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Uhanalaisuudella tarkoitetaan riskiä, että
laji häviää luonnosta. Äärimmillään se
merkitsee lajin häviämistä maapallolta eli
sukupuuttoon kuolemista. Sitä edeltää populaatiokoon pieneneminen ja alueellinen
häviäminen niin, että levinneisyysalue supistuu supistumistaan. Häviämisen estämiseksi tulee populaation pieneneminen ja
levinneisyysalueen supistuminen tunnistaa.
Se on melko helppoa hyvin suppealla alueella tavattavilla lajeilla etenkin, jos niiden
populaatiokoko on pieni. Yleisten ja runsaiden, laajalle levinneiden lajien kohdalla kehityskulun havaitseminen on työläämpää.
Niiden kohdalla ei kovin pian tarvitse huolestua sukupuuttoon kuolemisesta, mutta jo
alueellinen häviäminen on huolestuttavaa
maapallon tai suppeamman alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Uhanalaisuuden tunnistaminen on populaatiokoon ja levinneisyysalueen muutosten tunnistamista ja sen arviointia, kuinka nopeasti muutokset tapahtuvat ja mikä
on todennäköisyys niiden jatkumiselle. Lajia sanotaan uhanalaiseksi, jos sen populaatio on pienentynyt tai levinneisyys supistunut pitkään. Kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen perusteella kaikki siihen
liittyneet maat huolehtivat omalla alueellaan uhanalaisuuden arvioinnista. Arvioinnilla ei ole itseisarvoa, vaan sen avulla pyritään tunnistamaan lajit, joiden suojelemiseksi on toimittava.
Linnuista ja nisäkkäistä tehtiin ympäristöministeriön toimeksi annosta vuoden
2015 aikana uusi uhanalaisuusarviointi
vain viisi vuotta edellisen arvioinnin jälkeen (Tiainen ym. 2016, Liukko ym. 2016).
Aiemmin arvioinnit on toteutettu suunnilleen kerran vuosikymmenessä. Koska linnuista ja nisäkkäistä kertyy uutta tietoa
huomattavasti nopeammin kuin muista lajiryhmistä, on niiden arvioinnin tiheämpi
toistaminen mahdollista. Molempiin ryh-
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miin kohdistuu huomattavan laajaa yleistä
mielenkiintoa, jolloin myös uhanalaisuusluokan ajantasaisuuden merkitys korostuu
(Esko Hyvärisen alkusanat Suomen lintujen
uhanalaisuus 2015 -raportissa).
Tuore lintujen uhanalaisuusraportti on
helposti saatavilla internetistä (www.ymparisto.fi/punainenlista), minkä vuoksi esitämme tässä ainoastaan lyhyen katsauksen
sen tuloksiin ja lajien uhanalaisuuteen elinympäristöittäin. Kommentoimme uhanalaisuuden syitä ja uhkia niiltä osin, kuin ne
liittyvät elinympäristöihin. Uhanalaisuuden
syyt ovat joukko tekijöitä, jotka eri lajeihin
eri tavoin vaikuttaen ovat johtaneet uhanalaisuuteen. Uhkatekijät ovat lajikohtaisia
syitä, jotka myös tulevaisuudessa ylläpitävät uhanalaisuutta tai voivat johtaa uhanalaisuuden pahenemiseen. Lajien suojelu
nyt ja tulevaisuudessa on mahdollista, kun
uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät tunnistetaan – silloin niitä vastaan voidaan toimia.

Uhanalaisuuden arviointi
Arviointi perustuu aineistoon, jossa on koottu lajikohtainen tieto populaation koosta ja
levinneisyysalueesta sekä niiden muutoksista, keskimääräisestä sukupolven kestosta,
pääelinympäristöstä ja muista elinympäristöistä, uhanalaisuuden syistä sekä uhkatekijöistä. Mikäli meidän esiintymämme ovat
reunapopulaatioita ja pieniä, on huomiota
kiinnitetty myös lähialueiden tilanteeseen.
Arvioinnissa noudatettiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeistoa, kuten myös kahdessa edellisessä arvioinnissa. Vaikka ohjeisto on melko mekaaninen, ottaa se kuitenkin hyvin huomioon
lintujen populaatioekologian keskeisimmät
piirteet, kuten keskimääräisen eliniän sekä
kannan koon ja levinneisyyden sekä niiden muutokset ja muutosnopeuden. Myös
ohjeesta poikkeamiseen on ohjeet; tämä
koskee lähinnä perusteita kriteerien mu-

kaisen uhanalaisuusluokan muutokselle.
Kun yhteistä ohjeistoa noudatetaan kaikkialla, ovat eri aikoina tai eri maissa tehdyt
arvioinnit keskenään vertailukelpoisia.
Arviointi perustuu viiteen kriteeriin, joista linnuille käytettiin ainoastaan kolmea.
Laji todetaan uhanalaiseksi, jos yhdenkin
kriteerin ehdot täyttyvät. Kriteeri A liittyy
voimakkaaseen vähenemiseen (populaation koko voi olla suurikin), kriteeri C pieneen, taantuvaan populaatioon ja kriteeri
D pieneen populaatiokokoon. Kriteeri B
liittyy levinneisyysalueen laajuuteen, mutta koska meillä ei ole tuoreimman, vuonna
2010 päättyneen lintuatlaksen jälkeen kerätty uutta kattavaa tietoa levinneisyyksistä
ja niiden muutoksista, sitä ei voitu käyttää.
Kriteeri E perustuu häviämistodennäköisyyden kvantitatiiviseen analyysiin, johon
meillä ei ollut mahdollisuutta yhdenkään
lajin kohdalla.

Uhanalaiset lajit

Vanhojen metsien pikkusieppo luokiteltiin vielä vuoden 2000 arvioinnissa silmälläpidettäväksi, mutta sittemmin se on arvioitu elinvoimaiseksi.
Ari Seppä

Arvioidut lajit luokiteltiin uhanalaisiksi, silmälläpidettäviksi ja elinvoimaisiksi;
yhtään lajia ei pidetty hävinneenä. Uhanalaiset lajit ovat äärimmäisen uhanalaisia
(CR), erittäin uhanalaisia (EN) tai vaarantuneita (VU; taulukko 1). Tarkastelussa oli
myös neljä lajia, joita ei arvioitu vierasperäisyytensä (kanadanhanhi ja fasaani) tai
pesimälajistoomme vakiintumattomuuden
takia (punajalkahaukka ja keltahemppo).
Silmälläpidettävät (NT) eivät aivan täytä
uhanalaisuuden kriteerejä, mutta ne ovat
vaarassa tulla uhanalaisiksi tulevaisuudessa. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät muodostavat yhdessä punaisen listan.
Arviointi perustui Luonnontieteellisen
keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen,
Suomen ympäristökeskuksen, Metsähalli-

tuksen, BirdLife Suomen, paikallisten lintutieteellisten yhdistysten, ELY-keskusten ja
WWF:n vuosittaisiin koko maasta kerättyihin aineistoihin kaikista lajeista. Pesimälajiston lisäksi arvioitiin myös kahden Itämerellä talvehtivan vesilintulajin talvikannan
uhanalaisuus. Myös lintujen alueellinen
uhanalaisuusluokitus päivitettiin.

Arvioinnin tulos
Tarkastelussa oli 249 lajia, kun suosirrin kahta alalajia käsiteltiin ikään kuin omina lajeinaan. Kun aiemmin mainittuja neljää lajia ei
arvioitu, oli arvioituja lajeja kaikkiaan 245.
Näistä uhanalaisia oli 87 (36 % arvioiduista) ja silmälläpidettäviä 23 (11 %), joten punaisen listan lajeja oli 110 (45 %).
Uhanalaisista äärimmäisen uhanalaisia oli

13 lajia, erittäin uhanalaisia 36 lajia ja
vaarantuneita 38 lajia. Uhanalaisten määrä kasvoi edelliseen, vuoden 2010 arviointiin verrattuna; tuolloin arvioitiin 241 lajia
ja niistä uhanalaisia oli 59 (24 %), silmällä
pidettäviä 30 (13 %) ja siis punaisella listalla 89 lajia (37 %). Äärimmäisen uhanalaisia oli vuonna 2010 11 lajia, erittäin
uhanalaisia 12 lajia ja vaarantuneita 36
lajia. Elinvoimaisten lajien määrä putosi
vuoden 2010 152:sta vuoden 2015 135
lajiin. Eri uhanalaisuusluokkien prosenttiosuudet lajistosta vuosina 2010 ja 2015
on esitetty kuvassa 1. Täydellinen luettelo
lajeista ja vertailu vuosien 2010 ja myös
2000 arviointeihin on esitetty Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 -raportissa (Tiainen ym. 2016).
LINNUT-VUOSIKIRJA 2015
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Viherpeippo oli vuosikymmenien ajan linnustomme menestyjiä, mutta 2000-luvulla sen
kanta hupeni voimakkaasti Trichomonas-epidemian takia, minkä vuoksi se on nyt vaarantunut laji. Ari Seppä
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Kuva 1. Suomen lintulajiston jakautuminen eri uhanalaisuusluokkiin vuosien 2010 (ääriviivapylväät) ja 2015 arvioinneissa (täyteiset pylväät). Luokitus: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN
= erittäin uhanalainen ja VU = vaarantunut, jotka ovat uhanalaisia, sekä NT = silmälläpidettävä,
Punainen lista = edellisten summa ja LC = elinvoimainen.
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Nyt tehdyssä arvioinnissa 164 lajin luokitus pysyi samana kuin edellisessä arvioinnissa. Vuoden 2010 punaisen listan lajeista
yksitoista (kaikki silmälläpidettäviä) luokiteltiin nyt elinvoimaisiksi. Kaikkiaan vuoden 2010 lajeista 67 lajin luokitus muuttui uhanalaisemmaksi ja 18 lajin vähemmän uhanalaiseksi. Yhteensä 85 lajin luokitus siis muuttui. Muutos oli aito 69 lajilla.
Kuudellatoista lajilla muutos johtui tiedon
lisääntymisestä, muuttuneesta tulkinnasta
tai siitä, että lajia ei ollut aiemmin arvioitu (arosuohaukka, pikkusirri, lampiviklo ja
pähkinänakkeli).
Suomen linnusto on rikastunut kahdella
tai kolmella lajilla vuosikymmenessä ainakin 150 vuoden ajan. Vakiinnuttuaan uusien lajien populaatiokoot ovat ainakin aluksi pieniä ja siksi uhanalaisia, koska ne ovat
alttiita erilaisten satunnaistekijöiden aiheuttamalle häviämiselle. Ajan kuluessa monet
uusista lajeista ovat runsastuneet ja levittäytyneet laajalle. Niiden uhanalaisuus on
vähitellen lieventynyt, ja ne ovat voineet
tulla jopa elinvoimaisiksi (LC). Monet muut
lajit puolestaan ovat pysyneet vähälukuisina, koska ne ovat levinneisyysalueensa rajoilla tai koska niille soveliasta elinympäristöä ei ole kovin paljoa tarjolla.
Silloin, kun runsaat lajit ovat uhanalaisia, niiden väheneminen johtuu useimmiten elinympäristöjen heikentymisestä. Näillä lajeilla syntymien ja kuolemien suhde on
resurssien vähenemisen takia negatiivinen.
Populaatiokoon vähenemiseen ja pieneen populaatiokokoon liittyvien uhanalaisuuksien torjunta vaativat erilaista huomiota ja erilaisia toimia. Siksi on syytä muodostaa kokonaiskuva siitä, missä suhteessa
populaatiokoon väheneminen ja pelkkä
pieni populaatiokoko ovat uhanalaisuuden
perusteena. Tämä voidaan tehdä tarkastelemalla, kuinka usein käytettiin toisaalta kriteerejä A ja C (vähentyvät lajit, ks. tarkemmin edellä) ja toisaalta kriteeriä D (pieni
populaatio), kun lajit luokiteltiin uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi.
Lintulajistomme on muuttunut suhteellisesti entistä uhanalaisemmaksi 2000-luvulla, mutta johtuuko se yhä useamman lajin
populaatiokoon pienentymisestä vai pienten populaatioiden lajien osuuden kasvamisesta? Vastaus kahden viimeisen arvioinnin välillä on populaatiokoon pieneneminen. Uudessa arvioinnissa 53 prosenttiin
uhanalaisia lajeja sovellettiin vähentyvien
lajien kriteerejä A ja C ja vastaavasti 47
prosenttiin pienten populaatioiden kriteeriä D. Vuoden 2010 arvioinnissa osuudet
olivat 41 % ja 59 %. Luvut heijastavat sitä,
että runsaiden lajien taantuminen on aiempaa yleisempää.

Uhanalaiset lajit

Metsähanhen meillä pesivä alalaji on ollut pitkään taantuva ja on nyt vaarantunut. Se on ollut rauhoitettu metsästykseltä vuodesta 2014
lähtien. Ari Seppä

Uhanalaisuus eri elinympäristöissä
Tärkeimpiä uhanalaisuuden syitä – ja samalla myös uhkatekijöitä – ovat lintujen
elinympäristöihin liittyvät muutokset. Elinympäristöt ovat muuttuneet huonommiksi
tai niiden määrä on vähentynyt niin pesimäalueilla kuin muuttoreittien varrella
ja talvehtimisalueillakin. Pesimäalueiden
muutokset ovat syynä uhanalaisuuteen
useammin, ja niihin voimme itse vaikuttaa
helpommin. Siksi tarkastelemme lintujen
uhanalaisuustilannetta elinympäristöittäin
(taulukko 2). Useimmat lintulajimme pesivät monissa elinympäristöissä, mutta ne
voidaan kuitenkin luokitella pääelinympäristöjensä mukaan. Moni laji voitaisiin sijoittaa toisinkin, mutta yleiskuvan saamiseksi käytetty luokittelu on riittävä. Arvioinnissa huuhkaja ja kangaskiuru luokiteltiin
kallioalueiden lajeiksi, jollaisia ei näiden
kahden lajin lisäksi ole muita. Tässä tarkastelussa ne on yhdistetty metsälajeihin.
Uhanalaisuus ei jakautunut tasaisesti
kaikkien pääelinympäristöjen kesken, vaan
erityisesti rannoilla ja vesillä (niin sisävesillä kuin Itämerelläkin) sekä avotunturissa
uhanalaisten ja silmälläpidettävien osuudet
koko linnustosta olivat suuria. Lintulahkoittain tarkastellen sorsalinnuissa oli erityisen
paljon uhanalaisia (50 %) ja punaisen listan lajeja (54 %).

Metsät

Pääelinympäristöittäin tarkastellen metsien
lajimäärä on suurin, kallioalueet mukaan lukien kolmannes arvioiduista lajeista. Metsissä uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien

osuudet olivat pienempiä kuin koko lajistossa. Punaisen listan metsälajeista suurin osa
on varttuneiden tai vanhojen metsien lajeja.
Metsälinnusto käsittää kuitenkin hyvin monenlaista lajistoa hakkuuaukeiden ja taimis-

tojen suosijoista vanhan metsän lintuihin, joiden osuus koko linnustosta on vähäinen. Sen
vuoksi uhanalaisten lajien osuus ei ole täysin
vertailukelpoinen muiden ympäristöjen kanssa. Jatkossa nuorten ja vanhojen metsien lajis-

Taulukko 1. Arviointikriteerien käyttö uhanalaisten lajien luokituksessa. Laji on silmälläpidettävä
(NT) silloin, kun vaarantuneen kriteerit eivät aivan täyty. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit
muodostavat punaisen listan. Laji on elinvoimainen (LC) silloin, kun ei ole punaisella listalla.
Laji voi myös jäädä arvioimatta vierasperäisyyden tai pesimälinnustoomme vakiintumatto
muuden takia.
Table 1. Use of IUCN evaluation criteria for threatened species. Species which do not quite
fulfill the criteria are Near Threatened (NT). Otherwise the species are Least Concern (LC) or
evaluation is not applicable (alien species or population not permanently established; NA).
Kriteeri A
Populaation
pieneneminen
Abundant species,
declining population
		
		
		
		
		

Kriteeri C		
Pieni ja jatkuvasti
taantuva populaatio
Small and continuously
declining population

Kriteeri D
Hyvin pieni ja
rajoittunut populaatio
Very small population
with restricted distribution

Lisääntymiskykyisiä
yksilöitä
No. of
reproducing
individuals

Arvioitu jatkuva
väheneminen

Lisääntymiskykyisten
yksilöiden määrä

Estimated
continuous
decline

No. of
reproducing
individuals

Äärimmäisen
> 80 %
< 250
uhanalainen CR			
Critically 			
Endangered CR			

≥ 25 % kolmen vuoden tai
yhden sukupolven aikana
≥ 25 % during three
years or one generation

Erittäin
> 50 %
< 2 500
uhanalainen EN			
Endangered EN			
			

≥ 20 % viiden vuoden tai
< 250
kahden sukupolven aikana
≥ 20 % during five years		
or two generations

Vaarantunut VU
> 30 %
< 10 000
			
Vulnerable VU			
			

≥ 10 % 10 vuoden tai
kolmen sukupolven aikana
≥ 10 % during ten years
or three generations

< 50

< 1 000
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toa kannattaisi ehkä tarkastella erikseen, jolloin lajimäärätkin olisivat vertailukelpoisempia muiden ympäristöjen kanssa.
Vaikka metsälajiston tilanne on keskimääräistä parempi, ei kuva kuitenkaan ole hyvä,
sillä monien muidenkin yleisten lajien kantojen kehitys on huolestuttava. Fraixedas ym.
(2015) analysoivat 32 lajin kantojen kehitystä
suhteessa lajikohtaiseen elinympäristön valintaan, muuttokäyttäytymiseen ja levinneisyyteen Suomen etelä- ja keskiosissa (suunnilleen Pello–Puolanka–Kuhmo-linjalle asti).
He tarkastelivat kannanmuutoksia kahdessa
jaksossa (1984–98 ja 1999–2013) hyödyntäen linja- ja pistelaskennoilla kerättyä seuranta-aineistoa. He havaitsivat, että yleisten metsälajien kannankehitykset olivat keskimäärin
negatiivisempia jälkimmäisellä jaksolla, eli
vähenemiset ovat tulleet vallitsevammiksi.
Lajeista kolme luokiteltiin uhanalaisuustarkastelussa vaarantuneiksi, yksitoista elinvoimaisiksi.
Fraixedas ym. (2015) havaitsivat, että varttuneita metsiä suosivilla lajeilla väheneminen
on ollut voimakkaampaa kuin pensaikkoja ja
hakkuuaukkoja suosivilla lajeilla. Lisäksi karuja elinympäristöjä (mäntymetsiä ja rämeitä)
suosivat, pääsääntöisesti pohjoiset lajit taantuivat verrattuna rehevissä elinympäristöissä
viihtyviin eteläisiin lajeihin. Muuttokäyttäytymisellä ja kannanmuutoksella ei ollut yhteyttä
toisiinsa. Tulokset viittaavat siihen, että Suomessa yleisten metsälintujen kannanmuutoksiin ovat vaikuttaneet vanhojen metsien väheneminen sekä ilmastonmuutos, joka siirtää
lajien levinneisyysalueita kohti pohjoista.
Suomessa on kehitetty metsien hoitoohjeita ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuutta. Ohjeet tai niiden soveltaminen
eivät ole riittäviä huolehtimaan metsälinnuston tilasta. Kysymys on varttuneiden metsien
määrästä maisemakuvassa ja kasvatusmetsien
laadusta, muun muassa lahopuun ja vanhojen puiden määrästä. Eteläisen Suomen metsien suojelua tulisi myös tehostaa. Jos nykyinen lintupopulaatioiden kehityssuuntaus jatkuu, tulee metsien uhanalaisten lajien määrä
kasvamaan.

Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristö sisältää maatalousympäristön ja rakennetun asutusympäristön puistoineen; myös sorakuopat luettiin kulttuuriympäristöihin. Kulttuuriympäristön lajisto oli
metsien jälkeen lajimäärältään toiseksi suurin, ja metsien tavoin uhanalaisten ja punaisen listan lajien osuus oli pienempi kuin koko
lajistossa. Kuusi lajia luokiteltiin uhanalaisiksi ja viisi silmälläpidettäviksi siksi, että niiden
populaatiot ovat taantuneet voimakkaasti kolmen sukupolven aikana. Kahdeksan lajia oli
uhanalaisia pienen populaatiokoon takia.
Useimmat kulttuuriympäristön lajeista pesivät maatalousympäristössä, missä niiden
ensisijaisena uhanalaisuuden syynä on maatalouden rakennemuutos (Tiainen ym. 2014).
Aiemmin lähes kaikilla tiloilla oli lypsykarjaa
ja pelloilla harjoitettiin nurmiviljelykiertoa,
johon kuuluivat myös peltolaitumet. Jo ennen useimpien lajien tarkastelujaksoa, joka
on 10–33 vuotta (keskimäärin 16 v), karjata-
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Vaarantuneeksi luokitellun viiksitimalin vähäinen pesimäkanta oli hävitä runsaslumisten talvien
takia. Kahdessa edellisessä arvioinnissa se oli silmälläpidettävä. Matti Rekilä
Taulukko 2. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit pääelinympäristöittäin (suluissa olevat luvut
elinympäristötyypin koko lajimäärä sekä uhanalaisten ja punaisen listan lajien osuus prosentteina). Luokat ja arviointikriteerit on kuvattu taulukossa 1.
Table 2. Theatened and nearly threatened species arranged by main breeding habitat type
(figures in brackets are the total number of species in the habitat, and the percentage of threatened and red-listed species). Threat classes and evaluation criteria are presented in table 1.

PääelinLuokka Arviointikriteerit Evaluation criteria		
ympäristö Class				
Main habitat		
A
C D

Lajeja
No.
species

METSÄ
CR			
Haarahaukka Milvus migrans
(84, 15, 22)				
Turturikyyhky Streptopelia turtur 2
Forest
EN
Mehiläishaukka Pernis apivorus			
		Huuhkaja Bubo bubo 1
		Kuhankeittäjä Oriolus oriolus			
VU
Hiirihaukka Buteo buteo		Maakotka Aquila chrysaetos
		Kangaskiuru Lullula arborea 1		Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos
		Hömötiainen Poecile montanus		 Lapinuunilintu Phylloscopus borealis
		Töyhtötiainen Lophophanes cristatus
		Punatulkku Pyrrhula pyrrhula		
NT
Kanahaukka Accipiter gentilis		Sinipyrstö Tarsiger cyanurus
		Varpuspöllö Glaucidium passerinum
		Helmipöllö Aegolius funereus
		Kuukkeli Perisoreus infaustus			
LC				
Yhteensä lajeja
Total species		
12		 6

2

SUOT
CR
Suokukko Calidris pugnax			
(23, 30, 57)
VU
Metsähanhi Anser fabalis		Muuttohaukka Falco pregrinus
Mire		Sinisuohaukka Circus cyaneus
		Riekko Lagopus lagopus
		Taivaanvuohi Gallinago gallinago
		Vesipääsky Phalaropus lobatus		
NT
Jänkäsirriäinen Calidris falcinellus
		Mustaviklo Tringa erythropus
		Liro Tringa glareola
		Niittykirvinen Anthus pratensis
		Keltavästäräkki Motacilla flava
		Pohjansirkku Emberiza rustica			
LC				
NA				
Yhteensä lajeja
Total species		
12		 1
KULTTUURI- CR			
YMPÄRISTÖ 				

(42, 33, 45)
EN
Cultural environment

Heinäkurppa Gallinago media
Rantakurvi Xenus cinereus
Räystäspääsky Delichon urbicum		 Arosuohaukka Circus macrourus
Peltosirkku Emberiza hortulana		Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 2

3
8

5

66
84
1
6

6
9
1
23
2
4

Uhanalaiset lajit

VU
Tervapääsky Apus apus		Viiriäinen Coturnix coturnix
8
		Törmäpääsky Riparia riparia		Pikkukultarinta Iduna caligata
		Varpunen Passer domesticus		Kirjokerttu Sylvia nisoria
		Viherpeippo Carduelis chloris		Pähkinänakkeli Sitta europaea
NT
Pikkutylli Charadrius dubius			
5
		Isokuovi Numenius arquata
		Haarapääsky Hirundo rustica
		Kivitasku Oenanthe oenanthe
		Punavarpunen Carpodacus erythrinus			
LC				
21
NA				
2
Yhteensä lajeja
Total species		
11		 8
42

RANNAT
CR			 Kiljukotka Aquila clanga
(27, 59, 63)				
Kultasirkku Emberiza aureola
Shore
EN
Lapinsirri Calidris temminckii		Niittysuohaukka Circus pygargus
habitats		Karikukko Arenaria interpres		Pikkuhuitti Porzana parva
				Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii
				Mustapyrstökuiri Limosa limosa
				Sitruunavästäräkki Motacilla citreola
				Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides
				Pussitiainen Remiz pendulinus
VU
Punajalkaviklo Tringa totanus		Lampiviklo Tringa stagnatilis
		Pajusirkku Emberiza schoeniclus		 Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
				Viiksitimali Panurus biarmicus
NT
Tylli Charadrius hiaticula			
LC				
Yhteensä lajeja
Total species		
5		 12

27

ITÄMERI

EN
Lapasotka Aythya marila		Pikkutiira Sterna albifrons
(21, 43, 48)		
Pilkkasiipi Melanitta fusca		Etelänkiisla Uria aalge
Baltic Sea		 Riskilä Cepphus grylle		

5

VU
Haahka Somateria mollissima		Ristisorsa Tadorna tadorna
		Naurulokki Larus ridibundus		Merikotka Haliaeetus albicilla
NT
Merilokki Larus marinus			
LC				
Yhteensä lajeja
Total species		
6		 4

4

21

SISÄVEDET CR			

2

Mustatiira Chlidonias niger
Kuningaskalastaja Alcedo atthis
Pikku-uikku Tachypabtus ruficollis

(35, 46, 51)		
		
EN
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus		
Inland
waters		Jouhisorsa Anas acuta
		Heinätavi Anas querquedula
		Punasotka Aythya ferina
		Tukkasotka Aythya fuligula
		Tukkakoskelo Mergus serrator
		Nokikana Fulica atra
		Selkälokki Larus fuscus		
VU
Haapana Anas penelope		Liejukana Gallinula chloropus
		Isokoskelo Mergus merganser		Koskikara Cinclus cinclus
				Virtavästäräkki Motacilla cinerea
NT
Silkkiuikku Podiceps cristatus			
		Alli Clangula hyemalis			
LC				
NA				
Yhteensä lajeja
Total species		
12		 6

AVOCR			 Kiljuhanhi Anser erythropus
TUNTURI				 Tunturihaukka Falco rusticolus

2
9

5
1
10

1
11

9

5
2
16
1
35
4

lous oli käynyt hyvin vähäiseksi suurimmassa
osassa Suomea. Karjaan liittyvät elinympäristöt olivat siten lähes menetettyjä. Siellä, missä
lypsykarjataloutta yhä harjoitetaan, yhä suurempi osa tapahtuu hyvin suurissa yksiköissä
pihattonavetoissa. Pienialaisilla jaloittelulaitumilla ei ole juurikaan merkitystä linnuille.
Maatalousympäristön lajeista peltosirkun ongelmia ei kunnolla tunneta, mutta ne näyttävät liittyvän ennen muuta muuttoreitteihin ja
talvehtimisalueisiin (Piha ym., julkaisematon)
tai heikkoon poikastuottoon (Sondell 2015).
Viimeisten 15–20 vuoden aikana maatalousympäristön laatu on maatalouden ympäristöohjelmien ja kesannointivaatimusten ansiosta
parantunut useimpien lajien kannalta, mutta
ei kuitenkaan karjasta hyötyville tai riippuvaisille lajeille.
Kulttuuriympäristön lajeista viherpeipon
voimakkaan vähentymisen on osoitettu johtuvan Trichomonas-alkueläimen aiheuttamas
ta kuolleisuuden lisäyksestä (Lehikoinen ym.
2013). Törmäpääskyn ja pikkutyllin vähentyminen johtuu ensisijaisesti sorakuoppien
maisemoinnista ja umpeenkasvusta soranoton loputtua. Törmäpääsky, kuten muutkin
pääskymme, saattaa myös kärsiä ravinnonsaannin vaikeuksista pesimäalueilla meillä,
muuttoreittien varrella tai talvehtimisalueilla.
Tervapääskyn ja punavarpusen uhanalaisuuden syitä ei tunneta.

Suot

Useimmat soiden punaisen listan lajit ovat levinneisyydeltään pohjoisia. Soilla uhanalaisten lajien osuus oli pienempi, mutta silmälläpidettävien ja punaisen listan lajien osuus
suurempi kuin koko lajistossa. Soiden lajit
ovat pitkään kärsineet ojituksesta ja turpeenotosta, jotka vähentävät luonnontilaista suoympäristöä. Luonnontilaiset suot ovat vähentyneet erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa,
missä pohjoispainotteiset lajit kärsivät elinympäristömenetysten lisäksi ilmastonmuutoksesta. Avosoistamme 24 % ja metsäisistä
soista 77 % on kuivattu; kuivatus muuttaa
suokasvillisuuden vähitellen suolinnuille kelvottomaksi. Turvetuotannossa soistamme on
1,5 %; turvetuotanto uhkaa yhä myös kuivatukselta säilyneitä soita. Uhanalaisista suolajeista metsähanhi on riistalintu, mutta se on
ollut kannan taantumisen vuoksi rauhoitettu
metsästykseltä vuodesta 2014. Lajin rauhoituspäätös tehdään toistaiseksi vuodeksi kerrallaan.

(17, 71, 88)				
Tunturipöllö Bubo scandiaca
Open fjell				Tunturikiuru Eremophila alpestris
habitat
EN
Piekana Buteo lagopus		Pikkusirri Calidris minuta
6
		Pulmunen Plectrophenax nivalis		 Merisirri Calidris maritima
				Sepelrastas Turdus torquatus
				Vuorihemppo Carduelis flavirostris
Rannat
VU
Keräkurmitsa Charadrius morinellus Lapin2
Rannoilla uhanalaisten ja punaisen listan la			
kirvinen
jien osuudet olivat suurempia kuin koko la			
Anthus
jistossa; osuudet olivat avotunturin jälkeen
			
cervinus 2		
NT
Kiiruna Lagopus mutus			
3
suurimmat. Lajeista karikukko, punajalkavik		Suosirri Calidris alpina alpina
lo ja tylli olisi voitu luokitella myös Itämeren
		Tunturikihu Stercorarius longicaudatus			
lajeiksi. Suurin osa (12 lajia) rantojen uhanLC				
2
alaisista luokiteltiin D-kriteerin elin pienen
Yhteensä lajeja
populaatiokoon perusteella; niistä viisi on
Total species		
6
1
8
17
uudistulokkaita parin viime vuosikymmenen
KOKO LAJISTO
67
1
42
249
ajalta. Kultasirkku oli hyvin lähellä tulla luoALL SPECIES
1 Alkuperäisen raportin kallioiden lajit huuhkaja ja kangaskiuru yhdistetty tässä metsiin.
In the original report Bubo bubo and Lullula arborea were classified as species of rock habitats.
2 Turkinkyyhkyyn sovellettiin myös kriteerejä A ja C sekä turturikyyhkyyn ja lapinkirviseen kriteeriä A.
Also criteria A and C were applied to Streptopelia decaocto, and criterion A to S. turtur and Anthus cervinus.

kitelluksi hävinneeksi. Kultasirkku on taantunut koko laajalla siperialaisella ja pohjoiseurooppalaisella levinneisyysalueellaan erittäin
voimakkaasti todennäköisesti Kiinassa tapahLINNUT-VUOSIKIRJA 2015
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Nummi ym. 2016). Joillakin lajeilla on luultavasti ongelmia myös muuttomatkoilla ja talvehtimisalueilla. Yhdeksän A-kriteerillä luokitelluista lajeista on riistalintuja. Pitkäaikaisten
kannan- ja saalisseurantatilastojen analyysin perusteella kotimainen metsästysverotus
ei kuitenkaan selitä kantojen heikkenemistä
(Pöysä ym. 2013). Kuningaskalastaja on viiksitimalin tavoin hyvä esimerkki satunnaistekijöiden merkityksestä. Samat runsaslumiset
talvet olivat myös kylmiä, ja monet virtavedet jäätyivät lajin talvehtimisalueilla, mikä romahdutti pienen pesimäkantamme.

Itämeri

Suuri osa Itämerelle tyypillisestä lajistosta pesii yhdyskunnissa saaristoissa ja rannikoiden
matalilla lahdilla. Monet lajit hakeutuvat tiiraja lokkiyhdyskuntiin, joissa ne saavat suojaa
petoja vastaan. Uhanalaisten ja punaisen
listan lajien osuudet olivat suurempia kuin
koko lajistossa. Uhanalaisuuden syyt liittyvät
Itämeren rehevöityneisyyteen ja saasteisiin ja
näistä johtuviin ravintoketjumuutoksiin sekä
talvehtimisalueiden muutoksiin. Lintuyhdyskunnissa monet lajit kärsivät minkin saalistuksesta. Haahka kärsii merikotkan saalistuksesta, millä voi olla lisämerkitystä Itämeren
tilan muutosten takia taantuvalle kannalle
(Kurvinen ym. 2016). Saaristoihin ja rannikolle kohdistuu voimakas virkistyskäyttöpaine, joka voi kaventaa lintujen elinympäristöjä ja häiritä niiden pesintää. Itämeren lajeista
haahka sekä ensisijaisesti sisävesille luokittelemamme tukkasotka, tukkakoskelo ja isokoskelo ovat riistalajeja, joiden verotus merkitsee lisäkuolleisuutta, vaikka ei olekaan syynä
uhanalaisuuteen.
Suokukon kannanmuutos on ollut murheellinen, minkä seurauksena se on nyt äärimmäisen uhanalainen. Vuoden 2000 arvioinnissa
se oli silmälläpidettävä ja 2010 erittäin uhanalainen. Ari Seppä
tuvan metsästyksen vuoksi (Kamp ym. 2013).
Viimeinen tunnettu mahdolliseen pesintään
viittaava havainto kultasirkusta on juuri ja
juuri tarkastelussa käytetyltä ajanjaksolta.
Etelänsuosirrin kannan taantuminen on
saatu pysähtymään ja Perämerellä kasvamaankin aktiivisten elinympäristön hoitotoimien avulla. Mustapyrstökuirin kanta, vaikka onkin vain toista sataa paria, kasvaa toisin kuin lajin päälevinneisyysalueella Alankomaissa ja Pohjois-Saksassa. Viiksitimali on
hyvä esimerkki siitä, miten satunnaistekijät
uhkaavat lajeja. Sen kanta oli lähellä häviämistä hyvin runsaslumisten talvien 2009/10–
2011/12 aikana, kun ruoikot lakoontuivat.

Sisävedet

Sisävesien linnusto koostuu niin karujen kuin
rehevien järvien ja jokien, mutta myös virtavesien lajeista. Sisävesillä uhanalaisten ja punaisen listan lajien osuudet olivat suurempia
kuin koko lajistossa. Suurin osa uhanalaisista
on rehevien lintuvesien lajeja, jotka ilmeisesti
kärsivät liiallisesta rehevöitymisestä, umpeenkasvusta ja kalojen ravintokilpailusta (Sammalkorpi ym. 2014, Lehikoinen ym. 2016a,
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Avotunturi

Kaikki avotunturin lajit ehkä piekanaa ja tunturihaukkaa lukuun ottamatta esiintyvät vain
pohjoisen avoimissa maastoissa. Uhanalaisten ja punaisen listan lajien osuudet olivat
siellä suurempia kuin koko lajistossa. A- ja
C-kriteereillä luokiteltujen lajien uhanalaisuuden syyksi nähdään ennen muuta ilmastonmuutos, joka voi vaikuttaa elinympäristön kaventumisen, lisääntyneen sadannan ja
muuttuneista myyrä- ja sopulisykleistä johtuvan pesiin ja poikasiin kohdistuvan saalistuspaineen muutoksen kautta (Lehikoinen ym.
2016b). Porojen laidunnus toisaalta estää
metsän nousua avotunturiin, mutta toisaalta
myös vahingoittaa muuta kasvillisuutta tavalla, josta on todennäköisesti haittaa linnuille.
Samat tekijät ovat uhkia myös pienen populaatiokoon takia uhanalaisille lajeille. Monen
tunturilajin lähialueiden Suomea runsaammat
kannat eivät tämänkertaisessa tarkastelussa
vaikuttaneet uhanalaisluokkaa alentavasti,
koska ilmastonmuutoksen vaikutukset avotunturin lajeihin arvioitiin niin vakaviksi, että
luokkamuutoksia ei katsottu perustelluiksi.

Linnusto muuttuu
uhanalaisemmaksi
Koko linnuston uhanalaisuuden muutosta
voidaan tarkastella IUCN:n ja BirdLife Internationalin kehittämällä punaisen listan

indeksillä RLI (Butchart ym. 2005, 2007).
Se mittaa lajien keskimääräistä riskiä hävitä tarkasteltavalta alueelta 50 vuoden kuluessa. RLI saa arvon 1, kun kaikki lajit ovat
elinvoimaisia eikä yhdenkään lajin odoteta
häviävän. Arvoksi tulee 0, kun kaikki lajit
ovat hävinneet. Indeksi lasketaan kahden
arvioinnin välille niiden lajien luokitusten
perusteella, jotka ovat olleet mukana molemmissa arvioinneissa. Indeksi ottaa huomioon vain aidot luokkamuutokset ja se
painottaa lajeja sitä enemmän, mitä uhanalaisempia ne ovat.
Suomen linnuston RLI oli vuonna 2000
0,88, vuonna 2010 0,84 ja vuonna 2015
0,79. Vuosien 2000 ja 2010 luvut poikkeavat hieman siitä, mitä esitimme kirjoittaessamme vuoden 2010 arvioinnista (Tiainen
ym. 2011) siksi, että aiemmin tehdyt luokkien lievennykset poistettiin nyt indeksien laskennasta. Kaikille arvioinneille yhteisiä lajeja oli 228. Indeksit laskettiin myös suurimmalle ryhmälle eli metsien linnustolle, ja se
sai arvot 0,87 vuonna 2000, 0,85 vuonna
2010 ja 0,82 vuonna 2015 (77 lajia).
Uhanalaistumiskehitys siis jatkuu. Keinojen sen ehkäisemiseksi on oltava laajaalaisia. Euroopan unionilla on tavoitteena
vuoteen 2020 mennessä pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden väheneminen, johon
uhanalaistumiskehityskin liittyy. Sen keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa Natura 2000 -verkosto eli suojelualueiden perustaminen uhanalaisia lajeja varten. Suojelualueet eivät kuitenkaan voi riittää linnuston suojelemiseksi, koska niiden määrä
on väistämättä rajallinen, vaan myös suojelualueiden ulkopuolisten alueiden käyttöä
on sopeutettava luonnonsuojelunäkökohdat huomioon ottavaksi. Muita keinoja on
esimerkiksi maatalouden viherryttäminen ja
maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä,
jotka korvaavat aiemman velvoitekesannoinnin ja ympäristötuen. Meillä ei kuitenkaan ole enää seurantajärjestelmää, jolla yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuutta suhteessa muihin tekijöihin voitaisiin arvioida.
Tietämyksen lisääntyessä käy yhä selvemmäksi, että lintujemme uhanalaisuus
on globaali ongelma. Ihmistoiminta vaikuttaa kaikkialla lintujen elinoloihin. Monien
lintulajiemme elinympäristöt supistuvat
tai heikkenevät niin meillä pesimäalueilla
kuin muuttoreittien varrella ja talvehtimisalueilla. Toiminnan elinympäristöjen ja lajien hyväksi tulee tapahtua kaikkialla: emme
suinkaan voi vetäytyä sen taakse, että jonkun lajin ongelmat olisivat merkittävämpiä
muualla kuin meillä. Tarvitsemme myös
tietoa kantojen kehityksestä ja erilaisten tekijöiden vaikutuksesta niihin, jotta suojelutoimet voidaan kohdentaa tehokkaasti.

Uhanalaiset lajit
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Summary: The Red List of breeding
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in 2015 five years after the previous evaluation. 245 taxa were evaluated, 244 species of
which Calidris alpina with its two subspecies
separately. IUCN criteria were used (table 1).
The data were arranged by main habitat and
evaluation criteria (table 2). A total of 87 species were found threatened (36 % of evaluated)
and 23 species (11 %) nearly-threatened. In
2010, the number of threatened species was
59 (24 % of the evaluated 241 species) and
that of nearly-threatened species 30 (13 %).
The number of least-concern species (LC) declined from 152 to 135. The classification of
164 species remained the same, 67 were classified more, and 18 less threatened in 2015
than in 2010, respectively. The status change
was real for 69 species, while for 16 species
the status change was caused by increased information, interpretation change, or evaluation
for the first time (new species established in the
fauna). The proportion of threatened or red-listed species was smaller in forests and cultural
environments than for all birds. In mires, the
proportion of threatened species did not differ
from all birds, but that of nearly-threatened and
thus red-listed species was larger. Proportion of
both threatened and red-listed species was larger in shore habitats, inland waters, Baltic archipelagoes and coast, and open fjell habitats. A
Red List Index (RLI) was calculated for 2000,
2010 and 2015 for all species (228 common
species for all years), showing a clear decline
(0.88, 0.84 and 0.79, respectively). The RLI
was separately calculated also for forest birds,
the biggest habitat-specific group (77 common
species for all years), also showing a clear decline (0.87, 0.85 and 0.82, respectively). The
reason for the development is, in general terms,
a decline in habitat availability and deterioration of habitat quality mostly in breeding areas,
but also along migratory routes and in winter
grounds. These are consequences of intensification of resource use by humans, changes in
land use and climate change. The reasons for
red-listing were interpreted species-by-species
in an original evaluation report of the threatened status of Finnish birds (Tiainen et al.
2016).
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