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Talvi- ja kevätlaskennoista ei muistuteta erikseen, joten kirjaa laskentapäivät kalenteriisi:
SYYSLASKENTA lauantai 31. lokakuuta – sunnuntai 15. marraskuuta

TALVILASKENTA perjantai 25. joulukuuta – torstai 7. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA lauantai 20. helmikuuta – sunnuntai 6. maaliskuuta

Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife
Suomen puolesta monet kiitokset talven
2014/2015 laskentatuloksista (myös talvella
2013/2014 osallistuneet saavat tämän lähetyksen).
Jaamme palautteen sähköisenä versiona niille
348:lle (341:lle vuonna 2014) havainnoijalle,
jotka ovat ilmoittaneet havaintonsa verkkotallen-
nuslomakkeella ja joiden sähköpostiosoite on tie-
dossamme. Paperilomakkeella tuloksensa lähettä-
neet 104 (111 v. 2014) henkilöä saavat palautteen
kirjeessä, jossa on myös lomakkeita ja palautekir-
jekuoria alkavan talven laskentoja varten. Sähkö-
postitse palautteen saaville ei lähetetä paperista
palautetta ja lomakkeita ellei niitä erikseen pyy-
detä. Ohjeita ja lomakkeita saa lisää lähetteen lo-
pussa olevista osoitteista.

Jotta tietojen käsittely etenisi nopeasti, on hyvä
lähettää tulokset verkon kautta tai postitse
mahdollisimman pian kunkin laskennan jäl-
keen! Muista myös päivittää yhteystietosi Linnus-
tonseurantaan, jos ne ovat muuttuneet. Ohjeita,
linkkejä julkaistuihin tuloksiin, tulospalveluun
sekä havaintojen sähköiseen ilmoittamiseen ohjei-
neen löydät kootusti talvilintulaskennan sivuilla
www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat. Tulospalve-
lussa pääset nopeasti perehtymään muiden havain-
toihin sekä muun muassa tarkastelemaan omia
vanhoja havaintoja. Suora linkki laskentalomak-
keeseen on täällä: hatikka.fi. Verkkotallennusoh-
jeita on annettu tämän kirjeen lopussa.

Sähköisesti syötetyt laskentatiedot päivittyvät au-
tomaattisesti viimeistään seuraavana päivänä tu-
lospalveluun osoitteessa: rengastus.helsinki.fi/tu-
loksia/Talvilintulaskenta. Siellä ovat lajikohtaiset
havaintomäärät suhteutettuna laskettujen reittien
lukumäärään, mikä antaa kuvan lajin keskimääräi-
sestä runsaudesta laskennoissa. Reittikohtaiset las-
kentatulokset ovat selailtavissa osoitteessa
www.luomus.fi/talvilinnut.

Toivomme kaikkien päivittävän reittiensä
biotooppitiedot (metrimäärät) säännöllisesti.
Erityisesti kannustamme tekemään
biotooppiluokitukset muutamilla reiteillä, joilla

niitä ei ole toistaiseksi tehty. Tarkistaisitko
ilmoittaessasi tuloksia, että laskentasi päiväys on
oikein. Kuukauden tai vuoden virheet (etenkin
vuodenvaihteessa) aiheuttavat turhan paljon
selvityksiä. Jos tallentamaasi reittiä ei näy
tulospalvelussa, syy voi olla väärässä
päivämäärässä.

Systemaattinen tiedonkeruu reiteillä nähdyistä tai
kuulluista nisäkkäistä alkoi talvikaudella
2014/2015. Nisäkkäitä laskettiin 370 syysreitillä,
395 talvireitillä ja 337 kevätreitillä. Lintujen las-
kennan ohessa kerättävä nisäkäsaineisto tuottaa
vähällä vaivalla tietoa nisäkkäiden määrien pitkä-
aikaismuutoksista ja vuosivaihteluista, joten kaik-
kia kannustetaan ilmoittamaan havaintonsa.

Kuva 1. Oravahavainnot talvireiteillä 2014/2015. Syys-,
talvi- ja kevätaineistot on yhdistetty. Symbolien koko on esi-
tetty liukuvana sarjana. Kartan valkeat alueet kuvaavat kat-
veita laskentojen kattavuudessa.
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Herätä vanha talvireitti henkiin, etsi
arkistoistasi puuttuva reittikartta tai perusta
uusi reitti!
Talvilintulaskennan sivuilla
www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat on
kohdassa ”Reittejä” Excel-taulukko, johon on
koottu sellaiset vanhat reitit, joiden kulku
tunnetaan. Nämä reitit voidaan toistaa ja tuloksia
verrata vanhoihin laskentatietoihin. Mikäli vanhan
reitin uudelleen käynnistäminen kiinnostaa, ota
yhteyttä Linnustonseurantaan. Uusien reittien
perustaminen on myös erittäin toivottua. Pohjois-
ja Itä-Suomessa on reittejä harvassa ja uudet reitit
tulisivat tarpeeseen! Toisaalta vesilinnut ovat
alkaneet esiintyä yhä runsaslukuisempina
talvisessa Suomessa (ks. uudet ennätykset sivulla
2), jonka takia vesistöjen lähelle sijoitetut reitit
ovat toivottuja! Myös metsämaastoon toivotaan
uusia reittejä, jotta käsityksemme metsien
talvilinnuista vahvistuisi.

Tietoa talvisista vesilinnuista tarvitaan!
Aikaisemmat Linnustonseurannan tulokset
osoittavat, että useiden vesilintujen
talvehtijamäärät ovat voimakkaassa kasvussa
(Lehikoinen ym. 2013, Global Change Biology;
Lehikoinen & Väisänen 2014, Linnut-vuosikirja
2013; Fraixedas Nuñez ym. 2015, Journal of
Avian Biology). Suomessa talvisten
vesilintukertymien suojelutilanne on kuitenkin
heikko. SPA-alueiden eli erityisten
suojelualueiden verkosto perustettiin Suomeen
vasta vuonna 1995, jolloin talvehtivien
vesilintujen määrät olivat vielä hyvin
vaatimattomia. Verkosto kaipaisi pikaista
päivittämistä, koska uusia tärkeitä vesilintualueita
on syntynyt aluevesillemme. Niiden sijainti on
tarkoitus päivittää kertaluonteisella
laskentaponnistuksella tulevana talvena.
Harrastajia pyydetään retkeilemään 2.–18.1.2016
välisenä aikana myös talvilintulaskentojen
ulkopuolisilla alueilla ja ilmoittamaan Tiiraan
tarkat lintujen sijaintipaikat niin
talvilintulaskentojen kuin muidenkin alueiden
vesilinnuista. Lasketun alueen tiedot merkitään
havainnon lisätiedoiksi. Tarkemmat ohjeet tulevat
Linnustonseurannan ja BirdLifen nettisivuille.

Tietoja tullaan käyttämään niin suojelutyössä kuin
kansainvälisessä seurannassa, sillä koko Itämeren
alueen talvehtivien vesilintujen runsaudet pyritään
arvioimaan tammikuun 2016 laskentojen
perusteella. Jokainen ilmoitettu vesilintutieto –
myös nollatulos – on tärkeä! Kannustamme myös
perustamaan uusia talvilintulaskentareittejä

vesistöjen yhteyteen vesilintujen talvirunsauden
muutosten seuraamiseksi tulevina vuosina.

Tiivistelmä talven 2014/2015 tuloksista
Pihlajanmarjasato oli runsas ja monilla marjalin-
nuilla havaittiin suuria kerääntymiä. Talvi oli
myös lauha kuten edellinenkin ja lumet sulivat
varhain. Terminen kevät oli helmikuun 20. päi-
vään mennessä edennyt jo Oulu-Kajaani-linjan
korkeudelle, kun tyypillinen terminen kevät alkaa
vasta huhtikuun 10. päivän tietämillä. Syyslas-
kenta tehtiin 535 reitillä (40. laskenta, syyslas-
kenta alkoi 1975, vuonna 2013 reittejä 503), talvi-
laskenta 608 reitillä (59. laskenta, alkoi
1956/1957, 2013/2014 reittejä 572) ja kevätlas-
kenta 518 reitillä (49. laskenta, alkoi 1967, 2014
reittejä 502). Syys- ja kevätlaskentojen määrät
ovat komeita uusia ennätyksiä. Talvilaskentoja on
tehty enemmän vain leutojen talvien kaudella
1970-luvun puolivälissä, 1973/1974 ja 1976/1977
jopa 626 reitillä.

Seuraavassa on lintujen viime talven uusia yksilö-
määrien ja yksilömäärä/10 km runsausennätyksiä
syys-, talvi- tai kevätlaskennassa koodeilla S, T ja
K (STK = kolmen laskennan yhteisaineisto). Enti-
nen arvo on myös esillä, ja vuosi esitetään sen pe-
rässä kauttaviivalla erotettuna. Huomaa, että syys-
ja kevätlaskentojen vuodet kerrotaan todellisina,
mutta talvilaskennan vuodessa esim. 2012 tarkoit-
taa talvea 2011/2012. On hyvä huomioida että Ah-
venanmaalla lasketaan 16 reittiä ainoastaan vuo-
denvaihteen laskennassa.

Runsausennätyksiä todettiin lukuisilla lajeilla,
joista monet olivat lauhan talven vesilintuja tai
marjalintuja ison pihlajanmarjasadon myötä. Uu-
sia vähyysennätyksiä ei ollut.

merimetso: K = 153 yksilöä, ent. 105/1994
harmaahaikara: K = 33, ent. 16/2008
kyhmyjoutsen: STK = 5254, ent. 3936/2014
tukkasotka: K = 1294, ent. 958/2009
alli: T = 13 900, ent. 10 300/2012; K = 4410, ent.
3435/2012
mustalintu: K = 51, ent. 12/1992
telkkä: S = 7097, ent. 5164/2011; K = 2084, ent.
1168/2014
uivelo: K = 71, ent. 23/2014
tukkakoskelo: K = 69, ent. 27/2014
isokoskelo: STK = 20 100, ent. 15 100/2010
merikotka: STK = 904, ent. 558/2013
kanahaukka: T = 113, ent. 111/1976
taivaanvuohi: T = 16, ent. 15/2009
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kesykyyhky: STK = 17 800, ent. 16 300/2009
harmaapäätikka: STK = 405, ent. 326/2014
palokärki: STK = 955, ent. 825/2014
kiuru: S = 106, ent. 57/1975
västäräkki: K = 5, aikaisemmin havaittu 1 tai 2
viidessä kevätlaskennassa
tilhi: K = 15 500, aikaisemmin vain kahdesti ke-
väällä enemmän: 80 400/2003 ja 18 000/1999
peukaloinen: STK = 128, ent. 111/2001
punarinta: STK = 190, ent. 157/1988
mustarastas: STK = 14 900, ent. 7700/2013
räkättirastas: S = 124 900, ent. 92 100/2000; T =
166 600, ent. 140 200/1984
laulurastas: T = 10, ent. 9/1965
punakylkirastas: T = 185, ent. 99/1970
kulorastas: STK = 213, ent. 57/1999
mustapääkerttu: STK = 30, ent. 25/2007
kuusitiainen: K = 1225, ent. 1154/2009
naakka: STK = 61 900, ent. 57 900/2014
korppi: STK = 5295, ent. 4660/2014
pikkuvarpunen: T = 22,2 yks./10km, kasvu 4,6
% edellisestä talvilaskennasta
tikli: K = 537, ent. 503/2009
vihervarpunen: STK = 21,5 yks./10km, mutta
talvella 2001 oli vielä enemmän 31,8 yks./10km
hemppo: K = 158, ent. 132/1975
taviokuurna: T = 2414, ent. 1814/2001; K = 320,
ent. 171/2013

Uivelon talvirunsaus
Luonnontieteellisen keskusmuseon talvilintuihin
liittyvissä tutkimusprojekteissa on saatu uutta tie-
toa uivelon talvirunsauden muutoksista. Tuoreessa
artikkelissa osoitettiin, että lajin talvirunsauden
painopiste on siirtynyt lämmenneiden alkutalvien
ansiosta voimakkaasti kohti pohjoista. Pohjois-
Euroopan talviset rannikkoalueet, Suomi mukaan
lukien, alkavat olla lajille tärkeitä talvehtimisalu-
eita (kuva 2). Pohjois-Euroopassa uivelon talveh-
timismäärät ovat lisäksi runsastuneet nopeammin
EU:n lintudirektiivin perusteella suojelluilla SPA-
alueilla verrattuna näiden ulkopuoleisiin alueisiin.

Verkkotallennusohjeita
Verkkotallennusjärjestelmä toimii ilman suurem-
pia ongelmia, poikkeuksena Internet Explorer -se-
lain, joka ei tue kaikilta osin Hatikan laskentalo-
makkeen muotoiluja.  Nettiselain kannattaa päivit-
tää ennen tietojen tallennusta (suositus: Firefox,
Google Chrome tai Safari). Muistutamme myös,
että edellisen kerran laskentareittitiedot voi suo-
raan kopioida uuden laskennan pohjaksi. Tämä ta-
pahtuu Hatikassa, talvilintulaskentojen sivun
kohdasta ”Talvilintulaskenta 2015/2016”

=> ”Kopioi edelliset tiedot uuden ilmoituksen
pohjaksi”
=> Valitse reitti listasta, jonka tietoja ilmoitat ja
paina sinistä ”Kopioi” painiketta

Kohdasta ”Selaa reittilistaa” voit myös valita rei-
tin, mutta tällöin reitin perustiedot jäävät tyhjiksi.
Ohjeita laskentojen tallentamiseen löytyy sivun
alareunasta kohdasta ”Käyttöohjeita”. Ongelmata-
pauksissa ota yhteyttä, niin yritämme auttaa.
Otamme vastaan myös viime talven tuloksia niin
paperilomakkeilla kuin verkkojärjestelmän kautta.

Hyviä laskentailmoja toivottaen!

Juha Honkala ja Risto A. Väisänen

Linnustonseuranta, Eläinmuseo, PL 17, 00014
Helsingin yliopisto
Sähköposti: Linnustonseuranta@Luomus.fi,
juha.honkala@helsinki.fi, risto.vaisanen@hel-
sinki.fi

Tero Toivanen
BirdLife Suomi, tero.toivanen@birdlife.fi

Talvilintujen seurannan julkaisut, ohjeet ja lomak-
keet ovat myös saatavissa verkko-osoitteesta:
http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulasken-
nat/index.htm

Kuva 2. Uivelon talvirunsauden muutosprosentit 1990–2011
eri Pohjois- ja Keski-Euroopan mais-sa. Määrät ovat runsas-
tuneet pohjoisessa ja vä-hentyneet etelässä, etenkin aiemmin
tärkeillä Saksan talvehtimisalueilla (Pavon-Jordan ym. 2015:
Diversity and Distribution 21: 571–582).
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