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Vesilintulaskennat

Vesilintujen pistelaskennat

• Tavoitteena seurata pesimäkantojen muutoksia vuodesta toiseen 
erityyppisillä vesillä ja eri osissa Suomea sekä tutkia niiden syitä

Kiertolaskennat

• Biotoopeittain aineistoa pesivistä vesilintukannoista ja lajien 
runsaussuhteista kokonaisilla vesialueilla



Vesilintujen pistelaskenta

• Laskentakohde: lampi, järvi, järven- ja merenlahti, merenranta tai 
jokivarsi 

-> lintutorni / niemenkärki / rantakallio / laituri

• Pisteestä on esteetön näkyvyys laskettavalle sektorille 
-> huomioi vesikasvillisuuden/valaistusolojen muutokset ja tuuli

• Helppo yhdistää muuhun linturetkeilyyn



Vesilintujen pistelaskenta

• aamulla tai aamupäivällä (klo 6–13)

• aurinkoinen tai pilvipoutainen sää

• vain heikko tuuli

• Kiikarin tai kaukoputken avulla tarkastetaan huolellisesti koko näkyvä 
vesialueen sektori yhteen suuntaan edeten

-> huomaa rantaviivan tuntumassa tai kasvillisuuden reunassa olevat yksilöt



Vesilintulaskentojen ajoitus

• 1. laskenta toukokuun alkupuolella tai puolivälissä 

• 2. laskenta toukokuun lopussa (Lapissa kesäkuun alussa)

• laskenta-aika riippuu kevään edistymisestä



Vesilintulaskennan lajit

• 1. laskenta: sinisorsa, tavi, jouhisorsa, lapasorsa, punasotka, telkkä, 
isokoskelo, nokikana, (taivaanvuohi, pajusirkku)

• 2. laskenta: kuikka, kaakkuri, silkkiuikku, härkälintu, mustakurkku-
uikku, laulujoutsen, metsähanhi, kanadanhanhi, harmaasorsa, 
haapana, heinätavi, tukkasotka, mustalintu, pilkkasiipi, tukkakoskelo, 
uivelo, (punajalkaviklo, rantasipi, ruokokerttunen)

• Kaikkien lintujen laji ja sukupuoli (sorsalinnuista)

• Linnut kirjataan parvittain



Havaintojen tulkinta
• Sorsalinnut (pl. sotkat):

• muista yksilöistä erillään oleva pari

• 2–4 linnun koirasparvet

• yksittäinen koiras

• yksittäiset naaraat, jos niitä on enemmän kuin koiraita

• Puna- ja tukkasotka:
• naaraiden lukumäärä

• Telkkä:
• juhlapukuinen koiras

• pari



Havaintojen tulkinta
• Nokikana:

• yksittäinen lintu 
• pari 
• äänihavainnot

• Kuikkalinnut ja uikut:
• yksinäinen lintu
• pari

• Joutsenet ja hanhet:
• pesällä havaittu pari

• Lokkilinnut:
• yksinäinen lintu tai pari oletetun pesäpaikan luona



Havaintojen tulkinta

• Hankalia:

• tavi (myöhäisinä keväinä usein muuttoparvissa 1. laskennan aikaan)

• haapana (pesimättömät linnut ja muuttajat vaikeuttavat laskenta-ajan 
määrittämistä)

• lapasorsa ja heinätavi (osa kannasta munii, kun myöhäiset parit vasta 
asettuvat reviireille)

• jouhisorsa (Etelä-Suomen lintujärvillä läpimuuttajia viipyy 1. 
laskentakertaan asti ja joskus vielä myöhempäänkin)



Havaintojen 
tallennus



Havaintojen 
tallennus

Anapla 2/, 2/, 1/1
Anacre 1/1, 3/3, 1/1
Buccla 1/
Mermer 1/1, 5/2
Podcri 1,1



Aineiston käyttö

• Uhanalaisuusarviot



Aineiston käyttö

• Kesäkuun loppuun mennessä 
toimitettu aineisto: Luken arviot 
syksyn sorsastuskautta varten

• Kannankehitys, tutkimusartikkelit 
(mm. Lehikoinen, A., Rintala, J., Lammi, E. 
& Pöysä, H. 2016: Habitat-specific
population trajectories in boreal
waterbirds. Alarming trends and 
bioindicators for wetlands. Animal
Conservation 19: 88–95.)



2013‒2016 mukana yhteensä 538 
laskentapistettä

2016 aktiivisia VL-kohteita 416 kpl 

Vesilintulaskentatilanne

http://luomus.fi/fi/vesilintulaskenta

http://luomus.fi/fi/vesilintulaskenta



