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Pohjois-Savon Lintumiesten hallitus on päättänyt, että yhdistys
ryhtyy julkaisemaan omaa paikallislehteään. Askel tiedotteesta
lehteen ei ole pitkä. Jo useiden vuosien ajan ilmestynyt jäsen
tiedotteemmehan on ollut sisällöltään paikallisli.ntulehden luon
teinen; yhdistyksen toimintaan lii�ien asioiden lisäksi tie
dotteissa on julkaistu mm. esitelmilyhennelmiä sekä yhteenveto
j& yhdistyksen havaintokyselyistä ja tutkimuksista. Ensimmäiset
askelet lehden suuntaan otetaan varovaisesti. Lehden kehittämi
nen tapahtukoon vähitellen ajan, tarpeen ja kokemusten myötä.
Leh i;i tuokoon sekä yhdist;yksen ?.-:;-':� :-ksityisten lintuharrasta
jain havainnot, ajankohtaiskatsukset ja uutiset lintuharrastuk
sen ja suojelun alalta tuoreeltaan esille. Lehdessä julkaistaan
mm. havaintokyselyjen ja harrastaja-tutkimusten ajankohtaiskat
sauksia, toimintatiedotuksia ja uutisia sekä lukijoiden pikku
kirjoituksia ja havaintoja. On korostettava erityisesti jäsen
ten panosta lehden kehittämisessä, kirjoitukset ja kuvituspiir
rokset ovat tervetulleita. Jul.kaisuaikataulu ja käytännön kir
joitusohjeet ovat lehden lopussa. Lehdellä ei ole vielä myös
kään nimeä, nimi.kilpailu jäsenil1e on käynnistetty.
Tehtäväjako lehtemme ja muiden ju1kaisukanavien kesken (esim.
Savon Luonto, Lintumies-lehti) lienee selvä. Kirjoituksemme
käsittelevät pääasiassa vai.n paikallisia lintuharrastajia kiin
nostavia alkuperäisaineistoja ja 'Yäliaikakatsuksia, joiden poh
jalta voidaan laatia valtakunnallisia ja maakunnallisia yhteen
vetoja. Lehtemme kirjoitusten ei tarvitse olla sisällöltään ja
esitystavaltaan pitkälle hiottuja, kunhan ne vai.n täyttävät
kriittisyyden vaatimuksia ja teksti on lintuharrastajain ymmär
rettävissä.
Tämä ensimmäinen numero sisältää ?ääasiassa lyhennelmiä esitel
mistä, jotka pidettiin Pohjois--::avor! iir.tumiesten keväällä 1979
je'.rj esti:;_m;i i:,sä lintujen runaaaC-=:1::..::.skentaser.1inaarissa. --ieminaa
rin tavoitteena oli koota tietoa ja kokemuksia runsaudenlas
kennoista lähinnä harrastajatutkllrusten kannalta.
Jukka Kauppinen
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Jorma Tuomainen
PESIVÄN MAALINNUSTOB PARIMÄÄRÄARVIOINTIKElfE'fELHISTÄ
Linnustotutkimusten keskeisiä ongelmia on populaatioiden suu
ruuden riittävän tarkka määrittäminen. Laskentatuloksilla on
periaatteessa kaksi käyttötarkoitusta. Perinteinen kohde liit
tyy lähinnä teoreettisen ekologian alaan, kuten luonnollisten
kannanvaihteluiden ja elinympäristön valinnan mekanismien tut
kimiseen. Toinen sovellutus perustuu oivallukseen käyttää lin
tukannoissa tapahtuvia muutoksia indikoimaan koko elinympäris
töä uhkaavista vaaroista.
Tässä katsauksessa esitellään kirjallisuustietojen pohjalta
maalinnuston laskentamenetelmien taustatekijöitä sekä kuva
taan suppeasti yleisimmin käytettyjä metodeja. Eri laskenta
menetelmiä on käsitelty kirjallisuudessa varsin runsaasti.
Ileiskatsauksen eri metodeihin ovat luoneet esim. JÄRVINEN &
HÄKI (1970, Lintumies 6:8�90) sekä JÄRVINEN (1973, Suolin
nuston tutkimuksen opas - Luonto-Liiton moniste). BERTHOLD
(1976, J. Orn. 117:1--69) on tarkastellut laajasti eri mene
telmiin kytkeytyviä virhelähteitä.
Laskentamenetelmien taustaa
?esimäkauden ajaksi useat lajit valtaavat itselleen selvä
piirteisen pesimäalueen, reviirin. Laskentamenetelmien kan
nalta reviirikäyttäytymisessä on kaksi olennaista piirrettä:
(1) koiras tavataan pääsääntöisesti vain oman reviirinsä alu
eella ja (2) tavallisesti reviirin alueella ei esiinny muita
saman lajin koiraita.
Eri laskentamenetelmillä saadaan parimääräarvio hieman eri
tavoin rajattavista populaatioista. Tietyn alueen pesimä
aikainen varpuslintupopulaatio voidaankin ryhmitellä (1) pesi
väksi, (2) paikalliseksi ja (3) kokonaispopulaatioksi.
Pesivän populaation muodostavat kaikki alueella todella pesi
vät parit. Paikallisen populaation suuruus on oama kuin kiin-lf-

teästi asuttujen reviirien luk:umää...-.-ä. Normaalisti valtaosa
näistä reviireistä on pesivien koirai�en hallussa. Pariutu
mattomat territoraaliset koiraat ll[UOOOstavat väb.emmistön.
Kokonaispopulaatio koostuu kiinteästä paikallisesta osasta ja
alueella kulloinkin vierailevista yksilöistä, ns. populaation
liikkuvasta osasta. Populaatiokoko vaihtelee siten laskennas
ta toiseen.
Maalinnuston laskentamenetelmissä laulava koiras on tavalli
sesti tärkein kriteeri määritettäessä populaatiotiheyksiä.
Metsämaastossa lauluhavaintojen osuus kaikista havainnoista
voi nousta 70 �:iin (JOENSEN 1965, Dansk. Orn. For. Tidsskr.
59:115-186). Siten kaikki vaihtelut lauluintensiteetissä hei
jatuvat laskentatuloksiin.
Eri alueilla ja eri vuosina tehtyjä laskentoja vertailtaessa
on yleensä kiinnitetty niukalti huomiota laskenta-ajankohtaan.
Mikäli lajin lauluaktiviteetti muuttuu pesimäkauden kuluessa
heikkenee laskentatulosten vertailukelpoisuus.
Eri lajien aktiivisen laulukauden pituus vaihtelee suuresti.
Talitiaisen, kuusitiaisen, puukiipijän, peukaloisen, hippi
äisen ja peipon korkea lauluaktiivisuus kestää Etelä-Ruotsissa
yli kaksi kuukautta. Sitä vastoin laulurastas ja punarinta
laulavat innokkaasti vain noin 10 vuorokautta.(NILSSON 1974,
Vå:r Fågelvärld 33:218-221).
Useilla varpuslintulajeilla on pesimäkauden aikana kaksi eril
listä laulun huippukautta. Huippukausien välillä lauluintensi
teetti on vähäinen. Laulurastaan la�luhuippujen väli on Etelä
Norjassa keskimäärin 39 vuorokaut�a. Laulavien koi�aiden luku
määrä vähenee nopeasti ensimmäi�en lauluhuipun jälkeen: viikon
kuluttua havaitaan enää puolet js huippujen välisenä minimi
kautena ainoastaan 10 % laulajista �5LA.GSVOLD 1973, Norw. J.
Zoo 1. 21 : 1 ?9-'i 58).
Lintuyhteisön laulukauden ensimmäisen huippujakson ajoittuminen
korreloi läheisesti lämpötilan, lumen sulamisen ajankohdan,
kasvillisuuden kehittymisen ja ensimmäisen pesyeen aloittami
sen kanssa (SLAGSVOLD 1977, Ornis 3cand. 8:197-222). On siis
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kastetuista 17 pöntöstä Ja kohesta kolosta vain yksi kolo
ja yksi pönttö oli saanut pöllöperheen asutettavakseen.
Pöllöjen pesinnän kartoicuste jatketean tänä keväänä. Jaos
tomme pöllömiehiltä kaivetaan nyt aktiivisuutta. Jos kulu
van kevään aikana käyt yhdelläkin pöllön pesällä, toimita
tietosi allekirjoittaneelle.
Ilmoita seraavat tiedot:
-pöntötys/pesintäalue
-lajeittain seuraavat tiedot:
-tarkastettujen kolojen/pönttöjen/pesäpaikkojen määrä
-todettujen asuttujen reviirien määrä
-todettujen pesintöjen määrä
-keskimääräinen munaluku
�keskimääräinen rengastusikäisten poikasten määrä
-arviosi siitä, oliko kulunut vuosi edellisvuosiin ver
rattuna katovuosi/nousuvuosi/huippuvuosi/laskuvuosi.

--

Mikko Mönkkönen

Pohjois-Savon lintumiesten jöscnlehti ilmectyy neljänä nume
rona vuodessa. Ilmestymisojankohdat ovat: helmikuu, toukokuu,
lokakuu ja joulukuu.
Kun kirjoitat tähän lehteen, kirjoita seuraavien ohjeiden
mukaisesti, jotta juttuasi ei tarvitse kirjoittaa uudelleen.
-mareinaali joka reunassa 2,5 cm
-riviväli 2 (=6,5mmJ
-kappalejako tässä lehdessu noudatetun mukainen
-otsikko kokonaan isolla, alleviiv2ttuna
-ehdottomasti nimi otsikon yläpuolelle, nimettömiä ei
julkaista
-mahdolliset piirrokset tussilla
Helmikuun lehteen tulevat jutut oltava perillä tammikuun lop
puun mennessä, toukokuun lehteen huhtikuun lpppuun, lokakuun
lehteen syyskuun loppuun ja joulukuun lehteen marraskuun lop
puun mennessä� Toimituksen osoite sisäkannessa.
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