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Linnustonseurantaan osallistuminen voi aluksi pelottaa ja tuntua hypyltä pesänreunan yli suureen tuntemattomaan. Seurannat tulisikin saada
luontevaksi osaksi jokaisen omaa, hauskaa ja helposti toteutettavaa harrastusta. Seurannan pesäpoikanen on päästettävä siivilleen ja näyttämään
voimansa! Jari Valkama

Kohti entistä parempia seurantoja
Yleinen taloudellinen tilanne ja maan halli
tuksen säästöpäätökset ovat ulottaneet lon
keronsa myös Luomukseen. Niukoista ajoista huolimatta pystymme jatkamaan perusseurantoja, ellei yllättäviä lisäsäästöjä tule.
Monet merkittävät seurannat, kuten vakioreitit ja petolintuseuranta, ovat kuitenkin lähes
täysin ympäristöministeriön antamien määrärahojen varassa. Tähän saakka rahat on aina saatu, mutta rahoituksen tulisi olla vakaammalla ja turvatummalla pohjalla, etenkin kun ympäristöministeriötä oltiin jo lakkauttamassa viime hallitusneuvottelujen alla.
Yli 100 vuotta jatkuneen lintujen rengastuksen tulevaisuus näyttää valoisalta.
Rengastusta on viime vuosina pyritty suuntaamaan yhä enemmän projekteihin (esim.
SSP, petolintuseuranta) ja samalla on yritetty satsata myös saatavan tiedon laatuun
mm. mitta-aineistoja keräämällä. Olemme
myös seuloneet laajasta aineistosta esiin ne
osa-alueet, joista toistaiseksi tiedämme aivan liian vähän, ja aiomme suunnata rengastajien kiinnostusta niihin. Rengastukseen liittyvät tietojärjestelmät ovat nyt hyvällä tolalla: toimiston Tipu-tietojärjestelmä
toimii, ja rengastajat ovat vastikään saaneet
käyttöönsä selainpohjaisen Sulka-järjestelmän rengastus- ja kontrollitietojen ilmoittamiseen. Suuri yleisö voi ilmoittaa rengaslöytöjä kätevästi verkkolomakkeen avulla.
Petolintuseuranta nojaa vahvasti juuri
rengastajien vapaaehtoiseen työhön. Seu-

rannan rungon muodostavat petolinturuudut, joita koko maassa on noin 140. Parhaiten petoruudun tutkiminen sujuu useamman harrastajan yhteistyönä. Petoruutuseuranta keskittyy tällä hetkellä liiaksi eteläiseen
Suomeen eikä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin
petolinnuista saada ruutuseurannan avulla
juuri minkäänlaista kuvaa. Petoseurannan
ja rengastuksenkin uhkana on harrastajien
ikääntyminen, ja toimintaan tarvittaisiinkin
kipeästi lisää rengastajia ja avustajia.
Talvilintulaskentojen tilanne on hyvä.
Laskettujen reittien määrä on ollut pienoisessa kasvussa, ja uusia reittejä kaivataan
taajamien ulkopuolisille metsä- ja rantaalueille. Ilmastonmuutoksen myötä Suomessa talvehtivien vesilintujen määrä on
runsastunut nopeasti ja vesialueiden talviseurantaan on panostettava tulevaisuudessa
aina sisämaata myöten.
Osallistujamääriä tarkastellessa vaativampien seurantamuotojen (kuten rengastus ja
linjalaskenta) varjoon ovat jääneet kaikkein
helpoimmat seurantamuodot, kuten pisteja vesilintulaskennat sekä pesäkortit. Näihin
osallistuu vuosittain vain muutamia kymmeniä harrastajia. Lähes jokainen harrastaja vierailee vuosittain keväällä lintutornissa kosteikon rannalla tai löytää vahingossa linnun
pesän, mutta suurin haaste on saada tämä
tieto siirtymään sähköisiin järjestelmiin.
Seurantojen markkinointia edistäisi, jos
jokaisessa BirdLife Suomen paikallisyhdis-

tyksessä olisi oma laskentavastaava ja jos
seurantatietojen ilmoittaminen olisi verkossa mahdollisimman vaivatonta. Paikallistason linnustonseurantaa on pyritty avustamaan mm. yhdessä BirdLife Suomen kanssa jo kolmesti järjestetyllä kaikille avoimella laskijatapaamisella. Tätä toimintaa tulee
jatkaa ja vahvistaa. Sähköisiin järjestelmiin
on tulossa parannusta uuden lajitietokeskuksen ansiosta. Sen järjestelmät mahdollistavat paikallisen tulospalvelun, joka voisi motivoida enemmän yhdistyskohtaiseen
seurantaan. Järjestelmät tulisi myös virittää
niin, että seurantatietoja ei tarvitsisi syöttää
useampaan paikkaan, vaan että esimerkiksi
laskentatiedot siirtyisivät Luomuksen järjestelmistä suoraan rajapintojen kautta henkilön omalle BirdLife Suomen Tiira-käyttäjätilille. Yhteistyö BirdLifen Suomen kanssa
jatkuu niin tällä kuin muillakin rintamilla.
Suurin yhteinen haaste on saada mahdollisimman moni harrastaja tuntemaan
seurannat edes pieneksi osaksi omaa harrastustoimintaa. Seurannoista löytyy eri
vaativuustasoja, ja aloittelevatkin harrastajat pystyvät osallistumaan esimerkiksi vesilintuseurantoihin. Jo yhden retkipäivän
käyttäminen talvella ja pesimäkaudella
seurantatyöhön olisi kaikkien, myös lintujen etu! Lopuksi haluamme esittää nöyrimmät kiitokset kaikille seurantoihin osallistuneille ja niitä mainostaneille!
Aleksi Lehikoinen & Jari Valkama
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