Sisämaan seurantap n
- alituiset sateet heikensivät pesimistulosta
Jukka Haapala, Martti Heikinheimo ja Pertti Saurola

A

lkukevään suotuisat säät
vauhdittivat pesintöjen alkua
ja monien muuttajien paluuta
pesimäpaikoille.
Niinpä
useimpien lajien vanhoja lintuja saatiin
verkoista edellisvuotista enemmän. Hyvin
alkuun päässeet pesinnät joutuivat kuitenkin koetukselle jo toukokuun lopulla harmaaksi ja sateiseksi muuttuneen kesän
myötä. Sen seurauksena nuoria lintuja jäi
verkkoihin odotettua vähemmän ja pesimistuloksetkin jäivät huippuvuotta 1999
huonommiksi.

Pyyntien vakiointi kaiken perusta

Sisämaan seurantapyyntiin (SSP) osallistuva rengastaja vakioi itse kaiken pyyntiin
liittyvän. Hän pystyttää verkkonsa aina samaan aikaan, samoille paikoille, 12 päivänä tasaisesti toukokuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana. Hyvän SSP-rengastajan tunnusmerkkejä ovat erinomainen lintujen lajin-, sukupuolen-ja iänmääritystaito, hän on asialleen omistautunut, pitkäjänteinen ja kenties hieman intomielinenkin, eikä hän tosiaankaan nuku aamuisin.
Useimmat pyynnit näet alkavat jo paljon
ennen kukonlaulua, jotkut jopa aamuneljältä.
Vakiointien ansiosta SSP-pyyntien tulokset heijastavat yleisimpien verkkolintujen populaatioiden koossa ja pesimistuloksessa tapahtuneita muutoksia. Aikuislinnuista saatuja vuosittaisia kontrolleja voidaan lisäksi käyttää kuolevuuden arvioinnissa sitten, kun aineistoa on kertynyt tarpeeksi. Tähän asti kerätty kontrolliaineisto
ei vielä riitä kuolevuusanalyyseihin.

Pyyntikauden 2000 sää

Seurantapyynnin ohjeiden mukaisesti
SSP-rengastaja pyrkii aina vakioimaan
paitsi itse pyynnin teknisen toteutuksen
myös sään lyhytaikaisen vaikutuksen yksittäisen pyyntipäivän tuloksiin. Pyyntipäiväksi näet valitaan aina - pyyntikalenterin
sallimissa rajoissa - säähän liittyviltä ominaisuuksiltaan mahdollisimman suotuisa,
heikkotuulinen, sateeton ja mieluusti vielä
pilvinen päivä. Sateessa, tuulessa tai räiLINNUT-VUOSIKIRJA 2000

Ruokokerttunen on SSP:n runsaimpia lajeja.© Jukka Haapala
The Sedge Warbler.

keässä auringonpaisteessa linnut havaitsevat verkot helpommin. Sen seurauksena ne
myös pystyvät väistelemään niitä paremmin kuin otollisen pyyntisään vallitessa.
Sateella linnut myös liikkuvat vähemmän.
Pysyvämmän sateen sattuessa verkot joudutaan tietenkin sulkemaan, jolloin vakiopyynnin tavoitekesto ei edes täyty.
Eri kesien säät eivät kuitenkaan yleensä
ole veljiä keskenään. Ennen pitkää jonkin
pyyntikauden sää on myös pitkällä aikavälillä mitattuna kylmempi, sateisempi, tuulisempi tai pilvisempi kuin toisen. Pyyntiohjeiden suosittelema "otollisen" pyyntipäi-

vän valinta yleensä nollaa sään vaikutuksen
pyyntituloksiin, etenkin yhden ja saman
pyyntikauden sisällä. Mutta pitkään kestävät poikkeamat keskiarvoista voivat tietenkin vaikuttaa lintujen runsauteen ja sitä
kautta myös pyyntituloksiin.
Pyyntikausien 1999 ja 2000 tärkeimmät
sääolosuhteet on tiivistetty kuvaan 1.
Kokonaisuutena kesä 2000 oli harmaa, tuulinen ja sateinen, kesä 1999 puolestaan hyvin lämmin, aurinkoinen ja kuiva. Pyyntikaudella 2000 koettiin jo kolmantena vuotena peräkkäin poikkeuksellisen lämmin huhtikuun loppu, jonka jälkeen lämpötilat pa75
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Kuva 1. Vuorokauden keskilämpötilat ja kymmenen päivän kumulatiiviset sademäärät huhtikuun lopulta
syyskuun alkuun vuosina 2000 (ala-) ja 1999 (yläkuva) Ilmatieteen laitoksen Jokioisten observatoriolla. Vertailu vuorokauden keskilämpötilan pitkäaikaisiin (1961-1990) keskiarvoihin (tasainen yhtenäinen käyrä) sekä
sen maksimi- ja minimiarvoihin antaa käsityksen kylmistä ja lämpimistä jaksoista. Kymmenen päivän jaksot
vastaavat likimain SSP-jaksoja 1-12.

Fig. J. The daily mean temperatures (lämpötila) and the ten-day cumulative precipitation sums (sadesumma)
fi-o,n /ate April to August 2000 (lowe1) and 1999 (upper diagram) at the Jokioinen Observato1y of the Finnish
Meteoro/ogica/ Institute (/ocation 60.49 N, 23.30 E). The /ong-term (1961-1990) daily mean temperatures
(smooth curve) and its minimum and maximum va/ues (dashed) Iines are also shown. The ten-day periods correspond approximately to the SSP visit periods No. 1-12.
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Kuva 3. SSP-paikkojen määrät 1986-2000. Musta= paikkoja yhteensä. Harmaa= vuosivertailuun kelpuutettujen paikkojen määrä.
Fig. 3. NumberofSSP sites 1986-2000. Black = total number ofsites. Grey= 1111111berofsites used in pairwise
comparison.
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Kuva 2. SSP-paikkojen sijainti vuonna 2000.
Fig. 2. Active SSP sites in 2000.

lautuivat sään viilenemisen myötä normaalilukemiin heti toukokuun alussa. Yöpakkasia esiintyi toukokuun puolella normaalia
vähemmän ja sää lämpeni kesäiseksi 20.5.
tienoilla. Tuolloin kasvukausi eteni jo nopein harppauksin ja kasvustotkin olivat
saaneet kesäisen ilmeen. Korkeapaineen
vuoksi tuulet olivat heikkoja ja sademäärät
jäivät vähäisiksi aina 23.5. asti. Toukokuun
viimeisellä viikolla matalapaineet vilkastuivat ja sää muuttui sateiseksi.

Kesäkuun alku oli aina juhannukseen saakka viileä ja runsassateinen. Tehoisan lämpötilasumman avulla mitattu kasvukauden eteneminen hidastui ja jäi jälkeen normaalista. Sademäärissä esiintyi huomattavia alueellisia eroja: paikoin satoi jopa kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna,
mutta Jokioisissa mitatut sademäärät olivat tavanomaisia. Juhannuksen jälkeen
sää lopulta lämpeni hetkellisesti jopa hellelukemiin. Samalla ukkosaktiivisuus lisääntyi etenkin Itä- ja Kaakkois-Suomessa
ja ukkospuuskat ja rankkasateet aiheuttivat paikallisia tuhoja.
Heinäkuu oli harmaa ja sateinen. Etelästä ja
kaakosta suuntautuneet matalapaineet
toivat mukanaan sateita lähes päivittäin.
Paikoin Lounais-Suomen sisämaassa sademäärä nousi kaksinkertaiseksi normaaliin verrattuna. Sää oli myös tavanomaista
tuulisempi. Keskilämpötila oli normaali,
LINNUT-VUOSIKIRJA 2000
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Itä-Suomessa lämpimien öiden ja kaakkoisvirtauksen vuoksi hieman normaalia
korkeampi.
Elokuussa sateinen säätyyppi jatkui. Matala paineet tulivat nyt enimmäkseen lounaasta. Päivittäiset sademäärät olivat kuitenkin melko tavanomaisia. Välillä saatiin
auringonpaistettakin sen verran, että elokuusta muodostui kokonaisuudessaan
harmaan kesän aurinkoisin kuukausi. Sää
oli tasaisen lämmin päivästä toiseen, päivällä noin 20, yöllä yleensä yli 10 astetta.
Kuun viimeinen viikko oli poutainen ja
lämmin.

Toiminta vuonna 2000

Kesällä 2000 suotuisan pyyntipäivän valinta oli tavallista hankalampaa. Tuulisuus ja
runsaat sateet haittasivat pyyntiä lähinnä
kahdella tavalla. Paikoin pyyntejä jouduttiin jättämään väliin siksi, ettei suotuisia
säitä kerta kaikkiaan osunut samoille päiville, jolloin rengastajalla olisi ollut mahdollisuus toteuttaa tiettyyn pyyntijaksoon
kuuluva rengastuskäynti. Paikoin puolestaan aina tulvakorkeuteen asti noussut vedenpinta rajoitti yksittäisten verkkojen
käyttöä niin, ettei kaikkein rannimmaisia
(lähinnä merta, järveä, jokea tai ojaa sijaitsevia) verkkoja aina saatu pyyntiin.
SSP-pyyntiä harjoitettiin kaikkiaan 36
paikalla, joista 28 kelpuutettiin vuosien väliseen vertailuun (kuvat 2-3). Vuosivertailuun pääsivät kaikki paikat, joilla oli sekä
vuosina 1999 että 2000 tehty 6-12 keskenään vertailukelpoista pyyntiä (yhdeltä
paikalta vertailupyyntejä kertyi vain viisi,
mutta tasaisesti koko kesälle jakaantuneena, minkä vuoksi senkin tulokset tällä kertaa kelpuutettiin mukaan).
Pyyntipaikkojen kokonaismäärän ja siitä
edelleen vertailuun kelpuutettujen lukumäärän välinen ero oli suuri. Vertailun ulkopuolelle jääneistä paikoista kolme (Kotka,
Rovaniemen maalaiskunta ja Äänekoski) oli
projektille uusia, kaksi uudelleen henkiin herätettyjä ja lopuilla kolmella saatiin tehtyä
vain neljä vertailukelpoista pyyntiä.
Vertailukelpoisilla paikoilla pyyntiin
oli viritetty yhteensä 2 812 verkkometriä
eli 100,4 m paikkaa kohden. Jos kaikki verkot olisivat olleet yhdeksän metrin mittaisia, verkkojen lukumäärä olisi ollut keskimäärin 11. Kahden vertailuvuoden kokonaisaineisto käsittää kaikkiaan 19 002
pyydystystä. Lukuun sisältyy 15 800 rengastusta (86 lajista) sekä 3 202 kontrollia,
joista 11 on saatu ulkomaisilla renkailla
merkityistä linnuista. Aineisto on kerätty
33 kunnan alueelta ja pyyntiin on osallistunut kaikkiaan48 rengastajaa (43 vuonna
2000).
Pyyntitulokset on entiseen tapaan tiivistetty taulukoihin 1-3. Tällä kertaa olemme kuitenkin laajentaneet taulukoitujen laLINNUT-VUOSIKIRJA 2000
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Taulukko 1. Joidenkin lajien vanhojen lintujen kokonaisyksilömäärien muutokset SSP-aineistossa 19992000. n= vertailtavien parillisten pyyntipaikkojen lukumäärä.* =tilastollisesti merkitsevä muutos 5 % tasolla.

Table 1. Changes in adult captures at SSP sitesfi'om 1999 to 2000. n =numberofpairedsites.
significant change at the 5 % /evel.

* =statistically

VANHOJAAD

Laji

Se_ecies

Rautiainen Prunella modularis
Punarinta Erithacus rubecu/a
Satakieli Luscinia luscinia
Mustarastas Turdus merula
Räkättirastas Turdus pilaris
Punakylkirastas Turdus iliacus
Ruokokerttunen Acr. schoenobaenus
Rytikerttunen Acr. scirpaceus
Mustapääkerttu Sylvia atricapil/a
Hernekerttu Sylvia curruca
Pensaskerttu Sylvia communis
Lehtokerttu Sylvia barin
Pajulintu Phylloscopus trochilus
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Peippo Fringil/a coelebs
Viherpeippo Carduelis chloris
Punavarpunen Carpodacus erythrinus
Pajusirkku Emberiza schoeniclus

Muutos

Total

%

n

Yht.
1999

2000

Chang_e

18
26
14
21
22
25
17
13
17
24
19
25
27
21
23
26
26
17
16
19

23
91
34
43
61
97
354
74
23
40
96
127
389
128
97
145
166
113
60
128

22
89
53
51
61
82
473
87
35
80
122
152
345
167
99
149
179
171
55
143

-2
+55
+19
0
-15
+34*
+18
+52
+100*
+27
+20
-11
+30*
+2
+3
+8
+51
-8
+12

-4

Taulukko 2. Joidenkin lajien nu01ien lintujen kokonaisyksilömäärien muutokset SSP-aineistossa 19992000. n= vertailtavien parillisten pyyntipaikkojen lukumäärä. *=tilastollisesti merkitsevä muutos 5 % tasolla.

Table 2. Changes injuvenile captures at SSP sites.fi-0111 1999 to 2000. n = number afpaired sites.
cally signijicant clzange af the 5 % level.
NUORIAJUV

Laji

Se_ecies

Rautiainen Prunel/a modularis
Punarinta Erithacus rubecula
Satakieli Luscinia /uscinia
Mustarastas Turdus merula
Räkättirastas Turdus pilaris
Punakylkirastas Turdus iliacus
Ruokokerttunen Acr. schoenobaenus
Rytikerttunen Acr. scirpaceus
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
Hernekerttu Sylvia curruca
Pensaskerttu Sylvia communis
Lehtokerttu Sylvia barin
Pajulintu Phyl/oscopus trochi!us
Kirjosieppo Ficedu/a hypoleuca
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Peippo Fringilla coelebs
Viherpeippo Carduelis chloris
Punavarpunen Carpodacus erythrinus
Pajusirkku Emberiza schoeniclus

jien valikoimaa ja kelpuuttaneet mukaan
myös uusia lajeja. Kun pyynnit 15 vuotta
sitten alkoivat, analyysiajot voitiin tehdä
vain muutamalle kouralliselle lajeja. Sittemmin pyyntisaaliin koostumus ja eri lajien keskinäinen runsaus on hieman muuttunut, lähinnä pyyntipaikkojen uusiutumisen myötä. Sen seurauksena uusia lajeja
on kivunnut SSP-analyyseihin kelvollisten
lajien joukkoon.

* = statistiMuutos

Total

%

n

Yht.
1999

2000

Chang_e

19
27
9
18
17
16
17
9
15
21
20
19
26
21
23
26
19
12
10
17

70
427
26
42
35
33
715
126
58
106
176
138
1133
80
286
379
66
83
27
172

33
477
12
28
26
41
478
81
57
135
198
139
900
63
209
277
40
121
12
157

-53*
+12
-54*
-33
-26
+24
-33
-36
-2
+27
+13
+1
-21
-21
-27
-27
-39
+46
-56
-9

Vanhojen lintujen määrä kasvoi,
nuorten väheni

Taulukosta 1 käyvät ilmi aikuislintujen todelliset pyyntimäärät ja niissä vertailuvuosien välillä tapahtuneet suhteelliset
muutokset. Nämä muutokset heijastavat
aikuislintupopulaatioiden koossa tapahtuneita todellisia muutoksia. Useimpien lajien aikuislintuja saatiin edellisvuotista
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Taulukko 3. Joidenkin lajien pesimistulosindeksien muutokset SSP-aineistossa 1999-2000. n= vertailtavi-

en parillisten pyyntipaikkojen lukumäärä. * = tilastollisesti merkitsevä muutos 5 %:n tasolla.
Table 3. Changes i11 the percentage ofjuveniles caught at SSP siles fimn 1999 to 2000. 11 = number ofpaired
sites. * = statistically signijicant 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
Rytikerttunen Acr. scirpaceus
Mustapääkerttu Sylvia atricapil/a
Hernekerttu Sylvia curruca
Pensaskerttu Sylvia communis
Lehtokerttu Sylvia barin
Pajulintu Phylloscopus trochilus
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Peippo Fringil/a coelebs
Viherpeippo Carduelis chloris
Punavarpunen Carpodacus erythrinus
Pajusirkku Emberiza schoenic/us

enemmän. Ainoat tilastollisesti merkitsevät
muutokset olivat nekin plus-merkkisiä ja
osuvat vanhojen hernekerttujen (+100 %),
ruokokerttusten (+34 %) ja kirjosieppojen
(+30 %) pyyntimäärien osalle. Vuoden 1999
pesimistulosindeksit olivat monella lajilla
huippukorkeita, joten nyt vanhoja lintuja
pitikin olla paljon. Lisäksi joidenkin muuttajien pääjoukkojen saapumista edesauttoivat kevätmuuton aikana vallinneet suotuisat säät. Useimpien lajien nuorten lintujen pyyntimäärät jäivät nyt alhaisemmiksi
kuin vuonna 1999 (taulukko 2). Satakielen
(-54 %) ja rautiaisen (-53 %) osalta muutokset olivat myös tilastollisesti merkitseviä.
Vuoden 1999 seurantapyynnin erikoisuuksia oli urpiaisen poikkeuksellisen
runsas kesäinen esiintyminen (Haapala
ym. 2000). Myös vuonna 2000 urpiaisia oli
liikekannalla, mutta tällä kertaa niiden kokonaismäärä oli aikaisempaa vähäisempi.
Lajia saatiin kaikkiaan viideltä pyyntipaikalta, jotka sijaitsivat länsirannikon tuntumassa Pellossa, Oulussa, Kokkolassa ja
Porissa. Vaikka vanhoja lintuja jäi verkkoihin jopa edellisvuotista hieman enemmän
(+13 %), nuorten lintujen pyyntimäärät
kuitenkin romahtivat (-85 %) ja samalla
nuorten lintujen suhteellinen osuus pyyntituloksesta laski alle puoleen edellisvuotisesta (83 %ja 40 %). Mainittakoon, että vuosivertailuun kelpuutetuilla paikoilla määritettiin jo toisena vuotena peräkkäin cabaret-alalajiin kuuluvia urpiaisia, tällä kertaa
tosin vain 11 yksilöä, joista kolme oli nuoria.
Pyrstötiaisen poikkeuksellisen runsas
esiintyminen syksyllä 2000 ei ollut ennakoitavissa ainakaan pienehkön SSP-aineis-
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n

Nuoria%
¾juv
1999
2000

13
26
9
18
17
19
17
9
12
20
16
24
26
21
22
27
23
10
12
18

75
82
43
49
36
25
67
63
72

73
65
52
74
38
75
72
28
42
31
57

60
84
18
35
30
33
50
48
62
63
62
48
72
27
68
65
18
41
18
52

Muutos
Diff in
Change

-15
+2
-25*
-14
-6
+8
-17*
-15
-10

-10
-3
-4

-2
-11

-7
-7
-10
-1
-13
-5

ton perusteella. Vuoden 1999 seurantapyynneissä lajin yksilöitä saatiin vuosivertailuun kelpuutetuilta pyyntipaikoilta
kaikkiaan 11 ja vaellusvuonna 2000 vain
kolme enemmän. Myös nuorten pyrstötiaisten suhteellinen osuus vähäisistä pyydystetyistä oli molempina vertailuvuosina
hyvin samankaltainen (55 % ja 50 %). Aineiston perusteella ei ainakaan voi vetää
sellaista johtopäätöstä, että syksyn vaeltajat olisivat olleet suuressa määrin kotimaista alkuperää.

Pesimistulokset laskussa

Pelkät nuorten lintujen kokonaisyksilömäärät tai niissä tapahtuneet muutokset
(taulukko 2) eivät sellaisenaan vielä kerro
kovinkaan paljon pesimistuloksesta, koska luvuista ei suoraan näe, kuinka suurella
aikuismäärällä ne on "tuotettu". Nuorten
lintujen suhteellinen osuus koko pyyntiaineistosta (taulukko 3) sen sijaan kuvastaa
paljon paremmin pesimistulosta, koska
siinä otetaan huomioon indeksien luotettavuutta lisäten myös pyynneissä saadut
aikuislinnut. Englannissa otettiin vuonna
1999 käyttöön taas uusi pesimistulosindeksin laskutapa (Balmer & Wernham
2000), jossa nuorten lintujen lukumäärä
suhteutetaankin suoraan aikuisten lukumäärään. Uudella menetelmällä arvellaan
saatavan vieläkin täsmällisempiä indeksejä. Laskutoimituksen seurauksena saadaan luku, joka kuvaa pyydystettyjen
nuorten lintujen lukumäärää yhtä pyydystettyä aikuista kohden. Tässä kirjoituksessa olemme yhä edelleen laskeneet pesimistulosta kuvaavat indeksit entiseen tapaan,
vain nuorten lintujen prosenttiosuuksina
koko pyyntiaineistosta.
Harmaan ja tuulisen sadekesän 2000 pesimistulokset jäivät edellisvuotista kehnommiksi. Taulukko 3 sisältää 20 lajia, joista 18:lla
pesimistulosindeksin muutos oli negatiivinen. Nuorten lintujen suhteellinen osuus
koko pyyntisaaliista oli siis useimmilla lajeilla pienempi kuin huippuhyvänä pesintäkesänä 1999. Ainoat tilastollisesti merkitsevät muutokset pesimistulosindekseissä olivat selkeitä romahduksia ja ne kirjattiin kahdelle kosteikkolajille, satakielelle (-25 %) ja
ruokokerttuselle (-17 %) .

Nuorten sinitiaisten määrä väheni, mutta vanhojen pysyi e1mallaan. © Hannu Eskonen
I1ie Blue Tit.
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Vaikka pesimistulosindeksit olivat
edellisvuoteen verrattuna lähes kaikilla lajeilla laskeneet, ne silti osoittautuivat monilla lajeilla keskinkertaisiksi, joillakin jopa
hyviksi. Sadekesä näyttää siis heikentäneen pesimistulosta, mutta loppujen lopuksi vain kohtalaisesti. Tämä käy selkeästi ilmi kuvasta 4, johon on koottu kahdeksan runsaan SSP-lajin osalta pesimistuloksen pitkäaikaisvaihtelu viimeksi kuluneiden 14 vuoden ajalta. Pylväikköihin sisältyviä nuorten lintujen prosenttiosuuksia ei
kuitenkaan sellaisenaan voi suoraan vertailla kahden eri lajin välillä. Eri lajien - ja
joillakin lajeilla myös eri ikäluokkien pyydystettävyys näet voi poiketa toisistaan monestakin syystä. Siksi joillakin lajeilla kuvan 4 prosenttiluvut ovat keskimäärin korkeampia, toisilla puolestaan alhaisempia kuin muilla.
Kuten odottaa sopii, läheisillä sukulaislajeilla pesirnistulosindeksin vuosivaihtelu
voi kuitenkin ilmetä hyvin samankaltaisena. Halusimme hieman lähemmin tarkastella sini- ja talitiaisen pesirnistulosten keskinäistä vaihtelua, koska niiden pylväiköt
kuvassa 4 näyttivät suuresti muistuttavan
toisiaan. Tulokseksi saatiin, että mainittujen
lajien pesimistulosten välillä todella vallitsi
erittäin merkitsevä korrelaatio (r =0.815***).
Tulos merkitsee käytännössä sitä, että näiden elintavoiltaan hyvin samankaltaisten
lajien pesimistulos on todella vaihdellut samassa tahdissa: kun talitiaisella on ollut
hyvä vuosi, myös sinitiaisella on ollut hyvä
vuosi. Lisäksi näyttää siltä, että satunnainen
virhevaihtelu ei ole liiemmin päässyt vaikuttamaan pyyntituloksiin. Se puolestaan
kielii siitä, että SSP on ollutluotettava työkalu mainittujen lajien pesimistuloksessa tapahtuneiden muutosten rekisteröinnissä.
Valitettavasti muista kolopesijöistä aineistoa on liian vähän ristikkäistarkistusten tekemiseksi.
Mitään järin selviä pitkän aikavälin
muutoksia ei kuvan 4 pesimistuloksissa
ole näkyvissä. Ainoastaan ruokokerttusella nuorten lintujen prosentuaalinen osuus
pyyntisaaliista on ehkä aavistuksen kasvanutSSP-vuosien saatossa. Onneksi millään
lajilla pesimistulos ei vastaavasti ole laskenut. Pajulinnullakin se näyttää pysytelleen
sangen vakaana, vaikka lajin pesimistuloksen on Britanniassa raportoitu jo pitkään
olleen laskussa (Balmer ym. 2001).
Erityisesti punarinnan pesimistulos on
pysytellyt hämmästyttävän tasaisena koko
SSP-historian ajan ja sen vuosivaihtelu on
ollut muihin lajeihin verrattuna poikkeuksellisen vähäistä. Punarinnan vakaalta
näyttävään pesimistulokseen saattaa osaltaan myös vaikuttaa se, että laji on helpoimmin pyydystettäviä verkkolintujamme (liikkuu aina lähellä maan pintaa, lintuja ei juuri mene "hukkaan" yli verkon, eivätkä tuuliset tai sateiset olot tunnu vaikuttavan lajin pyydystettävyyteen samalla tavoin, kuin ne vaikuttavat avoimemmassa
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Nokkavarpunen rengastajan verkossa Turun Ruissalossa. © Jorma Nurmi
The Hawfinch.
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Fig. 4. Percentage ofjuveniles of some selected species caught at SSP-sites 1987-2000.
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ympäristössä viihtyvien lajien pyydystettävyyteen). Punarinnan hyvin vakaan pyydystettävyyden myötä myös sen SSP-tulokset muodostuvat hyvin luotettaviksi.
Asiasta kertoo epäsuorasti myös se, että
punarinnanSSP-tuloksissa on usein ylletty
tilastolliseen merkitsevyyteen muita lajeja
vähäisemmillä prosentuaalisilla muutoksilla siitäkin huolimatta, että pyydystettyjen lintujen lukumäärä on joillakin lajeilla
ollut jatkuvasti suurempi.

Vähälukuisia pyyntilajeja

Seurantapyynnin yhteydessä saadaan
vuosittain myös vähälukuisia lajeja, joiden
osalta pyyntianalyysejä ei voi tehdä.
Vuonna 2000 sellaisia olivat mm. taivaanvuohi 2, lehtokurppa, liro 2, rantasipi 3,
varpuspöllö, palokärki, pikkutikka 2, kirjokerttu, pikkusieppo, tikli ja nokkavarpunen 8 Goista 7 samalta paikalta Turun Ruissalosta).

Britannian CES

Brittein saarilla hyvin suositun ja erittäin
menestyksellisen Constant Effort Sites
(CES) -verkkopyyntiohjelman järjestyksessään 20. juhlavuotta vietettiin kesällä
2000. Pyynti käynnistettiin aluksi pilottitutkimuksena 1981 ja sen tuloksia on voitu
täysillä hyödyntää vuodesta 1983 alkaen.
Suomen paikoilleen jämähtäneeseen
pyynti-innostukseen verrattuna on kiintoisaa huomata, että Britanniassa projektin
suosio Ga sen myötä myös pyyntipaikkojen määrä) on jatkuvasti kasvanut. Uusin
pyyntipaikkaennätys 138 tehtiin vuonna
1999. Kesällä 2000 päästään ehkä samaan,
kunhan kaikki tiedot on palautettu (uusia
paikkoja perustettiin 14). Vuosivertailuun
1999-2000 kelpuutettiin 121 paikkaa, joista
valtaosa sijaitsi ruovikoissa tai pensaikkomailla, vähemmistö vaihtelevissa metsämaastoissa. Seuraavaan on koottu lyhyt
tiivistelmä Britannian seurantapyynnin
tuoreimmista tuloksista (Balmer ym.
2001).

Aikuislinnut. Paikkalintujen osalta ainoa tilastollisesti merkitsevä aikuislintujen
pyyntimäärien runsastuminen merkittiin
pyrstötiaiselle (+23 %). Muuttajien osalta
vastaavat merkinnät kirjautuivat ruoko- ja
rytikerttuselle sekä pensaskertulle, minkä
arvellaan viittaavan talvehtimisalueella
vallinneisiin suotuisiin olosuhteisiin. Lehto- ja mustapääkertun sekä pajulinnun aikuislintuja puolestaan jäi tilastollisesti merkitsevästi vähemmän verkkoihin kuin edellisvuonna, mikä puolestaan saattaa viitata
vähemmän suotuisiin talviolosuhteisiin.
Paikkalinnuista ainoa vastaava vähentymä
merkittiin hempolle. Vuonna 1999 runsaana esiintyneet urpiaiset loistivat nyt poissa80

olollaan ja pyydystettyjen määrä romahti
kaikkien aikojen alhoon. Urpiainen jopa
jouduttiin poistamaan tuoreimman raportin pyyntitaulukoista tyystin, koska vuoden 2000 niukka aineisto osoittautui kelvottomaksi edellisvuoden tuloksiin kohdistettuun vertailuanalyysiin.

Pesimistulokset. Varhaiset pesijät hyötyivät
kuivasta ja kauniista maaliskuusta. Huhtikuussa säät muuttuivat taas epävakaisiksi.
Sää parani hetkellisesti huhti-toukokuun
taitteessa, mutta muuttui epävakaiseksi
taas toukokuun puolivälistä eteenpäin.
Pesimistulokset vaihtelivat suuresti. Kolme lajia, mustapääkerttu, pajulintu ja sinitiainen kohensivat pesimistulostaan edellisvuodesta tilastollisesti merkitsevästi
huolimatta siitä, että kahden viimeksi mainitun poikastuottoluvut ovat pitkällä aikavälillä laskeneet. Tilastollisesti merkitseviksi osoittautuivat samoin kolmen lajin,
rytikerttusen, peipon ja punatulkun pesimistulosindeksien laskut. Peipon osalta
arveltiin, että pesintöjä olisi tuhoutunut rajujen sadekuurojen takia.
Pitkäaikaismuutokset. Pajulinnun aikuislintukantoja kuvaava populaatioindeksi on
pitkään ollut laskusuunnassa (vähennystä
-32 % projektin aikana). Pajulintukannan
väheneminen on dokumentoitu myös
Common Bird Census -laskennoissa. Syyksi
arvellaan talvehtimisalueiden olosuhteissa tapahtuneita muutoksia, jotka puolestaan herkästi heijastuvat aikuislintujen
kuolevuuteen. Alueellisesti tarkasteltuna
Britannian pohjoisten pajulintukantojen
kuolevuusarvot eivät ole projektin aikana
ratkaisevasti muuttuneet, mutta eteläisten
ovat. Tämä saattaa viitata siihen, että sikäläiset pohjoisen pajulinnut talvehtivat eri
alueilla kuin eteläiset lajitoverinsa. Britannian leudot talvet puolestaan ovat auttaneet paikkalintuihin lukeutuvan pyrstötiaisen kannan kasvua (+31 % projektin aikana).

Ruotsin CES

Seurantapyynnin viidentenä vuonna
pyynti-innostuksen kasvu näyttää Ruotsissakin taittuneen, sillä projektin puitteissa rengastettiin vuonna 2000 vain 28 paikalla, mikä on sama määrä kuin edellisenäkin vuonna. Sen sijaan pyyntitulosten vuosivertailuun kelpuutettujen paikkojen määrä kasvoi vielä viidellä päätyen
lukuun 24. Pyyntipaikat painottuvat edelleen yhtä Norrbottenin erillispaikkaa lukuun ottamatta eteläiseen Ruotsiin. Länsinaapurissakin kesän vetiset sääolosuhteet "yrittivät parhaansa mukaan heitellä
kapuloita rattaisiin" (Pettersson 2000).
Tilastollisesti merkitseviä aikuislintuindeksien muutoksia kirjattiin mm. seu-

raaville lajeille: pajulintu -17 %, mustarastas -29 %, talitiainen -32 % ja sinitiainen
-38 %. Myös nuorten lintujen osuus kaikista pyydystetyistä väheni. Tilastollisesta
merkitsevyydestä kertovia tähtiä pesimistulosindeksiensä muutosten perään saivat
mm. pajulintu-31 %, rytikerttunen-39 %ja
kirjosieppo -74 %.
Ruotsin CES-tulosten käsittely näyttää
poikkeavan Suomessakin noudatettavasta
Britannian mallista ainakin kolmessa suhteessa. Ensinnäkin, syystä tai toisesta väliin
jääneitä pyyntejä ei tulosten laskennassa
nähtävästi lainkaan oteta huomioon. Toiseksi, myöskään muutosten samansuuntaisuutta eri pyyntipaikoilla ei tarkisteta,
minkä vuoksi suurten pyyntimäärien paikat pääsevät vaikuttamaan tuloksiin kenties liian suurella painoarvolla. Ja viimein,
kovin vaatimattomiakin pyyntimääriä
analysoidaan, mikä voi lisätä sattuman
vaikutusta tuloksissa. Ruotsiinkin kaivataan lisää CES-pyyntipaikkoja.
SSP integroituu Eurooppaan

Englannin (1983), Suomen (1986) ja Ruotsin
(1996) lisäksi brittiläisen mallin mukaisia
CES-seurantapyyntejä on käynnistetty
myös Ranskassa (1989), Espanjassa (1995),
Hollannissa (1995), Puolassa (1999) ja Saksassa (1999). Jotta eri seurantapyynneissä
kerättyjä rengastus- ja kontrolliaineistoja
voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti
ryhtyä hyödyntämään yleiseurooppalaisessa yhdentyneessä linnustonseurannassa, kerättyjen aineistojen pitäisi tietenkin
olla yhteismitallisia, samalla tavoin kerättyjä. Asian selvittämiseksi kaikilta osanottajamailta on kerätty tarkat tiedot pyyntien järjestelyistä - alkaen yleisistä linjauksista ja
päätyen kaikkein pienimpiinkin yksityiskohtiin.Kyselyn toteutti Britannian rengastustoimisto EURINGin toimeksiannosta
vuosien 2000/2001 vaihteessa.
Kolminumeroisella pyyntipaikkojen
määrällään Britannia on ylivoimainen ykkönen myös pyyntiaineiston suurtuottajana. Muissa Euroopan maissa ei toistaiseksi
ole ylitetty 50 pyyntipaikan rajaa. Kakkospaikkaa pitää hallussaan Espanja 46 pyyntipaikan tuloksella vuodelta 1999.
Ranskassa CES-rengastajien pyyntikausi on kaikkein lyhin ja pyyntien lukumäärä vastaavasti pienin: touko-ja heinäkuun alkupuolten välisenä aikana siellä
pyydystetään vain kolmena päivänä.
Espanjassa toteutetaan 10 pyyntiä ja muissa maissa 12. Vain Suomessa ja Britanniassa pyynti on vakioitu täsmälleen samalla
tavalla, jopa keskenään identtisiä pyyntikalentereita myöten. Muissa maissa joko
pyyntikalenteria tai muita vakiointeja on
muutettu, jotta pyynnit saataisiin mahdollisimman hyvin toteutettua sekä maassa vallitsevat olosuhteet että käytettävissä
olevat resurssit huomioon ottaen.
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Yhdentyneen seurannan onnistumisen
edellytys on suuri yhteinen pyyntiaineisto.
Jotta seurannassa kyettäisiin lisäksi havaitsemaan myös alueellisia eroja, tarvitaan
suurehkoja osa-aineistoja myös Britannian
ulkopuolelta. Pohjois-Euroopan osalta
Suomi ja Ruotsi ovat avainasemassa. Kummassakin maassa pyyntipaikkojen määrällinen kasvu näyttää kuitenkin - valitettavasti - viime vuosien tilastojen valossa tyrehtyneen. Kaikesta huolimatta uskomme
yhä, että suomalaiset rengastajat varmaankin pystyisivät ylläpitämään nykyistä selvästi suurempaa pyyntipaikkamäärää.
Rengastaja, mikäli SSP-pyynti kiinnostaa,
mutta arvelet sen kuitenkin liikaa sitovan
itseäsi, ratkaisun avain on yhteistyö.
Kokoa mieluusti vaikkapa useamman rengastajan tiimi ja sälytä pyyntivastuuta kaikille. Silloin jokainen sitoutuu vain kouralliseen pyyntejä ennalta sovittuina aikoina.
Kuva 2kertoo, missä on vapaata tilaa uusille pyyntipaikoille. Lisätietoja saa rengastustoimistosta.
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Summary: Constant Effort Ringing
in Finland in 2000
The Finnish version of the Constant Effort Sites
program (SSP, Sisämaan seurantapyynti), completed its 15th year of operation in 2000. The first
pilot year was 1986, but the data co'.lected th_en
was insufficient and therefore the frrst year mcluded in annual comparisons, was 1987.
Weather conditions during the rainy,
cloudy and windy 2000 breeding season were
completely different from those in warm and
very favourable 1999. In 2000, the last half of
April was exceptionally warm in Finland for the
third year in succession. The temperatures settled down to more or less an average level in the
beginning of May and stayed there during the
rest of the summer. The first heavier rainfalls
poured down on 23 May and after that, it practically rained the rest of the summer (Fig. 1).
In total, 36 SSP sites (Figs. 2 and 3) were active in 2000, most of them located in reed beds or
wet scrub on the southem or westem coast of Finland. The results presented here are based upon
standardised catches at 28 sites which were operated in the same way in both 1999 and 2000, and
at which - with one exception - at !east six visits
were completed in both years. The entire data for
the last two years include 19 002 catches: 15 800
ringings (of 86 species) and 3202 retraps (including 11 controls of foreign rings ). Average total net
length was 100,4 meters per SSP site, with 43
ringers participating in SSP in 2000. Three sites
were operated for the first time, and two "almost
new" sites made a come back in 2000.
Changes in the total number of adults caught
reflect changes in the population size. Between
1999 and 2000, the most changes in adult catches
were increases. For Sylvia curruca, Acrocephalus
schoenobaenus and Ficedula hypoleuca the increases
were statistically significant (Table 1).
The catches of most juvenile passerines decreased, the numbers of juvenile Luscinia
luscinia and Prunella modularis in a statistically
significant way (Table 2).
We still used the old way of counting the
percentage of juveniles in the catch, when presenting changes in productivity (cf. Balmer &
Wernham 2000). Of the changes for the 20 species listed in Table 3, there were 18 losses. For
Luscinia luscinia and Acrocephalus schoenobaenus
the losses were statistically significant.
Compared to a highly productive breeding
season 1999, the breeding success in most songbirds retumed to an average or good level in 2000,
in none of the species the breeding success was

extremely low. No dramatic long-term trends
were found in juvenile percentages shown in Fig.
4. Acrocephalus schoenobaenus is the only one that
slightly improved its productivity in the
long-term. The productivity of Phylloscopus trochilus was reported to be declining in the British Isles
by Balmer & al. (2001 ), but the trendin Finnish populations 1987 to 2000, was rather stable.
Percentages in Fig. 4 should not in general,
be compared between different species, but the
change of percentages for closely related species, could be similar. The changes in productivity 1987 to 2000 for the close relatives Parus
caeruleus and Parus major were tested. A highly
significant correlation (r = 0,815***) between the
species was found, suggesting (1) that the breeding output of these two hole-nesting species really was dependent on the same factors and (2)
that the SSP measured annual productivity of
these species in the same way.
For the second successive year in 2000, a
summer occurrence of Carduelis jlammea in
southern Finland, was revealed by SSP catches.
But this time only 11 individuals were caught at
SSP sites operated in the same way, compared to
133 in 1999.
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