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1  JOHDANTO 

Freshabit LIFE IP on EU-rahoitteinen, vuosille 2016–2022 ajoittuva laaja yhteistyö-
hanke, jonka tavoitteena on parantaa vesiluonnon monimuotoisuuden tilaa kah-
deksalla alueella eri puolilla Suomea. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luon-
topalvelut, mutta mukana on 31 kumppania ja 10 osarahoittajaa. 

Vanajaveden alueella hankekumppanina toimii Vanajavesikeskus. Freshabit LIFE 
IP -hankkeen aikana tehdään erilaisia vesienhoito- ja kunnostustoimia, joiden vai-
kutuksia myös seurataan. Yhtenä seurantakohteena on linnusto ja seuranta edel-
lyttää lähtötilanteen selvittämistä ennen toimenpiteitä. Vanajavesikeskus tilasi 
vuonna 2016 linnustoselvitykset Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. 

Pesimälinnuston selvitys tehtiin kuudella kohteella Kanta-Hämeessä ja Pirkan-
maalla. Selvitysten maastotyöt on tehnyt Ari Lehtinen lukuun ottamatta Valkea-
kosken Tykölänjärveä, jossa maastotyöt tekivät Marko Vauhkonen, Esa Lammi ja 
Pekka Routasuo. Kaikkien kohteiden laskentatulosten tulkinnasta ja raportin kir-
joittamisesta on vastannut Marko Vauhkonen. 

2  SELVITYSTEN TOTEUTTAMINEN 

2.1  Selvitysalueet 

Linnustoselvitys tehtiin saman sisältöisenä kuudella kohteella, jotka olivat Haus-
järven Ansionjärvi, Hämeenlinnan Hattelmalanjärvi, Hattulan ja Hämeenlinnan 
Kriipi, Valkeakosken Vanajanselän lintuluodot (muodostuu kahdesta osa-alu-
eesta), Valkeakosken Saarioisjärvi sekä Pälkäneen ja Valkeakosken Tykölänjärvi. 
Kohteiden sijainti ja rajaukset ilmenevät kuvista 1–7. Selvitysalueiden rajaukset 
noudattivat Natura 2000 -alueiden rajoja. 

2.2  Pesimälinnustolaskennat 

Kohteiden pesimälinnusto selvitettiin Mikkola-Roosin (2016) ohjeen mukaisesti 
lukuun ottamatta laskentakertojen määrää. Vesi- ja rantalinnusto selvitettiin kaksi 
kertaa toistetulla kiertolaskennalla ja maalinnusto neljä kertaa toistetulla kartoi-
tuslaskennalla. Kohteiden laskenta-ajankohdat ja sääolot ilmenevät liitteestä 1. 
Kiertolaskennat tehtiin kustannusten säästämiseksi samoina päivinä kuin kaksi en-
simmäistä kartoituslaskentakertaa. 

Kiertolaskennassa koko inventoitava vesialue kierrettiin veneellä lukuun otta-
matta Hattelmalanjärveä, jossa on mahdollista saada luotettavat tulokset ilman 
veneen käyttämistä (kiertolaskenta jalkaisin ja täydentävä havainnointi lintutor-
nista). Laskennoissa käytettiin kiikaria ja kaukoputkea. Havainnot kirjattiin ylös oh-
jeen mukaisesti ja merkittävien lajien havaintopaikat merkittiin kartalle. 
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Kuva 1. Ansionjärven selvitysalueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). 

Kuva 2. Hattelmalanjärven selvitysalueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). 
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Kuva 3. Kriipin selvitysalueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). 

Kuva 4. Vanajanselän lintuluotojen läntisen selvitysalueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). 
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Kuva 5. Vanajanselän lintuluotojen itäisen selvitysalueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). 

Kuva 6. Saarioisjärven selvitysalueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). 
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Kuva 7. Tykölänjärven selvitysalueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). 

Kartoituslaskennassa huomioitiin kaikki reviirillä todetut (laulu, varoittelu jne.) 
maa- ja kosteikkolinnut. Niistä kirjattiin ylös havainnon tyyppi ja merkittiin havain-
topaikka kartalle. Laskentakäyntien havainnot yhdistettiin paikkatieto-ohjelmassa 
lajikohtaisille kartoille, jolloin havaintorykelmien perusteella voidaan tulkita lajin 
reviiri- tai parimäärä. 

2.3  Poikuelaskennat 

Vesilintujen poikuelaskennoilla saadaan tietoa pesinnän onnistumisesta ja poikas-
tuotosta. Eri vuosien tuloksia vertailemalla voidaan päätellä, onko esimerkiksi 
pienpetopyynneillä vaikutusta pesimätulokseen ja käyttävätkö poikueet kunnos-
tustoimenpiteiden tuloksena syntyneitä alueita.  

Poikuelaskenta tehtiin kaikilla kohteilla kaksi kertaa heinäkuun 2016 aikana. Las-
kentojen ajankohdat ja sääolot ilmenevät liitteestä 1. Menetelmänä käytettiin ve-
neellä tehtyä kiertolaskentaa lukuun ottamatta Hattelmalanjärveä, jossa on mah-
dollista saada luotettavat tulokset ilman veneen käyttämistä (kiertolaskenta jal-
kaisin ja täydentävä havainnointi lintutornista). Laskennoissa käytettiin kiikaria ja 
kaukoputkea. 

Poikuelaskennassa pyrittiin havainnoimaan mahdollisimman hyvin suojaisia pou-
kamia ja ilmaversoiskasvustojen suojaamia rantoja, joissa etenkin puolisukeltajien 
poikueet mielellään piileskelevät. Kaikki laskennassa havaitut vesilinnut kirjattiin 
muistiin ohjeen mukaisesti eriteltyinä: yksinäiset aikuiset, poikaslinnut ja emojen 
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seurassa olevat poikueet. Vesilintupoikueista merkittiin muistiin poikasten ikä vii-
kon tarkkuudella Pirkolan & Högmanderin (1974) mukaisesti. 

3  SELVITYSKOHTEIDEN PESIMÄLINNUSTO 

Pesimälinnuston parimäärätulkinnat on tehty Mikkola-Roosin (2016) ohjeen mu-
kaisesti kunkin lajin arvioitua pesinnän alkua lähimmän laskentakerran perus-
teella. Silkkiuikun, nokikanan, lokkien ja kalatiiran parimääräarviot on tehty pää-
sääntöisesti löydettyjen pesien tai hautovien lintujen perusteella. Muilta osin on 
noudatettu Koskimiehen & Väisäsen (1988) ohjeita. 

Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit ilmenevät raportin liitteistä 2–7 siltä 
osin kuin ne on voitu kartoille merkitä. Liitteessä 8 on yhteenvetotaulukko selvi-
tyskohteiden pesimälinnuston pari- tai reviirimääristä. 

3.1  Hausjärvi, Ansionjärvi 

Ansionjärven pesimälinnusto on hyvin monipuolinen ja siihen kuuluu useita vaa-
teliaita lintuvesien lajeja: heinätavi, kaulushaikara, luhtahuitti, luhtakana, rastas-
kerttunen ja ruskosuohaukka. Järvellä pesivässä naurulokkiyhdyskunnassa tavat-
tiin myös kaksi pikkulokkiparia. Ansionjärvellä pesivän sorsalinnuston parimäärä ei 
ole kovin suuri. Tavattu laulujoutsenpari oli todennäköisesti pesimätön ns. kihla-
pari. 

Taulukko 1. Ansionjärven selvitysalueen pesimälinnuston tulkitut pari- tai reviirimäärät vuoden 
2016 laskentojen perusteella. Status-sarakkeen selitykset: dir = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji 
sekä EN = erittäin uhanalaiseksi luokiteltu laji, VU = vaarantuneeksi luokiteltu laji ja NT = silmäl-
läpidettäväksi luokiteltu laji Tiaisen ym. (2016) mukaan. 

Laji Status Parit/reviirit 

haapana VU 2 

heinätavi EN 1 

kanadanhanhi 1 

kaulushaikara dir 2 

kurki dir 2 

käki 1 

laulujoutsen dir 1 

luhtahuitti dir 1 

luhtakana 1 

metsäviklo 1 

naurulokki VU n. 100
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nokikana EN 8 

nuolihaukka 1 

pajulintu 7 

pajusirkku VU 20 

peippo 2 

pensaskerttu 4 

pensastasku 2 

pikkulokki dir 2 

punavarpunen NT 4 

rantasipi 2 

rastaskerttunen VU 2 

ruisrääkkä dir 1 

ruokokerttunen n. 70

ruskosuohaukka dir 2 

rytikerttunen 4 

satakieli 2 

silkkiuikku NT 8 

sinisorsa 6 

taivaanvuohi VU 3 

tavi 1 

telkkä 3 

tukkasotka EN 1 

viitakerttunen 1 

västäräkki 3 

3.2  Hämeenlinna, Hattelmalanjärvi 

Hattelmalanjärvellä on pienestä pinta-alastaan huolimatta linnustollista merki-
tystä, mutta vaateliaita lintuvesilajeja esiintyy selvästi vähemmän kuin esimerkiksi 
Ansionjärvellä. Merkittävimpiä pesimälajeja ovat kaulushaikara, kurki ja luhta-
kana. Järven erityispiirre on härkälinnun runsaus. Alueen ruovikoissa ja pen-
saikoissa tavataan myös useita yölaulajia. 
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Taulukko 2. Hattelmalanjärven selvitysalueen pesimälinnuston tulkitut pari- tai reviirimäärät vuo-
den 2016 laskentojen perusteella. Status-sarakkeen selitykset: dir = EU:n lintudirektiivin liitteen 
I laji sekä EN = erittäin uhanalaiseksi luokiteltu laji, VU = vaarantuneeksi luokiteltu laji ja NT = 
silmälläpidettäväksi luokiteltu laji Tiaisen ym. (2016) mukaan. 

Laji Status Parit/reviirit 

fasaani 1 

harakka 1 

harmaasieppo 2 

hernekerttu 3 

hippiäinen 2 

härkälintu 7 

kaulushaikara dir 1 

keltasirkku 2 

kirjosieppo 6 

kurki dir 2 

kuusitiainen 1 

käki 1 

käpytikka 2 

laulujoutsen dir 1 

laulurastas 2 

luhtakana 1 

metsäkirvinen 1 

metsäviklo 1 

mustapääkerttu 1 

mustarastas 3 

naurulokki VU 2 

nokikana EN 6 

nuolihaukka 1 

pajulintu 24 

pajusirkku VU 10 

peippo 14 

pensaskerttu 8 

pensassirkkalintu 1 
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pensastasku 1 

peukaloinen 1 

punakylkirastas 2 

punarinta 10 

punatulkku VU 1 

punavarpunen NT 2 

puukiipijä 1 

rautiainen 1 

ruisrääkkä dir 1 

ruokokerttunen 30 

rytikerttunen 1 

räkättirastas 10 

satakieli 2 

sepelkyyhky 3 

sinisorsa 6 

sinitiainen 4 

taivaanvuohi VU 4 

talitiainen 3 

tavi 1 

telkkä 11 

tiltaltti 1 

viherpeippo VU 2 

viitakerttunen 2 

viitasirkkalintu 1 

västäräkki 2 

3.3  Hattula ja Hämeenlinna, Kriipi 

Kriipin alueella pesii monia vesi- ja lokkilintuja. Lajisto on suurelta osin tavan-
omaista, mutta kohteella tavataan muutamia EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja 
(kalatiira, kuikka, kurki ja laulujoutsen). 
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Taulukko 3. Kriipin selvitysalueen pesimälinnuston tulkitut pari- tai reviirimäärät vuoden 2016 
laskentojen perusteella. Status-sarakkeen selitykset: dir = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji sekä 
EN = erittäin uhanalaiseksi luokiteltu laji, VU = vaarantuneeksi luokiteltu laji ja NT = silmälläpidet-
täväksi luokiteltu laji Tiaisen ym. (2016) mukaan. 

Laji Status Parit/reviirit 

haapana VU 1 

harmaahaikara 1 

harmaalokki 2 

hernekerttu 2 

isokoskelo VU 1 

kalalokki 10 

kalatiira dir 2 

kanadanhanhi 2 

kirjosieppo 4 

kuikka dir 1 

kurki dir 1 

käpytikka 1 

laulujoutsen dir 1 

laulurastas 1 

mustapääkerttu 1 

naurulokki VU 2 

nokikana EN 2 

pajulintu 6 

pajusirkku VU 6 

peippo 5 

pensaskerttu 1 

punakylkirastas 2 

punarinta 2 

rantasipi 2 

rautiainen 1 

ruokokerttunen 6 

räkättirastas 2 

sepelkyyhky 2 



Freshabit LIFE IP -hankkeen linnustoselvitykset Hämeessä ja Pirkanmaalla 2016. 

13 

silkkiuikku NT 10 

sinisorsa 8 

sinitiainen 2 

talitiainen 2 

tavi 1 

telkkä 2 

tiltaltti 1 

varis 2 

västäräkki 2 

3.4  Valkeakoski, Vanajanselän lintuluodot 

Vanajanselän lintuluotojen läntiseen osa-alueeseen kuuluvat mm. Sisarukset, 
Haamo, Kantturi, Mäntysaari, Ristisaari ja Rasiasaaret. Useimmilla alueen pienillä 
saarilla ja luodoilla on linnustollista merkitystä. Niillä pesii mm. naurulokki- ja ka-
latiirayhdyskunnat. Selvitysalueen rajan luoteispuolella oleva Koinukallio on niin 
ikään tärkeä naurulokkien pesimäpaikka. 

Osa-alueella pesii lokkien lisäksi muitakin tyypillisiä selkävesien lajeja, kuten kuikka 
sekä iso- ja tukkakoskelo. Merimetso pesi vuonna 2016 Lahnakarilla alueen koil-
liskulmassa. Laulujoutsenen pesä sen sijaan oli niukasti läntisen osa-alueen rajan 
ulkopuolella Kenkäkarilla. 

Taulukko 4. Vanajanselän lintuluotojen läntisen osa-alueen pesimälinnuston tulkitut pari- tai re-
viirimäärät vuoden 2016 laskentojen perusteella. Status-sarakkeen selitykset: dir = EU:n lintudi-
rektiivin liitteen I laji sekä EN = erittäin uhanalaiseksi luokiteltu laji, VU = vaarantuneeksi luoki-
teltu laji ja NT = silmälläpidettäväksi luokiteltu laji Tiaisen ym. (2016) mukaan. 

Laji Status Parit/reviirit 

haapana VU 1 

harmaalokki 32 

hernekerttu 2 

isokoskelo VU 3 

kalalokki 24 

kalatiira dir 120-130 

kanadanhanhi 4 

kuikka dir 2 
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käki 1 

käpytikka 1 

laulujoutsen dir 1 

laulurastas 1 

lehtokurppa 1 

leppälintu 1 

meriharakka 1 

merilokki NT 2 

merimetso 1 

metsäkirvinen 1 

mustapääkerttu 1 

mustarastas 1 

naurulokki VU n. 150

nuolihaukka 2 

pajulintu 8 

pajusirkku VU 1 

peippo 12 

punakylkirastas 2 

punarinta 2 

rantasipi 6 

rautiainen 1 

ruokokerttunen 2 

räkättirastas 4 

selkälokki EN 3 

sepelkyyhky 1 

sinisorsa 5 

sinitiainen 2 

sirittäjä 1 

talitiainen 2 

tavi 2 

telkkä 1 

tukkakoskelo EN 3 
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tukkasotka EN 1 

varis 2 

västäräkki 5 

Vanajanselän lintuluotojen itäiseen osa-alueeseen kuuluvat mm. Selkäsaaret, Kuk-
karokivi ja Kartanosaari. Alueen pienimmillä saarilla ja luodoilla on linnustollista 
merkitystä. Niillä pesii mm. naurulokki- ja kalatiirayhdyskunnat. Osa-alueen pesi-
mälinnustoon kuuluvat viime vuosikymmenten tulokkaina kyhmyjoutsen, meriha-
rakka, merilokki ja valkoposkihanhi. 

Myös tällä Vanajanselän lintuluotojen osa-alueella pesii lokkien lisäksi muitakin 
tyypillisiä selkävesien lajeja, kuten kuikka sekä iso- ja tukkakoskelo.  

Taulukko 5. Vanajanselän lintuluotojen itäisen osa-alueen pesimälinnuston tulkitut pari- tai revii-
rimäärät vuoden 2016 laskentojen perusteella. Status-sarakkeen selitykset: dir = EU:n lintudirek-
tiivin liitteen I laji sekä EN = erittäin uhanalaiseksi luokiteltu laji, VU = vaarantuneeksi luokiteltu 
laji ja NT = silmälläpidettäväksi luokiteltu laji Tiaisen ym. (2016) mukaan. 

Laji Status Parit/reviirit 

harmaalokki 24 

hernekerttu 1 

isokoskelo VU 1 

kalalokki 20 

kalatiira dir 20 

kanadanhanhi 4 

kirjosieppo 4 

kuikka dir 2 

kyhmyjoutsen 1 

laulujoutsen dir 1 

leppälintu 1 

meriharakka 1 

merilokki NT 1 

mustapääkerttu 1 

naurulokki VU n. 150

pajulintu 7 

peippo 10 
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punakylkirastas 1 

punarinta 1 

rantasipi 4 

räkättirastas 2 

selkälokki EN 2 

sinisorsa 2 

sinitiainen 2 

talitiainen 1 

tukkakoskelo EN 2 

valkoposkihanhi dir 2 

varis 2 

västäräkki 4 

3.5  Valkeakoski, Saarioisjärvi 

Saarioisjärvellä pesii monipuolinen ja edustava linnusto, vaikka ainakin sorsalinnut 
ovat taantuneet viime vuosikymmenten aikana. Sekä heinätavi että lapasorsa kuu-
luvat edelleen kohteen lajistoon, mutta puna- ja tukkasotka ovat hävinneet. Lin-
nuston vähenemisen taustalla on useimpien sorsalajien laskeva kannankehitys, 
mutta myös paikallisilla olosuhteilla (mm. rantalaidunnuksen päättyminen) on 
varmasti osuutensa asiaan. 

Saarioisjärvellä on runsas kaulushaikarakanta ja lisäksi kohteella pesivät EU:n lin-
tudirektiivin liitteen I lajeista kalatiira, kurki, laulujoutsen ja ruskosuohaukka. Yö-
aktiivisista rantakanoista tavattiin ainoastaan luhtakana yhdellä reviirillä. Todelli-
suudessa rantakanoja saattaa esiintyä enemmänkin, sillä selvitykseen ei kuulunut 
yöaikaisia kartoituskäyntejä. Linnuston havainnointi on Saarioisjärvellä varsin han-
kalaa, minkä vuoksi myös muiden lajien reviirejä on voinut jäädä havaitsematta. 

Taulukko 6. Saarioisjärven selvitysalueen pesimälinnuston tulkitut pari- tai reviirimäärät vuoden 
2016 laskentojen perusteella. Status-sarakkeen selitykset: dir = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji 
sekä EN = erittäin uhanalaiseksi luokiteltu laji, VU = vaarantuneeksi luokiteltu laji ja NT = silmäl-
läpidettäväksi luokiteltu laji Tiaisen ym. (2016) mukaan. 

Laji Status Parit/reviirit 

haapana VU 3 

heinätavi EN 1 

kalatiira dir 1 
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kaulushaikara dir 4 

keltasirkku 3 

kirjosieppo 4 

kurki dir 2 

käki 1 

lapasorsa 1 

laulujoutsen dir 2 

laulurastas 1 

luhtakana 1 

metsäkirvinen 1 

metsäviklo 1 

mustarastas 2 

nokikana EN 6 

nuolihaukka 1 

pajulintu 20 

pajusirkku VU 21 

peippo 11 

pensastasku 1 

punakylkirastas 3 

punarinta 4 

punavarpunen NT 2 

ruokokerttunen 46 

ruskosuohaukka dir 1 

rytikerttunen 2 

räkättirastas 4 

satakieli 2 

sepelkyyhky 1 

silkkiuikku NT 5 

sinisorsa 8 

sinitiainen 3 

sirittäjä 1 

taivaanvuohi VU 4 
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talitiainen 4 

tavi 3 

telkkä 3 

tiltaltti 1 

varis 2 

viitakerttunen 3 

västäräkki 5 

3.6  Pälkäne ja Valkeakoski, Tykölänjärvi 

Tykölänjärven rannoilla on edustavia luhtia ja ilmaversoiskasvustoja, jotka tarjoa-
vat pesäpaikkoja monille lintuvesien lajeille. Kohteella pesivät mm. kaulushaikara, 
kurki, laulujoutsen, punasotka ja ruskosuohaukka. Vesilinnusto on edelleen moni-
puolinen, sillä Tykölänjärvi ei ole merkittävästi umpeenkasvanut. Avovesialaa ja 
kalaa on runsaasti, mikä näkyy mm. silkkiuikun ja telkän runsautena. Yöaktiivisista 
rantakanoista tavattiin sekä luhtakana että luhtahuitti. Järvellä aiemmin pesinyt 
naurulokkiyhdyskunta on hävinnyt; ainoastaan yksi pari pesi enää eteläpään kort-
teikossa. 

Taulukko 7. Tykölänjärven selvitysalueen pesimälinnuston tulkitut pari- tai reviirimäärät vuoden 
2016 laskentojen perusteella. Status-sarakkeen selitykset: dir = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji 
sekä EN = erittäin uhanalaiseksi luokiteltu laji, VU = vaarantuneeksi luokiteltu laji ja NT = silmäl-
läpidettäväksi luokiteltu laji Tiaisen ym. (2016) mukaan. 

Laji Status Parit/reviirit 

haapana VU 3 

harmaasieppo 1 

isokoskelo VU 1 

kalalokki 3 

kaulushaikara dir 1 

kirjosieppo 2 

kurki dir 3 

laulujoutsen dir 2 

luhtahuitti dir 1 

luhtakana 1 

metsäviklo 3 
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mustapääkerttu 1 

naurulokki VU 1 

nokikana EN 7 

nuolihaukka 1 

pajulintu 5 

pajusirkku VU 17 

peippo 3 

pensaskerttu 3 

pensastasku 1 

punakylkirastas 3 

punarinta 1 

punasotka EN 1 

punavarpunen NT 2 

rantasipi 2 

ruokokerttunen 38 

ruskosuohaukka dir 1 

räkättirastas 4 

satakieli 1 

silkkiuikku NT 26 

sinisorsa 11 

sinitiainen 3 

taivaanvuohi VU 7 

talitiainen 1 

tavi 6 

telkkä 11 

västäräkki 4 
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4  POIKUELASKENTOJEN TULOKSET 

Heinäkuussa 2016 tehtyjen poikuelaskentojen tulokset on koottu liitteenä 9 ole-
vaan taulukkoon. Kun tuloksia verrataan kohteiden pesimälinnuston parimääriin, 
voidaan todeta vesilintujen poikastuoton olleen varsin heikko kaikilla kohteilla. 
Sen sijaan laskentakertojen välillä ei pääsääntöisesti ollut suuria eroja. Muutamat 
poikkeukset koskevat mm. silkkiuikun ja nokikanan poikasia, jotka ovat yleensä 
helposti havaittavissa. 

Liitteessä 9 käytetään seuraavia lyhenteitä: k = koiras, n = naaras, ad = aikuinen 
lintu ja n-puk = naaraspukuinen lintu. Näiden lyhenteiden edellä oleva numero 
tarkoittaa yksilömäärää, esim. 2ad = kaksi aikuista lintua. Plus-merkin (+) jälkeen 
tai yksinään oleva numero tarkoittaa nuorten lintujen yksilömäärää. Esim. n+11 = 
naaras ja 11 nuorta lintua (poikasta). Poikasten lukumäärän jälkeen on suluissa 
ikäluokka, jos se on pystytty määrittämään. Esim. kn+2(2c) = koiras ja naaras sekä 
kaksi poikasta ikäluokkaa 2c. 

5  YHTEENVETO 

Selvityskohteiden pesimälinnuston piirteitä on luonnehdittu lyhyesti edellä alalu-
vuissa 3.1–3.6. Raportin liitteenä 8 on yhteenvetotaulukko selvityskohteiden pe-
simälinnuston pari- tai reviirimääristä. 

Pesimälinnuston lajimäärä selvityskohteilla vaihteli välillä 29–52 keskiarvon ol-
lessa 39,3. Lajimäärän eroja selittää ennen kaikkea erilaisten elinympäristöjen 
esiintyminen ja maapinta-alan määrä. Lajimäärä oli suurin Hattelmalanjärvellä, 
jossa selvitysalueeseen sisältyy mm. puustoltaan vanhaa reunametsää ja pensaik-
koja. Alueella esiintyy havumetsälajeja (hippiäinen, kuusitiainen, peukaloinen, pu-
natulkku ja puukiipijä), joita muilla selvitysalueilla ei tavattu. Lajimäärä oli pienin 
Vanajanselän lintuluotojen itäisellä osa-alueella. Tämä alue on suurimmaksi osaksi 
vettä, ja pienillä saarilla tai luodoilla pesii vain vähän varpuslintulajeja. 

Pesimälinnuston pari- tai reviirimäärän vaihteluväli selvityskohteilla oli 100–419. 
Suurin parimäärä oli Vanajanselän lintuluotojen läntisellä osa-alueella, jossa lukua 
selittävät kalatiira- ja naurulokkiyhdyskunnat. Näiden kahden lajin osuus kokonais-
parimäärästä oli lähes 2/3. Pienin parimäärä oli Kriipin alueella. Muilla kohteilla 
parimäärät olivat samaa suuruusluokkaa (vaihteluväli 182–274), vaikka alueet 
eroavat ominaisuuksiltaan toisistaan merkittävästi. 

Tuloksia tarkasteltaessa kiinnittyy huomio pesivien sorsalintujen vähäiseen mää-
rään useimmilla kohteilla. Esimerkiksi haapanoita pesi kaikilla kohteilla yhteensä 
kymmenen paria ja taveja vain neljätoista paria. Heinätaveja tavattiin kaksi paria 
ja punasotkia ainoastaan yksi pari, mikä oli näille taantuneille lajeille varsin odo-
tettu tulos. Hieman yllättävää sen sijaan oli se, että tukkasotkiakin havaittiin vain 
kaksi paria ja lapasorsia yksi pari. Positiivisina tuloksina mainittakoon, että taantu-
neen nokikanan kanta oli vielä vahva useilla selvityskohteilla ja silkkiuikku esiintyi 
runsaana mm. Tykölänjärvellä. 
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Vesilinnut kärsivät järvien ja kosteikkojen liiallisesta rehevöitymisestä ja umpeen-
kasvusta, jota on kiihdyttänyt myös rantalaidunnuksen päättyminen. Useimpien 
vesilintujen pesimäkannat ovat viimeisten vuosikymmenten aikana taantuneet 
koko Suomessa. Rehevillä kohteilla vesilintukannat ovat lähes puoliintuneet, 
mutta karuilla järvillä kannat ovat säilyneet vakaampina. Vesilintukantoihin vaikut-
tavat lisäksi mm. talvehtimisolosuhteet (kylmät talvet lisäävät kuolleisuutta). Pe-
simäpaikoilla etenkin alkukesän sääolot ja ravintotilanne sekä petojen määrä vai-
kuttavat poikasten kuolleisuuteen. 

Tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että selvitysalueilla vuonna 2016 pesinyt lin-
tudirektiivin liitteen I lajisto ei vastaa kohteiden Natura 2000 -tietolomakkeilla lue-
teltua. Vertailussa ei ole huomioitu ehdotusta Suomen Natura 2000 -alueiden 
luonnontieteellisten tietojen ajantasaistamisesta, jonka kuulemisen ympäristömi-
nisteriö järjesti syyskuussa 2016. 

Ansionjärvellä pesivät edelleen kaikki tietolomakkeella mainitut viisi direktiivilajia 
sekä lisäksi laulujoutsen ja pikkulokki. Hattelmalanjärven tietolomakkeella on mai-
nittu useita vain muuttoaikoina tavattavia lajeja. Pesiviksi merkityistä lajeista liroa, 
luhtahuittia ja mustakurkku-uikkua ei tavattu vuonna 2016. Sen sijaan järvellä 
esiintyivät kaulushaikara, kurki, laulujoutsen ja ruisrääkkä, joita ei Natura-tietolo-
makkeella ole merkitty pesiviksi. 

Kriipi ja Saarioisjärvi kuuluvat Vanajaveden lintualueet -nimiseen Natura 2000 -
kohteeseen, joka koostuu kuudesta osa-alueesta. Tietolomakkeella ei ole eritelty, 
millä osa-alueilla mainitut lintudirektiivin liitteen I lajit esiintyvät. Vuonna 2016 
Kriipin alueella pesivät direktiivilajeista kalatiira, kuikka, kurki ja laulujoutsen. 
Näistä kuikkaa ei ole mainittu Natura-tietolomakkeella. Kaikki Saarioisjärven alu-
eella pesivät direktiivilajit on lueteltu tietolomakkeella: kalatiira, kaulushaikara, 
kurki, laulujoutsen ja ruskosuohaukka. 

Vanajaveden lintuluodot sisältyvät Vanajaveden alue -nimiseen Natura 2000 -koh-
teeseen, joka koostuu useista osa-alueista. Tietolomakkeella mainituista lintudi-
rektiivin liitteen I lajeista kalatiira ja kuikka pesivät selvitysalueilla; lisäksi lomak-
keella mainitsematon laulujoutsen kuuluu molempien osa-alueiden pesimälinnus-
toon ja valkoposkihanhi itäisemmän osa-alueen pesimälinnustoon. 

Tykölänjärven Natura-tietolomakkeella mainituista lintudirektiivin liitteen I la-
jeista vain kurki, laulujoutsen ja luhtahuitti esiintyivät kohteella vuonna 2016. Pe-
simälinnustoon kuuluivat direktiivilajeista myös kaulushaikara ja ruskosuohaukka, 
joita ei ole mainittu tietolomakkeella. 

Useimmilta selvitysalueilta voidaan erottaa linnustollisesti erityisen merkittäviä 
osa-alueita tai linnustoltaan muusta alueesta erottuvia tärkeitä osia. Ansionjär-
vellä tällaisia ovat Aarinkaislahti etelässä Kalunmäkeen saakka, eteläpään jokisuu, 
Niittyniemen eteläpuolinen alue sekä rastaskerttusen esiintymisalue selvitysalu-
een pohjoisosassa. Hattelmalanjärvellä direktiivilajit ovat keskittyneet järven ete-
läosan lahteen ja sen suulle. Järveä ympäröivät avosuot ovat tärkeitä elinympäris-
töjä monille lajeille, mm. taivaanvuohelle. Kriipin alueella huomionarvoista lajistoa 
oli melko vähän ja yksittäiset parit pesivät hajallaan. 
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Vanajaveden lintuluotojen alueella on lähes kaikilla pienillä saarilla ja luodoilla eri-
tyistä linnustollista merkitystä, eikä muita tärkeämpiä osa-alueita ole perusteltua 
erottaa. Saarioisjärvellä merkittävimpiä osia ovat Karvastenlahden eteläosa, kes-
kiosan reunaruovikot sekä järven eteläpää kokonaisuudessaan. Tykölänjärvellä 
merkittävä lajisto on keskittynyt järven pohjois- ja eteläpäihin. Länsi- ja itärannan 
soilla ja ilmaversoiskasvustoilla on vähäisempää linnustollista merkitystä. 

6  SUOSITUKSET 

Vesilinnusto on taantunut selvitysalueilla ja laajemminkin Suomessa etenkin rehe-
villä kohteilla. Osa taantumisen syistä on kotimaisia eli sellaisia, joihin voidaan vai-
kuttaa Suomessa tehtävillä päätöksillä ja toimenpiteillä. Kohteiden linnustollisen 
arvon säilyttäminen – puhumattakaan sen lisäämisestä – edellyttää aktiivisia hoi-
totoimia. Useille selvitysalueille on jo laadittu tätä koskevia suunnitelmia (ks. jäl-
jempänä). Niiden toteuttamisessa tulisi painottaa vesilintujen pesimämenestystä 
parantavia toimenpiteitä, sillä vuoden 2016 laskentojen perusteella poikastuotto 
oli kaikilla selvitysalueilla heikko. 

Ansionjärven hoito- ja käyttösuunnitelma (Koskimies ym. 2017) on valmistunut 
keväällä 2017. Suunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat pesimälin-
nustoselvityksen tulosten valossa perusteltuja. 

Hattelmalanjärveä koskeva hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu vuonna 2007 
(Yrjölä & Häyhä 2007), mutta suurin osa sen ehdotuksista on toteuttamatta. 
Freshabit LIFE IP -hankkeen osana tehdään järven kunnostussuunnittelma. Jär-
velle on suunniteltu kanavan ruoppaamista luhdalle lintutornin itä–kaakkoispuo-
lelle. Toimenpiteellä on tarkoitus luoda kanavan erottama pesimäsaareke, joka 
saattaisi edesauttaa naurulokkiyhdyskunnan palaamista alueelle. Tämä hyödyt-
täisi myös vesilintukantoja ja parantaisi niiden pesimätulosta. Ruoppausmassoja 
ei tule läjittää pesimäsaarekkeelle vaan muualle luhdalle, jos poiskuljettaminen ei 
ole mahdollista. Suunnittelussa tulee huomioida laulujoutsenen säännöllinen pe-
säpaikka ja saarekkeen pienpuuston säännöllinen raivaaminen. Muina suosituk-
sina ehdotetaan telkän ja mahdollisesti muidenkin lintujen pönttöjen ripustamista 
alueelle sekä lintutornin pitkosreitin ja tornin rappujen uusimista. 

Kriipin alueelle suosittelemme kohteen keskiosan luhdan raivausta kaikesta pien-
puustosta. Tämä toimenpide parantaisi lintujen pesimäolosuhteita (mm. taivaan-
vuohi suosii puuttomia luhtia) ja luontotyypin säilymistä. Lisäksi alueelle tulisi 
viedä keinopesiä sorsille sekä pönttöjä telkälle ja isokoskelolle. 

Vanajanselän lintuluodoilla olisi tärkeää saada pesimäaikainen maihinnousukielto 
kaikille puuttomille tai vähäpuustoisille pienille saarille, luodoille tai kareille. So-
piva ajanjakso kiellon voimassaololle on huhtikuun puolivälistä heinäkuun lop-
puun. Kielto tulisi merkitä maastoon säänkestävillä ja tukevilla kylteillä. Pesimäai-
kainen maihinnousu ja muu häirintä aiheuttaa linnuille merkittäviä poikastappi-
oita; esimerkiksi Lahnakarilla tuhoutui kaksi selkälokin pesintää ja merimetson en-
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simmäinen pesintä Kanta-Hämeessä.  Maihinnousun ja retkeilyn voisi ohjata Män-
tysaareen, jossa on hyvä rantautumispaikka ja jossa toiminta ei aiheuta haittaa 
linnustolle. 

Vanajanselän lintuluodoilla voitaisiin parantaa kalatiirojen pesimäolosuhteita kul-
jettamalla talvella hyvien jääolosuhteiden aikaan sopiville kallioluodoille luonnon-
soraa uusien pesimäpaikkojen aikaansaamiseksi. Näiltä luodoilta tulisi myös pois-
taa pienpuusto; toimenpiteellä parannetaan kohteiden sopivuutta kalatiiroille 
sekä ehkäistään varisten aiheuttamia pesätuhoja. 

Saarioisjärveä koskien on valmistunut hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 2010 
(Pitkänen 2010) sekä kunnostussuunnitelma vuonna 2015 (Aho & Lammi 2015). 
Suunnitelmissa on esitetty toimenpiteitä kohteen linnustollisen arvon säilyttä-
miseksi ja lisäämiseksi. Saarioisjärvi on umpeenkasvanut varsin nopeasti ja voi olla, 
että suunnitelmissa ehdotetut toimet ovat riittämättömiä kehityssuunnan muut-
tamiseksi. Järven tilaa ja linnustoa tulee seurata aiempaa tiiviimmin. 

Tykölänjärvelle on laadittu samoin hoito- ja käyttösuunnitelma (Pitkänen 2011) ja 
kunnostussuunnitelmasta on valmistunut luonnos vuonna 2015 (Puustinen ym. 
2015). Suunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet ovat kannatettavia pesimälinnus-
toselvityksen tulosten valossa. Järven pohjoispäähän on jo rakennettu suunnitel-
massa esitetty lintutorni. 
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I II III

Ansionjärvi 1.5.2016 6.00-10.30 16.5.2016 5.45-8.45 28.5.2016 5.15-8.15
sää alussa: 2 °C, tuuli 1-2 m/s SW, selkeää 6 °C, tyyntä, puolipilv. 10 °C, tyyntä, pilvistä
sää lopussa: 10 °C, lähes tyyntä, selkeää 11 °C, tuuli 2 m/s S, pilvistä 13 °C, tuuli 2 m/s vaiht., pilvistä

Hattelmalanjärvi 30.4.2016 5.30-10.00 13.5.2016 5.00-10.00 26.5.2016 4.00-9.30
sää alussa: 1 °C, tuuli heikkoa S-SW, puolipilv. 6 °C, tuuli 1 m/s S-SE, puolipilv. 10 °C, tyyntä, puolipilv.
sää lopussa: 8 °C, tuuli heikkoa S-SW, pilvistä 14 °C, tuuli 4 m/s SE, puolipilv. 20 °C, tyyntä, pilvistä

Kriipi 4.5.2016 klo 5.00-10.00 18.5.2016 6.00-10.00 29.5.2016 klo 4.00-6.30
sää alussa: 4 °C, tuuli 1 m/s NW, selkeää 4 °C, tuuli 1 m/s S-SW, pilvistä 9 °C, lähes tyyntä, puolipilv.
sää lopussa: 13 °C, tuuli 4 m/s NW, selkeää 12 °C, tuuli 4 m/s SSW, pilvistä 10 °C, lähes tyyntä, puolipilv.

Vanajanselän lintuluodot 5.5.2016 6.00-13.00 17.5.2016 4.00-12.30 29.5.2016 6.30-12.00
sää alussa: 4 °C, tuuli 2 m/s NW, selkeää 7 °C, lähes tyyntä, puolipilv. 10 °C, lähes tyyntä, puolipilv.
sää lopussa: 17 °C, tuuli 2 m/s NW, selkeää 11 °C, tuuli 3-4 m/s S, puolipilv. 13 °C, tuuli 3 m/s SE, puolipilv.

Saarioisjärvi 6.5.2016 6.15-10.00 20.5.2016 5.15-9.15 30.5.2016 5.30-9.30
sää alussa: 4 °C, tyyntä, selkeää 6 °C, tyyntä, puolipilv. 10 °C, tyyntä, puolipilv.
sää lopussa: 15 °C, tuuli 1-2 m/s, selkeää 10 °C, tyyntä, puolipilv. 17 °C, tuuli 2-3 m/s SE, puolipilv.-selkeää

Tykölänjärvi 2.5.2016 5.30-11.00 18.5.2016 6.00-11.30 1.6.2016 5.30-11.00
sää alussa: 2 °C, tuuli 2 m/s NW, lähes selkeää 4 °C, tuuli 2 m/s SW, pilvistä 9 °C, lähes tyyntä, puolipilv.
sää lopussa: 14 °C, tuuli 2 m/s W, lähes selkeää 12 °C, tuuli 4 m/s SSW, pilvistä 15 °C, tuuli 2-3 m/s S, puolipilv.

Liite 1. Laskentojen ajankohdat ja säätilat.



IV 1 2

Ansionjärvi 14.6.2016 4.15-9.45 9.7.2016 6.30-10.00 21.7.2016 6.30-10.00
sää alussa: 10 °C, tyyntä, selkeää 12 °C, tyyntä, puolipilv. 13 °C, tyyntä, pilvistä
sää lopussa: 16 °C, tuuli 3 m/s NW, selkeää 15 °C, tuuli 3-4 m/s W, puolipilv. 13 °C, tuuli 3 m/s N, pilvistä

Hattelmalanjärvi 13.6.2016 4.00-9.30 6.7.2016 7.00-10.00 19.7.2016 5.50-9.00
sää alussa: 8 °C, tuuli 1 m/s NW, selkeää 11 °C, tyyntä, puolipilv. 11 °C, tyyntä, selkeää
sää lopussa: 13 °C, tuuli 3 m/s NW, selkeää 16 °C, tuuli 2 m/s W, puolipilv. 16 °C, tuuli 3-4 m/s NW, selkeää

Kriipi 17.6.2016 5.00-9.00 13.7.2016 7.00-10.00 23.7.2016 6.00-9.00
sää alussa: 13 °C, lähes tyyntä, puolipilv. 15 °C, tuuli 1 m/s SW, pilvistä 15 °C, tyyntä, pilvistä
sää lopussa: 17 °C, tuuli 4 m/s S-SE, pilvistä 18 °C, tuuli 4 m/s WSW, puolipilv. 18 °C, tyyntä, pilvistä

Vanajanselän lintuluodot 15.6.2016 5.15-11.30 11.7.2016 7.00-11.30 24.7.2016 6.30-11.30
sää alussa: 10 °C, tyyntä, selkeää 13 °C, tyyntä, selkeää 16 °C, tyyntä, puolipilv.
sää lopussa: 20 °C, tuuli 1 m/s E, selkeää 18 °C, tuuli 3 m/s SE, puolipilv. 21 °C, tuuli 2 m/s W, puolipilv.

Saarioisjärvi 20.6.2016 5.00-9.30 8.7.2016 6.30-10.00 20.7.2016 6.30-10.00
sää alussa: 13 °C, tuuli 2 m/s S, pilvistä 11 °C, tuuli 2 m/s NNW, pilvistä 10 °C, tyyntä, selkeää
sää lopussa: 16 °C, tuuli 4 m/s S, puolipilv. 14 °C, tuuli 4 m/s NNW, pilvistä 16 °C, tuuli 2 m/s N, selkeää

Tykölänjärvi 21.6.2016 5.00-11.00 10.7.2016 7.00-12.30 26.7.2016 7.00-12.30
sää alussa: 8 °C, tuuli 1-2 m/s SE, selkeää 12 °C, lähes tyyntä, selkeää 16 °C, lähes tyyntä, puolipilv.
sää lopussa: 18 °C, tuuli 3 m/s SE, selkeää 18 °C, tuuli 3 m/s S-SW, puolipilv. 20 °C, tuuli 3 m/s SW, puolipilv.



Liite 2. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Ansionjärvellä.



Liite 2/2. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Ansionjärvellä.



Liite 3. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Hattelmalanjärvellä.



Liite 4. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Kriipin alueella.



Liite 5. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Vanajanselän lintuluodoilla.



Liite 5/2. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Vanajanselän lintuluodoilla.



Liite 5/3. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Vanajanselän lintuluodoilla.



Liite 5/4. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Vanajanselän lintuluodoilla.



Liite 6. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Saarioisjärvellä.



Liite 6/2. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Saarioisjärvellä.



Liite 6/3. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Saarioisjärvellä.



Liite 7. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Tykölänjärvellä.



Liite 7/2. Huomionarvoisten lajien reviirien sijainnit Tykölänjärvellä.



Pesimälinnustoselvitykset 2016, Ympäristösuunnittelu Enviro  Oy

Laji Status Ansio
njä
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i
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lm
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njä

rv
i
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nse
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tu
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Sa
ario

isj
ärv

i

Tyk
ölä

njä
rv

i

Yhteensä

fasaani 1 1

haapana VU 2 1 1 3 3 10

harakka 1 1

harmaahaikara 1 1

harmaalokki 2 32 24 58

harmaasieppo 2 1 3

heinätavi EN 1 1 2

hernekerttu 3 2 2 1 8

hippiäinen 2 2

härkälintu 7 7

isokoskelo VU 1 3 1 1 6

kalalokki 10 24 20 3 57

kalatiira dir 2 120 20 1 143

kanadanhanhi 1 2 4 4 11

kaulushaikara dir 2 1 4 1 8

keltasirkku 2 3 5

kirjosieppo 6 4 4 4 2 20

kuikka dir 1 2 2 5

kurki dir 2 2 1 2 3 10

kuusitiainen 1 1

kyhmyjoutsen 1 1

käki 1 1 1 1 4

käpytikka 2 1 1 4

lapasorsa 1 1

laulujoutsen dir 1 1 1 1 1 2 2 9

laulurastas 2 1 1 1 5

lehtokurppa 1 1

leppälintu 1 1 2

Liite 8. Yhteenveto selvityskohteiden pesimälinnustosta.
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i
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i

Yhteensä

luhtahuitti dir 1 1 2

luhtakana 1 1 1 1 4

meriharakka 1 1 2

merilokki NT 2 1 3

merimetso 1 1

metsäkirvinen 1 1 1 3

metsäviklo 1 1 1 3 6

mustapääkerttu 1 1 1 1 1 5

mustarastas 3 1 2 6

naurulokki VU 100 2 2 150 150 1 405

nokikana EN 8 6 2 6 7 29

nuolihaukka 1 1 2 1 1 6

pajulintu 7 24 6 8 7 20 5 77

pajusirkku VU 20 10 6 1 21 17 75

peippo 2 14 5 12 10 11 3 57

pensaskerttu 4 8 1 3 16

pensassirkkalintu 1 1

pensastasku 2 1 1 1 5

peukaloinen 1 1

pikkulokki dir 2 2

punakylkirastas 2 2 2 1 3 3 13

punarinta 10 2 2 1 4 1 20

punasotka EN 1 1

punatulkku VU 1 1

punavarpunen NT 4 2 2 2 10

puukiipijä 1 1

rantasipi 2 2 6 4 2 16

rastaskerttunen VU 2 2

Liite 8/2 Yhteenveto selvityskohteiden pesimälinnustosta.
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Yhteensä

rautiainen 1 1 1 3

ruisrääkkä dir 1 1 2

ruokokerttunen 70 30 6 2 46 38 192

ruskosuohaukka dir 2 1 1 4

rytikerttunen 4 1 2 7

räkättirastas 10 2 4 2 4 4 26

satakieli 2 2 2 1 7

selkälokki EN 3 2 5

sepelkyyhky 3 2 1 1 7

silkkiuikku NT 8 10 5 26 49

sinisorsa 6 6 8 5 2 8 11 46

sinitiainen 4 2 2 2 3 3 16

sirittäjä 1 1 2

taivaanvuohi VU 3 4 4 7 18

talitiainen 2 2 1 4 1 10

tavi 1 1 1 2 3 6 14

telkkä 3 11 2 1 3 11 31

tiltaltti 1 1 1 3

tukkakoskelo EN 3 2 5

tukkasotka EN 1 1 2

valkoposkihanhi dir 2 2

varis 2 2 2 2 8

viherpeippo VU 2 2

viitakerttunen 1 2 3 6

viitasirkkalintu 1 1

västäräkki 3 2 2 5 4 5 4 25

Yhteensä 272 207 100 419 274 195 182

Lajeja 35 52 37 43 29 42 37

Liite 8/3 Yhteenveto selvityskohteiden pesimälinnustosta.



Poikuelaskennat 2016

Ympäristösuunnittelu Enviro Oy

Laskenta 1

härkälintu kn+3 munaa, kn+4 munaa, kn, kn+3(3a), 1ad+1(2b), kn+2(2a)

kuikka kn+2(2b)

laulujoutsen kn+2(2a) 2ad+2(2b)

nokikana 1ad+1(2b), 2ad+3(2c) 18ad/2 parvea, ad+2(2c), ad+2(2a), ad+3(2b), 2(2b), 6(2a) 2ad+2(2c), 1ad

silkkiuikku kn+1(2c), kn+2(2a), kn+2(1c), kn+1(2b) kn+2(2a), kn+1(2b), kn+2(1c), kn+2(2a), 1ad+1(2b), 13ad

sinisorsa n+5(3a), n+6, 5, n+6, 2, n+7, n+5(2b), 5n ad k, n, 2n+8(puku valmis), n+3, n+3(3a) n+11, 2n ad, n+8juv (2c)

tavi

telkkä 3n ad, 2, 5 18n ad, n+2(2c), n+2(2a), n+3(2b), 2(2b), kn+2(2a) 1n ad

Laskenta 2

härkälintu 10ad par, 2ad pesän teossa, 2ad+2(3a), 2ad+1(2b)

kuikka kn+2(3a), 1ad+1ad

laulujoutsen kn+2(2b) 2ad+2(2c)

nokikana 2ad+1(3a), 2ad+3(3a) 21ad+14 2ad+2(3a), 2ad, 1

silkkiuikku kn+2(2b), kn+1(3a), kn+1(3a), kn+1(3a) kn+2(2c), kn+2(2b), kn+2(2c), kn+1(3a), 14ad

sinisorsa n+5(3a), 4n ad, 35 k, n, 3, 6, 6 n+7(3a), 4n ad, 12

tavi n+6(3a) 3 n+8(2b)

telkkä 10n-puk 26n-puk, 2(3a) 4

TykölänjärviVanajanselän luodot W Vanajanselän luodot E

KriipiHattelmalanjärviAnsionjärvi

Saarioisjärvi

Liite 9. Poikuelaskentojen tulokset. k = koiras, n = naaras, ad. = vanha lintu, juv = nuori lintu. Suluissa poikasten ikäluokka (tarkemmin tekstissä). 



Laskenta 1

haapana n+1, n+6

isokoskelo

kanadanhanhi 16ad (sulkivia)

kuikka 2ad+1ad 6ad+1(3a)

lapasorsa kn+1

laulujoutsen 1ad 2ad kn+3(2b), kn+5(2c) 2ad, 1ad+3(2a/2b)

nokikana kn, kn+1(2b), kn+3(2c) 1(3a), 1ad, 1ad, 1ad, 1ad, 1ad, 4ad, 2ad+2(2c)

punasotka 2ad

silkkiuikku 2ad, 2 ad+3(2b) 1ad+1(2a) 2ad+2(2a), 2ad+1(2a), 2ad+1(2a), 1ad, 2ad+2(2a), 2ad, 1(2b)

sinisorsa n+5, n+9, n+7(2b), n+7(3a), n+3(3a), 4, 5, 6, 4, 4, 5, k4n ad 3ad, 4ad, 2n+8(2c), 1ad+3(3a), 1ad, 1ad, 3ad

tavi n+2(1c), 5, 6, 2k5n ad 2ad

telkkä n+1 1ad+1, n+3(1c), 1ad, 1ad+1(2a)

tukkakoskelo n+6(1c) n+11(2a), n+8(2b)

tukkasotka

Laskenta 2

haapana 2n ad 2n ad+6 2ad

isokoskelo n+6(2c)

kanadanhanhi 12ad 2ad+5

kuikka 2ad+4ad 5ad

lapasorsa

laulujoutsen 1ad+2ad 2ad kn+3(2c), kn+5(3a) 2ad, 2ad+4(2c)

nokikana 1ad+1(3a) 3ad, 2ad+1(2b), 5ad+1(2b)

punasotka

silkkiuikku 2ad+3(3a), 1ad+1ad 1ad+1(2c) 2ad, 1ad+1(2c), 1(3a)

sinisorsa n+9(3a), n+2(1c) n+11(3a), 17n ad, 70 1ad+6(3a), 1ad, 1ad, 1ad, 1ad, 1ad+3(3c), 1ad, 1ad, 1ad, 

2ad, 1ad, 1ad, 1ad, 1ad+3(3a), 1ad, 1ad, 1ad

tavi 25ad+16 2ad, 2ad, 2ad, 2ad, 2ad

telkkä 5n-puk 1ad+1(3a), 3(3a), 1ad+1(2c)

tukkakoskelo n+6(2b), n+8(2c) n+10(2c), n+8(3a)

tukkasotka n+6(2c)

TykölänjärviVanajanselän luodot W Vanajanselän luodot E Saarioisjärvi

Liite 9/2. Poikuelaskentojen tulokset. k = koiras, n = naaras, ad. = vanha lintu, juv = nuori lintu. Suluissa poikasten ikäluokka (tarkemmin tekstissä). 
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