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Suomen linnuston tuntemuksen kehitys
Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Mia Rönkä
■ Suomen nykyisen hallinnollisen alueen lintulajiston tuntemus
on 1700-luvulta kasvanut voimakkaasti. Pesimälajiston tuntemus
on täydentynyt ja tunnistettujen satunnaisvierailijoiden määrä on
moninkertaistunut. Osa lintulajiston runsastumisesta kahdensadan
viime vuoden aikana on voinut olla harhaa, joka on aiheutunut
viipeestä tuntemuksen kehittymisessä. Tarkastelemme Suomen
linnuston tuntemuksen kehittymistä jaksolla 1780–1974.
Tietyn alueen tunnettu pesivä lajisto riippuu lintujen todellisesta esiintymisestä ja
havainnoijien pitkäaikaisen toiminnan tuloksellisuudesta. Suomen nykyisen hallinnollisen alueen lintulajiston tuntemus on
1700-luvulta kasvanut voimakkaasti (kuva
1). Pesimälajiston tuntemus on täydentynyt, ja satunnaisvierailijoiden, Melan oppaiden ”eksyneiden” lajien, määrä on moninkertaistunut.
Maailman lintujen kuvaaminen oli vielä 1800-luvulla pahasti kesken (kuva 2).
Taksonomian historia suosi Suomea, koska lintujen kuvaamisen alkukohdaksi valikoitui Ruotsissa toimineen Carl von Linnén
työ (1758). Näin ollen suhteellisen harva
läheisessä Suomessa esiintyvä laji oli vailla
nimeä 1800-luvun alussa.
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Jääkausiteorian muotouduttua 1840-luvulla ajateltiin, että uusien lajien havaitseminen johtui lintujen levinneisyyden vähittäisestä palautumisesta kohti ennen jääkautta vallinnutta tilaa. Vielä Hildén (1984)
mainitsi tämän selityksen, mutta arveli sen
vääräksi, koska lintujen levinneisyysrajojen
nopeasta vaihtelusta lämpimien ja kylmien
kausien välillä alkoi olla vankkaa näyttöä.
Samaan ajatukseen perustuu harha alueiden ”alkuperäisestä” lajistosta.
Ilmaston ja elinympäristöjen vaikutuksia
eläinten levinneisyyksiin tutkittiin Suomessa vilkkaasti 1900-luvun alkupuoliskolla.
Vuosien 1870–1940 lämpenemisjaksona muutoksia selitettiin näillä tekijöillä.
Yhteenvetoja tapahtuneista ja käynnissä
olevista levinneisyyden laajenemismuu-

toksista tekivät muun muassa Kivirikko
koko maan (esitelmä Vanamo-seurassa
14.2.1925, Kivirikko 1925) sekä Reinikainen Savon seudun (SLY:n kokousesitelmä
3.5.1935) ja Lapin (1947) osalta. Kivirikko oli perehtynyt koko lintuaineistoon viimeisteltyään entisen opettajansa A. J. Melan käsikirjoituksen Suomen luurankoiset
-teoksen toiseen painokseen (Mela & Kivirikko 1909).
Ammattitutkijoista ilmaston ja levinneisyyksien yhteyksiä tutkivat Ilmari Hustich,
Olavi Kalela, Lauri Siivonen ja Lars von
Haartman (esim. Kalela 1947). Kukaan tämän aikakauden tutkijoista ei tohtinut pohtia, kuinka suuri osuus muutoksista oli todellisia ja mitkä selittyisivät havainnointitehokkuuden ja -alueiden muutoksilla. Ei
tämä nykyäänkään ole helppoa. Väisänen
(1996) julkaisi erinomaisen katsauksen
Suomen faunahistoriaan ottamatta kantaa
havainnoitsijaverkon tiheyden, kattavuuden ja tehokkuuden muutoksiin.
Osa lintulajiston runsastumisesta kahdensadan viime vuoden aikana on voinut
olla näennäistä. Jonkin lajin runsastumisen havaitsemista on voinut hidastaa vaikea tunnistettavuus tai piilotteleva käyttäytyminen.

TUTKIMUS

Luonnontieteellisillä museoilla
pidettiin luentoja laululinnuista ja
kuultiin radioesitelmiä ääninäyttein. Tässä lehtori Kurt H. Enwald
pitää lintukurssia Kuopion museolla toukokuussa 1951. Tilaisuuksissa oli sankka kuulijakunta – kaikki
eivät mahtuneet aina sisään. Lecturer Kurt H. Enwald giving a bird
course at the zoological museum
of Kuopio in May 1951. kUoPion

havaintoja uudelleen. Nykyisin uudelleenarvioinnin syynä on useimmiten taksonomian muuttuminen.
Lajinmääritysten varmistusmenetelmät
ovat ajan myötä vaihdelleet ja kehittyneet.
Ne ovat myös tulleet eettisemmiksi, objektiivisemmiksi ja tieteellisemmiksi. Nykyään
määritys saatetaan tehdä jopa geneettisesti, mutta silloinkin lajien raja on sopimus,
joka voi muuttua määritysteknologian tai
-filosofian muuttuessa.

lUonnontieteellinen mUseo

Havaintojen laadunvarmistus

Havainnoitsijat ja havainnointi

Lintukäsikirjoissa esitetään varmistettua
havaintoihin perustuvaa tietoa. Ensimmäisiä Suomea koskeneita lajiluetteloita eivät
tiukat havaintojen tarkastusmenettelyt vielä koskeneet. Esimerkiksi Turun akatemialle tehdyt maisteriväitöskirjat sisälsivät dokumentoimatonta tietoa kohdealueiden linnustoista (Lehikoinen ym. 2009).
Vanhimmissa lajiluetteloissa esiintymistieto perustui monesti näytteisiin. 1700-luvulla museonäyte oli tieteellisesti luotettava todiste. Näyte on optimaalinen varmistusmenetelmä, sillä se voidaan tarvittaessa
tutkia uudelleen. Historia kuitenkin tuntee
tapauksia, joissa näytteen keräyspaikka on
ollut virheellinen tai jopa väärennetty. Näytettä edellytettiin monissa maissa pitkään
1900-luvun puolelle. Suomessakin joidenkin ensitapaamisten yksilö talletettiin yliopistojen museoihin vielä 1960-luvulla.
Maalle uusien lajien yksilöistä yli 50 % päätyi museokokoelmiin 1800-luvun viimeisellä neljänneksellä (kuva 3). Helsingin eläinmuseon lintukokoelman kartunnan huippuaikaa olivat vuodet 1910–1940 (kuva 4).
Talletetun näytteen jälkeen tärkein havainnon luotettavuuden kriteeri 1960-luvulle saakka oli usko havainnoijan kokeneisuuteen tai havainnoijan tunteminen.
Tämä näkyy myös Luonnontieteellisessä
keskusmuseossa säilytettävän Palménin arkiston reunahuomautuksissa.
Kirjalliset kuvaukset havaituista lajeista olivat usein puutteellisia tai puuttuivat
kokonaan. Lajikuvausten epätarkkuuden
vuoksi myöhemmin ei aina oltu varmoja
edes siitä, mitä lajia kirjoittaja oli tarkoittanut. Lisäksi näytteet ja dokumentit usein
katosivat museoista, kuten Turun (1827) ja
Vaasan (1852) tulipaloissa tai näytteiden
heikon laadun vuoksi.
Kun jälkipolvet ovat tarkastelleet vanhojen havaintojen varassa olevia lajeja,
niiden varmistus on usein katsottu vajaaksi ja lajilistaa on jälkeenpäin ”puhdistettu”.
Mela käytti Suomen luurankoisissaan luokkaa ”epäiltävä” – hän ehkä halusi mainita
aiemmin ilmoitetun lajin, vaikka havaintoon jo suhtauduttiin varauksellisesti (Mela

Luonnontutkimus ja metsästys kulkivat 1900-luvun alkupuolelle käsi kädessä. Moni lintujen tutkija keräsi näytteensä metsästämällä. Suppea lehdistökin oli
osaksi yhteinen, esimerkkeinä Tukholmassa
1830-luvulla ilmestynyt Tidskrift för Jägare
och Naturforskare ja Suomessa Alexander
Hintzen Sporten-lehti miehisistä urheiluharrastuksista ja myöhempi Tidskrift för
Jägare och fiskare. Lintututkijan työkaluista tärkein oli ase ja kädentaidoista lintujen
täyttämisen taito.
Monilla harrastajilla oli omat lintu- ja
munakokoelmat. Tämä oli käytännössä mahdollista hyvin toimeentuleville ja
väljästi asuville aatelis- ja porvarisäätyjen
edustajille. Munien kerääminen ja luonnonvaraisten lintujen pitäminen häkkilintuina olivat luonnonhistorian opettajien
suosittelemia harrastuksia oppikoulupojille,
kunnes kumpikin kiellettiin vuoden 1898
Keisarillisessa metsästysasetuksessa muun
muassa A. J. Melan harmiksi (Mela 1900).
Luvallisesti tieteellisiä kokoelmia kartutettiin vielä pitkälle 1900-luvulle. Sittemmin
yliopistojen kokoelmiin on kertynyt myös

Uutta tieteellistä käsikirjaa odotteleva yleisö
sai 120 vuotta sitten korvausta Nordens fåglar – kirjasta, johon Palmén toimitti ajantasaiset tiedot lintulajien esiintymisestä Suomessa
arkistonsa pohjalta. The wait for a new ornithological handbook was rewarded 120 years
ago with the publication of Nordens fåglar,
where Palmén published updated information about the occurrence of Finnish bird
species on the basis of his archive.

1882). Vanhoja havaintoja arvioivat laajasti uudelleen Pohjolan linnut värikuvin -kirjan tekijät (von Haartman ym. 1963–1972).
Runsas vuosikymmen myöhemmin Rariteettikomitea (RK) aloitti vanhojen, enintään viisi kertaa maasta ilmoitettujen lajien
alkuperäishavaintojen uudelleenarvioinnin
(Rariteettikomitea 1984). Tiedon lisääntymisen ja uusien tulkintojen vuoksi RK joutuu toisinaan edelleen arvioimaan vanhoja
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Kuva 1. Suomen lintulajien luettelo piteni 222 vuodessa 2,5-kertaiseksi. Lähtötasona on 192
lajia, joiden on tulkittu esiintyneen Suomessa jo vuonna 1780, vaikka havaintoa tai luetteloesiintymää ei ole löydetty. Punainen pystyviiva kuvaa autonomian ajan alkua, sininen pystyviiva Suomen itsenäistymisen ajankohtaa. Lajimäärät nykyrajojen mukaan. Lähde: Loivaranta
https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/suomen-lintujen-ensihavainnot/
vuoden-1790-jalkeen/ [viitattu 12.4.2018].
Fig. 1. Number of bird species acceptably observed within Finnish current borders from 1780
to end of 2017.
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Kuva 2. Maailman lintujen tieteellisten kuvausten historia. Punainen jana vuoteen 1827 saakka
(Suomen lintutieteen synty 2009), vihreä jana (Suomen lintutieteen kehitys 1828–1973, käsikirjoitus).
Fig. 2. History of scientific descriptions of birds.

ilman lupia kerättyjä kokoelmia esimerkiksi perikuntien kautta. Helsingin yliopiston
kokoelmien kartunta kertoo sekä ajallisesta
vaihtelusta että alueellisesta kattavuudesta
(kuvat 4 ja 5).

Kielipolitiikkaa

Lintufaunan kuvaukset
Sadelinin omasta väitöskirjasta (1810) ja hänen ohjaamistaan kahdesta täydennysosasta
(1819a, b) muodostunutta selkärankaisfaunaa olemme tarkastelleet aiemmin (Lehikoi-

Uudet lajit, n / 25 v
New species observed, n / 25 y

Suomen 1800-luvun lintukirjallisuus oli
valtaosaksi ruotsinkielistä, niin myös ensimmäinen selkärankaisten lajiluettelo, Pehr
Sadelin ym. Fauna Fennica (1810, 1819).
Vasta kun Suomelle alettiin luoda omaa
historiaa ja identiteettiä Venäjän suojissa,
alkoi suomen kielellä julkaiseminen yleistyä lintutieteessä.
Lintutieteessä tarvitaan yhteisiä nimiä.
Sadelin kohtasi vaikeuksia yrittäessään liittää keräämänsä suomalaisnimet ruotsalaisiin ja tieteellisiin – myös ruotsin ja tieteen
kielet olivat lintujen osalta kehittymässä

(Lehikoinen ym. 2009, 221–252). Suomen
kirjakielinen linnunnimistö alkoi rakentua
vasta 1800-luvun puolivälissä (Häkkinen
2003). William Nylander julkaisi suomalaiset nimet kaikille Suomen suuriruhtinaanmaan lintulajeille (Nylander 1849), mutta ehdotus ei lyönyt laajasti läpi. M. von
Wrightin ja J. A. Palménin Finlands foglarissa (1873) suomenkieliset nimet olivat
mainintoina tekijöiden itsensä valitsemina.
Nylanderin nimiehdotuksista he käyttivät
vain 70. Suomen taivaalla ei sittemmin ole
lennellyt esimerkiksi ”latvasiipiä” eli Buteolajeja. Lintujen lajinimisekaannukset alkoivat jäädä taakse vasta näistä ajoista alkaen.
Lintuja koskevista artikkeleista ja kirjoista vain 7 % (89/1293) oli 1800-luvulla suomenkielisiä. Tieteellisiksi artikkeleiksi tai
tieteen popularisoinniksi luokittelemiemme suomenkielisten töiden osuus oli 8 %

(23/294). Sanomalehtiartikkeleita ja uutisia
ilmestyi suomeksi jo aikaisemmin. Aluksi
suurin osa suomenkielisistä lintuartikkeleista oli kansansivistystyötä ja varsinkin nuorisolle suunnattua opettavaista ainesta. Moni
perustui ulkomaiseen eläintieteelliseen kirjallisuuteen, kuten pääskysistä kertoneet
kirjoitukset Suomen huoneenhallitusseuran
sanomia- (Anonyymi 1852) ja Lukemisia
kansalle -sarjoissa (1857). Moni lintututkija kirjoitti myös lintutarinoita ja -pakinoita,
joilla oli oma merkityksensä lintutiedon ja
-kiinnostuksen herättäjinä.
Vasta Melan kirjojen, Suomen eläimistö (1872) ja Suomen luurankoiset (1882),
sekä Vanamo-seuran ja sen Luonnon Ystävä -lehden (vuodesta 1897) myötä suomenkielisille alkoi tulla tietopohjaa lintujen havainnointiin. Samaa tarkoitusta palveli Thorsten Renvallin kolmena painoksena (ensimmäinen niistä 1899) ilmestynyt
Suomalainen retkeilyfauna (Vuorisalo ym.
2014). Ruotsia tai saksaa taitaville oli tarjolla hyviä lintukirjoja jo vuosikymmeniä
aikaisemmin, mutta anglosaksinen lintukirjallisuus ei ollut yhtä hyvin hallussa.
Vuonna 1972 valmistunut Pohjolan linnut värikuvin muodostui klassikoksi jo ilmestymisaikanaan. LYL:n (1973, sittemmin
BirdLife Suomi) ja Rariteettikomitean (1974)
perustamiset ja ensimmäinen Lintuatlas
(1974 alkaen) nostivat harrastajahavaintojen tason ja hyötykäytön uudelle tasolle.

Wilhelm von Wrightin piirros satakielestä teoksessa ”Svenska Foglar”, 1828. Satakieli on itäinen tulokas. Tekstissä mainittu Arthur von Nordmann ampui Helsingin ensimmäisen satakielen Kaisaniemessä 1856. Wilhelm von Wright’s
painting of Thrush Nightingale Luscinia luscinia
published in Svenska Foglar, 1828. The species
has spread to Finland from east. The first Thrush
Nightingale of Helsinki was shot by Arthur von
Nordmann in 1856. Wilhelm von Wright
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Kuva 3. Suomen ensihavaintojen perustuminen museonäytteisiin vuosina 1780–2017.
Lähde Loivaranta: BirdLife Suomi https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/
suomen-lintujen-ensihavainnot/vuoden-1790-jalkeen/ [viitattu 12.4.2018.].
Fig. 3. Numbers of new species observed by decades in 1780–2017 and the proportion of
those based on a preserved specimen.

TUTKIMUS

A. J. Mela vaikutti keskeisesti Suomen luonnonhistorian tuntemukseen, opetukseen ja kehitykseen. Hän muun muassa julkaisi pitkään käytössä olleita kouluoppikirjoja sekä kasviston ja eläimistön käsikirjoja. Mela lahjoitti Kuopion luonnontieteelliselle museolle laajan linnunmunakokoelman, joka on vuosilta 1852–1902. Kuikan munat on kerätty Puulavedeltä 1897. Etiketissä mainitaan, että ”pesä on aivan rannan tuntumassa
kaksikymmentä senttiä vedestä”. A. J. Mela had a central inﬂuence on the knowledge, teaching and development of Finnish natural history. He
published school textbooks and handbooks of ﬂora and fauna that were used for a long time. Mela donated to the natural history museum of
Kuopio a bird egg collection from 1852–1902. The eggs of the Black-throated Diver Gavia arctica have been collected from Puulavesi in 1897.
C. P. DYrenDahl / kUoPion lUonnontieteellinen mUseo & kari Jämsen / kUoPion lUonnontieteellinen mUseo

1859: VIII): Suomenlahden pohjukasta Laatokan ja Äänisen kautta Vienanmerelle ja
sieltä Varanginvuonon etelärantaa Tenojoelle. ”Moni muu” viittasi muun muassa William Nylanderin (1849) ja Nylanderin ja
Saelanin (1859) artikkeleihin, joissa luonnonhistoriallinen Suomi oli rajattu maakuntineen kasvitieteen pohjalta. Itärajaa ja sen
luonnonhistoriallisia perusteita selosti Kihlman (1898, myöh. Kairamo) Suomen kartaston ensimmäisen painoksen tekstiosassa.
Samanaikaisesti Palménin kanssa työskenteli Helsingissä A. J. Malmberg (myöh.

ottein, ja työ valmistui 1873. Toinen osa
sisälsi ensimmäistä yksityiskohtaisemman
esiintymistarkastelun. Palmén tutki kaiken
käsillä olleen aineiston. Hän alkoi luoda
maan kattavaa verkostoa lintuhavaintojen
kokoamiseksi jo kirjan toimittamisen aikana. Sittemmin se kehittyi arkistoksi, jonka
nyt tunnemme Palménin arkistona.
Finlands foglar -kirjan kahdessa osassa
kuvattiin yhteensä 316 lajia. ”Luonnonhistoriallisen Suomen” itäraja piirrettiin teoksessa
suomalaisuushenkisesti, kuten ”moni muukin” oli tehnyt jo aikaisemmin (von Wright
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nen ym. 2009, 221–252). Ne sisälsivät 192
lajia ja kattoivat melko hyvin varhaisemmassa kirjallisuudessa olleet tiedot. Ruotsissa julkaistu Ahvenanmaan lintulajiston tarkastelu (Tärnström 1745) ei ollut Sadelinilla
käytössä, ehkä siksi, ettei Ahvenanmaata silloin laskettu Itämaan osaksi. Luhtakana (tai
liejukana, Gallinula aquatica) sekä avosetti
olivat Ahvenanmaan lajilistan ainoat Sadelinilta puuttuneet lajit. Muitakin osaa Itämaata koskevia lajilistoja julkaistiin vuosina
1750–1800. Ahvenanmaan toiseen lintulistaan ilmaantuivat uusina lajeina pyrstötiainen (ahlitita) ja punakuiri (Radloff 1795).
Suomen 1800-luvun ornitologiaa luonnehti yli vuosisadan puolivälin von Wright
-veljesten ja heidän lähipiirinsä toiminta
(Leikola ym. 2017). Veljeksistä Suomen linnuston tuntemusta edistivät lähinnä Magnus
ja Julius. Magnuksen tuttavapiiriin kuului
monia lintujen ja niiden munien keräilijöitä. Heistä Viktor Napoleon Falck oli ahkera lintukokoelman kokoaja ja havainnoija.
Falck julkaisi varsin vähän. Kansainvälisesti
kiinnostavia olivat julkaisut allihaahkasta ja
grönlanninlokista. Kansallisesti erinomaisia
olivat hänen lajistotietonsa Euran kunnasta
(Lindström 1850, Lampolahti 1999).
Magnus von Wrightin aloittaman Finlands foglar -kirjan ensimmäinen osa ilmestyi 1859, mutta toinen osa jäi häneltä kesken. Käsikirjoitusta alkoi toimittaa
lintututkijana untuvikko Johan Axel Palmén, joka tarttui työhön ammattimaisin

Vuosi Year

Kuva 4. Helsingin yliopiston kotimaisten lintujen kokoelman kartunta. N = 26 210 (väh. 10
vuoden tarkkuus) talletettua lintunäytettä. Ohut punainen viiva viiden vuoden liukuva keskiarvo.
Fig. 4. Numbers of preserved specimens at the Natural History Museum of Helsinki University
by year. Thin red line = moving average for five years.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2017
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V. N. Falck laati tarkan kuvauksen allihaahkan ulkonäöstä vuonna 1847 (Falck, V. N. 1847.
Description d´une livrée inconnue d´Anas Stelleri, supposé dans sa deuxième année, d´après
des individus tués aux environs d´Helsingfors le 29 mai 1841. Acta Soc. Sci. Fenn. 2:61–64).
V.N. Falck described the Steller’s Eider Polysticta stelleri thoroughly in 1847. Matti Rekilä

Mela), joka julkaisi vuonna 1872 kirjan Suomen eläimistö, Nuorisolle. I–IV. Nisäkkäät,
Linnut, Matelijat ja Sammakot. Kirja perustui Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kokoelmien, havaintoarkistojen ja omien kokemusten lisäksi J. A. Palménin samanaikaisesti valmistelemaan Finlands foglar -kirjaan
kertyneeseen tietoon. Mela oli itse ehtinyt
retkeillä maan äärialueillakin, Venäjän ja
Suomen Lapissa ja Karjalassa. Vain maan
lounais- ja länsirannikko saaristoineen olivat jääneet Melalle melko tuntemattomiksi.
Suomen Lapin tuntemus perustui 21-vuotiaana tehtyyn ”neljän Juhanin” (Leikola
2011) kesään 1867 Tornion Lapissa.
Mela (1872) kirjoitti alkulauseessa:
”Tässä annan nuorukaisillemme pienen
kirjasen käteen, toivoen tästä edes vähäisen apua olevan niille, jotka haluavat Suomen eläinten kanssa tutustua”. Pieni kirjanen esitteli 160 sivullaan 211 lintulajia.
Kirjoittaja vielä tarkensi rajaustaan: ”Kaikki
tietääkseni maassamme pesivät, ammutut
tai varmaan nähdyt eläimet olen tähän ottanut; epäiltäviä lajeja taas en ole katsonut
tämmöisessä teoksessa tarpeellisiksi”. Suomen nuoriso sai näin kattavan tiedon selkärankaislajistosta kirjassa, josta kymmenen

130

LINNUT-VUOSIKIRJA 2017

vuotta myöhemmin jalostui Suomen luurankoiset pitkäksi aikaa ykköskäsikirjaksi.
Aleksanterin yliopiston ensimmäinen eläintieteen professori Alexander von
Nordmann (1803–1866) oli laaja-alainen
tutkija (Damkaer 2002, Leikola 2016).
Hän syntyi Kotkassa Venäjällä, mistä koulutie kulki Haminan ja Porvoon kautta Turun akatemiaan. Turussa hän osallistui C.
R. Sahlbergin johdolla toimineen Sällskap
för Zoologie och Botanik -seuran toimintaan vuodesta 1821 alkaen. Hän saavutti
merkittävän kansainvälisen aseman toimiessaan Odessassa Richelieu-lyseon kasvija eläintieteen professorina vuosina 1832–
1849 ja osallistuttuaan moniin tutkimusmatkoihin. Hänet valittiin Helsinkiin ensin
kasvi- ja eläintieteen (1849) ja sittemmin
eläintieteen professoriksi (1853).
Von Nordmannit asuivat virka-asunnossa Kasvitieteellisessä puutarhassa, jossa poika Arthur (1838–1862) kehittyi lintututkijaksi. Hänen Suomea koskevat lintututkimuksensa jäivät suppeiksi, sillä hän osallistui
pariin pitkään Siperian tutkimusmatkaan ja
hänet ammuttiin Siperiassa 9.5.1862. Von
Nordmannien merkittävin Suomea koskeva
lintutyö oli Uebersicht der bis jetzt in Finn-

land und Lappland vorgekommenen Vögel
arten (Katsaus tähän mennessä Suomessa ja
Lapissa esiintyneisiin lintulajeihin). Palmén
tarkensi myöhemmin jetzt-sanan tulkinnaksi
vuoden 1856 (Palmén & von Wright 1873).
Jonkinlainen perustelu otsikon muuttamiseen oli, että Arthur, jonka käsialaa katsaus
pääosin oli, lähti tutkimusmatkalle Siperiaan
jo 19-vuotiaana 5.10.1857 ja keskittyi sen
jälkeen Siperian havaintojensa julkaisemiseen sarjassa Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
Artikkelia oli päivitetty Moskovan esitystä varten (von Nordmann & von Nordmann 1860), ja se julkaistiin lähes samansisältöisenä Saksassa uudelleen (von Nordmann & von Nordmann 1864). Epäilemättä
isä halusi julkaista työn poikansa tärkeimpänä lintututkimuksena. Pojan kuolema ja
siitä seurannut isän terveyden heikkeneminen (Leikola 2011) tekevät osan julkaisun puutteista ymmärrettäviksi. Palménin
(1873) arvio artikkelista oli kuitenkin nuiva: ”sisältää vähän alkuperäishavaintoja, ja
valitettavasti joukon vääriä tietoja, joiden
vuoksi monien lajien levinneisyys kuvataan liian vähäisen aineiston perusteella.”
Palmén oli oikeassa. Osa virheellisistä tiedoista perustui lähteiden virheisiin, kuten
Schraderin (1853a, b) Varangin alueen havaintojen outouksiin. Karkein oma virhe
oli tieto tundrakurmitsan pesimisestä, emot
ja lentokykyiset poikaset, suolla Kajaanin
seudulla vuonna 1856. Von Nordmannit
myös luottivat tundrahanhen ja kiljuhanhen
esiintymiskuvissa ulkomaisiin auktoriteetteihin (vrt. Malmgren jäljempänä). Kirjoitus, joka ei kuitenkaan esimerkiksi Schraderin katsaukseen verrattuna ollut kovin
huono, mainitsi tietoja 268 lintulajista.
Suomen ja Pohjois-Euroopan lintulajiston yleiskuvaa täydensi tänä aikakauteHarmaat hanhet, kuten kuvan metsähanhi,
tuottivat pitkään vaivaa sekä taksonomeille
että maastomäärittäjille kansainvälisestikin.
Grey goose species, such as Bean Goose
Anser fabalis in the photo, troubled both
taxonomists and bird observers for a long
time even internationally. Tero Pelkonen
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Nykysuomen lajilistalle punakuiri pääsi Ahvenanmaan kautta jo 1795. Pesimäalueelta se ilmoitettiin ensimmäisenä kerran 1804. The Bar-tailed Godwit Limosa lapponica was listed as a
species observed in the area of current Finland from Åland Islands already in 1795. In breeding
grounds it was recorded for the first time in 1804. Jari Kostet

na pari lajiryhmätarkastelua. A. Malmgren
tarkasteli hanhien esiintymistä Fennoskandiassa (Malmgren 1869, 1870). Malmgrenin mukaan Skandinaviassa pesivät merihanhi, metsähanhi ja kiljuhanhi. Satunnaisia harhailijoita olivat punakaulahanhi ja
lyhytnokkahanhi, joita ei Suomessa ollut

vielä tavattu. Muuttoaikoina havaittavia läpimuuttajia olivat tundrahanhi, valkoposkihanhi ja sepelhanhi. Näistä viidestä vierailijasta Malmgren oli neljän kohdalla varma siitä, etteivät ne pesi Suomen alueella.
Tundrahanhenkaan hän ei uskonut pesivän
maassamme ulkomaisten auktoriteettien

väitteistä huolimatta. Myös kiljuhanhen
muista hanhilajeista poikkeava muuttosuunta kaakkoon näyttää olleen Malmgrenin tiedossa. Suurimmat ongelmat tuohon
aikaan olivat kilju- ja tundrahanhen välinen sekaannus ja lyhytnokkahanhen vaikea tunnistettavuus. Meri- ja metsähanhenkin tiedot menivät von Nordmannien
kirjoitukseen asti osittain sekaisin.
Palménin saksankielisen artikkelin (Palmén 1876) tavoitteena oli Suomen lintutiedon ajantasaistaminen ja von Nordmannien
artikkelin epätarkkuuksien korjaaminen.
Tarkasteltava lajisto vastasi Finlands foglarin
toista osaa, jonka hän oli itse esiintymistietojen osalta koonnut. Malmgrenin lailla oli
myös Palménin puututtava kansainvälisten
auktoriteettien erehdyksiin. Artikkelin lajikohtainen tarkastelu oli mallikelpoisesti jäsennelty ja dokumentoitu sekä kurinalaisesti
kirjoitettu. Pesiminen ja muutto oli esitetty
erikseen, ja levinneisyysalueen tunnetut rajat kerrottiin aineiston salliessa. Tarkastelualueena oli ”faunistinen” Suomi (yleisemmin luonnonhistoriallinen Suomi), johon
tässä julkaisussa sisältyi myös Kuolan niemimaata (lappländische Halbinsel). Palmén

Taulukko 1. Vuosien 1859–1876 kirjallisuudessa ”ennustetut” (esitellyt), mahdollisesti Suomessa ennen pitkää tavattavat lajit ja ennusteiden toteutuminen. 1./P = Ensihavaintovuosi (Loivaranta 2018, paitsi pikkusieppo)/Pesinnän aloitusvuosikymmen (Väisänen ym. 1998, Solonen 1994). Taulukossa ei ole esitetty lajeja, jotka esiintyivät Suomessa jo 1800-luvulla läpimuuttajina. Aikaero vaihtelee muun muassa havaittavuuserojen vuoksi.
Table 1. Bird species that were mentioned in textbooks and articles on Finnish fauna before 1877 although not yet observed within country
(= “predicted” future Finnish species) and their years of first observation (1.) and decades of formation of permanent (P) breeding population.
Laji
Lehtopöllö Strix aluco
Punakaulahanhi Branta ruficollis
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros
Rantakurvi Xenus cinereus
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
Ruostesorsa Tadorna ferruginea
Etelänkiisla Uria aalge
Pensassirkkalintu Locustella naevia
Kyhmyjoutsen Cygnus olor
Kuningaskalastaja Alcedo atthis
Lumihanhi Anser caerulescens
Ruskosotka Aythya nyroca
Minervanpöllö Athene noctua
Pohjankiisla Uria lomvia
Pikkukiljukotka Aquila pomarina
Harmaasirkku Emberiza calandra
Mustapyrstökuiri Limosa limosa
Pikkusieppo Ficedula parva
Pulmussirri Calidris alba
Isohaarahaukka Milvus milvus
Myrskykeiju Oceanodroma leucorhoa
Kultasirkku Emberiza aureola
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus
Vihertikka Picus viridis
Virtavästäräkki Motacilla cinerea
Pikkuhaikara Ixobrychus minutus
Pikkusirkku Emberiza pusilla
Tornipöllö Tyto alba

1./P

Laji

1./P

1875/1880
Yöhaikara Nycticorax nycticorax
1879
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris
1882/1960
Punapäänarsku Netta rufina
1884/1950
Isokirvinen Anthus richardi
1886/1920
Mehiläissyöjä Merops apiaster
1887
Pikkuhuitti Porzana parva
1889/1950
Viitatiainen Parus palustris
1889/1980
Ruskohaikara Ardea purpurea
1898//1930
Suula Morus bassanus
1899/1960
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus
1900
Sepelsieppo Ficedula albicollis
1900
Avosetti Recurvirostra avosetta
1901
Riuttatiira Sterna sandvicensis
1901
Jalohaikara Egretta alba
1902
Tulipäähippiäinen Regulus ignicapilla
1903
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos
1905/1960
Neitokurki Grus virgo
1876/1870
Valkopäätiainen Parus cyanus
1912
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis
1914
Karimetso Phalacrocorax aristotelis
1917
Merikeiju Hydrobates pelagicus
1920/1920-2000
Aroharmaalokki Larus cahcinnans
1922/1920
Virta-alli Histrionicus histrionicus
1930/1940
Tammitikka Dendrocopos medius
1931
Nokivaris Corvus corone
1931
Sirppisorsa Anas falcata
1931/1960
Tundrametsähanhi Anser fabalis rossicus
1935
Islannintelkkä Bucephala islandica
1935/1930
Isoliitäjä Puffinus gravis
1935		

1935
1944/1960
1944
1948
1949
1950/1980
1950
1952
1956
1957
1958
1960
1962
1966
1968
1971
1972
1973
1980
1992
1996
1997
2000
2010
on
on
on
ei
ei
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lupasi myös päivittää Finlands foglarin ensimmäisen osan esiintymistiedot, mutta päivitystä ei koskaan tullut. Palmén toimitti kuitenkin Ruotsissa julkaistuun Nordens fåglar
-kirjaan arkistonsa pohjalta päivitetyt esiintymistiedot (Kolthoff & Jägerskiöld 1898).

Lintukäsikirjojen tekijät
ennustajina
Von Nordmannien lajilista sisälsi 1864
mennessä 239 ja Finlands foglarin osat yhdessä 247 luonnonhistoriallisen Suomen
alueella tavattua lajia. Molemmat esittelivät
lisäksi koko joukon ”kandidaatteja” Suomesta etsittäviksi lajeiksi. Lintukirjojen kirjoittajat eivät olleet 1800-luvun jälkipuoliskolla niin hyväuskoisia, etteivätkö olisi
ymmärtäneet osan Suomen alueella tavattavista lintulajeista olevan vielä löytymättä.
Melan Suomen luurankoisissa (1882
ja Kivirikon päivitys 1909) ei ”ennustettu”
maastamme mahdollisesti vielä löytyviä lajeja. Niiden lajistossa oli kuitenkin ”ylimääräisinä” muutama nykyrajojen ulkopuolinen
laji (Loivaranta 2018). Finlands foglarin kahdessa osassa, niiden välissä ilmestyneissä
katsausartikkeleissa (von Nordmann ja von
Nordmann 1860, 1864, Malmgren 1870) ja
Palménin vuoden 1876 artikkelissa kerrottiin myös jokseenkin kaikista niistä lintulajeista, jotka oli havaittu Suomea ympäröivillä alueilla, mutta ei vielä meillä. Monesti
sanamuoto oli tulevia havaintoja ennakoiva: ”..., mutta ei vielä meillä”. Magnus von
Wright tunsi Ruotsin tilanteen hyvin, von
Nordmannit puolestaan Venäjän ja Malm-

gren Pohjoisen Jäämeren. Ruotsista oli jo
pitkään ollut käytettävissä hyvä selkärankaiskäsikirja (Nilsson 1835, 1858). Myös
Baltiasta oli ajantasaista lintutietoa (esim.
Russowin tutkimukset, Leibak ym. 1994).
Palménin aikaan mennessä luonnonmaantieteellisen Suomen itä- ja pohjoisosissa ja niiden tuntumassa oli retkeilty
jo muutamia kertoja. Pleske (1886) luetteli kaikki pohjoisia alueita koskeneet tutkimusmatkaraportit. Suomen lajiston kannalta hyödyllisimpiä olivat Middendorffin
(1843), Schraderin (1842, 1853a, b), Malmin (1845) ja Liljeborgin (1851) raportit.
Kaksi viimemainittua olivat niistä antoisimpia. Liljeborg teki vuonna 1848 pitkän tutkimusmatkan Suomen luonnonhistoriallisen alueen itäpuolelle. Liljeborgin katsaus
esiteltiin Suomen Tiedeseurassa 19.5.1856
pidetyssä kokouksessa. Se sisälsi useita
Suomessa tuolloin harvinaisuuksina esiintyviä tai toistaiseksi vielä tapaamattomia
itäisiä lajeja (taulukko 2). Nämä esiteltiin
myöhemmissä suomalaisissa katsauksissa ”vastaisen varalta”. Schrader ja Malm
kulkivat Lapissa, ainakin osittain yhdessä,
mutta pääosa varsinkin Schraderin havainnoinnista tapahtui Varangin ja Venäjän Lapin sekä Norjan puolella.

Retkeilytapojen ja
-mahdollisuuksien muutokset
Teoriassa Suomen entinen lajisto voitaisiin
”laskea” havainnointitehon, elinympäristöjen ja ilmaston muutosten perusteella.
Muutokset pitäisi ottaa muuttavien lajien

Taulukko 2. Lajit, joiden ei ennen vuotta 1877 Suomessa ilmestyneissä linnustokatsauksissa
osattu ”ennustaa” leviävän Suomeen pesiviksi lajeiksi. Istutuslajeja ei ole esitetty taulukossa.
Uusimmat tulokkaat, joille Muuttuva pesimälinnusto (MPL) ei arvioinut pesimäkannan muodostumisvuosikymmentä, on kirjattu 2000-luvun tulokkaiksi vuoden 2015 uhanalaisuusarviointiin (Tiainen ym. 2015) ja kolmanteen lintuatlakseen (Valkama ym. 2010) perustuen.
Table 2. Species not mentioned (not “predicted” future Finnish species) in textbooks of birds
before 1877, but which have later formed a stable breeding population in Finland.
Lajinimi
Tieteellinen nimi
Ensihavainto Tulovuosikymmen
				
MPL 1998
Species
Scientific name
First sighting Decade of colonization
according to Muuttuva
				
pesimälinnusto
Pikku-uikku
Kiljukotka
Kirjokerttu
Idänuunilintu
Niittysuohaukka
Lapinuunilintu
Viitakerttunen
Sinipyrstö
Viiksitimali
Turkinkyyhky
Pussitiainen
Sitruunavästäräkki
Pikkukultarinta
Ruokosirkkalintu
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Tachybaptus ruficollis
Aquila clanga
Sylvia nisoria
Phylloscopus trochiloides
Circus pygargys
Phylloscopus borealis
Acrocephalus dumetorum
Tarsiger cyanurus
Panurus biarmicus
Streptopelia decaocto
Remiz pendulinus
Motacilla citreola
Iduna caligata
Locustella luscinioides
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1879
1880
1897
1905
1905
1908
1930
1949
1949
1953
1954
1962
1981
1984

1970
1880
1930
1930
1970
1900
1940
1950
1990
1960
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)

Lintututkimuksen varhaisina vuosina kaukoputket olivat harvinaisuus. In the early years
of Finnish ornithology telescopes were rare.

osalta huomioon Kaakkois-Aasiaa, EteläAfrikkaa ja Antarktiksen reunoja myöten.
Suuren osan 1800-lukua liikuttiin jalkapatikassa tai hevosvetoisesti. Rannikoilla
saattoi käyttää höyrylaivakyytejä 1860-luvulta alkaen. Ensimmäinen merialueitamme laajasti muuttotutkimuksiensa tarpeita
varten kiertänyt maasto-ornitologi oli todennäköisesti Ivar Hortling. Hänellä oli
uransa alussa tehtäviä myös Suomen matkailijayhdistyksessä, ja hän ”osasi” siten
matkustaa. Saariston linnustosta kiinnostuneet henkilöt alkoivat jo 1800-luvulla tutkia kohteitaan omin venein (esim. Kranck
1898, Sandman 1892) – pitkästä aikaa sitten Gummeruksen ja Gaddin (1769; Gaddin aineistot 1750-luvulta). Hajahavaintokoosteista ensimmäisiä oli Eklundin (1909)
kaksiosainen ”Från Åbo skärgård”. Palménin arkistoon kertyi paikallisten asukkaiden
havaintotietoja muun muassa majakoiden
henkilökunnalta.
Mantereella maan eri osien välillä liikkuminen helpottui ratkaisevasti rautatieverkon täydentyessä. Helsinki–Hämeenlinna-rata valmistui vuonna 1862, mutta Ouluun päästiin vasta 1886 ja Rovaniemelle
1909. Perä-Lappi sai odottaa maanteitäkin
1900-luvun puoliväliin. Kuinka hyvin tai
huonosti havaintoverkko kattoi 1800-luvun
jälkipuoliskolla koko maan, havainnollistuu
parhaiten Finlands foglarin toisen osan toisen osan alkusivuilta. Havainnoinnin kattavuuden kuvauksena esitämme Helsingin
yliopiston eläinmuseon lintukokoelmien
karttumista kuvaavan karttasarjan (kuva 5).
Yksittäisten lintututkijoiden ja -harrastajien omat havaintoalueet olivat 1800-lu-
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vulla vielä maantieteellisesti rajoittuneita, ja olivat sitä Pohjois-Suomessa pitkälle
1900-luvun puolelle. Päivittäisretkeilyllä
ei ollut lähimainkaan samaa asemaa lintuharrastajien elämässä kuin myöhempinä
aikoina, eivätkä retket olleet nykyiseen tapaan vuorokauden kaikki ajat ja ympäristön kaikki habitaatit kattavia.
Magnus von Wrightin päiväkirjat antavat kuvan suhteellisen lyhyistä päiväretkistä pääkaupunkiseudulla hyvässä seurassa.
Maan muita osia tutkiakseen ornitologin
oli varauduttava viikkoja tai kuukausia kestäneisiin tutkimusmatkoihin. Kulkuvälineitä oli ostettava tai vuokrattava ja avustajia
oli palkattava – vähintään soutajia, mutta
myös paikallista eläimistöä tuntevia ja tulkintöihin kykeneviä. Englantilainen John
Wolley (Wolley 1860) palkkasi kaksi tulkkia, yhden ruotsinkieltä hallitsevan ja kohdealuetta tuntevan sekä toisen Tornionjokilaakson murretta ymmärtävän. Oologina hän palkkasi työvoimaa myös etsimään
lintujen pesiä. Wolley myös koulutti avustajiaan harrastajaoologeiksi.
Vasta J. A. Palmén kannusti harrastajia
määrätietoiseen ja ympärivuotiseen oman
alueensa havainnointiin, ensin Finlands
foglarin toisen osan kokoamisvaiheessa
tehdyin kyselyin ja sittemmin kirjoituksessaan lintutieteen tutkimustehtävistä (Palmén 1885). Tätä ennen nykyisen kaltaisia
taitavia ja lähes päätoimisia ”maastojyriä”
ei ollut. Havaintoverkoston koko ja aktiivisuus olivat 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa sadas- tai tuhannesosa nykyisestä ja
lintutiedon karttumisen keskuspaikkoja oli
vain muutama.
Pontus Palmgren, joka 1930-luvulta alkaen
oli suomalaisen lintututkimuksen keskushenkilö ja ideapankki, palasi hämähäkkitut-

1858

1909

kimustensa jälkeen lintututkimukseen. Kiinnostavassa katsausartikkelissa hän tarkasteli
Suomen linnuston tutkimusta faunistiselta ja
kvantitatiiviselta kannalta (Palmgren 1972).
Ruotsinkielisessä kirjoituksessa lueteltiin
114 faunistista tutkimusta ja 80 kvantitatiivista tutkimusta vuosilta 1848–1971. Faunististen katsausten maantieteellisen jakauman Palmgren esitteli karttana, joka julkaistiin sittemmin myös Muuttuva pesimälinnusto -kirjassa (Väisänen ym. 1998).
Palmgrenin yhteenveto osui hyvään vaiheeseen, sillä 1960-luvun alusta alkoivat
alueelliset lintuharrastajayhdistykset kantaa vastuuta omien alueittensa linnuston
tuntemuksesta. 1970-luvun puolessavälissä alettiin myös joukkovoimalla tutkia
maan pesimälinnuston runsautta ja levinneisyyttä sekä atlasmenetelmällä että linjaja pistelaskennoin. Ensimmäistä kertaa vapaaehtoistyövoimaa oli tarjolla koko maan
kattavasti suurten ikäluokkien heittäydyttyä
lintuharrastukseen hyvien ja kannustavien
oppaiden avustamina, joista esimerkkeinä
Suuri lintukirja (Hildén ja Linkola 1955 ja
1962) ja MMM-lintuharrastuskirja (1962).
Palmgrenin yhteenveto antoi yhdistysten
työlle historiallisen taustan. Siinä mielessä historiallinen työ meni kuitenkin ”hukkaan”, että Palmgrenin siteeraamista faunistisista tutkimuksista 32 tehtiin kokonaan tai
osittain nykyisen itärajan takana, ja sielläkin osaksi poikkeusoloissa.

Havaitut ja pesivät lajit 1810–1973
Keskeisissä käsikirjoissa on 1810–1973 käytetty erilaisia luonnehdintoja lajien esiintymiselle. Sadelinin faunan 192 lajista seitsemän oli merkitty harhailijoiksi. Finlands foglar oli ensimmäinen käsikirja, jonka perusteella lajit saattoi luokitella tarkemmin esiin-

1972

Vuonna 1972 valmistunut Pohjolan linnut
värikuvin oli klassikko jo ilmestyessään.
Pohjolan linnut värikuvin, completed in
1972, was an ornithological classic already
when published.

tymistavan mukaan. Vuoden 1882 ”luurankoisissa” oli jo hyvä yhteenveto, jossa arvioitiin lajien esiintyminen jopa luonnonmaakunnittain. J. A. Palmén saattoikin vuonna
1907 todeta, että ”parhaiten ja yleisimmin
tunnetut kaikista alueellamme tavattavista
eläinryhmistä ovat luurankoiset, jotka meitä
taloudellisestikin suoranaisimmin hyödyttävät”. Viitaten Melan Suomen luurankoisiin
hän totesi tuolloin tunnetun 267 lintulajia
(Palmén 1907). Suomen itsenäistymistä lähestyttäessä maan nykyrajojen lajimäärä läheni 300:n rajapyykkiä (kuva 2).

2012

1–10
11–50
51–200
201–1000
>1000

Kuva 5. Helsingin yliopiston kotimaisen lintukokoelman alueellinen kertyminen 1835–2012.
Fig. 5. Geographical distribution of specimens collected in Finnish collection of the Natural History Museum of Helsinki University by 2012.
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Kirjallisuus

Taulukko 3. Lintulajien jakautuminen esiintymistyyppeihin vuosina 1859–1972.
Table 3. Composition of Finnish bird fauna according to their mode of occurrence.
Finlands foglar Suomen luuran1–2
koiset, 2. painos
1859–73
1909

Suomen
linnut
1926–27

Ornitologisk
Handbok
1929–31

Pohjolan linnut
värikuvin
1963–72

Pesivä paikkalintu
Resident breeding
Pesivä muuttolintu
Migrant breeding

59

56

136

139

Pesivät yhteensä
Breeding total

195

195

199

200

219

5

2

5

3

3

6

11

13

15

11

43

63

62

62

111

0

2

249

273

Talvivieras
Winter visitor
Läpimuuttaja
Transient migrant
Harvinaisuus
Rarity
Istutettu
Introduced
Kategoria 2
Category 2
Yhteensä Total

3

Pesiviksi tulkittujen lajien määrä kasvoi 1860-luvun hieman alle 200:sta,
1960–70-luvuille (Pohjolan lintujen ilmestymisaika) noin 220:een ja vuoteen 1990
mennessä 237:ään (Solonen 1994). Vuoden 2015 Uhanalaisarviointiin mennessä
(Tiainen ym. 2015) pesivien lajien määrä
oli noussut 249:ään. Pesivien lajien lukumäärän kasvu on nopeutunut – 1860-luvulta 1960-luvulle havaittiin kaksi uutta pesimälajia vuosikymmenessä ja sen jälkeen
kuusi lajia vuosikymmenessä. Suomen nykyrajojen puitteissa havaitut lajit ja lajistatuksien ja havaintojen uudelleenarvioinnin
aiheuttamat muutokset on otettu huomioon Loivarannan laatimassa yhteenvedossa BirdLife Suomen sivuilla (https://www.
birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/suomen-lintujen-ensihavainnot/vanhatlajimaarat/ 12.4.2018, kuva 2).

Havaintotehokkuuden vähäisyyden
aiheuttama viive
Olemme pitäneet edellä esillä Suomen linnustosta eri aikoina kertyneen tiedon ohessa havainnoinnin tehokkuutta, kattavuutta
ja suuntautumista maan eri osiin. Sen perusteella voi asettaa näennäisesti yksinkertaisen kysymyksen: Mihin mennessä koko
Suomen (vakituinen) lajisto selvitettiin?
”Vakituinen lajisto” on yhtä keinotekoinen
käsite kuin ”alkuperäinen” lajisto. Kysymykseen vastaamista vaikeuttaa, että lintufauna muuttuu nopeammin kuin vielä sata
vuotta sitten ajateltiin. Osa muutoksista
on varmasti todellisia, pääsyinä ilmaston-
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ja elinympäristön muutokset, molemmat
osaksi ihmistoiminnan aiheuttamia.
Arvio löytymättömien lajien osuudesta entisaikoina korjaisi yliarviota lajiston
runsastumisesta. Sitä auttaisi toisen kysymyksen pohtiminen: Kuinka pitkä viive
on eri aikoina ollut lajin todellisen Suomeen ilmaantumisen ja havaitsemisen
välillä? Ensihavaintolajilistaa ja lajien havaittavuusominaisuuksia vertailemalla voi
tähän kysymykseen vastailla toistaiseksi
vain akateemisin arvauksin. Arvauksien
pohjaksi voi käyttää kokoamiamme taulukoita ensihavaintovuosista ja ”vakiintumisvuosikymmenistä”. Tämän kirjoittajista yksi arvioi BirdLife Suomen ”Forssan
kokouksessa”1990-luvulla, että Suomen
lintufauna tunnettiin ”täydellisesti” vasta
1950-luvulla, kun viimeiset erämaat (sinipyrstö) ja hankalat kosteikkolajit (rantakanat, kerttuset) oli opittu etsimään. Tässä
mielessä Pohjolan linnut värikuvin -teos oli
virstanpylväs sopivassa ajankohdassa.
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Summary: The accumulation of
knowledge of Finnish bird fauna
■  The knowledge of bird species within the
current area of Finland has developed strongly since the late 18th century. The knowledge
of breeding species has become more comprehensive, and the number of identified visiting species has multiplied. The increase of
the number of bird species in Finland during
the past two centuries is partly an artefact due
to the delay in the accumulation of species
knowledge. Main reasons for the delay were
sparse and uneven observer network, low observation intensity and low level of field identification skills. In this article, we discuss the
development of bird species knowledge in Finland during 1780–1974. In particular, we discuss bird identification methods, verification
of observations, development of faunistic field
work, accumulation of identified breeding species and visitor numbers, and development of
handbooks and faunistic literature. The article is
based on our book project about the history of
Finnish ornithology.
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