
 

 

 

 

 

Rakennetut kosteikot sorsalintujen  

elinympäristöinä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Taralainen 

Maisterintutkielma 

Helsingin yliopisto 

Metsätieteiden maisteriohjelma 

Metsien ekologia ja käyttö 

Toukokuu 2022 

  



2 

 

  

Tiedekunta/ Osasto Fakultet/Sektion/ Faculty 
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 
  

Laitos/ Institution/ Department 
Metsätieteiden osasto, Metsätieteiden maisteriohjelma 

Tekijä/ Författare/ Author 
Sonja Taralainen 
  

Työn nimi/ Arbetets titel/ Title 
Rakennetut kosteikot sorsalintujen elinympäristöinä 
  

Oppiaine / Läroämne / Subject 
Metsien ekologia ja käyttö 
 

Työn laji/ Arbetets art / Level 
Maisterintutkielma 
 

Aika/ Datum/ Month and year 
Toukokuu 2022 
  

Sivumäärä/ Sidoantal/ Number of pages 
65 + 1 liite 

Tiivistelmä/ Referat/ Abstract 
Kosteikkoekosysteemit ovat vähentyneet ja heikentyneet viimeisen vuosisadan aikana merkittävästi. Kosteikkojen 

vähentymisestä ja niiden ekologisen tilan heikkenemisestä ovat kärsineet myös niillä esiintyvät lajit, kuten sorsalinnut. 

Vesilintukantojen on havaittu taantuneen globaalisti, mutta myös Suomessa vesilintujen kannat ovat puolittuneet viimeisen 25 

vuoden aikana. Suomessa esiintyvistä sorsalajeista 10 on määritetty uhanalaiseksi ja kaikkiaan 60 % Suomessa kosteikkoja 

ensisijaisina elinympäristöinään käyttävistä vesilinnuista on punaisella listalla. Suomi on tärkeä lisääntymisalue monelle 

vesilintulajille, joten kosteikkojen tila ja määrä Suomessa vaikuttavat suoraan vesilintupopulaatioihin myös muissa maissa.  

Elinympäristöjen heikkenemiseen ja populaatioiden taantumaan voidaan vaikuttaa elinympäristöjä kohentavilla toimenpiteillä ja 

luomalla uusia elinalueita. Uusia elinalueita luodessa on tärkeää huomioida lajien luontaiset elinympäristövaatimukset, jotka 

vaikuttavat niiden elinympäristövalintaan. Sorsien elinympäristöissä korostuvat lajeittain kosteikkojen erilaiset rakenteelliset 

piirteet ja ominaisuudet kuten elinympäristön koko, ravinnon laatu ja määrä sekä kasvillisuus.   

Tässä työssä oli tarkoituksena selvittää pystyvätkö rakennetut kosteikot toimimaan elinympäristöinä sorsalinnuille, ja 

mahdollistamaan niiden onnistuneen lisääntymisen rakennetuissa ympäristöissä. Kosteikkojen toimivuutta uusina 

elinympäristöinä tarkasteltiin sorsaparien ja -poikueiden esiintymismäärien kautta. Kosteikoilla suoritettiin kesällä 2020 kolme 

sorsalaskentakierrosta pari- ja poikuehavaintojen keräämiseksi. Ravintotilanteen selvittämiseksi kosteikoilta kerättiin 

vesiselkärangatonnäytteitä, jonka lisäksi kohteilta määritettiin kosteikkotunnuksia, jotka kuvasivat kosteikkojen fyysisiä piirteitä ja 

muita ominaisuuksia. Kosteikkotunnusten avulla pyrittiin selvittämään, mitkä tekijät selittävät parhaiten sorsaparien ja -poikueiden 

esiintymistä kosteikoilla.  

Tutkimuksessa oli mukana 44 rakennettua kosteikkoa, jotka määriteltiin niitä ympäröivän alueen perusteella 23 metsä- ja 21 

peltokosteikoksi. Kosteikoilla tavattiin kaikkiaan 9 sorsalajia, joista 7 lajia käytti kohteita sekä pari- että poikueympäristöinä. 

Sorsien lisäksi kohteilla tavattiin 13 muuta kosteikkolinnuston lajia. Kosteikkotunnusten vaikutusta lajien esiintymiseen tutkittiin 

eniten havaintoja saaneiden lajien eli sinisorsan (Anas platyrhynchos), tavin (Anas crecca), telkän (Bucephala clangula) ja 

haapanan (Mareca penelope) kohdalla, vaikka tuloksista kävi lopulta ilmi, ettei haapanahavaintoja ollut riittävästi luotettavien 

tulosten saamiseksi sen kohdalta.  

Sinisorsalle merkittävänä tekijänä rakennetuilla kosteikoilla näyttäytyi elinympäristön kokonaisuus, kun sen esiintymiseen vaikutti 

yhtä aikaa useita eri rakennepiirteitä ja ominaisuuksia. Kaikista tärkeimpänä kosteikon piirteenä korostui kuitenkin kosteikon 

rantaviivan pituus niin sinisorsaparien kuin -poikueidenkin elinympäristöissä. Sorsapareista taveja tavattiin rakennetuilla 

kosteikoilla eniten. Taviparien esiintymiseen vaikutti erityisesti vesiselkärangattomien biomassaindeksi ja lajirikkaus, ja kosteikon 

rakennepiirteistä rantaviivan pituus ja saarekkeet. Tavipoikueille rakennepiirteiden merkitys ei korostunut yhtä paljon kuin 

tavipareille, mutta vesiselkärangattomat nousivat selvästi tavipoikueille tärkeimmiksi tekijöiksi elinympäristössä. Telkän 

pariympäristöissä korostui erityisesti vesiselkärangattomien biomassaindeksi, ja telkkäpoikueiden kohdalla biomassaindeksin 

lisäksi merkittäviksi kosteikon piirteiksi nousivat rantaviivan pituus ja saarekkeiden kappalemäärä. Telkkäpoikueita tavattiin 

kosteikoilla sorsapoikueista eniten. Erot pari- ja poikuemäärissä kosteikkotyypeittäin (metsä- ja pelto) jäivät hyvin pieniksi. 

Kosteikkotyypin vaikutus näkyi enemmän lajien sisällä parivaiheesta poikuevaiheeseen siirryttäessä kuin lajien välillä. 

Ainoastaan telkän kohdalla oli havaittavissa selvä metsäkosteikkojen suosiminen molempien vaiheiden aikana. Lisäksi 

kosteikoittain tarkasteltiin kosteikkolinnuston yleistä lajimäärää, jossa huomioitiin kaikki kohteilla havaitut lajit. Kosteikkolinnuston 

lajimäärät vaihtelivat kohteittain 1–13, kun keskimäärin kosteikoilla oli 4,91 lajia, eikä merkittävää eroa kosteikkotyyppien välillä 

lajimäärissä havaittu.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että rakennetut kosteikot edustavat resursseiltaan laajaa skaalaa erilaisia elinympäristöjä, jotka 

voivat vuositasolla toimia ainakin yleisimpien sorsalajien elinympäristöinä. 

Avainsanat/ Nyckelord/ Keywords 
rakennetut kosteikot, kosteikot, sorsat, Anas, sinisorsa, tavi, telkkä, vesiselkärangattomat, kosteikkojen rakennepiirteet, 
kosteikkojen ominaisuudet 
  

Säilytyspaikka/ Förvaringställe/ Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) ethesis.helsinki.fi 
  

Muita tietoja/ Övriga uppgifter/ Additional information 
Ohjaajat: Veli-Matti Väänänen & Sari Holopainen 
Maisterintutkielma toteutettiin osana Luonnonvarakeskuksen SOTKA-hanketta. 

 



3 

 

Sisällysluettelo 

 

1 JOHDANTO ................................................................................................................ 4 

2 SORSIEN ELINYMPÄRISTÖT ................................................................................ 5 

2.1 Sorsien taantuma ...................................................................................................... 7 

3 SORSIEN ELINYMPÄRISTÖVALINTA .............................................................. 10 

3.1 Vesiselkärangattomat rakennetuilla kohteilla ..................................................... 13 

3.1.1 Ravintokilpailu ............................................................................................... 15 

4 RAKENNETUT JA MUOKATUT ELINYMPÄRISTÖT .................................... 16 

5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET ........................................................................... 17 

6 AINEISTO JA MENETELMÄT ............................................................................. 19 

6.1 Tutkimuksen suunnittelu ....................................................................................... 19 

6.2 Tutkimusalueiden esittely ...................................................................................... 19 

6.3 Aineiston keräys, käsittely ja menetelmät ............................................................ 21 

6.3.1 Sorsien pari- ja poikuelaskennat .................................................................... 21 

6.3.2 Kosteikkotunnusten laskenta ja määrittely..................................................... 25 

6.3.3 Vesiselkärangattomien pyynti ja laboratorioanalyysi ................................... 27 

6.4 Tilastollinen analyysi .............................................................................................. 29 

7 TULOKSET ............................................................................................................... 35 

7.1 Sorsaparien esiintymistä parhaiten kuvaavat mallit ........................................... 36 

7.2 Sorsapoikueiden esiintymistä parhaiten kuvaavat mallit ................................... 42 

7.3 Kosteikkolinnuston lajimäärää parhaiten kuvaavat mallit ................................ 46 

8 TULOSTEN TARKASTELU ................................................................................... 48 

8.1 Sorsien elinympäristövalinta rakennetuilla kosteikolla ...................................... 48 

8.2 Kosteikkolinnuston lajimäärä rakennetuilla kosteikoilla ................................... 51 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET .............................................................................................. 53 

9.1 Jatkotutkimusmahdollisuudet ............................................................................... 54 

10 LÄHTEET ................................................................................................................ 56 

LIITE 1 – Vesiselkärangaton taksonit ........................................................................ 66 

 

 

 

  



4 

 

1 JOHDANTO 
 

 

Kosteikot muodostavat vain pienen osan koko maailman makeanveden ekosysteemien 

pinta-alasta, mutta niiden merkitys monimuotoisuuden ylläpitämiseksi on merkittävä, 

koska ne pystyvät tarjoamaan laajan skaalan erilaisia elinympäristöjä monille lajeille 

(Čížková ym. 2013, Junk ym. 2013). Kosteikkoekosysteemit ovat vähentyneet ja 

heikentyneet Suomessa sekä muualla maailmassa. Ma ym. (2010) mukaan viimeisen 

sadan vuoden aikana 50 % kaikista maailman kosteikoista on hävinnyt ja jäljelle jääneet 

ovat heikentyneet monista eri syistä. Kosteikkojen on aikaisemmin ajateltu olevan 

joutomaata (Darwall ym. 2008), jonka vuoksi niitä on otettu turvetuotantoalueiksi sekä 

maa- ja metsätalouskäyttöön (Čížková ym. 2013). Kosteikkoekosysteemeihin on 

vaikuttanut myös vesivoiman lisääntynyt käyttö (Reid ym. 2019), kaupungistuminen ja 

teollisuusalueiden lisääntyminen, joista kosteikkoihin ja muihin pienvesiin, kuten 

puroihin, jokiin ja järviin, on kulkeutunut saasteita sekä muita epäpuhtauksia esimerkiksi 

nanomateriaaleja (Reid ym. 2019). Myös kosteikkojen rehevöityminen (Lehikoinen ym. 

2016), sinileväkukinnat (Reid ym. 2019), pirstaloituminen (Čížková ym. 2013) ja 

ilmastonmuutoksen aiheuttama paine (Reid ym. 2019) ovat vaikuttaneet 

kosteikkoalueiden ekologisen tilan heikkenemiseen. Erityisen haastavan kosteikkojen 

tilanteesta tekee se, että monilla kohteilla vaikuttaa yhtäaikaisesti useita ”stressitekijöitä” 

(Reid ym. 2019). Kosteikkoihin vaikuttavia eri tekijöitä pidetään uhkana, joiden 

yhteisvaikusta ekosysteemin toimintaan ja niillä esiintyvään lajistoon ei pystytä 

ennakoimaan (Junk ym. 2013, Reid ym. 2019).   

Makeanveden ekosysteemien tutkimiseen ja niiden vähentymiseen on herätty melko 

myöhään, joten tutkimustuloksia kosteikkoekosysteemeistä ja niitä hyödyntävistä lajeista 

on kertynyt hitaasti (Collen ym. 2014). Epäjohdonmukainen kosteikkoekosysteemien 

määrittely tai määrittelyn puuttuminen, on johtanut siihen, että tietoa kosteikkojen ja 

niillä elävien lajien tilasta on hajanaisesti (Revenga ym. 2005, Čížková ym. 2013, Junk 

ym. 2013). Tämän vuoksi tarkkaa lukua todellisuudessa toiminnallisuudeltaan 

muuttuneiden tai heikentyneiden kosteikkojen määrästä tai pinta-alasta on lähes 

mahdotonta arvioida (Revenga ym. 2005). Tutkimustulosten vertaileminen vaatisi 

yhtenäisempää järjestelmää tai sovittua mallia kosteikkodatan keräämiseksi, jotta tiedot 

olisivat maittain vertailukelpoisempia (Revenga ym. 2005, Junk ym. 2013). Tässä työssä 
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kosteikolla tarkoitetaan niin rakennettuja kuin luonnontilaisia vesistöjä, joihin kuuluvat 

muun muassa lammet ja järvet.   

Yksi kosteikkojen heikentymisestä ja vähentymisestä selvästi kärsineistä ryhmistä on 

sorsalinnut. Globaalisti vesilintukantojen on havaittu taantuneen merkittävästi (BirdLife 

International 2017) ja Suomessa kosteikkoja hyödyntävien vesilintujen kannat ovat 

pienentyneet noin puolella viimeisen 25 vuoden aikana (BirdLife Suomi 2021). 

Vesilintujen taantumisen hidastamiseksi on tärkeää tuntea lajien luontaista 

käyttäytymistä, jotta syyt taantumiseen pystytään löytämään. Lisäksi on hyvä tiedostaa 

vesilintujen tarjoamat erilaiset ekosysteemipalvelut (Green ja Elmberg 2014), joilla on 

vaikutusta laajemmalti kuin pelkästään yksittäisen kosteikon tasolla. Vesilintuihin 

liittyvien ekosysteemipalveluiden tiedostaminen, ja niistä kertominen ja tiedottaminen 

auttaisivat Darwallin ym. (2008) mukaan kosteikkojen suojelussa. 

 

2 SORSIEN ELINYMPÄRISTÖT 
 

 

Boreaalinen vyöhyke on tärkeä lisääntymisalue monille euraasialaisille vesilinnuille 

(Lehikoinen ym. 2016) kuten sorsille. Esimerkiksi koko Euroopan (Venäjä pois lukien) 

telkkäkannasta (Bucephala clangula) Suomessa pesii noin 40 % (BirdLife Suomi 2021) 

ja haapanakannasta (Mareca penelope) noin 60 % (Lehikoinen ym. 2019). Kosteikkojen 

tila ja lisääntymisympäristöjen määrä Suomessa vaikuttavat suoraan 

vesilintupopulaatioihin ja niiden kehitykseen myös muissa maissa, joka on huomioitu 

kansainvälisellä tasolla. Suomessa on tällä hetkellä 49 Ramsar-kohdetta, jotka on 

tunnistettu ja määritetty kansainvälisesti tärkeiksi kosteikkoalueiksi (Ramsar 2022). 

Tämän lisäksi Suomeen on määritetty 100 IBA-aluetta (Important Bird and Biodiversity 

Areas) (BirdLife Suomi 2022b), jotka ylläpitävät säännöllisesti tiettyä määrää 

vesilintupopulaatioista niiden muutto- tai lisääntymisaikana (Lehikoinen ym. 2019, 

BirdLife Suomi 2022a).  

Sorsien suosimissa lisääntymisympäristöissä on lajeittain eroja (Nummi ja Pöysä 1993), 

mutta usein elinympäristön tärkein ominaisuus kaikille lajeille on poikasille sopiva 

ravinto. Esimerkiksi telkkäpoikueet hyödyntävät eniten vesiselkärangattomia, kun taas 
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haapana veden pintakalvolta ja kasvien pinnoilta löytyviä lentäviä hyönteisiä (Nummi ja 

Pöysä 1995a). Lajit myös reagoivat eri tavalla muutoksiin elinympäristöissään, jonka 

perusteella ne voidaan jakaa ”nopeisiin” ja ”hitaisiin” lajeihin. Puolisukeltajasorsat, kuten 

tavi (Anas crecca) ja sinisorsa (Anas platyrhynchos), lasketaan ”nopeiksi” lajeiksi, jotka 

ovat elinympäristönsä ominaisuuksien suhteen joustavia (Pöysä ym. 2016). 

Kokosukeltajasorsia, joihin telkkä kuuluu, kuvataan taas ”hitaina” lajeina, jotka ovat 

pysyvämpiä elinympäristössään (Pöysä ym. 2016). Tämän lisäksi lajeihin vaikuttaa 

populaatiodynamiikalle tyypillinen tiheysriippuvuus, jonka on todettu vaikuttavan 

enemmän kokosukeltajiin kuin puolisukeltajiin (Gunnarsson ym. 2013). Paritiheyden 

lisääntyminen elinympäristössä vaikuttaa negatiivisesti telkän lisääntymisen 

onnistumiseen (Pöysä ja Pöysä 2002, Nummi ym. 2015). 

Suomeen muuttavat linnut tekevät elinympäristövalinnan joka vuosi uudestaan 

(Holopainen ym. 2015). Sorsien elinympäristövalintaa voidaan tarkastella yksittäisten 

ympäristötekijöiden pohjalta, mutta yleensä valinta on kompromissi elinalueiden määrän, 

kohteiden tarjoamien resurssien ja petojen välttämisen välillä. Sorsat pyrkivät 

ensisijaisesti pesäpaikan valinnassa välttämään petoja, koska niiden pesimismenestys on 

suorassa suhteessa niihin kohdistuvaan saalistuspaineeseen (Holopainen ym. 2015). 

Pesimismenestys vaikuttaa siihen, palaavatko sorsat pesimään samoille alueille kuin 

aiempina vuosina (Johnson ja Grier 1988).   

Petojen välttäminen tapahtuu elinalueen makro- ja mikrotasolla (Holopainen ym. 2015). 

Maisematason kosteikkotiheys, muiden vesiekosysteemien läheisyys ja kosteikkojen 

koko vaikuttavat elinympäristövalintaan (Nummi ja Pöysä 1995a, Horn ym. 2005, 

Lemelin ym. 2010, Bloom ym. 2013, Holopainen ym. 2015). Esimerkiksi Horn ym. 

(2005) esittävät, että pienillä ja suurilla kohteilla pesimismenestys olisi suurempaa, kuin 

niin sanotuilla ”keskikokoisilla” kohteilla.  Heidän mukaansa pedot eivät vieraile pienillä 

kohteilla yhtä säännöllisesti, ja suurilla kohteilla pedot eivät pysty tutkimaan aluetta yhtä 

tehokkaasti, kuin keskikokoisilla alueilla. Pedot ja predaatioaste vaihtelevat myös 

ympäristötyypeittäin (Holopainen ym. 2020, 2021) niin, että peltovaltaisilla alueilla ja 

järvien rantaviivan tuntumassa pesät tulevat useimmin predatoiduiksi, kuin metsissä tai 

kosteikkojen laidalla sijaitsevat pesät (Horn ym. 2005, Holopainen ym. 2020). Osa 

lajeista suosii kasvillisuudeltaan avoimia ja osa peitteisiä alueita, mikä vaikuttaa 

pesäpaikan valintaan (Holopainen ym. 2015). Lisäksi, pesäpaikkoina suositaan 

rantaviivasta erillään olevia saarekkeita, joilla pesät ovat paremmin suojassa pedoilta 
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(Lemelin ym. 2010, Holopainen ym. 2015, Hartman ym. 2016). Sorsien on havaittu myös 

hyödyntävän kosteikoilla ja järvillä lisääntymisalueinaan naurulokkikolonioita (Larus 

ridibundus), jotka tuovat niille suojaa saalistajia vastaan (Väänänen ym. 2016, Pöysä ym. 

2019). 

Sorsapopulaatioihin vaikuttavat niin kotoperäiset - kuin vieraslajit. Tutkimuksissa on 

havaittu, että suurimman saalistuspaineen sorsille luovat pienpedot kuten supikoira 

(Nyctereutes procyonoides), kettu (Vulpes vulpes), näätä (Martes martes) ja minkki 

(Neovison vison), ja muita pesiä yleisesti tuhoavia lajeja ovat esimerkiksi harakka (Pica 

pica) ja varis (Corvus cornix) (Brzeziński ym. 2020, Holopainen ym. 2020, 2021). 

 

2.1 Sorsien taantuma 

 

Lintuvesiin, joita suurin osa Suomessa esiintyvistä kosteikkolinnuston lajeista käyttää 

ensisijaisina elinympäristöinä, kuuluu erilaisia kosteikkoja kuten eri kokoisia järviä, 

lampia, ranta-alueita sekä merenlahdet ja jokisuistot (Suomen lajien uhanalaisuus 2019, 

BirdLife Suomi 2021). Kosteikkoja elinympäristöinään hyödyntäviä lajeja on Suomessa 

noin 40, ja niistä 60 % on tällä hetkellä punaisella listalla (BirdLife Suomi 2021). 

Suomessa esiintyvistä sorsista punaisella listalla vuonna 2019 oli 10 lajia (Suomen lajien 

uhanalaisuus 2019) (Taulukko 1.), joista suurin osa oli luokiteltu vaarantuneiksi, mutta 

mukana oli myös erittäin - ja äärimmäisen uhanalaisiksi määriteltyjä lajeja (Taulukko 1.).  

 

Taulukko 1. Vuonna 2019 Punaisella listalla olleet sorsalajit ja lajikohtaiset 
uhanalaisuusluokitukset (CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = 
vaarantunut, NT =silmälläpidettävä). (Lähde: Suomen lajien uhanalaisuus 2019) 

Alli (Clangula hyemalis) (NT) 

Haahka (Somateria mollissima) (EN) 
Haapana (Mareca penelope) (VU) 

Heinätavi (Spatula querquedula) (VU) 

Jouhisorsa (Anas acuta) (VU) 

Pilkkasiipi (Melanitta fusca) (VU) 

Ristisorsa (Tadorna tadorna) (VU) 

 

Lapasotka (Aythya marila) (EN) 

Punasotka (Aythya ferina) (CR) 

Tukkasotka (Aythya fuligula) (EN) 
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Punaisen listan mukaan lajien taantumisen pääsyyt vaihtelevat lajeittain ja jokaisen lajin 

kohdalla vaikuttavia tekijöitä on aina enemmän kuin yksi (Suomen lajien uhanalaisuus 

2019). Usein syyt liittyvät ihmisen aiheuttamaan häirintään esimerkiksi pesimisaikana, 

lajien esiintymisalueella tapahtuvaan rakentamiseen, yleisesti elinympäristön 

muutokseen, metsästykseen, lajien väliseen kilpailuun, mutta myös vieraslajeihin ja 

Suomen ulkopuolella tapahtuviin muutoksiin muuttoreitillä tai talvehtimisalueilla 

(Suomen lajien uhanalaisuus 2019). 

Kosteikkolintujen taantuma on ollut havaittavissa myös Luonnonvarakeskuksen (Luke) 

ja Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) yhdessä vuosittain toteuttamissa 

laajoista vesilintuseurannoista, joiden tuloksista voidaan selvästi havaita myös 

populaatioiden vuosienväliset vaihtelut (Kuvat 1., 2., 3. ja 4.).  

 

 

Kuva 1. Telkän, haapanan, tavin ja sinisorsan parimäärien kehitys (1986–2021). 100 % = kunkin 
lajin indeksisarjan keskiarvo, joka on laskettu kaikille lajeille 1986–2021 arvoista. Esim. 
indeksiluvun ollessa 50 % on lajin kanta puolet koko jaksolle lasketusta keskimääräisestä 
kannankoosta. (Lähde: Luke 2022) 



9 

 

 

Kuva 2. Telkän, haapanan, tavin ja sinisorsan poikuemäärien kehitys (1989–2021). Indeksiluvun 
merkitys on selitetty Kuvassa 1. (Lähde: Luke 2022) 

 

 

Kuva 3. Lapasorsan, punasotkan, jouhisorsan ja tukkasotkan parimäärien kehitys (1986–2021). 
Indeksiluvun merkitys on selitetty Kuvassa 1. (Lähde: Luke 2022) 
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Kuva 4. Silkkiuikun, mustakurkku-uikun, nokikanan ja härkälinnun parimäärien kehitys (1986–
2021). Indeksiluvun merkitys on selitetty Kuvassa 1. (Lähde: Luke 2022) 

 

3 SORSIEN ELINYMPÄRISTÖVALINTA 
 

 

Etsittäessä vesilintujen taantumista hidastavia toimenpiteitä on tärkeää tuntea vesilintujen 

elinympäristövaatimukset. Sorsien elinympäristöön liittyvissä tutkimuksissa on havaittu 

tiettyjen kosteikkojen rakennepiirteiden ja ominaisuuksien vaikuttavan eri tasoisesti 

sorsien elinympäristön valintaan ja käyttöön (Holopainen ym. 2015). Sorsista aikuiset 

linnut, nuoret ja poikaset käyttävät ja tarvitsevat erilaisia elinympäristöjä (Nummi ym. 

2000). Aikuiset linnut pystyvät helpommin liikkumaan kosteikolta toiselle ja keräämään 

riittävästi ravintoa karummilta kohteilta ja pienemmistä ravintolaikuista (Nummi ja Pöysä 

1993, Sjöberg ym. 2000). Sorsapoikueille ensisijaista elinympäristössä on riittävä 

ravinnon määrä ja saatavuus (Nummi ym. 2012, 2013, 2015). Poikasille on myös 

tuottavampaa pysytellä samalla alueella ja liikkua mahdollisimman vähän, jotta niiden 

massa kasvaa nopeammin (Nummi ym. 2000). Sorsien on havaittu kuljettavan poikasiaan 

alueilta toisille, mutta sen on huomattu lisäävän poikasten kuolleisuutta (Sjöberg ym. 

2000). Poikasista 70–90 % hyödyntää eniten ruokailemiseen kosteikkojen ja järvien 

ranta-alueita, joilla esiintyy eniten kasvillisuutta, ja kasvillisuuden lisääntyessä myös sitä 

enemmän vesieliöitä (Nummi ja Pöysä 1995b). 

Myös lajien (koko- ja puolisukeltajasorsien) välillä on havaittu eroja elinympäristöjen 

käytössä (Holopainen ym. 2015). Telkät käyttävät usein elinympäristöinään karumpia 
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kohteita puolisukeltajiin verrattuna (Nummi ja Pöysä 1993). Telkän pari- ja 

poikueympäristöissä korostuvat erityisesti vesiselkärangattomat ja niiden runsaus 

(Nummi ja Pöysä 1993, 1995a, Nummi ym. 2012, 2015). Telkkäparien on havaittu 

hyödyntävän kasvillisuudeltaan runsaampia kohteita kuin telkkäpoikueiden, mutta 

elinympäristöjen käytössä ei ole havaittu eroja telkkäpoikueiden eri ikävaiheiden välillä 

(Nummi ja Pöysä 1993, 1995a).  

Telkän elinympäristökäyttäytymiseen vaikuttaa sille tyypillinen tiheysriippuvuus, jonka 

lisäksi elinympäristön ravintotilanne voi rajoittaa sen lisääntymisen onnistumista 

(Nummi ym. 2015). Telkkäpoikueita esiintyy eniten melko pienillä (< 0,5 ha) ja 

telkkäpareja suuremmilla (2,1–10 ha) kohteilla (Nummi ja Pöysä 1995a). Kosteikkojen 

rantaviivan pituuden ja kohteiden eristäytyneisyyden/ yhteyden vaikutuksista 

telkkäpoikueiden ja -parien esiintymiseen ei ole löydetty yhtä selkeitä tuloksia kuin 

puolisukeltajien, erityisesti sinisorsan kohdalta (Holopainen ym. 2015).  

Sinisorsien on havaittu suosivan elinaluevalinnassaan kohteita, joiden ympäristöissä 

kosteikkojen tai lampien tiheys on suuri (Johnson ja Grier 1988, Bloom ym. 2013). Tavin 

ja haapanan kohdalla samanlaista yhtä selkeää kosteikkotiheyden vaikutusta elinalueen 

valintaan ei ole ollut havaittavissa (Johnson ja Grier 1988). Sinisorsaparit sekä -poikueet 

käyttävät elinalueinaan eniten keskikokoisia (0,5–2 ha) kohteita, vaikka sinisorsaparien 

on huomattu hyödyntävän myös suurempia elinympäristöjä (2,1–10 ha) (Nummi ja Pöysä 

1995a). Tavit taas hyödyntävät monipuolisesti eri kokoisia kohteita (< 0,5–10 ha), mutta 

eniten taveja tavataan kuitenkin pienillä (< 0,5 ha) järvillä ja lammilla (Nummi ja Pöysä 

1995a). 

Sinisorsa, tavi ja haapana hyödyntävät telkkää enemmän luonnollisesti reheviä kohteita 

(Nummi ja Pöysä 1993, 1995a, Nummi ym. 1994, Suhonen ym. 2011, Pöysä ym. 2013). 

Mainittujen sorsalajien kohdalla tutkimuksissa ovat korostuneet niin kasvilajistoltaan 

monipuoliset, kuin myös kasvillisuuden muodostamien rakennepiirteiden osalta 

monimuotoiset elinympäristöt. Tutkimusten mukaan poikueita esiintyy erityisesti silloin, 

kun kohde on myös ravinnonsaatavuudeltaan poikueille sopiva (Nummi ja Pöysä 1993, 

1995a, 1995b, Nummi ym. 2013, Pöysä ym. 2013). Sinisorsa-, tavi- ja 

haapanapoikueiden, mutta myös parien ravinnosta tärkeä osa koostuu hyönteisistä eli 

selkärangattomista. Haapanalle selkärangattomien määrä elinympäristössä on selkeästi 

merkittävä tekijä (Nummi ja Pöysä 1995a, Nummi ym. 2013). Selkärangattomien runsaus 
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ja kokoluokka vaikuttavat myös tavin ja sinisorsan esiintymiseen kosteikoilla (Nummi 

ym. 2013). Tutkimustulosten valossa näiden kolmen puolisukeltajan esiintymistä 

kannattaa tarkastella enemmän kohteen kokonaisuuden, eli eri ominaisuuksien ja 

piirteiden yhteisvaikutuksien, kuin yksittäisten tekijöiden kautta. 

Boreaaliset järvet ovat tyypillisesti karuja, eivätkä siksi lähtökohtaisesti ole parhaita elin- 

ja lisääntymisympäristöjä sorsille. Karuus näyttäytyy ravintorajoitteena, joka vaikuttaa 

erityisesti poikasten kasvuun ja selviytymiseen (Nummi ym. 2000, Sjöberg. ym. 2000). 

Sorsaparit eivät useinkaan pysty valitsemaan elinalueekseen kriteereiltään parasta aluetta, 

koska pesimispaikkoja eikä muita resursseja ole riittävästi saatavilla. Tämän vuoksi lajit 

siirtyvät toissijaisille ja resursseiltaan heikommille kohteille (Johnson ja Grier 1988, 

Nummi ym. 1994). 

Muun muassa sinisorsan ja tavin on havaittu siirtyneen oligotrofisille alueille (Suhonen 

ym. 2011, Lehikoinen ym. 2016), vaikka yleensä lajit hyödyntävät heterotrofisempia 

kohteita. Myös Pöysä ja Linkola (2021) havaitsivat pitkän aikavälin tutkimuksessaan 

vesilintujen lajirikkauden ja määrien yleisesti nousseen oligotrofisilla järvillä, kun 

samaan aikaan heterotrofisilla alueilla lajirikkaus pysyi samana ja vesilintumäärät 

laskivat. Lajien siirtyminen uusille alueille kertoo elinalueiden muutoksesta, sekä siitä, 

että lajit kykenevät tietyssä määrin ja tarvittaessa muokkaamaan 

elinympäristövaatimuksiaan. Sinisorsa ja tavi ovat elinympäristönsä suhteen 

joustavampia  (Holopainen ym. 2014, Pöysä ym. 2019) kuin esimerkiksi haapana. Nummi 

ym. (2013) kuvailevat haapanaa ”elinympäristöspesialistiksi”, jonka voidaan ajatella 

esiintyvän vain sellaisilla kohteilla, joiden ominaisuudet ja piirteet ovat sille optimaaliset. 

Sinisorsa ja tavi voidaan luokitella generalisteiksi, joita voidaan havaita nopeasti täysin 

uusilla tai ominaisuuksiltaan muokatuilla kohteilla (esim. Nummi ja Holopainen 2014, 

Wahlroos ym. 2015).  

Kosteikkolinnuston yleiseen lajirikkauteen vaikuttaa lajikohtaisten 

elinympäristövaatimusten lisäksi muitakin tekijöitä. Punaisella listatalla oli vuonna 2019 

sorsien lisäksi useita muita kosteikkolinnuston lajeja, joiden populaatioiden oli havaittu 

taantuneen (Suomen lajien uhanalaisuus 2019). Taantuneiden lajien vaikutukset 

heijastuvat myös toisiin lajeihin, kun esimerkiksi naurulokkikolonioiden vähentyminen 

on johtanut sotkille sopivien pesimä- ja poikueympäristöjen vähentymiseen (Väänänen 

ym. 2016, Pöysä ym. 2019). Lokkien määrän on havaittu vaikuttaneen 
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kokonaisuudessaan kosteikoilla tavattavien vesilintujen monimuotoisuuteen ja 

runsauteen (Arzel ym. 2015). Vesilintukohteita ympäröivien alueiden käyttö ja 

ympäristötyypit vaikuttavat myös kosteikkolinnuston runsauteen ja lajimäärään. Muun 

muassa laidunnuksen, laidunnusintensiteetin sekä maatalousmaan osuuden vaikutuksista 

vesilintumääriin on tehty erilaisia havaintoja (Horn ym. 2005, Arzel ym. 2015, Harrison 

ym. 2017, Janke ym. 2019). Kohteilla havaittujen vesilintulajien määrään ja paritiheyteen 

on positiivisesti vaikuttanut kosteikon koko, rakenteelliset muodot kuten saarekkeet, 

kosteikon pysyvyys ja vedenpinnan taso (Elmberg ym. 1993, Holopainen ym. 2015, 

Hartman ym. 2016, Harrison ym. 2017). Lajien elinympäristövalintaan vaikuttaa 

merkittävästi kasvillisuusrakenteen ja ravinnon muodostama kokonaisuus (Elmberg ym. 

1993, 1994), mutta vesilintujen lajirikkautta tarkastellessa ravinnon, ja erityisesti 

vesiselkärangattomien merkitys on korostunut monissa tutkimuksissa (Elmberg ym. 

1993, 1994, 2000, Arzel ym. 2015, Harrison ym. 2017, Hessen ym. 2019). 

 

3.1 Vesiselkärangattomat rakennetuilla kohteilla  

 

Vesiselkärangattomat (käytetään myöhemmin lyhennettä VSR) ovat merkittävä 

ravinnonlähde useille kosteikkolinnuston lajeista, sorsat mukaan lukien. VSR-yhteisön 

kehittyminen kosteikolle vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka nopeasti uudet kohteet 

muuttuvat sorsille hyödyllisiksi alueiksi. VSR kolonisoituvat uusille kohteille nopeasti, 

ja usein jo kohteen ensimmäisenä toimintavuonna VSR-yhteisö kehittyy melko 

monimuotoiseksi (Herrmann 2012, Wahlroos ym. 2015, Hessen ym. 2019). Kohteilta, 

jotka ovat ennen kosteikon perustamista olleet VSR-yhteisöltään heikkoja, voidaan 

kosteikon perustamisen jälkeen tavata täysin vertailukelpoinen tai jopa yhtä rikas VSR-

yhteisö kuin läheisillä lintukosteikoilla tai järvillä (Ekeberg ja Walseng 2000, Hov ja 

Walseng 2003, Wahlroos ym. 2015).  

Ensimmäisenä VSR-lajiryhmistä kosteikoilla tavataan usein taksoneja kuten vesikirppuja 

(Cladocera), hankajalkaisia (Copepoda), vesipunkkeja (Hydracarina), sukeltajia 

(Dytiscidae), harvasukasmatoja (Oligochaeta), surviaissääskiä (Chironomidae), äyriäisiä 

(Crustacean), kaksisiipisiä (Diptera), päiväkorentoja (Ephemeroptera), vesiperhosia 

(Trichoptera), kotiloita (Gastropoda), raakkuäyriäisiä (Ostracoda) ja siiroja (Isopoda) 

(Ekeberg ja Walseng 2000, de Szalay ym. 2003, Hov ja Walseng 2003, Stewart ja 
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Downing 2008, Herrmann 2012, Ruhí ym. 2012, Wahlroos ym. 2015, Hessen ym. 2019, 

Vehkaoja ym. 2020). Taksonien määrät ja lajirunsaudet vaihtelevat kohteittain.  

Heti kohteen perustamisen tai muun muokkauksen jälkeen vesiselkärangattomien 

määrässä on havaittavissa piikki, joka seuraavien kuukausien aikana tasoittuu (de Szalay 

ym. 2003, Herrmann 2012, Ruhí ym. 2012). Seuraavien vuosien aikana lajimäärät ja 

kohteita dominoivat lajit vaihtelevat (Herrmann 2012, Ruhí ym. 2012). Osa lajeista 

runsastuu vasta kosteikon kehittyessä, kun esimerkiksi aito- (Anisoptera) ja 

hentosudenkorentoja (Zygoptera) tavataan kohteilla noin kaksi vuotta rakentamisen 

jälkeen (Ekeberg ja Walseng 2000, Hov ja Walseng 2003). Mikro- ja 

makrovesiselkärangattomien määrässä on vaihtelua esimerkiksi kosteikon vesitilanteen 

ja pysyvyyden suhteen (de Szalay ym. 2003). Pysyvillä -, kausi- ja keinotekoisesti 

tulvitetuilla kosteikkokohteilla on usein erilainen VSR-yhteisö (de Szalay ym. 2003). 

Jokaisen kohteen kehitykseen vaikuttaa useita muitakin tekijöitä, esimerkiksi 

ympäröiviltä alueilta tulevat valumavedet (Lehikoinen ym. 2016), valo- ja 

varjostusolosuhteet (Lundkvist ym. 2001), yleinen kasvillisuus (Nummi ja Pöysä 1995b, 

Pöysä ym. 2013), aggressiivisesti leviävät kasvit (Ruhí ym. 2012) ja kohteen koko (Heino 

2000). Suoralla vesiyhteydellä (Vehkaoja ym. 2020), kuten myös ympäröivän alueen 

kosteikkotiheydellä tai läheisillä muilla vesiekosysteemeillä on positiivinen vaikutus 

VSR-yhteisön kehitykseen, kun kohteiden välillä liikkuvat linnut kuljettavat 

vesiselkärangattomia mukanaan uusille kohteille (Hessen ym. 2019). VSR-yhteisöjen 

kehitykseen voivat vaikuttaa myös odottamattomat kuivat kaudet (Ruhí ym. 2012).  

Ruhí ym. (2012) havaitsivat tutkimuksessaan rakennettujen kosteikkojen VSR-yhteisön 

kehityksessä kolme päävaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa eli ensimmäisen vuoden 

aikana kohteelle tulee eniten VSR-sukuja. Toinen vaihe asettuu kosteikon kehityksessä 

vuosille 2–7, joiden aikana kosteikolle tulee yhteensä yhtä monta uutta sukua, kuin saapui 

pelkästään ensimmäisessä vaiheessa. Kolmannessa vaiheessa kosteikot ovat yli 10 vuotta 

vanhoja, eikä uusia VSR-sukuja enää tavata. Samanlainen suuntaus on havaittavissa myös 

Lundkvist ym. (2001) tutkimuksessa, jossa vertailtiin VSR-yhteisöjä rakennetuilla ja 

luonnontilaisilla kosteikoilla, jotka erosivat toisistaan koon (25–4800 m2), 

varjostusolosuhteiden, pysyvyyden (kausikosteikot vs. pysyvät kohteet) ja iän (11– yli 50 

v.) suhteen. Heidän mukaansa määrällisesti runsaimmat VSR-yhteisöt olivat usein 

keskikokoisilla ja vanhimmilla kohteilla, ja heikoimmat isoimmilla ja melko uusimmilla 

kohteilla. VSR monimuotoisuus oli suurinta keskikokoisilla ja suurilla kohteilla, mutta 
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kosteikon iän eikä rakennettujen ja luonnontilaisten kohteiden välillä havaittu eroja 

monimuotoisuudessa. VSR-yhteisöltään monimuotoisimmat kohteet jakautuivat 

tasaisesti kaikkiin ikäluokkiin (11– yli 50 v.), ja monimuotoisimmista kohteista noin 

puolen olivat rakennettuja ja puolet luonnontilaisia kosteikkoja. Ruhí ym. (2012) 

päätyivät tutkimuksessaan johtopäätökseen, jonka mukaan vaaditaan noin 10 vuotta, jotta 

kohde alkaa muistuttaa VSR-yhteisöltään luonnontilaista kosteikkoa. Myös Lundkvistin 

ym. (2001) tutkimus osoittaa samaa: vesiselkärangattomien lajimonimuotoisuus on 

rakennetuilla kostekoilla 10 vuoden kohdalla jo samalla tasolla luonnontilaisten 

kohteiden kanssa, vaikka VSR runsaussuhteet kehittyvät vielä 10 vuoden jälkeenkin.  

 

3.1.1 Ravintokilpailu  

 

Sorsapoikueet joutuvat usein kilpailemaan ravinnosta kalojen kanssa (Väänänen ym. 

2012). Kalat vaikuttavat kohteen vesiselkärangattomien määrään ja kokojakaumaan 

(Stewart ja Downing 2008, Nummi ym. 2012) eli poikasille sopivaan ravintoon ja sen 

saatavuuteen, joka vaikuttaa poikueiden selviytymiseen erityisesti ensimmäisten 

poikasvaiheiden aikana (Nummi ym. 2015).  Ravintokilpailu esimerkiksi ahvenen (Perca 

fluviatilis) kanssa vaikuttaa negatiivisesti telkkä- ja tavipoikueisiin (Nummi ym. 2012, 

Väänänen ym. 2012). Kosteikkojen koko ja pysyvyys vaikuttavat myös mahdolliseen 

ravintokilpailuun, sillä kausikosteikot eivät ole kaloille sopivia elinympäristöjä. Pienillä 

kosteikoilla taas talven happitilanne muuttaa kohteen kalapopulaatiota ja vähentää 

ravintokilpailua vesiselkärangattomista (Heino 2000). Kosteikkoja rakennettaessa tai 

kunnostettaessa kalojen pääsy kosteikoille voidaan pyrkiä estämään. Kaloja voidaan 

myös pyytää rakentamisen tai kunnostuksien yhteydessä ja näin poikasille aiheutuvaa 

ravintokilpailua pystytään vähentämään (Sammalkorpi ym. 2014). Kalojen poisto, 

vähentäminen ja/tai kalaston monipuolistaminen vaikuttaa kohteelle muodostuvaan 

kasvillisuuteen (Sammalkorpi ym. 2014). Kun pohja-aineista sekoittavat särkikalat 

vähenevät, vesi kirkastuu ja muun muassa uposkasvit pystyvät palautumaan kohteille 

(Sammalkorpi ym. 2014). Veden kirkastuminen vaikuttaa positiivisesti VSR 

kokonaislajirikkauteen (Stewart ja Downing 2008). 
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4 RAKENNETUT JA MUOKATUT ELINYMPÄRISTÖT 
 

 

Sorsalajien populaatioiden kehityssuuntaan voidaan vaikuttaa elinympäristöjä 

kohentavilla toimenpiteillä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset kunnostus- ja 

ennallistamistoimenpiteet. Kunnostamalla ja keinotekoisesti rakentamalla syntyneiden 

ekosysteemien toimivuudesta korvaavina tai uusina elinympäristöinä sorsille on saatu 

useita positiivisia tutkimustuloksia. Wahlroosin ym. (2015) tutkimuksessa 

maatalousmaan ja järven väliin perustetulla kaupunkikosteikolla pesi ensimmäisenä 

kesänä rakentamisen jälkeen useita sorsapareja. Tutkimuksessa todetaan kosteikon 

toimivan korvaavana elinympäristönä myös muille kosteikkolajeille kuten kotoperäiselle 

kasvillisuudelle ja vesiselkärangattomille. Nummi ja Holopainen (2014) tutkivat kolmen 

kahlaajan sekä sinisorsan, telkän, tavin ja haapanan esiintymistä majavatulvikoilla. 

Kaikkien lajien määrät lisääntyivät kohteilla tulvittumisen jälkeen, ja eniten lajeja 

havaittiin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Heidän mukaansa sinisorsa ja haapana 

olivat tulvittumisen myötä uusia kohteilla tavattuja lajeja, ja kaikista lajeista tavin 

havaittiin hyötyvän selvästi eniten majavan luomista uusista elinympäristöistä. 

Kosteikkoja on perustettu myös ei-tuotannollisille metsätalousalueilla ja maatalousmaille 

vesiensuojelullisiin tarkoituksiin, mutta kosteikon ensisijaisena tarkoituksena voi olla 

myös lintuvesikosteikkona toimiminen (Lindén ym. 2014, Čehovská ym. 2021, 

Kačergytė ym. 2021). Lintuvesikosteikot voivat yhtä aikaa toimia niin 

vesiensuojelullisena ratkaisuna kuin metsästys- ja virkistyskäytössä, samalla ylläpitäen 

harvinaistuvaa lajistoa (Lindén ym. 2014). Mustonen ja Kontkanen (2019) tutkivat laajaa 

kosteikoksi kunnostettua turpeennostoaluetta, jolla vieraili jo sen ensimmäisenä 

toimintavuonna 120 ja viidentenä vuonna 185 kosteikkolinnuston lajia, joista alueella 

pesi 27 eri lajia. Heidän tutkimuksessaan kosteikon indikaattorilajina toimi 

vaarantuneeksi luokiteltu jouhisorsa (Anas acuta) (Taulukko 1.), jonka pesiviä pareja 

tavattiin kosteikoilla säännöllisesti 4–6 paria. Ennallistettu kosteikko voi toimia 

”suojapaikkana” niin yleiselle kuin harvinaistuneelle kosteikkolinnustolle (Mustonen ja 

Kontkanen 2019). Rakennetuilla kosteikoilla ja kunnostetuilla kohteilla on joissain 

tapauksissa tavattu yhtä rikas kosteikkolinnusto ja osalla kohteista myös korkeampi 

lintutiheys kuin luonnontilaisilla alueilla (Ratti ym. 2001, Stevens ym. 2003). 

Kunnostamalla, ennallistamalla tai keinotekoisesti rakentamalla syntyneitä kosteikkoja 
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voidaan kutsua ”hydridisysteemeiksi”, joiden avulla lajien luontaisten elinympäristöjen 

heikentymistä pyritään lieventämään ja korvaamaan (Reid ym. 2019). 

 

5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pystyvätkö rakennetut kosteikot tarjoamaan 

sorsalinnuille uusia elinalueita niiden luonnontilaisten elinympäristöjen vähentyessä ja 

heikentyessä. Tarkastelussa ovat Suomessa esiintyvät sorsalintujen Anatidae-heimon 

alalahkoon kuuluvat varsinaiset sorsat (Anatinae), joita Suomessa esiintyy ja pesii noin 

20 lajia (Laine 2015). Kosteikkojen toimivuutta uusina elinympäristöinä tarkastellaan 

sorsalintujen esiintymismäärien ja onnistuneiden lisääntymisten kautta.  

Kosteikon suunnittelu, rakentaminen ja lopullinen toteutuma vaikuttavat siihen, kuinka 

hyvin kohde pystyy jäljittelemään luonnontilaista elinympäristöä. Rakennetun kosteikon 

tulisi pystyä toimimaan itsenäisesti, omana ekosysteeminään, joka kehittyy ajan kuluessa. 

Kehittyvän kosteikon laatuun voidaan positiivisesti vaikuttaa jo suunnittelu- ja 

rakennusvaiheessa, kun huomioidaan tietyt elinympäristön piirteet, joita luomalla myös 

sorsat hyötyvät kohteesta enemmän.  

Tässä työssä on tarkoituksena todentaa, esiintyykö rakennetuilla kosteikoilla sorsia, ja 

onnistuuko niiden lisääntyminen rakennetuissa elinympäristöissä. Lisäksi haluttiin saada 

esille ne kosteikkojen piirteet, jotka vaikuttavat sorsaparien ja -poikueiden esiintymiseen 

nimenomaan rakennetuilla kosteikoilla. Siksi tässä työssä vertaillaan eri kehitysvaiheissa 

olevia kosteikkoja toisiinsa niiden eri rakennepiirteiden ja ominaisuuksien suhteen 

kahdenlaisilla kosteikkotyypeillä: pelto- ja metsäkosteikoilla, joiden määrittely esitellään 

kappaleessa 6.2. Tavoitteena on selvittää, onko kosteikkotyyppien välillä merkittävää 

eroa sorsalintuparien ja -poikueiden esiintyvyydessä. Samalla haluttiin saada viitteitä 

siitä, pystyvätkö rakennetut kosteikot tarjoamaan uusia elinalueita myös muille 

kosteikkolinnuston lajeille.  

Rakennettujen kosteikkojen eri piirteitä ei sorsien näkökulmasta ole Suomessa aiemmin 

tutkittu samalla tavalla ja yhtä suurella otannalla, joten tämän tutkimuksen avulla 

pystyttiin luomaan pohjaa rakennettujen kosteikkojen tutkimiselle. 
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Kosteikkoympäristöjen rakennepiirteitä tutkimalla voidaan tuoda lisätietoa myös 

kosteikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen, jotta mahdollisimman suuri osa 

rakennetuista elinympäristöistä muodostuisi toimiviksi ja sorsalinnuille hyödyllisiksi 

alueiksi.  

 

Tutkimuskysymys tässä työssä on: 

Ovatko rakennetut kosteikot toiminnallisuudeltaan sellaisia, että ne voivat toimia 

elinympäristöinä sorsalinnuille, ja mahdollistaa lajien onnistuneen lisääntymisen?  

 

Kosteikkojen rakennepiirteiden ja ominaisuuksien kattavan tarkastelun vuoksi 

hypoteeseja on useita. Tutkimuksen hypoteesit ovat:  

(1) Kuten luonnontilaisissa elinympäristöissä, myös rakennetuilla kosteikoilla kohteiden 

rakennepiirteet ja ominaisuudet korostuvat sorsien elinympäristövalinnassa.   

(2) Kosteikon rantaviivan pituudella on enemmän vaikutusta kohteella esiintyvien 

sorsaparien kuin -poikueiden määrään. 

(3) Vesiselkärangattomien määrä vaikuttaa erityisesti sorsapoikueiden esiintyvyyteen 

kosteikoilla.  

(4) Rakennetuilla peltokosteikoilla tavataan enemmän sorsapareja ja -poikueita kuin 

rakennetuilla metsäkosteikolla.   

(5) Kosteikkolinnuston lajimääriä tarkasteltaessa osa kosteikkojen rakennepiirteistä ja 

ominaisuuksista korostuu muita merkittävämpinä. 
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6 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

6.1 Tutkimuksen suunnittelu 

 

Tutkimuksen suunnittelu tehtiin keväällä 2020 yhdessä ohjaajieni Veli-Matti Väänäsen 

ja Sari Holopaisen kanssa. Tutkimuksessa käytettyjen menetelmien valinta tehtiin siten, 

että valitut maastomittausmenetelmät palvelivat myös Luonnonvarakeskuksen SOTKA-

hanketta, johon osa maisterintutkielmaa varten koottavasta aineistosta luovutettiin. 

Myöhempi aineiston jatkokäsittely ja analysointi tehtiin ainoastaan maisterintutkielmaa 

varten, jossa minua auttoivat molemmat ohjaajani. Tutkimuskosteikot on valittu 

ohjaajieni ennakkotietojen mukaan ja osa on muita kautta löytämiäni kohteita.  

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa tai muissa LIFE-hankkeissa perustetut kosteikot 

jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Samoin kosteikot, joille oli istutettu tai aiottiin 

tutkimuskevään (2020) aikana istuttaa sorsia, sekä ne kohteet, joilla sorsia ruokittiin. 

Myös kaikki kohteet, joilla aiottiin tehdä rakennustöitä tai kunnostuksia esimerkiksi 

patorakenteisiin tutkimuskevään/ -kesän aikana jätettiin tutkimuksesta pois. Kaikkien 

yksityisillä mailla olevien kohteiden maanomistajilta on kysytty ennen sorsalaskentojen 

ja maastotöiden aloitusta lupa tutkimuksen tekoon, ja mahdollisuus myös 

jatkotutkimukseen kyseisillä kohteilla. Laskennat ja muut maastotyöt toteutettiin yhdessä 

Veli-Matti Väänäsen kanssa, ja sorsalaskentoja tätä työtä varten teki myös Elmo 

Miettinen. 

 

6.2 Tutkimusalueiden esittely 

 

Tutkimuksessa on mukana 44 rakennettua kosteikkoa, jotka eroavat toisistaan niin 

sijainnin kuin ominaisuuksien ja rakennepiirteiden suhteen. Tämän tutkimuksen sekä 

Luonnonvarakeskuksen SOTKA-hankkeen tarkoituksia palvellen tutkimuskohteita tuli 

olla riittävän suuri määrä, riittävän laajalta alueelta, jotta kohteet edustaisivat 

mahdollisimman monipuolisesti rakennettuja kosteikkoja. Laajalla skaalalla olevat 

tutkimuskosteikot antavat paremman kuvan kosteikkojen toiminnasta ja niiden tärkeistä 

piirteistä, jotka on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi kosteikkojen suunnittelussa tai 

luodessa suotuisia elinolosuhteita tietyille lajeille.  
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Kohdekosteikot valittiin niin, että tutkimuskokonaisuus muodostuisi kohteista, jotka ovat 

kooltaan, iältään ja ympäröivältä alueeltaan keskenään erilaisia. Kosteikot sijaitsevat 

seitsemän maakunnan alueella ja vaihtelevat toimintaiältään 1 vuodesta 40 vuoteen. 

Yksityisillä mailla olevien kosteikkojen toimintaikää koskevat tiedot saatiin suoraan 

kohteiden maanomistajilta tai tilanhoitajilta, ja kuntien alueilla olevien kosteikkojen 

tiedot saatiin kyseisten kuntin ELY-keskuksien raporteista. Iällä tässä tutkimuksessa 

tarkoitetaan kaikkia toimintakausia, joina kosteikko on ollut lintujen käytössä. Ikä 

määriteltiin kosteikon ensimmäisen toimintakauden perusteella, ja jos tätä ei pystytty 

selvittämään, käytettiin iän määrittämiseen kosteikon perustamisvuotta. Kosteikkojen ikä 

oli tässä tutkimusaineistossa keskimäärin 11,7 vuotta, kun keskihajonta oli 9,14 ja moodi 

2 vuotta.  

Tutkimuskosteikot sijaitsivat varsin erilaisissa ympäristöissä. Osa kohteista oli suoraan 

laidunnuksen tai maatalouden vaikutuksen alaisena, osa pelto-metsämosaiikin 

rajapinnassa ja osaa ympäröivät eri kasvuvaiheissa olevat metsät. Kosteikot jaettiin 

karkeasti kahteen ryhmään niitä ympäröivän alueen perusteella, jotta mahdolliset 

merkittävät erot ryhmien välillä saataisiin esille. Tämän tutkimusaineiston 44 

rakennetusta kosteikosta 21 on määritetty pelto- ja 23 metsäkosteikoksi.   

Kohteet valittiin niin, että tutkimuskosteikot ovat selvästi toisistaan erotettavissa ja ne 

voidaan määrittää omiksi kokonaisuuksikseen. Osalla tutkimuskosteikoista on selvä 

yhteys toisiinsa esimerkiksi läheisyyden tai yhteisen vesialtaan takia. Näissä tapauksissa 

kosteikkoaltaiden muodostama kokonaisuus on laskettu yhdeksi kosteikoksi. 

Tutkimuskosteikoilla tuli olla vettä koko maastomittauskauden ajan, mutta jos kosteikko 

kuivui tänä aikana, se hylättiin tutkimuksesta.  

Sekä ikä että kosteikkotyyppi kuuluvat tämän tutkimuksen kosteikkotunnuksiin, jotka 

kerättiin kaikilta tutkimuksen kohteilta. Muut kosteikkotunnukset ja niiden koostaminen 

esitellään kappaleissa 6.3.2 ja 6.3.3. 
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6.3 Aineiston keräys, käsittely ja menetelmät  

 

6.3.1 Sorsien pari- ja poikuelaskennat  

 

Kosteikoilta laskettiin pari- ja poikuelaskennoissa havaintoja sorsien määristä lajeittain. 

Laskennoissa toteutettiin Koskimiehen ja Väisäsen (1991) havainnointi- sekä Luomuksen 

(2021) Vesilintujen laskentaohjeita. Laskennat suoritettiin kertaotantana ja 

laskentakierroksia oli kesän 2020 aikana kolme. Yksi parilaskenta kaikilla kohteilla 

22.4.–15.5.2020, ja kaksi poikuelaskentaa, joista ensimmäinen 27.5.–18.6.2020 ja toinen 

1.7.–12.7.2020. Kaikkien laskentakierrosten aikana havainnoitiin myös muita 

kosteikkolinnuston lajeja ja havainnot kirjattiin ylös. Laskennat aloitettiin 

maantieteellisesti eteläisimmistä kohteista pohjoisimpiin siirtyen. Parilaskennoissa 

laskettiin kaikki kosteikolla havaitut yksilöt ja yksilömäärien perusteella tehtiin tulkinnat 

kokonaisparimääristä.  

Poikuelaskennat suoritettiin kahdesti, jotta pystyttiin huomioimaan mahdollisimman 

kattava osa kosteikkoa todellisuudessa hyödyntävistä poikueista. Lisäksi osa sorsalajeista 

saapuu Suomeen ja aloittaa pesimisen muita lajeja myöhemmin, joten myös nämä lajit 

haluttiin sisällyttää tutkimukseen. Poikuelaskennoissa kaikki kosteikoilla esiintyneet 

poikueet laskettiin ja jokaisesta poikueesta kirjattiin ylös sekä poikasten lukumäärä että 

ikäluokka. Ikäluokkien määrityksessä käytettiin Pirkkolan ja Högmanderin (1974) 

kuvaamaa ikäluokitusta, jota myös Luomuksen (2022) Vesilintujen 

poikuelaskentaohjeissa käytetään (Kuva 5.). Jokaisen merkatun poikueen yhteyteen 

kirjattiin, jos poikueen mukana kulki emo. Myös kosteikoilla havaitut yksittäiset 

hätäilevät naaraat kirjattiin ylös, koska niillä voitiin olettaa olevan poikue piilossa.  
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Kuva 5. Sorsapoikueiden ikäluokan määritys, jossa esimerkkilajina telkkä (Lähde: Pirkkola ja 
Högmander 1974).  
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Toinen poikuelaskenta suoritettiin samalla tavalla, ja lähes samassa järjestyksessä kuin 

ensimmäinen poikuelaskenta. Laskentojen järjestys pyrittiin pitämään samana, jotta 

aikajakso laskentojen välillä olisi yhtenevä kaikilla kohteilla. Laskentojen ajoittaminen 

oikeassa suhteessa toisiinsa oli tärkeä osa poikuelaskentojen onnistumista, jotta 

myöhempi molempien poikuelaskentojen perusteella tehtävä kokonaispoikuemäärien 

tulkinta onnistuisi.  

Poikuelaskentojen tuloksista tehtiin tulkinnat poikasten ja poikueiden kokonaismääristä 

kohteittain ja lajeittain. Tulkinnoissa vertailtiin jokaisen kohteen molempien 

poikuelaskentojen havaintoja toisiinsa. Havaintoihin merkittyjen ikäluokkien ja 

poikuekohtaisten poikasmäärien perusteella selvitettiin, mitkä molempien laskentojen 

yhteydessä havaituista poikueista olivat samoja, mutta toisen laskennan aikaan 

ikäluokaltaan vanhempia. Samaa poikuetta ei haluttu laskea tuloksiin kahdesti, joten jos 

poikue todettiin ikäluokan ja poikasmäärän perusteella samaksi, niin se laskettiin mukaan 

vain kerran.  

Jos poikue tulkittiin molempien poikuelaskentahavaintojen perusteella samaksi 

poikueeksi, niin poikasmäärän kohdalla on aina huomioitu, että yhdeksi poikueeksi 

tulkitussa poikueessa tuli toisen laskennan aikaan olla poikasia yhtä monta tai vähemmän, 

kuin oli ensimmäisen laskennan yhteydessä. Lopullisissa poikasten kokonaismäärissä on 

käytetty toisen laskennan aikaan määritettyjä poikasmääriä, koska se edustaa 

eloonjääneitä poikasia.  

Jos maastohavaintoihin ei ollut kirjattu poikueen ikäluokkaa, tällöin poikue laskettiin aina 

omaksi poikueekseen eikä tulkintoja poikueen ikäluokasta toisen laskennan aikaan tehty. 

Näin toimittiin, koska mitään konkreettista näyttöä tulkinnalle ei ollut. Hätäilevät naaraat 

maastohavainnoissa tulkittiin aina yhdeksi poikueeksi, jossa on yksi poikanen, koska 

poikasten todellista lukumäärää ei pystytty todentamaan. Näin tehtiin, jotta poikue saatiin 

merkittyä dataan ja pystyttiin huomioimaan analyyseissä. 

Tulkinnoissa hyödynnettiin ikäluokituksen ja poikasmäärien lisäksi myös 

poikuelaskentojen välistä ajanjaksoa. Tulkinnat tehtiin samalla tavalla riippumatta siitä, 

oliko kaikkien laskentojen välillä täsmälleen sama aikaväli vai ei. Poikuelaskennat 

suoritettiin noin 3–4 viikon välein jokaisella kohteella, joka tarkoittaa sitä, että 

ensimmäisen laskennan aikaan: 

1a ikäluokan poikaset olivat lajista riippuen toisen laskennan aikaan noin 2a tai 2b ikäisiä, 
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1b poikaset → 2b tai 2c ikäisiä,  

1c poikaset → 2c ikäisiä (3a), 

2a poikaset → 3a ikäisiä (2c) (Kuva 5.). 

Jos kohteella havaittiin poikueita ainoastaan ensimmäisen tai toisen poikuelaskennan 

yhteydessä, tai kohteella havaittiin ensimmäisen ja toisen laskennan aikaan eri lajin 

poikueita, ei tulkintoja poikueiden ja poikasten määristä tarvinnut erikseen tehdä.  

Sorsalaskennoista ja niiden yhteydessä havaituista muista kosteikkolinnuston lajeista 

luotiin tämän tutkimuksen selitettävät muuttujat. Selitettävien muuttujien valinta 

aineistokoon perusteella esitellään tarkemmin kappaleessa 6.4. Sorsalaskentojen aineisto 

koostui tässä tutkimuksessa seitsemästä eri sorsalajista, jotka hyödynsivät kosteikkoja 

sekä pari- että poikueympäristöinä. Nämä lajit olivat sinisorsa, tavi, telkkä, haapana, 

lapasorsa (Anas clypeata), jouhisorsa ja tukkasotka (Aythya fuligula). Edellä mainittujen 

seitsemän sorsalajin lisäksi kosteikoilla havaittiin poikuelaskentojen yhteydessä 

punasotkapareja (Aythya ferina) ja heinätavipari (Anas querquedula), mutta ei niiden 

poikueita. Punasotka ja heinätavi laskettiin mukaan kosteikkolinnuston yleiseen 

lajimäärään, vaikka niitä ei voitu pari- tai poikuelaskentojen tuloksiin yhdistää. Täten 

tutkimuskosteikoilla havaittiin yhteensä yhdeksän eri sorsalajia. 

Sorsalajien lisäksi kosteikoilta havaittiin 13 muuta kosteikkolinnuston lajia (Taulukko 

2.). Tutkimuskosteikoilla tavattiin kaikkiaan siis 22 eri kosteikkolinnustoon kuuluvaa 

lajia, eikä tutkimuksessa ollut mukana yhtään linnutonta kosteikkoa vaan kaikilla 

kohteilla havaittiin vähintään yksi laji. Keskimäärin kosteikoilla oli 4,91 lajia (s = 2,31), 

mutta mukana aineistossa oli kaksi kohdetta, joista molemmilla tavattiin yli 10 lajia, 

toisella 11 ja toisella 13 lajia. Kaikista havaituista sorsalajeista ja muista 

kosteikkolinnuista koostettiin kohteittain yhteenveto kuvaamaan kosteikkolintujen 

lajimäärää.  
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Taulukko 2. Sorsalajien lisäksi kosteikoilla havaitut muut kosteikkolinnustoon kuuluvat lajit.  

 

Lajiryhmä ja laji 

 

Joutsenet 

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 

 

Hanhet 

Kanadanhanhi (Branta canadensis) 

 

Kurjet 

Kurki (Grus grus) 

 

Lokit 

Naurulokki (Larus ridibundus) 

Kalalokki (Larus canus) 

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) 

 

Tiirat 

Kalatiira (Sterna hirundo) 

 

Uikut 

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 

 

Rantakanat 

Nokikana (Fulica atra) 

Liejukana (Gallinula chloropus) 

 

Kahlaajat 

Metsäviklo (Tringa ochropus) 

Valkoviklo (Tringa nebularia) 

 

6.3.2 Kosteikkotunnusten laskenta ja määrittely  

 

Tutkimuskosteikoilta määritettiin ja laskettiin kosteikkotunnuksia eli kosteikkoja 

kuvaavia ominaisuuksia ja rakennepiirteitä. Kosteikkotunnuksia käytettiin tässä 

tutkimuksessa analyysien selittävinä muuttujina. Selittävien muuttujien ja 

muuttajakombinaatioiden valinta analyyseihin esitellään perusteluineen kappaleessa 6.4. 

Kosteikkotunnusten lyhenteet on merkitty niiden perään sulkeissa kursivoituna. 

Aiemmissa kappaleissa esiteltyjä kosteikkotunnuksia olivat kosteikon ikä (Ikä) ja 

kosteikkotyyppi (Tyyppi).  

Rakennepiirteiden määrittelyyn ja laskemiseen käytettiin Google Earth Pro- ja 

Paikkatietoikkuna -ohjelmia ja ohjelmissa määrityshetkellä olleita karttakuvia. Kohteilta, 

joista ei määrityshetkellä ollut saatavilla päivittynyttä kuvaa, joka olisi vastannut 

kosteikon nykytilaa tai kuva oli hyvin epäselvä, tehtiin määritykset maastohavaintoihin 
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perustuen arvioimalla. Jokaiselta kosteikolta laskettiin mainittuja karttaohjelmia käyttäen 

rantaviivan pituus (km), kokonaispinta-ala (ha), saarekkeiden määrä (kpl), saarekkeiden 

muodostama yhteispinta-ala (ha) ja kaikkien saarekkeiden yhteinen rantaviivan pituus 

(km). Rantaviivan pituus laskettiin kosteikon reunapenkereen sisäreunasta. Jos kohteen 

reunapenger oli epäselvä, esimerkiksi kuvissa näkyvän tulvavyöhykkeen takia tai 

järviruon muodostama kasvillisuusvyöhyke peitti kuvassa reuna-alueen, asetettiin 

rantaviivan kohta epäselvän alueen keskikohtaan. Näin toimittiin myös saarekkeiden 

rantaviivan pituutta laskettaessa. Niillä kohteilla, joilla kosteikko muodostui useasta 

kosteikkoaltaasta, summattiin kokonaispinta-alaan mukaan kaikkien altaiden pinta-alat. 

Saarekkeiksi määritettiin kaikki vähintään 1 m2 -kokoiset tai sitä suuremmat vedenpinnan 

yläpuolella olevat, selvästi rantaviivasta erillään olevat saaret. Näitä olivat esimerkiksi 

myös kivet ja kannot.  

Tämän tutkimuksen aineistossa kosteikkojen kokonaispinta-alat (K_ha) vaihtelivat 0,07–

11,80 hehtaariin, keskiarvon (ka) ollessa 1,87 ha ja keskihajonnan (s) 2,76. Rantaviivojen 

pituudet (K_km) olivat 0,17–4,56 kilometriin (ka = 1,0 km, s = 0,93). Saarekkeiden 

määrät (S_kpl) vaihtelivat huomattavasti kohteesta riippuen. Enimmillään yhdellä 

kosteikolla oli saarekkeita 107 kappaletta, ja osalla kosteikoista saarekkeita ei ollut 

lainkaan. Saarekkeiden kappalemäärien keskiarvo oli aineistossa 10,41 kpl (s = 17,92). 

Saarekkeiden yhteispinta-alat (S_ha) olivat 0–3,08 ha (ka = 0,24 ha, s = 0,51) ja 

rantaviivan pituudet (S_km) 0–5,01 km (ka = 0,61 km, s = 1,08).  

Kaikilta kosteikoilta määritettiin maastokäyntien aikana silmämääräisesti ilmaversoisen 

kasvillisuuden peittämä prosenttiosuus (%) avoveden alasta. Kasvillisuusprosenttiin ei 

laskettu mukaan saarekkeita eikä ilmaversoista kasvillisuutta määritetty tarkemmin. 

Usean kosteikkoaltaan muodostamassa kokonaisuudessa yksittäisten altaiden 

prosenttiosuuksista laskettiin keskiarvo edustamaan koko kosteikkokohdetta.  

Osa tutkimuskosteikoista oli niin uusia, ettei niille ollut ehtinyt kehittyä kasvillisuutta. 

Osalla kohteista kasvillisuudessa oli havaittavissa useita eri lajeja ja osalla taas 

kasvillisuus muodostui vain muutamasta kasvilajista. Joillakin kohteilla oli selvästi 

nähtävissä myös aggressiivista yhden kasvin muodostamaa umpeenkasvua. Riippumatta 

havaitusta kasvillisuudesta (Kasv%) peittävyysprosentit vaihtelivat kosteikoilla 1–90 % 

(ka = 26,63 %, s = 23,97). 
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6.3.3 Vesiselkärangattomien pyynti ja laboratorioanalyysi  

 

Kosteikkotunnuksiin kuuluvat myös kosteikoilta kerätyistä vesiselkärangattomista 

määritetyt suureet. Vesiselkärangatonnäytteet kerättiin kosteikoilta ensimmäisen 

poikuelaskennan yhteydessä ja tarvittaessa toisella poikuelaskentakierroksella 

täydennettiin puuttuvia näytteitä. Kaikilla kohteilla käytettiin neljää Hyvösen ja Nummen 

(2000) kuvaamaa aktiivisuuspyydystä, jotka olivat jokaisella kohteella 2 vrk (48 h). 

Pyydys rakentui yhden litran lasipurkista, jonka suuaukkoon oli kiinnitettynä läpinäkyvä 

muovisuppilo (Kuva 6a.). Suppilon ylähalkaisija oli 10 cm ja alahalkaisija 2,3 cm. 

Pyydykset upotettiin noin 25–30 cm syvyyteen vaakatasoon niin, että pyydyksen 

suuaukko oli kosteikon sisäosaa kohden. Pyydyksen sisään jätettiin pieni ilmatila sinne 

mahdollisesti joutuvien vesiliskojen eli manterien (Lissotriton vulgaris) takia. Vesiliskoja 

ei tässä tutkimuksessa laskettu, joten pyrittiin siihen, että kaikki pyydyksiin joutuneet 

yksilöt pystyttäisiin vapauttamaan elävinä takaisin kosteikkoon.  

 

 

Kuva 6. Vesiselkärangattomien keräyksessä käytetty välineistö (a. aktiivisuuspyydys, b. etanolia 

näytteiden säilömiseen, siivilä, suppilo ja keräysastia). 

 

Kahden vuorokauden jälkeen pyydykset tyhjennettiin kaataen pyydyksen sisältö 

silmäkooltaan 1 mm tiheän siivilän läpi (Kuva 6b.). Siivilään jäänyttä materiaalia 

huuhdottiin kevyesti ylimääräisen humuksen poistamiseksi, jonka jälkeen siivilässä olleet 

vesiselkärangattomat ja muu aines kerättiin tiivisti sulkeutuvaan lasipurkkiin (Kuva 6b.). 

Näytteisiin lisättiin etanolia niiden säilömiseksi ennen selkärangattomien tarkempaa 

tunnistusta.  

 b.  a. 
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Näytteet analysoitiin laboratoriossa. Jokaisen kohteen kaikki näytteet analysoitiin ensin 

erikseen, ja lopuksi kaikkien näytteiden tulokset yhdistettiin yhdeksi koko kosteikkoa 

edustavaksi tulokseksi. Vesiselkärangattomat määritettiin taksoneihin eli suku-, heimo- 

tai lajitasolle kokoluokittain. Määritys tehtiin petrimaljalta silmämääräisesti sekä 

mikroskooppia käyttäen. Vesiselkärangattomat jaettiin viiteen kokoluokkaan Nuddsin ja 

Bowlbyn (1984) määrittämää kokoluokitusta mukaillen (Taulukko 3.) Kokoluokituksen 

mukaan jokaiselle kokoluokalle määräytyi kokoluokkakerroin, jonka avulla voitiin tutkia 

eri vesiselkärangaton taksonien edustavuutta aineistossa.  

 

Taulukko 3. Vesiselkärangattomien kokoluokitus ja luokkakertoimet. Luokkakertoimet ovat 
kokoluokkavälin keskiarvoja. (Muokattu: Nudds ja Bowlby 1984) 

Kokoluokka Kokoluokkakerroin 

1 0–2,5 mm 1,3 

2 2,6–7,5 mm 5,1 

3 7,6–12,5 mm 10,1 

4 12,6–20,0 mm 16,3 

5 yli 20,1 mm (20,1–40 mm) 30,1 

 

Vesiselkärangattomien taksoni- ja kokoluokkamäärityksen jälkeen kosteikkokohteille 

laskettiin vesiselkärangattomien biomassaindeksi, – kokonaismäärä eli runsaus ja – 

lajirikkaus. Nämä kolme edellä mainittua suuretta kuvaavat kosteikkojen ominaisuuksia 

ja kuuluvat tässä tutkimuksessa käytettäviin kosteikkotunnuksiin. 

Vesiselkärangattomien biomassaindeksi on laskettu kaavasta: 

(∑𝑘)/𝑝

𝑣
   

jossa  

∑𝑘 = kohteen kaikkien kokoluokkien summa, kun jokaisen kokoluokan kaikki havainnot 

on ensin kerrottu niitä vastaavilla luokkakertoimilla, 

𝑝 = aktiivisuuspyydysten kappalemäärä kosteikolla,  

𝑣 = vuorokausien määrä, jonka pyydykset olivat kosteikolla.  
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Vesiselkärangattomien biomassaindeksi (VSRbio) antaa tulokset muodossa 

biomassaindeksi/pyydys/vrk. Vesiselkärangattomien biomassaindeksi vaihteli 

kosteikoittain 4,10–1258,90 pyydys/vrk, kun keskiarvo oli 136,96 pyydys/vrk ja 

keskihajonta 203,82.  

Vesiselkärangattomien runsauteen (VSRrunsaus) laskettiin kaikki kohteen selkärangaton 

yksilöt kokoluokasta riippumatta. Vesiselkärangattomien runsaus oli kosteikoittain 2–

3019 yksilöä. Keskiarvo selkärangattomien runsaudessa oli 218,98 yksilöä ja 

keskihajonta 484,93.  

Vesiselkärangattomien lajirikkauteen (VSRlaji) laskettiin mukaan kaikki kohteella 

havaitut eri selkärangaton taksonit. Kosteikkokohtaiset lajirikkaudet vaihtelivat 2 

taksonista 14 taksoniin. Kaikkiaan tutkimuksessa havaittiin 26 eri vesiselkärangaton 

taksonia (Liite 1.). Keskimäärin kosteikoilla oli 7,58 taksonia (s = 2,84).  

 

6.4 Tilastollinen analyysi  

 

Aineiston alkutarkastelu 

Aineiston analyysi aloitettiin kerätyn sorsa-aineiston alkutarkastelulla, jossa vertailtiin 

havaintojen kokonaismääriä sorsalajeittain. Sinisorsa-, tavi- ja telkkäpareja havaittiin 

kosteikoilla muita lajeja huomattavasti enemmän (Taulukko 4.). Parilaskentojen kolme 

vahvinta lajia olivat myös poikuelaskentojen tuloksissa eniten edustettuina. Haapanan 

pari-, poikue- ja poikasmäärät jäivät huomattavasti alle sinisorsan, tavin ja telkän 

havaintomääriä. Samaan aikaa haapanan havaintomäärät erosivat selvästi myös 

lapasorsan, jouhisorsan ja tukkasotkan kaikista havainnoista (Taulukko 4.). Tutkittaviksi 

lajeiksi valittiin havaintomäärien perusteella sinisorsa, tavi, telkkä ja haapana. 

Lapasorsan, jouhisorsan ja tukkasotkan kohdalla luotettavien tilastollisten tulosten 

saaminen vähäisten havaintojen takia ei olisi ollut mahdollista, joten ne jätetiin 

yksittäisinä lajeina tilastoanalyysin ulkopuolelle. Nuo lajit otettiin kuitenkin myöhemmin 

huomioon, kun tarkasteltiin kosteikkolinnuston lajimääriä. Kosteikkolinnuston 

lajimäärää kuvattiin kohteilla havaittujen eri lajien kautta, ei lajien pari- tai 

poikuemäärien kautta. Tähän päädyttiin, etteivät yksittäiset, mutta merkittävät 

lajihavainnot katoa data-analyysin myötä havaintomääriltään suurien 

lintupopulaatioiden, kuten lokkikolonioiden, joukkoon. Sorsien pari- ja 
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poikuelaskentojen tuloksia käsiteltiin analyyseissä lajeittain selitettävinä muuttujina ja 

kosteikkolinnuston lajimäärä oli mukana omana selitettävänä muuttujanaan (Taulukko 

5.).  

 

Taulukko 4. Pari- ja poikuelaskentojen tulokset lajeittain ja kosteikkotyypeittäin.  

  

Sinisorsa 

 

Tavi 

 

Telkkä 

 

Haapana 

 

Lapasorsa* 

 

Jouhisorsa* 

 

Tukkasotka* 

        

Pareja yht. A 90 106 73 26 12 3 11 
metsäkosteikoilla 34 49 38 13 3 0 6 
peltokosteikoilla 56 57 35 13 9 3 5 
        

Poikueita yht. B 45 66 98 23 3 4 4 
metsäkosteikoilla 21 42 57 11 1 1 3 
peltokosteikoilla 24 24 41 12 2 3 1 
        
Poikasia yht. 251 367 462 76 19 14 16 
metsäkosteikoilla 113 231 264 40 10 5 9 
peltokosteikoilla 138 136 198 36 9 9 7 
        
Koostettu 

keskimääräinen 

poikuekoko C 

5,86 5,60 3,95 3,60 6,33 3,5 4,17 

metsäkosteikoilla 5,28 5,41 4,12 4,38 10,0 5,0 2,75 

peltokosteikoilla 6,38 5,81 3,61 2,83 4,50 3,0 7,0 

*= näitä lajeja ei huomioitu analyyseissä vähäisten havaintojen takia. 

A = parilaskenta, kun laskettiin kosteikkoa elinympäristönä käyttävien parien määrä.  

B = molempien poikuelaskentojen mukaan tulkittu poikuemäärä, josta voidaan päätellä kosteikkoa 

poikueympäristönä hyödyntäneiden sorsaparien todellinen määrä ≠ A  

C = poikasia/poikue. Kosteikkokohtaisten poikuekokojen yhteenveto kosteikkotyypeittäin. Huomioi 

kosteikkokohtaisen vaikutuksen poikuekokoon paremmin, kuin kaikista poikueista ja pareista laskettu 

keskiarvo, joka tasaa poikuekokojen välisiä eroja.    
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Taulukko 5. Lista mallinnuksessa käytetyistä selitettävistä muuttujista.  

 

Muuttujat 

 

Sorsaparit 

Sinisorsaparit 

Taviparit 

Telkkäparit 

Haapanaparit 

 

Sorsapoikueet 

Sinisorsapoikueet 

Tavipoikueet 

Telkkäpoikueet 

Haapanapoikueet 

 

Muut 

Kosteikkolinnuston lajimäärä 

 

Alkutarkastelun yhteydessä eri mittayksiköittäin määritetyt ja lasketut 

kosteikkotunnukset skaalattiin normalisoiduiksi arvoiksi välille 0–1, jotta 

kosteikkoaineisto saatiin vertailukelpoiseksi kokonaisuudeksi. Tämä mahdollisti 

selittävien muuttujien välisen testauksen aineistosta ennen tilastoanalyysiä.   

Poikkeavat havainnot 

Ennen varsinaista tilastoanalyysiä tutkimusaineistojen rajoituksiin perehdyttiin Zuurin 

ym. (2010) määrittelemän protokollan mukaan. Tarkastelussa oli mukana kaikki sorsa-

aineistoon, kosteikkolinnuston lajimääriä kuvaavaan aineistoon ja kosteikkotunnuksien 

muodostamaan kosteikkoaineistoon kuuluneet muuttujat. Ensimmäiseksi aineistoja 

tutkittiin visuaalisesti poikkeavien havaintojen varalta käyttämällä helmitaulukko- 

(Cleveland dot plot) ja laatikko-janakuvaajia (Boxplot). Lisäksi kaikille tutkimuksen 

muuttujille laskettiin aineistosta 25., 50. ja 75. persentiilit ja ylä- ja alakvartiilit. Ylä- ja 

alakvartiilien avulla aineistosta määriteltiin poikkeavia havaintoja eri kertoimien mukaan. 

Kertoimina käytettiin sekä 1,5 että 2,2, joiden molempien antamat poikkeavat havainnot 

tarkistettiin. Kaikki havainnot todettiin todellisiksi ja ne jätettiin aineistoon.  
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Multikollineaarisuus ja Pearsonin korrelaatiokerroin  

Muuttujien välistä multikollineaarisuutta testattiin käyttämällä raja-arvona VIF-arvoa 3, 

jota muuttujien väliset arvot eivät saaneet ylittää. Multikollineaarisuustestauksen 

perusteella muuttujakombinaatioiden ulkopuolelle jätettiin VSRrunsaus–muuttuja. 

Pearsonin korrelaatiokertoimien avulla saatiin esille muita muuttujia, joilla oli joko 

erittäin vahva (r ≤ -0,7 tai r ≥ 0,7) tai vahva (0,5 < r < 0,69) yhteys, jonka vuoksi niitä ei 

voinut yhdistää samoihin malleihin (Taulukko 6.).  Analyysien ulkopuolelle jätettiin 

korrelaatiotestauksen perusteella myös K_ha– ja S_km–muuttujat.  

 

Taulukko 6. Vahvojen korrelaatioiden vuoksi analyysien ulkopuolelle jätetyt 

muuttujakombinaatiot.  

Muuttujakombinaatio Pearsonin korrelaatiokerroin 

K_ha → K_km r = 0,661 

K_ha → S_km r = 0,649 

K_ha → S_ha r = 0,755 

S_km → S_ha r = 0,881 

S_km → S_kpl r = 0,826 

 

Epälineaarisuus 

Aineistosta tarkasteltiin silmämääräisesti myös muuttujien välisiä epälineaarisia 

yhteyksiä. Joidenkin muuttujien välillä oli havaittavissa lievää epälineaarisuutta, mutta ei 

merkittävästi tai niin, että tulosten perusteella aineistosta pystyttäisiin varmasti toteamaan 

todellinen muuttujien välinen epälineaarinen yhteys. Tässä tutkimuksessa oletetaan 

aineiston lineaarisuus.  

Lopulliset muuttujat ja testattava mallijoukko 

Kosteikkoelinympäristöjä kuvaavista kosteikkotunnuksista otetiin tutkimukseen mukaan 

kaikkiaan kahdeksan (8) muuttujaa (Taulukko 7.). Kosteikkotunnuksista muodostettiin 

erilaisia muuttujakombinaatiota eli malleja niin, että kaikki kahdeksan muuttujaa 

esiintyivät mallijoukon malleissa yhtä monta (29) kertaa. Mallitestaukseen muodostui 93 

mallia sisältävä mallijoukko. Mallijoukossa oli mukana nollamalli, kaikki mahdolliset 

kahden ja kolmen muuttujan muuttujakombinaatiot sekä kaikki muuttujat yksittäin. 

Mallijoukosta pyrittiin saamaan tilastollisilla monimuuttujamenetelmillä ja 

informaatioteoriapohjaisilla menetelmillä esiin ne mallit eli rakennepiirteiden ja 
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ominaisuuksien yhdistelmät, jotka parhaiten selittävät kosteikkolintujen lajimäärää ja 

kunkin lajin parien ja poikueiden esiintymistä rakennetuilla kosteikoilla.  

 

Taulukko 7. Lista mallinnuksessa käytetyistä selittävistä kovariaatti- ja faktorimuuttujista 

lyhenteineen.  

 

Muuttujat 

 

Lyhenne 

 

Kovariaatit 

 

Ilmaversoisen kasvillisuuden prosenttiosuus koko avoveden alasta 

kosteikolla 

Kasv% 

Vesiselkärangattomien biomassaindeksi (pyydys/vrk) VSRbio 

Vesiselkärangattomien lajirikkaus VSRlaji 

Kosteikon rantaviivan pituus (km) K_km 

Saarekkeiden määrä (kpl) S_kpl 

Saarekkeiden yhteispinta-ala (ha) S_ha 

Kosteikon ikä (a) vuonna 2020 Ikä 

 

Faktori  

Kosteikkotyyppi: 1 = metsäkosteikko, 2 = peltokosteikko Tyyppi° 

°Mallinnuksessa vertailuryhmänä käytetty 2 = peltokosteikkoja  

 

Jakaumaoletuksien valinta  

Sinisorsan, tavin ja telkän kohdalla mallijoukon testauksessa käytettiin 

jakaumaoletuksena negatiivista binomijakaumaan aineistosta estimoidulla 

skaalaparametrilla. Negatiiviseen binomijakaumaan log-linkkifunktiolla päädyttiin 

mainittujen lajien kohdalla siksi, että näiden lajien kohdalla aineistossa oli havaittu 

ylihajontaa. Estimoitua skaalaparametria käytettiin, jotta tuloksista saataisiin 

mahdollisimman tarkkoja lievästä ylihajonnasta huolimatta. Sinisorsapoikueaineiston 

kohdalla joissakin malleissa estimoidun skaalaparametrin käyttö ei onnistunut, joten 

noiden mallien kohdalla käytettiin skaalaparametrina asetettua arvoa 1. Asetetun 

skaalaparametrin käyttö on ilmoitettu mallin perässä merkinnällä (1). Koska aineiston 

ylihajonta oli lievää, ei asetetun skaalaparametrin käyttö vaikuttanut tuloksiin 

merkittävästi.  

Haapanan kohdalla aineisto muutettiin binomiseksi, ja mallijoukon testauksessa 

käytettiin binääristä logistista regressiomallia. Haapana-aineistossa oli paljon nolla-

arvoja sekä yli- että alihajontaa, jotka vaikeuttivat luotettavien ja tarkkojen analyysien 
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tekemistä. Haapanan havaituille arvoille testattiin myös muita jakaumaoletuksia, mutta 

testauksista kävi ilmi, että haapana-aineisto on liian suppea luotettavien tulosten 

saamiseen muilla kuin binäärisellä logistisella regressiomallilla.  

Kosteikkolinnuston lajimäärää kuvaavien mallien testauksessa käytettiin 

jakaumaoletuksena Poisson-jakaumaa oletusskaalaparametrilla 1. Kosteikkolinnusto-

aineistossa ei ollut havaittavissa yli- eikä alihajontaa, joten estimoidun skaalaparametrin 

käyttö ei ollut tarpeellista.  

Mallijoukon ajo ja informaatiokriteerit mallijoukon vertailussa 

Mallijoukon testaukseen käytettiin IBM SPSS Statistics 26 -tilasto-ohjelmistoa. 

Mallivertailu perustuu tässä tutkimuksessa korjattuun Akaiken informaatiokriteeriin 

AICC, koska se soveltuu pienten aineistojen testaamiseen (Burnham ja Anderson 2002). 

Mallien vertailuun on AICC-arvojen lisäksi käytetty ΔAICC-arvoja, suhteellista 

uskottavuutta (relative likelyhood), painotettuja AICC-arvoja (Akaike weight), 

kumulatiivisia AICC:n painoja (cumulative weight) sekä AICC-arvojen todistusosuuksia 

(evidence ratio).  

ΔAICC-arvot laskettiin kaavasta (Burnham ja Anderson 2004): 

𝛥𝑖 = 𝐴𝐼𝐶𝑐𝑖 − 𝐴𝐼𝐶𝑐𝑚𝑖𝑛 

jossa AICCi on testattava malli ja AICCmin on mallijoukon pienimmän AICC-arvon saanut 

malli.  

Suhteellinen uskottavuus laskettiin kaavasta (Burnham ja Anderson 2004): 

exp(−𝛥𝑖/2) 

ja painotettu AICC (w) kaavasta (Burnham ja Anderson 2004): 

𝑤𝑖 =   
exp(−𝛥𝑖/2)

∑exp(−𝛥𝑖/2)
 

Painotettu AICC (w) voidaan ymmärtää myös prosenttiosuutena, eli kuinka paljon koko 

mallijoukon malleista yksittäinen malli pystyy testattavaa aineistoa selittämään 

(Burnham ja Anderson 2002).  

Kumulatiivinen AICC-paino (C-W) laskettiin järjestyksessä parhaimmasta (AICCmin) 

mallista heikoimpaan malliin edeten kaavalla (Muokattu: Burnham ja Anderson 2002): 
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𝐶‐ 𝑊(𝑗) =  𝑤𝑖 + 𝐶‐ 𝑊𝑗 

jossa wi on testattavan mallin painoarvo (w) ja C-W(j) on järjestyksessä edellisen mallin 

kumulatiivinen painoarvo. Mallien C-W-painot laskettiin kaikkien mallien yli niin, että 

viimeisen mallin kohdalla C-W-painot summautuivat arvoon 1.  

AICC-arvojen todistusosuus (E-ratio) laskettiin kaavasta (Burnham ja Anderson 2002): 

𝐸‐ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑤𝑚𝑖𝑛

𝑤𝑖
 

jossa wmin on parhaimman mallin painoarvo ja wi on testattavan mallin painoarvo.  

 

7 TULOKSET  
 

 

Tuloksissa esitetään sorsalajeittain, jokaisen lajin kohdalla testatun mallijoukon ΔAICC-

arvoihin perustuen, viisi kunkin lajin esiintymistä parhaiten selittävää mallia sekä 

yksittäisten muuttujien merkitsevyydet parametriestimaatteina. Saman periaatteen 

mukaan esitetään lisäksi viisi kosteikkolinnuston lajimäärää parhaiten kuvaavaa mallia ja 

lajimääriä kuvaavien yksittäisten muuttujien merkitsevyydet parametriestimaatteina. 

Tässä tutkimuksessa malleiksi, jotka pystyivät selittämään sorsien esiintymistä ja 

kosteikkolinnuston yleistä lajimäärää, laskettiin ne mallit, joiden ΔAICC-arvo ≤ 2 (ΔAICC 

= AICCi - AICCmin) (Burnham ja Anderson 2004). Tuloksissa esitetään myös nollamallin 

sijoittuminen suhteessa esiintymistä selittäviin malleihin. Mallivalintaan liittyvien 

epävarmuustekijöiden takia (Burnham ja Anderson 2002) myös yksittäisten muuttujien 

merkitsevyydet haluttiin selvittää.  Yksittäisille muuttujille laskettiin kaikkien parien ja 

poikueiden kuten myös kosteikkolinnuston lajimäärän kohdalla painotetut 

parametrikeskiarvot (β-arvot, ehdoton keskivirhe, 95 % luottamusväli) (Taulukot 11., 16. 

ja 18.) käyttämällä painokertoimena mallien saamia AICC-painoja (wi = exp(-Δi/2) / 

∑exp(-Δi/2)) (Burnham ja Anderson 2004). Painotetut parametrikeskiarvot on laskettu 

kaikista mallijoukossa testattavina mukana olleista malleista. 
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7.1 Sorsaparien esiintymistä parhaiten kuvaavat mallit  

 

Sinisorsaparien esiintymistä selittäviä malleja (†) löytyi 21/93, ja nollamalli asettui 

mallivertailussa sijalle 38. Kaikista tässä tutkimuksessa mukana olleista sorsalajeista 

sinisorsaparit saivat eniten niiden esiintymistä selittäviä malleja, mutta mallien väliset 

erot olivat pieniä. Mallien selitysasteet jäivät muiden sorsaparien saamiin malleihin 

nähden matalalle tasolle 1,6–4,0 %:iin. Sinisorsaparien esiintymiseen vaikuttuvia 

kosteikon piirteitä ja ominaisuuksia oli monia, koska kaikki kosteikkotunnukset, 

kasvillisuusprosenttia (Kasv%) lukuun ottamatta, olivat mukana sinisorsaparien 

esiintymistä selittävässä mallijoukossa.  

Parhaissa malleissa sinisorsaparien kohdalla korostui kosteikon koon (K_km), iän (Ikä) ja 

vesiselkärangattomien (VSRbio, VSRlaji) positiivinen yhteisvaikutus (Taulukko 8.). 

Yksittäisinä muuttujina tarkasteltuna vesiselkärangattomien vaikutukset jäivät hyvin 

heikoiksi, ja kosteikon kokoon, ikään ja saarekkeiden pinta-alaan liittyvät ominaisuudet 

taas erottuivat muista tunnuksista, kun niiden vaikutus parien esiintymiseen oli selvästi 

positiivinen (Taulukko 11., Kuva 7.). Pelkästään kosteikon rantaviivan pituus selitti 4,0 

% sinisorsaparien esiintymisestä. Sinisorsa oli sorsista ainut, jonka parien esiintymiseen 

kosteikon iällä oli selvästi vaikutusta (Kuva 7.). Sinisorsalla havaittiin myös sorsapareista 

selkein, mutta pieni ero kosteikkotyyppien välillä (Taulukko 11.). Peltokosteikoilla 

tavattiin keskimäärin 2,7 paria ja metsäkosteikoilla 1,5 paria. Kun havaitut 

kosteikkokohtaiset parimäärät suhteutettiin kosteikkojen rantaviivan pituuteen, ero 

kosteikkotyyppien välillä kaventui lisää. Metsäkosteikoilla pareja oli noin 2,41 paria/km 

ja peltokosteikoilla noin 2,67 paria/km (Taulukko 12.).  
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Taulukko 8. AICC-arvojen perusteella viisi parhaiten sinisorsaparien elinympäristövalintaa 
kuvaavaa mallia.  

Mallit AICC* ΔAICC† w‡ C-W§ E-ratio¶ 

K_km 170,005 0,000 0,040 0,040 1,000 

Ikä + VSRbio + K_km 170,006 0,001 0,040 0,081 1,000 

Ikä + VSRbio + Tyyppi 170,069 0,064 0,039 0,120 1,032 

VSRlaji + K_km 170,129 0,123 0,038 0,157 1,064 

Ikä + K_km 170,164 0,159 0,037 0,195 1,083 

*Korjattu Akaiken informaatiokriteeri 

† Tutkittavan AICC-arvon (AICCi) ja parhaimman AICC-arvon (AICCmin) erotus. 

‡ Mallin painoarvo (AICC weight) 

§ Mallin kumulatiivinen painoarvo (Cumulative weight) 

¶ Todistusosuus (Evidence ratio) (wmin/wi).  

 

Taveja tavattiin tutkimuskosteikoilla sorsapareista eniten (Taulukko 4.). Taviparien 

esiintymistä selittäviä malleja (†) löytyi 10/93, ja nollamalli asettui mallivertailussa sijalle 

34. Myös taviparien kohdalla mallien väliset erot jäivät pieniksi, eikä yhtä selkeästi 

parasta mallia noussut esiin. Taviparien kohdalla mallien selitysasteet olivat 2,2–6,1 %. 

Kaikki 10 mallia koostuivat erilaisissa kombinaatioissa samoista muuttujista, kuin 

taviparien viisi parasta mallia, jotka on esitetty Taulukossa 9. Ainoan poikkeuksen 

selittävien mallien joukkoon teki Ikä–muuttuja, joka esiintyi joukossa kerran, mutta sen 

vaikutus taviparien esiintymiseen yksittäin jäi heikoksi (Taulukko 11., Kuva 7.). 

Parhaissa malleissa esiintyneet muuttujat (VSRbio, VSRlaji, K_km, S_ha) nousivat 

selvästi tavipareille tärkeimmiksi muuttujiksi myös yksittäin (Taulukko 11., Kuva 7.). 

Vesiselkärangattomien lajirikkaus selitti 3,8 %, kosteikon rantaviivan pituus 2,7 % ja 

vesiselkärangattomien biomassaindeksi 2,2 % taviparien esiintymisestä yksittäin. 

Kasvillisuudella ei ollut merkittävää vaikutusta parien esiintymiseen (Taulukko 11., Kuva 

7.). Myöskään kosteikkotyypillä ei ollut suurta vaikutusta tavipareille, vaikka tulokset 

olivat positiivisempi peltokosteikkojen hyväksi (Taulukko 11.). Peltokosteikoilla esiintyi 

noin 2,7 ja metsäkosteikoilla noin 2,1 paria. Ero kosteikkotyyppien välillä pysyi 

samanlaisena, kun parimääriä tarkasteltiin suhteessa rantaviivan pituuteen. Tällöin 

peltokosteikoilla esiintyi 3,44 ja metsäkosteikoilla 2,76 paria/km (Taulukko 12.).  
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Taulukko 9. AICC-arvojen perusteella viisi parhaiten taviparien elinympäristövalintaa kuvaavaa 
mallia.  

Mallit AICC* ΔAICC† w‡ C-W§ E-ratio¶ 

VSRbio + K_km 181,159 0,000 0,061 0,061 1,000 

VSRlaji + S_ha 181,515 0,356 0,051 0,111 1,195 

VSRlaji + K_km 181,765 0,606 0,045 0,156 1,354 

VSRlaji 182,104 0,945 0,038 0,194 1,604 

VSRbio + K_km + S_ha 182,292 1,133 0,034 0,228 1,762 

Lyhenteet on selitetty Taulukossa 8.  

 

Telkkäparien esiintymistä selittäviä malleja (†) oli 7/93, ja nollamalli asettui 

mallivertailussa sijalle 60. Mallien selitysasteet olivat 4,1–11,1 %. Kolme parasta 

telkkäparien esiintymistä selittävää mallia erottui selkeästi korkeammilla selitysasteilla 

muista malleista (Taulukko 10.). Telkän parhaat mallit pysyivät selittämään niiden 

esiintymistä kosteikoilla muiden sorsaparien saamia malleja paremmin, vaikka selittäviä 

malleja ja parihavaintoja oli telkällä vähemmän kuin muilla sorsapareilla.  

Vesiselkärangattomien biomassaindeksi (VSRbio) oli mukana kaikissa seitsemässä 

mallissa erilaisissa kombinaatioissa kosteikon rakennepiirteiden (K_km, S_kpl, S_km) 

kanssa. Myös kosteikkotyyppi esiintyi 7 mallin joukossa kerran, vaikka sen vaikutus 

telkkäparien esiintymiseen olikin muihin tunnuksiin nähden heikko (Taulukko 11.). 

Yksittäin VSRbio:n vaikutus telkkäparien esiintymiseen oli kaikista muuttujista selvästi 

merkittävin, kun muiden muuttujien vaikutukset jäivät huomattavasti sitä heikommiksi 

(Taulukko 11., Kuva 7.). VSRbio selitti noin 3,2 % parien esiintymisestä, kun muilla 

muuttujilla selitysarvot jäivät yksittäin alle 1 %:iin. Erona sinisorsa- ja tavipareihin telkkä 

näytti reagoivan positiivisesti metsäkosteikoihin (Taulukko 11., Kuva 7.), mutta vaikutus 

oli todellisuudessa minimaalinen, kun molemmilla kosteikkotyypeillä telkkäpareja oli 

keskimäärin 1,7. Kun parimäärät suhteutettiin kohteiden rantaviivan pituuteen, oli ero 

kosteikkotyyppien välillä edelleen hyvin pieni. Metsäkosteikoilla oli pareja noin 2,32 ja 

peltokosteikoilla 1,99 paria/km (Taulukko 12.).  
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Taulukko 10. AICC-arvojen perusteella viisi parhaiten telkkäparien elinympäristövalintaa 
kuvaavaa mallia. 

Mallit AICC* ΔAICC† w‡ C-W§ E-ratio¶ 

VSRbio + K_km 145,752 0,000 0,111 0,111 1,000 

VSRbio + S_kpl 146,152 0,400 0,091 0,201 1,221 

VSRbio + K_km + Tyyppi 146,251 0,499 0,086 0,287 1,283 

VSRbio + K_km + S_kpl 147,169 1,417 0,054 0,342 2,031 

VSRbio + K_km + S_ha 147,293 1,541 0,051 0,393 2,160 

Lyhenteet on selitetty Taulukossa 8. 

 

 

Kuva 7. Kosteikkotunnusten β-keskiarvojen (Taulukko 11.) suhteelliset merkitsevyydet 
selittämässä sorsaparien esiintymistä rakennetuilla kosteikoilla. Painotetut keskiarvot on laskettu 
kaikista mallijoukossa testattavina mukana olleista malleista. Kasv% = kasvillisuusprosentti 
kosteikon avoveden alasta, VSRbio = vesiselkärangattomien biomassaindeksi, VSRlaji = 
vesiselkärangattomien lajirikkaus, K_km = kosteikon rantaviivan pituus, S_kpl = saarekkeiden 
kappalemäärä, S_ha = saarekkeiden kokonaispinta-ala, Ikä = kosteikon toimintaikä vuonna 2020, 
Tyyppi = kosteikkotyypin vaikutus sorsaparien esiintymiseen, jossa oletuksena metsäkosteikot, 
mutta *-merkitä palkin päällä tarkoittaa lajin hyödyntävän enemmän peltokosteikkoja. 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Kasv% VSRbio VSRlaji K_km S_kpl S_ha Ikä Tyyppi

S
u
h
te

el
li

n
en

 m
er

k
it

se
v
y
y
s

Kosteikkotunnukset

Sinisorsa Tavi Telkkä

*

*



40 

 

Taulukko 11. Sorsaparien kosteikoilla esiintymistä kuvaavien yksittäisten muuttujien painotetut 

(wi) parametrikeskiarvot ehdottomine keskivirheineen, sekä 95 % luottamusvälin ala- ja 

ylärajoineen. Muuttujien keskiarvot on laskettu kaikista mallijoukossa testattavina mukana olleista 

malleista. 

     95 % luottamusväli  

Muuttuja β-arvo Ehdoton keskivirhe Alaraja Yläraja 

 

Sinisorsaparit 

    

Kasv% 0,003 0,073 -0,140 0,147 

VSRbio -0,112 0,285 -0,670 0,446 

VSRlaji -0,046 0,187 -0,413 0,321 

K_km 0,931 0,420 0,108 1,754 

S_kpl -0,122 0,185 -0,485 0,242 

S_ha 0,221 0,204 -0,180 0,621 

Ikä 0,340 0,221 -0,093 0,773 

Tyyppi° -0,245 0,128 -0,496 0,006 

     

Taviparit     

Kasv% -0,158 0,169 -0,489 0,174 

VSRbio 0,573 0,445 -0,299 1,445 

VSRlaji 0,601 0,403 -0,189 1,390 

K_km 0,720 0,426 -0,116 1,556 

S_kpl 0,112 0,256 -0,390 0,614 

S_ha 0,529 0,389 -0,234 1,291 

Ikä -0,089 0,149 -0,381 0,204 

Tyyppi° -0,034 0,063 -0,158 0,089 

     

Telkkäparit     

Kasv% -0,018 0,068 -0,151 0,114 

VSRbio 1,679 0,558 0,586 2,772 

VSRlaji 0,238 0,164 -0,084 0,561 

K_km 0,584 0,278 0,038 1,130 

S_kpl 0,459 0,239 -0,009 0,928 

S_ha 0,246 0,170 -0,087 0,580 

Ikä 0,092 0,100 -0,103 0,287 

Tyyppi° 0,052 0,051 -0,048 0,152 

Muuttujien lyhenteet on selitetty Taulukossa 7. 

°Tyyppi-muuttujan parametriarvot kertovat faktorin suunnasta ja vaikutuksen vahvuudesta: positiiviset 

arvot osoittavat metsäkosteikkojen positiivisen vaikutuksen ja negatiiviset arvot peltokosteikkojen 

positiivisen vaikutuksen sorsaparien esiintymiseen.  
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Taulukko 12. Sorsaparien ja -poikueiden määrät suhteessa kosteikkojen rantaviivan pituuteen 

(km) lajikohtaisina keskiarvoina. Keskiarvot on laskettu kosteikkokohtaisista tuloksista ja arvojen 

keskihajonnat on ilmoitettu sulkeissa. Alla esitettynä tutkimuskosteikkojen rantaviivojen pituudet 

kosteikkotyypeittäin.  

   

Pareja/ km¨ 

 

Poikueita/ km* 

   

Sinisorsa 2,54 (2,94) 0,80 (1,45) 

metsäkosteikoilla 2,41 (2,88) 0,96 (1,81) 

peltokosteikoilla 2,67 (3,08) 0,63 (0,94) 

   

Tavi  3,08 (3,82) 2,0 (3,82) 

metsäkosteikoilla 2,76 (2,92) 2,45 (4,90) 

peltokosteikoilla 3,44 (4,65) 1,50 (2,09) 

   

Telkkä  2,16 (2,51) 2,91 (2,86) 

metsäkosteikoilla 2,32 (2,10) 4,17 (2,87) 

peltokosteikoilla 1,99 (2,93) 1,52 (2,17) 

   

Kosteikon rantaviivan pituus (km) 

 Keskimäärin (s) Vaihteluväli 

Kaikilla kosteikoilla 1,00 (0,93) 0,17–4,56  

metsäkosteikoilla 0,77 (0,63) 0,18–2,63  

peltokosteikoilla 1,26 (1,14) 0,17–4,56  

¨ Parilaskennan aikaan kosteikoilla havaitut parit. 

*Poikueita/ km = kosteikolla pesiviä pareja/ km. 

 

Haapanaparien kohdalla mallijoukon testaus ei tuottanut samanlaisia tuloksia kuin 

muiden sorsaparien kohdalla. Mikään muodostetuista muuttujakombinaatioista ei 

selittänyt haapanaparien esiintymistä kosteikoilla paremmin kuin nollamalli. Nollamalli 

erottui muusta mallijoukosta AICC-arvojensa mukaan selvästi, sillä toiseksi ”parhaan” 

mallin ΔAICC-arvo oli 4,859 ja muiden mallien samat arvot olivat yli 17. Nollamallin 

selitysaste haapanaparien kohdalla oli noin 91,9 %, ja vaikka toiseksi paras malli ei ollut 

ΔAICC-arvoltaan sopiva määritettyyn tasoon (ΔAICC ≤ 2) nähden, oli sen selitysaste noin 

8,1 %. Tämä osoittaa, että tässä tutkimuksessa muilla testatuilla malleilla ei käytännössä 

ollut mitään selitysarvoa haapanan esiintymistä selitettäessä. Toiseksi paras malli sisälsi 

ainoana muuttuja kosteikkotyypin. Kosteikkotyypin merkitsevyys oli heikosti 

positiivinen metsäkosteikoilla, mutta ero peltokosteikoihin oli minimaalinen.  



42 

 

7.2 Sorsapoikueiden esiintymistä parhaiten kuvaavat mallit  

 

Sinisorsapoikueiden kohdalla esiintymistä selittäviä malleja (†) oli 7/93, ja nollamalli 

asettui mallivertailussa sijalle 46. Paras malli selitti 13,5 % sinisorsapoikueiden 

esiintymisestä ja muut selittävän joukon mallit olivat selitysasteeltaan 5,1–8,1 %. 

Kosteikon rantaviivan pituus (K_km) oli mukana kaikissa sinisorsapoikueiden parhaissa 

malleissa yhdessä kasvillisuuden, kosteikkotyypin, vesiselkärangattomien 

biomassaindeksin sekä saarekemuuttujien (S_ha, S_kpl) kanssa (Taulukko 13.). 

Sinisorsapoikueiden kohdalla oli havaittavissa samanlainen positiivinen yhteisvaikutus 

eri kosteikon ominaisuuksien välillä kuin sinisorsaparien kohdalla. Poikueiden kohdalla 

yhteisvaikutuksessa korostui nimenomaan kosteikon koko, kasvillisuus ja rakennepiirteet 

(S_ha, S_kpl). Yksittäin tarkasteltuna K_km:n vaikutus erottui muita tunnuksista selvästi, 

kun muiden kosteikkotunnusten vaikutukset jäivät sitä selvästi heikommiksi ja 

matalammalle tasolle (Taulukko 11., Kuva 8.). K_km selitti poikueiden esiintymisestä 

noin 5,0 % ja muiden tunnusten selitysosuudet yksittäin jäivät alle 0,1 %:iin.  

Kosteikkotyyppi selitti poikueiden esiintymistä heikosti, eikä eroa poikuemäärissä 

kosteikkotyypeittäin käytännössä ollut (0,9–1,0 poikuetta/kosteikko), vaikka tulokset 

reagoivat positiivisesti metsäkosteikkojen suuntaan (Taulukko 16., Kuva 8.). Kun 

poikuemäärät suhteutettiin rantaviivan pituuteen, oli metsäkosteikoilla keskimäärin 0,96 

ja peltokosteikoilla 0,63 poikuetta/km (Taulukko 12.). Sinisorsan keskimääräinen 

poikuekoko metsäkosteikoilla oli 5,3 ja peltokosteikoilla 6,4 poikasta/poikue/kosteikko 

(Taulukko 4.).  

 

Taulukko 13. AICC-arvojen perusteella viisi parhaiten sinisorsapoikueiden elinympäristövalintaa 
kuvaavaa mallia.  

Mallit AICC* ΔAICC† w‡ C-W§ E-ratio¶ 

Kasv% + K_km + Tyyppi 108,153 0,000 0,135 0,135 1,000 

VSRbio + K_km + S_ha (1) 109,174 1,021 0,081 0,216 1,666 

Kasv% + K_km + S_ha 109,263 1,110 0,078 0,294 1,742 

K_km + S_ha 109,357 1,204 0,074 0,368 1,825 

K_km + S_kpl + S_ha 109,584 1,431 0,066 0,434 2,045 

Lyhenteet on selitetty Taulukossa 8.  

(1) Mallissa on käytetty skaalaparametrina arvoa 1 aineistosta estimoidun skaalaparametrin sijaan.  
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Tavipoikueilla selittäviä malleja (†) oli 13/93, ja nollamalli asettui mallivertailussa sijalle 

48. Mallien selitysasteet olivat 2,6–7,0 %, ja tässä joukossa esiintyivät kaikki muut 

muuttujat paitsi kasvillisuusprosentti (Kasv%), jonka vaikutus oli positiivinen, mutta 

heikko muihin tunnuksiin verrattuna (Taulukko 16.). Vesiselkärangattomien (VSRbio, 

VSRlaji) merkitys erottui selvästi tavipoikueiden esiintymistä selitettäessä (Taulukot 14. 

ja 16.), kun VSR–muuttujista jompikumpi tai molemmat esiintyivät kaikissa 13 mallissa. 

Tavipoikueiden esiintymisessä oli metsäkosteikkojen hyväksi vain pieni ero, kun niillä 

poikueita havaittiin keskimäärin 1,8 ja peltokosteikoilla 1,1. Ero metsäkosteikkojen 

hyväksi kasvoi hieman, kun poikuemäärät suhteutettiin rantaviivan pituuteen. 

Metsäkosteikoilla esiintyi 2,45 poikuetta/km, kun peltokosteikoilla sama luku oli 1,5 

(Taulukko 12.). Kosteikkotyypillä ei ollut suurta vaikutusta tavin keskimääräisen 

poikuekokoon, sillä metsäkosteikoilla tavi sai noin 5,4 ja peltokosteikoilla noin 5,8 

poikasta/poikue/kosteikko (Taulukko 4.).  

 

Taulukko 14. AICC-arvojen perusteella viisi parhaiten tavipoikueiden elinympäristövalintaa 
kuvaavaa mallia.  

Mallit AICC* ΔAICC† w‡ C-W§ E-ratio¶ 

VSRbio 144,364 0,000 0,070 0,070 1,000 

VSRbio + K_km + Tyyppi 144,517 0,153 0,065 0,134 1,080 

VSRbio + Tyyppi 144,708 0,344 0,059 0,193 1,188 

VSRlaji 145,380 1,016 0,042 0,235 1,662 

VSRbio + S_ha 145,482 1,118 0,040 0,275 1,749 

Lyhenteet on selitetty Taulukossa 8. 

 

Telkkäpoikueita havaittiin kosteikoilta sorsapoikueista eniten (Taulukko 4.). 

Telkkäpoikueiden kohdalla testatusta mallijoukosta vain yksi malli selitti (†) poikueiden 

esiintymistä ja sen selitysaste oli noin 54,8 % (Taulukko 15.) nollamallin asettuessa 

mallivertailussa sijalle 79. Lähes kaikilla kosteikkotunnuksilla oli poikueiden 

esiintymiseen positiivinen vaikutus (Taulukko 16.). Vesiselkärangattomien 

biomassaindeksin, kosteikon rantaviivan pituuden ja saarekkeiden kappalemäärän 

vaikutukset kuitenkin korostuivat muihin tunnuksiin nähden (Taulukko 16., Kuva 8.). 

Edellä mainittujen tunnusten yhteisvaikutus poikueiden esiintymiseen oli selvä 

(Taulukko 16.), koska yksittäin kaikkien tunnusten selitysosuudet jäivät huomattavasti 
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alle 0,1 %:n. Kosteikkotyypiltään telkkäpoikueet reagoivat positiivisemmin 

metsäkosteikkoihin, joilla oli keskimäärin 2,5 poikuetta, kun peltokosteikoilla poikueita 

oli keskimäärin 1,95. Kun poikuemääriä tarkasteltiin suhteessa rantaviivan pituuteen, 

erottuivat metsäkosteikot selvästi. Niillä oli keskimäärin 4,17 poikuetta/km, kun 

peltokosteikoilla luku oli 1,52 (Taulukko 12.). Ero metsäkosteikkojen hyväksi oli 

havaittavissa myös telkän poikuekoon kohdalla, kun keskimääräinen poikuekoko oli 

metsäkosteikoilla 4,1 ja peltokosteikolla 3,6 poikasta/poikue/kosteikko (Taulukko 4.). 

 

Taulukko 15. AICC-arvojen perusteella viisi parhaiten telkkäpoikueiden elinympäristövalintaa 
kuvaavaa mallia.  

Mallit AICC* ΔAICC† w‡ C-W§ E-ratio¶ 

VSRbio + K_km + Tyyppi 156,796 0,000 0,548 0,548 1,000 

VSRbio + K_km + S_kpl 160,224 3,427 0,099 0,647 5,549 

VSRbio + VSRlaji + S_kpl 160,761 3,964 0,075 0,722 7,258 

VSRbio + S_kpl 161,637 4,841 0,049 0,771 11,252 

VSRbio + S_kpl + Tyyppi 162,445 5,648 0,033 0,803 16,847 

Lyhenteet on selitetty Taulukossa 8. 

 

 

Kuva 8. Kosteikkotunnusten β-keskiarvojen (Taulukko 16.) suhteelliset merkitsevyydet 
selittämässä sorsapoikueiden esiintymistä rakennetuilla kosteikoilla. Painotetut keskiarvot on 
laskettu kaikista mallijoukossa testattavina mukana olleista malleista. Lyhenteet selitetty Kuvassa 
7. 
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Taulukko 16. Sorsapoikueiden kosteikoilla esiintymistä kuvaavien yksittäisten muuttujien 

painotetut (wi) parametrikeskiarvot ehdottomine keskivirheineen, sekä 95 % luottamusvälin ala- 

ja ylärajoineen. Muuttujien keskiarvot on laskettu kaikista mallijoukossa testattavina mukana 

olleista malleista. 

   95 % luottamusväli   

Muuttuja β-arvo Ehdoton keskivirhe Alaraja Yläraja 

 

Sinisorsapoikueet 

    

Kasv% 0,637 0,357 -0,064 1,337 

VSRbio -0,058 0,344 -0,732 0,616 

VSRlaji 0,102 0,164 -0,219 0,423 

K_km 3,777 0,979 1,858 5,696 

S_kpl -0,291 0,293 -0,866 0,283 

S_ha 0,736 0,407 -0,062 1,534 

Ikä 0,004 0,101 -0,193 0,202 

Tyyppi° 0,289 0,164 -0,032 0,611 

     

Tavipoikueet     

Kasv% 0,057 0,136 -0,211 0,324 

VSRbio 2,106 1,148 -0,145 4,357 

VSRlaji 0,805 0,511 -0,196 1,807 

K_km 0,259 0,253 -0,238 0,756 

S_kpl 0,189 0,288 -0,376 0,754 

S_ha 0,235 0,254 -0,263 0,734 

Ikä -0,168 0,216 -0,590 0,254 

Tyyppi° 0,284 0,176 -0,061 0,629 

     

Telkkäpoikueet     

Kasv% 0,006 0,015 -0,023 0,035 

VSRbio 1,857 0,463 0,950 2,764 

VSRlaji 0,310 0,116 0,082 0,538 

K_km 1,730 0,369 1,006 2,454 

S_kpl 0,913 0,231 0,460 1,365 

S_ha -0,012 0,026 -0,062 0,039 

Ikä 0,005 0,023 -0,040 0,049 

Tyyppi° 0,548 0,181 0,192 0,903 

Muuttujien lyhenteet on selitetty Taulukossa 7. 

°Tyyppi-muuttujan parametriarvot kertovat faktorin suunnasta ja vaikutuksen vahvuudesta: positiiviset 

arvot osoittavat metsäkosteikkojen positiivisen vaikutuksen ja negatiiviset arvot peltokosteikkojen 

positiivisen vaikutuksen sorsapoikueiden esiintymiseen. 

 

Mallijoukon testauksessa kävi ilmi, ettei yksikään luotu muuttujakombinaatio selittänyt 

haapanapoikueiden esiintymistä kosteikoilla paremmin kuin nollamalli. Kuten 

haapanaparien tapauksessa, nollamallin selitysaste oli noin 91,9 % ja seuraavaksi ”paras” 

malli selitti noin 8,1 %, eikä muilla malleilla ollut käytännössä lainkaan selitysarvoa.  
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7.3 Kosteikkolinnuston lajimäärää parhaiten kuvaavat mallit  

 

Kosteikkolinnuston lajimäärää selittäviä malleja (†) oli 9/93, ja nollamalli asettui 

mallivertailussa sijalle 74. Parhaiden mallien selitysasteet nousivat yli 11 %:iin 

(Taulukko 17.), ja muiden selittävien mallien selitysasteet olivat 4,5–6,4 %. Yhteistä 

parhaille malleille oli, että K_km esiintyi niissä kaikissa joko yksin tai yhdessä toisen 

VSR–muuttujista (VSRbio, VSRlaji) kanssa. Muut parhaissa malleissa esiintyneet 

kosteikkotunnukset olivat saarekkeiden kokonaispinta-ala, kasvillisuus ja 

kosteikkotyyppi. Yhdenkään muun tunnuksen vaikutus kosteikkolinnuston lajimäärään 

yksittäin ei kuitenkaan ollut yhtä huomattava kuin K_km:n (Taulukko 18., Kuva 9.), 

vaikka kaikki tunnukset vaikuttivat lajimäärään positiivisesti (Taulukko 18.).  

Kosteikkotyypillä ei käytännössä ollut vaikutusta lajimäärään (ka 4,91 lajia/kosteikko), 

vaikka ero tyyppien välillä näyttäytyi positiivisena metsäkosteikkojen hyväksi (Taulukko 

18. ja Kuva 9.).  

 

Taulukko 17. AICC-arvojen perusteella viisi parhaiten kosteikkolinnuston lajimäärä kuvaavaa 
mallia.  

Mallit AICC* ΔAICC† w‡ C-W§ E-ratio¶ 

VSRlaji + K_km 170,411 0,000 0,117 0,117 1,000 

VSRbio + K_km 170,430 0,019 0,116 0,233 1,009 

K_km 171,611 1,200 0,064 0,298 1,822 

VSRlaji + K_km + S_ha 171,878 1,466 0,056 0,354 2,082 

Kasv% + VSRbio + K_km 171,986 1,575 0,053 0,407 2,198 

Lyhenteet on selitetty Taulukossa 8.  
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Kuva 9. Kosteikkotunnusten β-keskiarvojen (Taulukko 18.) suhteelliset merkitsevyydet 
selittämässä kosteikkolinnuston lajimäärää rakennetuilla kosteikoilla. Painotetut keskiarvot on 
laskettu kaikista mallijoukossa testattavina mukana olleista malleista. Lyhenteet selitetty Kuvassa 
7.  

 

Taulukko 18. Kosteikkolinnuston lajimäärää kuvaavien yksittäisten muuttujien painotetut (wi) 

parametrikeskiarvot ehdottomine keskivirheineen, sekä 95 % luottamusvälin ala- ja ylärajoineen. 

Muuttujien keskiarvot on laskettu kaikista mallijoukossa testattavina mukana olleista malleista.  

   95 % luottamusväli  

Muuttuja β-arvo Ehdoton keskivirhe Alaraja Yläraja 

 

Kosteikkolintujen lajimäärä 

    

Kasv% 0,037 0,045 -0,052 0,125 

VSRbio 0,099 0,157 -0,208 0,407 

VSRlaji 0,077 0,119 -0,157 0,310 

K_km 1,318 0,269 0,791 1,845 

S_kpl 0,032 0,056 -0,077 0,141 

S_ha 0,061 0,066 -0,069 0,191 

Ikä 0,004 0,037 -0,070 0,077 

Tyyppi° 0,016 0,023 -0,028 0,060 

Muuttujien lyhenteet on selitetty Taulukossa 7. 

°Tyyppi-muuttujan parametriarvot kertovat faktorin suunnasta ja vaikutuksen vahvuudesta: positiiviset 

arvot osoittavat metsäkosteikkojen positiivisen vaikutuksen ja negatiiviset arvot peltokosteikkojen 

positiivisen vaikutuksen kosteikkolinnuston lajimäärään. 
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8 TULOSTEN TARKASTELU  
 

8.1 Sorsien elinympäristövalinta rakennetuilla kosteikolla  

 

Telkän esiintyminen kosteikoilla oli selvästi suhteessa vesiselkärangattomiin, joka on 

havaittu jo useissa aiemmissa tutkimuksissa (Nummi ja Pöysä 1993, 1995a, Nummi ym. 

2012, 2015). Vesiselkärangattomista nimenomaan niiden biomassaindeksi, joka huomio 

niin VSR määrän kuin kokojakauman vaikutti sekä telkän pari- että poikuevaiheessa. 

Telkän pari- ja poikuevaiheissa korostuivat myös samat kosteikon fyysiset ominaisuudet. 

Kosteikon rantaviivan pituus, joka tämän tutkimuksen tuloksissa kuvaa myös kohteiden 

kokoa vaikutti yhdessä saarekkeiden ja VSR:n kanssa telkän esiintymiseen merkittävästi. 

Myös aiemmissa tutkimuksissa sorsien on havaittu reagoivan positiivisesti kosteikon 

kokoon, vaikka lajit hyödyntävät vaihtelevasti myös pieniä kosteikkoja (Nummi ja Pöysä 

1995a, Holopainen ym. 2015). Osan sorsista tiedetään myös suosivan saarekkeita 

elinympäristössään (Holopainen ym. 2015), mutta selkeää tulosta saarekkeiden 

merkityksestä juuri telkän esiintymiseen ei muissa tutkimuksissa ole havaittu.  

Kosteikkoja ympäröivän alueen merkitys ei telkän kohdalla korostunut kuin 

poikuevaiheessa, jossa karummat metsätyyppien kosteikot näyttäytyivät selvästi niille 

tärkeinä elinalueina. Telkän on myös muissa tutkimuksissa havaittu hyödyntäneen 

karumpia ja kasvillisuudeltaan köyhempiä elinympäristöjä kuin puolisukeltajien (Nummi 

ja Pöysä 1993, 1995a). Tämän tutkimuksen tulokset tukevat näitä aiempien tutkimusten 

havaintoja, sillä kasvillisuus ei korostunut telkän osalta sen kummassakaan vaiheessa.  

Sinisorsan ja tavin tuloksissa korostui elinympäristön kokonaisuus, jossa elinalueen 

valintaan vaikutti yhtä aikaa useita eri rakennepiirteitä ja ominaisuuksia. Lähes kaikki 

tässä tutkimuksessa testatut kosteikkotunnukset vaikuttivat jollain tasolla molempien 

lajien esiintymiseen. Esimerkiksi Raven ym. (2007) havaitsivat, että parhaiten sinisorsan 

esiintymistä selittänyt malli sisälsi 31 muuttujaa ja Leschisin ym. (1992) tutkimuksen 

keskiössä olleiden puolisukeltajien esiintymistä selitti 18 kosteikkomuuttujaa. Myös 

Elmberg ym. (1993) nostivat esille elinympäristön yleisen tilan ja kokonaisuuden 

vaikutuksen sorsien esiintymiseen. Sinisorsan kohdalla mallitarkastelussa nousi esiin 

selvä kosteikkotunnusten välinen positiivinen yhteisvaikutus, joka ei yksittäisiä tunnuksia 

tarkastellessa ollut havaittavissa, mutta joka vaikutti merkittävästi sinisorsan 

esiintymiseen. Sekä sinisorsa- että taviparien kohdalla tuloksissa oli nähtävissä selvempi 
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kallistuminen tiettyjen kosteikko-ominaisuuksien suuntaan kuin lajien poikuevaiheissa. 

Molempien lajien parivaiheissa korostuivat vesiselkärangattomat, kohteiden rantaviivan 

pituus ja näiden lisäksi tavilla saarekkeet ja sinisorsalla kosteikon ikä. Poikuevaiheissa 

molempien lajien esiintymistä selitti runsaampi joukko muuttujia, mutta kasvillisuuden 

merkitys ei erityisesti korostunut, vaikka aiemmissa tutkimuksissa sinisorsan ja tavin on 

havaittu hyödyntäneen kasvillisuudeltaan reheviä kohteita (Nummi ja Pöysä 1993, 1995a, 

Nummi ym. 2013, Pöysä ym. 2013). Molemmat lajit kykenevät kuitenkin mukautumaan 

erilaisiin elinympäristöihin (Holopainen ym. 2014, Pöysä ym. 2019) ja käyttämään sekä 

reheviä että karumpia alueita tarvittaessa (Nummi ym. 1994, Suhonen ym. 2011). Myös 

tämän tutkimuksen tulokset osoittavat sinisorsan ja tavin monipuolista elinalueiden 

hyödyntämistä, koska selvää tietyn kosteikkotyypin suosimista ei kummankaan lajin 

kohdalla ollut havaittavissa.  

Havaintomäärien perusteella rakennetut kosteikot vaikuttavat sopivan sorsien 

elinympäristöiksi hyvin. Pari- että poikuemäärät ovat rakennetuilla kosteikoilla tämän 

tutkimuksen mukaan korkeampia kuin esimerkiksi järviltä, lammilta tai majavatulvikoilta 

havaitut vastaavat määrät. Rakennetuilla kohteilla tavattiin sinisorsapareja keskimäärin 

2,54 paria/ rantaviivakilometri, kun vastaavat sinisorsan parimäärät olivat muilla 

kohteilla olleet 0,45–1,86 paria/ rantaviiva km (Nummi ym. 1994, Nummi ja Pöysä 

1995a). Taviparien tiheys rakennetuilla kosteikoilla nousi tutkimuslajeista korkeimmaksi, 

kun kosteikoilla oli keskimäärin 3,08 paria/ rantaviiva km, ja muissa tavallisilla järvillä 

tehdyissä tutkimuksissa tavipareja oli ollut 0,15, 0,34 (Nummi ym. 2019) ja 0,57 (Nummi 

ja Pöysä 1995a) paria/ rantaviiva km. Telkkäpareja oli rakennetuilla kosteikoilla 

keskimäärin 2,16 paria/ rantaviiva km, kun vastaava parimäärä oli Nummen ja Pöysän 

(1995a) tutkimuksessa 0,53 pari/ rantaviiva km.  

Rakennetut kosteikot pystyvät tulosten perusteella ylläpitämään myös suurempaa määrää 

poikueita, kuin vastaavat muut alueet. Poikuekoossa (poikasia/poikue) ei kuitenkaan 

rakennettujen ja muiden alueiden välillä juurikaan ole eroa. Rakennetuilla kosteikoilla 

sinisorsalla tavattiin noin 0,8 poikuetta/ rantaviiva km, 5,86 poikasta/ poikue ja noin 1 

poikue molemmilla kosteikkotyypeille. Sinisorsapoikueiden samat arvot muissa 

tutkimuksissa ovat olleet 0,17 poikuetta/ rantaviiva km (Nummi ja Pöysä 1995a), 5,3 

poikasta/ poikue (Nummi ja Pöysä 1995a) ja 0,17 poikuetta/ järvi (Nummi ym. 2013).  
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Tavilla oli rakennetuilla kosteikoilla 2,0 poikuetta/ rantaviiva km, 5,6 poikasta/ poikue ja 

1,1 poikuetta/ pelto- ja 1,8 poikuetta/ metsäkosteikoilla. Vastaavat arvot ovat muissa 

tutkimuksissa olleet 0,23 poikuetta/ rantaviiva km (Nummi ja Pöysä 1995a), 4,2 poikasta/ 

poikue (Nummi ja Pöysä 1995a) ja 0,46 poikuetta/ järvi (Nummi ym. 2013).   

Telkkäpoikueiden kohdalla poikuekoko ja poikueiden määrä oli rakennetuilla 

kosteikoilla hieman lähempänä muilta kohteilta saatuja arvoja. Telkällä havaittiin 2,91 

poikuetta/ rantaviiva km, 3,95 poikasta/ poikue, 2,5 poikuetta/ metsä- ja 1,95 poikuetta/ 

peltokosteikko. Aiempien tutkimusten mukaan samat arvot ovat olleet 0,21 poikuetta/ 

rantaviiva km (Nummi ja Pöysä 1995a), 3,0 poikasta/ poikue (Nummi ja Pöysä 1995a) ja 

1,48 poikuetta/ järvi (Nummi ym. 2013). 

 

Sorsien elinympäristövalintaan liittyvien hypoteesien toteutuminen  

Ensimmäinen hypoteesi (1) toteutui oletetusti, kun lajeittain ja lajien sisällä pari- ja 

poikuevaiheiden välillä eri elinympäristön piirteet ja ominaisuudet tai niiden yhdistelmät 

nousivat merkittävimmiksi kuin toiset.  

(1) ”Kuten luonnontilaisissa elinympäristöissä, myös rakennetuilla kosteikoilla 

kohteiden rakennepiirteet ja ominaisuudet korostuvat sorsien elinympäristövalinnassa.” 

Elinympäristöjen ominaisuuksia tarkemmin koskevien hypoteesien kohdalla (2, 3, 4) 

oletettiin selvemmät erot sorsaparien ja -poikueiden välillä. Tulosten mukaan 

rakennettujen kosteikkojen piirteiden ja ominaisuuksien korostuminen ei kuitenkaan ole 

määriteltävissä pelkästään pari- ja poikuevaiheiden mukaan, vaan sen lisäksi sorsien 

elinalueen valintaan vaikuttavat yhtä lailla lajikohtaiset elinympäristövaatimukset. 

(2) ”Kosteikon rantaviivan pituudella on enemmän vaikutusta kohteella esiintyvien 

sorsaparien kuin -poikueiden määrään.” 

Rantaviivan pituus oli sinisorsalle merkittävä kosteikon piirre niin pari- kuin 

poikuevaiheessa. Taville rantaviivan pituus korostui nimenomaan parivaiheessa, mutta 

poikuevaiheessa muut kosteikon piirteet ja ominaisuudet muodostuivat sitä 

tärkeämmiksi. Telkän kohdalla rantaviivan pituus vaikutti erityisesti yhteisvaikutuksena 

muiden muuttujien kanssa selitettäessä parien ja poikueiden esiintymistä, mutta yksittäin 

sen merkitys ei korostunut kummassakaan vaiheessa.  
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(3) ”Vesiselkärangattomien määrä vaikuttaa erityisesti sorsapoikueiden esiintyvyyteen 

kosteikoilla.”  

Sinisorsalle vesiselkärangattomien (VSRbio ja VSRlaji) merkitys näkyi pari- ja 

poikuevaiheessa yhteisvaikutuksena muiden muuttujien kanssa, mutta yksittäin niiden 

merkitys ei korostunut kummassakaan vaiheessa. Tavilla sen sijaan 

vesiselkärangattomien (VSRbio ja VSRlaji) vaikutus niiden esiintymiseen oli huomattava, 

ja vaikutus korostui erityisesti poikuevaiheessa. Vesiselkärangattomien biomassaindeksi 

(VSRbio) vaikutti telkkäpareihin selvästi niin yksittäisenä muuttujana kuin 

yhteisvaikutuksessa muiden muuttujien kanssa. Poikuevaiheessa VSRbio:n vaikutus 

yhteisvaikutuksessa rantaviivan pituuden ja kosteikkotyypin kanssa oli merkittävä, kun 

ne selittivät yhdessä yli 50 % telkkäpoikueiden esiintymisestä. Yksittäin 

vesiselkärangattomilla ei telkkäpoikueiden esiintymiseen ollut selitysarvoa.  

(4) ”Rakennetuilla peltokosteikoilla tavataan enemmän sorsapareja ja -poikueita kuin 

rakennetuilla metsäkosteikolla.” 

Peltokosteikoilla tavattiin enemmän sorsapareja (sinisorsalla ja tavilla), ja 

metsäkosteikoilla enemmän sorsapoikueita (kaikilla lajeilla), mutta erot 

kosteikkotyyppien välillä olivat todella pienet. Huomioitavaa tuloksissa on se, ettei 

analyyseissä testattu kosteikkotyypin vaikutusta poikueiden kokoon eli poikasten 

lukumäärään/ poikue, vaan ainoastaan havaittujen poikueiden määrään/ kosteikko.  

 

8.2 Kosteikkolinnuston lajimäärä rakennetuilla kosteikoilla  

 

Kaikki testatut kosteikkotunnukset vaikuttuvat kosteikkolinnuston lajimäärään 

positiivisesti. Lajimäärää koskeva hypoteesi (5) toteutui kuitenkin oletuksen mukaisesti, 

kun kosteikon rantaviivan pituus nousi selkeästi elinympäristön tärkeimmäksi piirteeksi 

kosteikkolinnuston lajimääriä tarkasteltaessa. Myös rantaviivan pituuden ja 

vesiselkärangattomien positiivinen yhteisvaikutus oli merkittävässä osassa lajimääriä 

selitettäessä. 

(5) ”Kosteikkolinnuston lajimääriä tarkasteltaessa osa kosteikkojen rakennepiirteistä ja 

ominaisuuksista korostuu muita merkittävämpinä. ” 
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Myös aiemmissa tutkimuksissa kosteikon koolla/ kosteikkokokonaisuuksilla (Elmberg 

ym. 1994, Stevens ym. 2003, Kačergytė ym. 2021) ja vesiselkärangattomien runsaudella 

ja lajimäärällä (Elmberg ym. 1993, 1994, 2000, Arzel ym. 2015, Harrison ym. 2017) on 

havaittu yhteys suurempaan vesilinnuston lajirikkauteen. Tämän tutkimuksen tulokset 

osoittavat samojen ympäristötekijöiden positiivista vaikutusta. Rantaviivan pituuden 

korostuminen tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä on ilmeisimmin yhteydessä siihen, että 

kooltaan suuremman elinympäristön alueella on enemmän ja eri lajeille sopivia 

habitaatteja. Tutkimustulosten mukaan suuremmilla (Heino 2000) ja/tai 

kehittyneemmillä kosteikkokohteilla (Lundkvist ym. 2001) on usein myös 

monimuotoisempia VSR-yhteisö, joka osaltaan voi vaikuttaa tiettyjen kosteikkolajien 

esiintymiseen. VSR-yhteisöön vaikuttavat myös kosteikon pysyvyys (de Szalay ym. 

2003) ja kalat (Stewart ja Downing 2008, Nummi ym. 2012). Kalattomilla kohteilla onkin 

havaittu korkeampia vesilintujen lajimääriä kuin kalallisilla kohteilla (Elmberg ym. 

2010). 

Suurin osa tämän tutkimuksen kohteista oli olemukseltaan pysyviksi luokiteltavia 

kalattomia kohteita, joka on mahdollistanut muiden elinympäristötekijöiden kanssa sen, 

että myös tässä tutkimuksessa havaittiin lajimäärällisesti runsaita kosteikkokohteita. Se, 

mitä tässä tutkimuksissa ei pystytty ottamaan huomioon, oli pienten kosteikkojen 

muodostama alueellinen lajirikkaus. Kačergytė ym. (2021) nostavat esille 

tutkimuksessaan, että yksi kooltaan suuri kosteikko voi olla linnustoltaan rikas, mutta 

alueellisesti pienten kosteikkojen muodostamat kokonaisuudet voivat olla lajirikkauden 

kannalta vielä merkittävämpiä. On siis mahdollista, että myös tässä tutkimuksessa olisi 

voitu havaita korkeampia kosteikkolinnuston lajimääriä, jos tuloksia olisi tutkittu 

alueellisesti tai kosteikkokokonaisuuksina eikä kosteikkokohtaisesti.  

Tässä tutkimuksessa kosteikkolinnuston lajimäärät eivät kohdetyypeittäin (pelto- ja 

metsäkosteikot) vaihdelleet, vaikka aiemmissa tutkimuksissa peltoympäristöissä olevilla 

kohteilla on tavattu suurempi määrä lajeja (Arzel ym. 2015) kuin metsävaltaisilla alueilla 

(Kačergytė ym. 2021). Eri ympäristötyyppien kosteikkoja oli tässä tutkimuksessa 

suhteellisen vähän, noin 20 kpl/ tyyppi, joka on voinut vaikuttaa siihen, ettei eroja 

kosteikkolinnuston lajimäärissä kosteikkotyyppien välillä havaittu. Jaottelu 

kosteikkotyyppeihin oli karkea, ja suurin osa tutkimuskohteista olisi tarkemman jaottelun 

mukaan todennäköisesti määriteltävissä ns. ”keskivertoalueiksi”, joiden ympäristö ja 

valuma-alue koostuivat vaihtelevasta pelto-metsämosaiikista. Kohteiden välillä ei 
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välttämättä ollut kovin suuria eroja, ja siksi myöskään eroja lajimäärissä ei havaittu. 

Ympäristötyypin suosiminen ja karttaminen voi lajeittain riippua muun muassa 

elinympäristövalinnasta, tarkemmin esimerkiksi kasvillisuuden tai peitteisyyden 

suosimisesta, kohteiden ravinteisuudesta tai petojen välttämisestä (Holopainen ym. 

2015). Lokkikolonioiden hyödyntäminen elinympäristönä liittyy pedoilta suojautumiseen 

(Väänänen 2000, Väänänen ym. 2016, Pöysä ym. 2019). Elmbergin ja Gunnarssonin 

(2007) mukaan myös yleisellä kosteikkolinnuston monipuolisuudella on positiivinen 

yhteys pesien selviytymiseen. Myös osalla tämän tutkimuksen kosteikoista tavattiin 

lokkikolonioita, ja samoilla kohteilla esiintyi kiinnostavia ja uhanalaistuneita lajeja kuten 

tukka- ja punasotkia, nokikanoja, kahlaajia ja uikkuja, joka tukee havaintoa siitä, että 

lokkikoloniat hyödyttävät muita kosteikkolajeja.  

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Yleisimmistä sorsalajeista saatiin rakennetuilta kosteikoilta runsaasti pari- ja 

poikuehavaintoja. Pari- ja poikuetiheys nousi huomattavasti korkeammaksi kuin muissa 

kosteikkolintujen elinympäristöissä. Kosteikot pystyivät toimimaan sorsille hyvinä 

pariympäristöinä, kun poikueiden määrät ja poikuekoot taas osoittivat, että rakennetut 

kosteikot pystyvät mahdollistamaan myös sorsien onnistuneen lisääntymisen, ja 

ylläpitämään vuositasolla ainakin yleisimpien lajien paikallisia kantoja. Tulosten 

perusteella voidaan todeta, että rakennetut kosteikot pystyvät toimimaan elinympäristöinä 

sorsille.  

Kosteikoilla havaittiin myös harvinaisempia ja uhanalaisia sorsalajeja ja niiden poikueita. 

Tästä voidaan päätellä, että rakennetut kosteikot täyttävät ainakin osan näiden lajien 

elinympäristövaatimuksista, ja pystyvät mahdollistamaan onnistuneen lisääntymisen 

myös muiden kuin yleisten lajien kohdalla. Alhaisten havaintomäärien vuoksi ei 

kuitenkaan voida varmasti sanoa, että rakennetut kosteikot uusina elinympäristöinä 

voisivat tukea noiden lajien kantojen kasvua tai edes tasata lajien taantumaa.  

Sorsalajien lisäksi rakennetuilla kosteikoilla tavattiin vaihteleva määrä myös muita 

kosteikkolinnuston lajeja, kun osalla kohteista lajeja oli yksi ja osalla yli 10. Tämä kertoo 
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hyvin rakennettujen kohteiden laajasta skaalasta, joka on verrattavissa myös 

luonnontilaisiin kohteisiin, joista vain osa pystyy toiminaan monimuotoisina 

vesilintukeskittyminä. Riippuen kohteiden ominaisuuksista myös rakennetut kosteikot 

voivat ylläpitää lajimäärällisesti runsasta kosteikkolinnustoa. Osa kohteista on 

verrattavissa pienempiin ja karumpiin elinympäristöihin, jotka ovat paikallisesti tärkeitä 

pari- ja lisääntymisalueita, vaikka niillä ei esiintyisikään kuin muutamia lajeja ja 

yksittäisiä poikueita.  

Lajikohtaisesti sorsat reagoivat positiivisesti eri kosteikkotyyppien suuntaan, mutta 

merkittävää pelto- tai metsätyypin vaikusta sorsien esiintymiseen tai kosteikkolinnuston 

lajimäärään ei tässä tutkimuksessa havaittu. Vaikuttaa siltä, että rakennettujen 

kosteikkojen olemassaolo erilaisine resursseineen on itsessään tärkeämpää kuin se, mihin 

maisemalliseen ympäristöön kohde on rakennettu.  

 

9.1 Jatkotutkimusmahdollisuudet   

 

Rakennetut kosteikot ovat suhteellisen uusi ja mielenkiintoinen tutkimuskohde, joka 

tarjoaa vielä monia tutkimusmahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa ei esimerkiksi otettu 

huomioon kalojen tai pienpetojen vaikutusta kosteikkoympäristössä. Näistä molempien 

on havaittu aiemmissa tutkimuksissa vaikuttavan luonnontilaisissa elinympäristöissä, 

joten tarkastelu myös rakennetuilla kohteilla olisi järkevää.  

Tässä tutkimuksessa pystyttiin kartoittamaan vain tiettyjen lajien esiintymiseen 

vaikuttavia kosteikkojen piirteitä ja ominaisuuksia. Jatkossa olisi tärkeää saada lisätietoa 

siitä, mitkä ympäristötekijät vaikuttavat erityisesti uhanalaisten lajien esiintymiseen. 

Lisäksi olisi hyvä selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat lokkikolonioiden palaamiseen 

ennallistetuille/ kunnostetuille kohteille tai uusille alueille, jotta myös kolonioista 

hyötyville lajeille tarjoutuisi uusia elinalueita. 

Myös rakennettujen kosteikkojen kehitykseen kannattaa jatkossa keskittyä. Esimerkiksi 

VSR-yhteisöjen kehityskaarta ja kasvillisuuden muodostumista kohteille kannattaisi 

tutkia tarkemmin. Samalla yhteyttä kasvillisuuden kehityksen, VSR-yhteisöjen ja 

tiettyjen kosteikkolintujen esiintymisten välillä olisi hyvä selvittää.  
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Tämän tutkimuksen kohteet sijaitsivat usein alueilla, joiden ympäristöön oli rakennettu 

enemmän kuin yksi tai kaksi kosteikkoa. Tämä mahdollistaisi kosteikkolinnuston 

lajirikkauden tutkimisen kosteikkokokonaisuuksina kosteikkokohtaisen tarkastelun 

sijaan. Tämä tarkastelutapa voisi tuoda lisätietoa pienten kosteikkojen merkityksestä, jos 

tutkitaan esimerkiksi kosteikkolinnuston alueellista monimuotoisuutta.  

Kosteikkoa ympäröivän alueen määrittelyssä (pelto-metsäjaottelu) kannattaisi jatkossa 

hyödyntää esimerkiksi pinta-alan prosenttiosuuksia tai muuta laskennallista määrettä, 

jotta ympäröivän alueen vaikutus lajien esiintymiseen ja elinympäristövalintaan saataisiin 

mahdollisimman tarkasti esille myös rakennetuilla kosteikoilla.  
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LIITE 1 – Vesiselkärangaton taksonit  
 

Tämän tutkimuksen rakennetuilta kosteikoilta kerätyistä vesiselkärangatonnäytteistä 

laboratorioanalyyseissä havaitut vesiselkärangaton taksonit (26).  

• Oligochaeta  

• Hirudinea 

• Cladocera  

• Ostracoda   

• Copepoda  

• Isopoda  

• Hydracarina  

• Ephemeroptera 

• Anisoptera 

• Zygoptera  

• Hemiptera  

• Corixidae  

• Trichoptera  

• Lepidoptera  

• Coleoptera  

• Dytiscidae  

• Diptera  

• Tipulidae  

• Chironomidae  

• Ceratopogon  

• Araneida  

• Plecoptera  

• Eristalis sp.  

• Amphipoda  

• Tetrigidae  

• Gastropoda  

 


