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Sinitiaisia uudenaikaisella 
siemen-rasvahoukutuksella. 
Sinitiainen on nyt ruokin-
tojen ykkösmenestyjä sen 
jälkeen kun kärkipaikasta 
kilpaillut viherpeippo on 
vähentynyt alkueläintaudin 
vuoksi. Tero Pelkonen
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Linnustonseuranta

suomen linnuston seurantaan on 25 talve-
na osallistuttu 811 ruokintapaikalla. niistä 
227 eli runsas neljännes sijaitsee Lapissa 
Kemin–tornion ja Lapin lintutieteellisten 
yhdistysten alueilla, missä monen laskijan 
tarkat havaintosarjat kattavat jo pari vuosi-
kymmentä. talvilinnusto elää erityisen an-
karissa oloissa Lapissa, jonka talvet ovat 
kuitenkin leudontumassa ilmaston lämme-
tessä. talvilinnuston oloja on myös paran-
tanut ruokintapaikkojen ravinnontarjon-
nan kasvu ja monipuolistuminen. niinpä 
on syytä päivittää Lapin ruokintapaikkojen 
seurannan tulokset seurannan puolivälissä 
julkaistuista (Väisänen 2000, 2001). Myös 
valtakunnallisesta katsauksesta, jossa Lap-
pia verrattiin Väli- ja etelä-suomeen, on jo 
viitisen vuotta (Väisänen 2008).

Seurannan menetelmä
ruokintapaikan tarkkailuun voi osallistua 
jokainen lintujen ruokkija, joka tuntee ta-
vallisimmat talvilinnut ja -nisäkkäät. aluk-
si rajataan rakennusten, puiden tms. avulla 
seuranta-alue sen mukaan, missä ruokavie-
raat tavallisesti syödessään ja lepäillessään 
oleilevat. tältä alueelta lasketaan tai arvioi-
daan kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka ovat 
tulleet sinne tarjolla olevan ravinnon hou-
kuttelemina. Mukaan otetaan myös esim. 
varpushaukka tai varpuspöllö, jotka vierai-
levat paikalla pikkulintuja saalistamassa. 
tilapäiset kävijät, jotka eivät ole ”kiinnos-
tuneita” itse ruokintapaikasta, ja ylilentävät 
linnut jätetään sen sijaan pois.

tarkkailu kestää lokakuun alusta huh-
tikuun loppuun (seuranta päättyi talveen 
1997 asti jo 15. huhtikuuta), mutta vähin-
tään kahden peräkkäisen havainnointijak-
son tulokset ovat käyttökelpoisia. Havain-
not ilmoitetaan puolen kuukauden jaksoi-
na, joita on 14. Mukaan otetaan vain var-
masti tunnetut lajit. Jokaiselta jaksolta mer-
kitään eri lintu- ja nisäkäslajeista suurin 
kerralla nähty määrä, mutta ”parhaan päi-

vän” yksilömäärän lisäksi voi halutessaan 
esittää myös ”toiseksi parhaan päivän” ja 
jakson keskusarvon eli mediaanipäivän yk-
silömäärän. Lajien ja lukumäärien lisäksi 
kootaan tietoja mm. havainnoinnin tehok-
kuudesta sekä ravinnon määrästä ja laadus-
ta. ohjeet tarkemmin: http://www.luomus.
fi/fi/ruokintapaikkaseuranta, mistä löytyvät 
myös projektin raportit. ruokinpaikan pi-
don yksityiskohtaiset ohjeet on myös hyvä 
lukea: http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/
talviruokinta.shtml.

Lapin aineisto
Projektin ruokintapaikoista oli 44 Kemin–
tornion ja 183 Lapin lintutieteellisen yh-
distyksen alueella (kuva 1). Paikkoja on 
asutuskeskuksissa, eniten rovaniemellä, 
ja myös maaseudulla eri puolilla Lappia. 
ruokavieraiden kirjaaminen jatkuu kartas-
sa mustalla ympyrällä merkityissä paikois-
sa, mutta värilliset ympyrät kertovat osal-
taan asutuksen harvenemisesta Lapin maa-
seudulla. seuranta lakkasi talvien 2000–
2006 välillä vihreällä merkityissä paikoissa 
ja vielä varhemmin punaisissa. Monet lo-
pettivat osallistumisen ikääntymisen ja asu-
tuskeskuksiin siirtymisen vuoksi.

Vähintään viitenä vuonna seuratut ja 
edelleen seurannassa olevat 56 paikkaa 
ovat taulukossa 1. seurantapaikka puuttuu 
nykyisin vain Kolarista, savukoskelta, ter-
volasta ja utsjoelta. Jorma Halonen, Pekka 
Paarman, anja suopajärvi ja Maila Ylisir-
niö ovat keränneet seurannan alusta alka-
vat 25 talven havaintosarjat ja 20 henkilöä 
on osallistunut 17–23 talven ajan.

Jaoin alueen Lounais-Lappiin, etelä-Lap-
piin ja Pohjois-Lappiin (Väisänen 2001). ti-
lastoin ruokintapaikkojen sijaintia ym. omi-
naisuuksia siten, että luen ”paikaksi” sel-
laiset ruokintapaikat yhdeltä talvelta, joita 
on havainnoitu kaikkina joulu-helmikuun 
jaksoina. Yksittäinen ruokintapaikka saattoi 
siis tulla mukaan tilastoon usealta talvelta 

Ruokintapaikkojen linnusto Lapissa 
25 talvena 1989–2013
risto a. Väisänen

Kuva 1. Seurantaan osallistuneet 227 ruokin-
tapaikkaa jaettuna Lounais-Lappiin (1), Etelä-
Lappiin (2) ja Pohjois-Lappiin (yhtenäiskoor-
dinaatista 745 pohjoiseen) (3). Taustalla ovat 
yhtenäiskoordinaatiston 100 kilometrin ruu-
dut. Ympyrän väri kertoo 10 km:n ruudun 
paikan/paikkojen kauden: punainen = seu-
rantaa jonakin talvista 1989–1999, vihreä = 
2000–2006 ja musta = 2007–2013. Jos ruu-
dussa on useita eri kausilla seurattuja paikko-
ja, näkyy ”tuorein” symboli, eli musta peittää 
muut värit näkymästä ja vihreä punaisen. 

Fig. 1. Location of the 227 feeding sites in 
SW (1), S(2) and N Lapland (3). 100-km 
squares of the Finnish uniform grid are on 
the backgroud. Colours indicate monitoring 
periods: red = 1989–1999, green = 2000–
2006 and black = 2007–2013. If some 10-
km square of the grid had several sites from 
different periods, black symbol masks the 
colored ones and green masks red, thus the 
most recent symbol is shown.
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LaPin ruoKintaPaiKKoJen Linnusto

Taulukko 1. Lapin kunnissa vähintään viitenä 
talvena seuratut 56 ruokintapaikkaa, joissa 
seuranta jatkuu. Henkilön nimen edessä on 
seurantatalvien määrä.
Table 1. Feeding sites where monitoring is still 
going on and which have been monitored at 
least five winters. Within the municipalities of 
Lapland, before the name of each observer 
there is the number of monitoring winters.

Kuva 2. Ruokintapaikoilla tarjottujen auringonkukan siementen, maapähkinöiden ja muiden lin-
nunruokien kuten siemensekoitusten ja talipallojen tuonti miljoonina kiloina (aineisto: Ossi Ala-
Mantila, Evira; ks. Väisänen 2008). Pysty pisteviiva osoittaa ruokintapaikkojen seurannan alun 
syksyllä 1988. Se osui keskelle auringonkukan tuonnin kiivainta kasvuvaihetta. Linnunruokien 
tuonti alkoi monipuolistua seurannan loppupuolella pähkinöiden, siemen-rasvaseoksien ja pie-
nirakeisen ravinnon kuten hampunsiementen tarjonnan yleistyessä.

Fig. 2. Annual import to Finland (mill. kg, data: Ministry of Agriculture) of sunflower seeds 
(red), peanuts (blue) and other foods of winter birds (green, containing seed mixtures, lard 
and seed mixtures, etc.). Dotted line indicates the start of monitoring of winter birds at feeding 
sites in the autumn 1988. 

kaudella 2007–2013. Paikkojen biotooppi-
jakauma on taulukon 2 alussa, kun muu-
tama harvinainen luokka on jätetty pois 
(paikkoja oli Lounais-Lapissa 94, etelä-La-
pissa 221 ja Pohjois-Lapissa 113):

Kaupunkiasutuksen paikat puuttui-
vat Pohjois-Lapista ja metsäpaikkoja seu-
rattiin niukasti koko Lapissa. Verrattaessa 
1990-luvun määriin ilmeni kolme yli kym-
menen prosenttiyksikön muutosta biotoop-
pien osuuksissa. Lounais-Lapin maaseutu-
asutuksessa tuli aukeahkojen paikkojen ti-
lalle metsäisiä paikkoja, joten tämä saattoi 
kasvattaa tilastoitujen metsälintujen määriä 
avomaanlintujen kustannuksella. toisaalta 
tätä tasoitti aukeahkojen paikkojen osuu-
den kasvu etelä-Lapin maaseudulla.. Bio-
tooppijakauma ei siis kaikkiaan muuttunut 
kovin paljon 25 talvessa.

Pääosalla paikoista oli kuten 1990-lu-
vullakin tarjolla kohtalainen määrä ravin-
toa (oli suurehko ruokintakatos tai 2–3 
ruokintapistettä). isojen ruokintapaikkojen 
osuus kasvoi viitisen prosenttiyksikköä joka 
alueella (taulukon 2 keskiosa).

Lähes kaikilla ruokintapaikoilla oli tar-
jolla auringonkukansiemeniä, rasvaa ja 
pähkinöitä, noin puolella paikoista kauraa, 
mutta usein muutakin ravintoa (taulukon 2 
loppu). 1990-luvulta kasvoi erityisesti päh-
kinöiden tarjonta, mutta leivän väheni. tar-
jonta oli todellisuudessa monipuolisempaa, 
kuin tämä tilasto osoittaa. rasvaan on ih-
ran lisäksi luettu nykyisin yleistyneet rasva-
siemenseokset, joita monet linnut suosivat. 

Muihin ruokiin kuuluu monenlaisia tiettyjä 
lajeja houkuttelevia ruokia kuten hirssi, ryp-
si, hampunsiemenet ja pihlajanmarjat.

seurantaprojektin aikana on ruokintapaik-
kojen määrä ja ravinnontarjonta kasvanut 
suomessa (Väisänen 2008). ruokien tuon-
titiedot, jotka hyvin kuvannevat kehitystä 
myös Lapissa, on päivitetty kuvaan 2. Muita-
kin ruokalaatuja kuin auringonkukka on nyt 
mukana elintarviketurvallisuusvirasto eviran 
keräämässä tilastossa valottamassa ruokinta-
paikkojen tarjonnan monipuolistumista.

talitiaisen, sinitiaisen ja viherpeipon 
kaltaiset ruokintojen valtalinnut kestävät 
nykyisin hyvin ankaratkin talvet, koska 
energiapitoista ruokaa on saatavilla. Viime 
aikoina yleistyneellä pihlajanmarjojen tar-
jonnalla on tuskin ollut vastaavaa biologis-
ta merkitystä. se on houkutellut rastaita, til-
hiä ja taviokuurnia ruokinnoille kasvavassa 
määrin kirjattaviksi.

Ruokintapaikkojen valtalajit
ruokintapaikkalomakkeille on Lapista 25 
talven aikana kirjattu tiedot 88 lintulajista 
ja neljästä nisäkäslajista. tässä raportissa 
käsitellään noin 30 yleisintä lajia ja lisäk-
si muutamia faunistisesti kiintoisia harvi-
naisia lajeja. ruokintapaikkalajin yleisyys 
kertoo, kuinka suurella osalla paikoista laji 
on tavattu. runsautta kuvaa keskimääräi-
nen yksilömäärä ruokintapaikkaa kohden. 
Harvinaiset lajit ovat yleensä vähälukuisia 
ja yleiset lajit ovat usein runsaita. Pulmu-
nen on kuitenkin harvinainen, mutta melko 
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Linnustonseuranta

Biotooppi Lounais-Lappi Etelä-Lappi Pohjois-Lappi

Kaupunkiasutus 38 % 23 % 0 %
Maaseutuasutus 
aukeahkossa maastossa 24 % 39 % 45 %
Maaseutuasutus 
metsäisessä maastossa 32 % 38 % 54 %
Metsä 6 % 0 % 1 %

Ruokaa tarjolla Lounais-Lappi Etelä-Lappi Pohjois-Lappi

Vähän 23 % 16 % 14 %
Kohtalaisesti 60 % 72 % 68 %
Paljon 17 % 12 % 18 %

Ruokalaadut Lounais-Lappi Etelä-Lappi Pohjois-Lappi

auringonkukka 95 % 97 % 94 %
rasva 92 % 89 % 91 %
Kaura 50 % 45 % 48 %
Pähkinät 85 % 65 % 76 %
Leipä 32 % 14 % 17 %
Marjat, hedelmät 3 % 5 % 10 %
Muu 5 % 16 % 7 %

järj. Laji  Lappi Lounais- Etelä- Pohjois-
sija    Lappi Lappi Lappi

1. (1.) talitiainen ParMaJ 100/9,9 100/10,5 100/10,6 100/8,0
2. (7.) sinitiainen ParCae 99/2,8 100/3,5 100/2,9 95/1,9
3. (3.) Viherpeippo CarCHL 97/7,0 94/8,9 96/6,4 100/6,8
4. (2.) Punatulkku PYrPYr 95/3,6 95/3,4 95/4,1 97/3,0
5. (5.) urpiainen CarMea 95/8,2 94/9,2 94/8,9 97/6,0
6. (4.) Hömötiainen ParMon 91/3,3 75/3,7 96/3,7 96/2,3
7. (6.) Harakka PiCPiC 91/3,0 84/2,2 93/2,7 95/4,0
8. (11.) Käpytikka DenMaJ 84/1,3 69/0,8 93/1,4 79/1,2
9. (9.) närhi GarGLa 82/1,5 61/1,2 84/1,7 96/1,5
10. (10.) Keltasirkku eMBCit 70/7,0 73/14,3 71/4,4 65/5,8
11. (12.) Peippo FriCoe 84/1,4 91/2,1 86/1,5 73/0,6
12. (13.) Järripeippo FriMon 69/0,8 74/1,6 66/0,7 71/0,6
13. (15.) Varis CorniX 55/1,1 48/0,7 48/0,9 76/1,6
14. (8.) Varpunen PasDoM 62/8,0 51/5,5 58/7,2 79/10,5
15. (22.) Vihervarpunen CarsPi 48/0,8 57/1,7 52/0,6 32/0,2
16. (31.) Pikkuvarpunen PasMon 41/4,2 60/5,3 44/3,8 18/2,6
17. (19.) tundraurpiainen CarHor 36/1,1 21/0,3 32/0,9 58/1,5
18. (21.) Mustarastas turMer 40/0,3 64/0,4 37/0,3 27/0,1
19. (20.) Varpushaukka aCCnis 36/0,2 48/0,3 38/0,2 22/0,2
20. (14.) Lapintiainen ParCin 23/1,7 1/0,1 11/0,7 67/2,0
21. (18.) tilhi BoMGar 30/4,3 46/5,6 32/4,2 14/1,7
22. (17.) Kuusitiainen Parate 21/1,1 50/1,7 18/0,7 4/0,3
23. (16.) Kuukkeli PerinF 21/1,9 0/0,0 12/2,3 55/1,8
24. (23.) Pulmunen PLeniV 20/4,1 8/1,5 17/3,5 36/5,1
25. (29.) Punarinta eriruB 17/0,1 26/0,2 15/0,1 13/0,1
26. (37.) taviokuurna Pinenu 20/0,7 15/0,6 9/0,5 47/0,7
27. (43.) Harmaapäätikka PiCCan 17/0,3 5/0,5 22/0,3 18/0,3
28. (52.) sepelkyyhky CoLPaL 15/0,3 12/0,4 14/0,3 19/0,3
29. (24.) Varpuspöllö GLaPas 14/0,1 11/0,2 13/0,1 19/0,2
30. (26.) räkättirastas turPiL 13/1,2 24/0,8 11/1,9 6/0,4
36. (28.) Mustapääkerttu sYLatr 6/0,1 10/0,2 5/0,2 4/0,1
38. (38.) Pähkinähakki nuCCar 5/0,6 14/0,4 4/0,8 1/0,3
48. (41.) orava sCiVuL 3/1,6 1/1,3 5/1,6 0/0,0
53. (25.) Pänkinänakkeli siteur 2/0,2 3/0,2 2/0,2 2/0,3
54. (35.) töyhtötiainen ParCri 2/0,7 5/0,4 1/1,2 0/0,0
57. (45.) nokkavarpunen CoCCoC 2/0,1 3/0,1 1/0,1 2/0,1

Taulukko 3. Ruokintapaikkojen 30 tavallisimman lintulajin yleisyys ja  
runsaus kaudella 2007–2013 koko Lapissa sekä Lounais-, Etelä- ja Pohjois- 
Lapissa. Yleisyyttä kuvaa lajin tapaamispaikkojen %-osuus kaikista paikoista 
ja runsautta lajin yksilömäärän keskiarvo tapaamispaikkaa kohden puolen 
kuukauden jaksolla. Lajit ovat pääpiirtein yleisyysjärjestyksessä koko Lapin 
perusteella (lajin järjestyssija talvina 1989–1999 on suluissa). Esim. urpiai-
nen oli viidenneksi yleisin ruokavieras kummallakin kaudella ja viime talvi-
na sitä tavattiin Lapissa 95 %:lla paikoista keskirunsaudella 8,2 lintua paik-
kaa kohden. – Taulukon lopussa on kuusi harvinaista esimerkkilajia.

Table 3. The order of species in winters 2007–2013 (in parenthesis in win-
ters 1989-1999) based on the presence (the relative number of the sites of 
occurrence, meaning % of the total number of sites monitored in Lapland; 
‘site’ = one feeding site in one winter). The Finnish species names are fol-
lowed by 3+3 letter acronyms of the scientific names, e.g. PARMAJ = Parus 
major. In later columns presence / abundance (the average number of indi-
viduals per half-month) for whole Lapland (Lappi), South-West, South and 
North Lapland (Fig. 1) in winters 2007–2013. 

Taulukko 2. Ruokintapaikkojen biotooppi- ja kokojakauma eri 
osissa Lappia kaudella 2007–2013. Kunkin sarakkeen arvojen 
summa on 100 % kahdessa ensimmäisessä osataulukossa. 
Kolmannessa osataulukossa on seitsemän ruokalaadun ylei-
syys (niiden paikkojen osuus, joissa kyseistä ruokaa oli tarjol-
la).

Table 2. Properties of the feeding sites in Lapland (Fig. 1) in 
winters 2007–2013. “Biotooppi” means Habitat, with four 
rows Urban, Rural open, Rural forested and Forest. “Ruokaa 
tarjolla” means Size of the feeding site (on the basis of 
amount of food offered) with three rows Small, Medium and 
Large. “Ruokalaadut” means Foods offered with seven class-
es Sunflower seeds (“Auringonkukka”), Fat, Oats, Peanuts, 
Bread, Berries and seeds and Other foods (“Muut”).

runsas, sillä sitä havaitaan vuodesta toiseen 
melkoisina parvina muutamilla Lapin ruo-
kintapaikoista. Käpytikka taasen on ylei-
nen, mutta vähälukuinen ruokavieras.

Lajien yleisyyttä arvioitaessa on pidetty 
”paikkana” yhden talven aineistoa yhdeltä 
ruokintapaikalta. Kun talitiainen on tavattu 
jokaisena tutkimustalvena kaikilla ruokinta-
paikoilla, talitiaisaineisto on kertynyt kaik-
kiaan 1450 paikalta, joista 430 on kaudel-
ta 2007–2013. tällöin talitiainen oli ylei-
sin ja sinitiainen sekä viherpeippo ylsivät 
lähes samalle tasolle (taulukko 3). taulu-

kon alussa on noin 15 lajia, joiden yleisyys 
ei suuresti muutu Lounais-Lapista etelä- ja 
Pohjois-Lappiin. tästä säännöstä löytyy 
poikkeuksia harvinaisemmista lajeista. Le-
vinneisyydeltään eteläiset pikkuvarpunen, 
mustarastas, varpushaukka ja kuusitiainen 
ovat sangen yleisiä Lounais-Lapin ruokinta-
paikoilla, kun taas pohjoiset lajit tundraur-
piainen, lapintiainen, kuukkeli, pulmunen 
ja taviokuurna ovat muuta Lappia tavalli-
sempia Pohjois-Lapin ruokinnoilla. Käpyti-
kat ovat erityisen yleisiä etelä-Lapin ruokin-
tapaikoilla. 

alueiden välisiä eroja kärjistää se, että 
suurempi osa tutkituista ruokintapaikoista 
on kaupunkimaisessa ympäristöissä lou-
naassa kuin pohjoisessa. niinpä hömötiai-
sia, närhiä ja variksia vieraili eniten Lapin 
pohjoisilla ruokinnoilla niiden maaseu-
tumaisuuden vuoksi. Varpusen esiintymi-
nen painottui samalla tavoin. erikoista on 
päälevinneisyydeltään eteläisen harmaa-
päätikan viimeaikainen esiintyminen noin 
viidesosalla etelä- ja Pohjois-Lapin ruokin-
noista.

Närhi on ruokin-
noilla vakiolaji jo 
Pohjois-Lapissa. 
Muuttaako se när-
hen ja kuukkelin 
kilpailuasetelmaa 
lisäten kuukkelin-
pesien rosvousta? 
SePPo kemPPainen
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36 lajin kannanvaihtelut talven  
aikana ja seurantakausittain
Kannanvaihtelukuvissa ovat rinnakkain la-
jin Lounais-Lapin, etelä-Lapin ja Pohjois-
Lapin diagrammit tai kolmen lajin koko 
Lapin diagrammit. Lajin yleisyyttä ja run-
sautta tarkastellaan jakamalla 25 tutkimus-
talvea kolmeen kauteen, joiden kevättalvet 
ovat 1989–1999 (11 talvea), 2000–2006  
(7 talvea) ja 2007–2013 (7 talvea). Kausien 
keskitalvet ovat 1994, 2003 ja 2010.

Lajien runsausarvot perustuvat puolen 
kuukauden jaksojen parhaan päivän yksi-
lömääriin. runsauden yksikkönä on yksilö-
määrä paikkaa kohti. esimerkiksi runsaus-
arvo 2,0 tarkoittaa, että kyseisellä jaksolla 
havaittiin parhaan päivän yksilömääränä 
keskimäärin kaksi yksilöä.

Kunkin kuvaajan vaaka-akselilla on roo-
malaisilla numeroilla 14 puolen kuukau-
den jaksoa lokakuun alusta huhtikuun lop-
puun. niihin viitattaessa kuukauden ”alku” 
tarkoittaa aina alkupuoliskoa ja ”loppu” 
loppupuoliskoa. Pystyakselilla on runsaus 
eli keskimääräinen yksilömäärä paikkaa 
kohden. Murtoviivojen symbolit kuvaavat 
lajin runsautta kolmella kaudella. Jakson 
no. 14 (eli huhtikuun lopun) havainnointi 
aloitettiin vasta talvella 1997/1998, joten 
kauden 1989–1999 viimeisen jakson tiheys 
on laskettu vain kahden talven aineistosta.

Lajien kannanvaihtelukäyrien 14 jak-
son arvot laskettiin Väisäsen (1994) selos-
tamalla tavalla. Jaksojen keskirunsaudet 
laskettiin niiltä paikoilta, joilla laji tavattiin 
vähintään yhdellä jaksolla kyseisenä talve-
na. Lajin runsauteen pääsivät siis vaikut-
tamaan vain sellaiset paikat, jotka vähin-
tään kohtalaisesti täyttävät sen esiintymis- 
vaatimukset.

Kannanvaihteludiagrammeissa on ot-
sikon alla suluissa kolme prosenttiarvoa, 
jotka kertovat lajin yleisyyden eli tapaa-
mispaikkojen osuuden alueen seuranta-
paikoista kolmella kaudella 1989–1999, 
2000–2006 ja 2007–2013. talitiaisella 
nämä luvut ovat yksitotisesti 100 %. taus-
talla ovat seuraavat paikkojen määrät, jois-
ta voi tarvittaessa laskea tapaamispaikkojen 
määrät muille lajeille käyttämällä diagram-
mien otsakkeissa annettuja prosenttiarvoja: 
koko Lappi (502, 518, 430), Lounais-Lappi 
(74, 110, 96), etelä-Lappi (252, 226, 221) 
ja Pohjois-Lappi (176, 182, 113). – Vertai-
lukohteena voi tarvittaessa käyttää tietoja 
lajien pitkäaikaisista kannanmuutoksista 
Kemin–tornion, Lapin ja Pohjois-Pohjan-
maan talvilintulaskennoissa (Väisänen & 
rauhala 2013). 

Diagrammin ohessa olevan tekstin alus-
sa on lajin järjestyssija yleisyyden perus-
teella kaudella 2007–2013.

Vihervarpusen oppiminen ruokintapaikkojen vieraaksi on melkoinen yllätys! Jari koSTeT

Seurannassa on kiintoisasti osoitettu,  
kuinka urpiaiset siirtyvät ruokintapaikoil-
le talven aikana tammikuusta alkaen. Tero 
Pelkonen

LaPin ruoKintaPaiKKoJen Linnusto
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1. talitiainen Parus major on ruokinta-
paikkojen yleisin lintu. sinitiainen ja vi-
herpeippo ovat tosin jo lähes yhtä yleisiä. 
talitiainen on nykyisin myös runsain ruo-
kavieras, sillä tässä asemassa ennen ollut 
varpunen on taantunut. talitiaisen on enim-
millään Lounais- ja etelä-Lapin ruokinnoilla 
lokakuun lopussa, mutta huippuesiintymi-
nen saattanee alkaa Pohjois-Lapissa jo syys-
kuun puolella. talitiainen jatkaa kevättalvel-
la ruokintapaikkojen hyödyntämistä pisim-
pään pohjoisessa. sen vaelluskausi päät-
tyy marraskuussa, joten joulu-helmikuinen 
väheneminen johtuu lähinnä noin 50 %:n 
talvikuolevuudesta. Keskirunsauden kasvu 
kaudesta toiseen on ollut selkeintä etelä-
Lapissa.

2. Sinitiaisia Parus caeruleus oli viime 
aikoina ruokinnalla Lounais-Lapissa taval-
lisimmin 3–4, etelä-Lapissa 3 ja Pohjois-
Lapissa 2. Laji kuuluu nykyisin Lapin ruo-
kintapaikkojen kolmen yleisimmän linnun 
joukkoon. sinitiaisen pääjoukot saapuvat 
ruokintapaikoille jo marraskuussa. se on 
riippuvainen ruokinnasta ainakin huhtikuun 
loppuun asti. sinitiaisen yleisyydellä oli 
2000-luvulle tultaessa kasvuvaraa enää ete-
lä- ja Pohjois-Lapissa. sielläkin lajia esiintyy 
nyt jo lähes joka ruokinnalla. Keskirunsaus 
kasvoi noin kaksinkertaiseksi kausien 1989–
1999 ja 2007–2013 välillä.

3. viherpeippo Carduelis chloris kuluu 
kolmen yleisimmän ruokintapaikkalinnun 
joukkoon. se on runsaimmillaan ruokin-
noilla jo lokakuussa, jonka jälkeen määrää 
vähentää osittaismuutto etelämmäksi ja tal-
vikuolevuus. Väheneminen on ollut melko 
suoraviivaista Lounais-Lapissa. Muualla La-
pissa kuvaajat ovat notkahtaneet u-muotoi-
sesti keskitalvella. notkahdus syveni kohti 
pohjoista. Viherpeippokanta kasvoi selvästi 
kahden ensimmäisen kauden välillä, mutta 
taantui kaudella 2007–2013 alkueläimen 
aiheuttaman taudin vuoksi (trikomonoosi; 
Lehikoinen ym. 2012). taantuma oli jyrkin 
Lounais-Lapissa ja loivin Pohjois-Lapissa.

4. Punatulkun Pyrrhula pyrrhula yleisyys 
ei jää paljon jälkeen kolmesta kärkilinnus-
ta. Punatulkkuja on erityisen paljon hyvinä 
pihlajanmarjavuosina. Huippurunsaus saa-
vutetaan Lapissa marraskuuhun mennessä. 
runsaus vähenee lopputalven aikana, mut-
ta lajin oikukkaiden muuttoliikehdintöjen 
vuoksi tätä voi tuskin tulkita talvikuolevuu-
deksi. runsauksien keväiset nousut johtu-
nevat pohjoiseen suuntautuvasta paluu-
muutosta. Määrät vähenivät viime kaudelle 
2007–2013 tultaessa.

5. urpiainen Carduelis flammea vierailee 
niukasti ruokintapaikoilla vuoden loppu-
kuukausina. Koivun ja lepän siemensadon 
rippeitä ilmeisesti on silloin saatavilla niin 
paljon, että ruokintapaikkojen tarjonta ei 
vielä houkuttele. ravintotilanne huononee 
vuodenvaihteen jälkeen. ruokintapaikat 
alkavat kiinnostaa urpiaisia, ja vierailijoi-
den määrät kasvavat voimakkaasti tammi-
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6. Hömötiaisia Parus montanus on ruokin-
tapaikalla tyypillisessä parvessa etelä-Lapissa 
4–5, Lounais-Lapissa 3–4 ja Pohjois-Lapissa 
2–3. ne saapuvat marraskuun alkuun men-
nessä ja vähenevät sitten lopputalven ajan. 
Pudotus jyrkkenee keväällä pesimäpiireille 
siirtymisen vuoksi. Hömötiaisen runsaus kas-
voi kolmen seurantakauden ajan Lounais-La-
pin ruokintapaikoilla, mutta väheni kaudella 
2007–2013 kahdella muulla Lapin suuralu-
eella. Lajin yleisyys vaihteli vain vähän kul-
lakin alueella.

7. Harakan Pica pica runsaus pysyy vakaana 
pääosan talvea. Lajin yleisyys kasvoi etelä- ja 
Pohjois-Lapissa. runsaus kehittyi epäyhtenäi-
sesti 2000-luvulla: väheneminen Lounais-La-
pissa, loiva kasvu etelä-Lapissa ja voimakas 
kasvu Pohjois-Lapissa. Harakat kertyvät ny-
kyisin erityisen hyvin Pohjois-Lapin ruokin-
noille.

8. käpytikkoja Dendrocopos major havai-
taan ruokinnalla tavallisimmin yhtäaikaises-
ti yksi tai kaksi. Pääosan talvea sen runsaus 
kasvaa sangen tasaisesti ja vähenee pesimä-
kauden alkaessa huhtikuussa. Lajin yleisyys 
ja runsaus nousivat suuresti 1990-luvulta 
2000-luvulle. Kasvu jatkui kaudelle 2007–
2013 Pohjois-Lapissa, mutta lakkasi muualla.

9. närhet Garrulus glandarius hakeutuivat 
ruokailupaikoille lokakuun aikana. talven ai-
kana kuolevuus pienentää lukumääriä noin 
puoleen. Pesimäreviireille siirtyminen näkyy 
määrissä vain hieman huhtikuun lopussa. 
närhen yleisyys kasvoi eniten pohjoisessa. 
nykyisin närhiä on lähes jokaisella ruokinta-
paikalla Pohjois-Lapissa, missä myös närhen 
runsaus nousi.

10. keltasirkku Emberiza citrinella oli La-
pin ruokintapaikoilla runsain Kemin–torni-
on alueella. siellä sen määrä kasvaa voimak-
kaasti ruokintakauden alusta tammikuun lop-
puun kuten etelämpänä suomessa. Lopputal-
vella runsaus vähenee pudoten marraskuun 
alussa havaitulle tasolle. Lounais-Lapin kanta 
oli tilapäisesti tavanomaista pienempi kau-
della 2000–2006. etelä-Lapin kanta kasvaa 
syksyllä ja pysyy vakaana keski- ja kevättal-
ven ajan. Laji taantui tilapäisesti myös täällä 
2000-luvun alussa. Lajin yleisyys ja runsaus 
kasvoivat kaudella 2007–2013 etelä-Lapissa 
ja vielä isommin Pohjois-Lapissa. Pohjoisen 
talvikanta on siis kovasti vankistunut aivan 
viime aikoina.

kuusta maaliskuuhun. Keväinen vähenemi-
nen voi alkaa huhtikuussa kuten Lounais- ja 
Pohjois-Lapin aineistoissa, mutta kasvu jatkui 
tuolloin etelä-Lapissa. urpiaisen yleisyys kas-
voi selvästi vain Pohjois-Lapissa (13 %-yk-
sikköä) – muualla se oli jo lähellä sataa pro-
senttia. runsaus oli suurimmillaan kaudella 
2007–2013 kaikilla kolmella alueella. Laji on 
saattanut oppia entistä paremmin käyttämään 
ruokintapaikkoja uusina ravinnonlähteinä. 
urpiaisia houkuttelevat erityisesti auringon-
kukan siemenet ja maapähkinät murskattuina 
pieniksi muruiksi. 
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11. Peippo Fringilla coelebs on ruokinta-
paikkojen runsas huhtikuinen kevätvieras. 
Pieniä määriä viivytteleviä peippoja voidaan 
havaita ruokintakauden alussa. Peipon ylei-
syys kasvoi paljon (+33 %-yksikköä) ja myös-
kin huhtikuiset määrät kohenivat.

12. järripeippo F. montifringilla on syys- ja 
kevätvieras. Lokakuussa se on selvästi peip-
poa runsaampi. Koska järripeippo palaa ke-
väällä peippoa myöhemmin, ovat huhti-
kuun alussa vierailevien järrien määrät vaa-
timattomia peippoon verrattuna. Myös jär-
ripeipon yleisyys kasvoi (+22 %-yksikköä),  
mutta runsaus pysyi ennallaan. Kahden peip-
polajin yleisyysindeksejä nosti osaltaan lajin-
määritystaidon paraneminen, kun mm. talvi-
pukuiset opittiin tunnistamaan aikaisempaa  
paremmin.

13. varis Corvus corone on Lapissa pääasi-
assa muuttolintu, joka käy ruokintapaikoilla 
eniten syksyllä ja keväällä. Yleisyyden ja run-
sauden kasvun perusteella talvehtimaan jää 
yhä enemmän variksia. Variksen kaupungis-
tuminen ja ”kesyyntyminen” saattaa myös 
olla yhteydessä lajin tihentyviin käynteihin 
ruokintapaikoilla samoin kuin kaatopaikko-
jen hävittäminen.

14. varpuset Passer domesticus kertyi-
vät ruokinnoille jo lokakuussa. Keskitalvel-
la kuolevuus vähentää varpusia tasaisesti. 
Kevättalvella varpuset alkavat hakeutua re-
viireilleen, mutta käyttävät edelleen paljon 
hyväkseen ruokintapaikkoja. Varpusen ylei-
syys väheni 30 %-yksikköä Lounais-Lapissa 
ja 17 %-yksikköä etelä-Lapissa. samalla la-
jin runsaus väheni erityisesti 2000-luvulle 
tultaessa. Varpunen taantui eri lailla Pohjois-
Lapissa: esiintymispaikkojen määrä säilyi pit-
käaikaisesti samalla tasolla ja runsaus puto-
si myöhemmin, vasta kaudella 2007–2013  
tultaessa.

15. vihervarpusen Carduelis spinus esiinty-
minen vaihtelee suuresti talvesta toiseen pui-
den siemensadon mukaan. Lapissa vihervar-
punen on erityisesti huhtikuinen kevätvieras. 
Laji on oppinut ruokintapaikkalinnuksi viime 
25 talven aikana. sen yleisyys on noussut 
reippaasti, mihin on osaltaan vaikuttanut la-
jinmääritystaidon paraneminen.

16. Pikkuvarpusen Passer montanus määrä 
nousee huippuun lokakuun lopussa ja vähe-
nee sitten tasaisesti huhtikuulle asti Lounais-
Lapissa ja loivemmin etelä-Lapissa. Pohjois-
Lapin pikkuvarpuset menestyvät erityisen hy-
vin talvikaudella, sillä pudotusta ei havaittu. 
Lajin yleisyys kasvoi reippaasti kaikkialla La-
pissa. samalla pikkuvarpunen jatkuvasti run-
sastui ruokintapaikoilla.

17. tundraurpiaista Carduelis hornemanni 
on niukasti Lounais-Lapin ruokinnoilla, mut-
ta muutoin sen talven aikainen esiintyminen 
muistuttaa suuresti edellä urpiaisella kuvat-
tua. tundraurpiaisen yleisyys on kasvanut, 
mutta tässä voi olla kyse siitä, että laji on opit-
tu paremmin erottamaan urpiaisesta.
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18. mustarastaan Turdus merula syysmuu-
ton loppuvaiheessa lukumäärät vähenevät 
marraskuun alkuun saakka. sitten muutamat 
talvehtivat yksilöt keskittyvät yhä tarkemmin 
ruokintapaikoille, kunnes saavat keväällä tuh-
din täydennyksen paluumuuttajista. Mustaras-
taan yleisyys kasvoi suuresti (28 %-yksikköä), 
mutta runsaus nousi maltillisemmin.

19. varpushaukka Accipiter nisus on ruokin-
noilla selvästi yleisin petolintu, mutta senkin 
runsaus jää niukaksi lukuun ottamatta voima-
kasta huippua lajin muuttokaudella huhtikuun 
lopussa. Varpushaukan yleisyys nousi kaksinker-
taiseksi seurannan aikana ja myös sen runsaus 
kasvoi. ilmeisesti varpushaukat oppivat entistä 
paremmin hakemaan saalista ruokintapaikoilta.

20. Lapintiaisen Parus cinctus aineisto kertyi 
etelä- ja Pohjois-Lapista, sillä Lounais-Lappi ei 
kuulu sen levinneisyysalueeseen. Lapintiaiset 
saapuvat ruokinnoille marraskuun loppuun 
mennessä. runsaus pysyy tasaisena maalis-
kuun alkuun asti ja alkaa sitten pudota revii-
reille siirtymisen vuoksi. Lapintiaiselle ovat 
tyypillisiä huomattavat kannanvaihtelut, ja se 
näkyy myös tässä aineistossa. ruokintapaikoil-
la oli eniten lapintiaisia kaudella 2000–2006. 
Lajin yleisyys väheni kaudelle 2007–2013 
suuresti ja samalla myös runsaus taantui.

21. tilhen Bombycilla garrulus lukumää-
rät vähenevät talven aikana lokakuusta huh-
tikuun alkuun. tavallisimmin ruokinnalla on 
kymmenkunnan tilhen parvi, mutta satunnai-
set isot tilhiparvet aiheuttavat hyppäyksiä ku-
vaajiin. tilhen yleisyys, jonka indeksi oli kor-
keampi etelässä kuin pohjoisessa, kasvoi hie-
man etelä-Lapissa (10 %-yksikköä).

22. kuusitiaisia Parus ater on ruokinnalla ta-
vallisimmin yhtäaikaisesti yksi tai kaksi. Kuu-
sitiaiset saapuvat Lounais-Lapissa marraskuun 
loppuun mennessä ja vähenevät sitten tasai-
sesti lopputalven ajan. Lajin epäsäännölliset 
syksyiset vaellukset näkyvät Lapin aineistoissa. 
Kuusitiainen oli tavanomaista yleisempi ensim-
mäisellä kaudella etelä- ja Pohjois-Lapissa.

23. kuukkelin Perisoreus infaustus runsaus-
huippu on Lapin ruokintapaikoilla syksyllä ja 
kevättalvella, sillä laji viettää hiljaiselämää kyl-
mimmän sydäntalven ajan. Huhtikuussa alkaa 
siirtyminen pesimäreviireille. Kuukkelin runsa-
us kasvoi kaudesta toiseen, mikä viittaa siihen, 
että se oppi entistä paremmin ruokintapaik-
kojen vieraaksi. Lajin yleisyys hieman taantui 
kaudella 2007–2013.

24. Pulmunen Plectrophenax nivalis on La-
pissa kevätvieras, jonka suurimmat joukot saa-
puvat ruokinnoille huhtikuussa. esiintymisessä 
on suuria vuosien välisiä vaihteluita. Pulmusen 
yleisyys ja runsaus kaksinkertaistuivat 2000-lu-
vulle tultaessa, kun laji oppi käymään ruokin-
tapaikoilla.

25. Punarinta Erithacus rubecula on syys- ja 
kevätvieras lokakuussa ja huhtikuussa. Joku-
nen sinnittelee hengissä ruokintapaikan turvin 
helmikuun alkuun asti. Punarinnan yleisyys 
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kasvoi 12 %-yksikköä, mutta runsaus ei muut-
tunut, joten lajia tavattiin pieni määrä yhä use-
ammalla paikalla.

26. taviokuurnan Pinicola enucleator vierai-
lut kattavat ruokintapaikkojen seurantakuukau-
det, mutta niiden kesto ja voimakkuus vaihte-
livat oikukkaasti. Lajin yleisyys ja runsaus ovat 
kasvaneet 2000-luvulla pihlajanmarjojen tar-
jonnan myötä – eniten Pohjois-Lapissa.

27. Harmaapäätikka Picus canus oli harvi-
naisuus Lapin ruokintapaikoilla vielä 1900-lu-
vun lopussa. Lajia vaelsi alueelle ilmeisesti 
ruotsin puolelta syksyistä 1999 ja 2001 alkaen 
(aalto ym. 2006), mikä näkyy huippuna diag-
rammissa. osa harmaapäätikoista säilyy hen-
gissä ruokintojen turvin pesimäkauteen asti, 
joten vuosien 2006–2010 lintuatlaksessa ha-
vaittiin monia pesintöjä Lapissa. talvinen esiin-
tyminen jatkui seurantakaudella 2007–2013.

28. Sepelkyyhky Columba palumbus on 
reippaasti yleistynyt seurannan aikana. Muuta-
mia yksilöitä on tavattu lokakuun alussa. Lajin 
pikkuparvet saapuvat ruokintapakkojen kevät-
vieraiksi maaliskuun lopussa ja huhtikuussa. 

29. varpuspöllön Glaucidium passerinum 
vierailu havaitaan Lapin ruokinnoilla useim-
min joulu–tammikuussa. Lajin yleisyys ja run-
saus kasvoivat reippaasti 1900-luvun lopusta 
2000-luvun alkuun, mutta vähenivät sitten kol-
mannelle kaudelle 2007–2013.

30. Räkättirastaan Turdus pilaris aineisto pai-
nottuu hyviin pihlajanmarjatalviin, joita osui 
jokaiselle seurantakaudelle. räkätin diagrammi 
puuttuu, mutta Väisäsen (2008) esittämä kertoo 
myös nykytilanteesta. Laji oli syys- ja kevätvie-
ras, muutamien viivytellessä vuoden alkuun 
hyvinä marjatalvina. räkättirastaan yleisyydes-
sä tai runsaudessa ei ole pitkäaikaissuuntauksia.

Lopuksi esittelen kuusi Lapin ruokinnoilla 
melko harvalukuista lajia.

36. mustapääkerttu Sylvia atricapilla on 
harvinainen syysvieras. talvehtivien runsaus 
putoaa jyrkästi marras–joulukuun vaihteessa. 
Muutama saattaa pysyä hengissä lappilaisella 
ruokintapaikalla helmikuuhun saakka. Moni-
puolistunut, hienojakoisemman ravinnon tar-
jonta on ilmeisesti parantanut mustapääkerttu-
jen säilymistä vuodenvaihteeseen asti.

38. Pähkinähakkeja Nucifraga caryocatactes  
vierailee eniten ruokintakauden alussa. Määrä 
väheni sitten joulukuuhun mennessä kahdella 
ensimmäisellä kaudella, mutta viime kaudella 
2007–2013 esiintyminen pysyi tasaisena ke-
vättalveen asti.

48. orava Sciurus vulgaris on ruokintapaik-
kojen yleisin päiväaktiivinen nisäkäs niin koko 
maan kuin Lapinkin tilastoissa. Paikoilla, joilla 
oravat laskettiin, niiden runsaus kasvoi hieman 
talven aikana. Määrät olivat vähissä kaudella 
2007–2013, jolloin kuusen siemensadot eivät 
olleet kovin hyviä.

Lapin ruokintapaikat ovat 
viime aikoina houkutelleet 
harmaapäätikkoja ruoka-
vieraaksi ja samalla Lapin 
uudeksi pesimälinnuksi.  
SePPo kemPPainen
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Kuva 3. Ruokintapaikkalajien yleisyys ja runsaus Lapissa viime talvina. Yleisyys tarkoittaa pro-
senttiosuutta paikoista, joissa laji on tavattu. Runsautta kuvaa keskimääräinen yksilömäärä 
paikkaa kohden. Runsauden asteikko on logaritminen, jotta lajit jakautuisivat selkeämmin eril-
leen. Mitä mustempi on lajin symboli, sitä suurempi on sen riippuvuus ruokinnoista talvella 
(tarkemmin tekstissä).

Fig. 3. Presence (Yleisyys) and abundance (Runsaus; log scale) of 36 species of feeding sites 
in Lapland. For explanations of the species names and definitions of the axes, see Table 3. 
Rare and infrequent species of the feeding sites are in the lower left corner and common and 
abundant species in the upper right corner. The darkest symbols indicate of strong depend-
ence of winter food offered at the feeding sites.

tulosten tarkastelu
Lapin 36 ruokintapaikkalajin nykyinen ylei-
syys ja runsaus ovat kuvassa 3. Luokittelen 
lajit ruokinnasta riippuvuuden perusteella 
ottaen myös huomioon aikaisempien raport-
tien tulokset (mm. Väisänen & Hildén 1993).

ruokinnasta talvella riippuvaisiin lajei-
hin luen 22 talvilintua, joilla on kuvassa 3 
täyteinen ympyrä. Lapin raportin yleisyys-

järjestyksessä lajit ovat (täydennettynä lis-
tan lopussa suluissa olevilla lajeilla, joista 
on Lapista pieni aineisto): talitiainen, sini-
tiainen, viherpeippo, punatulkku, harakka, 
käpytikka, närhi, keltasirkku, peippo, järri-
peippo, varpunen, pikkuvarpunen, musta-
rastas, lapintiainen, kuusitiainen, kuukkeli, 
punarinta, harmaapäätikka, mustapääkert-
tu, pähkinänakkeli, (fasaani ja kesykyyhky).

Mukana on pääosa maamme yleisim-
mistä paikkalinnuista sekä osittaismuutta-
jat viherpeippo ja mustarastas, joiden kan-
nasta huomattava osa talvehtii suomessa. 
Lisäksi ruokinnasta riippuvaisissa lajeissa 
on neljä muuttolintua peippo, järripeippo, 
punarinta ja mustapääkerttu, joiden pesi-
mäkannasta vain vähäinen osa yrittää tal-
vehtimista. etelä-suomesta saataisiin lisää 
peukaloisen kaltaisia ruokinnoilla kohtalai-
sen usein tavattavia viivyttelijöitä.

ruokintapaikkoja käyttävät lajit on mer-
kitty puolimustalla ympyrällä. ryhmässä on  
10 lajia urpiainen, hömötiainen, varis, tund-
raurpiainen, varpushaukka, varpuspöllö, 
nokkavarpunen, orava, (naakka ja isolepin-
käinen). ne löytävät ison tai pääosan ravin-
nostaan ruokintapaikkojen ulkopuolelta, ku-
ten urpiainen puiden siemensadosta ja hö-
mötiainen puihin talvea varten tehdyistä kät-
köistä. Varpushaukoille, varpuspöllöille ja 
isolepinkäisille ruokintapaikat ovat tärkeitä, 
mutta nämä pedot saalistavat muualtakin.

ruokintapaikkojen vierailijat on mer-
kitty avoympyrällä. ryhmään kuuluu kah-
deksan lajia: pulmunen, vihervarpunen, til-
hi, taviokuurna, sepelkyyhky, räkättirastas, 
pähkinähakki ja töyhtötiainen. Vierailijat 
käyttävät ruokintapaikkoja lyhytaikaisesti, 
kuten pulmuset ja sepelkyyhkyt kevätmuu-
ton aikana sekä taviokuurnat ja räkättiras-
taat syksyllä etenkin pihlajanmarjoilla hou-
kuteltuina. Pähkinähakista voi tosin pähki-
nöillä saada pitkäaikaisen ruokavieraan. 
Vierailijoiden riippuvuus ruokintapaikoista 
on ilmeisesti voimistumassa, joten esimer-
kiksi vihervarpunen voitaneen kohta siirtää 
ruokintapaikkojen käyttäjäksi.

Lajien riippuvaisuuden luokittelu sovel-
tunee pääpiirtein muuallakin suomessa.

53. Pähkinänakkeleita Sitta europaea vael-
taa suomeen vuodesta toiseen suuresti vaih-
televa määrä loka-marraskuussa. runsaus 
putoaa suoraviivaisesti talven aikana kuole-
vuuden ja mahdollisesti myös paluumuuton 
vuoksi. Valtaosa linnuista kuuluu siperiassa 
pesivään alalajiin. suurvaellus koettiin vii-
meksi syksyllä 1995 (Väisänen 1996), joten 
tämän yhden talven ansiosta nakkelin ylei-
syys ja runsaus olivat huipussaan kaudella 
1989–1999. Muilla kausilla pähkinänakkeli 
on ollut sangen harvinainen.

54. töyhtötiaisesta Parus cristatus ker-
tyi Lapista pieni aineisto, jossa lajin runsa-
us kasvoi 1900-luvun lopusta 2000-luvulle. 
etelä-suomen ruokintapaikoilla töyhtötiai-
sen yksilömäärä pysyi pääosan talvea mel-
ko tasaisena maaliskuun alkuun asti ja alkoi 

sitten pudota reviireille siirtymisen vuoksi 
(Väisänen 2008), mutta Lapin 2000-luvun 
aineistossa runsaus kasvoi kevättä kohden. 
tämä viittaa siihen, että töyhtötiainen on La-
pin oloissa riippuvaisempi ruokinnasta kuin  
etelämpänä.

57. nokkavarpusia Coccothraustes coc-
cothraustes kirjattiin muutamilla ruokin-
tapaikoilla pitkin talvea, eniten kuitenkin 
kevätmuuttokaudella huhtikuun lopussa. 
runsaus saattoi taantua 1900-luvun lopun  
jälkeen.

LaPin ruoKintaPaiKKoJen Linnusto
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osallistu sinäkin!
ruokintapaikkasi tiedoilla voi olla suurikin 
merkitys osana valtakunnallista tutkimus-
ta. Havainnointi on hauskaa eikä velvoita 
kohtuuttomasti – jo parin kuukauden tiedot 
ovat käyttökelpoisia.

seurannan julkaisut, ohjeet ja lomak-
keet ovat saatavissa nettiosoitteesta: http://
www.luomus.fi/fi/ruokintapaikkaseuranta

Voit myös ilmoittautua postikortilla os. Lin-
nustonseuranta, eläinmuseo, PL 17 (P. rau-
tatiekatu 13), 00014 Helsingin yliopisto tai säh-
köpostitse os. Linnustonseuranta@Luomus.fi.

kiitokset
Kiitokset lintujen ruokkijoille, jotka ovat kerän-
neet hienot havaintosarjat. ruokintapaikkojen 
seuranta on organisoitu yhdessä aleksi Lehikoi-
sen kanssa. Pirjo Hätönen on tarkistanut ruo-
kintapaikkojen tietokantaa ja tallentanut mu-
seoon palautettujen lomakkeiden tiedot. Juha 
Honkala piirsi kuvan 1. Linnustonseurannan 
kannalta ovat tärkeitä olli ala-Mantilan eviras-
sa keräämät tiedot linnunruokien tuonnista.

kirjoittajan osoite:

Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 17
00014 Helsingin yliopisto

risto.vaisanen@helsinki.fi
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Summary: Abundance of bird 
species at winter feeding sites in 
Finnish Lapland in 1989–2013
■  Bird numbers have been monitored by vol-
untary bird watchers (table 1) at 227 feeding 
sites in Lapland by the Finnish version of the 
garden bird survey. the project has continued 
25 winters 1988/1989–2012/2013. Properties of 
the feeding sites are presented in table 2. the 
counting lasted from 1 october to 30 april, cov-
ering 14 half-month periods. For each species, 
at least the maximum number of individuals si-
multaneously observed on the “best day” was 
reported from each period. average abundance 
of a species per period was calculated by annu-
ally including only such feeding sites in which 
the species was observed during at least one pe-
riod. Colors of the map of the study area (Fig. 
1) indicate about the decline of rural settlement 
and movements to more densely populated are-
as during the last 25 winters. amounts and kinds 
of food offered at the feeding sites have strongly 
increased in Finland (Fig. 2) and also in Lapland.

For presence and general abundance of 
common species of the feeding sites, see table 
3. Diagrams of species have 14 half months on 
the x-axis and abundance on the y-axis. abun-
dance curves are presented separately for winters 
1989–1999, 2000–2006 and 2007–2013. Dia-
gram may contain data of whole Lapland (Lappi) 
or sW Lapland (Lounais-Lappi), s Lapland (etelä-
Lappi) and north Lapland (Pohjois-Lappi). Below 
the title of each diagram there are three presence 
indices, meaning the proportion of sites where 
the species in question was observed in 1989–
1999, 2000–2006 and 2007–2013.

trends of abundance during the winter are 
manifold in 36 species: steady decline in mid-
winter, apparently indicating winter mortal-
ity (e.g., species number 1. Great tit and 14. 
House sparrow); strong increase in early win-
ter (10. Yellowhammer) or in the second half 
of the winter (5. redpoll) due to delayed inva-
sion to the feeding sites; decrease in mid-winter 
caused by partial migration (e.g., 3. Greenfinch 
and 13. Hooded Crow) or by decline in activ-
ity (23. siberian Jay); autumn and spring visits 
by real migratory birds (e.g., 11. Chaffinch and 
12. Brambling).

Long-term declines were noted in 6. Wil-
low tit (not in sW Lapland), 14. House spar-
row and 29. Pygmy owl. recent crash of 3. 
Greenfinch caused by Trichomoniasis has been 
deepest is sW Lapland and lowest in n Lap-
land. notable long-term increases (see espe-
cially the presence indices) were common ap-
parently due to improved availability of food: 
e.g., 2. Blue tit, 15. siskin, 16. tree sparrow, 
26. Pine Grosbeak, 28. Wood Pigeon and 27. 
Grey-headed Woodpecker.

Classification of species on the basis of their 
wintertime use of the feeding sites is presented 
(Fig. 3). it may be useful also outside Lapland.

species dependent on feeding sites are, in the 
order of presence in Lapland, the following 22 
(mainly sedentary birds, if not otherwise men-
tioned): Great Tit, Blue Tit, Greenfinch (partial mi-
grant), Bullfinch, Magpie, Great Spotted Wood-
pecker, Jay, Yellowhammer, Chaffinch (short-dis-
tance migrant), Brambling (short-distance mi-
grant), House sparrow, tree sparrow, Blackbird 
(partial migrant), siberian tit, Coal tit, siberian 
Jay, robin (short-distance migrant), Grey-headed 
Woodpecker, Blackcap (long-distance migrant), 
nuthatch, Pheasant and rock Dove.

users of feeding sites are redpoll, Willow 
tit, Hooded Crow, arctic redpoll, sparrow-
hawk, Pygmy Owl, Hawfinch, Jackdaw, Great 
Grey Shrike and Red Squirrel. These find large 
proportion of their food outside the feeding sta-
tions. 

Visitors of feeding sites are snow Bunt-
ing, siskin, Waxwing, Pine Grosbeak, Wood  
Pigeon, Fieldfare, nutcracker and Crested tit. 
Visits of these eight species are often temporary.  
some among these are, however, apparently 
turning more dependent of winter feeding, like 
the siskin.

Lapin ruokintapaikkojen seuranta on 
paljastanut kuukkelin vähäisen liikku-
misen keskitalvella. Näin laji säästää 
energiaa. PeTTeri PoloJärvi

Linnustonseuranta


