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Sisämaan seurantapyynti (SSP) on vakioituihin verkkopyynteihin perustuva
varpuslintujen seurantaohjelma, jonka avulla saadaan ainutlaatuisia
tuloksia lintujen vuosittaisista kannanvaihteluista, poikastuotosta ja
elossasäilyvyydestä. SSP on ainutlaatuinen seurantaohjelma erityisesti
useimpien runsaslukuisten pikkulintujen osalta.
Kun kantojen koon muutosten syitä halutaan selvittää, on oleellista saada tietoa siitä, mihin linnun
elämänkierron vaiheeseen kannanmuutos liittyy. Tutkimalla nuorten ja vanhojen lintujen lukumääräsuhteita eri vuosien välillä voidaan laskea lajikohtainen vuosittainen poikastuotto ja tarkastella sen lyhyen sekä pitkän ajan muutoksia. SSP-aineisto perustuu renkailla merkittyihin yksilöihin,
joita seurataan vuodesta toiseen yhdenmukaisella panostuksella. Täten saadaan tutkittua lintujen
elossasäilyvyyttä ja siinä mahdollisesti tapahtuneita vuosien välisiä muutoksia. Elossasäilyvyys
kuvaa todennäköisyyttä, jolla linnut ovat säilyneet hengissä seuraavaan vuoteen.
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MUSTAPÄÄKERTTUJA ON RENGASTETTU SSPPAIKOILLA YHTEENSÄ NOIN 5 000 YKSILÖÄ.
LAJIN KANTA ON KASVANUT MONINKERTAISEKSI
VIIMEISTEN VUOSIKYMMENIEN AIKANA.
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PUNAVARPUSEN KUNNIOITUSTA HERÄTTÄVÄ NOKKA
SOVELTUU SIEMENRAVINNON KÄSITTELYYN. HYTTYSET
OVAT SSP-PENSAIKOISSA HYVIN RUNSAITA ETENKIN
KOSTEINA KESINÄ.
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SEURANTAOHJ
ON VIIME VU
OSALLISTUNU
60 RENGASTAJ
40 PYYNTIPA

Sisämaan seurantapyynti alkoi Suomessa pilotoinnin jälkeen vuonna 1987. Vakioidun verkkopyynnin toteutus on melko yksinkertainen: lintuja pyydystetään toukokuun alun ja elokuun lopun
välisenä aikana noin kymmenen päivän välein eli pyyntikertoja kertyy vuodessa 12, mikäli yksikään
pyyntikerta ei jää väliin. Pyyntiympäristöistä tyypillisimpiä ovat ruovikot ja pensaikot. Verkkopaikat
ja pyyntiajat sekä myös muut verkkopyyntiin vaikuttavat olosuhteet pyritään pitämään samanlaisina
vuodesta toiseen. Seurantaohjelmaan on viime vuosina osallistunut reilut 60 rengastajaa noin 40
pyyntipaikalla. Paikkoja on pohjoisinta Suomea ja Kainuuta lukuun ottamatta melko tasaisesti koko
maassa, mutta painopiste on eteläisessä Suomessa. Keskimäärin yhdellä paikalla on pyydystetty
noin kuuden vuoden ajan, mutta joillakin paikoilla on pyyntiä tehty peräti vuodesta 1987 lähtien.

MITEN SISÄMAAN SEURANTAPYYNTIIN
VOI OSALLISTUA?
SSP-paikkoja kaivataan lisää, jotta aineisto
kattaisi useampia lajeja ja laajemman
maantieteellisen alueen. Itsenäiseksi SSPrengastajaksi ryhtyminen vaatii kuitenkin
vankan osaamisen lintujen käsittelystä sekä
iän ja sukupuolen määrittämisestä. Monilla
SSP-paikoilla koulutetaan ilomielin uusia
rengastajia.
RUOVIKKOIHIN RAJAUTUVAT
PAJUPENSAIKOT LUONNEHTIVAT
MONIA PYYNTIPAIKKOJA.
KUVA: MARKUS PIHA
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Jos oppiminen ja seurantaohjelmaan
osallistuminen innostaa, ota rohkeasti
yhteyttä Rengastustoimistoon!
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Kannankehitys
Poikastuotto

20 lajia, 1987–2019

20 lajia, 1987–2019

Elossasäilyvyys

JELMAAN
UOSINA
UT REILUT
JAA NOIN
AIKALLA.

Lähimuuttajat (4 lajia)

1987–2018

Kaukomuuttajat (6 lajia)

Kuva 1. Runsaimpien SSP-lajien yhdistetty kannankehityksen (ylin) ja
poikastuoton (keskimmäinen) indeksi (vertailuvuosi 2004 = 1.0). Esimerkiksi
arvo 1.5 tarkoittaa, että kannan suuruus on 150 %, kun se 2004 on 100 %. Alin
kuva on aikuisten lintujen elossasäilymisen todennäköisyys (esim. 0.5 = 50 %).

Kaikkiaan SSP:ssä on käsitelty noin 270 000 lintuyksilöä, runsaimpina pajulintu, ruokokerttunen,
punarinta, talitiainen, sinitiainen ja pajusirkku. SSP:n tuloksia raportoidaan Linnut-vuosikirjassa
parin vuoden välein. Uusimpia tietoja ja ensi kertaa myös Ruotsin vakiopyyntiprojektin tuloksia esitellään myöhemmin tänä vuonna ilmestyvässä Linnut-vuosikirjassa.
SSP-aineistosta voidaan koostaa esimerkiksi runsaimpien SSP-lajien yhdistettyä tietoa kannanmuutoksista, poikastuotosta ja elossasäilyvyydestä (kuva 1). Vaikka lajien väliset erot voivat
olla suuria, on laajempien lintuyhteisön muutoksien tarkastelu hyvin mielenkiintoista. Kuvaajista
ilmenee, että runsaimpien 20 lajin kannat olivat 1990-luvulla suurempia kuin nykyään. Kannankehitys on 2000-luvun alun jälkeen ollut kuitenkin melko tasaista. Poikastuoton kuvaajasta näkyy
selvästi esimerkiksi kylmän kesän aiheuttama poikastuoton pohjavuosi 2017 sekä loistava poikastuottokesä 2018. Kuvaajasta nähdään myös,
että lähimuuttajien elossasäilyvyys on viime
vuosina ollut melko korkealla tasolla, kun taas
trooppiseen Afrikkaan muuttavilla linnuilla
LISÄTIETOA:
selviytyminen on ollut heikompaa esimerkiksi
talvina 2010/2011, 2014/2015 ja 2018/2019.
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