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Anssi Vähätalo 

L
intujen muuttokäyttäytyminen 
vaihtelee portaattomasti sään
nöllisistä pitkänmatkan muut
tajista paikkalintuihin. Muut-

tokäyttäytymisen säännöllisyyden 
mukaan linnut voidaan kuitenkin ja
kaa karkeasti muutto- ja vaelluslintui
hin. Muuttolinnut muuttavat joka vuo
si säännöllisesti pesimäalueilta tal
vehtimisalueille. Vaelluslinnut muut
tavat suurinjoukoinjoinain vuosina ja 
ovat kokonaan kateissa tai muuttavat 
vain harvalukuisina vaellusvuosien 
välillä. 

Yleensä lintujen luokittelu muutta
jiin ja vaeltajiin on helppoa. Esimer
kiksi Suomessa tavattavista linnuista 
hemekerttu on säännöllinen muuttaja 
ja pähkinänakkeli selkeä vaeltaja. 
Muutamien lajien, kuten talitiaisen, 
luokittelu on kuitenkin hankalaa. Ki
virikko (1926) kuvaa talitiaisen kier
tolinnuksi,jokajoskus vaeltaa. Pohjo
lan linnut värikuvin (Haartman ym. 
1967) mukaan suurin osa talitiaisista 
on paikkalintuja, joista monet vaelta
vat. Samalla todetaan, että talitiainen 
on tiaisista säännöllisin muuttolintu. 
Solosen ( 1985) Suomen linnusto pitää 
pääosaa talitiaisista paikkalintuina, 
joista kannan tiheyden mukaan vaih
televa osa vaeltaa. Birds of Westem 
Palearctic luokittelee Pohjois-Euroo
pan talitiaiset vaelluslinnuiksi (Cramp 
jaPerrins 1993). Talitiainen on vakiin
nuttanut paikkansa myös vaelluslintu
raporteissa ( esim. Hilden ja Nikander 
1992). Lintukirjallisuus antaa hieman 
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sekavan kuvan talitiaisen muuttokäyt
täytymisestä, tosin pääosin sitä pide
tään vaelluslintuna. 

Selvitän tässä tarinassa Hangon 
lintuaseman vakioverkkorengastusten 
perusteella ovatko Hangossa muutta
vat talitiaiset vaelluslintuja vai muut
tolintuja. Vertailen talitiaisen syksyi
sen muuttoliikehdinnän vuosien välis
tä vaihtelua säännöllisten muuttolin
tujen muuton vaihteluun. 

Menetelmät 

Hangon lintuasemalla käytetään 12 
vakioverkkoa (9 metriä pitkiä, 2 m 
korkeita, silmäkoko 16 mm). Aseman 
ensimmäisen toimintavuoden ( 1979) 
jälkeen vakioverkot ovat sijainneet sa
moilla paikoilla. Verkkojen ympärillä 
oleva kasvillisuus on pyritty pitämään 
mahdollisimman samanlaisena leik
kaamalla puita ja pensaita. Vakioverk
kojen läheisyydessä ei ole käytetty 
nauhuria tai muita lintujen houkutti
mia. 

Rengastustoiminta on kattanut var
sin hyvin tässä tarkasteltavat syys
muuttokaudet 1980-94 (kuva 1). Va
kioverkot pyritään pitämään pyynnis
sä läpi vuorokauden. Huonon sään tai 
voimavarojen puutteen vuoksi joudu
taan joskus sulkemaan osa tai kaikki 
vakioverkot. Tässä käytännössä ei ole 
tapahtunut muutoksia aseman toimin
nan aikana. 

Laskin 15 vuoden ajalta syyskausi
en (1.7.-30.11) rengastussummien 

keskiarvot () ja keskihajonnat (SD). 
Keskihajonta kuvaa kuinka monta lin
tuyksilöä syksyn rengastussummat 
keskimäärin poikkeavat koko viiden
toista vuoden rengastusmäärien keski
arvosta. Jotta rengastusmääriltään eri
laiset lajit olisivat vertailukelpoisia 
keskenään laskin keskihajonnan suh
teellisen osuuden keskiarvosta eli pro
sentuaalisen vaihtelukertoimen (CV % 
= SD · 100/). Tarkasteluun rajasin vain 
ne lajit, joiden keskimääräiset rengas
tusmäärät syksyssä olivat yli 10. 

Rengastusmäärien tasainen kasvu 
tai lasku tarkasteltavana ajanjaksona 
kasvattaa vaihtelukerrointa. Epäsään
nöllisen vaihtelun kuvaamiseksi las
kettiin vaihtelukertoimet rengastus
määrien muutostrendiä kohtaan. Ti
lastollisesti merkitsevät (P 0.05) line
aariset muutokset rengastusmäärissä 
tunnistettiin regressioanalyysin avul
la. Esimerkiksi sinitiaisen rengastus
määrien havaittiin kasvaneen vuosina 
1980-94 (kuva 2). Regressiosuoran 
kulmakerroin (119.7) kuvaa rengas
tusmäärien keskimääräistä kasvua 
yhtä vuotta kohden. Vuosittainen ren
gastusmäärien keskiarvo oli 1122 lin
tuaja hajonta 760 lintua, mistä saattiin 
vaihtelukertoimeksi 760 · 100/1122 = 
68 %. Trendikorjauksessa regressi
osuora "kiepautettiin" keskiarvon 
kohdalta vaakatasoon, jolloin kulma
kertoimeksi tuli 0. Trendikorjatuksi 
epäsäännöllistä vaihtelua kuvaavaksi 
vaihtelukertoimeksi saatiin vastaavas
ti 540 · 100/1122 = 48 %. 
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Tulokset 

44 lajin keskimääräiset syksyn ren
gastussummat vakioverkoista ylittivät 
kymmenen yksilöä (taulukko 1). 
Näistä lajeista 13 talvehtii ainakin 
osittain Afrikassa ja vähintään 8 lajia 
muuttavaa säännöllisesti Länsi- tai 
Etelä-Eurooppaan. Edellä kuvattujen 
21 muuttolinnun syksyn rengastus
summien välinen vaihtelu oli keski
määrin 42 %. Vähäisintä vaihtelu oli 
hemekertulla (24 % ) ja suurinta rauti
aisella (88 % ). 

Tyypillisimpien vaelluslintujen 
(kuusitiainen, pikkutikka, urpiainen, 
hömötiainen, pyrstötiainen, käpytikka 
ja helmipöllö) rengastumäärien vuo
sittainen vaihtelu oli suurempaa kuin 
eniten vaihtelevalla muuttolinnulla 
rautiaisella (CV % 88). Talitiaisen 
rengastusmäärät vaihtelivat vuosien 
välillä 44 % eli saman verran kuin 
tyypillisillä muuttolinnuilla. 

Tulosten tarkastelua 

Yleistä käsityksestä poiketen Hangon 
lintuaseman vakioverkkorengastukset 
viittaavat talitiaisen muuttoliikehdin
nän olevan yhtä säännöllistä kuin tyy
pillisillä muuttolinnuilla. 

Aikaisempi kuva suomalaisten tali
tiaisten muuttoliikehdinnästä on pe
rustunut paljolti ulkosaaristossa ole
vilta lintuasemilta kerättyihin havain
toihin. Metsien lintuina talitiaiset to
dennäköisesti arastelevat merta, eivät
kä mielellään lähde ulkosaaristoon. 
Saattaa olla, että ne eksyvät ulkosaa
riston asemille vasta esiintyessään eri
tyisen runsaina ja loistavat poissaolol
laan kun muuttoliike mantereella on 
heikkoa tai keskinkertaista. Tämä voi 
kärjistää muuttoliikehdinnän voimak
kuuden vaihteluita ulkosaariston lin
tuasemilla. Hangon lintuasema sen si
jaan sijaitsee mantereella, eikä taliti
aisten tarvitse kokea merta ennen 
verkkoihin joutumistaan. Vaatimaton-

kin muuttoliikehdintä havaitaan aina 
Hangossa. 

Talitiaisen vaelluskäsitteen juuret 
ulottuvat ainakin 1920-luvuille (Kivi
rikko 1926) ja käsitys on vahvistunut 
1950-60 lukujen ulkosaariston lintu
asemien aineistoista (Haartman ym. 
1967). Talitiaisen talvikanta kasvoi 
kaksi ja puolikertaiseksi vuosina 
1956/57-73/74, minkä jälkeen kanta 
on pysynyt vakiona (Hilden ja Väisä
nen 1991). Talviruokinta ja pöntötys 
ovat todennäköisesti lisääntyneet huo
mattavasti 1950-60 luvuilta näihin 
päiviin. Talvikannan kasvu, pöntötyk
sen ja talviruokinnan lisääntyminen 
ovat voineet muuttaa talitiaisen muut
tokäyttäytymistä 1950-luvun vaelluk
sista nykyisin havaittavaan säännölli
sempään liikehdintään. 

1940-luvulla tehdyssä rengaslöy
töanalyysissä todettiin suomalaisten 
talitiaisten hajaantuvan kaikkiin il
mansuuntiin, mutta koillis-lounais 
suunnan oli vallitseva (Haartman ym. 

"Tuleekohan seuraava juttu minusta muuttolintujen erikoisnumeroon?"© Tomi Muukkonen, Porvoo, 29.10.1995 
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Tauluk!_o 1. Syksyn vakioverkkorengastussummien lajikohtaiset keski
arvot (N), vuosien väliset hajonnat (SD) ja vaihtelukertoimet (CV % ) 
Hangon lintuasemalla 1980-1994. Tilastollisesti merkitsevät rengastus
määrän muutokset on ilmoitettu trendi-sarakkeessa ja trendillä korjat
tu CV % on esitetty sulkujen sisällä. 

Laji Lyhenne CV% N SD Trendi 
N/vuosi 

Varpushaukka 
Helmi pöllö 
Käpytikka 
Pikkutikka 
Metsäkirvinen 
Peukaloinen 
Rautiainen 
Punarinta 
Leppälintu 
Mustarastas 
Räkättirastas 
Laulurastas 
Punaky lkirastas 
Kultarinta 
Hernekerttu 
Pensaskerttu 
Lehto kerttu 
Mustapääkerttu 
Sirittäjä 
Tiltaltti 
Pajulintu 
Hippiäinen 
Harmaasieppo 
Kirjosieppo 
Pyrstö tiainen 
Hömötiainen 
Töyhtötiainen 
Kuusi tiainen 
Sini tiainen 
Tali tiainen 
Puukiipijä 
Pikkulepinkäinen 
Peippo 
Järripeippo 
Viherpeippo 
Vihervarpunen 
Urpiainen 
Punatulkku 

Accnis* 
Aegfun 
Denmaj 

min 
Anttri* 
Trotro* 

Prumod* 
Erirub* 

Phopho* 
Turmer* 

pil 
phi* 

ili* 
Hipict* 
Sylcur* 

com* 
bor* 
atr* 

Physib* 
col* 
lus* 

Regreg 
Musstr* 
Fichyp* 
Aegcau 
Parmon 

eri 
ate 
cae 
maj 

Cerfam 
Lancol* 
Fricoe* 

mon 
Carchl 

spi 
mea 

Pyrpyr 

*säännöllinen muuttolintu. 

49 
93 

110 
149 
36 

64(39) 
88 
36 
39 
37 
55 

47(36) 
36 
51 
24 
38 

54(42) 
58(46) 
52(35) 

49 
37 
67 
46 
29 

114 
115 
109 
164 

68(48) 
44 
66 

70(55) 
47(37) 

48 
115 
35 

118 
61(54) 

1967). Uusi kotimainen rengaslöytöa
nalyysi tukee käsitystä talitiaisesta 
muuttolintuna (Latja 1995). Höytiäi
sen lintuasemalla syksyinä 1985-1994 
rengastettujen talitiaisten talvilöydöt 
suuntautuvat selkeästi lounaaseen 
Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen 
(Latja 1995). Syksyllä rannikon lintu-

162 

27 
14 
18 
19 
29 
16 
22 

238 
43 
19 
25 
34 
20 
16 

107 
28 

198 
45 
38 
42 

773 
758 

50 
60 

806 
591 

13 
760 

1122 
855 

62 
13 

197 
11 
11 

123 
61 
26 

13 
13 
20 
29 
10 
10 
19 
85 
17 
7 

14 
16 
7 
8 

26 
11 

107 
26 
20 
21 

290 
505 

23 
17 

918 
679 

14 
1247 
760 
376 

41 
9 

92 
5 

13 
42 
73 
16 

1.8 

-2.3 

-15 
-3.4 
-3.2 

119.6 

-1.3 
-12.6 

1.8 

asemilla rengastettujen ta_litiaisten ke
säiset löydöt Pohjois-Karjalasta viit
tasivat koilliseen suuntautuvaan ke
vätmuuttoon. Myös ruotsalaisten tali
tiaisten rengaslöydöt viittasivat syk
syiseen liikehdintään lounaaseen ja 
paluuseen koilliseen keväällä (Källan
der 1993). 

Ruotsin eteläkärjessä sijaitsevalla 
Falsterbon lintuasemalla, "Ruotsin 
Haliaksella", tali tiainen käyttäytyy 
vaelluslinnun tavoin (Cramp ja Per
rins 1993). Siellä talitiaisten vaelluk
set liittyvät tärkeimmän talviravin
non, pyökin siementen, esiintymi
seen. Hyvinä pyökin satovuosina ei 
vaeltavia tiaisia tavata syksyisin Fals
terbossaja vastaavasti heikkoina sato
vuosina tiaiset vaeltavat. Suomessa 
kuusen, männyn, koivun, lepän ja pih
lajan siemensadot vaihtelevat huomat
tavasti vuosittain, mutta talitiainen ei 
hyödynnä näiden puiden siemeniä sa
malla tavalla kuten tyypilliset vaellus
linnut kuusitiainen, urpiainenja käpy
linnut. Koska Suomen luonto ei tarjoa 
talitiaiselle vastaavia yksittäisiä vuo
desta toiseen voimakkaasti vaihtelevia 
talviravintolähteitä kuten pyökin sie
menet, eivät talviravinnon muutokset 
aiheuta vaelluskäyttäytymistä. 
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Kuva 1. Syyskauden rengastuspäivät Hangon lintuasemalla vuosina 1979-1994. 
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VUODET 

Kuva 2. Yläkuvassa sinitiaisen syksyiset rengastussummat Hangon lintuasemalla ja rengastussummien muu
tostrendiä kuvaava regressiosuora. Alakuvassa rengastussummien vaihtelu muutostrendin suhteen. 
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