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BirdLife Suomen ja yhteistyökumppanien
Linnut-vuosikirja pääsi kaikessa hiljaisuudessa täyttämään kymmenen vuotta ja risat.
Kymmenjärjestelmään perustuva, ”pyöreä”
merkkivuosi jäi huomaamatta ja huomioimatta jo vähän aikaisemmin. Vuodet vierivät tasatahtia lykkien, vaikka eivät olekaan
veljeksiä, joten jonkin tietyn, vakiopituisen
ajanjakson päättävän vuoden korottaminen
toistuvasti erityisasemaan vaikuttaakin vuosien saatossa vähintään ansiottomalta arvonnousulta. Mielekkäämpää onkin huomioida
ja vaikkapa juhliakin jotakin uutta saavutusta
tai uuden vaiheen alkua.
Viime aikoina Suomessa on siirrytty lintuhavaintojen keruussa uuteen aikaan BirdLife
Suomen Tiira-järjestelmän myötä. Sen syntymäpäivä oli varmasti huomionarvoinen
merkkipäivä, mutta järjestelmän kehittyminen toimivaksi, koko kansan havaintovihoksi
ottaa aikansa. Asian tekee mutkikkaaksi se,
että pienessä maassamme on muitakin ja jo
aikaisemmin erilaisiin tarkoituksiin kehitettyjä lintuhavaintojenkoontijärjestelmiä. Tallennettavat havainnot ja aineistot voivat olla
hyvin erityyppisiä harrastajien yksittäisistä
satunnaishavainnoista tutkijoiden laajoihin ja
järjestelmällisesti koottuihin aineistoihin. Niiden käytölle voi myös olla erilaisia suojelullisia tai tekijänoikeudellisia rajoituksia. Niinpä
erityyppiset aineistot kannattaisikin tallentaa
tai ohjata omiin järjestelmiinsä, joiden välillä kuitenkin mahdollistettaisiin tarpeellinen
yhteensopivuus ja vuoropuhelu. Yhteiseen
hiileen puhaltaminen vaikuttaisi tässäkin yhteydessä aika hyvältä ajatukselta.
Linnut-vuosikirjan aineiston rungon muodostavat Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon järjestämien, valtakunnallisten linnustonseurantahankkeiden
raportit, joiden pitkäaikaisaineistot on koottu
Helsingin yliopiston tietojärjestelmiin. Tarkoituksenmukaista olisi, että näitä aineistoja
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täydennettäisiin soveltuvilta osin tuoreeseen
BirdLife Suomen Tiira-järjestelmään tallennetuilla havainnoilla. Vähemmän tarkoituksenmukaista olisi tallentaa samat tiedot osittain tai kokonaan molempiin järjestelmiin.
Järjestelmien välinen kilpailu havaintojen tallennuksista olisi sekä havaintojen tallentajien
että niiden käyttäjien kannalta hämmentävää. Järjestelmien yhteensopivuutta tulisikin
kehittää siten, että päällekkäisyyksien sijasta
saataisiin tarvittaessa helposti hyöty molempiin järjestelmiin tallennetuista, toisiaan täydentävistä tiedoista.
Linnut-vuosikirja on säilynyt syntymänsä jälkeen sisällöltään ja ulkoasultaan varsin
samankaltaisena. Tästä voitaneen päätellä,
että se on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen linnustonseurannan julkaisukanavana.
Samalla voidaan kuitenkin kysyä, mitä tällaisella tietojen keräämisellä ja julkaisemisella
on saavutettu?
Värillisestä kannesta ja värikkäistä harvinaisuuskuvistaan huolimatta mustavalkoinen
Linnut-vuosikirja luokitellaan arvonsa tuntevissa tiedemiespiireissä ”harmaaksi” kirjallisuudeksi, jolla on vähän annettavaa niin
kirjoittajilleen kuin edustamalleen tieteenalallekin. Tämä on tietysti aika yksipuolinen
näkemys. Vaikka Linnut-vuosikirjan artikkelit eivät kovasti korottaisikaan kirjoittajiensa
tieteellisiä ansioita, niillä on suuri merkitys
tiedon jakamisessa niin palautteena sen alkuperäisille kokoajille kuin aineistona sen
muille käyttäjille. Näin monesti tuskalla ja
vaivalla, mutta myös hillitöntä nautintoa ja
tyydytystä tuntien hankittu ja muokattu tieto
maamme linnuston tilasta ja kehittymisestä
leviää tehokkaasti niin harrastajien kuin tutkijoidenkin ulottuville.
Sen lisäksi, että Suomen linnuston seurannasta koottu kunnioitettava tietomäärä on saatu vuodesta toiseen talteen ja tiivistettyä julkaisun kansien väliin kiinnostuneiden luettavaksi

ja jatkojalostettavaksi, voisi seurannan tuloksilla odottaa olevan jotakin annettavaa myös itse
linnuille. Seurantatutkimuksiahan perustellaan
monesti fraasinomaisesti todeten niitä tehtävän
pohjimmiltaan kohteittensa parhaaksi, vaikka työ saattaakin joidenkin mielestä näyttää
vain tekijöittensä itsekkäältä ilonpidolta. Tuoreet ponnistelut tärkeiden lintualueiden linnustonkartoituksessa tähtäävät kuitenkin suoraan
oikeaan maaliin, lintujen ja niiden elinympäristöjen suojeluun. Myös uhanalaisten lajien
seurannassa oheistoimineen on saatu lupaavia tuloksia paremmasta huomisesta. Monilla,
jopa tuiki tavallisilla lintulajeilla näyttää kuitenkin menevän huonosti, mutta tositoimet tilanteen korjaamiseksi odottavat tekijöitään. Linnustomme jatkuvan hyvinvoinnin takaamiseksi
tarvitaan uusia ideoita, lisää pyyteetöntä työtä
ja nykymaailmassa tietysti myös vähän rahaa.
Eikä olisi pahitteeksi, vaikka rahaa olisi vähän
enemmänkin. Viimeistenkin itsenäisyytemme
todellisten puolustajien siirtyessä pikkuhiljaa
pelikentiltä hiljaiseen laulukuoroon olisi korkea aika hoitaa myös tänne jäävien visertäjien
olot kunniakkaaseen, suomalaiseen kuntoon.
Koska mikään ei kuitenkaan ole pysyvää, tässä
riittää haastetta niin nykyisille toimijoille kuin
vielä tulevaisuuden lämmössä porskuttelevalle
nuorisollekin.
Linnut-vuosikirja kertoo vuoden välein,
miten suomalainen linnusto voi ja kehittyy.
Lukutaitoinen ja ajatteleva ihminen löytää
kirjasta vastauksen moneen kysymykseen.
Parhaimmillaan kirja sytyttää ja avaa uusia
ajatuksia lintujen ja niiden elinympäristön
hyvinvoinnin parantamiseksi. Myös itse kirjassa on varmasti edelleen parantamisen varaa. Linnut-vuosikirjan lukijoina ja käyttäjinä
voimme kuitenkin antaa aineiston kokoajille
ja muokkaajille jo heidän nykyisestä panoksestaan reilusti - millä asteikolla tahansa - arvosanan kymmenen ja risat.
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