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Hyvä vesilintulaskija! 

Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) yhteistyössä BirdLife Suomen 
kanssa toteuttamat vesilintuseurannat alkavat huhtikuun lopulla (32. maastokausi). 

Kevät on tänäkin vuonna saapunut ”etuajassa” ja siksi on syytä aikaistaa sekä ensimmäistä että toista 
laskentakertaa perusohjeistuksestamme. Mikäli viimevuotinen laskentasi ajoittui mielestäsi hyvin, kannattaa 
noudattaa viimevuotista aikataulua. Suosituksemme tämän kevään laskenta-ajankohdiksi:  
Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkoalue: 1. laskenta 20.4.–26.4., 2. laskenta 4.5.–10.5.  
Etelä- ja Keski-Suomen sisämaa-alue: 1. laskenta 27.4.–3.5., 2. laskenta 11.5.–17.5.  
Pohjois-Suomen tilanteen ennakkoarviointi on hyvin haastava tehtävä. Ohjeellisia suosituksia, 1. laskenta 18.5.–
26.5. ja 2. laskenta 30.5.–6.6. tulisi kevään etenemisen ja vesilintujen reviireille asettumisen mukaan tarpeen 
vaatiessa aikaistaa hieman. Lintuvesillä taviparvien (ensimmäinen laskenta) ja haapanaparvien (toinen laskenta) 
oleskelu on hyvä merkki siitä, että laskentaa on syytä siirtää muutama päivä myöhemmäksi. Mikäli ensimmäistä 
laskentaa ei ole mahdollista viivästyttää, mutta alueella esiintyy selkeitä tavien muuttoparvia, voi tavin tulkinnat 
tehdä 2. laskennan perusteella. 

Linnut olisi hyvä laskea samoilta paikoilta ja samoin menetelmin kuin viime vuosina. Uusia paikkojakin voi 
ottaa mukaan, mikäli näillä kohteilla on tarkoitus toistaa laskentoja tulevina vuosina. Jos tunnet muita 
vesilintulaskennoista kiinnostuneita, olisimme kiitollisia, jos kertoisit heille seurannasta. Tämän kauden 
vesilintulaskennat ovat erityisen tärkeässä roolissa, sillä lintujen uhanalaisuusluokituksen päivittäminen 
aloitetaan ensi syksynä. Nyt on siis viimeinen mahdollisuus kerätä lisää aineistoa arvioinnin tueksi. Etenkin 
vanhojen laskentakohteiden toistaminen antaa arvokasta tietoa lajien kannanmuutoksista. 
 
Vesilintujen laskentapisteet kartalla 

Luomuksen linnustonseurannan verkkosivulla (http://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta) on karttanäkymä 
Luomuksen aktiivisista ja seurannasta pudonneista laskentapisteistä sekä uutena myös LUKE:n aktiiviset 
laskentapisteet. Karttasymbolia klikkaamalla saat näkyviin kohteen nimen ja numeron sekä tiedon viimeisestä 
laskentavuodesta. Mikäli laskentapisteesi puuttuu kartalta, toivomme sinun toimittavan kohteesi paikkatiedot 
kevään laskentatulosten mukana. Kartalla näkyvien passiivisten seurantapisteiden palauttaminen seurantaan on 
toivottavaa. Toimitamme tarvittaessa kohteista kartan, josta näkyy sekä laskentapiste että laskentasektori. 
 
Vesilintulomakkeiden täyttäminen 

Tänä vuonna jatketaan sähköisen Excel-pohjaisen ilmoituslomakkeen käyttöä. Sähköisen lomakkeen voi ladata 
linnustonseurannan sivuilta. Vanhoja vuoden 2006 -mallisia paperilomakkeitakin otetaan edelleen vastaan. 
Jokaisesta laskentakohteen laskentapisteestä (pistelaskennan sektori tai kiertolaskennan kohde) täytetään oma 
tiedosto, jolle kirjataan molempien laskentakertojen tiedot. Älä tallenna useamman kohteen tai laskentapisteen 
tietoja saman tiedoston eri sivuille tai muuta Excel-taulukon kenttiä, sillä tämä vaikeuttaa tietojen siirtoa 
tietokantaan. 

Vanhoista laskentakohteista tulee käyttää samoja tunnisteita (numero ja nimi) kuin aiemmin. Uusille 
kohteille kannattaa antaa maastokartasta löytyvä paikannimi ja tarvittaessa yksilöllinen lisämääre, esimerkiksi 
”itäosa”, ”eteläpää” tai muu vastaava. Linnustonseuranta antaa uusille laskentakohteille numerot, mutta kohteen 
sisäiset laskentapisteiden numerot voit antaa itse. Laskentaohjeet, lomakkeet ja lomakkeiden täyttöohjeet 
löytyvät osoitteesta: http://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta.  
 
Vesilintujen poikuelaskennat 

Vesilintujen poikuelaskennoista vastaa LUKE. Poikuelaskennat tehdään kesä‒heinäkuussa samoilla kohteilla kuin 
parilaskennatkin. Luomuksen koordinoimat laskentakohteet soveltuvat myös poikuelaskentapaikoiksi, mutta 
Luomus ei osallistu poikuelaskentojen koordinointiin, vaan tulokset palautetaan LUKE:lle. Mikäli olet 
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kiinnostunut suorittamaan poikuelaskennat laskenta-alueellasi, voit ladata 
poikuelaskentojen ohjeet ja lomakkeet osoitteesta: https://www.luke.fi/tietoa-
luonnonvaroista/riista/vesilinnut/vesilintujen-poikuelaskentaohjeet/. Lisätietoja: katja.ikonen@luke.fi. 
 
Vesilintulaskentatietojen hyödyntäminen 

Tuoreessa vesilintulaskentoihin perustuvassa tutkimuksessa (Pavón-Jordan ym. 2017 Journal of Avian Biology, 
painossa) osoitettiin, että leudot talvet kasvattavat vesilintukantoja verrattuna kylmiin talviin. Tämä viittaa siihen, 
että leutoina talvina kuolleisuus on alhaisempaa. Vaikka talvet ovatkin leudontuneet, monet vesilintukannat ovat 
laskeneet jo pitkään (ks. esim. kuva 1). Tulokset viittaavatkin siihen, että elinympäristön laadulla on suurempi 
merkitys vesilintukannoille kuin ilmastolla. Etenkin rehevien kosteikkojen  linnusto voi heikosti liiallisen 
rehevöitymisen takia. Samainen tutkimus osoittikin, että eniten ovat taantuneet vesilintukannat, jotka pesivät 
maatalousympäristön tai kaupunkien läheisyydessä olevilla kosteikoilla, jotka ovat siten eniten altistuneet 
liialliselle rehevöitymiselle. Tutkimus on osa Diego Pavón-Jordánin vesilintuja käsittelevää väitöskirjatyötä, jota 
hän puolustaa Helsingissä 5.5.2017 järjestettävässä väitöstilaisuudessa (Economicumin luentosali, Arkadiankatu 
7, klo 9.00 alkaen, tilaisuus on avoin kaikille).  

 

 
Kuva 1. Nokikanan runsaus on laskenut 
huomattavasti valtakunnallisissa 
vesilintulaskennoissa 1986–2016.

Palaute laskennoista: vesilintulaskentojen suosio hiljalleen kasvussa 

Muutaman paikallisyhdistyksen alueella vesilintulaskentoihin osallistutaan aktiivisesti, mutta osassa maata 
sorsien asialle ei vielä ole herätty. Laskentakauden 2016 jälkeen Luomukseen toimitettiin tietoja 436 vesilintujen 
laskentapisteestä (nousua edellisvuodesta 2,6 %). LUKE:n tiedoista vastaavat pääosin metsästäjät, jotka kokosivat 
tietoja 301 kohteelta mukaan lukien riistakosteikot sekä pari- että poikuelaskentoina.  

Kasvaneesta laskentapaikkojen lukumäärästä huolimatta etenkin harvalukuisten lajien osalta aineisto on 
edelleen pieni. Tuloksia kevään 2016 laskennoista on koottu LUKE:n sivuille: https://www.luke.fi/tietoa-
luonnonvaroista/riista/vesilinnut/. 

 
Tämä kirje on lähetetty myös kaikille niille toissavuoden laskijoille, jotka eivät ole palauttaneet laskentatietojaan 
viime vuodelta. Otamme vastaan tietoja myös aikaisemmilta vuosilta. Seurantaa kannattaa jatkaa, vaikka et viime 
vuonna olisi laskenut lintuja. Koska useat vesilinnut ovat taantuneet, laskeminen ja tietojen ajoissa lähettäminen 
on nyt yhä tärkeämpää! Aineistosta tehdään tilastot valmiiksi metsästyskautta varten jo kesän aikana, ja siksi 
pyydämme kaikkia laskijoita palauttamaan lomakkeet heti laskentojen jälkeen, viimeistään kesäkuun loppuun 
mennessä. 
 
Hyvää lintukevättä! 
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