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E
nnustaminen on vaikeaa,ja varsin
kin tulevaisuuden ennustaminen. 
Kukapa olisi vuosi sitten arvannul 

kertoa, että tänä keväänä suuri osa suoma
laisista pelkää muuttolintujen saapumista? 
Näin on kuitenkin käynyt. Kun tiedotusvä
lineel uutisoivat jossain päin lintuinfluens
saan kuolleesta linnusta, uutinen alkaa 
sanoin "ihmiselle vaarallista lintui,ifluens
saa H5Nl on löytynyt". Vähemmästäkin 
ihmispolot säikähtävät. En halua vähätellä 
viruksen mahdolliseen muuntumiseen liit
tyviä vaaroja, mutia tämän hetkisen tiedon 
mukaan ihmisen on vaikea saada luonnon 
linnuista tätä tautitartuntaa. Silti käsi sydä
melle; moniko meistä olisi syksyllä uskonut 
lintuinfluenssaa löytyvän luonnon linnuista 
helmikuun alussa Itämeren rannikolta? Sen 
verran voi tulevaisuutta ennustaa, että tämä 
lintutauti ei häviä tänä keväänä eikä tänä 
vuonna. Meidän on vain opittava elämään 
sen kanssa. 

Kolmen viikon päähän luulen osaavani 
ennustaa tai pikemminkin minulla on ns. pa
rempaa tietoa. Tämän lehden kolistessa pos
tiluukuista uuden valtakunnallisen havainto
jä,jestelmän käyttöön otto on hyvin lähellä. 
Vanhat Kuikan tietokantaan tallennetut ha-
vainnot, 74265 kpl, onjo viety uuteen jär
jestelmään. Niistä liki 70 % tunnistettiin 
jäsenillemme kuuluviksi, niinpä ne odotta
vat jo siellä tekijänsä sisään ki,jallfumista. 
Tässä lehdessä on oikea mammuttikatsaus 
vuosilta 99-04. Siinä tarkastellut havainnot 
löytyivät liki sataprosenttisesti tietokannas
tamme helposti käytettävässä muodossa. 

Tulevaisuudessa havaintoaineisto on 
vieläkin valmiimpaa katsauksiin, jos tieto
kantaa vain ns. siivotaan jatkuvasti. Siihen
kin tarvitaan yhdistysaktiivien työtä, mutta 
monenlaista hommaa tehneistä se ei tunnu 
suuren mittakaavan asialta. Lisäksi se on 
helposti jaettavissa niin entisille kuin uusille 
asiasta kiinnostuneille. 

Ennustajaeukkona näkisin mielelläni, 
että kaikki paperilla olevat havainnot aa
daan tulevaisuudessa vietyä uuteen tieto
kantaan. Se ei kuitenkaan ole mahdollista 
vapaaehtoistyönä, vaan asiaan täytyy löytyä 
joku muu ratkaisu. Muutamat yhdistykset 
ovat tämän urakan saaneet tehtyä, uudes-

ta järjestelmästä löy1yy mm. Turnn alueelta 
1500-luvun lintuhavainto! Kaiken havainto
aineiston löytyminen yhdestä tietokannasta 
helpottaisi tulevaisuudessa sen käyttöä tut
kimuksiin ja julkaisuihin. 

Yhdistyksemme on kutsuttu yhteistyöhön 
Suomen kolmanteen lintuatlakseen vuosina 
2006-20 l 0. Päävastuu on Luonnontieteelli
sen keskusmuseon Eläinmuseo/la, BirdLife 
Suomella on ainakin aluksi hankkeessa vain 
pieni rooli. Myös muita tahoja on projektis
sa mukana. Tämä aloitusvuosi on eräänlai
nen piloffivuosi, Ympäristöministeriö ra
hoittajana halusi kuitenkin aloittaa homman 
jo nyt. Edellinen valtakunnallinen atlas to
teutettiin vuosina 1986-89,joten nyt on jo 
aika päivittää linnustomme levinneisyystie
dot. Lintuatlaksessa kerätään jokaisen lajin 
pesimätieto koko Suomesta JO x JO km:n 
ruuduissa. Atlaskartoitus keskittyy siis pe
sinnän varmistamiseen näissä ruuduissa, eri 
lajien runsauksia ei tarvitse laskea. Havain
not kerätään museon järjestelmään web-lo
makkeella, aiempien atlasten paperityötä ei 
etenkään yhdi !yksissä tarvitse tehdä. 

Kuikka ei ole vielä valinnut omia atlas
vastaavia, mutta kyllä hommaan vielä en
nätetään mukaan. Toivon jäsenistöltämme 
intoa ilmoittaa niiden ihan tavallisten lajien 
esiintymisestä kussakin ns. atlasruudussa. 
Ohjeita tulee aikanaan. EU:n kestävän ke
hityksen huippukokouksessa vuonna 2010 
tullaan 1oivottavasti esittelemään hyvin on
nistunut lintuatlas osana Suomen maara
porttia. 

Siivekkäällä ei ole enää virallista pää
toimittajaa, vaan toimituskunta. lehden 
taitto on ensi kertaa ostettu painoralos-
ta. Siihen hommaan ei ollut enää rahkei-
ta kellään vapaaehtoisella ja se oli helposti 
nykyajan termiä käylfäen "ulkoistettavis
sa ". Katsausten ja lintuaiheisten artikkeli
en ki,joittamista ei voi u/koistaa aihepiiriin 
vihkiytymä/fömille. Myös lintujen kuvaami
nen on asiantuntijapuuhaa. Toimituskunnan 
puolesta nöyrät ja runsaat kiitokset kaikille 
tämän lehden tekoon osallistuneille. 

Kuopiossa 8.3.2006 
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