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Kimalaisten seuranta
linjalaskentamenetelmällä

Janne Heliölä
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Kimalaisseurannan koulutustilaisuus, Helsinki 27.4.2019

TP2. Seurantamenetelmät ja
esitys pölyttäjäseurannan järjestämiseksi
Päätavoite: Valmistellaan esitys, jonka pohjalta Suomessa voitaisiin käynnistää
tärkeimpien luonnonvaraisten pölyttäjiemme kimalaisten säännöllinen seuranta.
● Koostetaan tiedot erilaisista menetelmällisistä vaihtoehtoista.
● Vertaillaan meillä ja muualla aiemmin saatuja kokemuksia.
● Valitaan meille soveltuvin menetelmä, ja sopeutetaan se testivaiheen avulla
Suomen olosuhteisiin.
● Etsitään vapaaehtoisia kokeilemaan seurantaa käytännössä.
● Edellisten pohjalta valmistellaan esitys siitä, kuinka seuranta voitaisiin toteuttaa.
Maaseudun Tulevaisuus 10.2.2017
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Seurannan tilanne 23.4.2019
●
●
●
●

Valmiina tai suunniteltuna 49 laskentalinjaa.
Kymmenkunta lisää on jo tiedossa.
Harkitsevia on vielä ainakin saman verran.
Osa varmaan luovuttaa kesän aikana, ja se
on ihan ookoo!
ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE
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Mitä seurantaan osallistuminen edellyttää?
● Olet motivoitunut pitkäjännitteiseen osallistumiseen.
● Olet valmis opettelemaan eri kimalaislajien/ryhmien tunnistamista.
● Sinulla on mielessä paikka, jolla pystyt havainnoimaan toistuvasti läpi
kesän ja myös tulevina vuosina.
● Sinulla on jonkinlainen haavi kimalaisten kiinniottoa varten.
● Lisäksi tarvitset jonkin määritysoppaan lajintunnistuksen tueksi.
● Tarvittaessa joko valokuvaat tai talletat yksilöitä määritettäväksi.
● Haluat lisätä tietämystämme Suomen luonnon tilasta!
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Laskentalinjan perustaminen
● Paikka on vapaa – ennen kaikkea sen tulee olla Sinulle helposti saavutettava!
• Vaikkapa kodin, mökin, mummolan tms. lähimaastossa.

● Jannen kanssa suunnitellaan alueelle noin 500-1000 metrin kävelyreitti.
• Helppokulkuinen; tienvartta, polkua, pellonreunaa – ei pusikossa tai umpimetsässä.
• On lupa liikkua joko maanomistajalta tai jokamiehen oikeuksilla.

● Reitillä paria eri elinympäristöä, joiden mukaan jaetaan 5-10 osaan (lohkoon).
• Eri elinympäristöissä esiintyy osin eri kimalaislajeja.

Laskennan säävaatimukset
● Laskenta tulee tehdä keskellä päivää, klo 10-17 välisenä aikana.
● Sään tulee olla riittävän hyvä (lämmin ja aurinkoinen), jotta kimalaiset
ovat ainakin kohtuullisesti liikkeellä.
• Jos täysin aurinkoista, niin jo +10C lämpötila riittää (etenkin keväällä).
• Jos on puolipilvistä, niin ainakin +17C lämpötila.
• Täysin pilvisellä ainakin +20C ja kimalaiset selvästi liikkeellä.

● Kimalaiset yleensä aktiivisia vähän huonommallakin säällä, toisin kuin
esim. päiväperhoset.
25.4.2019
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Kimalaisten laskeminen
● Laskentareitti kierretään rauhallisesti kävellen.
● Tavoitteena ainakin neljästi (kerran kuussa)
touko-elokuun välisenä aikana.
● Mieluusti useamminkin – enintään viikoittain.
● Kävellessä kirjataan kultakin laskentalohkolta
erikseen kunkin lajin (tai lajiryhmän) havaittu
yksilömäärä.
● Huomioidaan vain 5x5x5 metrin ”havaintokuutiossa” nähdyt yksilöt!
● Tähän valmis lomake, jolle yksilöitä voi kirjata
esim. tukkimiehen kirjanpidolla.

Havaintoja voi ilmoittaa eri tarkkuuksilla –
laji, lajiryhmä tai ”kimalaislaji”
● Osa havainnoijista on pitkän linjan hyönteisharrastajia, osa aloittelijoita.
● Joitain lajeja on ylipäätään mahdotonta määrittää maastossa.
● Ilmoita havaintosi vain sillä tarkkuudella, kuin varmuudella pystyt!
• Lajilleen olisi hyvä opetella ainakin muutamat ”helpot” lajit. Tulevina vuosina,
kokemuksen karttuessa tunnistat yhä useampia lajeja.
• Lajiryhmänä on syytä ilmoittaa hyvin samannäköisten lajien yksilöt, jos
vähänkin epäilet mikä laji kyseessä – ks. määritysohje ja Juhon esitys!

• Tarhamehiläiset tulisi laskea erikseen (ellei niitä liikaa pesän lähellä)
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• Pelkkä ”kimalaislaji” riittää aloittelijalle. Muulloinkin, kun yksilö kovin kulunut,
lensi nopeasti ohi, et muuten vaan nähnyt sitä kunnolla tms.

8

• Erakkomehiläisten yhteismäärän voi myös laskea (ilman lajinmääritystä).
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Maastolomakkeen täyttö
ja lajilista
● Ylälaitaan paikka-, aika- ja säätiedot.
● Riveillä esitäytettyinä yleisimpien lajien
sekä lajiryhmien nimet.
● Lisää tarvittaessa uusia lajinimiä tyhjille
riveille.
● Sarakkeina eri laskentalohkot (lohkot 1-10 +
11-20)

● Merkkaa kullakin laskentalohkolla
havaitsemasi yksilömäärät kustakin
lajista/ryhmästä.
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Yläosan yleis- ja säätiedot
● Kullekin laskentalinjalle Jannelta ID-numero.
● Kellonajan ohella säätiedot kirjataan erikseen sekä
laskennan alussa että lopussa.
• Lämpötila (C).
• Pilvisyyden määrä: 0=pilvetöntä,… 4=puolipilvistä,
8=täysin pilvessä.
• Tuulisuus: 0-6/6 Beaufort –asteikolla, josta kuvaukset
laskentaohjeessa.
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Lajihavaintojen kirjaaminen
● Lajinmäärityksen eri tarkkuustasot
on lomakkeella selvästi osoitettu.
● Muista, että laskentalohkoille
kirjataan vain 5x5x5 metrin alueelta
havaitut yksilöt – ei kauempaa!
● Oikeaan laitaan ”Havaittu lähistöllä”
saa mieluusti kirjata lajeja, joita
havaitsit joissain muualla lähistöllä.
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Excel havaintojen
tallennukseen
● Ladattavissa hankkeen verkkosivulta.
● Tiedoston täyttöohje tulossa sinne myös.
● Samaan tiedostoon voi tallentaa enintään
10 laskennan tiedot, omille välilehdilleen.
● Voit toimittaa havaintosi myös paperilla.
● Välilehden yläosaan laskennan yleis- ja
säätiedot.
● Niiden alla valmiina kattava lajilista; laji- tai
ryhmänimiä ei tarvitse itse kirjoittaa.
● Täytä sarakkeisiin kunkin lohkon
yksilömäärät.
● Meilaa syksyllä valmis tiedosto Jannelle.

12

6

25.4.2019

Mihin seurannalla lopulta pyritään?
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● Hyvänä mallina Maatalousympäristön
päiväperhosseuranta, jolla takana jo 20
vuotta (www.ymparisto.fi/paivaperhosseuranta).
● Kullekin kimalaislajille/ryhmälle voitaisiin
samalla tilastomenetelmällä (TRIM)
tuottaa vuosittaiset kannankehitysarviot.
● Näistä koostettaisiin edelleen karkeampi
yleisindeksi kimalaismäärien yleiselle
kehitykselle (vrt. oikealla päiväperhosista ).
● Tällainen indeksi kertoisi helppotajuisesti
kimalaisten määrän kehityksestä niin
päättäjille kuin kansalaisillekin.
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50 päiväperhoslajin keskimääräinen kannankehitys 1999-2018

KIITOS!

ESITYKSEN PITÄJÄ, SYKE
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