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Laulujoutsen on Suomen kansallislintu.
Maastamme 1900-luvun alkupuolelle
tultaessa lähes sukupuuttoon metsästetty arka Lapin erämaiden asukki pesii nykyään koko maassa ja jopa aivan
asutuksen tuntumassa. Pesimäkanta on
kasvanut 1940-luvun vajaasta 20 parista
5 000–7 000 pariin. The Whooper Swan
Cygnus cygnus is the national bird of
Finland. The species was hunted close
to extinction in Finland by the beginning
of the 20th century. Today the species
breeds in the whole country and even
very close to people. The breeding population has increased from less than 20
pairs in the 1940’s to 5 000–7 000 pairs.
Tomi Muukkonen
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