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Raimo Virkkala ja Ari Rajasärkkä
Metsänhoidon tarkoituksena on tuot- ja esimerkiksi luonnonmetsissä tyypilliintujen elinympäristöt ovat
muuttuneet
voimakkaasti taa korkealaatuista puuta, joten lahopuun sen järeän haavan osuus on talousmetsisviimeisen puolen vuosisadan syntyminen talousmetsissä pyritään estä- sä vähäinen. Haapa on kololinnuille ja
aikana. Eniten elinympäris- maan: esimerkiksi tuulenkaatoalueilta myös monille muiden eliöryhmien lajeille
töä ovat muuttaneet maankäyttö ja sen te- kaatuneet puut pyritään poistamaan ja hyvin tärkeä puulaji.
Metsä-ja suo linnuston elinympäristöjä
hostuminen. Tämä on heijastunut maalin- hyödyntämään ne taloudellisesti ennen
tukantoihin, joiden muutokset ovat olleet kuin lahoaminen alkaa. Metsiä myös hoi- uhkaa muukin ihmisen maankäyttö, kuten
suuria (Väisänen 1996, Väisänen ym. detaan siten, että lahopuun määrä olisi erilaisten teiden ja rantojen rakentaminen
1998). Metsä-ja suoympäristöä on muutta- mahdollisimman pieni. Esimerkiksi etelä- ja muu rakentaminen. Koska luonnonymnut eniten metsätalous, joka on pyrkinyt li- boreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen päristöjä voimakkaasti muokkaava maan
luonnonmetsissä tai luo1montilaisen kal- käyttö on Suomessa laaja-alaista ja ulottuu
säämään puuntuotantoa.
Metsätalous on Suomessa sekä teho- taisissa metsissä lahopuuta on keskimää- miltei kaikkialle, suojelualueiden perustakasta että laaja-alaista: periaatteessa kaik- rin 50-100 m 3/ha, mutta eteläsuomalaisis- minen on välttämätöntä, jotta metsien ja
ki suojelualueiden ulkopuoliset metsäalu- sa talousmetsissä vain noin 2 m 3/ha, eli soiden lajistollinen monimuotoisuus voieet ovat metsätalouden käytössä. Metsä- vain muutama prosentti luonnonmetsien daan säilyttää myös tulevaisuudessa.
talouden tehokkuutta kuvaa varsin hyvin lahopuumäärästä (Siitonen 1998, Etelävaltakunnan metsien 8. inventoinnin pe- Suomen ja Pohjanmaan metsien ... 2000,
rusteella saatu tieto, jonka mukaan Ete- Punttila 2000).
Tutkimuksen aineisto
lä-Suomen (Oulun läänin eteläpuoleinen
Metsälajit ovat sopeutuneet erilaisiin
Suomi) metsämaasta 90 % on ollut erilais- luontaisiin häiriöihin ja niiden vaikutuk- Metsä-ja suolintulajien esiintymistä suojeten hakkuiden (uudistushakkuu, harven- siin. Erityisesti tällaisten häiriöiden seu- lualueilla ja suojeluohjelmien kohteissa
nushakkuu, tuulenkaatojen ym. korjaus- rauksena syntyvä lahopuu on välttämä- tarkasteltiin koko maan suojelualueverhakkuu) kohteena 30 vuoden jaksolla en- tön erittäin suurelle osalle koko metsäla- kossa tehtyjen linjalaskentojen avulla
nen inventointia, joka tehtiin vuosina jistostamme. Metsien luontaiseen häi- (Virkkala & Rajasärkkä 2000, 2001). Nämä
1986-1992 (Salminen 1993, Salminen & riödynamiikkaan kuuluvien metsäpalo- tutkimukset ovat osa Suomen ympäristöSalminen 1998). Myös pysyvien metsäau- jen synty on kuitenkin pyritty järjestel- keskuksen luonto- ja maankäyttöyksikön
toteiden määrä kuvaa metsätalouden te- mällisesti estämään. Metsätalouden seu- suojelualueverkon arviointi-hanketta, jota
hokkuutta: metsäautoteitä on nykyisin rauksena myös puulajisuhteet muuttuvat on tehty yhteistyössä Metsähallituksen
runsaat 120 000 km (Metsäntutkimuslaitos 2000), mikä vastaa matkaa kolme kertaa maapallon ympäri! Yli puolet pysyvistä metsäautoteistä on rakennettu viimeisten 20 vuoden aikana.
Laaja-alainen soiden metsätaloudellinen ojitus alkoi 1950-luvun lopulla. Nykyisin Etelä-Suomen soista noin 80 %, ojituskelpoisista soista jopa yli 90 % on ojitettu.
Soiden metsäojituksen lisäksi turvetuotanto (eli turpeennosto) uhkaa paikallisesti
merkittäviä lintusoita.
Metsätalous muuttaa metsien rakennetta ja metsämaisemaa. Kun metsät ovat
hakkuukypsiä, ne hakataan paljaiksi ja uudistetaan. Näin ollen vanhoja, puustoltaan
yli 150-vuotiaita metsiä ei säily talousmetsämaisemassa. Luonnonmetsissä vanhojen metsien osuus sen sijaan on hyvin suuri.Avohakkuiden, metsäautoteiden rakentamisen ja muiden metsätaloustoimenpiteiden seurauksena yhtenäiset metsäalueet, jotka ovat tyypillisiä luonnonmetsämaisemassa, pirstoutuvat pienialaisem- Metsää Seitsemisen kansallispuistosta. © Markku Nironen
Old forest in Seitseminen Natural Park.
miksi metsäsaarekkeiksi.
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Taulukko 1. Tutkimuksessa tarkastellut havu- ja sekametsien ja soiden lintulajit. Lajien pesimäkanta (pareja) Suomessa Väisäsen ym. (1998)ja Rajasärkän (1996, si-

nipyrstö) mukaan. Taulukossa on suojelualueiden linjalaskentojcn kuukin lajin kokonaishavaintomäärä (pää- ja apusarka) sekä lajien uhanalaisuus uusimmau luokituksen perusteella (Rassi ym. 2000). CR = critical (äärimmäisen uhanalainen), VU = vulnerable (vaarantunut), NT = near threatened (silmälläpidettävä). Lajit,jotka
kuuluvat EU:n lintudirektiivin liitteeseen! (DIR), sekä Suomen vastuulajit (+, Rassi ym. 2000) on esitetty erillisinä sarakkeina. *Suosirristä vain eteläinen alalaji Calidris alpina schinzii on luokiteltu uhanalaiseksi.
Table 1. Bird species ofconiferous and mixedforests and mires considered in the study. The total breedingpopulatioll ill Finland (in pairs) is based on Väisänen et al.
(1998) and Rajasärkkä (1996, Tarsiger cyanurus). Total number ofobsen1atio11s in the line transect data ofprotected areas and categories ofthreatenedspecies ill Finland based on the latest committee ofthreatened species are presented (IUCN Red List Categories, Rassi ym. 2000). CR = critica/, VU = vulnerable, NTc= near threatened. ln addition, species ofEU Birds Directive (Annexl; DIR) and species ofspecial responsibility (+; over 15% ofthe tolat European population breeding in Finland, Rassi et al. 2000) are presented. *Only southem subspecies Calidris alpina schinzii is regarded as threatened.

Tutkitut lajit
Spec/es studied

Suomen
pesimäkanta
Total
population
in Finland

Havaintomäärä
No.of
observations

5500
250
2300
2 800
260 000
170 000
140 000
6 000
25 000
2 000
11 000
240 000
17 000
20 000
33 000
200
590 000
58 000
55 000
4 000
3 000
1 500
40 000
330 000
100 000
40 000
1 800
6 000
1 000
36 000
34 000
230 000

52
25
41
53
397
1 403
436
177
285
19
418
1 884
307
203
419
26
9 653
1235
242
134
26
61
283
792
776
507
8
872
469
275
174
2230

3 000
120
83 000
5 000
60 000

71
25
460
1189
2023

60 000
500
15 000
30 000
12 000
110 000
300
40 000
50 000
17000
30 000
250 000
15 000
5 000
3 000
6 000
40 000
5 000

910
60
306
945
424
3 018
25
1 568
1 301
430
1 824
7106
172
75
37
45
1 094
83

Uhanalaisluokitus
Categories of
threatened
species

Direktiiviluokitus
Species of
EU Birds
Directive

vu
vu

DIR
DIR

Suomen
vastuulajit
Species of
special
responsibility
in Finland

A. Metsälajit Forest birds
Kanahaukka Accipiter gentilis
Maakotka Aqui/a chrysaetos
Ampuhaukka Falco co/umbarius
Nuolihaukka F. subbuteo
Pyy Bonasa bonasia
Teeri Tetrao tetrix
Metso T. uroga//us
Uuttukyyhky Co/umba oenas
Käenpiika Jynx torquil/a
Harmaapäätikka Picus canus
Palokärki Dryocopus martius
Käpytikka Dendrocopos major
Pohjantikka Picoides tridactylus
Tilhi Bombyci/la garrulus
Peukaloinen Trog/odytes troglodytes
Sini pyrstö Tarsiger cyanurus
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
Kulorastas Turdus viscivorus
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
ldänuunilintu Phylloscopus trochiloides
Lapinuunilintu Ph. borea/is
Pikkusieppo Ficedula pa,va
Lapintiainen Parus cinctus
Töyhtötiainen P. crfstatus
Puukiipijä Certhia fami/iaris
Kuukkeli Perisoreus Infaustus
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes
Korppi Co,vus corax
Kirjosiipikäpylintu Loxfa /eucoptera
lsokäpylintu L. pytyopsittacus
Taviokuurna Pinico/a enucleator
Pohjansirkku Emberiza rustica

DIR
NT
NT

DIR
DIR

+

+

vu
NT

DIR
DIR

NT

DIR

+

vu
+

NT
NT

DIR

+

NT

+
+

B. Suolajit Mire birds
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Muuttohaukka Falco peregrinus
Riekko Lagopus /agopus
Kurki Grus grus
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus
Suosirri Calidris a/pina
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus
Suokukko Philomachus pugnax
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
Taivaanvuohi Gallfnago gallinago
Punakuiri Limosa /apponica
Pikkukuovi Numenius phaeopus
lsokuovi N. arquata
Mustaviklo Tringa erythropus
Valkoviklo T. nebularia
Liro T. glareo/a
Vesipääsky Phalaropus /obatus
Suopöllö Asio flammeus
Lapinkirvinen Anthus ce,vinus
lsolepinkäinen Lanius excubitor
Lapinsirkku Calcarius /apponicus
Pikkusirkku Emberiza pusi/la
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DIR
DIR
DIR
DIR

CR*
NT
NT

+
DIR

+
NT

DIR

DIR
DIR
DIR

+
+
+
+

NT

35

Valtakunnallista linnustonseurantaa

Osa-alue
Region

A

78

B

3T "51

77

4

76

75
74

3

73
72

----------)--456 226 566

2

26 157 513_

5

52

111

55

30

71

67

66

34

35

36

37

Kuva 1. Suojelualueilla ja -ohjelmien kohteilla

tehtyjen linjalaskentojen kokonaispituus (km)
100 x 100 km:n ruuduittain. Kuvassa on esitetty
tutkimuksessa käytetty suojelualueverkon
maantieteellinen jako. Osa-alueet 1 ja 2 (yhtenäiskoordinaatiston vyöhykkeet 66-70) muodostavat Etelä-Suomen, alueet 2 ja 3 (vyöhykkeet 69-74) Väli-Suomen sekä alueet 3 ja 4 (vyöhykkeet 71-77) Pohjois-Suomen. A = Suomen
länsiosa, B = itäosa.
Fig. 1. The total length af line transect censuses (in
km) carried outin protected areas and in sites of protection programmes in 100 x 100 km squares. The
geographical division of reserve network used in the
study is presented. Regions 1 and 2 (zones 66-70)
comprise South Finland, regions 2 and 3 (zones
69-74) Central Finland and regions 3 and 4 (zones
71-77) North Finland. A =westernpart, B = eastern
part of Finland.
luonnonsuojelun ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa.
Linjalaskenta on yhden kerran laskenta, joka sopii laajojen alueiden linnuston
runsauden selvittämiseen (Järvinen & Väisänen 1976, Väisänen ym. 1998). Suojelualueiden linjalaskenta-aineisto käsitti yhteensä 8 800 linjakilometriä 487 suojelualueella tai suojeluohjelman kohteella. Laskennat tehtiin vuosina 1981-1997. Linjoja
on laskettu koko maan suojelualueverkossa sekä 1980-että 1990-luvulla eli aineisto ei
ole ajallisesti keskittynyt tietyille vyöhykkeille tiettyinä vuosina.
Alueet, joilla linjalaskentoja tehtiin,
vaihtelivat 0,1 km2:n kohteista 2 800 km2:n
laajuiseen alueeseen suurimpien alueiden
sijaitessa Pohjois-Lapissa. Yli 50 km2:n laajuisia suojelualueita tai suojeluohjelmien
kohteita on 54, joista laskentoja tehtiin
47:llä. Tutkittujen kohteiden kokonaisala
oli 26 900 km2 (pinta-alat Metsähallituksen
suojelualuetiedostosta ja ympäristöhallinnon luonnonsuojelua! uerekisteristä), mikä
oli noin 80 % suojelualueiden tai -ohjelmi-

36

Taulukko 2. Havu- ja sekametsien sekä soiden lintulajien tiheydet (paria/km2) suojelualueilla eri vyöhykkeillä etelästä pohjoiseen (ks. kuva 1). Suluissa tiheyden keskihajonta. Lajien korkeimmat populaatiotiheydet: Et= Etelä-Suomi, vyöhykkeet 66-70, Po = Pohjois-Suomi, vyöhykkeet 71-77 ja Vä = Väli-Suomi,
vyöhykkeet 69-74. - = lajin tiheydessä ei tilastollisesti merkitsevää eroa eri vyöhykkeiden välillä (Etelä-Suomi/Pohjois-Suomi tai neljä eri vyöhykettä, ks. kuva 1). 100 x 100 km:n nmtujcn määrä kullakin vyöhykkeellä (n) suluissa. 0,00 = laji havaittu, lajin tiheys alle 0,005 paria/km2, 0 = lajia ei havaittu.
Table 2. Mean densities (pairslkm 1) ofbird species of coniferous and mixedforests and mires in protected
areas in the different zones from soutlt ta north (seeJig. J). ln parentheses standard deviation ofthe mean density. Specles' lzighest population densities: Et= South Finland, zones 66-70, Po = North Finland, zones
71-77 and Vä = Central Finland, zones 69-74. - = no statisticallysignificant difference in density between
tlze different zones (South/North Finland or between the Jour different zones). The number af 100 x 100 Jan
squares in each zone in parentheses (n). 0,00 = species observed, but density less than 0,005 pairs/lon 2, 0 =
species not observed.

Lajit

Vyöhykkeet

Species

70

68

31
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Zones

66-68
(n =12)
A. Metsälinnut Forest birds
Kana haukka Accipiter genti/is
Maakotka Aquila chrysaetos
Ampuhaukka Fa/co co/umbarius
Nuolihaukka F. subbuteo
Pyy Bonasa bonasia

Teeri Tetrao tetrix
Metso T. urogallus
Uuttukyyhky Columba oenas
Käenpiika Jynx torquilla
Harmaapäätikka Picus canus
Palokärki Dryocopus marlius
Käpytikka Dendrocopos major
Pohjantikka Picoides tridactylus
Tilhi Bombycilla garrulus
Peukaloinen Trog/. troglodytes
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus
Leppälintu Phoenic.phoenicurus
Kulorastas Turdus viscivorus
Mustapääkerttu Sylvia atricapil/a
ldänuunilintu Phy/1. trochiloides
Lapinuunilintu Ph. borea/is
Pikkusieppo Ficedula parva
Lapintiainen Parus cinctus
Töyhtötiainen P. cristatus
Puukiipijä Cerlhia fami/iaris
Kuukkeli Perisoreus infaustus
Pähkinähakki Nucif. caryocatactes
Korppi Corvus corax
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera
lsokäpylintu L pytyopsittacus
Taviokuurna Pinicola enuc/eator
Pohjansirkku Emberiza rustica

69-70
(n =10)

71-74
(n=13)

0,06 (0,09)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
0,08 (0, 11)
0,81 (0,54)

0,06
0,00
0,02
0,02
0,60

1,20 (0,71)
0,37 (0,28)
0, 14 (0,20)
0,09 (0,06)
0,03 (0,07)

0,83 (0,57)
0,78 (0,35)

0,15 (0,05)
1,36 (0,75)
0,13 (0,19)
0
0,88 (1,32)

0,07 (0,06)
1,96 (1,26)
0,16 (0,21)
0,04 (0,05)
0,35 (0,42)

0,01 (0,01)
0,01 (0,01)
0,04 (0,03)
0
0,05 (0, 10)

0,39 (0,28)
0,78 (0,33)

0,02 (0,03)
0,40 (0,40)
0
0,01 (0,01)
0

0

0

0,04 (0,05)

0

0

0,04
0,63
0,31
0,09
0,07

(0,02)
(0,61)
(0,24)
(0,08)
(0,08)

0,00
0,00
0,11
0,05
0,01

(0,01)
(0,01)
(0,10)
(0,05)
(0,01)

Et
Po
Po
Et
Et
Et
Vä
Et
Et
Et
Et
Et
Vä
Po
Et
Po
Vä
Et
Et
Et
Po
Et
Po
Et
Et
Po
Et

0
1,69 (1,01)
0,04 (0,06)

0,01 (0,01)
0,01 (0,02)
0,26 (0,40)
0,26 (0,34)
0,33 (0,28)

0,02 (0,04)
0
0,95 (0,74)
0,02 (0,05)

0,43 (0,28)
0
0,05 (0,02)
0,22 (0,11)
0,22 (0,20)

0,49 (0,42)
0
0,07 (0,06)
0,16 (0,24)
0,10 (0,20)

0,07 (0, 12)
2,22 (1,51)

0,35 (0,26)
0,39 (0,54)

Po
Vä

0,21 (0,26)
0,12 (0,07)
0,79 (0,70)

0,01 (0,01)
0,00 (0,01)
0,40 (0,29)
0, 12 (0,07)
0,31 (0,24)

0,01 (0,02)
0,00 (0,01)
1,19 (0,56)
0,02 (0,01)
1,60 (1,37) Et,

0,35 (0,31)
0
0,02 (0,05)
0,27 (0,38)
0,01 (0,02)

0,16 (0,18)
0,01 (0,03)
0,26 (0,35)
0,74 (0,65)
0,05 (0,05)

0,03 (0,04)
0,16 (0,30)
0,41 (0,39)
1,25 (1,63)
0,11 (0,10)

0,45 (0,44)

0,42 (0,23)

0

0

0,03 (0,05)
0,27 (0,31)

0,72 (0,59)
0, 17 (0,19)
0,03 (0,03)

0,75 (0,43)
0
0,31 (0,22)
0,20 (0,24)
0, 14 (0,09)

0,62 (0,34)
0, 18 (0,34)
0,23 (0, 11)
0,00 (0,00)
0,30 (0,33)

0,34 (0,17)
3, 16 (1, 70)
0,05 (0,08)
0,02 (0,02)
0

0,09
2,70
0,64
0,02
0,61

Po
Po
Po
Vä
Po
Et
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Vä
Et
Po
Vä
Po
Po

0,02 (0,02)
0,00 (0,01)
0,06 (0,10)

0,01 (0,01)
6,02 (8,98)
0,04 (0,05)

0
0,20 (0, 16)
0
2,46 (1,17)
2,40 (1,27)
0
0,09 (0, 18)
0,06 (0,04)
0

0, 16 (0,20)

0

2,56
0,50
0,06
0,18

(0,87)
(0,22)
(0,06)
(0,30)
0

0,11 (0,13)
0

2,34 (2,07)
1,51 (1,62)
0,06 (0,10)
0

0,04 (0,02)
0,03 (0,05)
0,26 (0,23)

0

0
2,17 (1,27)

0,00 (0,00)

0,00 (0,00)

0
0,07 (0, 16)
0,08 (0,09)
0,81 (0,88)
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus
0,49 (0,59)
Suosirri Calidris a/pina
0,02 (0,06)
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 0,01 (0,02)
Suokukko Philomachus pugnax
0,15 (0,37)
Jänkäkurppa Lym.minimus
0

0

Taivaanvuohi Ga/linago gal/inago
Punakuiri Limosa lapponica
Pikkukuovi Numenius phaeopus
lsokuovi N. arquata
Mustaviklo Tringa erythropus
Valkoviklo T. nebularia
Liro T. g/areo/a
Vesipääsky Phalaropus lobatus
Suopöllö Asio f/ammeus
Lapinkirvinen Anthus cervinus
lsolepinkäinen Lanius excubitor
Lapinsirkku Ca/carius /apponicus
Pikkusirkku Emberiza pusilla

(0,02)
(0,00)
(0,02)
(0,03)
(0,39)

0,06 (0,05)

0,59 (0,71)

B. Suolinnut Mire birds
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Muuttohaukka Fa/co peregrinus
Riekko Lagopus lagopus
Kurki Grus grus
Kapustarinta P/uvialis apricaria

0,02
0,00
0,02
0,02
0,44

density

(n=10)

0,02 (0,03)
2,90 (1,11)
0,30 (0,19)
0,02 (0,07)
0,04 (0,04)

0,93
0,35
0,93
0,29

0
(0,88)
(0,26)
(0,89)
(0,60)

(0,09)
(0,00)
(0,03)
(0,04)
(0,47)

Korkein
populaatiotiheys
75-77 Highest

0

0,07 (0,11)
0,90 (0,78)
0

0,01 (0,01)

0,40
1,92
0,04
0,03

(0,19)
(0,93)
(0,08)
(0,04)

0

0

0,00 (0,01)
0
0

0,02 (0,03)
0
0

0

0,00 (0,00)

0

(0,05)
(1,90)
(0,69)
(0,02)
(1,12)

Po

Po
Vä
Po
Po
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en kohteiden kokonaisalasta. Suojelualu- viokuurna ja pohjansirkku sekä suolajeista monilla eri elinympäristötyypeillä esiintyeiksi tulkittiin sekä perustetut suojelualu- mm. riekko, valkoviklo ja liro (ks. Väisänen viä yleislajeja eli generalisteja. Jotkut suolaeet että suojeluohjelmien kohteet (ks. tar- ym. 1998). Euroopan unionin lintudirektii- jit pesivät yleisesti myös muissa elinympäkemmin Virkkala & Rajasärkkä 2000).
vinliitteenI lajeja oli metsälajeista yhdeksän ristöissä, kuten isokuovi ja töyhtöhyyppä
Tutkimuksessa suojelualueiden lintu- ja suolajeista yhdeksän. Erityisvastuulajei- pelloilla sekä kapustarinta ja pikkukuovi
laskenta-aineisto käsiteltiin siten, että maa na pidetään lintulajeja, joiden koko Euroo- tunturikankailla.
jaettiin 100 x 100 km:n ruutuihin yhtenäis- pan kannasta merkittävä osa pesii Suomeskoordinaatiston perusteella, ja kussakin sa (Leivo 1996). Uhanalaisten lajien II seuruudussa sijaitsevien suojelualueiden lintu- rantaryhmä (Rassi ym. 2000) luokitteli Suo- Metsä- ja suolintulajien
laskennat yhdistettiin (kuva 1). Suojelualu- men vastuulajeiksi ne, joiden Suomen kan- alueellinen esiintyminen
eilla, joilla kilomeh·imäärä suhteessa pin- nan osuus on yli 15 % Euroopan kannasta. Suomen suojelualueverkossa
ta-alaan oli hyvin suuri verrattuna muihin Metsien ja soiden maalintulajeja on näin
ruudun suojelualueisiin, havainnot paino- luokiteltuna kaikkiaan 15, joista huuhkajaa Tutkituista havu-ja sekametsien lajeista 17
tettiin kertoimilla 0,1-0,5, jotta nämä alueet Bubo bubo ja varpuspöllöä Glaucidium passe- oli keskittynyt Suomen eteläpuoliskon ja
eivät olisi yliedustettuna. Tällaisia alueita rinum lukuun ottamatta kaikki ovat tutki- yhdeksän pohjoispuoliskon suojelualueiloli aineistossa vain seitsemän. Laskenta-ai- muksessamme mukana (seitsemän metsä- le (taulukko 2). Neljän lajin tiheydet (metneiston pienuuden takia viiden ruudun ai- ja kuusi suolajia, taulukko 1).
so, pohjantikka, leppälintu, pohjansirkku)
neisto yhdistettiin viereisen ruudun aineisTarkastelussa on mukana myös tyypil- olivat korkeimmat Väli-Suomessa eli Etetoon, joten lopullinen vertailtavien ruutujen lisiä taiga- ja suolintulajeja ja useita pienen lä-Suomen pohjoisosissa ja Pohjois-Suomäärä oli 45. Näin ruutukohtainen lasken- populaatiokoon omaavia lajeja, mutta ei men eteläosissa. Kahden lajin (korppi, isotakilometrien määrä vaihteli 21:n ja 680:n esimerkiksi metsälinnuston runsaimpia,
välillä. Aineiston analysoimiseksi 100 x 100
km:n ruudut jaettiin etelä-pohjoissuunnasPikkusieppo
Töyhtötiainen
sa neljään ja itä-länsisuunnassa kahteen
Ficedula parva
Parus cristatus
osa-alueeseen (kuva 1). Tutkituista suojelu2
alueista 1650 km sijaitsi Suomen eteläpuoliskossa (vyöhykkeet 66-70), 4 650 km2 Poh2
paria/km
jois-Suomen eteläosassa
(vyöhykkeet
2
2
paria/km
pairs/km
71-74) ja 20 600 km2 Pohjois-Suomen poh2
pairslkm
joisosassa (vyöhykkeet 75-77).
0,01-1,00
Linjalaskenta-aineisto perustuu suurel0,01-0,20
ta osin Metsähallituksen luonnonsuojelun
1,01-2,00
0,21-0,40
tekemiin tai teettämiinlaskentoihin. Aineis2,01-3,00
toon on koottu myös muita suojelualueilla
tehtyjä linjalaskentoja, joita olemme saaneet
>3,00
käyttöömme mm. Luonnontieteellisen keskusmuseon valtakunnallisesta linjalaskenta-arkistosta, joiltakin biologisilta asemilta
(esim. Kilpisjärven ja Värriön tutkimusasemat) sekä yksittäisiltä tutkijoilta.
Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä
32 havu- ja sekametsien lintulajin sekä 23
suolintulajin esiintymistä suojelualueverPohjantikka
Lapintiainen
kossa (taulukko 1). Työssä pyrittiin selvitPicoides tridactylus
Parus
cinctus
tämään, missä ovat lajien korkeimmat populaatiotiheydet suojelualueverkossa ja
miten lajien populaatiotiheydet eroavat
2
2
maan eri osien välillä. Suojelualueverkon
paria/km
paria/km
2
2
merkitystä lajistolle voi rajoittaa alueiden
pairs/km
pairs/km
painottuminen tietylle eliömaantieteelli0,01-0,20
selle vyöhykkeelle. Huomattava osa lajis[iJ 0,01-0,50
tosta ei välttämättä esiinny vyöhykkeellä,
0,21-0,40
0,51-1,50
jonne suojelualueet ovat keskittyneet, tai
0,41-0,60
lajien korkeimmat populaatiotiheydet ei>0,60
vät ole kyseisellä vyöhykkeellä.
Uusimman uhanalaisluokituksen käyttämien arviointiperusteiden (Rassi ym.
2000) mukaan tutkituista metsälajeista 11 ja
suo lajeista kuusi oli uhanalaisia tai silmälläpidettäviä (taulukko 1). Lisäksi suosirrin
eteläinen alalaji on Suomessa uhanalainen, Kuva 2. Eteläisen töyhtötiaisen ja pikkusiepon (tiheys merkitsevästi korkeampi Etelä-Suomessa),
mutta pohjoinen alalaji ei ole. Tarkasteluun Väli-Suomessa runsaimman pohjantikan ja pohjoisen lapintiaisen (tiheys merkitsevästi korkeampi
sisältyi myös useita viimeisten vuosikym- Pohjois-Suomessa) populaatiotiheydet (paria/km2) suojelualueverkossa 100 x 100 km:n ruuduitmenien aikana taantuneita lajeja, joita ei ole tain.
2. DensihJvariation ofJour forest bird species in theprotected area networkin 100 x 100 km squares. Mean
luokiteltu uhanalaisiksi tai silmälläpidettä- Fig.
population densihJ (pairs/km 2) of two southern species (Parus cristatus and Ficedula parva, density signifiviksi. Tällaisia ovat metsälajeista mm. pyy, cantly higher in South Finnish protected areas), a species being most abundant in the Central Finnish reserves
palokärki, kulorastas, töyhtötiainen, ta- (Picoides tridactylus) and a northem species (Parus cinctus, density significantly higherin North Finland).

•
•

•
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käpylintu) runsaus suojelualueverkossa ei
eronnut maan etelä- ja pohjoisosissa.
Kolme lajia (harmaapäätikka, uuttukyyhky ja pähkinähakki) havaittiin vain
Etelä-Suomen suojelualueilla ja neljä lajia
vain Pohjois-Suomessa (sinipyrstö, lapinuunilintu, lapintiainen ja taviokuuma).
Lisäksi kuuden lajin tiheys Etelä-Suomen
suojelualueilla (vyöhykkeet 66-70) oli yli
kymmenkertainen Pohjois-Suomen (vyöhykkeet 71-77) suojelualueisiin verrattuna
(peukaloinen, mustapääkerttu, idänuunilintu, pikkusieppo, töyhtötiainen ja puukiipijä). Vastaavasti kuukkelin ja kirjosiipikäpylinnun tiheydet olivat yli kymmenkertaiset Pohjois-Suomen suojelualueilla
Etelä-Suomeen verrattuna.
Suojelualueiden lintulaskentojen perusteella laskettiin koko suojelualueverkon kokonaisparimäärä kullekin lajille, ja
sitä verrattiin koko maan parimääräarvioihin. Pienet erot Rajasärkän (1997) tekemiin
laskelmiin verrattuna johtuvat mm. tässä
tutkimuksessa käytetystä tarkemmasta
100 x 100 km:n lohkoihin pohjautuvasta
aluejaosta. Pohjoisten lajien populaatioista
keskimäärin noin kolmanneksen arvioitiin
pesivän suojelualueilla, mutta eteläisten
lajien kannasta alle 10 %. Useimmilla eteläisillä lajeilla (13 lajia) jopa vain alle 5 %
koko maan kannasta pesii suojelualueilla
(Virkkala & Rajasärkkä 2000). Kuuden lajin
koko maan kannasta yli 30 % pesii suojelualueilla. Lajit ovat maakotka, ampuhaukka, sinipyrstö, lapintiainen, kuukkeli ja
korppi. Kirjosiipikäpylintua ei tässä tarkastelussa otettu huomioon, koska lajin
esiintyminen vaihtelee suuresti vuodesta
toiseen (ks. Virkkala 1991), mikä tekee kannan arvioinnin hyvin vaikeaksi. Kuvassa 2
on esitetty kahden eteläisen lajin (pikkusieppo ja töyhtötiainen), Väli-Suomessa
runsaimman pohjantikan ja Pohjois-Suomessa esiintyvän lapintiaisen tiheydet
suojelualueilla 100 x 100 km:n ruuduittain.
Pikkusiepon tiheydet ovat selvästi korkeimmat Kaakkois-Suomen suojelualueilla, pohjantikan Kainuun - Kuusamon alueella ja lapintiaisen Koillis-Lapissa.
Suolintulajeista 15 oli keskittynyt Suomen pohjoispuoliskon ja kaksi (töyhtöhyyppä ja isokuovi) eteläpuoliskon suojelualueille (taulukko 2). Pohjois-Suomessa
runsaammista lajeista viisi painottui Tunturi-Lappiin: suosirri, punakuiri, vesipääsky, lapinkirvinen ja lapinsirkku. Lisäksi
mustaviklon ja jänkäsirriäisen populaatiotiheys oli Pohjois-Suomessa yli kymmenkertainen Etelä-Suomeen verrattuna.
Tunturi-Lapissa pesivien punakuirin, lapinkirvisen ja lapinsirkun lisäksi muuttohaukkaa ja pikkusirkkua ei havaittu lainkaan Etelä-Suomen suojelualueilla.
Väli-Suomessa tarkasteltavista suolinnuista runsaimpia olivat kurki, pikkukuovi, valkoviklo ja isolepinkäinen. Suopöllön tiheys ei eronnut maan eri osien vä38

Mustaviklo
Tringa erythropus

Valkoviklo
Tringa nebularia
2

2

paria/km
2
pairslkm

paria/km
pairs/km 2

0,01-0,20

0,01-0,20

llil

0,21-0,40

0,21-0,40
>0,40

Kurki
Grus grus

0,41-0,60

llil

>0,60

Kapustarinta
Pluvialis apricaria
2

2

paria/km
2
pairslkm

0,01-0,10
0,11-0,20
0,21-0,30

paria/km
2
pairs/km

0,01-1,00

llil

1,01-2,00
2,01-3,00

•

Kuva 3. Pohjoisen mustaviklon (tiheys merkitsevästi korkeampi Pohjois-Suomessa), Väli-Suomessa
runsaimpien valkoviklon ja kurjen sekä keidassuovyöhykkeellä ja Tunturi-Lapissa runsaimman kapustarinnan populaatiotiheydet (paria/km2) suojelualueverkossa 100 x 100 km:n ruuduittain.
Fig. 3. DensihJ variation afJour mire bird species in the protected area network in 100 x 100 km squares. Mean
population densihJ (pairs/km 2) afnorthern Tringa en;thropus (densihJ significantly higherin North Finland),
species being most abundant in Central Finnish reserues (Tringa nebularia and Grus grus) and a species
most abundant both in the southern and in the northernmost Finland (Pluvialis apricaria).

lillä ja kapustarinnan esiintyminen suojelualueverkossa oli kaksijakoinen. Lajin tiheydet olivat korkeimmillaan sekä Etelä-Suomen keidassuovyöhykkeellä että
Tunturi-Lapissa. Kapustarinnankannantiheyttä Tunturi-Lapissa nostaa lajin runsaus paljakalla. Kuvassa 3 on esitetty Pohjois-Suomessa runsaimman mustaviklon,
Väli-Suomessa runsaimpien valkoviklon
ja kurjen sekä Etelä-Suomen keidassoille ja
Tunturi-Lappiin esiintymisessään painottuneen kapustarinnan tiheydet suojelualueverkossa 100 x 100 km:n ruuduittain.
Suolintulajien koko maan kannoista
pesii suojelualueilla metsälintulajeja suurempi osuus, sillä 12 lajin kannasta yli 30 %
arvioitiin pesivän suojelualueilla. Nämä
lajit ovat kaikki pohjoisia. Sen sijaan eteläisten isokuovin ja töyhtöhyypän sekä
Väli-Suomessa runsaimman isolepinkäi-

sen kannoista alle 10 %pesii suojelualueilla
(Virkkala & Rajasärkkä 2001).
Kahdeksan metsälintulajin tiheydet olivat maan itäosan suojelualueilla (aluejako,
ks. kuva 1) tilastollisesti merkitsevästi korkeampia (Mannin-Whitneyn U-testi, n1 = 22,
n2 = 23, P < 0,05) kuin länsiosan (maakotka,
pyy, pohjantikka, tilhi, peukaloinen, sinipyrstö, idänuunilintu, kuukkeli), eikä yksikään laji ollut runsaampi maan länsiosan
suojelualueilla (Virkkala & Rajasärkkä 2000).
Lisäksi usean lajin tiheys oli suurempi
Itä-Suomen suojelualueilla, mutta ero ei ollut
tilastollisesti merkitsevä (0,05 < P < 0,15; metso, leppälintu, kulorastas, lapintiainen, puukiipijä, taviokuurna). Sen sijaan suolinnuista
viiden lajin tiheydet olivat maan länsiosan
suojelualueilla tilastollisesti merkitsevästi
korkeammat (P < 0,05) (muuttohaukka, riekko, kurki, taivaanvuohi ja suopöllö).
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Koska metsien ja soiden osuus maan
länsi- ja itäosien suojelualueiden välillä
vaihtelee, käytettiin aineiston tarkastelussa
ns. rinnakkaismuuttujana (kovariaattina)
metsälinnuille metsämaan osuutta ja suolinnuille joutomaan (luontaisesti puuttoman metsätalousmaan) osuutta suojelualueilla. Tämän analyysin avulla pyrittiin vakioimaan metsä- ja joutomaan osuuden vaihtelun vaikutus maan länsi- ja itäosan suojelualueilla. Kovarianssianalyysi oli mahdollista tehdä viidelle metsälintu- ja neljälle
suolintulajille (ks. taulukko 3). Kovarianssianalyysin perusteella kaikkien tutkittujen
metsälintulajien tiheydet olivat korkeampia (P < 0,05) maan itäosan suojelualueilla,
mutta suolinnuista vain kurjen tiheys oli
korkeampi maan länsiosan suojelualueilla.
Näin ollen metsälintulajit suosivat maan
itäosan suojelualueita. Sen sijaan muiden
suolintujen paitsi kurjen tiheys ei eronnut
maan länsi- ja itäosien välillä, kun soiden
suurempi osuus Länsi-Suomen suojelualueilla otettiin huomioon. Kurki suosii Pohjanmaan suojelualueiden soita, mikä voidaan havaita myös vertaamalla kurjen populaatiotiheyden alueellista vaihtelua toisen Väli-Suomessa runsaimman suolintulajin, valkoviklon, tiheysvaihteluun suojelualueverkossa (kuva 3).

Metsien suojelualueverkko on
riittämätön turvaamaan lintulajiston
monimuotoisuuden säilymisen
Metsien suojelualueet ovat Suomessa keskittyneet selvästi Pohjois-Suomeen. Metsien ja soiden suojelun alueellista edustavuutta on tarkasteltu valtakunnan metsien
8. inventoinnin perusteella (Virkkala ym.
2000) osana suojelualueverkon arviointihanketta. Metsäntutkimuslaitoksen valtakunnan metsien inventoinnin koealat paikannettiin ja yhdistettiin Suomen ympäristökeskuksessa olevaan digitoituun suojelualueiden ja -ohjelmien aineistoon. Metsien suojelun alueellista edustavuutta tutkittiin metsäkasvillisuusvyöhykejaon ja
suojeltujen soiden edustavuutta suokasvillisuusvyöhykejaon perusteella (Virkkala ym. 2000; kuvat 4A ja SA).
Pohjoisboreaalisella metsäkasvillisuusvyöhykkeellä 17 % metsämaasta sijaitsee
suojelualueilla ja -ohjelmien kohteilla, mutta eteläisillä metsäkasvillisuusvyöhykkeillä
(hemi- ja eteläboreaalinen) vain noin yksi
prosentti (kuva 4B). Keskiboreaalisen vyöhykkeen metsämaasta noin 2,5 % on suojeltu. Suojellusta metsämaasta 78 % oli pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä, 16 % keskiboreaalisella ja vain 6 % hemi- ja eteläboreaalisilla metsäkasvillisuusvyöhykkeillä.
Levinneisyyden ja runsauden mukaan
pohjoisboreaaliselle vyöhykkeelle keskittyneidenlajien kannoista merkittävä osuus
pesii suojelualueilla. Suojelualueet eivät
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Taulukko 3. Lajien tilastollisten tiheyserojen merkitsevyys Itä- ja Länsi-Suomen suojelualueiden välillä,
kun suojelualueiden metsämaan osuus (mctsälajif) tai joutomaan osuus (suolajit) kussakin l 00 x 100 km:n
rnudussa on kovariaattina (kovarianssianalyysi, ANCOVA). Vertailu tehty joko Etelä-Suomessa (vyöhykkeet 66-70), Pohjois-Suomessa (vyöhykkeet 71-77) tai koko Suomen alueella. F =testisuureen arvo, P =tilastollinen merkitscvyys.
Table 3. The significance ofspecies 'density differences between protected areas ofEast and West Finland,
when the proportion offorest Imu! (for forest bird species) or proportion ofwaste land (permanently treeless
areas,for mire birds) in protected areas in each 100 x 100 km square is regarded as a covarlate {Analysis of
covariance, ANCOVA). The comparison is carried out either in South Finland (Etelii-Suomi, zones 66-70),
in North Finland (Pohjois-Suomi, zones 71-77) orin the whole ofFinland (Koko Suomi).

Laji
Species

F

p

Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomi
Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi

8,42
4,54
4,44
6,61
5,86

<0,01
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Pohjois-Suomi
Koko Suomi
Koko Suomi
Pohjois-Suomi

0,00
5,66
2,56
0,23

0,95
<0,05
0,12
0,64

Alue
Region

Metsälajit / Forest birds
Pyy Bonasa bonasia
Pohjantikka Picoides tridactylus
Tilhi Bombycilla garrulus
Peukaloinen Troglodytes troglodytes
Kuukkeli Perisoreus infaustus
Suolajit / Mire birds
Riekko Lagopus lagopus
Kurki Grus grus
Taivaanvuohi Gallinago gallinago
Suopöllö Asia flammeus

B.

Pohjoisboreaalinen: 16,9 %
Northern borea/
Keskiboreaalinen: 2,4 %
Middle borea/
Eteläboreaalinen: 0,7 %
Southern borea/
Hemiboreaalinen: 1,6 %
Hemiboreal

Kuva 4 A. Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja niiden osa-alueet (Ympäristöministeriö 1994, Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien ... 2000). 1 = hemiboreaalinen, 2 = eteläboreaalinen, 3 = keskiboreaalinen, 4 = pohjoisboreaalinen. Osa-alueet: 2a = vuokkovyöhyke, 2b = Järvi-Suomi, 2c = Pohjanmaan
rannikkomaa, 3a = Pohjanmaa, 3b =Pohjois-Karjala-Kainuu, 3c = Peräpohjanmaa eli Lapin kolmio,
4a = Kainuu - Kuusamo, 4b = Peräpohjola, 4c = Metsä-Lappi, 4d = Tunturi-Lappi.
B. Suojellun metsämaan (puuston kasvu> 1 m 3/ha/ v) osuus koko metsämaasta kullakin metsäkasvillisuusvyöhykkeellä ja vyöhykkeen osa-alueella valtakunnan metsien 8. inventoinnin perusteella
(Virkkala ym. 2000). Mukana tarkastelussa olemassa olevat suojelualueet sekä vanhojen metsien
suojeluohjelma, soidensuojelun perusohjelma, lehtojensuojeluohjelma ja kansallis-ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma. Eteläboreaalisen Pohjanmaan rannikkomaa on yhdistetty vuokkovyöhykkeeseen ja keskiboreaalinen Peräpohjanmaa Pohjanmaahan (ks. Virkkala ym. 2000). Ahvenanmaa ei
ole tarkastelussa mukana.
Fig. 4 A. Forest vegetation zones and their sections in Finland (Ympäristöministeriö 1994, Etelä-Suomen ja
Pohjanmaan metsien ... 2000). 1 = hemiboreal, 2 = southern boreal, 3 = middle boreal, 4 = northern boreal.

Numbers 2a-4d refer ta the different sections af tlze forest vegetation zones.
B. The proportion afforest land being protected in each forest vegetation zone and in their section based on tlze

3t1, National Forest Inventon; (Virkkala et al. 2000).
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kuitenkaan turvaa niiden lajien populaatiota, joiden levinneisyys painottuu hemi-,
etelä- tai keskiboreaaliselle vyöhykkeelle.
On kuitenkin syytä huomata, että monet
pohjoisboreaaliselle vyöhykkeelle keskittyneet lajit ovat uhanalaisia (maakotka,
ampuhaukka, sinipyrstö) tai niiden populaatiot ovat selvästi vähentyneet viime
vuosikymmeninä (lapintiainen, kuukkeli,
taviokuurna). Näiden lajien elinvoimaisten populaatioiden säilyttämisessä nykyinen suojelualueverkosto on hyvin tärkeä.
Monetpohjoisboreaalisen vyöhykkeen
eteläpuolella esiintyvät lajit (esim. tikat,
kanalinnut, metsien tiaiset; Väisänen &
Solonen 1997, Väisänen ym. 1998, Väisänen 2000) ovat taantuneet selvästi metsätalouden ja muun maankäytön aiheuttaman
elinympäristöjen vähenemisen ja pirstoutumisen myötä. Etelä-Suomen suojelualueverkkoa tulisikin laajentaa, jotta lintukantojen väheneminen saataisiin pysäytettyä. Uudet metsänkäsittelyohjeet sekä uusittu metsälaki eivät vähennä yhtenäisten
metsäalueiden pirstoutumista hakkuiden
seurauksena, vaan tilanne todennäköisesti
heikkenee tältä osin tulevaisuudessa merkittävästi. Uusien metsänkäsittelyohjeiden
ja metsälain nojalla jätetään käsittelemättä
pienialaisia kohteita, kuten lähteitä ympäristöineen, luonnontilaisia korpia, reheviä
lehtoja, kallionalusmetsiä, mutta näiden
alueiden keskikoko on kuitenkin pienempi
kuin yksi hehtaari (Tenhola & Yrjönen
1999). Linnustonsuojelun kannalta tällaiset kohteet eivät ole erityisen merkittäviä
pienen pinta-alansa takia. Lisäksi metsälain erityiset elinympäristöt käsittävät Etelä-Suomen yksityismailla vain noin 0,2 %
talousmetsien metsämaasta (Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien ... 2000).
Talousmetsissä avohakkuualueille pyritäänjättämäänns. jättöpuita (säästöpuita),
suosituksena keskimäärin viisi runkoa hehtaarille. Jättöpuilla on suurin vaikutus
paahteisten paikkojen eliölajeille, esimerkiksi osalle lahopuukovakuoriaisista (esim.
Kaila ym. 1997, Punttila 2000), mutta metsälinnuille jättöpuut eivät voi korvata sulkeutunutta metsää. Jättöpuilla lienee suurin
merkitys joillekin tikkalajeille (Carlson
1994), kuten palokärjelle, joka pystyy käyttämään hakkuualueiden kantojen ja jättöpuiden hevosmuurahaisia ravintonaan
(Mikusinski 1997). Eräällä tutkitulla eteläsuomalaisella metsäalueella metsien hakkuut (sekä uudistus- että harvennus- hakkuut) ovat vähentäneet havumetsien kolopesijöiden populaatiotiheyttä 1990-luvun
aikana (Virkkala 2000 ja julkaisematon).
Lisäksi on syytä huomata, että kansallisen metsäohjelman mukaan suurimmaksi
osaksi teollisuuden käyttämän kotimaisen
ainespuun vuotuisia hakkuumääriä on tarkoitus lisätä nykyisestä noin 57 miljoonasta kuutiometristä 63-68 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2010 mennessä (Maa-ja
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A.

B.

Aapasuovyöhyke: 15,9 %
Aapa mire zones (zones 3-6)
Keidassuovyöhyke: 3,5 %
Raised bog zones (zones 1-2)

Kuva 5 A. Suokasvillisuuden vyöhykejako Ruuhijärven (1988) mukaan. 1 = kilpikeitaat, 2 = vietto-

keitaat, 3 =Pohjanmaan aapasuot, 4 =Peräpohjolan aapasuot, 5 =Metsä-Lapin aapasuot, 6 =Tunturi-Lapin palsa- ja paljakkasuot.
B. Suojeltujen soiden osuus soiden kokonaisalasta kullakin suokasvillisuusvyöhykkeellä.
Fig. 5 A. Mire vegetation zones based on Ruuhijärvi (1988). 1 = concentric raised bogs, 2 = eccentric raised
bogs, 3 =sedge aapa mires, 4 =flark aapa mires, 5 =northem aapa mires, 6 =palsa and orohemiarcticmires.
B. The proportion of protected mires in each mire vegetation zone.

metsätalousministeriö 1999). Hakkuumäärät ovatkin viime vuosina olleet suuremmat kuin koskaan aikaisemmin, sillä vuotuinen hakkuukertymä, johon sisältyy
myös puuston ei-teollinen käyttö, oli 61
miljoonaa m 3 vuosina 1998-1999 (Metsäntutkimuslaitos 2000), ja vuonna 2000 se on
vielä suurempi (Metsätilastotiedote 2001).
Vuosina 1990-1997 hakkuukertymä oli
keskimäärin 50,5 miljoonaa m 3 •
Etelä-Suomessa hemi- ja eteläboreaalisen metsäkasvillisu usvyöhykkeen alueella
on nykyisin vain kahdeksan suojelualuetta, joissa metsämaan ala on yli 10 km2 (Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien ...
2000). Lisäksi viidellä Metsähallituksen
hallinnassa olevalla rantojensuojeluohjelman kohteella metsämaata on 10-25 km2 •
Oulun läänin eteläpuolella on vain yksi
suojelualue, jossa metsämaata on yli 50
km2 : Pohjois-Karjalan Lieksassa sijaitseva,
itärajaan rajoittuva Ruunaan erityinen
suojelualue (metsämaata 52 km2). Laajat
metsien suojelualueet ovat metsälinnustolle monella tavoin merkittäviä. Esimerkiksi
Etelä-Suomessa kolopesijöiden populaatiotiheyden ja suojelualueiden vanhan
metsän (puuston ikä> 100 vuotta) koon välillä on positiivinen korrelaatio, toisin sanoen, mitä suurempi vanhan metsän alue
on, sitä tiheämpi on kolopesijöiden pesimäkanta. Lisäksi lajien populaatiotiheydet
olivat keskimäärin suurimmat suojelualueilla, joissa vanhan metsän ala oli yli 5 km2
(Virkkala ym. 1994a). Myös metson ja
kuukkelin populaatiotiheydet Kainuussa
olivat suurimmat suojelualueilla, joissa
vanhaa metsää oli yli 10 km2 (Virkkala

1996). Laajalla alueella kokonaisparimäärä
on tietysti suurempi, vaikka alueen koon ja
populaatiotiheyden välillä ei olisikaan positiivista korrelaatiota. Myös Mönkkönen
ym. (2000) havaitsivat, että metsämaiseman pirstoutumisen vaikutukset
ulottuvat suojelualueille: useiden neliökilometrienkään laajuiset alueet eivät ole riittävän suuria puskuroimaan ympäröivän
talousmetsämaiseman vaikutusta linnustoon.
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että vanhojen metsien paikkalintujen tiheydet vähenevät metsien suojelualueilla itärajalta länteen. Mönkkösen ym.
(2000) tutkima etäisyys itärajalta oli noin
200 km Koillis-Suomessa ja Koukin & Väänäsen (2000) noin 100 km Pohjois-Karjalassa. Koko maan suojelualueverkkoa tarkasteltaessa havaittiin sama ilmiö laajemmassa
mittakaavassa: metsälajien tiheydet olivat
Itä-Suomen suojelualueilla korkeammat
kuin Länsi-Suomessa. Näyttää siis siltä, että
rajantakainen, Suomen oloihin verrattuna
yhtenäinen metsämanner vaikuttaa metsälajien populaatiotiheyteen pirstoutuneessa
suomalaisessa metsämaisemassa. Suojelualueverkkoa tulisi näin ollen laajentaa paitsi
yleensä Etelä-Suomessa (ks. Virkkala ym.
1994b), myös erityisesti Itä- ja KaakkoisSuomessa, jotta toimiva yhteys rajantakaiseen yhtenäisempään metsäalueeseen säilyisi. Esimerkiksi pikkusiepon, idänuunilinnun ja peukaloisen tiheydet olivat korkeimmat Kaakkois-Suomen suojelualueilla
(Virkkala & Rajasärkkä 2000). Toimivan
eliömaantieteellisen metsäyhteyden säilyttämistä Vienan Karjalan metsiin ovat koros-
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taneet myös Linden ym. (2000) metsopopulaatioidensuojelussa. Tämä metsäyhteys on
tärkeä keskiboreaalisella metsäkasvillisuusvyöhykkeellä, missä myös metsokannan populaatiotiheys suojelualueverkossa
on keskimäärin kaikkein korkein. Riistakolmiolaskentojen perusteella sekä metson
että teeren jälkeläistuoton on todettu olevan
kaikkein alhaisin voimakkaasti pirstoutuneessa metsämaisemassa, jossa vanhojen
metsien osuus on pienin (Kurki ym. 2000).
Elinvoimaisten metsälintupopulaatioiden säilyttäminen edellyttää laajojen
metsäalueiden suojelua (>10 km2, Virkkala 1996, Kouki & Väänänen 2000), sillä
yhtenäisiä metsäalueita ei tule säilymään
intensiivisesti käsitellyissä, hakkuiden
pirstomissa talousmetsissä. Metsien
luontainen dynamiikka voi toimia vain
kyllin laajoilla alueilla, ja pienillä suojelualueilla ympäröivän pirstoutuneen talousmetsämaiseman vaikutus esimerkiksi vanhoja metsiä suosivaan lajistoon on
suuri (Virkkala ym. 1994a, Mönkkönen
ym. 2000). Laajoja metsäalueita onkin viime vuosina pyritty suojelemaan myös
Etelä-Suomessa, hyvänä esimerkkinä
etelärannikolla sijaitseva Nuuksion kansallispuisto, jonka kokonaispinta-ala on
nykyisin yli 30 km2.

Valtakunnallista linnustonseurantaa

Suolinnuille suojelualueverkko
erittäin merkittävä

Soiden pesivien lintulajien määrä lisääntyy
pohjoiseen toisin kuin muissa biotoopeissa
ja useimmissa eliöryhmissä (Järvinen &
Väisänen 1978, Järvinen ym. 1987). Korkeimmillaan soilla pesivien lintujen lajimäärä on Tunturi-Lapissa, missä suuri osa
lajeista on kahlaajia. Soita on suojelualueilla
ja -ohjelmissa noin 12 % niiden kokonaisalasta maassamme (Virkkala ym. 2000).
Metsä- ja Tunturi-Lapissa suojeltujen soiden osuus kaikista soista on hyvin suuri, sillä näillä vyöhykkeillä on laajoja suojelualueita: kansallispuistoja, erämaa-alueita ja
soidensuojelualueita. Metsä-Lapin aapasuovyöhykkeellä 49 % ja Tunturi-Lapin
palsa-ja paljakkasuovyöhykkeellä 79 % soiden alasta on suojelualueilla (kuva 5B).
Näin ollen näille vyöhykkeille keskittyneiden suolintulajien kannoista hyvin suuri
osa (>50 %) pesii suojelualueilla.
Sen sijaan Väli-Suomen suokasvillisuusvyöhykkeillä Pohjanmaan ja Peräpohjolan aapasoilla vain vajaa 10 % soista on
suojelualueilla tai suojeluohjelmien kohteilla. Näille vyöhykkeille ovat suo lintulajeista
keskittyneet mm. uhanalainen muuttohaukka, taantuneet valkoviklo ja isolepin-

käinen sekä kurki. Suurimpia uhkia soiden
lintulajistolle tällä alueella ovat turpeennosto sekä vesistöjärjestelyt, kuten Vuotoksen
tekoallas-hanke. Myös soiden metsäojitukset ovat Suomessa jatkuneet edelleen
1990-luvulla, tosin ojitusalat ovat aiempia
vuosikymmeniä pienempiä (Etelä-Suomen
ja Pohjanmaan metsien ... 2000).
Etelä-Suomen keidassuovyöhykkeellä
soista on suojeltu vain 3,5 % (kuva 5B),
mutta vain isokuovi ja töyhtöhyyppä ovat
keskittyneet tämän vyöhykkeen suojelualueille. Isokuovi ja töyhtöhyyppä ovat
taantuneet viime vuosikymmeninä, mutta
suurin osa lajien kannoista pesii pelloilla.
Mikäli pelloilla pesivät isokuovin ja töyhtöhyypän populaatiot vähentyvät myös
tulevaisuudessa (ks. Tiainen & Pakkala
2000), suojelualueiden pesimäkantojen
merkitys näiden lajien populaatioiden suojelussa kasvaa. Keidassuovyöhykkeellä on
pyritty suojelemaan laajoja suokomplekseja, jotka ovat myös suolinnustoltaan yleensä edustavimpia.
Suomessa pesii varsin suuri osa lintudirektiivin soilla pesivien lajien (ks. taulukko 1) koko EU:nkannasta, muuttohaukkaa
lukuun ottamatta keskimäärin 40-50 %
(Virkkala & Rajasärkkä 2001). Suomella on
näin ollen suuri kansainvälinen vastuu

Maisema Martimoaavan soidensuojelualueelta. © Markku Nironen
Martimoaapa, protected peatland in North Finland.
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elinvoimaisten
suolintupopulaatioiden
säilymisestä Euroopan Unionin alueella.
On kuitenkin huomattava, että lajin säilyminen ei välttämättä ole turvattu, vaikka
koko kanta pesisi suojelualueilla. Mikäli lajin populaatiokoko on pieni, laji voi hävitä
satunnaisista ympäristötekijöistä (esim.
poikkeukselliset sääolot) tai populaation
ns. demografisista tekijöistä (esim. vinoutunut ikä- tai sukupuolijakauma) johtuen.
Lisäksi suojelualueiden kasvillisuus voi
muuttua lajeille epäedulliseksi ihmisen välillisestä vaikutuksesta, kuten porojen liikalaidunnuksen takia pohjoisen suojelualueilla.

Tulevaisuuden näkymät:
Etelä-Suomen metsien suojelu

Keskeisin ongelma metsälintulajiston monimuotoisuuden säilyttämisessä on Etelä-Suomen metsiensuojelualueiden vähäinen kokonaispinta-ala sekä alueiden pieni
koko. Etelä-Suomen metsien suojelun kehittämistä ehdottikin syyskuussa 2000 ympäristöministerille mietintönsä jättänyt
Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarvetyöryhmä (ns. ESSU). Työryhmä esitti muun muassa, että suojelualueiden toimivuutta olisi parannettava suojelualueverkkojen suunnitelmallisella täydentämisellä ja uutta metsien suojelua olisi
kohdennettava ensisijaisesti olemassa olevien, merkittävimpien suojelualueytimien
ympäristöön. Suojelualueiden välisiä yhteyksiä tulisi parantaa lisäämällä suojelua
metsien suojelun puutealueilla.
Joulukuussa 2000 perustettiin toimikunta (ns. METSO) laatimaan ehdotusta
Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja
Lapin läänin lounaisosan metsien suojelun
tavoite-, rahoitus- ja toimintaohjelmaksi.
Toimikunnan tehtävänä on esittää Etelä-Suomen metsien suojelun määrälliset tavoitteet ja aikataulu sekä selvittää tarvittavat suojelukeinot ja niiden vaatima rahoitus. Tähän toimikuntaan, jolle on annettu
työskentelyaikaa kesäkuun 2002 loppuun,
kuuluu kaikkiaan 25 varsinaista jäsentä,
jotka edustavat eri ministeriöitä, metsäteollisuutta sekä valtakunnallisia maanomistaja-, luonnonsuojelu- ja metsäalan
järjestöjä. Toimikunnassa on edustettuna
mm. BirdLife Suomi.
Muun muassa metsäteollisuus ja maaja metsätaloustuottajain keskusjärjestö
(MTK) ovat vastustaneet metsiensuojelua,
joten toimikunnan työ tulee varmasti olemaan vaikea. Metsiensuojelun ongelma on
myös vuosittain lisääntyvä hakkuumäärä
(ks. edellä), jonka seurauksena metsien
suojelun mahdollisuudet vaikeutuvat entisestään. Metsien suojeleminen on kuitenkin elintärkeää monille boreaalisen metsän
eliöryhmille, jotka ovat sopeutuneet luonnonmetsien dynamiikkaan. On arvioitu,
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että mikäli metsien suojelualueverkkoa ei
merkittävästi laajenneta, eivätkä metsien
hakkuumenetelmät olennaisesti muutu
nykyisestä, ennustettavissa oleva lajien,
erityisesti lahopuusta riippuvaisten hyönteisten ja sienien, sukupuuttojen määrä
maassamme tulee olemaan hyvin merkittävä. Eri tutkimusten mukaan maastamme
on vaarassa hävitä 1 000-2 000 tai jopa yli
2000 metsälajia (Hanski 2000, Punttila
2000, Siitonen 2001).
Kiitokset
Antti Below, Markku Vickholm ja Erkki Virolainen Metsähallituksesta laskivat merkittävän
osan suojelualueiden linjoista. Lisäksi linjalaskentoja teki lukuisa joukko muita Metsähallituksen rahoituksella. Antero Järvinen, Mikko
Mönkkönen, Jyrki Mäkelä, Erkki Pulliainen,
Pentti Rauhala ja Risto A. Väisänen antoivat
käyttöömme omassa hallinnassaan olevia laajoja laskenta-aineistoja suojelualueilta.

Summary: The role of protected
areas in preserving forest and
mire bird populations
Habitats of birds have changed considerably in
Finland during the past 50 years as a consequence of human land use. As a result population changes of birds have been considerable,
and the main factor altering forest and mire habitats has been the intensive forestry carried out
in Finland. For instance, about 80% of the mires
in southern Finland have been drained for forestry purposes and no old-growth forest areas
will remain in the intensively managed and
logged forests due to clearcutting and regeneration of mature forests. In managed forests the
volume of dead wood, important, for instance,
for the hole-nesting birds, remains extremely
low compared to natural or semi-natural forests.
Due to intensive land use in Finland the protection of forest and mire areas is inevitable to preserve avian biodiversity.
In this study the geographic variation in
population density of bird species was studied
in the whole reserve network of Finland. Birds
were counted by using Finnish line transect census in protected areas in 1981-1997. The line
transect method is suitable for counting birds
over large areas. The data consist of altogether
8800 km of line transects, which were carried out
in 487 protected areas or sites of protection
programmes. The total area of the studied reserves was 26 900 km2, which covers about 80%
of the total land area of the protected areas and
protection programmes.
The variation in population density in the
reserve network was studied in 32 bird species
of coniferous and mixed forests and in 23 bird
species of mires. Several of the studied species
are threatened or decreased in numbers and are
included in the EU Birds Directive' s Annex I (table 1). The census data of protected areas were
combined in 100 x 100 km squares (fig. 1). Seventeen forest bird species were significantly more
abundant in protected areas of southern half of
Finland and nine in the northern half (table 1).
Four species had their highest densities in the reserves of Central Finland and two species did
not show any significant regional density difference in the reserve network. About one third of

the populations of northern species, on the average, were estimated to breed in protected areas,
but less than 10% of the southern species. Eight
forest bird species were significantly more
abundant in the protected forests of eastern
compared with western Finland, and none was
more abundant in western Finland.
A higher proportion of the mire bird species
were concentrated to the north: 15 species were
more abundant in the northern protected mires
and only two species in the southern mires (table 1). Four species had their highest densities in
the central parts of Finland and two species
were evenly distributed in the reserve network.
In the mire birds only the crane showed preference in the west-east comparison when the variation of mires was taken as a covariate (table 2):
the crane was more abundant in the protected
areas of western parts of Finland.
Reserve network in Finland is highly concentrated to the northern parts of the country: in
northern boreal forest vegetation zone 17% of
the forest land is protected, in middle boreal
2.4% and in southern boreal and in hemiboreal
only about one percent (fig. 4). For the forest
birds the present reserve network is representative only for species which are concentrated to
the northern boreal forest vegetation zone. Protected areas do not preserve species having their
main distribution south of northern boreal forest zone that isin southern or central Finland. In
preserving forest bird populations the forest reserve network in southern and central Finland
should be enlarged, particularly by large (>10
km2), continuous forest areas. The population
density of several bird species is highest in large
forest areas. The higher densities of forest bird
species in the eastern reserves of Finland probably reflect the more continuous and less logged
forest landscape in Russian Karelia, and, thus,
new protected forest should be founded particularly in the eastern parts of the country to ensure the east-west connectivity of continuous
forest areas in Finland.
Also protected mires are found more frequently in the north: in the northernmost mire
vegetation zones (northern aapa mires and
palsa mires) over 50% of mires are situated in
the protected areas, but only 3.5% in the southernmost raised bog zones (fig. 5). Protected area
network is, however, highly important for the
mire species, as a larger proportion of mire birds
than forest birds is concentrated to the north. In
mires bird species (particularly waders) diversity increases to the north in contrast with other
habitats. However, several non-protected mires
with diverse bird fauna are continuously threatened by human activities (drainage for forestry,
exh·action of peat for peat-burning power
plants, large water regulation plans with artificial lakes).
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