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Selostus : Aspskärin kiisiayhdyskunnan koosta
)a aikuiskennan täydentymisestä

Suomen toistaiseksi ainoassa vakituisessa
etelänkiislayhdyskunnassa Pernajan Aspskärillä kuoriutumistulos on viime vuosina heikentynyt, mutta parimäärä kuitenkin noussut
(taul. l) . Kuoriutumistuloksen heikkeneminen
viittaa nuorten, ensi kertaa pesivien lintujen
suurenevaan osuuteen yhdyskunnassa . Näiden
pesimätulos on Gotlannin Stora Karlsöllä ollut merkitsevästi huonompi kuin vanhojen,
kokeneiden lintujen (Hedgren 1980) . Parimäärän nousu taas ei kuitenkaan olisi ollut
mahdollista ilman muualta tulevaa täydennystä. Englannissa ja Kanadassa tehtyjen
laskelmien mukaan kasvussa olevissa yhdyskunnissa 41 0/o nuorista linnuista selviytyy sukukypsyysikään (5 vuotta). Tämän mukaan
Aspskärin parimäärän kasvu 7 :llä vuonna
1980 olisi edellyttänyt 34 poikasen tuotantoa
vuonna 1975 (vrt . taul . 1) . Nähtävästi yhdyskuntaan on muuttanut tavallista enemmän
nuoria lintuja muualta.
Uusien tulokkaiden alkuperästä antaa viitteitä rengaslöytö- ja kontrolliaineisto . Aspskärin pesimäpaikoilla on vuosina 1975-80
kontrolloitu kaikiaan 22 aikuista lintua . Näistä 19 on merkitty samalla paikalla aikaisemmin pesivinä, muut 3 pesäpoikasina Gotlannin Karlsöllä.
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Ulkoapäin tulevan täydennyksen merkittävään osuuteen viittaa myös poikasrengastusaineisto . Vuosina 1968-79 Aspskärillä rengastetusta 50 pesäpoikasesta ei yhtään ole
kontrolloitu pesivänä. Kaikkiaan niistä on
vain kolme rengaslöytöä, kaikki ensimmäisenä
tai toisena elinvuonnaan Itämeren piirissä
kuolleina tavattuja.
On ilmeistä, että Aspskärin kiislayhdyskunnan kasvu heijastelee Gotlannin Karlsön tilannetta ja kanta on edellenkin, 25 vuoden
olemassaolon jälkeen, kasvussaan riippuvainen
ulkoapäin tulevasta täydennyksestä .
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BIRKHEAD,

Lauri Siivonen 70 vuotta 27 . 8 . 1982
Lauri Siivosen aktiivinen tutkimus- ja julkaisukausi on jo viiden vuosikymmenen mittainen . Nykyisin hänet epäilemättä tunnetaan
parhaiten nisäkäskirjoistaan ja muista nisäkästutkimuksistaan . Toiseksi hänet tiedetään
Suomen virallisen riistantutkimuksen perustajaksi ja pitkäaikaiseksi johtajaksi (19431960). Vaikka hän onkin erityisesti maamme
nisäkästutkimuksen uranuurtaja, lintuaiheet
muodostavat hänen julkaisutoiminnassaan sekä
ajallisen että lukumääräisen enemmistön. Juuri lintutöitä on tullut julki viideltä vuosikymmeneltä. Useimmat ovat jo 25-40 vuoden
ikäisiä, mutta monet ovat edelleen ahkerasti
siteerattua perustietoa aiheistaan .

Lintuharrastus säännöllisine havaintopäiväkirjoineen alkoi jo 1920-luvulla ja johti ensimmäisenä kotiseudun, Pieksämäen, lintufaunan selvitykseen, joka painettiin 1936 . 1930luvun lopulla, jolloin Lauri Siivonen oli mm .
SLY:n sihteerinä, hänen lintututkimuksensa
oli monipuolista. Lajikohtaisista aiheista vanhimpia (1935) on selvitys leppälinnun alkuperäisestä pesimistavasta kangasmetsien maakoloissa . Laajempi työ on tilhen muuton ja
vaellusten syysuhteiden analyysi . Tutkijan
muihinkin eläinryhmiin ulottuvaa monipuolisuutta osoittavat mm . tutkimukset muurahaisista ja kimalaisista sekä maamme lierofaunasta määrityskaavoineen . Pääaihe tuohon ai-
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muutosten analyysejä, myös muiden kuin riistalintujen ja -nisäkkäiden osalta. 1950-luvulla
pääaiheeksi muodostunut kanalintujen runsaudenvaihtelujen ansiokkaat tutkimukset liittyivät nekin usein ilmastotekijöihin . Talvi ja sen
päättymisaika osoittautuivat keskeiseksi. Kevään varhaisvihannan toteaminen olennaiseksi
metsäkanalintujen poikastuotolle ja peltopyyn
runsauden riippuvuus lumisuhteista ovat aina
arvostettuina pysyviä tutkimuksia .
Oulun yliopiston professorikautena (195975), eläintieteen laitoksen sekä Oulangan ja
Perämeren asemien esimiehenä, opetus- ja
hallintotehtävät laajenivat ja julkaisutyö keskittyi nisäkäskirjoihin . Niiden arvoa korostaa
voimakkaasti "Pohjolan nisäkkäiden" ilmestyminen jo pian Ruotsissa ja myöhemmin myös
Neuvostoliitossa. Erikoisryhmästä, päästäisistä,
valmistui lisäksi erillisiä tutkimuksia, jotka
täsmensivät Sorex-suvun sekavaa taksonomiaa.
Vahva panos tuli myös metsäpeuratutkimukseen, johon liittyen Lauri Siivonen edelleen
on Suomen metsäpeuratyöryhmän puheenjohtaja . Hänen nisäkästutkimuksensa olivat kuitenkin monipuolisia jo 1940-luvulla, ja tuloksina oli mm . useita lajikohtaisia julkaisuja ja
paljon käytetty määritysopas sekä yliopistollisia nisäkäskursseja Helsingin yliopiston eläintieteen dosenttina . Hän aloitti 1940-luvun lopulla myös lintu- ja nisäkäsekologian kesäkurssit Evon riistantutkimusasemalla, sysäyksenä Lammin biologisen aseman perustamiselle.
Lintujen ja nisäkkäiden talviekologia oli
toinen Oulun kauden keskeinen aihepiiri. Julkaisut jäivät pääosaksi oppilaiden huoleksi,
mutta talvinen retkeily erilaisia havaintoaineistoja keräillen oli tehtävien parhaimmistoa
sekä opetukseen kuuluvilla innostavina tunnetuilla talviekologian kursseilla että myös vapaa-aikoina . Retkeily on jatkunut eläkevuosina Hämeenlinnassa, ja tuloksena on ollut
"Jäljet lumessa"-kirjan valmistuminen (1981)
kahden vieläkin oululaisen talviekologin avustamana .
Onnittelemme merkkipäivän johdosta, vaikka hyvin tiedämme onnittelumme kovin vaatimattomaksi sen yli 500 nisäkästutkijan allekirjoittaman adressikirjan rinnalla, jonka
Lauri Siivonen sai III Kansainvälisen Nisäkäskongressin kunniapuheenjohtajana . Toivomme pirteälle emeritukselle edelleen hyvää
menestystä myös tieteellisten harrastusten parissa.
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kaan oli kuitenkin laulurastas, johon liittyviä
osia ilmestyi mm . Ornis Fennicassa jo 1936 .
Mittava päätyö, monografia laulurastaasta,
valmistui väitöskirjaksi 1939 .
Keskeisimpiä aihepiirejä Lauri Siivosen
tutkimustoiminnassa ovat olleet lintujen ja
nisäkkäiden esiintyminen ja runsauden erilaiset vaihtelut ja niiden syysuhteet, erityisesti
ilmaston vaikutukset muutoksiin . Tämä sarka
on antanut paljon virikkeitä muillekin tutkijoille, ja se soveltui hyvin myös riistantutkimuksen ongelmiin. Tämänkin julkaisutoiminta
alkoi jo 1930-luvulla mm . yhteistyönä Olavi
Kalelan, toisen linnuston ilmastosuhteiden tutkijan kanssa . Tutkimuksia vaihteluista ja niiden selvittämiseen liittyvistä menetelmistä ilmestyi varsinkin 1940-luvulla ja 1950-luvun
alkuvuosina. Aineistot näihin olivat pääosaksi
peräisin hänen suunnittelemistaan riistaeläintiedusteluista ja riistan pesäkorttiaineistoista
sekä kiinteillä linjoilla eri puolilta maata
suoritetuista lintulaskennoista . Eri faunatyyppien lajien esiintymisen ja ekologian tarkasteluina aihepiirin käsittely on jatkunut myös
viime vuosikymmenillä, mm. 1978 Kuusamon
linnuston ja nisäkkäistön osalta . Näihin tutkimuksiin on usein liittynyt myös Fennoskandian nisäkkäistön jääkauden aikainen ja sen
jälkeinen historia .
Riistantutkimukseen suuntautuminen alkoi
näkyvästi 1940-luvun alussa vaihtelu- ja ilmastoaiheen artikkeleina . Pian seurasi riistantutkimuksen perustaminen, ja "Riistatieteellisten julkaisujen" ensimmäiset numerot (1948)
olivat Lauri Siivosen monipuolisia kannan
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