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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Nummen peltolinnustoa, þeftolintulajien
esiintymiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä sekä linnuston muutoksia 1950-luvulta
1980-luvulle. Tutkimuksessa toistimme Jan Södersvedin kanssa Hiídensalon 1950-
luvulla tekemät laskennat kesällä 1984 peltolintukannoissa mahdollisesti tapahtuneiden
muutosten tutkimiseksi ja samalla keräsimme tietoja ympäristötekijöistä.

Tutkimusaineiston tilastollisessa käsiüelyssä pyrittiin vastaamaan tutkimuksen
eri osa-alueifta mm. seuraaviin kysymyksiin: l) Eroavatko havaitsemamme peltolintulajien
parimäärät tilastollisesti merkitsevästi Hiidensalon tutkimuksessaan havaitsemista
parimËiäristä? 2) Millainen riippuvuussuhde lajilla on pinta-alaan ja miten se on muuttunut
verrattuna Hiidensalon tutkimukseen? 3) M¡kä on lajiston diversiteetti erikokoisilla
pelloilla? 4) Selittävätkö pelloilla viljeltävät kasvilajit diversiteetin? 5) Mitki ympäristötekijät
selittävät lajin esiintymisen eri pelloilla?

Niistä 25 lajista, joille laskennoissa saatiin pesivien parien lukumääräit, kuusi
(24%) oli vähentynyt ja yhdeksän runsastunut merkitsevästí ja kaksi lähes merkitsevä'sti
(44%). Viisívuoden 1984 lajeista puuttui 1950-luvun laskenñoista, niistä punajalkaviklo
oli varmimmin uusi laji. Vanhoista lajeista puuttuivat tuulihaukka ja jo 19SO-luvulla
haruinaiset peltopyy ja ruisrääkkä.

Runsauden muutoksista merkittävimmät olivat kiurun runsastuminen 2.6-
kertaisesti sekä pensastaskun väheneminen kolmannekseen ja keltasirkun
kolmanneksella. Muiden runsastuneiden lajien kuin kiurun kokonaisparimäärä oli v.
1984 z.7-kertainen verrattuna vuosiin 1956-57. Fasaanin, töyhtöhyypän, taivaanvuohen,
kiurun, västäräkin, pikkulepinkäisen, ruokokerttusen, viherpeipon, hempon, pajusirkun
ja keltasirkun kokonaisparimäärät kasvoivat, mutta kottaraisen, naakan ja variksen
parimäärien väheneminen tasoittaa kokonaismuutosta. Runsaista lajeista muuttuivat
vähän ainoastaan pensaskerttu ja peltosirkku sekä ilmeisesti myös sepellyyhky, harakka
ja räkättirastas.

Pelloilla havaittujen lintulajien laji- ja yksilömäärät korreloivat merkitsevästi
pinta-alan kanssa. Suurimmilla pelloilla oli eniten sekä yksilöitä, että lajeja. Saariteorian
mallien mukaisesti isompaan laíkkuun tulee jo sattuman vaikutuksesta enemmän lajeja
kuin pienempään laikkuun. lsomman laikun mahdolliset muut edut (esimerkiksi ravinnón
saatavuus ym.) lisäävät lajien esiintymistodennäköisyyttä isommassa laikussa. Nummen
isoimmalla pellolla tavattiin kaikki koko laskennassa havaitut peltolintulajit, mikä oso¡ttaa
selvästi sen, että suuremman laikun monipuolisuus vaikuttaa positiivisesti
lajilukumäärään. Tulosten perusteella tärkein fia ainoa?) Nummen peltolintulajiston
esiintymistä eri pelloilla selittävä tekijä on pellon pinta-ala.

Myös yksilömäärät kasvoivat voimakkaasti pinta-alan kasvaessa. Kuitenkin
lajien tiheydet pääsääntöisesti laskivat pinta-alan kasvaessa. Tämä johtuu siitä, että
suurilla pelloilla on myös runsaasti alueita, mitkä eivät ole minkään lajin suosimia.
Toisaalta lintujen esiintyminen pienemmillä pelloilla on lähinnä sattumanvaraista, mutta
esiintyessään pienellä pellolla lajin tiheys kasvaa suureksi.

tat,_

Av¡rrrsa¡'¡l ily(t{.k,r(l

Peltolinnusto, linnustonmuutokset,
1ì¡,lyly(O¡,k!a l(!varrr¡est¡¡k,

Eläi¡1¡91ttn laitoksen ki rjasto
f,tr,rtit,r.t.'t¡ (lv,,qa.r¡.pgrilcr

ympäristötekijät, maatalous


