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uonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseoon on kerätty talvina 1988/19891999 /2000 tietoja talviruokinnan houkuttelemista lintu- ja nisäkäsvierasta Suomessa. Seurantaan on osallistunut 529 ruokintapaikkaa, joiden khjo
ulottuu yksittäisistä lintulaudoista monipuolista ja runsasta ravintoa tarjoaviin
suuren luokan ruokintapaikkoihin.
Seurannan tuloksista on kerrottu koko
Suomen tai sen kolmanneksien puitteissa
(esim. Väisänen 1994b, 1999). Voiko aineistoa käyttää myös tutkittaessa yksittäisen
lintutieteellisen paikallisyhdistyksen alueenlinnustoa talvesta toiseen? Testaan tätä
Lapissa ja erityisesti Lapin lintutieteellisen
yhdistyksen suurella alueella. Ruokintapaikkojen seuranta on tuottanut edustavan
aineiston Lapista, joka harrastajien vähyyden vuoksi on yleensä jäänyt huonoiten
tutkituksi Eläinmuseon muissa valtakunnallisissa linnustoselvityksissä. Ruokinnan voi odottaa vaikuttavan talvehtivan
linnuston koostumukseen selvimmin
Lapin ankarissa oloissa, missä alhaiset
lämpötilat lisäävät energiankulutusta ja
talvipäivän lyhyys rajoittaa ravinnon etsintään käytettävää aikaa.
Artikkeli on laajennettu versio Lounais-Lappia koskeneesta tutkimuksesta,
joka ilmestyi Kemin lintuharrastajat
Xenuksen Sirri-lehdessä (Väisänen 2000b).
Kirjoituksen lopussa selostetaan, kuinka
ruokintapaikkatietojen keruussa voidaan
siirtyä internet-aikakauteen.

Seurannan menetelmä

Ruokintapaikan tarkkailuun voi osallistua
jokainen lintujen ruokkija, joka tuntee tavallisimmat talvilinnut ja -nisäkkäät.
Aluksi rajataan rakennusten, puiden tms.
avulla seuranta-alue sen mukaan, missä
ruokavieraat tavallisesti syödessään ja lepäillessään oleilevat. Tältä alueelta lasketaan tai arvioidaan kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka ovat tulleet sinne taijolla olevan
ravinnon houkuttelemina. Mukaan otetaan myös esim. varpushaukka tai varpuspöllö, jotka vierailevat paikalla pikkulintuja saalistamassa. Tilapäiset kävijät, jotka
eivät ole "kiinnostuneita" itse ruokintapaiLINNUT-VUOSIKIRJA 2000

kasta, ja ylilentävät linnut jätetään sen sijaan pois.
Tarkkailu kestää lokakuun alusta huhtikuun loppuun (seuranta päättyi talveen
1997 asti jo 15. huhtikuuta, joten huhtikuun
loppupuoliskon yksilömäärät ovat esillä
vasta kolmelta talvelta). Havainnot ilmoitetaan puolen kuukauden jaksoina.
Mukaan otetaan vain varmasti tunnetut lajit. Jokaiselta jaksolta merkitään eri lintu-ja
nisäkäslajeista suurin kerralla nähty määrä, mutta "parhaan päivän" yksilömäärän
lisäksi voi halutessaan esittää myös "toiseksi parhaan päivän" ja jakson keskusarvon eli mediaanipäivän yksilömäärän.
Lajien ja lukumäärien lisäksi kootaan tietoja mm. havainnoinnin tehokkuudesta sekä
ravinnon määrästä ja laadusta.

Lapin aineisto

Seurannassa on ollut mukana 156 ruokintapaikkaa Lapista (kuva 1). Niistä vähintään viitenä vuonna Lapin lintu tieteellisen
yhdistyksen alueella seuratut 36 esitellään
taulukossa 1. Paikkoja on eniten asutuskeskuksissa, erityisesti Rovaniemellä ja
Kemijärvellä, mutta runsaasti myös maaseudulla eri puolilla Lappia. Jorma Halonen, Pekka Paarman ja Maila Ylisirniö ovat
keränneet pisimmät, 12 talven havaintosarjat. Tilastollista käsittelyä ajatellen
ruokintapaikka-aineisto kasvoi riittävän
suureksi kuitenkin vasta talvesta 1990/91
lähtien, jolloin monta uutta ruokintapaikkaa tuli mukaan seurantaan. Kun otetaan
mukaan kultakin paikalta ja vuodelta peräkkäiset puolen kuukauden jaksot, joilla
havainnointiteho on ollut vähintään hyvä,
saadaan edustava aineisto kymmeneltä
viime talvelta.
Jaoin Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueen Sodankylän eteläpuolelta Etelä- ja Pohjois-Lappiin (kuva 1); ruokintapaikka-aineisto jakautui tällöin kahteen
melkein yhtä suureen osaan. Tilastoin
ruokintapaikkojen sijaintia ym. ominaisuuksia siten, että luen "paikaksi" sellaiset ruokintapaikat yhdeltä talvelta, joita
on havainnoitu kaikkina joulu-helmikuun jaksoina. Yksittäinen ruokintapaikka saattoi siis tulla mukaan tilastoon jopa
10 kertaa. Paikkojen biotooppijakauma on

Varpunen on Lapin ruokintapaikkojen runsain
lintu. © Pekka Helo
The House Sparrow.

seuraava, kun muutama harvinainen
luokka on jätetty pois (paikkoja oli Lounais-Lapissa 91, Etelä-Lapissa 179 ja Pohjois-Lapissa 147):
LounaisLappi

EteläLappi

PohjoisLappi

Kaupunkiasutus
36 %

28 %

3%

Maaseutuasutus aukeahkossa maastossa
45 %
27 %
44 %
Maaseutuasutus metsäisessä maastossa
19 %
45 %
52 %
Kaupunkiasutuksessa oli suhteellisen
vähän paikkoja Pohjois-Lapissa ja metsäisessä maaseutuasutuksessa LounaisLapissa. Entä pysyivätkö biotooppien
osuudet vakaina, kun seuranta lopetettiin
osalla ruokintapaikoista ja uusia paikkoja
tuli mukaan? Lounais-Lapin kahden tärkeimmän ympäristön välillä havaitaan
siirtymä, kun verrataan 1990-luvun alkuja loppupuoliskoja. Kaupunkiasutuksessa olevien paikkojen osuus kasvoi noin
10 %-yksikköä, ja aukeahkon maaseutuasutuksen osuus vastaavasti pieneni.
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Taulukko 1. Lapin lintu tieteellisen yhdistyksen alueella vähintään viitenä talvena seuratut ruokintapaikat. Tarkkailijan nimen perässä on kunta, seurannan aloitustalvi (kevättalvi), osallistumistalvien määrä jaksolla 1988/1989-1999/2000ja kukin talvi yhdellä numerolla ilmaistuna (esimerkiksi Jorma Halonen on osallistunut kaikkina talvina).
Table 1. Feeding sites monitored during at /east five winters in South and North Lapland (Fig.
1). Observer, municipaliti;, start winter, number of monitoring winters during 1988/19891999/2000 and eaclt winter coded by ane digit.

Jorma V. A. Halonen (Pello)
Pekka Paarman (Sodankylä)
Maila Ylisirniö (Posio)
Elsa Thuring (Rovaniemen mlk)
Vaarama Leinonen (Rovaniemi)
Toini Jousinen (Salla)
Eila Ylilokka (Savukoski)
Tuula Ojala (Sodankylä)
Taina ja Jukka Siltanen (Rovaniemi)
Leo Pekkala (Rovaniemen mlk)
Maria Matala (Rovaniemi)
Uuno Rauhala (Muonio)
Aili Mäkinen (Kemijärvi)
Arvi Ala (Kittilä)
Hannu Jauhiainen (Rovaniemen mlk)
Kuva 1. Tutkimukseen osallistuneet 156 ruokintapaikkaa Juhani Aro (Kittilä)
jaettuna Lounais-Lappiin, Etelä-Lappiin ja Pohjois-Lappiin Juhani Honkola (Inari)
(yhtenäiskoordinaatista 745 pohjoiseen). Symbolit tarkoitta- Marjatta Palismaa (Enontekiö)
vat yhtä (tähti), 2-3 (raksi), 4-7 (ympyrä) tai 8-17 (kolmio)
Mirja Soutukorva (Muonio)
ruokintapaikkaa. Taustalla ovat 100 x 100 km:n ruudut.
Paavo Siivola (Rovaniemen mlk)
Fig.1. Location of the 156 feeding sites ofwinter birds studied in the
Samuli
Romppainen (Rovaniemi)
last 12 winters in SW, Sand N Lapland. Symbols indicate the numTauno Viiri (Pello)
ber af sites: 1 (star), 2-3 (X), 4-7 (circle) and 8-17 (triangle).
Veronica Muhii (Kemijärvi)
Kirsti Aikio (Utsjoki)
Kari-Pekka Kumpulainen (Enontekiö)
Etelä-Lapin metsäisessä maaseutuasuEsko Aspi (Rovaniemen mlk)
tuksessa olevien paikkojen osuus kasvoi
Jouni Aikio (Inari)
8 %-yksikköä ja aukeahkon maaseutuasuMarjatta Uino (Kemijärvi)
tuksen osuus pieneni. Biotooppijakaumat
Terttu Sotaniemi (Inari)
eivät siis muuttuneet kovin paljon.
Vesa Perttunen (Rovaniemi)
Pääosalla paikoista oli tarjolla kohtalaiTeuvo Oksanen (Kemijärvi)
nen määrä ravintoa (oli suurehko ruokinTunturi-Lapin Luontokeskus (Enontekiö)
Eeva Pyhtilä (Rovaniemen mlk)
takatos tai 2-3 ruokintapistettä):
Esko Sirjola (Inari)
Harri Heltimoinen (Inari)

LounaisLa22i

Etelä- PohjoisLa22i
La22i

Vähän

13 %

15 %

Kohtalaisesti

78 %

79 %

76 %

9%

6%

14 %

Paljon

Auringonkukka 99 %
Rasva (ihra)
86%
Kaura
60 %
Pähkinät
68 %
35 %
Lei:eä

Etelä- PohjoisLa:e:ei
La:e:ei
97 %
88%
48 %
68 %
23 %

97 %
91 %
38 %
66 %
31 %

Lajien kannanvaihtelukäyrien 14 jakson arvot laskettiin Väisäsen (1994a) selostamalla tavalla. Jaksojen keskirunsaudet
laskettiin niiltä paikoilta, joilla laji tavattiin
vähintään yhdellä jaksolla kyseisenä talvena. Lajin runsauteen pääsivät siis vaikuttamaan vain sellaiset paikat, jotka vähintään
kohtalaisesti täyttävät sen esiintymisvaatimukset. Tavallisesti kunkin jakson tunnus132

12
12
12
5
5
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
8
8
8
8
5
7
5
6
6
6
5

901234567890
901234567890
901234567890
123 56
1 4 67890
1234 67
1234567
12345 7 9
12345678
12345 7890
12345678 0
123456789
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
2345678

34567 90
34567890
34567890
34567890
34567890
45678
4567890
567890
567890
567890
567890
67890

10 %

Lähes kaikilla ruokintapaikoilla oli tarjolla auringonkukansiemeniä ja rasvaa,
mutta usein muutakin ravintoa (yleisimpien ruokalajien %-osuuksia paikoista):
LounaisLa:e:ei

Olli Karhu (Inari)

1989
1989
1989
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1996

lukuna on keskiarvo 8-28 ruokintapaikan
"parhaan,päivän" yksilömääristä - vain
muutama arvo on laskettu 6-7 paikan lintumääristä. Kuukaudet on ilmoitettu roomalaisilla numeroilla; kuukauden "alku"
tarkoittaa aina alkupuoliskoa ja "loppu"
loppupuoliskoa.

Ruokintapaikkojen valtalajit
Ruokintapaikkalinnun yleisyys ja runsaus
tarkoittavat eri asioita. Yleisyys kertoo,
kuinka suurella osalla paikoista laji on tavattu. Runsautta kuvaa keskimääräinen
yksilömäärä ruokintapaikkaa kohden.
Harvinaiset linnut ovat yleensä vähälukuisia ja yleiset lajit ovat usein runsaita.
Pulmunen on kuitenkin harvinainen, mutta melko runsas, sillä sitä havaitaan vuodesta toiseen melkoisina parvina muutamilla Lapin ruokintapaikoista. Käpytikka
taasen on yleinen, mutta vähälukuinen
ruokavieras.
Lajien yleisyyttä arvioitaessa on pidetty "paikkana" yhden talven aineistoa yh-

deltä ruokintapaikalta. Koska talitiainen
on tavattu jokaisena tutkimustalvena kaikilla ruokintapaikoilla, talitiaisaineisto on
kertynyt kaikkiaan 233 paikalta EteläLapissa ja 198 paikalta Pohjois-Lapissa.
Kun 24 tavallisinta lajia pannaan yleisyysjärjestykseen Lapin läänin 526 paikan perusteella, talitiainen sijoittuu kärkeen,
mutta punatulkku, viherpeippo, hömötiainen, urpiainen ja harakka seuraavat tiiviissä tuntumassa (taulukko 2). Useimpien lajien yleisyys ei suuresti muutu LounaisLapista Etelä- ja Pohjois-Lappiin, mutta
muutama laji poikkeaa säännöstä. Levinneisyydeltään eteläiset sinitiainen, keltasirkku ja mustarastas ovat erityisen yleisiä
Lounais-Lapin ruokintapaikoilla, kun taas
pohjoiset lajit lapintiainen ja kuukkeli ovat
tavallisimmillaan Pohjois-Lapin ruokinnoilla. Alueiden välisiä eroja kärjistää kuitenkin se, että suurempi osa tutkituista ruokintapaikoista oli kulttuuriympäristöissä
lounaassa kuin pohjoisessa.
Taulukossa 2 esitetyistä runsauksista
kannattaa muistaa, että niihin ovat kunkin
lajin osalta päässeet vaikuttamaan vain
LINNUT-VUOSIKIRJA 2000
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paikat, jotka vähintään kohtalaisesti täyttävät lajin esiintymisvaatimukset. Tältä
pohjalta Lapin ruokintapaikkojen runsaimmaksi linnuksi paljastuu varpunen.
Talitiainen ja muut varpusta yleisemmät
linnut jäävät sen jälkeen lukumäärissä.
Keltasirkun runsaus on Lounais-Lapissa
samaa luokkaa kuin varpusen, mutta keltasirkku käy hyvin harvinaiseksi pohjoisessa. Varpusen merkitys korostuu Pohjois-Lapissa, missä on laskettu keskimäärin 17 yksilöä ruokinta paikkaa kohden talitiaisen jäädessä 6 yksilöön.
Kuvassa 2 esitetään 16 yleisimmän Iintulajin runsauden vaihtelu 10 talven yhdistetyssä aineistossa Etelä-ja Pohjois-Lapissa
eri osissa ruokintakautta. Kuvaajista erottuvat mm. seuraavat tyypit, joita käsite!lään tarkemmin seuraavassa luvussa:

Taulukko 2. Ruokintapaikkojen 24 tavallisimman lintulajin yleisyys ja runsaus koko Lapissa,
Lounais-Lapissa (SW), Etelä-Lapissa (S) ja Pohjois-Lapissa (N). Yleisyyttä kuvaa lajin tapaamis-

1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•

•

Melko tasainen vähenetninen sydäntalven aikana, mikä voitaneen tulkita
talvikuolevuudeksi (esim. varpunen ja
tali tiainen).
Jyrkkä runsastuminen syystalvella
(keltasirkku Etelä-Lapissa) tai koko
lopputalven ajan (urpiainen), kun
nämä lajit siirtyvät hyödyntämään ruokintapaikkoja.
"Notkahdus" keskitalvella, sillä osa
kannasta muuttaa etelään (esim. viherpeippo ja varis) tai lajin aktiivisuus vähenee (kuukkeli).
Huippu syystalven alussa, puuttuminen marras-maaliskuussa ja uusi huippu kevättalven lopussa. Näitä syys- ja
kevätvieraita edustavat muuttolinnut
peippo ja järripeippo.

paikkojen %-osuus kaikista paikoista kymmenenä viime talvena ja runsautta lajin yksilömäärän
keskiarvo tapaamispaikkaa kohden puolen kuukauden jaksolla. Lajit ovat yleisyysjätjestyksessä
koko Lapin perusteella.
Table 2. The 24 most common species at the winter feeding sites based on t/ze relative number of the sites of
occurrence W,roportion of the total number of sites monitored; 'site' = ane feeding sitein ane Winter), and
abundance the average number of individuals per half-month) in whole Lapland (Lappi), South-West,
South and North Lapland (Fig. 1). The species have been ordered on the basis af their order in the whole Lapland.
Yleisyys Presence
Lappi
sw
s

N

Runsaus Abundance
Lappi
sw
s

526

95

233

198

%

%

%

%

Talitiainen Parus major
Punatulkku Pyrrhula pyrrhu/a
Viherpeippo Carduelis chloris
Hömötiainen Parus montanus
Urpiainen Cardue/is flammea

100

100

100

100

95
94
94

96

93
95
97
90

96
91
96
86

6.
7.
8.
9.
10.

Harakka Pica pica
Sinitiainen Parus caeruleus
Varpunen Passer domesticus
Närhi Garrulus glandarius
Käpytikka Dendrocopos major

88
82
76

89
89

70
61

89
97
68
60
53

69
81

86
66
75
75
43

2.4
1.6
13.1
1.4

0.9

3.5
2.5
10.8
1.7
0.7

11.
12.
13.
14.
15.

Keltasirkku Emberiza citrinella
Peippo Fringilla coe/ebs
Järripeippo F. montifringilla
Lapintiainen Parus cinctus
Varis Corvus corone

61

83

56
52
46
37

73

62
56
45
33
30

48
49
51
81
38

4.6
0.7
0.7
1.8
0.9

11.1
1.0
0.9
0.7
1.3

16.
17.
18.
19.
20.

Kuukkeli Perisoreus infaustus
Kuusitiainen Parus ater
Tundraurpiainen C. hornemanni
Tilhi Bombycil/a garrulus
Varpushaukka Accipiter nisus

53
12
29
12
14

21.
22.
23.
24.

Vihervarpunen Cardue/is spinus
Pulmunen Plectrophenax nivalis
Mustarastas Turdus merula
Varpuspöllö G/aucidium passer.

Paikkoja Number of sites

90

99
82
97

69

3
51

81

31

2

22
22
22
21

41
16
41
45

25
24
19
23
17

15
13

37

16

5

9

26

13
11

38
12

5
8
11

8
11

7.2
4.5
5.3
3.6

6.4

9.6
4.6
8.5
2.9
8.9

7.2
4.4
5.0
4.6
6.3
1.8

N

6.0
4.5
4.0
2.7
5.0

1.4
1.0

2.6
1.3
17.2
1.1
0.9

3.4

0.9

1.4
10.6

0.7
0.5

0.4

1.4

0.6
2.0

0.5

1.0

1.3
0.9
2.0
4.3
0.2

0.4 1.5

1.2
0.8
2.4
4.4
0.2

0.7
3.2
0.2
0.2

0.6
1.6

1.0

0.4
7.1
0.3

0.2
0.1

0.9
2.0
2.2
0.1
0.8
3.7
0.1
0.1

0.4
3.3

0.1
0.2

Talvien väliset kannanvaihtelut

Kuvissa 3-6 ovat 16 esimerkkilajin kuvaajat
Etelä- ja Pohjois-Lapista kultakin 1990- luvun talvelta. Kahdessa ensimmäisessä kuvassa ovat tiaiset ja varislinnut ja kahdessa
seuraavassa siemensyöjät ja muut lajit.
Talitiainen on ruokintapaikkojen yleisin
lintu ja valtatiainen koko Suomessa. Laji
on runsaimmillaan syksyisellä vaelluskaudellaan lokakuussa. Talitiaiset löytävät silloin jopa kaikki keskelle erämaata
perustetut ruokintapaikat. Liikehdintä
päättyy marraskuussa, joten joulu-helmikuun aikainen väheneminen johtuu lähinnä talvikuolevuudesta (Väisänen 1994b).
Etelä- ja Pohjois-Lapin talitiaiskäyristä
näkyy yksilömäärien varhainen huipentuminen ja tasainennoin50 % pudotus talven
aikana; muutosten ennustettavuus on
yleensäkin hyvä talvesta toiseen (kuvat
3A-B). Määrät nousevat alkusyksyn vaelluskaudella huippuunsa aikaisemmin
kuin Etelä-Suomessa, vakiintuvat kantojen
asettuessa paikoilleen ja vähenevät "putkeen" talven lopussa, kun eri vuosien keskiarvot lähestyvät toisiaan. Talvikuole-
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vuuden jälkeen keskimääräisellä ruokintapaikalla on huhtikuussa jäljellä viisi talitiaista riippumatta siitä, paljonko niitä oli alkutalven aikana (vrt. kuva 2). Tämä tukee
päätelmää, että talvesta näyttää selviävän
osapuilleen yhtä suuri joukko tali tiaisia eri
vuosina (Väisänen 1996, 2000b).
Vain muutaman talvi poikkeaa muista.
Talitiaisia oli normaalia enemmän Etelä-Lapissa talvella 1999 /00 (kuva 3A) ja
Pohjois-Lapissa 1992/93 ja 1993/94 (kuva
3B). Muuhun Lappiin verrattuna pohjoisin
alue poikkesi siten, että tali tiaisen talvikanta oli siellä 1990-luvun loppuvuosina keskimäärin heikompi kuin alkuvuosina.
Sinitiainen runsastui 1990-luvulla jatkuvasti Etelä-Lapin ruokintapaikoilla (kuva
3C). Kun paikalla oli keskimäärin 1 yksilö
1990-luvun alkuvuosina (täyteiset symbolit), määrä kasvoi 2-3 yksilöön viime vuosina (avoimet symbolit). Suuri kasvu havaittiin myös Lounais-Lapissa (Väisänen
2000b), mutta muutos oli selvästi loivempi
Pohjois-Lapin ruokinnoilla (kuva 3D).
Seurannan alkuvuosien tiedoista pääteltiin, että sinitiainen saapuu ruokintapai-

koille Lapissa varhaisemmin kuin etelässä,
koska se on pohjoisessa enemmän ruokinnasta riippuvainen (Väisänen 1994b). Lounais- ja Etelä-Lapissa ruokintakauden
alussa tavatut määrät ovat kuitenkin useana viime vuonna kasvaneet jopa joulutammikuulle asti, joten sinitiaisen muuttoliikkeet ovat nähtävästi talvella voimistuneet kannan kasvaessa. Etelä-Lapin kuvaajat olivat 1990-luvun alussa nykyisiin verrattuina erilaisia, lievästi kaksihuippuisia.
Syys- ja keväthuiput näkyvät vielä selkeämmin Pohjois-Lapin aineistossa. Tämä
voisi yksinkertaisesti merkitä sitä, että osa
kannasta muuttaa etelään sydäntalven
ajaksi. Sinitiaisen muuttoliikkeet saattavat
kuitenkin olla monimutkaisempia, kuten
on havaittu Etelä-Lapissa viime aikoina.
Hömötiainen runsastuu Suomen ruokintapaikoilla lokakuun alusta marraskuun
alun huippuun, jonka jälkeen se vähenee
talvikauden ajan, loivemmin Lapissa kuin
etelässä (Väisänen 1994b). Nämä ilmiöt näkyvät myös Etelä- ja Pohjois-Lapin 1990luvun aineistoissa (kuvat 3E-F). Ruokintapaikan tyypillisessä hömötiaisparvessa on
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Etelä-Lappi
A

Pohjois-Lappi

South Lapland

-0- Tafitiainen

North Laptand

B

Great Trt

--- Hömötiainen WilJow Tit
20 > - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - -
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Kuva 2. Yleisimpien 16 lintulajin runsauden vaihtelu Etelä-Lapin (osakuvat Aja C) ja Pohjois-Lapin

(B, D) ruokintapaikoilla puolen kuukauden jaksoissa loka-huhtikuussa. Runsaudet ovat 1990-luvun
talvien jaksojen keskiarvoja. Ylärivin kuvissa on eri runsausasteikko kuin alarivin kuvissa.
Fig. 2. Numbers of16 species duringwinter (halfmonths on the x-axis) at the feeding sites of South (A, C) and
North Lapland (B, D). On tlzey-axis 'abzmdance' means tlze average number afindividuals per half-month, calculated from tlzose sites (and winters), where the species was observed during at /east one half-nwnth. Abundances are mean values often winters of the 1990s. The scale of the upper figures differs from tlzat of tlze lowerfigures.

ollut Etelä-Lapissa 4-6 ja Pohjois-Lapissa
2-4 lintua. Talvilintulaskennoissa hömötiainen on selvästi taantunut 1990-luvulla
(Väisänen 1998, 2000a). Kannan väheneminen näkyy Pohjois-Lapin vuosikäyrien järjestyksessä. Etelä-Lapin ruokinnoilla kävi
erityisen vähän hömötiaisia kevättalvella
1996 ja 1999.
Talvilintulaskennoissa on saatu hömötiaisenkeskimääräiseksi talvikuolevuudeksi marras-helmikuussa noin 40 % (Hilden &
Väisänen 1991). Yksilömäärät vähenevät
Lapin ruokintapaikoilla noina kuukausina
loivemmin, vain noin 30 % (kuva 2). Ero voi
johtua menetelmästä, sillä ruokintapaikalla
kirjataan puolen kuukauden jaksojen maksimimääriä ja talvilintulaskennassa kolme
kertaa talvessa kuljetun 5-12 km pitkän reitin varrella havaittuja lintuja. Hömötiaisesta - kuten muistakin ruokavieraista - olisi
hyvä tietää, kuinka monta yksilöä yksittäisellä ruokintapaikalla todellisuudessa käy
eri osissa talvea ja tuleeko ruokavieraiden
joukkoon uusia yksilöitä talven aikana.
Hömötiaisen on todettu lähinnä Etelä-Suomessa siirtyvän kulttuurin piiriin erityisesti
kylminä talvina (Väisänen & Koskimies
1989). Samaa voi odottaa tapahtuvan Lapin
ankarissa oloissa.
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Ruokintapaikkojen seurannan alkuvuosina lapintiaisen yksilömäärä kaksinkertaistui lokakuun alusta marraskuun alkuun ja pysyi sitten tasaisena huhtikuun
alkuun asti (Väisänen 1994b). Lapintiaisen
esiintyminen muuttui 1990-luvun loppuvuosina. Lajia oli silloin niukemmin Pohjois-Lapin ruokinnoilla erityisesti syystalvella, ja jaksoa kohden tavattu yksilömäärä kasvoi koko talven ajan aina maaliskuun loppuun asti (kuva 3H).
Myös Etelä-Lapin ruokintapaikka-aineisto kertoo huomattavista runsaudenvaihteluista talvesta toiseen. Lapintiaisen
tapaa keskimääräisellä paikalla vain yhtenä talvena kolmesta (taulukko 2). Käyttökelpoinen aineisto saatiin vain kolmelta
1990-luvun alkutalvelta ja sitten vasta talvelta 1999/2000. Yksilömäärä kasvoi silloin talven ajan samoin kuin viime vuosina
Pohjois-Lapissa (kuva 3G).
Harakan runsaus pysyy sangen vakaana
pääosan talvea sen jälkeen, kun laji on hakeutunut ruokinnoille lokakuun aikana.
Lapin ruokintapaikoilla käy suurempia
harakkamääriä kuin etelässä, jaksoa kohti
kolmisen harakkaa, kun muualla maassa
havaitaan vain kaksi (Väisänen 1994b).

Talvenaikainen kannan vakaus näkyy
myös uudessa harakka-aineistoissa (kuvat
2 ja 4A-B). Ilmiötä tosin hieman peittää lajin taantuma Pohjois-Lapin ruokintapaikoilla, missä 1990-luvun alussa vieraili keskimäärin 3-4 yksilöä, mutta vuosikymmenen lopussa enää 1,5-2 yksilöä. Runsaus oli
pudonnut samalle tasolle kuin Etelä-Lapissa, missä näkyy vuotuisten keskiarvojen
samankaltaistuminen kevättä kohden.
Harakka on vähentynyt Lapissa talvilintulaskennoissa 1970-luvulta alkaen, koska
maaseutu autioituu ja harakalle on tarjolla
entistä vähemmän ravintoa (Väisänen
2000a).
Närhen yksilömäärä on Lapin ruokintapaikoilla suurimmillaan jo lokakuusta alkaen ja vähenee maaliskuun loppuun
mennessä noin 50 %, kun huippu on muualla Suomessa myöhemmin ja pudotus on
vain noin 20 % (Väisänen 1994b). Hyvät
närhitalvet ovat tulleet yleisemmiksi erityisesti Etelä-Lapin ruokinnoilla 1990-luvun loppupuolella (kuvat 4C-D). Närhi
runsastui silloin myös Inarin Lapin faunistisissa aineistoissa, ilmeisesti syysvaellusten ansiosta (Karhu & Osmonen 2000).
Sekä Etelä- että Pohjois-Lapin ruokintapaikoilla on havaittu ruokintakauden alussa
jaksoa kohden lähes kaksi närheä. Maaliskuun alkuun mennessä määrä vähenee
30-40 % etelässä ja 60 % pohjoisessa (kuva
2), joten närhen talvikuolevuus lienee erityisen suurta pohjoisessa.
Kuukkeleita on ruokinnoilla runsaimmin
talven alussa ja lopussa, sillä energiaa
säästääkseen laji viettää puolihorteista hiljaiselämää kylmimmän sydäntalven ajan
(Väisänen & Hilden 1993a). Kuukkelin vierailujen huiput ovat lokakuun lopussa ja
maaliskuun lopussa. Laji on runsastunut
1990-luvulla Pohjois-Lapin ruokintapaikoilla- Etelä-Lapinkin ainoa riittävän suuri aineisto kertyi vasta viime talvelta
1999/2000 (kuvat 4E-F).
Varis on muuttolintu, jonka käynnit ovat
harvinaisia jo Etelä-Lapin ruokintapaikoilla marraskuun lopusta maaliskuun alkuun
(kuvat 4G-H). Variksen kaupungistuminen ja "kesyyntyminen", joka on ollut silmiinpistävää Etelä-Suomen asutuskeskuksissa, saattaa olla yhteydessä lajin tihentyviin keväisiin käynteihin viime vuosina jopa Pohjois-Lapin ruokintapaikoilla.
Varpusten määrä on vähentynyt viime
vuosikymmeninä jyrkästi Suomen talvilintulaskennoissa (Väisänen & Hilden
1993b). Vuosina 1979-2000 pudotus oli erityisen jyrkkä Etelä-Suomessa (-63 %) ja
Väli-Suomessa (-46 %) (Väisänen 2000a).
Ruokintapaikoilta kootut tiedot osoittavat,
että varpuskannan taantuma on jo edennyt
Lounais-Lappiin (Väisänen 2000b; ks.
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myös Rauhala 1994). Kevättalvena 2000
lasketut määrät olivat korkeintaan viidesosa kymmenen vuoden takaisista. Tervolasta ja useasta muusta Lapin taajamasta
on myös tietoja varpuskannan romahtamisesta talvella 1999/2000 (Jokimäki & Kaisanlahti-Jokimäki 1999).
Etelä- ja Pohjois-Lapin ruokintapaikkojen varpusmäärät olivat tavanomaiset
tai normaalia runsaammat talveen 1997/
98 saakka (kuvat 5A-B). Kantojen väheneminen näkyi selkeimmin tammi-huhtikuussa Etelä-Lapissa 1999-2000 ja Pohjois-Lapissa 2000. Todellisesta romahduksesta ei voi puhua, sillä määrät olivat yhtä
vähissä Etelä-Lapissa talvella 1992/93 ja
Pohjois-Lapissa 1991/92; Lounais-Lapin
ruokintapaikoilla sen sijaan oli ennätysmäisen vähän varpusia 1990-luvunkolmena viimeisenä talvena.
Varpusmäärä yleensä kasvaa Suomen
ruokintapaikoilla noin neljänneksen lokakuun alusta marraskuun loppuun ja on
huipussaan 1,5 kuukautta (Väisänen
1994b). Noin viidesosa varpusista katoaa
sydäntalvella. Varpusen runsaus on Pohjois-Lapissa enimmillään jo lokakuun lopussa. Määrät putoavat Lapissa marraskuun alusta neljässä kuukaudessa noin
40 % (kuva 2), mikä viittaa talvikuolevuuden kasvuun kohti pohjoista.
Punatulkun yleisrunsaus on vaihdellut
talven aikana niukasti useimpiin muihin
lajeihin verrattuna. Tiheydet kasvavat
Lapin kolmella osa-alueella loka-marraskuussa, vähenevät sitten lievästi maaliskuuhun asti ja lopuksi nousevat loivasti
huhtikuussa (kuva 2, Väisänen 2000b:
kuva 1). Näissä kuvaajissa ovat kuitenkin
tasoittuneet vuosien väliset erot, jotka ovat
erityisen kiintoisia punatulkulla.
Lounais-Lapin punatulkkutalvet voitiin jakaa niukkoihin tai hyviin lokakuun
puolivälistä alkavan kahden kuukauden
jakson perusteella (Väisänen 2000b). Ruokintapaikoilla oli silloin joko vähän (keskimäärin alle 5 yksilöä) tai paljon punatulkkuja (lähes 10 yksilöä jaksoa kohden).
Niukkoja alkutalvia olivat 1990/91,
1992/93, 1994/95, 1995/96 ja 1999/00 ja
hyviä loput 1991/92, 1993/94, 1996/971998/99. Talvi 1993/94voitiinlisäksisijoittaa omaan luokkaansa, sillä silloin oli paljon punatulkkuja koko talven ajan. Muutoin alkutalvien runsaat kannat olivat jo
vähentyneet tammikuun loppuun ja helmikuuhun tultaessa, jolloin keskitiheydet
olivat "putkessa", kun eri vuosien väliset
runsauserot olivat kaventuneet
Runsauskäyrien loppupäät nousevat kevättä kohden, minkä on valtakunnallisissa
aineistoissa tulkittu viittaavan paluumuuttoon (Väisänen 1994b). Suopajärvi ja Suorsa
(1999) ovatkin todenneet rengastettujen lintujen perusteella, että punatulkun kevätmuuti:okausi näyttäisi käynnistyvän koirai-
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Kuva 3. Neljän tiaislajin runsauden vaihtelu Etelä- ja Pohjois-Lapin ruokintapaikoilla 10 talvena
loka-huhtikuussa.
Fig. 3. Average number of individuals ofJour tit species during ten winters (half-months on the x-axis) at the

feeding sites of South and North Lapland.

den osalta maaliskuussa ja naaraiden osalta
huhti-toukokuussa (Rauhalan (1994) mukaan päämuuttokausi onmaalis-huhtikuussa). Em. tuloksista saadaan myös selitys "hyvien alkutalvien" runsaiden kantojen katoamiselle Kemin-Tornion seudulta vuodenvaihteen tienoilla.Kyse on (erityisesti luoteeseen!) vaeltavista linnuista, joiden liikehdintä on pääosin ohi tammikuussa.
Muun Lapin ruokintapaikoilla oli talvina 1992/93 ja 1995/96 vähän ja talvina
1991/92, 1993/94 ja 1997/98 paljon punatulkkuja (kuvat 5C-D). Huonot ja hyvät talvet erottuvat selkeämmin, kun verrataan
punatulkun runsautta Lapin vuodenvaihteen talvilintulaskennoissa ja ruokintapaikoilla tammikuun alussa (kuva 7). Suurina

marjalintutalvina 1992/93ja 1995/96 (Väisänen & Solonen 1997) Lapista laskettiin vähän
punatulkkuja. Tästä päätellen pihlajanmarjojen saatavuus saattaisi vaikuttaa nykyvuosina punatulkun esiintymiseen Lapin
ruokintapaikoilla ja asutuksen lähistöllä,
missä talvilintulaskennat pääosin tehdään.
Hyvinä maijavuosina tavanomaista suurempi osa punatulkuista joko jää muille seuduille tai viivyttelee Lapin erämaissa vähän
kiinnostuneena ruokintapaikkojen antimista. (Huomattakoon, että 1990-luvun kolmas
marjalintutalvi 1998/99 rajoittui Etelä-Suomeen, sillä pihlajalla oli marjakato Lapissa.
Talvireiteillä laskettiin silloin paljon punatulkkuja, mutta ruokinnoilla niitä oli vain
keskinkertainen määrä (kuva 7).)
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Viherpeippo kuuluu Suomen ruokintapaikkojen neljän yleisimmän lintulajin
joukkoon. Laji on osittaismuuttaja, sillä
osa kannasta on paikkalintuja ja osa muuttaa talveksi Itämeren eteläpuolelle ja jopa
Lounais-Eurooppaan asti. Suomessa talvehtiva kanta on kasvanut noin 40-kertaiseksi 1900-luvun jälkipuoliskolla, sillä viherpeippo on suuresti hyötynyt lintujen
talviruokinnasta (Väisänen & Hilden
1993b, Väisänen & Solonen 1997, Väisänen
2000a). Talviruokinnan houkuttelemana
yhä suurempi osa viherpeipoista on ruvennut talvehtimaan Suomessa. Oulun ja
Lapin lääneissä viherpeippoja tavataan
usein eniten alku- ja lopputalven aikana,
sillä kannan pääosa muuttaa etelämmäksi
sydäntalven ajaksi.
Viherpeippo on jo valloittanut lähes
koko Lapin asutun alueen, kuten Karhun ja
Osmasen (2000) tuoreet tiedot Inarin
Lapista kertovat. Pohjois-Lapissa viherpeippoja on yhdeksällä ruokintapaikalla
kymmenestä (taulukko 2). Vuosikäyrien
järjestys osoittaa, että kanta on jatkuvassa
kasvussa (kuvat SE-F). Kuvaajatnotkahtavat keskitalvella, kun osa kannasta muuttaa etelään. Notkahdus syvenee kohti pohjoista, sillä keskirunsaus putoaa muuton ja
talvikuolevuuden vuoksi lokakuun lopusta helmikuun alkuun Lounais-Lapissa
26 %, Etelä-Lapissa 43 % ja Pohjois-Lapissa
68 %. Muutolle lähtevien osuudesta ja kohdealueesta olisi hyvä saada tietoa. On mahdollista, että osa Pohjois-Lapin linnuista
pysähtyy ainakin joksikin aikaa jo muun
Lapin lukuisille ruokintapaikoille. Lounais-Lapissa on nimittäin viime vuosina
havaittu erityisen suuria määriä viherpeippoja alkutalvella aina joulukuun puoliväliin asti (Väisänen 2000b).
Keltasirkkuparvet siirtyilevät oikukkaasti, joten talvikannan vaihtelun säännönmukaisuudet näkyvät vasta suuresta aineistosta. Lapin talviset keltasirkkukannat
ovat kasvaneet hitaasti noin 20 viime vuoden talvilintulaskennoissa (Väisänen
2000a). Lajin runsaus putoaa ruokintapaikoilla jyrkästi kohti koillista ja pohjoista
(taulukko 2). Lounais-Lapin yksilömääristä on jäljellä vain 1/3 Etelä-Lapissa ja 1/10
Pohjois-Lapissa, missä keltasirkku on lähes kadoksissa joulukuun lopusta helmikuun loppuun (kuva 5H).
Keltasirkun yksilömäärät lisääntyvät
Lounais- ja Etelä-Lapissa alkutalven aikana, mutta myöhemmässä kehityksessä on
ollut suuria eroja erityisesti 1990-luvun
alun talvien välillä (kuva 5G, Väisänen
2000b: kuva 5B). Talvikannat olivat erityisen vähissä 1990/91 ja 1991/92. Suurimmat keltasirkkupaTvet ilmestyivät eteläiseen Lappiin talvella 1994/95. Mikäli poikkeustalvia ei oteta huomioon, hahmottuu
käyrien jakaumasta keltasirkkumäärien
kasvu lokakuusta joulukuun alkuun ja sen
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Kuva 4. Neljän varislinnun runsauden vaihtelu Etelä-ja Pohjois-Lapin ruokintapaikoilla 10 talvena

loka-huhtikuussa.
Fig. 4. Average number ofindividuals ofJour corvid species during ten winters (half-months on the x-axis) at
the feeding sites of South and North Lapland.

jälkeinen hidas väheneminen kevättalven
loppuun (vrt. myös kuvaan 2).
Urpiaisen syysmuutto huipentuu syys-lokakuussa ja vaellus voi jatkua vilkkaana
vielä joulukuussa (Rauhala 1994). Urpiaiset alkavat kuitenkin hyödyntää ruokintapaikkojen antimia mainittavassa määrin
vasta tammi-huhtikuussa (kuva 6A-B,
Väisänen 2000b). Koivun ja lepän siemensadon rippeitä lienee saatavilla niin paljon
vuoden loppukuukausina, että ruokintapaikkojen tarjonta ei vielä houkuttele.
Ravintotilanne huononee vuodenvaihteen
jälkeen, ja ruokintapaikat alkavat kiinnostaa urpiaisia.

Hyvät urpiaisvuodet ovat yleistyneet
Lapin ruokintapaikoilla 1990-luvun loppua kohden. Taustalla voivat olla puiden
siemensadon vaihtelut, mutta on myös
mahdollista, että urpiainen on parhaillaan
oppimassa entistä paremmin käyttämään
ruokintapaikkoja uusina ravinnonlähteinä. Urpiaisia houkuttelevat erityisesti auringonkukan siemenet ja maapähkinät
murskattuina pieniksi murusiksi.
Käpytikkoja havaitaan Suomen ruokintapaikoilla yleensä yksi jaksoa kohti. Mitä
pohjoisempana ollaan, sitä varhaisemmin
laji saapuu paikalle - Lapissa jo lokakuun
lopussa (Väisänen 1994b). TalvenaikaisesLINNUT-VUOSIKIRJA 2000

Muita tutkimuksia

Lapin ruokintapaikkojen talvilinnut
Etelä-Lappi South Lapland

Pohjois-Lappi North Lapland

Varpunen Passer domesticus
90191
---4,- 91/92
_._ 92/93
-+- 93194
-11-

30

Varpunen House Sparrow

-0- 95196
--&- 96/97
-V- 97/98
-<)- 98/99

30

10

B
X

10

X

N

Punatulkku Pyrrhufa pyrrhula

C

XII

XI

10

Viherpeippo Greenfinch

Viherpeippo Carduelis chloris

90/91
-0- 95/96
---4,- 91/92
--&- 96/97
--92/93
-V- 97198
10 h - c - - - - l C ! l - l - - - - - - - - - - - - - - - - - j 10 hsc-+'t----_._--93-/94
___
-0-~98/_9_9-------,arl
-11-

--- 94/95

-0- 99/00

F
X

XI

XII

Keltasirkku Emberiza citrinella

X

XI

XII

Keltasirkku Yellowhammer

H

10 > - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <

X

XI

XII

Kuva 5. Varpusen, punatulkun, viherpeipon ja keltasirkun runsauden vaihtelu Etelä- ja PohjoisLapin ruokintapaikoilla 10 talvena loka-huhtikuussa.

Fig. 5. Average number af individuals af Jour seed-eating species during ten winters (half-months on the
x-axis) at the feeding sites of South and North Lapland.

sa esiintymisessään käpytikka on tasaisin
kaikista 16 esimerkkilajista. Etelä-Lapissa
sen yksilömäärä nousee hienokseltaan kevättä kohden ja vähenee vasta huhtikuun
lopussa (kuvat 2 ja 6C). Pohjois-Lapissa käpytikka on jo siksi harvinainen, että aineisto on riittävän suuri vain osasta havaintovuosia. Talven 1997/98 melko runsas kanta sekä kevätliikehdintä maaliskuun 1998
lopussa näkyvät sekä Etelä- että PohjoisLapin aineistossa (kuva 6C-D). Käpytikkoja oli tuona talvena paljon myös talvilintulaskennoissa (Väisänen 2000a).

nen & Hilden 1993a, Väisänen 1994b,
1996). Peippojen esiintymiskausi kestää
Lapin ruokintapaikoilla syksyllä lokakuun alun, jolloin järripeippo on paljon
peippoa runsaampi. Kumpikin laji katoaa
nopeasti marraskuun puoliväliin mennessä ja palaa takaisin huhtikuussa. Peippo
voi vierailla sangen suurina parvina huhtikuun alusta alkaen ja järripeippo huhtikuun lopussa.

Peippo ja järripeippo (kuvat 6E-H) edustavat ruokintapaikoilla vierailevien syysja kevätvieraslajien suurta joukkoa (Väisä-

Lapin ruokintapaikoilta saadut tiedot
osoittavat, että lajien runsaussuhteet
muuttuvat voimakkaasti talven edetessä
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(kuva 2, Väisänen 2000b: kuva 1). Muutoksia säätelee monimutkainen joukko tekijöitä kuten muuttoliikkeet, talvikuolevuus,
sään ja ilmaston vaihtelut sekä ravintotilanteen vaihtelut, jotka usein johtuvat
elinympäristöjen määrän ja laadun muutoksista.
1990-luvulla havaitut voimakkaat linnustomuutokset tulevat ilmeisesti jatkumaan. Voidaan ennustaa, että varpunen
hupenee lähivuosina jyrkästi Lapissa, mutta tilalle saadaan pikkuvarpusia, kuten on
jo tapahtumassa Lounais-Lapissa (Väisänen2000b). Viherpeipotja sinitiaisetnähtävästi jatkuvasti runsastuvat, urpiaisesta
saadaan entistä tavallisempi ruokavieras,
mutta hömötiaiset vähenevät, koska niiden pesimä- ja talvikautiset olosuhteet
huononevat Suomen talousmetsissä.
Lapin lintulaudat ovatkin näköalapaikkoja
seurattaessa linnuston muutoksia. Niiltä
saadaan tietoja, jotka voivat toimia virikkeinä muutosten syitä koskeville tarkemmille tutkimuksille - sehän kuuluu linnuston seurannan päätavoitteisiin.
Ruokintapaikka-aineiston merkitys on
alkanut selvetä vasta aineiston karttuessa.
Seurantaa suunniteltaessa ei voinut arvata,
että tavalliset luonnosta kiinnostuneet
kansalaiset (lintuharrastajat muodostavat
tarkkailijoiden vähemmistön) voisivat kerätä tällä yksinkertaisella menetelmällä todella tärkeän aineiston. Seurantatietojen
merkitys korostuu Lapissa, joka yleensä on
jäänyt muuta maata huonommalle valtakunnallisissa linnustoselvityksissä.
Yllätyin laitettuani lajien vuosivaihtelukuviin kymmenen talven kuvaajat. Käyrien
paljoudesta huolimatta kokonaiskuva oli
harvoin sekasortoinen. Kymmenen käyrän
kooste paljasti kunkin lajin kannanvaihtelun luonteen talven eri osissa, samoin kuin
kannan pitkäaikaisen kehityksen. Normaalista poikkeavat talvet tai jopa yksittäisellä
jaksolla havaitut huippuesiintymät voivat
auttaa ymmärtämään lajin vaiheita.

Päiväkohtaiset havainnot talteen!

Lajien vuosivaihtelukäyrissä on muutamia
äkkijyrkkiä hyppäyksiä, jotka johtuvat ruokintapaikoilla jollakin jaksolla havaituista
suurista yksilömääristä. Selvitin Lounais-Lapin aineistosta tarkemmin yhtä talitiaishuippua, joka ilmeni marraskuun 1992
lopussa (kuva 8; Väisänen 2000b). Ruokintapaikkalomakkeen lisätiedoista kävi ilmi,
että Valde Aho havaitsi Karungissa pitämällään ruokintapaikalla 29.11.1992 massavaelluksen, josta hän laski ainakin 60 talitiaista. Tämä nosti reippaasti kyseisen jakson
keskiarvoa koko Lounais-Lapissa. Ahon pihan kautta saattoi kulkea tuona päivänä satoja talitiaisia. Lintujen rengastajat ovat nimittäin todenneet, että ruokintapaikalta saa
päivän aikana pyydystetyksi moninkertai137
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Kuva 6. Urpiaisen, käpytikan, järripeipon ja peipon runsauden vaihtelu Etelä-ja Pohjois-Lapin ruokintapaikoilla 10 talvena loka-huhtikuussa.
Fig. 6. Average number af individua/s af Jour seed-eating species during ten winters (half-months on the
x-axis) at the feeding sites af South and North Lapland.

sesti tali- ja sinitiaisia verrattuna yhdellä
kertaa havaittuun suurimpaan määrään
(esim. Suopajärvi 1998). Tapio Solonen on
havainnut näiden lajien talvella kiertelevän
aika yleisesti ruokinta paikkojen välillä melko laajalla alueella.
Ahon mukaan talitiaisvaellus liittyi
säätilan muutokseen. Lähellä sijaitsevan
Haaparannan sääaseman tiedot vahvistavatkin tämän (kuva 8). Havaintopäivää
edelsi viikon pituinen kylmä kausi, jolloin
pakkasta oli jopa yli 20° ja vielä 29. päivän
vastaisena yönä 15,5°. Sitten saapui poikkeuksellisen syvä matalapaine Islannista ja
Pohjanmereltä Perämeren pohjukkaan.
Maksimilämpötila nousi päivän aikana
huikeasti lähelle nollaa, mutta sadetta ei
vielä tullut paljoakaan. Tämä poikkeuksellinen sääilmiö nähtävästi sai talitiaiset liikkeelle.
Yksittäisellä jaksolla havaitut huippuesiintymät voivat siis osoittautua kiintoisiksi ja tarkemman tarkastelun arvoisiksi. Silloin eivät kuitenkaan riitä kahden
viikon jakson "parhaan" tai "toiseksi parhaan" päivän yksilömäärät, vaan tarvittaisiin päivämäärät, jolloin poikkeuksellinen lintumäärä nähtiin. Ruokintapaikka-aineiston tietosisältö paranisikin suuresti, mikäli tietokannassa olisi eri lajeista
myös kunkin tarkkailupäivän suurin yksilömäärä. Eräs eteläsuomalainen havainnoija on ratkaissut tämän ongelman laatimalla monisivuisen lomakkeen, jossa on
tila eri lajien suurimmalle lintumäärälle
talven kunakin 212 (karkausvuonna 213)
havaintopäivänä. Sellaiset listat ovat tärkeitä, mutta mikäli jättilomakkeita saadaan muutama sata, ruuhkauttavat ne tietojen tallentamisen Eläinmuseossa. Pitkät
lomakkeet saattaisivat lisäksi karkottaa
joitakin havainnoijia. Seurantahan perustuu siihen, että kukin on mukana niin ka uan kuin pitää havainnointia hauskana ja
hyödyllisenä.
Ruokintapaikkojen tarkkailijoihin kuitenkin kuuluu myös henkilöitä, joilla on
Windows-ympäristössä toimiva mikro,
Excel-tietokantaohjelma, printteri ja internet-yhteys. Pekka Suopajärvi on kehittänyt
heitä varten ohjelman, johon voi helposti
naputella päivittäiset yksilömäärät (myös
aikaisempien vuosien tiedot, mikäli ne ovat
tallessa). Ohjelma laskee ja tulostaa "nappia
painamalla" nykyisen mallisen ruokintapaikkalomakkeen, jossa ovat jaksottaiset
tiedot, sekä mahdollistaa niin jaksokohtaisten kuin päivän tarkkuudella olevien tietojen lähettämisen Eläinmuseoon sähköisessä
muodossa joko sähköpostilla tai levykkeellä. Ohjelmaan voi tutustua osoitteessa:
http:\\ www.kemi.fi\ -xenus \tiedostot\.

Kuusi tiainen vierailee melko harvoin Lapin ruokintapaikoilla. © Hannu Eskanen
The Coal Tit.
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Kuva 7. Punatulkun runsaus Lapissa 1990- luvun talvina vuodenvaihteen laskennassa ja ruokintapaikoilla tammikuun alussa. Talvilintulaskennan tulos ennustaa hyvin ruokintapaikoilla havaitun
määrän (regressiosuoran ympärillä 95 % luotettavuusväli; RZ = 65 %, P = 0.005).
Fig. 7. Densihj of the Bullfinch in Lapland during ten winters of the 1990s in mid-winterwinter bird censuses
(x-axis: individuals per 10 km of census route) and at feeding sites (y-axis: individuals per half-month in the
beginning oflanuary). DensihJ from winter bird censuses predicts well t'1at received from feeding sites (95%
conficence intervals around the regression line; R2 = 65%, P = 0.005).
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Talitiainen Parus major Great Tit
Lounais-Lappi SW Lapland

:(\j

:Q

Osallistu sinäkin!

Ruokintapaikkasi tiedoilla voi olla suurikin
merkitys talvilinnustomme tutkimuksen
kannalta. Seurannan voi aloittaa kesken talven, ja jo kahden peräkkäisen jakson aineisto on hyödyllinen. Ohjeita ja lomakkeita levitetään osoitteesta: Linnustonseuranta,
Eläinmuseo, PL 17 (P. Rautatiekatu 13),
00014 Helsingin yliopisto (sähköpostiosoite: pekka.routasuo@helsinki.fi}. Jos käytössäsi on intemet-yhteys, kannattaa kokeilla
Kemin Lintuharrastajien sähköpostilaatikosta http: \ \ www.kemi.fi\-xenus\ saatavaa ohjelmaa, jolla voit tallentaa päivittäiset ruokintapaikkahavainnot. Samassa paikassa ovat myös seurannan ohjeet.

Kiitokset
Kiitokset lintujen ruokkijoille, jotka ovat keränneet mainiot havaintosarjat Lapin talvilinnuista. Pekka Suopajärvi kehitti ruokintapaikkatietojen ansiokkaan tallennusohjelman. Pentti
Rauhala esitti idean, että ruokintapaikka-aineistoa kannattaa hyödyntää paikallisyhdistyksen
alueen puitteissa. Tapio Solosen kommentit paransivat käsikirjoitusta.
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Kuva 8. Talitiaisen runsauden vaihtelu Lounais-Lapin ruokintapaikoilla 10 talvena loka-huhtikuussa (yläkuva: huomaa huippu marraskuun 1992 lopussa). Alakuvissa on sademäärän ja lämpötilan vuorokautinen vaihtelu Haaparannassa 11.11.-5.12.1992 (Väder och Vatten; numerot December
1992, Januari 1993). Nuolen osoittamana päivänä 29. marraskuuta käynnistyi voimakas talitiaisvaellus läheisellä Karungin ruokintapaikalla.
Fig. 8. Average number ofindividuals of the Great Tit during ten winters (halj-months on the x-axis) at the fee-

ding sites of SW Lapland (top figure; note peak abundance in late November 1992). Figures below show daily
variations of precipitation and temperature in Haparanda, Sweden, from 11 November to 5 December 1992.
Arrow points to 29 November, when a strong invasion of the Great Tit started at the neighbouringfeeding site
of Karunki, Finland.
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Bird numbers have been monitored at feeding
sites during harsh northem winters by the Finnish version of the garden bird survey. Voluntary bird watchers (Table 1) monitored 156 winter
feeding sites in Lapland from 1 October to 30
April during 14 half-month periods in winters
1988/1989-1999/2000 (the period 16-30 April
was, however, censused during the last three
winters only). For each species, the maximum
number of individuals observed on the "best
day", "the second best day" and median day
were reported from each period. Additional
data were collected on the counting efficiency (4
categories), as well as on the quantity (3 categories) and the quality of food available (8 categories). Data from ten winters of the 1990s will be
used here for South and North Lapland (Fig. 1);
results from SW Lapland have been published
earlier (Väisänen 2000b).
For presence and general abundance of the
24 most common species see Table 2. Trends of
abundance during the winter in 16 species are
manifold (Fig. 2): steady decline in mid-winter,
apparently indicating winter mortality (e.g.,
House Sparrow and Great Tit); strong increase
in early winter (Yellowhammer in S Lapland) or
in the second half of the winter (Redpoll) due to
delayed invasion to the feeding sites; decrease in
mid-winter caused by partial migration (e.g.,
Greenfinch and Hooded Crow) or by decline in
activity (Siberian Jay); autumn and spring visits
by rea! migratory birds (e.g., Chaffinch and
Brambling).
In species-specific diagrams of Figs. 3-6, values of single half-months from one winter are generally based on observations of the "best day"
from 8-23 feeding sites (statistical details in Väisänen 1994a). Abundance of the Great Tit has changed rather regularly in South and North Lapland
during the studywinters (Figs. 3A-B): peak occur-
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rence after the period of autumn movements, decrease by half in settled populations during the
winter, resulting on average five birds per site left
in the spring. The Blue Tit has increased strongly
in SW and S Lapland in the 1990s, and also trends
in numbers during October-December have
changed (Fig 3C). Population has grown only moderately in N Lapland, where decline in mid-winter may indicate of normal partial migration (Figs.
3D). The decline of the Willow Tit that has been
noted in Finnish winter bird censuses in the 1990s,
can be seen especially in the data of N Lapland
(Fig. 3F). Willow Tit numbers decrease about 30%
during November-February in Sand N Lapland.
Abundance of the Siberian Tit has declined at the
feeding sites in the 1990s. The period of peak occurrence of this species has moved to March (Fig.
3H).
Magpie numbers have remained rather
stable during the greatest part of the winter, but
general abundance has declined during the study years, especially in the North (Figs. 4A-B).
Numbers of the Jay drop about 30-40% in South
and 60% in North Lapland during the winter, indicating higher mortality in the North (Figs.
4C-D). The Jay has become more common in the
1990s. The same concerns the Siberian Jay in its
main area, North Lapland (Fig. 4F). The species
is less active in mid-winter and then also visits
the feeding sites less often. The Hooded Crow is
mainly migratory in Lapland and rare as winter
guest from late November to early March (Figs.
4G-H).
The decline of the House Sparrow that has
been noted in large European areas, was noted
as a crash in SW Lapland in winters 1998-2000.
Low abundances have been noted South and
North Lapland at the feeding sites in recent winters fromJanuary to April (Figs. 5A-B). Sparrow
numbers decline about 40% in Lapland during
four mid-winter months (Fig. 2), which may be
taken to indicate of large winter mortality in the
North. The Bullfinch was scarce in Lapland in
certain winters (1992/93, 1995/96) and abundant in others (1991/92, 1993/94 and 1997/98)
(Figs. 5C-D). Counts along winter bird census
routes and at feeding sites have produced
mid-winter densities that are correlated (Fig. 7).
Rowanberry crop has generally been abundant
in winters when Bullfinch numbers have been
low. The Greenfinch has become more abundant in Lapland during the study winters (Figs.
5E-F). Mid-winter numbers decline most steeply in North Lapland, apparently indicating that
the role of partial migration is strongest there.
Abundance of the Yellow-hammer has a steep
geographical gradient: of numbers found at the
feedingsites ofSW Lapland aboutl/3 are leftin
South Lapland and 1/lOinNorth Lapland (Figs.
5G-H). In an average year, numbers increase in
SW and South Lapland during the early winter
and then slowly decline to late winter (see also
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Fig. 2); some winters differ, however, notably
from the general trend.
The Redpoll prefers to use the seed crop of
the birch and the alder during the early winter. It
starts to utilize the feeding sites of Lapland more
commonly from January to April (Figs. 2, 6A-B).
Good Redpoll years became more common towards the end of the 1990s. Annual variation in
the seed crop of trees may be at the background,
but it is also possible that the bird has learnt to use
the new resources offered by man - especially
small fragments of sunflower seeds and nuts.
Wintertime occurrence of the Great Spotted
Woodpecker has been most even among the species studied here (Figs. 2, 6C-D). The monitoring
has revealed that the species was more common
in winter 1997/98 and moved around in the end
of March 1998. The Chaffinch and Brambling are
typical migratory birds that visit the feeding sites
in the autumn and spring (Figs. 2, 6E-H).
A peak abundance noted in the Great Tit in
SW Lapland at the end of November 1992 was
caused by local invasion, which coincided with
sudden changes in winter weather (Fig. 8). For
this kind of more detailed applications of the feeding site data the half-month periods a:re too crude, but we would need species-specific numbe:rs
obse:rved in single days. Starting from the winte:r
2001/2002, one may gather and send to the Zoological Museum such data by a special internet
program, which has been planned by Pekka Suopajä:rvi (in Finnish at
http:\\ www.kemi.fi\ ~xenus\ tiedostot\).
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