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– sateet piinasivat rengastajia ja verottivat pesintöjä
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Aikuislintujen kannat olivat leudon talven jäljiltä pääsääntöisesti
ilahduttavan runsaita. Monen hyönteisravintoon erikoistuneen lajin
pesinnät kuitenkin epäonnistuivat, ja loppukesän pyynneissä saatiin
nuoria lintuja poikkeuksellisen vähän.
Lintuasema- tai seurantapyyntitentin suorittaneilla huippurengastajilla on etuoikeus osallistua sisämaan seurantapyyntiin (SSP) pyydystämällä, rengastamalla ja mittaamalla lintuja
12 kertaa touko-elokuun aikana tasavälein toteutettavissa verkkopyynneissä. Kaikki pyynteihin liittyvät rutiinit on vakioitu ja toistetaan
saman kaavan mukaan vuodesta toiseen. Vakiointien ansioista eri vuosien pyyntimäärät
ovat vertailukelpoisia keskenään, jolloin niissä
havaitut muutokset kuvastavat aikuislintujen
populaatioiden koossa ja pesimistuloksissa tapahtuvaa vaihtelua. Monet vanhat linnut ovat
pesäpaikalleen uskollisia ja palaavat vuodesta toiseen samalle alueelle. Pesivistä linnuis-

ta saatuja kontrolleja voidaan aikaa myöten
hyödyntää lintujen hengissä säilymisen (kuolevuuden) arvioinnissa.

Sään vaikutuksesta pyynteihin
Sisämaan seurantapyynnissä pyritään poistamaan epäsuotuisan sään vaikutus pyyntituloksiin virittämällä verkot mieluiten heikkotuulisen pilvipoudan vallitessa. Sateessa,
tuulessa tai kirkkaassa auringonpaisteessa
linnut näkevät verkot helposti ja osaavat väistellä niitä. Sateella lintujen liikkuminen on
lisäksi vähäistä, eikä pyynti sateessa muutoinkaan ole suotavaa.

Taulukko 1. Vanhojen lintujen kokonaisyksilömäärien muutoksia SSP-aineistossa 2006–2007. n = vertailtavien parillisten pyyntipaikkojen lukumäärä. * = tilastollisesti merkitsevä muutos 5 %:n tasolla.
Table 1. Changes in adult captures at CE sites from 2006 to 2007. n = number of paired sites. * = statistically significant change at the 5 % level.

VANHOJA AD
Yht.Total
Laji Species
Rautiainen Prunella modularis
Punarinta Erithacus rubecula
Satakieli Luscinia luscinia
Mustarastas Turdus merula
Räkättirastas Turdus pilaris
Punakylkirastas Turdus iliacus
Ruokokerttunen Acr. schoenobaenus
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
Hernekerttu Sylvia curruca
Pensaskerttu Sylvia communis
Lehtokerttu Sylvia borin
Pajulintu Phylloscopus trochilus
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Peippo Fringilla coelebs
Vihervarpunen Carduelis spinus
Punavarpunen Carpodacus erythrinus
Pajusirkku Emberiza schoeniclus
80

Muutos
%

n

2006

2007

Change

10
19
11
18
14
19
13
13
16
16
20
20
20
18
20
20
13
17
14

25
118
65
58
37
76
283
34
35
109
148
366
149
71
131
135
41
71
93

19
128
57
69
34
93
378
42
29
81
193
315
115
87
126
108
35
60
119

-24
+8
-12
+19
-8
+22
+34*
+24
-17
-26*
+30
-14
-23*
+23
-4
-20
-15
-15
+28

Kaikkien kesien säät eivät aina noudata pitkäaikaisia keskiarvoja. Jokin pyyntikausi voi
olla kylmempi, pilvisempi, sateisempi tai tuulisempi kuin toinen. Sääolojen pitkälliset poikkeamat keskiarvoista voivat vaikuttaa sekä
lintujen runsauteen että pyynnin tuloksiin.
Pyyntikauden 2007 aikana vallinneista
sääolosuhteista ja niiden vertailusta edelliseen vuoteen sekä pitkäaikaisiin keskiarvoihin saa hyvän käsityksen erillisestä katsauksesta, joka julkaistaan tässä samassa
vuosikirjassa (Heikinheimo 2008).
Talvet 2007 ja 2006 olivat Suomessa kumpikin lauhoja. Myös Manner-Euroopassa
talvi 2007 oli lauha, mutta talvi 2006 sen
sijaan poikkeuksellisen kylmä. Kesä-heinäkuulle ajoittuva pienten varpuslintujen pääasiallinen pesimäkausi eteläisessä Suomessa (SSP-pyyntien ydinalueella) oli vuonna
2007 paljon runsassateisempi ja viileämpi
kuin vuonna 2006.
Peräti kahdeksalle pyyntilomakkeelle 2007
oli merkitty sateesta erilliset kommentit. ”Sateen takia siirretty pyynnin alkua 30.7.” (Timo
Toivonen, Kirkkonummi). ”Sade keskeytti
pyynnin (ei juuri vaikutusta pyyntiin) 8.7.”
(Rolf Karlson, Mietoinen). ”Sadetta 30.6. ja
16.8.” (Jorma Halonen, Pello). ”Sateet tekivät kiusaa, mikä vaikeutti myös pyyntipäivien
valintaa” (Asko Eriksson, Pori). ”Sateiden takia jouduttiin monet pyynnit siirtämään aivan
jakson loppuhetkiin” (Jouko Tiussa, Rautjärvi). ”Kesäkuun viimeinen jakso jäi sateiden ja
tuulen vuoksi väliin” (Matti Sillanpää, Pori).
”Sade, tuuli ja mökkeily ei enää innosta” (Jouni Saario, Kustavi). ”12. pyynti jouduttiin keskeyttämään sateeseen, eikä korvaavaa pyyntiä pidetty” (Jorma Nurmi, Turku).
Rannikolla korkealle noussut merivesi ja
sateet sisämaassa aiheuttivat pyyntipaikoille
myös tulvia, joista pyyntilomakkeille oli tehty
merkintöjä kahdeksalta eri paikalta. Näillä
paikoilla jouduttiin tekemään peräti 23 pyyntiä sellaisissa olosuhteissa, joissa pyyntipaikka oli ainakin osittain tulvan peitossa.
Särkisalon Förbyn pyyntilomakkeella oli
Hannu Ekblomin hurja kuvaus muutamaa
päivää ennen kesän 2007 viimeistä pyyntiä
vallinneesta ukonilmasta. ”Salama oli katko-
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Ukonilmaa on syytä varoa myös SSP-paikoilla:
salaman pirstoma verkkokeppi Särkisalon Förbyssä. Kuva: HANNU EKBLOM

nut, tai suorastaan räjäyttänyt yhden verkkokepin ja halkaissut toisen. Onneksi ei ollut
sinä päivänä pyyntiä, olisi henki voinut lähteä. Verkkokepin tyvellä maassa heinikossa
oli mustaksi palanut laikku, onneksi ruovikko ei ollut syttynyt. Samalla oli paikallisten
asukkaiden mukaan satanut runsaasti. Pyyntipaikasta alle 300 metrin päässä paloi samana päivänä myös sauna.”

Toiminnasta ja tuloksista
vuonna 2007
SSP-projektiin osallistuneiden pyyntipaikkojen
määrä on viime vuosina hiljalleen hiipunut.
Vuonna 2006 toiminnassa oli 24 paikkaa, joiden osalta vuoden 2007 vertailupyynnit saatiin tehtyä vain 20 paikalla. Vuonna 2006 ei
perustettu yhtään uutta paikkaa, mutta vuonna 2007 vihdoin käynnistettiin (Rengastustoimiston aktiivisen kampanjoinnin tuloksena)
peräti kuusi uutta paikkaa, joiden myötä paikkojen lukumäärä kääntyi nousuun ja yhteismääräksi saatiin 28 (kuva 1). Vuoden 2006
pyyntipaikat sijaitsivat 21 kunnan alueella,
vuonna 2007 pyyntikuntia oli 24. Kuntalistalta
poistuivat Oulunsalo ja Perniö, mutta uusina
sinne vastaavasti lisättiin Jokioinen, Joutseno,
Järvenpää, Parikkala ja Rautalampi.
Vertailtavien vuosien 2006–2007 kokonaisaineisto on 17 010 pyydystystä, jotka
koostuvat 14 187 rengastuksesta ja 2 823
kontrollista. Aineisto on yhtä suuri kuin edellisessä vuosivertailussa (Haapala ym. 2007).
Rengastettujen lajien yhteismäärä oli 73
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vuonna 2006 ja 74 vuonna 2007.
Vuoden 2007 kontrolliaineistoon sisältyi ennätykselliset kahdeksan ulkomailla
rengastettua lintua: ruokokerttuset Virosta Oulun Kempeleenlahdelle ja Unkarista
Oulun Kiviniemeen, rytikerttuset Belgiasta
ja Ruotsista Mietoisten Mynälahdelle, pajulintu Ruotsista Porin Toukariin, talitiainen
Venäjältä Parikkalan Hiekkarannanmäelle ja
pajusirkut Italiasta ja Espanjasta, molemmat
Kiviniemeen.
Vertailukelpoisilla pyyntipaikoilla oli vuonna
2007 vireessä 2 386 verkkometriä, mistä tasaisesti jakautuneena olisi riittänyt 119,3 metriä kullekin paikalle. Jos metrit muunnettaisiin
9-metrisiksi verkoiksi, saadaan tulokseksi 13
verkkoa kutakin paikkaa kohti. Vuoden 2007
pyynteihin osallistuneiden 46 rengastajan nimet on mainittu kirjoituksen lopussa.
Olemme perinteiseen tapaan tiivistäneet
pyyntien tulokset vuosilta 2006–2007 kolmeksi eri taulukoksi (taulukot 1-3). Niiden
lisäksi työstimme kuvan 2, josta saa käsityksen vuoden 2007 pesimistulosten tasosta suhteessa aiempien seurantavuosien tuloksiin. Tällä kertaa jouduimme kuitenkin
poistamaan tulosten ajovirrasta rytikerttusta
koskevat tietueet, koska käyttämämme englantilaisohjelma kaatui lajin kohdalla liian
vähäiseen aineistoon. Siksi jouduimme jättämään rytikerttusen tulokset pois myös taulukoista 1-3, joihin tällä kertaa tulostimme vain
19 lajin tiedot. Alla olevassa myöhemmin

Kuva 1. SSP-paikkojen lukumäärät 1986–2007:
musta = paikkoja yhteensä, harmaa = vuosivertailuun kelpuutettujen paikkojen määrä.
Fig. 1. Number of CE sites 1986–2007: black
= total number of sites, grey = number of sites
used in pairwise comparison.

annettavat rytikerttusta koskevat lukuarvot
olemme laskeneet käsin.

Aikuislintukannat vaihtelivat
Vanhoja lintuja kertyy SSP -aineistoon läpi
koko pyyntikauden. Aikuislintujen kantoihin
vaikuttavia tekijöitä ovat aiempien vuosien
pesimistulokset, kuolleisuus sekä talvehtimisalueilla ja muuton aikana vallitsevat sääja ympäristöolosuhteet.
Aikuispopulaatioiden koon muutoksista
2006–2007 kertovat tunnusluvut on koottu
taulukkoon 1, jossa pyyntimäärät ovat laske-

Taulukko 2. Nuorten lintujen kokonaisyksilömäärien muutoksia SSP-aineistossa 2006–2007. n = vertailtavien parillisten pyyntipaikkojen lukumäärä. * = tilastollisesti merkitsevä muutos 5 %:n tasolla.
Table 2. Changes in juvenile captures at CE sites from 2006 to 2007. n = number of paired sites. * =
statistically significant change at the 5 % level.

NUORIA JUV
Yht. Total

Muutos
%

Laji Species

n

2006

2007

Change

Rautiainen Prunella modularis
Punarinta Erithacus rubecula
Satakieli Luscinia luscinia
Mustarastas Turdus merula
Räkättirastas Turdus pilaris
Punakylkirastas Turdus iliacus
Ruokokerttunen Acr. schoenobaenus
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
Hernekerttu Sylvia curruca
Pensaskerttu Sylvia communis
Lehtokerttu Sylvia borin
Pajulintu Phylloscopus trochilus
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Peippo Fringilla coelebs
Vihervarpunen Carduelis spinus
Punavarpunen Carpodacus erythrinus
Pajusirkku Emberiza schoeniclus

15
20
10
16
13
16
13
14
15
14
18
19
17
18
20
14
13
12
13

47
560
33
46
36
59
360
64
113
111
165
1362
88
178
223
117
31
29
81

52
459
40
59
45
55
241
70
53
72
98
462
74
172
219
37
16
11
75

+11
-18
+21
+28
+25
-7
-33
+9
-53*
-35
-41*
-66*
-16
-3
-2
-68*
-48
-62*
-7
81
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Pensaskerttu Sylvia communis. Kuva: JUKKA HAAPALA

neet 11 lajilla ja kasvaneet kahdeksalla. Tilastollisesti merkitseviä muutoksia joukossa
on kolme. Kaksi niistä jäi miinusmerkkiseksi,
kun aikuisten pensaskerttujen (-26 %) ja kirjosieppojen (-23 %) pyyntimäärät laskivat.
Aikuisten ruokokerttusten (+34 %) pyyntimäärät sen sijaan kasvoivat.
Samoilla alueilla talvehtivien lajien tulokset
poikkeavat toisistaan niin paljon, että niistä
on vaikeaa löytää selvää logiikkaa suhteessa
säätekijöihin. Lyhyen matkan muuttajien, kuten punarinnan, musta- ja punakylkirastaan,
mustapääkertun, sinitiaisen ja pajusirkun aikuismäärien kasvu saattaa liittyä ennätyslauhaan talveen, vaikka nousut eivät olleetkaan
merkitseviä. Tropiikkiin muuttajista ruokokerttusen ja lehtokertun aikuismäärissä on
selvää nousua, mutta pajulintumäärät kuitenkin putosivat - tälle kaikelle on vaikea löytää hyvää selitystä. Taulukon 1 ulkopuolisista
lajeista aikuisten rytikerttusten pyyntimäärät
- noudattaen samaa linjaa ruokokerttusen
kanssa - kasvoivat (+69 %).

Nuorten lintujen määrät
romahtivat
Useimpien lajien nuoria lintuja alkaa kertyä pyyntiaineistoon yleensä vasta kesän
kääntyessä lopuilleen, jolloin niiden osuus
koko pyyntiaineistosta on tavallisesti suu82

rimmillaan. Nuorten lintujen katovuosina
koko verkkopyynti saattaa jopa tuntua turhauttavalta.

Vertailukelpoisilta pyyntipaikoilta saatujen nuorten lintujen absoluuttiset lukumäärät
ja niissä tapahtuneet muutokset kokosimme

Taulukko 3. Pesimistulosindeksien muutoksia SSP-aineistossa 2006–2007. n = vertailtavien parillisten
pyyntipaikkojen lukumäärä. * = tilastollisesti merkitsevä muutos 5 %:n tasolla.
Table 3. Changes in the percentage of juveniles caught at CE sites from 2006 to 2007. n = number of
paired sites. * = statistically significant change at the 5 % level.

Laji Species
Rautiainen Prunella modularis
Punarinta Erithacus rubecula
Satakieli Luscinia luscinia
Mustarastas Turdus merula
Räkättirastas Turdus pilaris
Punakylkirastas Turdus iliacus
Ruokokerttunen Acr. schoenobaenus
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
Hernekerttu Sylvia curruca
Pensaskerttu Sylvia communis
Lehtokerttu Sylvia borin
Pajulintu Phylloscopus trochilus
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Peippo Fringilla coelebs
Vihervarpunen Carduelis spinus
Punavarpunen Carpodacus erythrinus
Pajusirkku Emberiza schoeniclus

n

Nuoria
% juv
2006

Nuoria
% juv
2007

Muutos
Diff in

12
20
9
14
10
16
12
14
13
14
20
20
20
18
20
17
8
11
12

65
83
34
44
49
44
56
65
76
50
53
79
37
71
63
46
43
29
47

73
78
41
46
57
37
39
63
65
47
34
59
39
66
63
26
31
15
39

+8
-5
+7
+2
+8
-7
-17*
-2
-11
-3
-19*
-20*
+2
-5
0
-20
-12
-14
-8
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taulukkoon 2. Vuoteen 2006 verrattuna taulukon pyyntimäärät vähenivät 14 lajilla ja
kasvoivat vain viidellä. Kaikki tilastollisesti
merkitsevät viisi muutosta (herne- ja lehtokertun, pajulinnun, peipon ja punavarpusen)
olivat miinusmerkkisiä ja miltei romahdusmaisen suuria. Pidämme tuloksia luotettavina ja haluamme vielä pajulinnun osalta korostaa sitä, että lajin tulos perustuu Suomen
oloissa suureen aineistoon (taulukko 2).
Taulukon 2 pyyntituloksista kannattaa
panna merkille, että nuoret vihervarpuset
olivat lähes kateissa jo kolmantena perättäisenä kesänä. Taulukoitujen lajien ulkopuolelta mainittakoon vielä nuorten urpiaisten
tilastollisesti merkitsevä runsastuma (+85 %)
sekä rytikerttusten (käsin laskettu) vähenemä
-67 %. Kokonaisuutena ottaen kesän 2007
pyynneissä saatujen kaikkien nuorten lintujen yhteenlaskettu lukumäärä oli selvästi
alhaisempi kuin edellisenä kesänä.
Monilla lajeilla nuorten lintujen vähyys
näkyi myös koko maan rengastustilastossa
aiempaa pienempinä lukumäärinä lentokykyisenä rengastettujen lintujen sarakkeessa. Etenkin pajulintujen rengastusmäärät
näyttivät lähestulkoon romahtaneen myös
valtakunnallisissa tilastoissa (ks. Valkama &
Haapala 2008).
Helsingin Fastholman pyyntipaikalla tehtyjen havaintojen mukaan pesintä saattoi
edetä hieman edellä aikataulusta (esim. punarinnalla) ja nuoria lintuja alkoi ilmestyä
maastoon noin yhtä jaksoa aikaisemmassa
tahdissa kuin keskimääräisenä vuonna. Tähän saattoivat vaikuttaa varhain alkanut Etelä-Suomen kevät ja kasvukausi sekä suhteellisen edulliset sääolot kesän alussa. Helsingin
paikalla pyyntimäärät olivat huipussaan heinäkuun lopulta elokuun alkuun. Elokuun lopussa alueella oli jo hiljaista.
Käynnistyikö hyönteissyöjien muutto eteläisillä pyyntipaikoilla tavallista aikaisemmin?
Näyttää siltä, että ei käynnistynyt. Sipoon
Östersundomin SSP-paikalla pyyntimäärät
olivat tavalliseen tapaan huipussaan vasta
elokuun viimeisillä pyynneillä. Tarkistimme
myös Hangon lintuasemalla vallinneen tilanteen Petteri Lehikoiselta. Lintuaseman vakioitu verkkopyynti alkoi jo heinäkuun lopulla
ja päättyi vasta myöhään syksyllä. Jokapäiväisestä syyspyynnistä huolimatta asemalla rengastettiin hyönteissyöjiä tavanomaista
vähemmän. Hangosta, Suomen mantereen
eteläisimmän niemen kärjestä, ei myöskään
saatu aikaistuneeseen muuttoon viittaavia
havaintoja.
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Kuva 2. Nuorten lintujen suhteellisia osuuksia (juv-%) koko SSP-aineistosta 1987-2007.
Fig. 2. Percentage of juveniles of selected species caught at CE-sites 1987-2007.

Pesinnät epäonnistuivat
Selvitämme tässä osiossa pesintöjen onnistumista lajikohtaisesti nuorten lintujen kertymän avulla. Kun suhteutimme taulukon
2 sisältämät nuorten lintujen absoluuttiset
pyyntimäärät kunkin lajin kokonaispyyntimääriin, saimme tulokseksi taulukon 3. Se
kuvastaa pesimistuloksia (joilla tässä tarkoitamme nuorten lintujen prosentuaalisia
osuuksia kunkin lajin pyyntimääristä) ja niiden muutoksia vuosina 2006−2007.
Taulukon 3 muutossarakkeelle tulostui viisi plussaa, yksi nolla ja 13 miinusta, merkkinä joko kohentuneesta, ennallaan pysyneestä tai laskeneesta pesimistuloksesta vuoden
2006 tulokseen verrattuna. Tilastollisesti
merkitsevät pesimistuloksen muutokset kirjattiin ruokokerttuselle (-17 %), lehtokertulle
(-19 %) ja pajulinnulle (-20 %). Taulukon ulkopuolelle jätetyn rytikerttusen pesimistulos

jäi ruokokerttusen tapaan myös miinusmerkkiseksi (-37 %). Kaikki taulukon 3 muutosprosentit vaihtelivat maltillisesti arvojen -20
ja +8 välillä.
Kuvaan 2 piirsimme kahdeksan yleisen
pyyntilajin pesimistuloksen vaihtelua kuvaavat pylväiköt vuosilta 1987−2007. Tarkastelun helpottamiseksi ryhmittelimme
paikkalinnut ja lyhyemmän matkan muuttajat kuvan vasempaan reunaan ja Afrikkaan
muuttajat vastaavasti oikealle.
Tali- ja sinitiaisen pesimistuloksen vaihtelua kuvaavat pylväiköt kuvassa 2 ovat hahmoltaan hämmästyttävän samankaltaisia
keskenään. Hyvät ja huonot vuodet ovat
molemmilla lajeilla vaihdelleet samassa rytmissä, ja kummankin pesimistulokset jäivät
vuonna 2007 keskinkertaisen alapuolelle.
Talitiaista lukuun ottamatta kuvassa 2 esiintyvien lajien pesimistulokset laskivat vuoteen 2006 verrattuna. Talitiaisella vuoden
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2006 (kuten myös vuoden 2005) pesimistulos oli kuitenkin jo valmiiksi huono. Pajulinnun ja lehtokertun tulokset vuodelta 2006
puolestaan olivat niiden koko pyyntihistorian
parhaat. Vaikka vuoden 2007 tulokset niihin
verrattuna näyttivätkin kehnoilta, ne jäivät
silti aikaisempien, vielä kehnompien arvojen yläpuolelle.
Muistutamme lopuksi, että nuorten lintujen suhteelliset osuudet (pylväiden korkeudet) kuvassa 2 eivät ole vertailukelpoisia eri
lajien välillä. Erot johtuvat osittain menetelmästä: pesiminen, sulkasato, lintujen liikkuminen ja niihin sidoksissa oleva pyydystettävyys ajoittuvat eri lajeilla eri aikaan.

Miksi kävi niin kuin kävi?
Pesimätulosten muutokset olivat etupäässä
miinusmerkkisiä ja korkeintaankin vain hyvin lievästi positiivisia. Sateinen jakso kesäheinäkuussa on saattanut olla tähän pääasiallinen vaikuttava tekijä. Kesäkuun kolmen
viimeisen viikon aikana satoi lähes päivittäin
ja sää oli koleaa. Heinäkuussa sateet olivat
kuuroluontoisia ja paikoin erittäin runsaita.
Hmm... Olemme itse tykönämme pohtineet
asiaa näin: ”Sateella ilma viilenee. Kovalla sateella hyönteiset eivät lennä, eikä uusia hyönteisiä edes kuoriudu enemmälti, sillä kuoriutuminen vaatii lämpöä. Sen seurauksena pitkään
kestävällä sateella hyönteisiä on entistä vähemmän tarjolla, jolloin lintuemoilla alkaa olla vaikeuksia löytää niitä riittävästi. Etenkin märässä maastossa ja lähellä maata sijaitsevat pesät
tuhoutuvat helposti, kun poikasten ravinnon
saanti ja lämmön ylläpito vaikeutuu sateiden
jatkuvassa piiskauksessa. Sateet nostattavat
myös tulvia, jotka voivat tuhota liian alavilla
mailla sijaitsevat pesät ja poikueet.”
Johtopäätöksenä kaikesta edellä olevasta arvelemme, että runsaat sateet ja niiden
mukanaan tuoma koleus ovat suurella todennäköisyydellä heikentäneet etenkin hyönteisravintoa käyttävien lajien pesimistuloksia ja sitä kautta vähentäneet myös nuorten
lintujen absoluuttista runsautta kesän 2007
pyynneissä.

Vähälukuisia pyyntilajeja
Vuosivertailuun kelpuutetuilla pyyntipaikoilla saatiin verkoista myös harvemmin
verkkoon tupsahtavia lajeja, joista ei yksilömäärien vähäisyyden vuoksi voitu tehdä
SSP-analyysiä. Näitä rengastajille mieluisia
pyydystyksiä vuonna 2007 olivat mm. sinisorsa, varpushaukka, metsäviklo, rantasipi
(2), sepelkyyhky, harmaapäätikka, sinirinta
(2), pensassirkkalintu (16), viitasirkkalintu (4),
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rastaskerttunen (2), kirjokerttu (2), pikkusieppo (2), viiksitimali (4), närhi (7), harakka, tikli,
nokkavarpunen ja pohjansirkku (2).

Ruotsin CES 2007
CES – Sverige on menneen pyyntikauden
myötä toiminut 12 vuotta. Paikkoja oli toiminnassa 20 (edellisenä vuonna 24) ja niistä 19 toimi vertailukelpoisella tavalla myös
kesällä 2006. Ruotsin pyyntipaikat sijaitsevat kaikki maan ”puolivälin” eteläpuolella
nyt, kun pyynti ainoalla pohjoisen paikalla loppui. Vuoden 2007 pyynneissä käsiteltiin 5 413 lintuyksilöä, eli 14 % vähemmän
kuin vuonna 2006. Pyyntisaalis käsitti 69
lajia (Pettersson 2007).
Kesän 2007 pyynneissä myös Ruotsissa
nuoret linnut olivat lähes kateissa samaan tapaan kuin meillä. Peräti 13 lajilla pesimistuloksen laskut olivat tilastollisesti merkitseviä.
Lajit ovat metsäkirvinen, västäräkki, punarinta, ruoko-, luhta- ja rytikerttunen, pensas-,
lehto- ja mustapääkerttu, pajulintu, viita-, sinija talitiainen. Vain puukiipijän ja laulurastaan
pesimistulos parani vastaavalla tavalla.
Aikuislintujen pyyntimäärissä tilastollisesti
merkitsevät nousut merkittiin punarinnalle,
mustapääkertulle, pajulinnulle, viita- ja sinitiaiselle ja peipolle. Tilastollisesti merkitseviä
laskuja ei aikuislinnuilla todettu.
Pitkän aikavälin 1997–2007 tarkastelussa
useimmilla lajeilla (n = 20) ei havaittu selvää
kannanmuutostrendiä. Väheneviksi raportissa mainitaan mm. lyhyen matkan muuttajat
räkättirastas, peippo, vihervarpunen ja pajusirkku sekä tropiikkiin muuttajat metsäkirvinen, rytikerttunen, kultarinta ja pajulintu.
Pettersson (2007) on analysoinut pajusirkkua raportissaan neljällä sivulla. Hän arvelee
kannan hupenemisen johtuvan – ei niinkään
talvehtimisalueilla, vaan – pesimisalueilla
vallitsevista olosuhteista. Poikastuotto ei
yksinkertaisesti enää riitä pitämään populaatiotasoa yllä.
Ruotsin pyyntiverkosto on hyvin samantyyppinen kuin meillä. Saadut tuloksetkin
ovat – yhä – hyvin samansuuntaisia omiemme kanssa. Aikaisin kesäkuun 20. päivän
aamuna 2007 verkkoja vasta viritellessään
Ruotsin rengastustoimiston johtaja Thord
Fransson rengasti uutena lajina Ruotsin CESprojektille silkkikerttusen (Cettia cetti). Milloin meillä?

Perusta uusi SSP-paikka!
Uusia SSP-paikkoja kaivataan. Myös vanhoja,
aiemmin mukana olleita paikkoja olisi hyvä
herättää henkiin − vaikka uusin voimin, mut-

ta entisin rutiinein ja menetelmin. Kannattaa
muistaa, että säännöllinen osallistuminen projektiin on paljon tärkeämpää kuin pyyntipaikalta kertyneiden rengastusten tai kontrollien
mahdollisimman suuri määrä. Toisaalta tarvitaan myös sellaisia pyyntipaikkoja, joilta saadaan paljon lintuja. Mitä useammalta paikalta tulokset ovat peräisin ja mitä suurempaan
lintumäärään ne perustuvat, sitä luotettavammiksi johtopäätökset muodostuvat.
Toivomme uusille pyyntipaikoille mahdollisimman pitkää ikää (vähintään 5 vuotta).
Ellei pyyntipaikan tulevaisuudesta ole varmaa tietoa, asiaa kannattaa selvittää paikkakunnan kaavoitusviranomaiselta. Uusia
pyyntejä ei kannata suunnitella alueille, jotka on jo kaavoitettu rakennettaviksi. SSP:ssä
yhteistyö on voimaa! Useamman rengastajan työryhmä takaa viime kädessä paikan
toiminnan jatkuvuuden kaikkein parhaiten!
SSP:n edellytyksenä on suoritettu lintuasema- tai SSP-tentti. Rengastustoimisto pyrkii
tukemaan uusien pyyntipaikkojen perustamista järjestämällä tenttejä joustavasti.
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Markku Mikkola-Roos, Vesa Multala, Seppo Niiranen, Jukka Nuotio, Jorma Nurmi, Markus Piha
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Tuomas Väyrynen. Lämmin kiitoksemme. Uusia
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Summary: Constant Effort Ringing in
Finland in 2007
The Finnish Constant Effort Sites program (SSP, Sisämaan seurantapyynti) completed its 22nd year in
2007. The pilot year was 1986, but this produced
insufﬁcient data and therefore the ﬁrst year included in the annual comparisons was 1987.
The both winters 2006 and 2007 were mild
in Finland. In the rest of Europe the winter 2006
was extremely cold but the last winter 2007 was
mild again. During the main breeding season of
small passerines from June to July of 2007, there
were much more local showers in Southern Finland compared to the corresponding period in
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2006. The summer in 2007 was also somewhat
chillier than that in 2006. In addition, there was
pretty much ﬂooding on the SSP sites in 2007 (see
Heikinheimo 2008).
In total, 28 CE sites were active in 2007, most of
them located in southern or western parts of Finland. 20 of them were operated in the same way
in both 2006 and 2007 (Fig. 1). The entire data
for the last two years included 17 010 catches:
14 187 ringings (of 82 species) and 2 823 retraps
(including 9 controls of foreign rings). Average
total net length was 119 metres per CE site, with
46 ringers participating in CES in 2007. Six new
sites were established in 2007.
Changes in the total number of adults caught
reﬂect changes in the population size. There were
three statistically signiﬁcant changes among the
19 species listed in Table 1: the decreases of Common Whitethroat Sylvia communis and European
Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca and the increase of Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus.
The catches of most juvenile passerines decreased from 2006 to 2007. There were 14 decreases and 5 increases in the numbers of juve-

niles caught (Table 2). Five of the changes (all
major decreases) were statistically signiﬁcant.
The species were Lesser Whitethroat Sylvia curruca, Garden Warbler Sylvia borin, Willow Warbler Phylloscopus trochilus, Common Chafﬁnch
Fringilla coelebs and Common Roseﬁnch Carpodacus erythrinus.
The percentage of juveniles in the catch was
used as a measure of productivity. Five of the
changes in Table 3 were slightly positive, one
stayed at zero and 13 were negative. All statistically signiﬁcant changes listed in Table 3 were
losses. The species were the Sedge Warbler, Garden Warbler and Willow Warbler. We suggest
that the losses in productivity were caused by
the unsettled, rainy and chilly weather conditions
during the breeding season.
The long-term trends in productivity from 1987
to 2007 for eight species are shown in Fig. 2.
Compared to those of earlier years, the proportions of juveniles were in low level in 2007. However, no lowest ever values were recorded. On
the basis of Fig. 2 there are no visible causes of
concern in the long-term productivity trends for
the given eight species.
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