++
–
+
––

+
++
–

++

0,3
0,1
0,1
54,4
0,9

+
–

8,1
0,0
0,9
0,2
1,2
0,1
2,1
0,1
163,1
65
63,2

0,2
0,5
9,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,4
1,3
12,2
1,5
0,7
2,0
1,5
3,7
0,4
0,1

0,3
0,1
0,6
1,2
8,7
7,3
14,1
0,3
5,4
0,6
5,3

––
–
––

+
++
+
++
––

––

––
––

+
––
++

1,2
4,4
2,1

4,4
3,4
–

–

0,3
1,1
0,2

0,5
0,1

––

+

0,2
0,6
0,1

0,4
0,3
0,1
0,2
1,0
1,6
17,7
5,3
8,2
0,2
1,9
1,5
7,7
0,1

0,1
0,1
0,5
0,8

0,2
0,3
0,1
49,9
0,2
0,1
8,9

++
–

1,6
–

0,3

––

–
––

156,6
63
59,8

–

Parimääräarvio E–Suomi Pirkanmaa Muutos
Min Max
1974–89 2006–12 1975–2012
3–
4
2–
3
21 – 29
40 – 60
3–
5
9 – 13
23 – 33
2–
3
8 – 11
1–
2
6–
9
49 – 75
12 – 18
1–
2
9 – 12
15 – 23
500 – 750
30 – 45
60 – 95
40 – 65
1–
2
8 – 12
37 – 55
360 – 550
75 – 110
30 – 45
43 – 65
80 – 120
150 – 210
48 – 70
22 – 31
4–
6
2–
3
23 – 35
26 – 39
1–
2
7 – 10
1–
2
110 – 170
70 – 110
850 – 1300
270 – 430
500 – 900
9 – 13
160 – 240
80 – 130
210 – 350
1–
2
18 – 30
210 – 330
110 – 190
2–
3
12 – 20
9 – 12
3–
4
2100 – 3100
27 – 41
1–
2
370 – 550
1–
2
32 – 48
6–
9
2–
3
38 – 55
4–
6
75 – 130
3–
5
7000 – 11000

0,6
0,1
0,3
0,4
0,2
0,9
0,3
0,2
0,1
0,0
1,2
0,0
0,2
0,9
0,9
8,6
0,8
1,7
3,2
0,0
0,3
1,7
5,6
0,9
2,1
0,9
5,9
3,3
6,9
0,2
1,1
0,0
1,3
5,0
0,3
0,1
0,0
1,7
1,6
32,2
4,8
6,6
0,0
1,9
4,6
1,9
0,1
0,3
3,7
0,6
0,5
0,7
1,0
0,0
33,6
0,8
0,2
4,9
0,3
1,4
0,1
1,7
0,9
5,2
1,1
0,9
183,7
112

0,3
0,0
0,8
0,1
0,1
1,7
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
2,2
0,1

00

0,9
0,5
5,8
0,2

–
–
–
–
–
––

2,4
0,8
3,0
11,7
0,4
1,0
4,0
8,8
5,0
5,3
0,4
0,4
0,0
2,0
4,4
0,7
0,1
0,6
3,2
25,1
8,3
5,9
0,1
3,0
3,4
2,8
0,7
4,4
9,1
1,2
0,7
0,8
1,0
0,1
37,8
1,5
6,9
0,0
1,2
0,8
0,9
6,0
0,1

+
–
+
+
–
+
+
+

00
+
00
–
+
+
00
––
+
0
0

–
–
––
0
0
+
–
0
+
+
–
+
00
––
+
00
0
–

200,1
101
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kirvinen, keltavästäräkki, laulu- ja punakylkirastas, lehtokerttu, sirittäjä, pajulintu, harmaasieppo, kirjosieppo, hömötiainen sekä
varis. Teeren taantuma lienee näennäistä,
koska vuoden 2002 laskennat ajoittuivat
kesäkuun jälkipuoliskolle. Teeri on silloin
huomattavasti vaikeammin havaittavissa
kuin kuun alkupuolella, jolloin koiraiden
soidinpulina kuuluu kauas. Havaintomääriin perustuva tilastollinen testaus antaa
teeren kannanmuutoksesta tässä tapauksessa hieman harhaanjohtavan kuvan.
Laskentojen myöhäinen ajankohta on
todennäköisin syy myös laulurastaan havaintomäärän vähenemiseen. Punakylkirastaan lauluaktiivisuus vähenee myös kesäkuun kuluessa, mutta lajin taantuminen
Seitsemisessä on kuitenkin todellista johtuen lajin suosimien metsän nuorimpien pensaikkoisten sukkessiovaiheiden vanhenemisesta. Lehtokertun ja pajulinnun väheneminen johtuu myös metsien ikääntymisestä
sekä pajulinnun osalta myös lajin yleisestä
taantumisesta koko Etelä-Suomessa (Väisänen & Lehikoinen 2013). Muista metsälinnuista tervapääsky, metsäkirvinen, sirittäjä
ja hömötiainen ovat taantuneet koko maassa, mikä selittänee parhaiten niiden vähentymisen myös Seitsemisessä. Myös palokärki, harmaa- ja kirjosieppo sekä varis vähentyivät Seitsemisessä kahden ensimmäisen
laskentakerran välillä, mutta kyse saattaa
olla vain laskentavuoden 2002 tilapäisestä
kannan notkahduksesta. Lisäksi näiden lajien taantuminen ei ole Bonferroni-korjauksen jälkeen tilastollisesti merkitsevä, joten
pelkkä sattumakin voi selittää eron.
Suolinnuista ainoana vähentynyt keltavästäräkki on taantunut koko Suomessa.
Vaikka soiden ennallistaminen lisäsikin
keltavästäräkille sopivan elinympäristön
eli avoimien tai harvapuustoisten soiden
määrää, ei se pysäyttänyt lajin vähenemistä Seitsemisessäkään.

ta- ja laulurastas, harmaa- ja kirjosieppo
sekä varis. Ainakin teeren ja laulurastaan
runsastuminen johtuu selkeästi laskennan
aikaisemmasta ajankohdasta eivätkä niiden
vuoden 2012 havaintomäärät eroa 1980luvun tuloksista.
Palokärjen, harmaasiepon ja variksen
vuoden 2002 notkahdus on palautunut
vuonna 2012 eikä eroja kansallispuiston alkuajan määriin verrattuna ole enää havaittavissa. Metsälinnuista punarinnan, mustarastaan ja kirjosiepon runsastuminen on tilastollisesti merkitsevää verrattaessa vuotta
2012 myös 1980-lukuun. Nämä lajit ovat
runsastuneet koko maassa, mutta Seitsemisen metsien vanheneminen on osaltaan
vaikuttanut lajien kantojen kasvuun siellä.
Käki on runsastunut Seitsemisessä vuosien
2002 ja 2012 välillä, mutta tämä ero ei ole
merkitsevä Bonferroni-korjauksen jälkeen.
Kolmen vuosikymmenen takaiseen aineistoon verrattaessa muutosta ei ole havaittavissa. Suolinnuista isokuovi on runsastunut vuosien 2002 ja 2012 välillä ja ero
näkyy myös 30 vuoden aineistossa. Kuovi
elää Seitsemisen isoimmilla soilla, joiden
tilaan suoluonnon ennallistaminen ei ole
vaikuttanut. Kuovin runsastumista ei siten
voi selittää tehdyillä ennallistamistoimilla.
Erot laskentojen välillä ovat kuitenkin pieniä eivätkä ne ole merkitseviä Bonferronikorjauksen jälkeen.
Kun uusinta Seitsemisen aineistoa verrataan 1980-luvun materiaaliin, runsastuneita

lajeja ovat yllä mainittujen lisäksi pyy, rautiainen, pensastasku, töyhtötiainen ja peippo.
Näistä lajeista kolmen viimeksi mainitun
runsastuminen tapahtui jo kansallispuiston
kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Pyyn ja rautiaisen yleistymistä Seitsemisessä selittää kansallispuiston kaikkein
nuorimpien metsien ikääntyminen. Kumpikaan laji ei ole mikään vanhan metsän lintu. Pyy suosii melko ikääntyneitä havumetsiä, joissa on tai niiden liepeillä kasvaa lehtipuita. Rautiainen viihtyy parhaiten melko
nuorissa havumetsissä, etenkin kuusikoissa.
Kansallispuiston nuorimpien taimikoiden
ikääntyminen rautiaiselle sopivan ikäisiksi
havumetsiksi ja nuorten havumetsien kasvu
pyylle paremmin sopiviksi metsiksi näkyy
näiden lajien kantojen kasvuna. Pyykantoihin oma vaikutuksensa varmastikin on
myös metsästyksen päättymisellä kansallispuiston perustamisen yhteydessä. Paikkalinnun elämää viettävän riistalinnun kanta
on vähitellen päässyt kasvamaan, kun lajin
elinympäristö on saanut olla metsästykseltä
rauhassa kolme vuosikymmentä.
Vuosien 2002 ja 2012 välisenä aikana
taantuneita Seitsemisen lajeja ovat niittykirvinen, keltavästäräkki, västäräkki, räkättirastas, pajulintu, hömötiainen, järripeippo
ja punatulkku. Lisäksi punakylkirastasta ja
pohjansirkkua ei tavattu enää lainkaan vuoden 2012 laskennoissa. Punakylkirastas on
taantunut koko Etelä-Suomessa ja Seitsemisen metsien ikääntymisen myötä lajille so-

Muutokset vuoteen 2012
Vuoden 2012 laskennoissa Seitsemisessä
havaittiin 63 lajia. Rarefaktiolla testattuna
ero sekä 1980-luvun että vuoden 2002 aineistoihin verrattuna on juuri ja juuri tilastollisesti merkitsevä. Linnuston tiheys on
pienentynyt vain 157 pariin/km2, mikä on
lähes 10 % alhaisempi kuin 1980-luvulla.
Tämä ero on tilastollisesti merkitsevä, kun
kaikkien lajien yhteishavaintomääriä verrataan G-testillä.
Vuonna 2012 Seitsemisen laskennat tehtiin jälleen kesäkuun alkupuoliskolla, joten
osa havaituista linnuston muutoksista vuoteen 2002 verrattuna voi johtua siitä. Vuodesta 2002 runsastuneita lajeja ovat teeri,
isokuovi, käki, palokärki, punarinta, mus-
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Pohjantikka viihtyy Seitsemisessä, koska kansallispuistossa on sille paljon lahoavien puun hyönteisiä ravinnoksi. JARI KOSTET

LINNUSTONSEURANTA

Polttamalla ennallistettua metsää Kiviselläkankaalla, pohjantikalle mieluisaa ruokailumaastoa. ARI RAJASÄRKKÄ

pivaa elinympäristöä on kansallispuistossa
yhä vähemmän. Siitä huolimatta oli todella suuri yllätys, ettei alueella tavattu kesällä
2012 ainuttakaan punakylkeä, ei varsinaisissa laskennoissa eikä laskentojen aikaan
tapahtuneen muunkaan kansallispuistossa
oleskelun yhteydessä. Pohjansirkun väheneminen koko Suomessa on ollut niin suurta,
että uusimmassa uhanalaisten lajien arvioinnissa (Mikkola-Roos ym. 2010) laji luokiteltiin vaarantuneeksi. Vaikka soiden ennallistaminen onkin luonut Seitsemiseen runsaasti pohjansirkulle sopivaa uutta elinympäristöä, on laji siitä huolimatta käytännössä hävinnyt kansallispuiston linnustosta.
Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana taantuneista lajeista keltavästäräkki, pajulintu ja hömötiainen olivat vähentyneet
jo kahden edellisen vuosikymmen aikana.
Västäräkki ja räkättirastas puolestaan runsastuivat 1980-luvulta vuoteen 2002. Heti
ennallistamistöiden jälkeen monin paikoin
paljaalle turpeelle myllätyt ja hakkuutähteiden sekä kantojen valtaamat entiset puustoa kasvaneet ojikot olivat mitä parhainta västäräkin pesimäympäristöä ja räkätin
ruokailumaastoa. Tällainen vaihe menee
kuitenkin muutamassa vuodessa ohi eivätkä ne sen jälkeen enää houkuttele kyseisiä
lajeja samaan tapaan kuin heti toimenpiteiden jälkeen. 1980-luvun ja 2012:n välillä
ei näillä lajeilla ole tilastollisesti merkitsevää muutosta havaittavissa.

Niittykirvinen on keltavästäräkin tavoin
voimakkaasti taantunut soiden varpuslintu.
Molemmat lajit ovat käyneet Seitsemisessä
todella vähiin. Vuoden 2012 laskennoissa
tavattiin enää yksi niittykirvinen ja kaksi
keltavästäräkkiä. Keltavästäräkki on vähentynyt Seitsemisessä tasaisesti koko kansallispuiston olemassa olon ajan. Niittykirvinen puolestaan säilyi kahden ensimmäisen
vuosikymmen ajan vakaana, mutta sen romahdus on lopulta ollut hyvin nopeaa tapahtuen viimeisen kymmenen vuoden aikana – soiden ennallistamisista huolimatta.
Toisaalta osa ennallistetuista, pienialaisista
rämeistä on alkanut pensoittua koivun vallatessa niillä alaa, joten ne eivät enää välttämättä ole sopivaa elinympäristöä avosoiden linnuille kuten niittykirviselle.
Järripeippo on myös taantunut Seitsemisessä hyvin voimakkaasti vasta 2000-luvulla. Laji on vähentynyt koko Etelä-Suomessa. Pohjoisen lintulajin väheneminen
etelässä voi liittyä ilmaston lämpenemiseen. Punatulkun kannankehitys Seitsemisessä seuraa melko hyvin koko maan kannan vaihteluita. Koko maan kanta on viime
vuosina kääntynyt laskuun, vaikka pitkällä
aikavälillä tarkasteltuna kannan muutosta
ei ole ollutkaan havaittavissa. Punatulkulle kelvollisen elinympäristön eli kuusivaltaisten vaihtelevan ikäisten metsien määrä
Seitsemisessä ei kansallispuiston olemassa
olon aikana ole vähentynyt, vaan päinvas-

toin sitä on tullut lisää. Lajin viimeaikaista
vähentymistä Seitsemisessä ei siten voi selittää elinympäristön muutoksilla.
Edellä mainittujen lajien lisäksi tervapääsky, metsäkirvinen, lehtokerttu ja sirittäjä ovat vähentyneet Seitsemisessä tilastollisesti merkitsevästi 1980-luvulta vuoteen 2012. Näiden lajien taantuman syitä
on käsitelty jo aiemmin.

Ero talousmetsien
linnustoon kasvanut
Seitsemisen kansallispuiston metsien ikäjakauma on muuttunut melkoisesti 30 vuodessa (kuva 2). Nykyään kaksi kolmasosaa
kansallispuiston metsistä on yli 100-vuotiaita. Löytyypä alueelta pikkupläntti yli 200vuotiastakin metsää. Alle 50-vuotiaita metsiä
on noin 15 % ja alle 10-vuotiaiden metsien
osuus on enää 1 %. Alueen metsien ikäjakauma on nykyään aivan erilainen kuin kansallispuistoa ympäröivissä talousmetsissä.
Luonnontieteellisen
keskusmuseon
eläinmuseo käynnisti vuonna 2006 uuden systemaattiseen otantaan perustuvan
linnuston vakiolinjaseurannan (Väisänen
2006). Vakiolinjoja on tähän mennessä
laskettu koko Suomen mitassa seitsemän
kesän ajan. Risto A. Väisänen laski pyynnöstämme vakiolinja-aineiston perusteella
maalintujen tiheydet Pirkanmaan maakunnalle, johon Seitsemisen kansallispuisto sijoittuu. Pirkanmaan keskimääräinen maaLINNUT-VUOSIKIRJA 2012
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sien lajien osuus on noussut Seitsemisessä
20 %:sta 26 %:iin. Muualla Pirkanmaalla se
on nykyisin samaa suuruusluokkaa eli 25
%. Vanhan metsän lajien osuus on yli kaksinkertaistunut Seitsemisessä 3 %:sta 7 %:
iin. Pirkanmaan metsälinnustossa vanhan
metsän lajien osuus on keskimäärin 3 % eli
noin puolta alhaisempi kuin Seitsemisessä.

Uhanalaisten ja muiden suojelun
kannalta tärkeiden lajien muutokset

Pensastasku on hyötynyt Seitsemisen soiden ennallistamisista. ANTTI BELOW

linnuston tiheys on 200 paria/km2, mikä on
selvästi korkeampi kuin Seitsemisen nykyinen lintutiheys 157 paria/km2. Prosentuaalisen samankaltaisuuden indeksi Seitsemisen ja koko Pirkanmaan linnustojen välillä
on 0,67. Indeksi on pienempi kuin vastaava
30 vuoden takainen luku. Tämä tarkoittaa,
että Seitsemisen linnusto eroaa nykyään
enemmän pirkanmaalaisesta keskimääräisestä linnustosta kuin kansallispuiston linnusto erosi 1980-luvulla koko ornitologisen Etelä-Suomen linnustosta.
Lajeja, joiden tiheys Seitsemisessä on
nykyään vähintään yksi pari/km2 korkeampi
kuin Pirkanmaalla keskimäärin, ovat metsäkirvinen (Seitsemisessä 9,1/Pirkanmaalla 5,8
paria/km2), leppälintu (1,5/0,4), harmaa(14,1/5,9) ja kirjosieppo (5,4/3,0), töyhtötiainen (5,3/2,8), peippo (49,9/37,8) sekä
vihervarpunen (8,9/6,9). Nämä lajit ovat
nuorimpia metsän sukkessiovaiheita karttavia havumetsien yleislajeja, joista jotkut ovat
vanhoissa metsissä selvästi runsaampia kuin
nuoremmissa metsissä.
Lajeja, joiden tiheys Seitsemisessä
on vähintään yksi pari/km2 alhaisempi
kuin Pirkanmaalla keskimäärin, ovat sepelkyyhky (0,2/1,7), rautiainen (1,3/3,0),
musta- (2,0/4,0), räkätti- (1,5/8,8) ja laulurastas (3,7/5,0), herne- (0,5/2,0) ja lehtokerttu (0,1/4,4), tiltaltti (1,2/3,2), pajulintu
(8,7/25,1), hippiäinen (7,3/8,3), hömö(0,6/3,4), sini- (1,2/4,4) ja talitiainen (4,4/9,1)
sekä viherpeippo (0,1/1,5). Aiemmissa Seitsemisen laskennoissa havaituista lajeista
lehtokurpan, punakylkirastastaan ja keltasirkun tiheys koko Pirkanmaalla on nykyisin
yli yksi pari/km2, mutta niitä ei tavattu lain-
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kaan vuoden 2012 Seitsemisen laskennoissa. Hämäräaktiivisia lehtokurppia havaittiin
tosin kansallispuistossa useampiakin, mutta
laskentalinjoille niitä ei osunut.
Lähes kaikki näistä lajeista ovat nuorten tai lehtipuuvaltaisten metsien lintuja
tai kulttuuriympäristöjen suosijoita. Niiden vähäisyys Seitsemisessä on siten hyvin
ymmärrettävää. Kuusimetsiä suosiva hippiäinen on Seitsemisessä hieman harvalukuisempi kuin Pirkanmaalla keskimäärin,
vaikka lajille sopivaa elinympäristöä onkin
kansallispuistossa runsaasti. Talven kylmyys
vaikuttaa paljon hippiäiskantoihin, joten pieni ero voi selittyä eroilla laskentoja
edeltävien talvien sääoloissa. Laulurastaan
ja tiltaltin harvalukuisuus Seitsemisessä on
hieman outoa, sillä molemmat lajit suosivat tai ainakin ovat suosineet varttuneita
kuusikoita, jollaisia Seitsemisessä nykyisin
on runsaasti. Kuusikoita suosivan abietinusrodun tiltaltin on todettu vähentyneen ainakin Kainuussa (Lampila ym. 2009). Lehtimetsiä suosiva eteläinen collybita-rotu on
mahdollisesti leviämässä Etelä-Suomeen,
mikä saattaisi selittää havumetsävaltaisessa
Seitsemisessä tiltaltin vähäisyyttä muuhun
Pirkanmaahan verrattuna. Ero pajulintutiheyksissä Seitsemisen ja muun Pirkanmaan
välillä on nykyään hyvin suuri. Kun 1980luvulla Seitsemisen pajulintutiheys oli sama
kuin koko Etelä-Suomessa keskimäärin, on
se nykyisin enää kolmasosa Pirkanmaan
keskimääräisestä pajulintutiheydestä.
Metsien yleislajien osuus metsälinnuista on Seitsemisessä pienentynyt 30 vuodessa 77 %:sta 67 %:iin, kun se Pirkanmaalla
nykyisin on keskimäärin 72 %. Havumet-

Lintujen uusimman uhanalaisluokituksen
(Mikkola-Roos ym. 2010) mukaisesti vaarantuneiksi arvioituja lajeja on Seitsemisen
laskennoissa tavattu kaikkiaan neljä: hiirihaukka, törmäpääsky, keltavästäräkki ja
pohjansirkku. Niiden yhteistiheys on Seitsemisessä laskenut 30 vuodessa 5,8 parista/km2 vain 0,3 pariin/km2. Muualla Pirkanmaalla vaarantuneiden lintulajien yhteistiheys on vielä tätäkin pienempi eli 0,1
paria/km2.
Silmälläpidettäviä lajeja on Seitsemisen
seurantalinjoilla tavattu yhteensä kymmenen: kalasääski, riekko, teeri, metso, rantasipi, käenpiika, niittykirvinen, lapinuunilintu, sirittäjä ja punavarpunen. Näistä lapinuunilintu tuskin kuuluu kansallispuiston
pesimälinnustoon. Erkki Virolainen näki
11.6.2012 laskentalinjallaan laulavan lapinuunilintukoiraan, joka eteni luoteeseen
pitkin Seitsemisjoen vartta. Linjalaskennan
ohjeiden mukaan tällainen havainto tulee
kuitenkin kirjata, vaikka todennäköisesti
kyseessä olikin muuttomatkallaan etenevä lintu. Silmälläpidettävien lajien tiheys
on pudonnut Seitsemisessä 30 vuodessa
9,0 parista/km2 2,9 pariin/km2. Muun Pirkanmaan linnustossa silmälläpidettävien
tiheys on nykyään keskimäärin hieman
korkeampi eli 3,9 paria/km2. Suurimman
osan erosta muodostaa teeri, jonka tiheys
talousmetsissä on hieman korkeampi kuin
kansallispuistossa.
Suomen metsäkasvillisuuden vyöhykejaossa Seitsemisen kansallispuisto sijoittuu
keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen ja sen
laajaan Pohjanmaan lohkoon, aivan lohkon etelärajoille. Pohjoisessa Pohjanmaan
lohko jatkuu maan länsiosan poikki Lapin
eteläosiin saakka. Valtakunnallisen uhanalaisluokituksen yhteydessä on valmistunut
myös alueellisesti uhanalaisten lintulajien
luettelo (Rajasärkkä ym. 2013), joka perustuu Suomen metsäkasvillisuuden aluejakoon. Alueellisessa tarkastelussa on huomioitu vain valtakunnallisesti elinvoimaisiksi
tai silmälläpidettäväksi arvioidut lajit.
Seitsemisen lintulaskennoissa on tavattu
Pohjanmaalla alueellisesti uhanalaisiksi listatuista lajeista riekko, metso, liro, kultarinta,
pikkusieppo ja järripeippo. Niiden yhteis-
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tiheys on säilynyt Seitsemisessä melko samansuuruisena 30 vuoden ajan ollen 1980-luvulla
2,9 paria/km2 ja vuonna 2012 2,5 paria/km2.
Pirkanmaan keskimääräisessä linnustossa
alueellisesti uhanalaisten lajien tiheys on
selvästi alhaisempi, vain 0,6 paria/km2.
Suomen kansainvälisistä vastuulajeista
(Rassi ym. 2001) Seitsemisessä on tavattu
yhdeksän: teeri, metso, isokuovi, valkoviklo,
liro, rantasipi, pohjantikka, leppälintu ja isokäpylintu. Niiden yhteistiheys oli 1980-luvun
Seitsemisessä 5,3 paria/km2, kun se nykyään
on 4,8 paria/km2. Tiheydessä on siis tapahtunut pientä laskua. Pirkanmaan vakiolinjaaineistossa vastuulajien yhteistiheys on 3,0
paria/km2 eli alhaisempi kuin Seitsemisessä.
BirdLife Internationalin (2004) mukaisesti eurooppalaiset lintulajit on luokiteltu
uhanalaisuusluokkiin, joista käytetään lyhennettä SPEC (Species of European Conservation Concern). SPEC 2 -luokan lajit
ovat sellaisia, joiden suojelutilanne Euroopassa on epäsuotuisa ja joiden maailmankannasta yli puolet on arvioitu pesivän Euroopassa. Seitsemisen laskennoissa
SPEC 2 -lajeja on tavattu kuusi: kurki, töyhtöhyyppä, isokuovi, leppälintu, sirittäjä ja
töyhtötiainen. Myös SPEC 3 -luokan lajien
suojelutilanne Euroopassa on epäsuotuisa,
mutta niiden maailmankannasta alle puolet pesii Euroopassa. Seitsemisessä niitä on
tavattu 13: kalasääski, teeri, taivaanvuohi, lehtokurppa, liro, rantasipi, käenpiika,
pohjantikka, törmä-, haara- ja räystäspääsky, harmaasieppo sekä pikkulepinkäinen.
SPEC-lajien yhteistiheys on säilynyt Seitsemisessä samansuuruisena. 1980-luvulla se
oli 25,7 paria/km2, kun se nykyään on 24,4

paria/km2. Pirkanmaalla SPEC-lajien tiheys
on keskimäärin tätä alhaisempi, 18,0 paria/km2.

Linnustolliset arvot – onko
ennallistamisesta hyötyä?
Alun perin kosteikkojen arvottamiseen kehitettyä linnuston suojeluarvon pisteytysjärjestelmää (Mikkola-Roos 1996, Asanti ym.
2003) voidaan käyttää myös muunlaisten
elinympäristöjen arvottamiseen. Vaikka pisteytys ei välttämättä olekaan kovin luotettava keino vertailla eri alueita toisiinsa ja aset-

taa alueita arvokkuusjärjestykseen, voi sitä
käyttää suuntaa antavana mittarina – muiden mittareiden ohella – verrattaessa yhden
alueen linnustollisten arvojen kehitystä eri
ajankohtina. Päivitimme lajeittaiset suojeluarvoluvut uusimman uhanalaisarvionnin (Mikkola-Roos ym. 2010) ja tuoreimpien koko maan kannanarvioiden (Väisänen ym. 2011) perusteella ja laskimme
niiden pohjalta Seitsemisen kansallispuiston maalinnuston suojeluarvot kaikille kolmelle seuranta-ajankohdalle (taulukko 2).
Tällä tavalla tarkasteltuna Seitsemisen maa-

Taulukko 2. Seitsemisen kansallispuiston maalinnuston suojeluarvot. Suojeluarvo A = kaikki
lajit; Suojeluarvo B = suojeluarvoon eniten vaikuttava laji poistettu; 2011, 2003, 1996, 1985 =
vuodet, joiden uhanalaisuus- ja kannanarvioita suojeluarvojen laskennassa käytetty;
Muutos = suojeluarvon muutos eri ajankohtien välillä, 0 = muutos pienempi kuin 5 %.
Table 2. Conservation values (Suojeluarvo) of land birds in Seitseminen National Park. Conservation value A = all species, Conservation value B = species with biggest inßuence on the value
excluded; 2011, 2003, 1996, 1985 = years which Red List and population data are used when
calculating the conservation values; Muutos = the change of conservation value between time
periods, 0 = the change is less than 5 %. Keskiarvo = average.
Laskennan ajankohta
1980
2002
2012
-luku

Muutos
1981
–2002

Muutos Muutos
2002
1981
–2012 –2012

Suojeluarvo A, 2011
Suojeluarvo B, 2011

318
278

259
229

237
209

–
–

–
–

–
–

Suojeluarvo A, 2003
Suojeluarvo B, 2003

307
283

282
258

303
274

–
–

+
+

0
0

Suojeluarvo A, 1996
Suojeluarvo B, 1996

256
229

237
214

258
223

–
–

+
0

0
0

Suojeluarvo A, 1985
Suojeluarvo B, 1985

203
190

199
182

208
192

0
0

0
+

0
0

Keskiarvo A
Keskiarvo B

271
245

244
221

251
225

–
–

0
0

–
–
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linnuston arvo näyttäisi vähentyneen melkoisesti kolmen vuosikymmen aikana. Koska
joissakin tapauksissa yksittäisen lajin vaikutus suojeluarvoindeksiin voi olla suuri, ovat
Ellermaa & Lindén (2011) käyttäneet suojeluarvoindeksistä versiota, jossa indeksiin
eniten vaikuttanut laji on jätetty laskelmasta
pois. Myös tällä tavalla muunnetut suojeluarvot osoittavat Seitsemisen kansallispuiston
linnustollisen arvon vähentyneen.
Suojelupistearvojen käyttäminen vuosien välisessä vertailussa on kuitenkin ongelmallista, koska pisteytyksen laskentaperusteena käytetyt lajien uhanalaisuudet ja
koko maan kannanarviot muuttuvat ajan
kuluessa. Kun laskelmat tehdään nykyisen
uhanalaisluokituksen ja tuoreiden kannanarvioiden pohjalta, painotetaan lajeja, jotka olivat kenties runsaita vielä lähimenneisyydessä, mutta jotka ovat vähentyneet
voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten
aikana. Aiemmin uhanalaisen lajin mahdollinen runsastuminen puolestaan näkyy
pistearvon muutoksessa paljon vähemmän,
koska sen nykyinen suojelupistearvo voi
olla pieni.
Tämän vuoksi laskimme Seitsemisen
kansallispuiston maalinnuston suojeluarvot
myös aiempien pisteytysten avulla. Ensimmäiset julkaistut suojelupisteet (Mikkola-
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Roos 1996) perustuivat vuoden 1991 uhanalaislistaukseen (Rassi ym. 1991). Seuraava
pisteytys (Asanti ym. 2003) pohjautui vuonna 2001 ilmestyneeseen uhanalaisluokitukseen (Rassi ym. 2001). Lisäksi laskimme
suojeluarvot eri lajeille käyttämällä 1980luvun uhanalaisluokitusta (Rassi ym. 1986)
ja kannanarvioita (Koskimies 1989), jotka
kuvaavat muita arvioita paremmin Seitsemisen ensimmäisten laskentojen ajankohtaa. Viimeksi mainittu suojelupisteytys
ei kuitenkaan ole kovin hyvin vertailukelpoinen myöhempien pisteytysten kanssa,
koska uhanalaisluokituksen perusteet olivat silloin huomattavan erilaiset kuin myöhemmissä uhanalaistarkasteluissa eikä esimerkiksi lintujen alueellista uhanalaisuutta
käsitelty silloin lainkaan. Vanhoilla tiedoilla
laskettujen suojeluarvojen tarkastelussa ei
Seitsemisen linnuston arvokkuudessa näytä
tapahtuneen kovinkaan suuria muutoksia.
Kaikkien indeksien keskiarvo on pienentynyt jonkin verran, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut muutos on
ollut hyvin pieni (ks. taulukko 2).
Nykyisten valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien sekä alueellisesti
uhanalaisten lajien yhteistiheydet ovat Seitsemisessä laskeneet ainakin hieman kaikissa uhanalaisuusluokissa. Suomen kan-

sainvälisten vastuulajien tiheys on myös
pienentynyt, joskin vain vähän. Eurooppalaisittain uhanalaisten SPEC-lajien kohdalla eroa ei juuri ole syntynyt. Vaikka Seitsemisen luontoa onkin ennallistettu paljon
ja alue on muutenkin luonnontilaistunut
kolmessa vuosikymmenessä, eivät nykyisten uhanalaisten tai muulla tavalla suojelun
kannalta tärkeiden lajien kannat ole välttyneet vähenemiseltä sielläkään.
Kuitenkin kun Seitsemisen linnustoa verrataan ympäristöön, on ero useimpien mittareiden osalta melko selvä. Suojeluarvoindeksiä ei luonnollisestikaan voida laskea
kokonaisen maakunnan tasolla, joten sen
pohjalta vertailua ei ole mahdollista tehdä.
Vaarantuneiden lajien yhteistiheys on Seitsemisessä hieman korkeampi kuin muualla Pirkanmaalla. Silmälläpidettävien lajien
suhteen tilanne on päinvastainen. Alueellisesti uhanalaisten tiheys on Seitsemisessä
selvästi korkeampi. Euroopan uhanalaisten
SPEC-lajien suhteen Seitseminen poikkeaa ympäristöstään vielä selvemmin. Myös
Suomen kansainvälisten vastuulajien tiheys
on Seitsemisessä jonkin verran korkeampi
kuin Pirkanmaalla keskimäärin.
Kokonaisen kansallispuiston mittakaavassa tehdyt isot luonnon ennallistamistoimet eivät ole onnistuneet pysäyttämään lin-
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nustollisten arvojen vähenemistä alueella.
Linnuston muutokset, lajien uhanalaistuminen mukaan lukien, ovat niin ison luokan
asioita, ettei yhden keskikokoisen eteläsuomalaisen kansallispuiston ennallistaminen
ja muu metsä- ja suoluonnon kehitys siellä
riitä pysäyttämään negatiivisia muutoksia
linnustossa. Pohjansirkku on hävinnyt Seitsemisestä, vaikka lajille sopivan elinympäristön määrä on lisääntynyt. Keltavästäräkki ja niittykirvinen ovat romahtaneet lähes
olemattomiin, vaikka avosuota on ennallistamisen ansiosta syntynyt lisää. Pohjoinen
järripeippo vähenee ilmaston muutoksen
seurauksena, vaikka Seitsemisen luonnossa itsessään tapahtuisi lajin kannalta positiivisia muutoksia. Monien lajien tilanne on
samantapainen.
Toisaalta jotkut muualla taantuneet lajit
ovat yhä edelleen voimissaan Seitsemisessä. Alueellisesti uhanalaisen liron kannat
ovat säilyneet vakaina. Metsien ikääntymisestä ja metsästyksen loppumisesta hyötynyt metso on myös alueellisesti uhanalainen laji. Sekin on säilyttänyt asemansa
Seitsemisen luonnossa. Eivätkä keltavästäräkki ja niittykirvinenkään ole vielä aivan
kokonaan hävinneet Seitsemisestä, vaikka
muulla Pirkanmaalla lajit tuntuvat nykyisin
olevan jo lähes sukupuutossa. Soiden ennallistaminen saattaa olla hidastanut monien suolajien taantumista Seitsemisessä.
Vaikka luonnon ennallistaminen yhdessä
kansallispuistossa ei kykenekään helpottamaan taantuvien lajien ahdinkoa laajoilla
alueilla, voidaan sen avulla hieman vaikuttaa lintukantoihin paikallisella tasolla.
Vähenevät lajit voivat sinnitellä seudun viimeisissä ”sillanpääasemissaan”, joista niiden voi olla mahdollista levitä laajemmalle, jos niiden elinympäristön laatu syystä
tai toisesta muuttuisi tulevaisuudessa paremmaksi isommilla alueilla.
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Summary: Changes of land
bird populations in Seitseminen
National Park, Southern Finland
■ Seitseminen National Park (61o 55’ N, 23o
25’ E) was established in 1982. Its area is 4557
hectares. The land birds of the National Park
were censused with line transects in three time
periods, 1980’s (three different years), 2002 and
2012. In the beginning lots of the forests in the
National Park were quite young and large areas
of mires and bogs there were ditched for forestry purposes. After the protection of the area
about one third (more than half of the peatlands) of the land area of the National Park has
been restored in 30 years.
In 1980’s the land bird population of Seitseminen resembled very much of the land bird
fauna of the whole Southern Finland. In 30
years the population changes in Seitseminen
and also in the whole Southern Finland have
led to a bigger difference between the compositions of the land bird communities of the
National Park and its surroundings. Especially
the proportion of forest generalist is nowadays
lower and the proportion of old growth forest
species is higher in Seitseminen than in Southern Finland on average.
Densities of endangered species and other species with high conservation value have
mainly decreased in Seitseminen even though
lots of restoration of bogs and forests has been
done there. However densities of those species
are usually higher in the National Park than in
the surroundings. Generally the changes in bird
populations are very large scale processes. Big
restoration work done in a single National Park
cannot stop e.g. the decrease of endangered
species. However the restoration and natural
processes like succession of forests have probably slowed down decreasing of some species
in Seitseminen on a local scale.
Some species like Rustic Bunting (vulnerable in latest Finnish Red List) or even Redwing
(least concern) have (almost?) disappeared in
Seitseminen. There still breed few pairs of some
strongly decreased species like Yellow Wagtail
(vulnerable) and Meadow Pipit (near threatened) although it looks like those species has
gone near extinction in the surroundings. Also
some regionally threatened species like Capercaillie (near threatened in whole Finland) and
Wood Sandpiper (least concern) are still quite
common in the National Park.
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