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Teksti ja kuvat Aleksi Lehikoinen

EUROOPAN JA 
POHJOIS-AMERIKAN 

LINTUASEMIEN 
YHTEISHANKE SELVITTI, 

KUINKA PALJON 
ILMASTONMUUTOS ON 

AIKAISTANUT LINTUJEN 
KEVÄTMUUTTOA

Joona Lehtomäen ja Mikko Kohon 
räätälöimästä muuttolintuselain Haahkasta 
voi tarkistaa, kuinka paljon lintujen 
kevätmuuton ajoitus on aikaistunut. 
Metsähanhen Anser fabalis kevätmuuton 
ajoittumisen puoliväli on aikaistunut 
huhtikuun jälkipuoliskolta maalikuun lopulle. 
Kuvassa näkyvän tundrahanhenkin Anser 
albifrons kevätmuutto on aikaistunut 
huomattavasti. © Aleksi Lehikoinen
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I
lmastonmuutoksen on osoitettu 
vaikuttavan lajien levinneisyys-
alueisiin (Chen ym. 2011) ja run-
sauksiin (Stephens ym. 2016) 
sekä elinkierron vaiheiden, 
kuten lintujen muuton, ajoittu-

miseen. Esimerkiksi Hangon ja Jur-
mon lintuasemien aineistot osoittivat 
jo yli kymmenen vuotta sitten, että 
kevätmuuton ajoitus riippuu talvi- ja 
alkukevään sääoloista (Vähätalo ym. 
2004, Rainio ym. 2006).
 Vaikka lintujen kevätmuuton 
ajoitusta on tutkittu jo pidempään, 
viime aikoihin asti on ollut epäsel-
vää, kuinka nopeasti lintujen kevät-
muutto on aikaistunut, ja miten 
aikaistuminen näkyy eri muuttovai-
heissa. Valtaosa tutkimuksista on 
käsitellyt ns. ensisaapumisaineistoja, 
joiden heikkoutena on, että vuoden 
ensimmäisen havainnon ajoitukseen 
vaikuttaa myös lajin kannankehitys ja 
havainnointitehokkuus: mikäli lajin 
pesimäkanta tai havainnoijien määrä 
runsastuvat, niin ensihavainto teh-
dään aikaisemmin, vaikka ilmasto 
ei vaikuttaisi muutonajoittumiseen 
aikajaksolla ollenkaan. Lintuasema-

aineistoissa havainnointitehokkuus 
on vuodesta toiseen sama, ja päi-
vittäiset laskennat mahdollistavat, 
että ensihavainnon lisäksi tarkastel-
laan myös sitä, miten muuton eri vai-
heet kuten puoliväli (mediaani) ovat 
muuttuneet. Vaikka useamman lintu-
aseman yhteisjulkaisuista onkin esi-
merkkejä (esim. Jonzén ym. 2006), 
useimmat ilmastonmuutosta ja lin-
tujen kevätmuuttoa koskevat tutki-
mukset ovat koskeneet yksittäisen 
havaintopaikan tietoja, minkä vuoksi 
kokonaiskuva laajemmista yleismuu-
toksista on ollut osin hämärtynyt.

KANSAINVÄLINEN 
YHTEISPROJEKTI KÄYNNISTYY
Elokuussa 2014 järjestettiin Ruotsin 
Falsterbossa ensimmäinen kansain-
välinen lintuasemien yhteiskokous, 
International Bird Observatory 
Congress, IBOC. Kokoukseen osallis-
tui useampi asema-aktiivi Suomesta. 
Tapahtuman aikana heräsi idea kan-
sainvälisestä lintuasemaprojektista, 
jossa tarkasteltaisiin kevätmuuton 
pitkäaikaismuutoksia muuton eri vai-

”Mitä lämpimämpi kevät, sitä 
aikaisemmin linnut saapuivat 

havaintoasemalle ja sitä pidempi 
oli muuttokauden kesto.”
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heissa mahdollisimman laajalla alueella. 
Kokouksen jälkeisten sähköpostikeskus-
telujen jälkeen projektiin osallistui 
yhteensä 21 lintuasemaa, joista yhdek-
sän Kanadasta ja 12 Euroopasta (Iso-Bri-
tannia 3, Norja 2, Ruotsi 3, Suomi 2, 
Tanska 1, Venäjä 1). Asemien aineistot 
olivat valtavat: Ruotsin Ottenbyn ja 
Venäjän Rybachyn aineistot alkavat jo 
vuodesta 1959 ja Kanadan Long Pointin-
kin peräti vuodesta 1961. Suomesta 
mukana olivat Hangon (1979 lähtien) ja 
Jurmon (1970) lintuasemat. 
 Yhteensä analyyseissä käytettiin 195 
lajin aineistoja. Laji kelpuutettiin 
mukaan analyyseihin, jos siitä oli vähin-
tään yhdeltä asemalta muutonajoitustie-
toja yli 20 yksilöstä vähintään kahdek-
salta vuodelta. Jokaisen lajin kohdalla 
tarkasteltiin sitä, miten muuton alun 
(päivämäärä jolloin 5 % muuttajista on 
saapunut), puolivälin (mediaani) ja 
lopun (päivämäärä jolloin 95 % muutta-
jista on saapunut) ajoitus sekä muutto-
kauden kesto (päivämääriä alusta lop-
puun) ovat muuttuneet viimeisten vuo-
sikymmenten aikana ja toisaalta reagoi-

neet paikalliseen lämpötilan muutok-
seen. Projektia vetivät Halias-aktiivit 
Andreas Lindén ja allekirjoittanut. Pro-
jektin tulokset julkaistiin lopulta alku-
vuodesta 2019 Ecological Indicators 
-tiedesarjassa (Lehikoinen ym. 2019). 
Seuraavassa esitetään tutkimuksen 
sisältö tiivistetysti.

KEVÄTMUUTTO ON AIKAISTUNUT 
NIIN EUROOPASSA KUIN 
POHJOIS-AMERIKASSA
Muuton ajoitus ja muuttokauden kesto 
oli yhteydessä paikallisiin lämpötilan 
muutoksiin. Mitä lämpimämpi kevät oli, 
sitä aikaisemmin linnut saapuivat 
havaintoasemalle ja sitä pidempi oli 
muuttokauden kesto. Muuttokauden 
keston piteneminen johtui siitä, että 
muuttokauden alku (eli 5 %:n päivä-
määrä) aikaistui kaikkein voimakkaim-
min. Nopeimmin muuton alku aikaistui 
Euroopassa talvehtivilla lähimuuttajilla, 
keskimäärin 1,8 vuorokautta vuosikym-
menessä, kun taas tropiikissa talvehti-
villa kaukomuuttajilla aikaistuminen oli 

1,1 vuorokautta vuosikymmenessä. 
Kanadassa muutonajoitus ei ollut yhtä 
nopeaa, mutta lähimuuttajatkin aikaisti-
vat muuton ajoitusta 1,3 vuorokautta 
vuosikymmenessä. Muuton puoliväli eli 
mediaani aikaistui hitaammin kuin 
muuton alku (keskimäärin Euroopassa 
1,4 vuorokautta ja Kanadassa 0,8 vuoro-
kautta vuosikymmenessä) ja vähiten 
muuttui muuton loppu. Kanadan 
hitaammat ajoitusten muutokset johtu-
nevat siitä, että kevätlämpötilat eivät ole 
nousseet yhtä voimakkaasti kuin Euroo-
passa.
 Muuttokauden alun nopeampi 
aikaistuminen johtunee siitä, että lajin 
sisällä ensimmäiset muuttajat ovat tyy-
pillisesti kokeneimpia ja kaikkein var-
mimmin pesimään ryhtyviä lintuja. 
Niillä on suurin tarve päästä pesimäpai-
koille niin aikaisin kuin se on mahdol-
lista riskeeraamatta kuitenkaan omaa 
henkeään liian aikaisella saapumisella 
(esimerkiksi takatalven riski). Sen sijaan 
lajin populaation loppupään muuttajat 
ovat usein nuoria kokemattomia ja/tai 
pesimättömiä lintuja, joilla ei ole kykyä 

Kuva 1. Kevätmuuton ajoitus -indeksi, joka kuvaa keskimääräisen lajin yksilön muuton ajoituksen kehittymistä vuosina 
1959–2015. Aineistona on käytetty 195 eurooppalaisen ja pohjoisamerikkalaisen lintulajin mediaanimuuton päivämääriä 21 
lintuasemalta. Pystyviivat kuvaavat 95 % luottamusvälejä, joka kertoo siitä, että eri lajit reagoivat eri tavoin.
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nopeampaan saapumiseen tai välttä-
mättä samalla tavalla kiire saapua pesi-
mäpaikalle aikaisin. Muuton alku aikais-
tui nopeammin lähimuuttajilla kuin 
kaukomuuttajilla, mikä johtunee siitä, 
että etenkin alkukeväästä Euroopassa 
talvehtivat muuttajat voivat reagoida 
nopeasti kevään alkamiseen, koska ne 
aistivat kevään aikaistumisen jo talveh-
timisalueillaan. Tropiikissa talvehtivat 
muuttolinnut voivat aikaistaa kevät-
muuttoaan lisäämällä muuttonopeut-
taan Euroopan halki tankkaamalla nope-
ammin (Lindström ym. 2019) tai evolu-
tiivisen sopeutumisen kautta, jolloin 
lähtö Afrikasta voi tapahtua aikaisem-
min (Jonzén ym. 2006). Kumpi näistä 
mekanismeista on tärkeämpi, on edel-
leen epäselvää.
 Kokonaisuudessaan muuton epä-
synkroninen aikaistuminen on johtanut 
siihen, että lajien muuttokausi on piden-
tynyt esimerkiksi Euroopassa lähimuut-
tajilla noin 1,2 vuorokautta vuosikym-
menessä. Tämä johtaa todennäköisesti 
siihen, että mikäli lajin kokonaisluku-
määrä ei muutu, muuton huippu voi 
jäädä aikaisempaa pienemmäksi, koska 

muuttajamäärät jakautuvat pitemmälle 
jaksolle. Samalla tavalla kevätmuutto-
kauden pituus on kokonaisuutena 
pidentynyt, koska ensimmäisenä saapu-
vat lähimuuttajat ovat aikaistaneet 
kevätmuuton alkua huomattavasti nope-
ammin kuin kaukomuuttajien muuton 
loppuosa. Perinteisten kylmien talvien 
ja alkukeväiden jälkeen kevät alkoikin 
”räjähtämällä”, kun taas leutojen talvien 
jälkeen vastaavanlaiset muuttorynnis-
tykset ovat maltillisempia.

TARKISTA OMAN LEMPILAJISI 
TILANNE HAAHKA-
MUUTTOLINTUSELAIMESTA
Muuton puoliväli eli mediaani kuvastaa 
parhaiten keskimääräistä muuttavaa lin-
tua populaatiossa. Tämän takia artikke-
lissa julkaistiin lisäksi yleistilannetta 
kuvaava kevätmuuton ajoitus -indeksi 
(Kuva 1), joka kuvaa keskimääräisen lin-
nun muuton ajoituksen muutoksia vuo-
sina 1959–2015. Indeksi on aikaistunut 
tänä aikana noin viikon. Tarkoituksena 
on päivittää kyseistä indeksiä uudella 
aineistolla muutamien vuosien välein, ja 

mukaan voidaan sisällyttää uusia lintu-
asemia ympäri maailmaa.
 Artikkelissa ei tarkasteltu, mitkä 
lajit ovat aikaistaneet kevätmuuttoaan 
nopeimmin tai hitaimmin, sillä tarkoi-
tuksena oli keskittyä yleisiin ilmiöihin. 
Yksittäiset lajit voivatkin reagoida huo-
mattavasti nopeammin tai hitaammin 
kuin keskimääräinen tilanne. Tämän 
jokainen voi käydä tarkistamassa Hali-
aksen muuttolintuselaimesta Haahkasta 
osoitteessa haahka.halias.fi. Haahkassa 
on mukana lisäksi lajeja, joiden aineisto 
ei ollut riittävä artikkelin analyyseihin, 
ja Haahkan aineisto ulottuu vuoteen 
2017 kun taas artikkelin aineistojen vii-
meinen vuosi oli 2015. Haahkan mukaan 
nopeasti kevätmuuttoaan aikaistaneita 
lajeja ovat mm. metsä- ja tundrahanhi, 
laulujoutsen ja tukkakoskelo, joilla kai-
killa kevätmuutto on aikaistunut yli 
kaksi viikkoa.
 Lintujen muuton ajoitukset ja muut-
tajamäärät vaihtelevat varmasti tulevai-
suudessakin. Osallistu muutosten seu-
rantaan tulemalla havainnoijaksi Haliak-
selle tai jollekin muulle lintuasemalle!


