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Sisämaan seurantapyynti 2006
- pitkä ja ankara talvi harvensi lintukantoja
Jukka Haapala, Martti Heikinheimo & Jari Valkama

Poikkeuksellisen pitkä ja ankara talvi harvensi pohjoisten talvehtijoiden kantoja. Monen lajin pesinnät
onnistuivat kuitenkin hyvin ja sen seurauksena loppukesän pyynneissä saatiin nuoria lintuja ilahduttavan
paljon. Pajusirkun aikuislintukantojen pitkä alamäki jatkui.
Pätevyytensä niin maastossa kuin tenteissäkin
osoittaneet eliittirengastajat osallistuvat Sisämaan seurantapyyntiin (SSP) pyydystämällä,
rengastamalla, mittaamalla ja punnitsemalla
lintuja 12 kertaa touko-elokuun aikana tasaisin välein toteutettavissa verkkopyynneissä.
Kaikki pyynteihin liittyvät toimenpiteet vakioidaan ja toistetaan saman kaavan mukaisesti
vuodesta toiseen. Vakiointien ansioista eri
vuosien pyyntimääriä voidaan verrata keskenään, jolloin niissä havaitut muutokset heijastavat aikuislintujen populaatioiden koossa
ja pesimistuloksissa tapahtuneita muutoksia.
Monet aikuislinnut ovat pesäpaikalleen uskollisia ja palaavat vuodesta toiseen pesimään
samalle alueelle. Rengastajien pesivistä linnuista saamia kontrolleja voidaan aikaa myö-

ten käyttää lintujen hengissä pysymisen (kuolleisuuden) arviointiin.

Pyyntikauden2006sää
Sisämaan seurantapyynnissä pyritään poistamaan epäsuotuisan sään vaikutus pyyntituloksiin virittämällä verkot mieluiten heikkotuulisen pilvipoudan vallitessa. Sateessa,
tuulessa tai räikeässä auringonpaisteessa linnut havaitsevat verkot helposti ja osaavat
siksi väistellä niitä taitavasti. Sateella lintujen
liikkuminen on lisäksi vähäistä eikä pyynti
sadesäällä muutoinkaan ole suotavaa.
Yksittäisen vuoden sää on harvoin jos
koskaan keskiarvojen mukainen; tavanomaisempaa ovat sään vaihtelut laidasta laitaan.

Taulukko 1. Vanhojen lintujen kokonaisyksilömäärien muutoksia SSP-aineistossa 2005-2006. n =
vertailtavien parillisten pyyntipaikkojen lukumäärä. *=tilastollisesti merkitsevä muutos 5 %:n tasolla.
Table 1. Changes in adult captures at SSP sites from 2005 to 2006. n = number of paired sites. * =
statistically significant change at the 5 % level.
VANHOJA AO
Muutos
Yht. Tota/
%
2005
Laji Species
n
2006
Change

Rautiainen Prune/la modu/aris
Punarinta Erithacus rubecula
Satakieli Luscinia luscinia
Mustarastas Turdus merula
Räkättirastas Turdus pilaris
Punakylkirastas Turdus iliacus
Ruokokerttunen Acr. schoenobaenus
Rytikerttunen Acr. scirpaceus
Mustapääkerttu Sylvia atricap/1/a
Hernekerttu Sylvia curruca
Pensaskerttu Sylvia communis
Lehtokerttu Sylvia barin
Pajulintu Phylloscopus trochilus
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Peippo Fringilla coe/ebs
Vihervarpunen Carduelis spinus
Punavarpunen Carpodacus erythrinus
Pajusirkku Emberiza schoenic!us

92

12
23

17

20
16
9

89
54
53
57
101
310
49

27
124
66
66
52
93
310
48

11

34

31

20

33

43

18

96

131

24

17

172
436
133
86
151
162
37

17

84

16

156

12
20

20

24
23
21
23

23

153

429
153

78
141

150
44
89
120

+59
+39*
+22
+25
-9
-8
0
-2
-9
+30
-11
-2
+15
-9
-7
-7
+19
+6
-23*

Esimerkiksi tavallista koleampien/lämpimämpien tai sateisempien/kuivempien jaksojen ankaruus, pituus ja ajoittuminen voivat vaikuttaa suoraan lintujen runsauteen ja
sitä kautta tietenkin myös pyynnin tuloksiin.
Pyyntikausien 2005 ja 2006 säätä kuvaavat
muuttujat on tiivistetty kuvaan 1.
Talvi 2005-2006 oli mantereisessa osassa
Keski- ja Etelä-Eurooppaa poikkeuksellisen kylmä. Keskilämpötilat olivat joulu-helmikuussa
laajalti 2-3 astetta normaalin alapuolella. Suomessa talvi alkoi melko lauhoissa säissä, mutta
tammikuun keskivaiheilla Siperiasta työntynyt
erittäin kylmä ilmamassa ja aina huhtikuun
alkuun jatkuneet talviset olosuhteet verottivat
varmasti talvehtivia lintukantoja.
Toukokuussa SSP-kauden alkaessa takana
oli jo pari viikkoa jatkunut lämmin ja kuiva
jakso lämpötilojen yltäessä monin paikoin yli
20 asteen. Lämpimintä oli 7.5., jolloin lämpötila lähenteli jo hellerajaa koko maassa.
Lämmin sää jatkui aina toukokuun puoleen
väliin. Sitten säätyyppi muuttui länsivirtauksen myötä kuurosateiseksi ja viileämmäksi.
Jopa -5 asteen yöpakkasia esiintyi Etelä-Suomessa 17.5. Kuun loppupuolella lounaisvirtaukset toivat mukanaan runsaampia sateita,
jolloin kuukauden sademäärä tasoittui alun
kuivan jakson jälkeen lähelle keskimääräistä.
Kuukauden keskilämpötila oli vajaan asteen
tavanomaista korkeampi.
Kesäkuun alussa Laatokan tienoilla majaillut matalapaine piti säätä lievästi epävakaisena. Lämpötilat Etelä-Suomessa olivat 15
asteen tienoilla. Kesäkuun 10. päivän tienoilla korkeapaine vahvistui Suomen eteläpuolella ja päivälämpötilat nousivat nopeasti.
Helleraja ylitettiin kesäkuussa ensimmäisen
kerran 12.6. Helteet purkautuivat kuitenkin
nopeasti lännestä tulleisiin sadekuuroihin ja
ukkosiin. Toinen hellejakso koettiin 17-23.6.
Kuun loppupäivinä saatiin paikoin runsaitakin sateita, vaikka sademäärät yleensä ottaen jäivät selvästi alle tavanomaisen. Vähiten
satoi erityisesti maan länsiosassa, Perämeren
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aikaiseksi vain vii si verta ilu kelpoista pyyntiä, mutta ni illäk in täll ä kertaa yllettiin vertai luu n mu kaan.
Kaikil la vuon na 2005 aloitetui lla uusilla
pyynt ipaikoilla, Espoo n Laajalahdella, Mynämäen Myllykylässä ja O ulunsa lon Leto lla toiminta jatku i myös vuonna 2006. Sen
sijaan v ielä vuoden taka isessa verta ilu ssa
mu ka na o ll eil la paiko il la Kirk konumm en
Sa ltfjärd enillä, Lieksan Varasjoella ja Pälkäneen O nkkaa lassa pyyntitoim inta jouduttiin lo petta maan. Sa ltfjärdenin pyyntialue
kaapattiin Metsä halli tuksen siun aukse ll a
pihvikarj an laitum eksi, ja Varasjoen pyyntipensa ikko tuhoutu i hakkui ssa . O nkkaa lan
to iminnan hiipumisen syistä ei Rengastu stoimistossa ole tietoa.
Pyynt ipa ikat ovat va nkasti kesk itty neet
ete läisen Suomen ran ni ko lle ja sen tuntumaa n. Vuonna 2005 pyyntipaikkoja sijaitsi
25 ku nnan alueell a, vuonna 200 6 pyyntikuntia o li 21.
Vertailtavien vuosien 2005-2 006 koko-

Ruokokerttunen - SSP: n peruslajistoa . Kuva : JORMA TENovuo.

ra nniko lla vain alle 10 mm .
Heinäkuu oli yleispii rteiltää n normaalia
lämpimämpi ja muutamaa ukkosjakoa lukuun
ottamatta poutainen. Voimakkaita ukkosia ja
kaatosateita sekä rakeita saati in 10.7. paikoin
maan itäosassa. Vähäsateisuus oli ku itenkin
leimaa antavaa ja ku iv uus va ivas i etenkin
etelärannikkoa, Kymenlaaksoa ja Perämeren
ranni kkoa. Esim . Kai saniemessä satoi vain 3
mm ja Suomusjärvellä 0.4 mm. Kesä-heinäkuussa sademäärät jäivät Etelä- ja Keski-Suomessa alle puoleen tavanomaisesta.
Elokuu alko i ko rkeapainekeleill ä ko ko

mää rä pyyntejä (6 -12), joten tul osten vertailuun kelpuutettujen paikkojen määrä sä ilyi
ennallaan. Kahdella pa ikoista tosin saatii n

.......s11>--- - ~ - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~
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ja itärajan tuntumassa.

Toiminta vuonna 2006
SS P-proj ektiin osa llistun eiden pyy ntipaikkojen mää rä las ki alhaisimmall e tasol leen
sitte n hankkeen alku v uosien 1986-1987.
Kun vuonna 2005 toiminnassa oli vielä 28
paikkaa, vuonna 2006 ni itä oli jäljell ä vai n
24 (kuva 2). O nneksi kaikilla paikoilla saatiin
ku itenkin tehtyä vuosi vertail uun vaadittava
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maassa poutaisessa lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Kuun puo livälin jälkeen alkoi
esiintyä paikall isia ukkosku uroj a, etenkin 2729.8 . satoi monin paikoin 40-70 mm. Yleensä ottaen elokuusta muodostui koko maassa
aurinkoinen, ja keski lämpötila kipu si EteläSuomessa 3-4. 5 astetta yli tavanomaisen.
Kesää koko naisuutena leimasivat pitkät
aurinkoiset ja lämpimät poutajaksot, jotka
kui vattivat maaston ja kasvustot. Eteläranni kon kapea lla vyöhykkeell ä kesä o li kuiv in niin pit kältä ajalta kuin mittauksia on
käytettävissä. Helsingin Kaisaniemessä sato i
kesä- elokuu ssa va in 35 mm . Rankkasateitakin esiintyi paikka paikoin, mutta su urimmat
kokon aissademää rät saatiin Pohjo is-Lapissa

naisai neisto o n 16 772 pyydystystä, jotka
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Ku va 1. Vuorokauden keskilämpötilat ja kymmenen päivän kumulatiiviset sademäärät huhtikuun lopulta
syyskuun alkuun vuosina 2005 (ala-) ja 2006 (yläkuva ) Ilmatieteen laitoksen Jokioisten observatoriolla.
Vertailu vuorokauden keskilämpötilan pitkäaikaisiin (1961-1990 ) keskiarvoihin (tasa inen yhtenäinen
käyrä ) sekä sen maksimi- ja minimiarvoihin antaa käsityksen kylmistä ja lämpimistä jaksoista. Kymmenen päivän jaksot vastaavat likimain SSP-jaksoja 1-12.

Fig. 1. The daily mean temp eratures (lämpötila ) and the ten-day cumulative precipitation sums (sadesumma ) From late April to August 2005 (/ower) and 2006 (upper diagram ) at the Jokioinen Observatory of the Finnish Meteoro logical Institute (location 60.49 N, 23.30 E). The long-term (1961-1990)
da ily mean temperatures (smooth curve) and its minimum and maximum values (dashed Iines) are
aisa shown. The ten-day periods correspond approximately to the SSP visit periods No . 1-12.
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koostuvat 14 158 rengastuksesta ja 2 614
kontrollista (joista viisi saatiin ulkomaisilla

50T -

renkailla merkityistä linnuista). Rengastusten
määrä on selvästi suurempi ja kontrollien
hieman pienempi kuin edellisessä vuosivertailussa (vrt. Haapala, Heikinheimo & Val-

Vertailukelpoisilla pyyntipaikoilla oli vuonna 2006 vireessä yhteensä 2 981 verkkomet-

vertailussa

:

40~

kama 2006). Rengastuslajien yhteismäärä oli

68 vuonna 2005 ja 73 vuonna 2006.

yhteensä

1

:

301

riä, mistä tasaisesti jakautuneena olisi riittänyt 124,2 metriä kullekin paikalle. Jos metrit
muunnettaisiin yhdeksänmetrisiksi verkoiksi,

20+

saataisiin tulokseksi lähes 14 verkkoa kutakin paikkaa kohti. Vuoden 2006 pyynteihin
osallistuneiden 39 rengastajan nimet on mainittu kirjoituksen lopussa.
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kantoihin vaikuttavia tekijöitä ovat aiempien vuosien pesimistulokset, kuolleisuus ja
talvehtimisalueilla sekä muuttokausina val-

Kuva 2. SSP-paikkojen lukumäärät 1986-2006. Musta
luun kelpuutettujen paikkojen määrä.

litsevat sää- ja ympäristöolosuhteet.
Aikuispopulaatioiden koon muutoksia

Fig. 2. Number of SSP sites 1986-2006. Black = total number of sites. Grey= number of sites used in
pairwise comparison.

=

paikkoja yhteensä. Harmaa

=

vuosivertai-

2005-2006 kuvaavat tunnusluvut on koottu taulukkoon 1. Pyyntimäärät ovat laskeneet

sa on kolme. Yksi niistä jäi miinusmerkkisek-

10 lajilla, kasvaneet yhdeksällä ja yhden
osalta (ruokokerttunen) säilyneet ennallaan.

si, kun aikuisten pajusirkkujen pyyntimäärät

määrät puolestaan kasvoivat vastaavasti.
Pajusirkku on tyypillinen Euroopassa tal-

romahtivat (-23 %). Aikuisten punarintojen

vehtiva muuttolintu, jolla maastohavaintojen

Tilastollisesti merkitseviä muutoksia joukos-

(+39 %) ja pensaskerttujen (+36 %) pyynti-

mukaan on yhä enenevässä määrin taipumusta jäädä talvehtimaan parvittain myös

Taulukko 2. Nuorten lintujen kokonaisyksilömäärien muutoksia SSP-aineistossa 2005-2006. n = ver-

kotimaan ruovikoihin. Punarinta puolestaan

tailtavien parillisten pyyntipaikkojen lukumäärä. *=tilastollisesti merkitsevä muutos 5 %:n taso!la.

on keskipitkän matkan lounaismuuttaja, jon-

Table 2. Changes in juvenile captures at SSP sites from 2005 to 2006. n = number of paired sites. *
statistically significant change at the 5 % level.
Muutos
NUORIA JUV
Yht. Total
%
2005
Laji Species
n
2006
Change

ka talvehtimisalueet rengaslöytöjen mukaan

Rautiainen Prunella modu/aris

Mustarastas Turdus merula

17
23
13
17

Räkättirastas Turdus pilaris

16

Punakylkirastas Turdus 11iacus

Lehtokerttu Sylvia barin

19
16
10
15
19
16
20

Pajulintu Phylloscopus trochilus

23

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca

22

Sinitiainen Parus caeruleus

21

Talitiainen Parus major

23
17
12
15
16

Punarinta Erithacus rubecula
Satakieli Luscinia luscinia

Ruokokerttunen Ao: schoenobaenus
Rytikerttunen Acr. scirpaceus .
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
Hernekerttu Sylvia curruca
Pensaskerttu Sylvia communis

Peippo Fringil/a coelebs
Vihervarpunen Carduelis spinus
Punavarpunen Carpodacus erythrinus
Pajusirkku Emberiza schoeniclus

94

46

38
534

572

42

34

40
33
98
326
82
65
81
115
151
580
81
163
232
96
57
45
99

44

48
60
404
140

+21
+7
~19
+10
+45
-39*
+24
+71

66
120

+48

135

+17

173
1412
91

+15
+143*
+12
+31
-8
+13
-46

214
214
108
31
39
107

~13
+8

ulottuvat aina Afrikan pohjoisrannikolle asti.
Pensaskertun talvehtimisalueet sijaitsevat
trooppisessa Afrikassa.
Tarkastellaanpa taulukon 1 lajistoa hieman tarkemmin. Plusmerkkisen tuloksen kirjanneiden lajien joukko näyttää koostuvan
keskipitkän ja pitkän matkan muuttolinnuista, joiden talvialueet sijaitsevat Lounais-Euroopasta aina tropiikkiin asti ulottuvalla laajalla vyöhykkeellä. Miinusmerkkisten ryhmä
puolestaan koostuu enimmäkseen paikkalinnuista, osittaismuuttajista sekä lyhyen tai
keskipitkän matkan muuttolinnuista. Johtopäätöksemme asiasta on selvä. Arvelemme,
että Pohjois- ja Keski-Euroopan talvehtimisalueilla vallinnut poikkeuksellisen pitkä ja
ankara talvi on varmaankin iskenyt lovea
etenkin pohjoisemmilla leveyspiireillä kevättä kärkkyneiden lajien kantoihin.
Taulukon 1 ulkopuolisista lajeista vielä
jokunen sana. Aikuisia viitakerttusia saatiin
vuonna 2005 12 ja vuonna 2006 15. Pyyntimäärän kasvu (+25 %) oli jopa tilastollisesti
merkitsevä. Luhtakerttusten määrät (27 ja 14)
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vähenivät vastaavasti (-48 %), mutta tulos
ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Huomattakoon kuitenkin, että tällaiset vain muutaman
pyyntipaikan pienehköön aineistoon perustuvat tulokset ovat erityisen alttiita silkan sattuman vaikutukselle.
Edellisessä raportissamme (Haapala, Heikinheimo & Valkama 2006) julkaisimme neljä käyrästöä aikuislintujen kannankehitystä
kuvaavista pyyntimäärien vaihteluista vuosina 1987-2005. Huolestuttavimmilta niistä
silloin tuntuivat pajusirkun ja punavarpusen
laskevan suuntaiset käyrät. Mikäli ne haluttaisiin nyt päivittää vuoden 2006 tiedoilla, pajusirkun alamäki syvenisi entisestään
pyyntimäärien tuoreen romahduksen myötä, mutta punavarpusen käyrä jatkaisi lievää
nousuaan. Raporttimme toiseen kuvaan piirrettyjen lajien osalta ruokokerttusen käyrä
pysyttelisi tismalleen vuoden 2005 tasolla
mutta pensaskertun vastaava ampaisisi jyrkkään nousuun ylöspäin.
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Nuoria lintuja runsaasti
Nuoria lintuja alkaa enemmälti kertyä pyyntiaineistoon useimmista lajeista vasta kesän
kääntyessä lopuilleen. Monilla pyyntipaikoilla ne muodostavat silloin koko pyyntiaineiston rungon. Sellaisina vuosina, jolloin
nuoret linnut ovat vähissä, koko pyynti saattaa joidenkin rengastajien mielestä tuntua
turhauttavalta.
Vertailukelpoisilta pyyntipaikoilta saatujen nuorten lintujen lukumäärät ja niiden
muutokset on koottu taulukkoon 2. Vuoteen 2005 verrattuna taulukon pyyntimäärät
vuonna 2006 kasvoivat peräti 15 lajilla ja
vähenivät vain viidellä. Tilastollisesti merkitseviä muutoksia taulukoitiin kaksi. Nuorten pajulintujen pyyntimäärät kasvoivat yli
kaksinkertaiseksi (+143 %) ja nuorten punakylkirastaiden pyyntimäärien lasku (-39
%) merkitsi lähestulkoon pyyntituloksen
puolittumista. Taulukon 2 pyyntituloksista
kannattaa vielä panna merkille, että nuoret
vihervarpuset olivat lähes kateissa jo toisena
peräkkäisenä kesänä.
Kokonaisuutena ottaen kesän 2006 pyynneissä nuoria lintuja saatiin runsaasti - selvästi enemmän kuin edellisenä kesänä.

Pesinnät onnistuivat hyvin
Kesän pyynneissä saatujen nuorten lintujen
kertymän avulla selvitetään pesintöjen onnistumista lajeittain. Kun taulukon 2 sisältämät
nuorten lintujen absoluuttiset pyyntimäärät
suhteutetaan kunkin lajin kokonaispyyntimääriin, saadaan tulokseksi taulukko 3. Se
kuvastaa "pesimistulosta", nuorten lintujen
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Kuva 3. Nuorten lintujen suhteellisia osuuksia (juv-%) koko SSP-aineistosta 1987-2006.
Fig. 3. Percentage af juveniles of selected species caught at SSP-sites 1987-2006.

prosentuaalisia osuuksia kunkin lajin pyyntimääristä ja niissä tapahtuneita muutoksia
vuosina 2005-2006.
Taulukon 3 muutossarakkeelle tulostui
yhtä monta plussaa ja miinusta, merkiksi
joko kohentuneesta tai laskeneesta pesimistuloksesta vuoden 2005 tulokseen verrattuna. Ainoaan tilastollisesti merkitsevään
muutokseen (+20 %) ylsi pajulinnun pesimistuloksen reipas kohenema - erinomaiseksi muodostuneen nuorten lintujen pyyntisaaliin myötä. Kaiken kaikkiaan taulukoidut
muutosprosentit näyttävät vaihtelevan varsin
maltillisesti arvojen -20 ja +20 välillä.
Taulukon 3 ulkopuolisista lajeista pesimistulostaan paransivat metsäkirvinen, viitakert-

tunen, luhtakerttunen, tiltaltti ja pikkulepinkäinen. Miinusmerkkinen pesimistuloksen
muutos puolestaan kirjattiin västäräkille,
leppälinnulle, laulurastaalle, viherpeipolle
ja keltasirkulle.
Kuvaan 3 on piirretty kahdeksan yleisen
pyyntilajin pesimistuloksen vaihtelua kuvaavat pylväiköt vuosilta 1987-2006. Tarkastelun helpottamiseksi lajit on ryhmitelty
kuvaan siten, että Afrikkaan muuttajat on sijoitettu oikealle, paikkalinnut ja lyhyemmän
matkan muuttajat vasemmalle.
Aiempiin vuosiin verrattuna kuvan 3 pesimistulokset näyttävät (yhtä lajia lukuun ottamatta) kohonneen joko erinomaiselle tai
hyvälle, keskimääräistä paremmalle tasolle.
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Taulukko 3. Pesimistulosindeksien muutoksia SSP-aineistossa 2005-2006. n = vertailtavien parillisten
pyyntipaikkojen lukumäärä. * = tilastollisesti merkitsevä muutos 5 %:n tasolla.

tiverkosto on hyvin samantyyppinen kuin

Table 3. Changes in the percentage of juveniles caught at SSP sites from 2005 to 2006. n
of paired sites. * = statistical/y significant change at the 5 % level.

number

meillä. Ja saadut tuloksetkin ovat hyvin samansuuntaisia omien tulostemme kanssa. Raportin lukijaa jää kuitenkin askarruttamaan

Laji Species

Prun_ella 171.odularis

n

Nuoria

Nuoria

Muutos

%juv

%juv

2005

2006

Diffin
%juv

Kaiken kaikkiaan naapurimaamme pyyn-

kaksi asiaa. Ensinnäkin, säästä tai sen mahdollisista vaikutuksista tuloksiin ei mainita

12

69

63

-6

mitään, ei halaistua sanaa. Ja toiseksi, myös

22

86

82

-4

omituisen pieniin pyyntimääriin perustuvia

Satakieli Lusclnia luscinia

9

44

34

-10

Turdus merula
Räkättirastas Turdus pifaris
Punakylkirastas Turdus iliacus
Ruokokerttunen Acr. schoenobaenus
Ryti k~rttun~n Acr. scirpa~eus
MustapääkJrttu ·Sylvia atrk;ap/1/~
Hernekerttu Sylvia curruca
Pensåskertt~Sy/via coriimunis.
Lehtokerttu Sylvia barin
Pajulintu Phylloscopus. trochilus
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Peippo·Fringi/la.coelebs
Vihervarpunen Cardue/is spinus
f>unayarpUn~n CaJpådacus etythrimis
Pajusirkku Emberiza schoeniclus

16

43

40

-3

aineistoja kelpuutetaan mukaan matemaattiseen käsittelyyn, ilman että sellaisten tulosten

14

37

48

49

39

+11
-10

yleistettävyydestä sanotaan yhtään mitään.

19

Rautiainen

Punarinta Erithacus rubecula
Mustarastas

51
8

63

74

+6
+11

Euro CES

16

71

74

+3

EURINGille sen pyytämän CES-aineiston,

23

47

53

24

57

77

22

38

37

22

65

73

Keväällä 2006 Rengastustoimisto lähetti

51

23

10
15

jonka perusteella voitiin laskea vuosittaiset
+6

pesimistulosindeksit kaikista niistä lajeista,

+20*
-1

joista ne ylipäänsä olivat laskettavissa. Innostava palaute saatiin marraskuussa 2006.
Eri maista saatujen aineistojen perusteella

61

60

+8
-1

37

42

+5

vaihtelua pyynti maittain ja -lajeittain. Analyy-

-20

siin oli valittu otokset niiden rengastuskeskus-

-5

ten aineistoista, jotka olivat kooltaan suuria ja
peräisin samoilta vuosilta (2000-2004). Ai-

61
39

41
47

+8

oli alustavasti arvioitu pesimistuloksen ajallista

neistoksi valikoitui seuraavien maiden CESpyyntien tulokset: Espanja, Iso-Britannia, Puo-

CES - Sverige täytti viime

Pajulinnun pesimistulos ylsi koko 20-vuoti-

Effort Sites (CES).

sen pyyntihistorian parhaaksi ja lehtokerttu-

kesänä 11 vuotta. Pyyntejä tehtiin 24 paikal-

la, Ranska, Ruotsi ja Suomi. Lajivalikoimaan
kelpuutettiin yhteisen aineiston 12 eniten

kin sivusi parasta tulostaan. Kuvan lajeista

la, joista 20 toimi vertailukelpoisella tavalla

pyydystettyä lajia, jotka ovat mustapääkerttu,

vain talitiaisen pesimistulos jäi kehnoksi -

myös edellisenä kesänä. Vertailtavien paik-

jo toista kesää peräkkäin.

kojen lukumäärä kasvoi kolmella edellisestä

mustarastas, pajulintu, peippo, pensaskerttu,
peukaloinen, punarinta, rautiainen, rytikerttunen, ruokokerttunen, sinitiainen ja tiltaltti.

Kuvan 3 nuorten lintujen suhteelliset

vuosivertailusta. Ruotsin pyyntipaikat sijait-

osuudet (pylväiden korkeudet) eivät ole ver-

sevat yhtä lukuun ottamatta maan eteläisellä

Tulokset ovat suorastaan hämmästyttäviä

tailukelpoisia eri lajien välillä. Erot johtuvat

puoliskolla. Toisin kuin Suomessa, paikkojen

ja osoittavat, että pesimistulosten vuosittai-

osittain menetelmästä - pesiminen, sulka-

sijainti ei ole keskittynyt vain rannikon tun-

set vaihtelut hyvine ja huonoine vuosineen

sato, lintujen liikkuminen ja pyydystettävyys
ajoittuvat eri lajeilla eri aikaan.

tumaan. Vuoden 2006 pyynneissä käsiteltiin

näyttävät olevan hyvin samankaltaisia laa-

kaikkiaan 6 322 lintuyksilöä, mikä oli 12 %

jalla alueella ympäri Euroopan. Mutta vie-

enemmän kuin vuonna 2005. Pyyntisaalis

läkin hämmästyttävämmältä tuntuu se, että

koostui 69 lajista. (Pettersson 2006)

lajien välinen pesimistulosten vuosivaihtelu

Vähälukuisia pyyntilajeja

Kesä 2006 oli myös Ruotsissa erittäin suo-

näyttää huomattavasti vähäisemmältä kuin

Vuosivertailuun kelpuutetuilla pyyntipaikoil-

tuisa varpuslintujen pesinnöille. Pesimistulos

koko aineistosta laskettu vastaava alueellinen

la saatiin verkoista myös sellaisia lajeja, joista

koheni valtaosalla lajeista, kahdeksan osalta

vaihtelu eri maiden välillä. Hyvät ja huonot

SSP -analyysiä ei yksilömäärien vähäisyy-

tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Nämä lajit

vuodet tuntuvat heijastuvan lähes uskomat-

den vuoksi voitu tehdä. Näitä rengastajille

olivat leppälintu, rytikerttunen, hernekerttu,

toman samankaltaisella tavalla elintavoiltaan

mieluisia pyydystyksiä vuonna 2006 olivat

lehtokerttu, mustapääkerttu, pajulintu, sini-

esim. niinkin erilaisten lajien kuin punarinnan,

mm. varpushaukka, pyy, taivaanvuohi (6),

tiainen ja pajusirkku.
Vuodesta 2005 vuoteen 2006 aikuis-

rytikerttusen ja sinitiaisen pesimistuloksiin.

sipi (9), sepelkyyhky, pensassirkkalintu (12),

lintumääriään kasvattivat mm. satakieli,

viitasirkkalintu (4), kirjokerttu, pikkusieppo,

mustarastas, ruokokerttunen, hernekerttu,

Perusta uusi SSP-paikka!

viiksitimali, pyrstötiainen (15), närhi (3), pik-

pensaskerttu, mustapääkerttu, pajulintu ja

Koneen Säätiöltä on saatu kolmivuotinen

kukäpylintu, nokkavarpunen, pohjansirkku

sinitiainen. Vastaavia pyyntimäärien vähen-

apuraha SSP-aineistojen analysointiin. Nyt

(2) ja pikkusirkku.

tymiä todettiin mm. rautiaisella, laulu- ja pu-

alkaa toden teolla tapahtua. Olisi tärkeää

nakylkirastaalla, luhta- ja rytikerttusella, vii-

saada lisää dataa ja lisää paikkoja.

lehtokurppa, metsäviklo (2), liro (5), ranta-

Ruotsin CES

tatiaisella, peipolla ja pajusirkulla.

Kuvan 2 sanoma on, että pyyntipaikko-

Pitkällä aikavälillä väheneviksi raportissa

jen määrä näyttää hiljalleen hiipuvan. Uusia

Ruotsalaiset eivät ole antaneet omalle SSP:

mainitaan seuraavien lajien kannat: metsäkir-

SSP-paikkoja siis kaivataan kipeästi. Myös

lleen ruotsinkielistä nimeä, vaan ovat tyyty-

vinen, rytikerttunen, lehtokerttu, viitatiainen,

neet brittien antamaan ilmaisuun Constant

sinitiainen, peippo, keltasirkku ja pajusirkku.

vanhoja, aiemmin mukana olleita paikkoja
olisi hyvä herättää henkiin - vaikka uusin
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voimin, mutta entisin rutiinein ja menetelmin. Kannattaa muistaa kaksi asiaa. (1) Säännöllinen osallistuminen projektiin on paljon
tärkeämpää kuin pyyntipaikalta kertyneiden
rengastusten tai kontrollien mahdollisimman
suuri määrä. (2) Toisaalta tarvitaan myös sellaisia pyyntipaikkoja, joilta saadaan paljon
lintuja. Mitä useammalta paikalta tulokset
ovat peräisin ja mitä suurempaan lintumäärään ne perustuvat, sitä luotettavammiksi
johtopäätökset tietenkin muodostuvat.
Toivomme uusille pyyntipaikoille mahdollisimman pitkää ikää (ainakin 5 vuotta). Ellei
pyynti paikan tulevaisuudesta ole varmaa tietoa, asiaa kannattaa selvittää paikkakunnan
kaavoitusviranomaiselta. Uusia pyyntejä ei
esim. kannata suunnitella alueille, jotka on
jo kaavoitettu rakennettaviksi. SSP:ssä yhteistyö on voimaa! Useamman rengastajan
työryhmä takaa viime kädessä paikan toiminnan jatkuvuuden kaikkein parhaiten!

SSP:n edellytyksenä on suoritettu lintuasema- tai SSP-tentti. Rengastustoimisto pyrkii
tukemaan uusien pyyntipaikkojen perustamista järjestämällä uusia tenttitilaisuuksia hyvinkin joustavalla aikataululla.
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Summary: Constant Effort Ringing in
Finland in 2006
The Finnish Constant Effort Sites program (SSP,
Sisämaan seurantapyynti) completed its 21 st year
in 2006. The pilat year was 1986, but this produced insufficient data and therefore the first year
included in annual comparisons was 1987.
ln Central and southern Europe the winter
2005-2006 was exceptionally cold and the temperatures stayed 2-3 degrees below normal. ln
Finland the winter started off as rather mild, but
in mid-January extremely cold and long-lasting
weather arrived from Siberia. The winter-like
weather conditions stayed until April.
The beginning of May was warmer and dryer
than the long-term average. ln the second half of
May the temperatures turned chillier and there
were normal amounts of local showers here and
there. The rest of the summer 2006 was sunny,
warm and dry (Fig. 1). Especially the southern
coastline area suffered from drought. The pre-

cipitation sum of the three summer months from
June to August was not more than 35 mm, the
lowest ever measured in Helsinki.
ln total, 24 SSP sites were active in 2006, most
of them located in southern or western parts of
Finland. AII of them were operated in the same
way in both 2005 and 2006 (Fig. 2). The entire
data for the last two years includes 16 772 catches: 14 158 ringings (of 78 species) and 2 614 retraps (including 5 controls of foreign rings). Average total net length was 124 metres per SSP site,
with 39 ringers participating in SSP in 2006. No
new sites were established in 2006.
Changes in the total number of adults caught
reflect changes in the population size. There were
three statistically significant changes among the
20 species listed in Table 1: the decrease of Reed
Bunting Emberiza schoeniclus and the increases
of Robin Erithacus rubecu/a and Lesser Whitethroat Sylvia communis. We suggest that the harsh
and cold weather conditions in southern and Central Europe in the wintering quarters of short distance migrants have caused some of the losses
shown in Table 1. The long-term trend for the
Reed Bunting has been declining for years (see
Haapala, Heikinheimo & Valkama 2006, Fig 5)
and still continues.
The catches of most juvenile passerines increased from 2005 to 2006. There were 15 increases and 5 decreases in the numbers of juveniles caught (Table 2). Two of the changes (the
increase of Willow Warbler Phylloscopus trochilus and the decrease of Redwing Turdus iliacus) were statistically significant.
The percentage of juveniles in the catch was
used as a measure of productivity. Ten of the
changes in Table 3 were positive, another 10
negative. A statistically significant improvement
in productivity was measured for the Willow
Warbler.
The long-term trends in productivity from 1987
to 2006 for eight species are shown in Fig . .1.
Compared to those of earlier years, the proportions of juveniles (with the exception of Great Tit
Parus major) were at high levels in 2006. For the
Willow Warbler the productivity was the highest ever and for Garden Warbler Sylvia barin
matched its earlier record in SSP. On the basis
of Fig. 3 there are no visible causes for concern
in the long-term productivity trends for the given
eight species.
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