Laulujoutsen pesivänä
TLY:n alueella
vuonna 2014

Taulukko 1. Kunta- ja pitäjäkohtaisesti vuonna 2014 todettujen pesintöjen ja kihlaparien määrä.
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Joutsenhankkeen alla BirdLife Suomi
tarjosi yhdistyksille mahdollisuutta
selvittää pesimäkannan otoksiin perustuen. Tällöin kymmenen vuoden
takaiset hyvin selvitetyt alueet olisi
taas pyritty selvittämään kattavasti.
Alueen pesimäkanta olisi arvioitu
otoksessa havaitun kannanmuutoksen perusteella. TLY:ssä päätettiin
kuitenkin toteuttaa koko alueen kattava kartoituslaskenta, koska vuosina
2003–2004 tehtyjen laskentojen jälkeen joutsenia tiedettiin ilmaantuneen useille uusille alueille eikä otokseen mahdollisesti otettavien alueitten
edustavuudesta ollut vahvaa käsitystä.
Joka kunnalle tai toiseen viime aikoina liitetylle kunnalle pyrittiin löytämään vastaava. Erityinen mielenkiinto kohdistui järvialueisiin, koska
joutsenten pääosan otaksuttiin eteläsuomalaiseen tapaan pesivän järvillä
ja lammilla keidassoitten sijaan.
Kuntavastaavina hankkeeseen
osallistui 35 selvittäjää. Lisäksi suurelta yleisöltä tiedusteltiin havaintoja ja Tiira-tietokannasta haettiin
pesintään viittaavat havainnot.
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Tulokset
Taulukkoon 1 on koottu kunta- ja pitäjäkohtaisesti vuonna 2014 todettujen pesintöjen ja kihlaparien määrä.
Lisäksi on arvioitu kunkin kunnan ja

pitäjän pesimäkanta ottaen huomioon alueesta riippuvat kartoituspuutteet sekä mahdolliset pesintöjen epäonnistumiset. Tämä perustui suurelta
osin kuntavastaavien näkemykseen.
Pesiviä pareja ilmoitettiin TLY:n
toimialueelta yhteensä 107 ja kihlapareja 80. Eniten pesintöjä löydettiin nykyisen Salon alueelta (30),
Laitilasta (19) ja Uudenkaupungin
alueelta (12) eli maakuntamme järviseuduilta. Yhdistyksen 25 nykykunnasta seitsemässä ei havaittu
lainkaan pesiviä joutsenia. Nämä
ovat pääosin pelto- ja metsävaltaisia
kuntia, joissa vesistöjä on vähän.
Toimialueen kunta- ja pitäjäkohtaisten parimääräarvioiden summa
päätyy 127 lintuun. Valtakunnallisessa joutsenartikkelissa (Lehtiniemi
2015) TLY:n havaintojenkeruualueen kannaksi arvioitiin 100–120 paria, mutta artikkelin aineiston toimittamisen jälkeen tulleiden lisätietojen
perusteella havaintojenkeruualueen
parimääräarvio nousee kymmenellä
parilla. Kun tähän lisätään havaintojenkeruualueen ulkopuolinen Pyhäranta, voidaan toimialueen parimääräarvio nostaa 120–140:een.
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Merenlahtia ja saaristoa lukuun
ottamatta selvitys kattoi yhdistyksen alueen erittäin hyvin. Meripesintöjen selvitys oli tyydyttävällä
tasolla, joskin vanhastaan tunnetut
reviirit tarkastettiin ja havaintoja
tiedusteltiin saaristossa liikkuvilta.
Vesistöt pyrittiin tähystämään niin
monelta paikalta, että ainakin hautovat emot löytyisivät. Kustakin positiivisesta havainnosta arvioitiin mahdollisuuksien mukaan, oliko kyseessä
kihlapari, pesintää yrittävä vai jo pesinnässä onnistunut pari. Kartoitukset pyrittiin ajoittamaan huhti–toukokuun haudontavaiheeseen, mutta
paikoin käynnit ehdittiin tehdä vasta
kesäkuussa. Pesintöjen onnistumista
toivottiin seurattavan, mutta monin
paikoin poikasten varttumisen seurantaan ei ollut kohtuullisia mahdollisuuksia. Kustakin pesinnästä pyydettiin myös biotooppitieto.
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Lehikoinen ym. (2003) sekä Suoranta ja Gustafsson (2005) kertovat
yksityiskohtaisesti laulujoutsenen pesimähistoriasta Varsinais-Suomessa.
Jälkimmäisessä selostetaan seikkaperäisesti myös joutsenen pesimäaikaista
käyttäytymistä ja ekologiaa TLY:n alueella. Emme tästä syystä käsittele tässä artikkelissa
näitä näkökulmia vaan keskitymme vuoden 2014 BirdLife Suomen vuoden laji -projektin
selostamiseen sekä viime vuosien muiden laulujoutsenlaskentojen tuloksiin.
Työnjako oli seuraava: Petri Vainio teki projektin etukäteisvalmistelut ja etsi kunta- tai
pitäjäkohtaiset vastuuhenkilöt. Kim Kuntze kokosi ja analysoi kuntavastaavilta tulleen aineiston.
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Lisäksi tulkittiin havaitun 80 kihlaparia. Ne mukaan lukien reviirimäärä
nousee 200–220 reviiriin.
Reviirin todella vallanneiden kihlaparien tulkinta on vaikeaa, ja saatuun
reviirimäärään on syytä suhtautua pienin varauksin. Kihlaparin oloinen kahden linnun parvi voi olla myös aikaisessa vaiheessa pesinnässään epäonnistunut pari tai vielä pariutumaton
luppojoutsenkaksikko. Willamon
(2015) tarkassa seurannassa tulkittiin
varmasti tai todennäköisesti pesiväksi
pariksi 67 ja varmasti tai todennäköisesti kihlapariksi 31 paria. Epäselväksi
jääneitä tapauksia oli 28 paria. Willamon aineistossa kihlapareiksi tulkittujen osuus on selvästi pienempi kuin
omassamme, mikä johtuu havaintojen
erilaisesta tulkintatavasta: TLY:ssä parihavainnot ilman viitteitä pesinnästä
sijoitettiin kihlaparien joukkoon, kun
taas Willamo käytti monipuolisempaa
luokittelua. On myös mahdollista, että
TLY:n kihlapareista osa on tullut lasketuksi kahteen kertaan, mikäli linnut
eivät ole vielä vallanneet reviiriä ja kiertelevät laajalla alueella.
Pesimätuloksesta ei saatu kunnollista aineistoa. Joutsenbongauksen
(ks. alla) tulosten perusteella näyttää
siltä, että vuoden 2014 pesimämenestys oli edellisiä vuosia huonompi,
mikä sopii hyvin yhteen kylmän alkukevään ja alkukesän kanssa. Joutsenbongauksessa on kuitenkin mukana
runsaasti muualta Suomesta tulleita
joutsenia, eikä sen aikana havaittu
ikäjakauma välttämättä ole sama kuin
TLY:n alueen pesimäkannan.
Pesimäbiotoopit
Pesintöjen biotooppikohtainen luokittelu on haastavaa, sillä monesti raja
lammen ja järven tai toisaalta merenlahden ja merestä irti kuroutuneen
glon välillä on häilyvä. Vuonna 2014
havaittujen pesintöjen biotooppikohtainen jakauma on seuraava: järvi,
luonnollinen lampi tai glo 80 %, merenlahti 8 %, tekolampi tms. 7 %, joki/
oja 4 %, pelto 1 % ja avosuo 1 %.
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Meripesinnöistä viisi on Pyhärannasta, kaksi Uudestakaupungista
sekä yksi Kemiönsaarelta ja yksi Kustavista. Laulujoutsen ei ole vielä erityisen runsas meripesijä, ja pesinnät
keskittyvät selvästi alueemme luoteisrannikolle. Meripesintöjen määrä
on kuitenkin noussut selvästi vuodesta 2004, jolloin merenlahdilta oli
tiedossa vain yksi pesimäpaikka
(Suoranta & Gustafsson 2005).
Vaikka avosoita kartoitettiin suoprojektin ansiosta 36, pesivä pari
nähtiin näistä vain yhdellä. Kihlapareja havaittiin runsaammin, kymmenen paria. Suoranta ja Gustafsson
(2005) toteavat, etteivät varsinaissuomalaiset keidassuot liene joutsenen suosiossa kuivuutensa takia.
Tosin vuoden 2015 suokartoituksissa löydettiin pesivä joutsenpari kolmelta muultakin suolta, joilla laji
saattoi pesiä jo projektivuonna.
Joissa ja ojissa pesivät laulujoutsenet on uusi ilmiö Varsinais-Suomessa, sillä Suoranta ja Gustafsson
(2005) eivät tunne maakunnasta
pesintöjä näiltä biotoopeilta. Nyt
havaituista joki- ja ojapesinnöistä
kaksi sijaitsi Loimaalla, yksi Pöytyällä ja yksi Salossa. Laitilassa todettiin
yksi peltopesintä. Lisäksi pelloilla
havaittiin useita reviirillä pysytteleviä
joutsenpareja. Tekolammissa, useimmiten pellon ja metsän reunassa,
havaittiin seitsemän paria. Näillä
pesivien joutsenten määrä on säilynyt samana edellisestä projektista.
Kannanmuutokset
Edellisen kerran laulujoutsen oli
BirdLife Suomen vuoden laji vuonna
2004, ja sitä ennen joutsenia kartoitettiin TLY:n oman lajiprojektin puitteissa vuonna 2003. Vuosien 2003–
2004 kartoitusten (Suoranta & Gustafsson 2005) tuloksena oli 70 pesivää
paria, joten kanta on kasvanut löydettyjen pesintöjen valossa kymmenessä
vuodessa 53 % ja kannanarvion perusteella jopa 81 %. Edelleen vuosituhannen vaihteen kannaksi arvioitiin

15–25 paria (Lehikoinen ym.
2003), joten 15 vuodessa kanta on
viisinkertaistunut.
Valtakunnallisissa Luonnontieteellisen keskusmuseon ja RKTL:n
koordinoimissa vesilintulaskennoissa
(Lehikoinen ym. 2013) laulujoutsenen kanta on kasvanut 15-kertaiseksi verrattuna 1980-luvun lopun tilanteeseen. TLY:n alueella kannankasvu on ollut vielä voimakkaampaa.
Entä tulevaisuus? Kanta kasvanee
edelleen, sillä järvillämme on runsaasti kihlapareja sopivilla reviireillä. Meillä lienee 200 pesivää paria jo lähivuosina – tähän vaaditaan vain kihlaparien varttuminen pesimäikään. Sopivia
pesimäjärviä on kuitenkin rajallisesti;
noin 800 järvestämme kaikki eivät
sovellu joutsenen pesintään. Jää nähtäväksi, levittäytyykö laulujoutsen
jossain vaiheessa voimakkaasti merenlahdille. Tähän mennessä meripesinnät ovat jääneet varsin vähälukuisiksi.
Muut joutsenlaskentaprojektit
Laulujoutseneen liittyy myös kaksi
muuta projektia, joiden tulokset on
luonnollista julkaista tässä yhteydessä.
BirdLife Suomi järjesti yhteistyössä
sähköverkkoyhtiö Elenian kanssa
vuosina 2012–2014 lokakuun viimeisenä viikonloppuna valtakunnallisen
Joutsenbongaus-tapahtuman (BirdLife Suomi 2014), jonka tavoitteena oli
selvittää laulujoutsenen syyskanta ja
nuorten lintujen osuus sekä löytää
joutsenille turmiollisia sähkölinjoja.
Joutsenbongauksessa havaittiin
vuosittain seuraavasti joutsenia TLY:n
havaintojenkeruualueella: 2012 959,
2013 1600 ja 2014 1615 yksilöä.
Luultavasti hyppäys vuodesta 2012
vuoteen 2013 kuvastaa osin havainnointi- ja ilmoitusaktiivisuuden kasvua mutta osittain myös oikeaa levähtäjätilannetta. Nuorten lintujen osuus
oli 25 % ja 24 % vuosina 2012 ja
2013 mutta tippui selvästi vuoteen
2014, jolloin nuoria oli vain 17 %
ilmoitetuista. Tämä voi heijastaa kylmän alkukesän 2014 aiheuttamaa
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pesintöjen epäonnistumista.
Lisäksi tammikuussa 2015 laskettiin yhden viikonlopun aikana koko
Euroopan talvehtiva laulujoutsenkanta (esim. WWT 2015). 17.–
18.1.2015 TLY:n alueelta löydettiin
yhteensä 143 laulujoutsenta, joista
iälleen määritetyistä 34 % oli nuoria.
Eniten joutsenia ilmoitettiin Kemiönsaarelta (92) ja Paraisilta (26). Kun
otetaan huomioon tiedossa olevat
kartoituspuutteet, etenkin Kemiönsaaren ulkosaaristo, voidaan arvioida
TLY:n toimialueella oleilleen tuona
viikonloppuna noin 160 laulujoutsenta. Koko Suomessa havaittiin 1300
joutsenta, joista Ahvenanmaalla 900.

Kiitokset
Kiitos kaikille kunta- ja pitäjävastaaville sekä muille laulujoutsenhavaintoja ilmoittaneille. Kiitos
myös käsikirjoitusta kommentoineille Esko Gustafssonille ja Asko
Suorannalle.
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Silkkiuikun kannankehityksestä
Rymättylän Aaslalla
Lennart Saari

vuosina 1975–2014
Silkkiuikku on suurin uikkumme. Ruumiin pituus on 46–51 cm, paino 900–1500 g ja siipien kärkiväli 59–73 cm. Laji
on kesäpuvussa varsin helposti tunnistettavissa pitkästä, kapeasta ja valkeasta kaulasta, päälaen kaksoistöyhdöstä ja leuan punaruskeasta poskiparrasta. Lajin näkee tavallisesti uimassa. Lennossa laji on hyvin pitkän ja laihan
näköinen, eteenpäin ojentunut kaula ja taaksepäin sojottavat koivet ovat vähän painuksissa.
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