Vuoden lintu 2014 – laulujoutsen

Laulujoutsen oli BirdLife Suomen vuoden lintu vuonna 2014. Hankkeen tutkimuksellisena
tarkoituksena oli selvittää Suomessa pesivän laulujoutsenkannan koko.
Edellisen kerran laulujoutsenkantaa selvitettiin vuonna 2004. Silloin koko maan kannan arvioiksi
saatiin 4600–6000 laulujoutsenparia, ja Kymenlaakson pesimäkannaksi arvioitiin 74–109 paria.
Linnut–vuosikirjan raportin mukaan koko Suomen kannanarvioksi vuonna 2014 saatiin 8400–11500
paria, eli koko maan kannanarvio olisi kasvanut 80 %, mikä on reilu 6 % vuodessa.
Linnut–vuosikirjan raportti löytyy osoitteesta:
http://www.birdlife.fi/julkaisut/vuosikirja/pdf/Linnut_VK2014_106-111_laulujoutsen.pdf

KyLY:n raportti ja kannanarviointi 2014
Minimikannanarvio:
78 paria, määritetty havaintoilmoitusten perusteella. Arvio sisältää poikueet, hautovat linnut ja
kihlaparit.
Maksimikannanarvio:
116 paria, tarkastettuja paikkoja yhtä paljon kuin vuonna 2004 (tarkastusprosentti 67 %). Arvioitu,
että tarkastamattomilta paikoilta löytyisi poikueita, hautovia lintuja ja kihlapareja samassa suhteessa
kuin tarkastetuita paikoilta.

Kannanarvio perustuu:
Kannanarviossa on käytetty vuoden 2004 tietoja, mm. potentiaaliset joutsenen pesintään soveltuvat
kohteet. Saatu aineisto on jaettu kuntakohtaisesti, jolloin aineistoa on voitu vertailla vuoden 2004
tietoihin.
Kannanarvion luotettavuus:
Hyvä. Potentiaalisten paikkojen tarkastus oli samaa taso kuin vuonna 2004.
Kannan kasvu 2004–2014:
4,5 % (yhteensä aikavälillä 2004–2014). Kannan kasvu on selvästi pienempää kuin 2000-luvun
alussa jolloin vuotuinen kasvuvauhti oli 12–13 % vuodessa. Kymenlaakson alueella
laulujoutsenkanta on pysynyt samana tai kasvanut hyvin vähän.
Hamina – Miehikkälä – Virolahti alueelta tarkastettiin 11 vanhaa pesintäpaikkaa, jotka olivat nyt
tyhjiä. Tämä on 11 % ko. alueen tarkastetuista paikoista.
Muut huomioit
Poikastuotossa on huomioitu lopulliset poikasmäärät mikäli niitä on ilmoitettu. Suurin osa
poikasista on laskettu niiden olleessa pieniä. Poikasia todettiin 39 paikalla, joilla poikasia yhteensä
187. Keskimääräinen poikastuotto oli 4,8 poikasta/pesintä (vuonna 2004 poikastuotto oli 4,2
poikasta/pesintä).
Vuoden 2004 raportissa todetaan seuraavasti: ”Mielenkiintoinen seikka on myös kihlaparien
asettumista usealle merenlahdelle, mutta pesintöjä ei vielä ole tapahtunut.” Nyt merenlahdilta
varmistettiin kuusi pesintää (poikastuotto 5,2).
Vuoden suurin poikue löytyi Virolahden Vilkkilänturalta, jossa joutsenparilla oli yhdeksän poikasta
(2ad + 9juv).
Syksyn paikallisissa joutsenkertymissä on tapahtunut merkittävä muutos. Vuoden 2004 raportin
mukaan paikallisten joutsenten suurin kertymä oli 570 yksilöä. Nykyisin syksyn määrät ovat
nelinkertaisia. Esimerkiksi vuonna 2014 suurin päiväkohtainen määrä oli 2492 yksilöä.
Edellä esitetty aineisto on koottu Tiira-järjestelmään ilmoitetuista havainnoista. Vuoden linnusta oli
artikkeli paikallislehdissä (Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat). Tiiran ulkopuolisia
havaintoilmoituksia tuli 12 kappaletta, joista kolme oli Etelä-Karjalan (EKLY) puolelta. Kahdelta
paikalta ilmoitettiin poikue ja yksi ilmoitus koski aikaisempaa pesintäpaikkaa, jolta nyt ei joutsenia
havaittu. Loput ilmoitukset olivat ns. yleisiä havaintoja laulujoutsenesta.
Tiedot laulujoutsenprojekteista löytyy osoitteesta:
http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/laulujoutsen.shtml
Laulujoutsenvastaava 2014
Eero Parkko

