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Yhteenvetona maatalousympäristön linnuston viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevaisuudesta voidaan todeta:
•

Maatalousympäristön pesimälinnuston yleiskehitys on ollut myönteinen viimeksi kuluneiden 10–15 vuoden aikana, mutta taantuvia lajeja on edelleen.

•

Pesimälinnuston viimeaikainen myönteinen yleiskehitys ei ole seurausta maatalouden
ympäristöohjelman toimenpiteistä kuin vähäiseltä osin. Päätekijä on ollut kesannointi
ja viljelemättä jättäminen.

•

On odotettavissa, että kesannointivelvoitteen loppuminen johtaa monien lajien ja koko
pesimälinnuston vähenemiseen.

Maatalousympäristön pesimälinnuston yleiskehitys on ollut myönteinen viimeksi kuluneiden 10–15
vuoden aikana. Lajien ja lajiryhmien välillä on kuitenkin eroja. Muutamien varsinaisten peltolintulajien, etenkin isokuovin, räystäspääskyn ja keltavästäräkin, kannat vähenevät edelleen. Sen sijaan
aiemmin taantuneista lajeista töyhtöhyypän ja kottaraisen kannat ovat kääntyneet hienoiseen nousuun, ja haarapääskyn, kivitaskun, punavarpusen ja peltosirkun väheneminen näyttää taittuneen.
Sepelkyyhky, naakka ja pikkuvarpunen ovat jatkaneet runsastumistaan
Pesimälinnuston muutokset johtuvat ensisijaisesti elinympäristömuutoksista. Kesantojen, nurmien,
laidunten ja muiden monivuotisten kasvustojen määrä on tärkein peltolinnuston kehitystä selittävä
tekijä. Kiurun kannanvaihtelut ovat seuranneet nurmien, laidunten ja kesantojen yhteenlasketun
pinta-alan vaihteluita. Osa lajeista elää valtaojien varsilla ja peltojen reunavyöhykkeessä. Pensaikkojen, puuryhmien ja korkeita ruohoja kasvavien ojanvarsien ja pellonreunuksien määrä selittävät
reunalajien, kuten pensaskertun ja kerttusten esiintymistä. Pensastasku on vähentynyt niittyjen ja
niittymäisten piennarten vähentyessä.
Edeltäneellä kaudella, erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla tapahtui selvää linnuston köyhtymistä, kun
monien lajien pesimäkannat taantuivat. Kottaraisen ja peltopyyn kannat vähenivät jopa 80 % tai
enemmän. Erityisesti pelloilla pesivät ja useampivuotisesta laitumesta, nurmesta ja kesannosta
riippuva lajisto taantui.
Linnuston köyhtyminen johtui maatalouden tuotantorakenteen muutoksista, jotka aiheuttivat
elinympäristömenetyksiä. Lypsykarjavaltaisen tuotantosuunnan vaihtuminen viljanviljelyyn aiheutti
elinympäristömenetyksiä monille lajeille, kun nurmiviljely ja laitumet hävisivät. Myös maankäytön
tehostumisesta johtuva maisemarakenteen pienipiirteisyyden häviäminen on aiheuttanut elinympäristömenetyksiä. Erityisesti peltolohkojärjestelyistä seuraava ojien häviäminen ja lohkokoon kasvu
heikentävät lintujen elinympäristöä. Linnuille tarjolla olevan ravinnon määrä on vähentynyt rikkakasvien kemiallisesta torjunnasta johtuneista rikkakasviston määrällisistä ja lajistollisista muutoksista.
Maatalouden tuotantorakenteen muutos ja maankäytön tehostuminen jatkuvat yhä. Euroopan
unionin yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) ja siihen kytkeytyvä maatalouden ympäristöohjelma
ovat kuitenkin kompensoineet maataloutemme muutoksista aiheutuneita elinympäristömenetyksiä.
Ennen muuta 10 prosentin velvoitekesannointi, johon on liittynyt toinen 10 prosenttia viljelemättömiä peltoja, on korvannut laitumien ja nurmien häviämistä.
Maatalouden ympäristöohjelman mukaisesti valtaojien varsille perustetut suojakaistat ovat kapeudestaan huolimatta myös olleet merkittävä parannus elinympäristöön. Kiuru ja töyhtöhyyppä
ovat hyötyneet luomuviljelystä ja suorakylvöstä (viljelystä peltoa muokkaamatta).

Pesimälinnuston viimeaikainen myönteinen yleiskehitys ei ole seurausta maatalouden ympäristöohjelman toimenpiteistä kuin vähäiseltä, joskin vaikeasti mitattavalta osin. Päätekijä on ollut kesannointi ja viljelemättä jättäminen. EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastus muodostaa uhkan
tulevalle kehitykselle, sillä kesannointivelvoitteesta ollaan luopumassa. Ympäristöohjelman toimenpiteistä suojakaistat ovat olleet linnustolle hyödyllisiä, mutta ympäristöohjelma ei ehkäise ojien
hävittämistä. Se ei liioin ehkäise muuta maankäytön tehostumisesta elinympäristöjen pienipiirteisyyden vähenemistä.
Ympäristöohjelmassa ei ole asetettu tavoitteita luonnon monimuotoisuudelle. Tämän takia myös
linnuston kehitys riippuu siitä, millaisia vaikutuksia muista lähtökohdista harjoitettavalla maataloudella on elinympäristöihin.
Lisätietoja:
Erikoistutkija Juha Tiainen, RKTL puh. 020 5751 275, juha.tiainen@rktl.fi

