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LUE SIVU LOPPUUN ASTI ENNEN LASKENTAAN RIENTÄMISTÄ!
Tämän taajamalintulaskennan tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman tarkka tieto Keski-Suomessa talvehtivien
lintujen yksilömääristä kaupunginosittain. Laskentaan osallistuvilta henkilöiltä edellytetään vähintään kohtalainen
talvisen keskisuomalaisen linnuston määritystaito (myös äänistä) sekä kuntoa selviytyä muutaman kilometrin
kävelylenkistä kevättalvisen päivän aikana.
Laskennat suoritetaan helmikuussa 2016, kuitenkin viimeistään hiihtoloman loppuun 6.3. mennessä. Laskentaajankohta sijoitetaan mieluiten aamupuolelle päivää noin auringonnousun aikaan aloittaen. Laskenta tulee lopettaa
viimeistään tuntia ennen auringonlaskua, etteivät lintuparvien iltaliikehdinnät sotke laskennan suorittamista ja
tuloksia. Erityisen huonon sään (sade, kova tuuli) vallitessa laskentaa ei mieluusti tulisi suorittaa.
Laskennat suoritetaan kaupunginosittain. Jyväskylässä noudatetaan kaupungin karttapalvelusta löytyvää
kaupunginosajakoa. KSLY:n nettisivujen taajamalaskentaosiosta löytyy varauslista, jolle on listattuna muutamia
keskeisiä JKL kaupunginosia, mutta laskennat ovat tervetulleita myös muista Jyväskylän osista ja jokaisesta
muustakin
keskisuomalaisesta
taajamasta.
Suunnittele
oma
laskenta-alueesi
ja
ota
yhteyttä
laskentakoordinaattoriin. Osa Jyväskylän kaupunginosista on sopivankokoisia laskentaan sellaisenaan, mutta osa on
liian suuria läpikäytäväksi yhden päivän aikana. Tällöin alueen laskenta voidaan joko jakaa useammalle päivälle tai
useammalle laskijalle saman päivän aikana laskettavaksi. Laskenta suoritetaan vain kunkin kaupunginosan asutulla
alueella: metsiin ei mennä. Asuttujen alueiden väliset pienet taajamametsiköt sisällytetään kuitenkin laskentaan.
Kirjaa muistiin kaupunginosan nimi (ja mahdollinen numero), päivän säätila, laskennan päivämäärä sekä aloitus- ja
lopetuskellonaika. Mukaan tarvitset kiikarin, muistipaperia, kynän ja kartan laskenta-alueesta joko perinteisesti
paperilla tai mobiilissa olomuodossa. Muista myös varakynä.
Maastossa lasketaan kaikki havaitut linnut laskenta-alueelta. Selvästi laskenta-alueen yli matkalentävät yksilöt
kirjataan erikseen. Taivaalta ei erityisesti tähystetä matkaavia lintuja, eikä alueen ulkopuolisia matkalentäjiä lasketa
mukaan. Laskenta-alue kuljetaan läpi järjestelmällisesti ja tarkasti, mutta turhaa hidastelua välttäen. Samat linnut
pyritään laskemaan vain kerran, mutta tähän ei voida ikinä täysin päästä. Erityisen tarkkana tulee ole kiertelevien
esim. tiais- ja tilhiparvien kanssa. Kaikki alueen kadut ja tienpätkät pyritään kulkemaan läpi. Vain aivan lyhimpiä alle
50 metrin mittaisia umpiperiä ei ole välttämätöntä kävellä edestakaisin, jos pätkän linnuston voi havaita
kauempaakin. Kerrostalokortteleissa myös sisäpihoille on syytä kurkistaa. Alueen rajalla kulkiessasi laske mukaan
vain laskenta-alueen rajojen sisällä olevat, sisään lentävät tai ulos lentävät linnut: laskenta-alueen ulkopuoliset
lintuyksilöt kuuluvat naapurialueelle. Muita muistiin kirjattavia asioita ovat aktiivisten ruokintojen lukumäärä
laskentareitin varrella (tulkitse vaikkapa lintujen läsnäolon perusteella ruokinnan aktiivisuus, älä käy kolistelemassa
jokaista yksityispihan lintulautaa) sekä havaittujen luonnonvaraisten nisäkkäiden lukumäärät. Piirrä muistiin myös
kuljettu reitti laskennan tulevien talven toistamista varten; reitin voi piirtää käsin paperikartalle, reittinä netin
karttapalvelussa (esim. kartta.jkl.fi), tietokoneen piirustusohjelmalla kuvatiedoston päälle. Keinoja on monta, pääasia
että reitti tulee talteen ja on toistettavissa!
Varpushavainnot tulee merkitä kartalle ja ilmoittaa yksittäisinä havaintoina Tiiraan, myös pikkuvarpushavaintojen
yksilöintiä suositellaan samalla tavalla, eikä se ainakaan vielä helmikuussa 2015 ollut liian työlästä.
Ilmoita laskennan tulokset laskentatoimistoon mahdollisimman pian laskennan jälkeen mieluiten sähköpostilla
heikki.helle@jyu.fi Sisällytä viestiin laskennan perustiedot sekä alueen yksilömäärät lajeittain paikalliset ja ylilentävät
linnut eroteltuna. Aluekohtaisia summia ei ole syytä ilmoittaa sellaisenaan Tiiraan, koska suurempien alueiden
havaintoja koottuna yhden havainnon sisään ei suositella ilmoitettavan vaan mieluummin yksittäisinä havaintoina,
joilla on tarkka paikkatieto olemassa.
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