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1. Johdanto 

Linnut ovat olleet biologisen tutkimuksen kohteena pitkään. Aikoinaan jo Charles Darwin (1809-1882) tutki 

Galapagossaarten sirkkujen (Geospizidae) erilaisia nokan muotoja. Ne olivat yksi hänen suurimmista 

innoittajistaan evoluutiteorian kehittämiselle (Reece ym. 2011). Vaikka linnut eivät ole kovin suuri 

eliöryhmä, ovat ne hyvin näkyvä ja ehkä yksi tunnetuimmista. Muihin eliöryhmiin verrattuna lintulajeista 

tunnetaan lähes kaikki ja eri lajien elintapoja on selvitetty perinpohjaisesti. Ne ovat hyvin monimuotoinen 

ryhmä, jotka ovat sopeutuneet moniin erilaisiin ekosysteemin tehtäviin, pienimmästä muutaman 

senttimetrin mittaisesta kukkia pölyttävästä kolibrista aina lihaa syöviin suuriin petolintuihin asti. Linnut 

ovat myös näkyvä ja kuuluva osa maisemaa niin maaseudulla, metsässä kuin kaupungeissakin.  

Linnut kiinnostavat tutkijoiden lisäksi myös harrastajia. Lintuharrastajien paikallinen tuntemus esimerkiksi 

pesäpaikoista voi auttaa tutkimuksen suunnittelussa. Lintujen kevät- ja syysmuuton aikaan rannoille, 

pelloille ja lintutorneille kerääntyy suurin joukoin ihmisiä seuraamaan mahtavaa luonnonnäytelmää. 

Suomessa lintujen suojelua ja harrastusta ylläpitävään Birdlife Suomi ry:hyn kuuluu yli 12 000 jäsentä. 

Birdlife Suomi on osa kansainvälistä Birdlife International järjestöä, jonka jäsenjärjestöt toimivat yli sadassa 

maassa yli 2,5 miljoonan jäsenen voimin. Harrastajat keräävät vuosittain linnuista valtavasti tietoa. 

Esimerkiksi pelkästään Birdlife Suomen Tiira-tietopalveluun on kerätty tähän mennessä yli 100 miljoonaa 

lintuhavaintoa (Birdlife Suomi ry 2016). 

Laajan levinneisyytensä ansiosta linnut sopivat hyvin  globaaleiden ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen 

selvittämiseen. Samaa lintulajia voidaan tutkia eri maissa eri tutkimuspopulaatioissa, jolloin saadaan myös 

aluelliset muutokset ja populaatioiden erot esille. Useimpien lintulajien levinneisyysalueet ovat hyvin 

tiedossa ja muutokset populaatioissa havaitaan varsin nopeasti.  

Ekologisen tutkimuksen lisäksi linnut soveltuvat myös eläinfysiologisiin, geneettisiin ja jopa lääketieteellisiin 

tutkimuksiin. Lintujen käyttö tutkimuksessa on esimerkiksi useita nisäkkäitä helpompaa, koska ne näkyvät 

ja kuuluvat kauas, tulevat ihmisen asettamiin linnunpönttöihin ja niitä voi kätevästi houkutella myös 

äänitteillä. Lintuja rengastamalla ja erilaisia radiolähettimiä kiinnittämällä saadaan yksilö- ja 

populaatiotietoa esimerkiksi lintujen muuttomatkoista, liikkuvuudesta ja käyttäytymisestä 

pesämäalueellaan.  

Tässä tutkielmassa käsittelen pienten varpuslintujen pesyekoossa tapahtuneita muutoksia 

ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Euroopassa. Sanzin (2002) mukaan ilmaston lämpenemisen suurin 

vaikutus on paikallistettu leveyspiirien 40°N ja 70°N väliin, jossa Eurooppa sijaitsee. Tarkastelen erityisesti 

pieniä varpuslintuja, koska niistä on saatavissa paljon tutkimustietoa. Lopuksi pohdin lintujen pesyekoon 

mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. 
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2. Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutos ei ole maapallolla uusi ilmiö. Merien syvistä pohjasedimenteistä voidaan nähdä, että 

ilmasto on ollut lähes jatkuvassa muutoksessa viimeiset 65 miljoonaa vuotta. Maapallon historiaan on 

mahtunut niin kylmiä jääkausia kuin lämpimiä aikoja, jolloin napajäätiköt ovat kokonaan sulaneet (Carey 

2009). Nykypäivänä eletään jääkausien välistä lämpimämpää jaksoa.  

Käynnissä oleva ilmastonmuutos on ihmisen toiminnan kiidyttämää kasvihuoneilmiön vahvistumisen 

myötä. Tutkijat ovat lähes yksimielisiä siitä, että havaitun kaltainen nopea ilmaston muuttuminen ei voi 

johtua vain luonnollisten mekanismien toiminnasta. Teollisesta vallankumouksesta, 1700-luvulta lähtien 

ihmistoiminta on lisännyt etenkin kasvihuonekaasuiksi lueteltujen hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja 

typpidioksidin (N2O) määrää ilmakehässä runsaasti. Pahin saastuttaja on fossiilisten polttoaineiden käyttö 

energiantuotannossa ja liikenteessä. Pohjoisen pallonpuoliskon pohjasedimentteihin liuennut metaani 

uhkaa myös vapautua ja kiihdyttää lämpenemistä edelleen.  

Noin 18 000 vuotta sitten loppuneen viimeisen jääkauden jälkeen kesti jopa 10 000 vuotta, että ilmakehän 

hiilidioksipitoisuus nousi sadasta miljoonasosasta 280:een. Viimeisen 150 vuoden aikana  

hiilidioksidipitoisuus on noussut 385 miljoonasosaan, josta puolet on tapahtunut viimeisen 35 vuoden 

aikana (Hurrell & Trenberth 2010). IPCC (2014) raportin mukaan ilmasto on lämmennyt keskimäärin niin 

maalla kuin merellä 0,85 °C vuodesta 1850 vuoteeen 2012. Raportti ennustaa, että maapallon pinta 

lämpenee 4,8 °C kuluvan vuosisadan loppuun mennessä (Kuva 1a). Arktisten alueiden ennustetaan 

lämpenevän keskiarvoa enemmän. Ennusteiden mukaan sademäärä tulee myös jakautumaan maapallolla 

epätasaisemmin (Kuva 1b). Sadanta lisääntyy korkeilla leveysasteilla ja päiväntasaajalla ja vähenee monlla 

subtrooppisilla alueilla aiheuttaen kuivuutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. IPCC (2014) raportin mukainen ennuste 
maapallon pinnan lämpötilan nousulle (a) ja 
sadannan määrän muutoksille (b) vuosilta 
1985-2005 vuosiin 2081-2100. Lämpötila tulee 
nousemaan keskimäärin 4,8 °C. Erityisesti arktiset 
alueet lämpenevät koko maapallon keskiarvoa 
enemmän. Sateet jakautuvat epätasaisemmin ja 
subtrooppisia alueita uhkaa kuivuus. Kuvan 
pisteillä merkatuilla alueilla muutos on 
huomattavan suuri verrattuna luonnolliseen 
vaihteluun. Viivoitetuilla alueilla muutos ei eroa 
luonnollisen vaihtelun varianssista merkitsevästi 
(IPCC Climate Change 2014: Synthesis report, 
Summary for Policymakers. Kuva SPM 7 s. 12). 
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Ilmaston lämpenemisellä on monia vaikutuksia maapallolla. Lämpenevä ilmasto sulattaa napajäätiköitä, 

mikä nostaa merenpintaa ja lisää makean veden määrää valtamerissä. Suolapitoisuus merissä vähenee, 

mikä asettaa haasteita vedessä elävien eliöiden sopeutumiselle. Suolapitoisuuden väheneminen heikentää 

myös merivirtoja ja voi muuttaa niiden suuntaa. Monet Tyynen valtameren saaret uhkaavat jäädä kohoavan 

vedenpinnan alle uhaten monien lajien elämää. 

Talvet lämpenevät ja lyhenevät, ja samalla ääri-ilmiöt säätilassa lisääntyvät. Talvella lumipeitteen paksuus 

vähenee, mikä altistaa lumipeitteen suojassa elämiseen sopeutuneet kasvit ja eläimet pakkaselle. Nopean 

ilmaston lämpenemisen seurauksena erityisesti arktisiin olosuhteisiin sopeutuneiden eläinten ja kasvien 

täytyy levittäytyä pohjoisemmaksi (Lehikoinen ja Virkkala 2016), kun samalla etelästä tilaa valtaavat uudet 

tulokaslajit. 

Ilmastonmuutoksen lisäksi ihminen tuhoaa kiihtyvällä tahdilla maapallon ekosysteemejä ja kuormittaa 

luontoa myrkyllisillä aineilla. Carey (2009) arvioi, että vuoteen 2050 mennessä 15-37% nykyään elävistä 

lajeista on kuollut sukupuuttoon, ja puolet lajeista saattaa hävitä vuoteen 2100 mennessä. 

Ilmastonmuutoksen tutkiminen on tärkeää sen vaikutusten hillitsemiseksi mahdollisimman tehokkaasti. 

Riittävän ajoissa käynnistetyin suojelutoimin voidaan laji- tai populaatiokohtaisia sukupuuttoja onnistua 

estämään. 

2.1 Vaikutus lintuihin 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei voida yleistää kaikkiin lintuihin, koska lintujen elintavat ja kyky sopeutua 

ympäristön muutoksiin ovat hyvin lajikohtaisia. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa eniten alueilla, joilla on 

vuodenaikasilmasto. Ilmaston lämpeneminen voi muuttaaa lintujen käyttäytymistä, populaatiokokoja 

ja -tiheyksiä. Osa lajeista hyötyy ilmastonmuutoksesta toisten lajien kärsiessä.  

Muutoksiin linnustossa ja lintujen käyttäytyisessä vaikuttavat ilmastonmuutoksen lisäksi myös muut tekijät, 

joilla ihminen muokkaa ympäristöään. Esimerkiksi muuttokäyttäytymiseen voi vaikuttaa myös linnuille 

tarjottu talviruokinta. Englannissa vuoden 1940 jälkeen on huomattu, että yhä suurempi osa maan 

mustapääkertuista (Sylvia atricapilla) jää talvehtimaan pesimäalueilleen osan muuttaessa edelleen etelään. 

Tähän on ehdotettu syyksi talvien lämpenemistä ja lintujen talviruokinnan yleistymistä, joka helpottaa 

paikkalintujen selviytymistä Englannissa talvella. Mustapääkerttujen käyttäytyminen on siten evolutiivisessa 

muutoksessa, jonka seurauksena ne jäävät talvehtimaan pesimäalueiden läheisyyteen muuttamisen sijaan 

(Carey 2009). Suomessa on tavattu myös samanlaista käyttäytymistä joillakin lajeilla. Esimerkiksi 

punarintoja (Erithacus rubecula) yrittää nykyään joka vuosi talvehtia ruokintapaikkojen läheisyydessä.  
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Paikallisella ilmastolla on eniten merkitystä lintujen lisääntymiskäyttäytymiseen, esimerkiksi pesinnän 

aloitukseen ja pesyekokoon. Tutkijat eri puolilla maailmaa ovat saaneet hyvin erilaisia tuloksia 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista lintujen pesyekokoon. Tämän johdosta pesyekoon määräytymisen on 

todettu olevan riippuvaista muun muassa paikallisesta ilmastosta, populaatioiden erityispiirteistä ja lintujen 

perimästä (Carey 2009). 

3. Varpuslinnut 

Maailmassa on noin 10 000 tunnistettua lintulajia, joista noin 5 700 kuuluu varpuslintujen (Passeriformes) 

maailmanlaajuisesti suurimpaan lahkoon. Varpuslintuihin kuuluvat karkeasti melkein kaikki lintulajit, jotka 

eivät ole petolintuja, tikkoja, kahlaajia tai vesilintuja. Ne jaetaan kahteen suureen alalahkoon, laululintuihin 

(oscines, Passeri tai Passerines), joita on noin neljä viidesosaa varpuslintulajeista, ja ei-laululintuihin 

(suboscines), joita on noin viidesosa lajeista. Varpuslinnut esiintyvät kaikilla muilla mantereilla paitsi 

Antarktiksella. Varpuslinnuista Passerines-alalahkon lajit ovat levittäytyneet laajimmalle. Ei-

laululintulajeista suurin osa löytyy Etelä-Amerikasta. Monien muiden lajien tapaan varpuslintujen 

diversiteetti on suurimmillaan maapallon trooppisilla alueilla (Barker ym. 2004). 

Varpuslintulajit eroavat toisistaan ulkonäöltään, elintavoiltaan kuin muiltakin ominaisuuksiltaan niin paljon, 

että niille on lähes mahdotonta yleistää mitään kattavia tuntomerkkejä tai käytösmalleja. Euroopassa 

pelkästään pienin varpuslintu on alle kymmenen senttimetriä pitkä hippiäinen (Regulus regulus) suurimman 

varpuslintulajin korpin (Corvus corax) siipien kärkivälin ollessa yli metrin pituinen (Svensson ym. 2010).  

Varpuslintujen käyttäytyminen eroaa eri lajeilla suuresti. Suomessa osa varpuslinnuista, esimerkiksi 

kerttulinnut (Sylvidae), muuttavat talvella etelään noin samankokoisten tiasten (Paridae) pysyessä 

paikkalintuina. Kerttulinnut ovat myös pelkästään hyöteissyöjiä. Tiaset taas tarjoavat poikasilleen 

hyönteisravintoa, mutta aikuiset linnut syövät talvella siemenravintoa (Svensson ym. 2010). 

 Laajan levinneisyytensä, monimuotoisuutensa ja suhteellisen helpon tutkittavuuden ansiosta varpuslinnut 

ovat hyviä havainnollistamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia linnustolle. Biologit tutkivat varpuslintuja 

jatkuvasti, ja monien populaatioiden kehitystä on seurattu jo vuosikymmeniä.  
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3.1 Yleiset tutkimuslajit Euroopassa 

Euroopassa tutkimuslajeina varpuslinnuista käytetään 

usein koloissa pesiviä pieniä lintuja, kuten tiaisia ja 

sieppoja.Talitiainen (Parus major, Kuva 2) on suosittu 

tutkimuskohde. Talitiainen pesii luonnostaan puissa 

valmiiksi olevissa koloissa, mutta sille kelpaavat hyvin 

ihmisen luontoon sijoittamat linnunpöntöt metsissä ja 

puutarhoissa. Talitiainen on paikkalintu, joka ei 

yleensä vaella talvella. Se viettää talvet usein ihmisten 

tarjoamilla lintujenruokintapaikoilla. Sillä on laaja 

levinneisyys koko Euroopassa, ihan pohjoisimpia Jäämeren alueita lukuunottamatta (Svensson ym. 2010). 

Talitiainen on parhaiten sopeutunu lauhkean vyöhykkeen alueille, joissa pesintäaikaan on saatavilla 

runsaasti ruokaa lähes koko pesimäajan. Arktisella ja subarktisellaalueella talitiaisen on huomattu munivan 

jatkuvasti vähän liian isoja pesyeitä, joka on johtanut suurempaan poikaskuolleisuuteen mahdollisen 

ravinnon riittämättömyyden takia (Vatka ym. 2014).  

Sinitiainen (Cyanistes caeruleus, Kuva 3) muistuttaa 

elintavoiltaan talitiasta, mutta on kooltaan hieman 

pienempi. Sinitiainen pesii joko linnunpöntöissä tai 

puunkoloissa, usein lehti- tai sekametsässä, ja se viihtyy  

myös puistoissa ja puutarhoissa. Sinitiainen on 

paikkalintu, joka viettää talven ruokintapaikoilla, mutta 

osa populaatiosta voi vaeltaa etelämmäksi talvella. 

Sinitiainen on levittäytynyt lähes yhtä laajalti Eurooppaan 

kuin talitiainen, poislukien pohjoisen tundra-alueet, joilla 

se ei vielä selviydy (Svensson ym. 2010).  

Hömötiainen (Poecile montanus, Kuva 4) ei yleensä kelpuuta 

tali- ja sinitiasen tavoin linnunpönttöjä pesimiseen, vaan se 

kaivertaa itse kolon sopivan lahoon puuhun (Vatka ym. 2011). 

Tämä asettaa enemmän haasteita tutkimuksen tekemiselle, 

koska pesät täytyy etsiä maastosta keväisin. Hömötiainen on 

tali- ja sinitiaisen tavoin paikkalintu. Se elää havumetsissä 

kesät ja talvet. Talvisin hömötiainen vierailee kuitenkin sillon 

tällöin myös ruokintapaikoilla. Sen levinneisyys ulottuu 

Kuva 2. Talitiainen (Parus major) ruokkimassa lentopoikasta. 
© Satu Aura 

Kuva 3. Sinitiainen (Cyanistes caeruleus).  
© Satu Aura 

Kuva 4. Hömötiainen (Poecile montanus).  
© Satu Aura 
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Keski-Euroopasta Fennoskandian pohjoisimpiin osiin 

(Svensson ym. 2010). 

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca, Kuva 5) on yleinen, 

sieppoihin kuuluva tutkimuksissa käytetty lintulaji. Se on 

muuttolintu, joka talvehtii Länsi-Afrikassa ja palaa 

keväisin takaisin pohjoiseen. Kirjosieppo pesii tiaisten 

tavoin joko sopivassa puunkolossa tai yleisimmin 

linnunpöntössä. Sen pesimähabitaatteja ovat sekametsät, 

puutarhat ja puistot. Kirjosieppo käyttää ravintona 

hyönteisiä, joita se nimensä mukaisesti sieppaa ilmasta. 

Euroopassa kirjosieppo on levittäytynyt Keski-Euroopasta tundra-alueiden rajalle. Sitä tavataan pesimässä 

myös Etelä-Euroopassa, mutta harvempilukuisena (Svensson 2010). Kaikki edellä mainitut varpuslinnut 

munivat pääsääntöisesti vain yhden pesyeen vuodessa, mutta toisen pesyeen tekeminen on mahdollista 

esimerkiksi ensimmäisen pesinnän epäonnistuessa. 

4. Pesyekoko  

Pesyekoko on linnun pesäänsä munima lopullinen munamäärä ennen haudontaa ja poikasten 

kuoriutumista. Keskimääräinen ja tuottoisin munamäärä vaihtelee lajikohtaisesti. Pesyeen koko vaihtelee 

myös lajin sisällä alueellisesti, vuotuisten olosuhteiden ja pesimäkuukausien mukaan. Se on käytännössä 

raja sille jälkeläismäärälle, jonka vanhemmat pystyvät yhdellä lisääntymiskerralla tuottamaan (Laaksonen 

ym. 2006). 

4.1 Pesyekoon tutkimus 

Pesyekokoon vaikuttavia ominaisuuksia on tutkittu paljon. Lack (1950) käynnisti Englannissa lintujen 

pesyekokotutkimukset, ja tänä päivänä tutkimusta tehdään ympäri maailmaa. Uutta tietoa pesyekoon 

määräytymisestä linnuilla saadaan jatkuvasti (Stearns ja Hoekstra 2005). 

Lintujen pesyekokoa ja sen muutoksia voidaan tutkia monella eri tapaa. Kaikki pesyekoon tutkimukset 

kuitenkin nojaavat kenttätyöstä kerättyyn tarkkaan aineistoon lintujen pesinnöistä sisältäen usein tiedon 

muun muassa pesyekoosta, kuoriutuneiden ja lentoon lähteneiden poikasten lukumäärästä ja mahdollisten 

rengastustietojen avulla lintujen myöhemmän seurannan (Møller & Fiedler 2010). Käytännössä 

pesyekokoaineistoa kerätään käymällä säännöllisesti havainnoimassa lintujen pesintää ja sen onnistumista. 

Pitkäaikasseurantaa lintujen pesinnöistä tehdään monissa eri tutkimusryhmissä. Pitkäaikaisaineistoja 

Kuva 5. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) koiras. 
© Satu Aura 
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käytetään monenlaisissa tutkimuksissa ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimisen lisäksi. Aineistosta 

voidaan analysoida esimerkiksi populaatioiden elossasäilyvyyttä ja lisääntymisen ajoittumisen muutoksia. 

Tutkimuksen aiheesta riippuen pesintöjen aikana voidaan tehdä erilaisia koejärjestelyjä. Pesyekokoon 

vaikuttavia ominaisuuksia on tutkittu esimerkiksi poistamalla ja lisäämällä poikasia tai munia pesiin (Stearns 

ja Hoekstra 2005). Visser ja Lessells (2001) tutkivat munantuoton, haudonnan ja poikasten huollon 

energeettisiä kustannuksia talitiaisella edellä mainitulla tavalla.  

Suurimmassa osassa pesyekokotutkimuksista on kuitenkin analysoitu vuosia kerättyä pitkäaikaisaineistoa. 

Ahola ym. (2009) esimerkiksi analysoivat omissa talitiaisen pesyekokotutkimuksissaan kahta eri Lounais-

Suomessa kerättyä pitkäaikaisaineistoa, joista toinen oli kerätty vuosina 1953-1994 ja toinen 1991-2008.  

Tutkimuksiin tarvittavaa aineistoa on saatavilla tutkimusryhmien lisäksi myös yksityisiltä ihmisiltä, 

järjestöiltä ja eri maiden tietokannoista. Kuitenkin tutkimusta ja analyysejä tehtäessä on otettava 

huomioon aineiston luotettavuus ja sen soveltuvuus tutkimukseen. Esimerkiksi yksityisiltä ihmisiltä kerätty 

aineisto voi olla epäsäännöllisesti havainnoitua tai muuten epätarkkaa. Tällöin on esimerkiksi vaarana, että 

mittausvirheen määrä aineistossa lisääntyy tuloksiin vaikuttaen. Myös havainnointi- ja 

aineistonkeruumenetelmien mahdolliset muutokset vuosien saatossa voivat vaikuttaa aineiston 

rakenteeseen ja tarkkuuteen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkittaessa täytyy muistaa ottaa huomioon 

ilmastonmuutoksen lisäksi myös muut tekijät, jotka saattavat vaikuttaa mahdollisiin vasteisiin, kuten 

esimerkiksi eliöihin vaikuttavat saasteet tai habitaatin häviäminen ihmistoiminnan tuloksena (Møller & 

Fiedler 2010). 

4.2 Pesyekoon määräytymiseen vaikuttavat tekijät 

Pesyeen koon määrää naaraslintu. Pesyekokoon vaikuttavat useat eri evolutiiviset tekijät paikallisten 

olosuhteiden ohella. Pesyekoon määräytyminen on käytännössä vaihtokauppaa jälkeläisten ja vanhempien 

ominaisuuksien kesken (Stearns ja Hoekstra 2005). Optimaalinen pesyeen koko maksimoi poikasten 

laadullisen ja määrällisen tuoton. Optimointi ei ole kuitenkaan linnuille helppoa. Esimerkiksi 

mahdollisimman suuri pesye ei välttämättä ole olosuhteiden muuttuessa aina paras (Ahola ym. 2012). 

Pesyekoon määräytyminen on monimutkainen prosessi, jolle ei voida löytää yhtä tyhjentävää vastausta. 

Jotkin tekijät ovat kuitenkin toisia tärkeämpiä, esimerkiksi pesinnän ajoituksen ja emolinnun kunnon on 

huomattu korreloivan usein vahvasti pesyekoon kanssa (Dunn & Winkler 2010). On vielä kuitenkin 

epäselvää, kuinka paljon linnut todellisuudessa ottavat ympäristöstä vaikutteita pesimistä ajoittaessaan 

(Laaksonen ym. 2006).  
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4.2.1  Pesinnän ajoitus 

Pesinnän ajoittuminen ja pesyekoko ovat kaksi lisääntymisen avaintekijää, jotka vaikuttavat poikasten 

tuottoon ja yksilöiden kelpoisuuteen (Ahola ym. 2012). Useimmat lintulajit eivät lisäänny mihin aikaan 

vuodesta tahansa, vaan lisääntyminen ajoittuu tarkasti rajattuun kauteen, ja se on usein hyvin synkronoitu 

populaation sisäisesti. Jokainen laji lisääntyy ajankohtana, joka maksimoi parhaiten poikasten 

kelpoisuuden. Tämä ajankohta määräytyy useimmiten poikasille tärkeimmän ravinnonlähteen 

esiintymishuipun kanssa. Ravinnon rajattu ja kausittainen saatavuus muotoilee lintujen lisääntymissyklit 

(Both 2010).  

Pesinnän aloitusajankohdalla on merkitystä erityisesti alueilla, joilla on vuodenaikasilmasto, kuten 

Euroopassa. Kerran vuodessa lisääntyvillä lajeilla pesyekoko korreloi lähes aina negatiivisesti pesinnän 

aloituksen kanssa, koska ravintohuipun ohittavilla pesyeillä on heikompi kelpoisuus (Laaksonen ym. 2006). 

Ajoissa aloitetuista pesinnöistä tulee siis usein isompia pesyeitä (Vatka ym. 2014), ja vastaavasti pesyekoko 

pienenee pesinnän aloituksen myöhästyessä (Ahola ym. 2009). Tämän takia pesyekokoa ja pesinnän 

ajoitusta kannattaa käsitellä yhdessä (Laaksonen ym. 2009). Esimerkiksi Both ja Visser (2005) tutkivat 

Alankomaissa pesinnän aloituksen vaikutusta kirjosiepon pesyekokoon pitkäaikasaineistolla. Tässä 

populaatiossa pesyekoon ja pesinnän aloituksen välisen korrelaation todettiin riippuvan perhostentoukkien 

esiintymishuipusta. Kirjosiepot aloittivat pesinnän aikaisemmin lämpiminä vuosina ja tekivät tällöin 

suurempia pesyeitä. Vuosina, jolloin perhostentoukkien esiintymishuippu tuli aikaisin, pesinnän aloituksen 

ja pesyekoon välinen suhde oli vahvampi kuin vuosina, jolloin paras ruokatarjonta on myöhemmin. 

Pesyekoon on huomattu kuitenkin joissakin harvoissa tapauksissa vaihtelevan itsenäisesti pesinnän 

aloituksesta riippumatta (Ahola 2009). Tällaiselle valinnalle on esitetty myös useita teorioita. Yksi selitys on, 

että mahdollinen eriaikaisuus ravintohuipun ja pesinnän aloituksen kanssa  ei kannusta naaraita munimaan 

ylimääräisiä munia erityisesti yhden pesyeen vuodessa tekevillä linnuilla. Ylimääräiset munat viivyttävät 

haudonnan aloitusta ja poikasten kuoriutumista aiheuttaen mahdollisesti lisää eriaikaisuutta 

ravintohuippuun nähden (Dunn & Winkler 2010).  

Useita pesyeitä vuodessa tekeville lajeille pesinnän ajoituksen ja ravintohuipun välinen korrelaatio ei ole 

yhtä tärkeä lisääntymistä määräävä tekijä. Näillä lajeilla lisääntymismenestys on riippuvaista enemmänkin 

lisääntymiskauden pituudesta kuin ravinnon määrästä (Dunn & Winkler 2010). 

4.2.2 Emolinnun kelpoisuus 

Pesyekokoa voidaan käyttää naaraan kelpoisuuden mittana. Kelpoisuus koostuu siitä, kuinka monta munaa 

naaras kykenee munimaan, hautomaan ja kasvattamaan aikuisiksi lisääntyviksi yksilöiksi (Visser & Lessells 

2001). Esimerkiksi hyväkuntoiset emot pystyvät aloittamaan muninnan aikaisemmin ja tekemään 

suurempia pesyeitä (Laaksonen ym. 2006). Onnistuneet pesinnät lisäävät naaraan kelpoisuutta 
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ja vastaavasti epäonnistuneet pesinnät pienentävät sitä. Lisäksi naaraan liiallinen panostus edelliseen 

pesintään tuo kustannuksia, jotka vähentävät naaraan mahdollisuutta munia yhtä suurta pesyettä 

seuraavana lisääntymiskertana (Visser & Lessells 2001).  

4.2.3 Resurssien allokointi 

Munien tuottaminen ja poikasten kasvattaminen on energeettisesti suuri panostus erityisesti 

naaraslinnulle, ja tähän liittyy monia kustannuksia (Visser ja Lessells 2001). Vanhemmat yrittävät aina 

minimoida poikasista aiheutuvat kustannukset ja tuottaa samalla mahdollisimman kelpoisia jälkeläisiä. Kun 

pesyekokoa on suurennettu kokeellisesti, on lentopoikasten paino ja selviytyvyys seuraavan 

lisääntymiskauteen usein pienentynyt vanhempien selviytyvyyden ja lisääntymismenestyksen 

pienenemisen ohella (Stearns & Hoekstra 2005). Luonnonvalinta suosii siten ominaisuuksia, jotka 

parantavat lintujen kykyä selviytyä ja tuottaa jälkeläisiä. Valintapaineet vaikuttavat muun muassa 

jälkeläisten määrään ja kokoon. Esimerkiksi poikaskuolleisuuden ollessa suurta on kannattavaa tuottaa 

suuria määriä pieniä jälkeläisiä (Reece ym. 2011).  

Jokaisella lajilla on vaihtokauppaa selviytymisen ja jälkeläisten tuottoon liittyvien ominaisuuksien, kuten 

lisääntymisfrekvenssin, jälkeläisten määrän ja poikashuollon kesken (Reece ym. 2011). 

Kustannushypoteesin mukaan linnut tekevät pienempiä pesyeitä silloin, kun emolintujen kuolleisuus 

nousee pesyeen koon noustessa (Boyce & Perrins 1987). Tämä johtaa siihen, että ylimääräisiä munia ei 

tehdä, vaikka se olisikin olosuhteiden kannalta mahdollista. Sheldon ym. 2003 arvioivat luonnonvalinnan 

vaikutuksia yhdeksään eri ominaisuuteen Gotlannin sepelsiepponaarailla (Ficedula albicollis) laskemalla 

regressiokertoimen naaraiden lisääntymismenestyksen, eli populaatioon lisääntymään palaavien poikasten, 

ja jokaisen ominaisuuden välille. He huomasivat, että pesinnän aloitukseen kohdistuu  suuntaavaa valintaa 

muuttaa munintaa aikasemmaksi. Muninnan aikaistuessa  pesyekoon pitäisi suurentua, koska nämä 

ominaisuudet korreloivat negatiivisesti. Kuitenkin todennäköisesti munamäärän ja aikuisselviytyvyyden 

vaihtokauppasuhteen takia evolutiivinen vaste pesyekoon suurentumiselle ei ole toteutunut populaatiossa. 

Vanhemmat eivät välttämättä aina tosin pysty ennustamaan, tuleeko vuodesta pesimisen kannalta hyvä vai 

huono. Tämän kaltaisissa tapauksissa pesyeen koko voi suurentua, jos vastasyntyneet jälkeläiset ovat 

kustannuksiltaan suhteellisen halpoja. Vanhempien on kannattavaa tehdä tällöin niin suuri pesye kuin 

mahdollisesti voisi selvitä hyvästä vuodesta. Pesyeen kokoa vähennetään myöhemmin resurssien 

saatavuuden tasolle joko antamalla poikasten tapella keskenään tai suoraan tappamalla heikoimmat 

jälkeläiset. Tällainen menettely on yleistä esimerkiksi petolinnuilla (Stearns ja Hoesktra 2005). 

Pesyekokoon vaikuttaa myös se, onko pesye vuoden ensimmäinen vai esimerkiksi ensimmäisen pesinnän 

epäonnistumisen johdosta tehty uusintapesintä. Koska muninnasta ja haudonnasta on naaraslinnulle 

kustannuksia, ovat uusintapesyeiden munamäärät usein pienempiä (Visser ja Lessells 2001). Myös toisen 
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pesyeen myöhästyminen kesän parhaasta ravintohuipusta voi vaikuttaa siihen, että pesyeestä ei ole 

kannattavaa munia yhtä suurta kuin ensimmäisestä pesyeestä. 

4.2.4 Populaatiotiheys 

Pesyekoko korreloi yleensä myös  populaatiotiheyden kanssa. Pesimäpopulaation tiheyteen tietyllä alueella 

vaikuttaa viime vuosien lisääntymismenestys, lintujen selviytyvyys talvisin ja immi- ja emigraatio. Tiheyden 

kasvaessa pesyekoko  pienenee lisääntyvän resurssikilpailun tuloksena (Ahola ym. 2009). Tätä kutsutaan 

tiheydestä riippuvaksi valinnaksi eli K-valinnaksi.  Tämä valinta toimii yleensä populaatioissa, jotka elävät 

ympäristön kantokyvyn ylärajoilla. Tiheydestä riippumattomassa valinnassa (r-valinta) suositaan taas 

ominaisuuksia, jotka maksimoivat lisääntymismenestyksen tiheyden ollessa alhainen. R-valinta on yleistä 

ympäristöissä, joissa populaatiot elävät paljon ympäristön kantokyvyn alapuolella tai yksilöillä on vain 

vähän kilpailua (Reece ym. 2011).  

4.2.5 Optimaalisen pesyekoon ajallinen vaihtelu 

Optimaalinen pesyekoko ei ole yleensä sama vuodesta toiseen. Jälkeläisten selviytyvyys vaihtelee vuosittain 

muun muassa ravintotilanteen ja lämpötilan mukaan. Huonona vuotena ison pesyeen tuottaminen ei 

kannata, koska poikaskuolleisuus on korkea. Tällöin naaraslinnun kannattaa munia pieni pesye, jolloin 

poikasten selviytymismahdollisuudet ovat paremmat. Suurin osa linnuista pyrkii minimoimaan riskin 

epäonnistua lisääntymisessä, joten sellaiset yksilöt tai populaatiot menestyvät, jotka levittävät 

lisääntymisen epäonnistumisen riskin useille vuosille (Stearns ja Hoekstra 2005). Jos riskin jakaminen useille 

vuosille tarkoittaa pienempää vuosittaista jälkeläismäärää, voi pesyekoko pienentyä. Lisäksi, jos linnun 

lisääntymisessä esiintyy sellaista vaihtokauppaa, että ison pesyeen tekeminen yhtenä vuotena johtaa 

pienen pesyeen tekemiseen seuraavana vuotena, voi optimaalinen pesyekoko pienentyä. Tämä johtuu siitä, 

että suuren pesyeen tuottaminen huonona vuotena aiheuttaa keskimäärin enemmän kustannuksia kuin 

pienen pesyeen tekeminen hyvänä vuotena (Stearns ja Hoekstra 2005).  

4.2.6 Vanhempien ja poikasten konflikti 

 Vanhempien ja poikasten välinen konflikti voi vaikuttaa pesyekokoon sitä pienentävästi. Lajeilla, jotka 

lisääntyvät monta kertaa elämänsä aikana ei vanhempien kannata panostaa kaikkia resursseja yhteen 

pesyeeseen, vaan säästää jotain tulevillekin poikueille. Poikasia toisaalta taas ajaa valinta pyytää 

vanhemmilta enemmän panostusta itseensä kuin vanhemmat haluaisivat antaa. Tällaisia konflikteja näkyy 

erityisesti lentopoikasvaiheessa, jolloin vanhemmat joutuvat pakottamaan poikaset itsenäistymään. 

Jos poikasten ja vanhempien välisestä konfliktista on liikaa kustannuksia vanhemmille, pesyekoko voi  

pienenentyä (Stearns ja Hoekstra 2005).  
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4.2.7 Periytyvyys 

Pesyekoko on osin geneettisesti määräytyvä ominaisuus, jonka tunnusomaiset piirteet ovat seurausta lajien 

elinkierto-ominaisuuksien evoluutiosta, mikä määrittelee muun muassa yksilön 

selviytymistodennököisyyden ja lisääntymisaikataulun. Ne koostuvat kolmesta päämuuttujasta, jotka ovat 

lisääntymisiän saavuttamisen ajankohta, lisääntymiskertojen määrä ja yhdellä lisääntymiskerralla 

tuotettujen jälkeläisten määrä. Linnut eivät siis itse määritä milloin ne lisääntyvät ja kuinka monta 

jälkeläistä ne tuottavat, vaan lajien evolutiivinen historia määrittää nämä tekijät, jotka sitten heijastuvat 

yksilöiden käyttäytymiseen, fysiologiaan ja kehitykseen (Reece ym. 2011). Vaihtokauppasuhdetta 

lisääntymispanostuksen ja elossasäilyvyyden välillä pidetään todennäköisimpänä hypoteesina lisääntymisen 

elinkierto-ominaisuuksien evoluution selittäjänä (Boyce ja Perrins 1987). 

5. Ilmastonmuutoksen vaikutus pesyekokoa määrääviin tekijöihin  

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista pesyekokoon saadaan arvokasta tietoa, josta voidaan päätellä 

esimerkiksi, millä tavalla ja kuinka nopeasti populaatiot sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin. Populaatiot, 

joiden sopeutumiskyky olosuhteiden muutoksiin on hyvä korkean yksilöiden fenotyyppisen plastisuuden 

ansiosta hyötyvät ilmastonmuutoksesta todennäköisesti eniten. Toisin on populaatioilla, joilla muutokset 

ovat hitaampia. Näillä sopeutuminen ilmaston muuttumiseen on haasteellista ja ne ovat vaarassa hävitä 

ilmastonmuutoksen johdosta (Dunn & Winkler 2010). 

 Ahola ym. (2009) mukaan erityisesti paikkalinnut voivat hyötyä ilmastonmuutoksesta, kun ilmaston 

lämmetessä talvesta selviytyminen helpottuu ja talvikuolleisuus vähenee. Koska pesyekoko on yleensä 

negatiivisesti riippuvainen pesinnän aloituksesta, pitäisi ilmaston lämpenemisen johdosta varhaistuvien 

keväiden mahdollistaa suurempien pesyeiden tekemisen ja parantaa lintujen lisääntymismenestystä. 

Toisaalta, ilmaston lämpenemien voi myös tuoda yllättäviä vaikutuksia, jotka huonontavat lintujen 

lisääntymismenestystä pienentämällä pesyekokoa. Vielä ei ole kuitenkaan todettu sellaisia muutoksia 

lintujen pesyekoissa, mitkä olisivat vaikuttaneet merkittävästi lisääntymismenestykseen (Dunn & Winkler 

2010). 

5.1 Ravintohuipun merkitys 

Ravintohuipun ajoitusta voidaan pitää mittakeppinä arviotaessa lintujen sopeutumista 

ilmastonmuutokseen. Lintujen kyky synkronoida pesintä suhteessa ravintohuippuun muuttuvassa 

ympäristössä on kuitenkin populaatiokohtaista. Jos poikasten kuoriutumisen ja ravintohuipun välinen 

synkronia ei muutu, voidaan tätä pitää merkkinä populaation sopeutumiskyvystä muuttuvaan ilmastoon 

(Both 2010). Kun linnut yrittävät pitää yllä ravintohuippusynkroniaa muuttuvassa ympäristössä, voi 

pesyeiden koko samalla muuttua (Dunn & Winkler 2010).  
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Suurin osa lauhkean vyöhykkeen linnuista on alkanut munimaan keväiden lämmetessä aikaisemmin 

(Laaksonen ym. 2006). Osa populaatioista kärsii kuitenkin epäsynkroniasta ravintohuipun ja poikasten 

kuoriutumisen ajoittumisen kanssa. Esimerkiksi Alankomaiden talitiaiset eivät kykene synkronoimaan 

pesinnän ajoittumista ravintohuipun suhteen (Both ym. 2009), mutta suomalainen talitiaispopulaatio 

näyttäisi olevan paremmin sopeutunut tässä suhteessa lämpenevään ilmastoon (Vatka ym. 2014).  

Populaation sijainnin lisäksi lintujen kykyyn synkronoida pesintä ravintohuipun suhteen vaikuttaa erityisesti 

muuttokäyttäytyminen. Esimerkiksi pitkän matkan muuttajilla, kuten Afrikassa talvehtivalla kirjosiepolla, on 

vaikeuksia ajoittaa lisääntyminen suhteessa ravintohuippuun. Niiden paluuajankohta ei ole muuttunut 

tarpeeksi suhteessa ympäristöön, joten linnut saapuvat liian myöhään (Both ja Visser 2001). Suomalaisen 

kirjosieppopopulaation kevään paluuajankohta on tosin aikaistunut pesinnän aloituksen suhteen. Linnut 

saapuvat siis hieman aiempaa aikaisemmin, mutta pesivät kuitenkin myöhemmin verrattuna 

saapumisajankohtaansa. Syynä voi olla esimerkiksi saapuneiden lintujen huono kunto, joka viivästyttää 

muninnan aloitusta (Laaksonen ym. 2006). 

Kirjosieppojen pesyekoko on yleisesti pienentynyt Euroopassa. Muninnan aloituksen myöhästyminen ja 

pesyekoon pieneneminen voivat olla seurausta saman tekijän vaikutuksesta, joka voi johtua muun muassa 

koko pesimäajan siirtymisestä ravinnonlähteiden suhteen. Esimerkiksi kevään alkukuukausien vaihtelevat 

lämpötilat voivat johtaa jonkin muninnalle tärkeän ravinnonlähteen poistumiseen tai vähenemiseen, jonka 

johdosta muninta myöhästyy ja pesyekoko pienenee samalla (Laaksonen ym. 2006). 

5.2 Pesinnän ajoittuminen 

Ilmastonmuutos aikaistaa ja lämmittää kevättä, joten linnuilla on teoreettisesti mahdollista aloittaa pesintä 

aikaisemmin. Koska pesyekoko ja pesinnän aloitus korreloivat yleensä negatiivisesti keskenään (Laaksonen 

ym. 2006), pitäisi pesyekokojen kasvaa, kun lintujen pesinnän aloitus aikaistuu.  

Dolenec ym. (2011) tutkivat lämpötilan nousun vaikutusta pikkuvarpusen (Passer montanus) pesyekokoon 

Kroatiassa. Pesyeiden koot eivät muuttuneet tutkimuspopulaatiossa, vaikka linnut pesivät lämpiminä 

keväinä aikaisemmin ja kylminä myöhemmin. Pesyekoko ei siis korreloinut oletetusti negatiivisella tavalla 

pesinnän ajoittumisen kanssa tässä populaatiossa. Yhden hypoteesin mukaan pikkuvarpusten pesyekoko ei 

muuttunut, koska linnut yrittävät optimoida pesinnän aloituksen, muninnan ja haudonnan keston kesän 

ravintohuippuun. Lämpiminä keväinä perhostentoukkien kuoriutuminen voi aikaistua, joten lintujen ei ole 

ehkä kannattavaa munia ylimääräisiä munia, jotka saattaisivat haitata pesinnän synkronointia 

ravintohuipun suhteen. Tällöin vastetta pesyekoon kasvulle ei tapahdu, vaikka pesintä aikaistuukin. 
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Sanz (2002) ei myöskään löytänyt sini- ja talitiaisella suurentunutta pesyekokoa läntisellä palearktisella 

alueella ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta, vaikka nämä lajit ovat kuitenkin aloittaneet pesintää 

aikaisemmin keväiden ollessa lämpimiä. Ilmaston lämpeneminen siis muuttaa mahdollisesti joitakin lintujen 

ominaisuuksia itsenäisesti. Ilmaston vaihtelun tuloksena koko pesimäkausi voi olla siirtynyt ja ravintohuipun 

ajoitus kesällä myös aikaistunut, minkä takia pesinnän aikaistuminen ei vaikuta pesyekokoon odotetulla 

tavalla. Pesinnän synkronointi ravintohuipun ajankohdan kanssa on siis hyvin tärkeä tekijä lintujen 

pesimämenestykselle. 

Aholan ym. (2012) tekemässä tutkimuksessa kirjosieppojen pesinnän aloitus ei ollut riippuvaista kevään 

lämpötiloista. Luonais-Suomessa tutkitulla populaatiolla pesintä aikaistui populaatiotiheyden noustessa 

kilpailun kasvaessa, ei lämpötilan nousun vaikutuksesta. Pesyekoko ei myöskään kasvanut populaatiossa. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta keväät ovat lämmenneet vain lähinnä varhaiskeväästä, joka ei vielä ole 

kirjosieppojen lisääntymisaikaa. Lämpötilalla ei tämän takia todettu suurta vaikutusta pesinnän aloitukseen. 

Vuosien sisäinen vaihtelu pesinnän ajoituksessa on kuitenkin suurentunut Laaksosen ym. (2006) tutkimassa 

kirjosieppopopulaatiossa, joka on sama kuin Aholan ym. (2012) käyttämässä aineistossa. Vaihteluun 

pesinnän ajoituksessa todettiin vaikuttavan munimista edeltävien kuukausien lämpötilamuutokset. Vuosien 

keskilämpötilojen seuraamisen lisäksi on siis tärkeää tutkia myös vuoden sisäisen lämpötilavaihtelun 

vaikutusta lintujen lisääntymiskäyttäytymiseen. 

5.3 Muutokset populaatiorakenteessa 

Selitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista pesyekokoon voi löytyä myös pesimäajan ulopuolelta. 

Keskimääräinen pesyekoko ei välttämättä muutu, jos ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta myös 

huonompilaatuisten, pienempiä pesyeitä munivien yksilöiden talvesta selviytyminen paranee ja ne 

pääsevät myös lisääntymään. Tällöin pesinnän aloitus voi kyllä aikaistua, mutta keskimääräinen pesyekoko 

ei näytä ainakaan kasvavan, koska huonompilaatuiset yksilöt vetävät populaation pesyekoon keskiarvoa 

alaspäin (Dunn & Winkler 2010). 

Kun kirjosiepoilla on suotuisat olosuhteet talvehtimisalueilla Afrikassa, tuottavat linnut pesyekoon ääripäitä 

ja vinouttavat pesyekokojakaumaa pienempien pesyeiden suuntaan. Hyvien olosuhteiden vallitessa 

Afrikassa myös huonommat yksilöt selviytyvät muuttomatkasta lisääntymisalueille tuottamaan pieniä 

pesyeitä. Suuren kelpoisuuden omaavat yksilöt tekevät kuitenkin hyvinä vuosina entistä suurempia 

pesyeitä. Tämän takia pesyekoon keskiarvo ei välttämättä muutu, mutta kaiken kaikkiaan munia tuotetaan 

kuitenkin enemmän (Laaksonen ym. 2006). 
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Samankaltaisia tuloksia ovat saaneet myös Ahola ym. (2009), jotka tutkivat pesimämenestystä talitiaisella 

Luonais-Suomessa. Kyseisessä populaatiossa tiheys ja koko pysyivät samana tutkimusaikana, vaikka 

pesyekoko ja lentopoikasten määrä pienenivät. Ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta talvet ovat 

lauhtuneet, minkä ansiosta myös heikommat yksilöt selviytyvät talvisista olosuhteista entistä paremmin ja 

pääsevät lisääntymään, joka johtaa tässä tapauksessa keskimääräisen pesyekoon pienenemiseen. 

Huonompien yksilöiden paremmalla selviytymisellä on kompensoiva vaikutus populaatiotiheyteen ja -

kokoon, jonka takia niiden arvot eivät ole merkitsevästi muuttuneet tutkimuspopulaatiossa (Ahola ym. 

2009).  

6. Tulevaisuudennäkymiä 

Ihmiset ovat alkaneet herätä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin luonnossa. Ilmastonmuutoksesta ja sen 

vaikutuksista on tehty paljon tutkimuksia, ja nykyään myös eri maiden päättäjät osaavat useimmiten 

suhtautua ilmastonmuutokseen yhteisenä uhkana. Tästä osoituksena on esimerkiksi tuore Pariisin 

ilmastokokous (12.12.2015), jossa solmittu uusi ilmastosopimus velvoittaa sopimuksen allekirjoittaneet 

maat noudattamaan yhteisiä päästövähennystavoitteita (Ympäristöministeriö 2016). Euroopan Unioni on 

myös asettanut lakisääteiset päästörajoitteet jäsenmaidensa tehtaille, jotta kasvihuonepäästöt saadaan 

pidettyä kurissa. Uudet ympäristöystävällisemmät energiamuodot tulevat myös yleisemmiksi ja 

kustannustehokkaimmiksi teknologisen kehityksen ottaessa harppauksia eteenpäin. Monia uusia 

innovaatioita ja tahtoa päättäjiltä vielä kuitenkin tarvitaan, että fossiilisten polttoaineiden kulutus vähenisi 

entisestään. Ilmastonmuutosta tuskin voidaan kokonaan enää pysäyttää, mutta sitä voidaan ainakin yrittää 

hidastaa oikeilla toimilla. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset linnustossa ovat hyvin populaatio- ja lajikohtaisia. Useimmille lajeille 

ilmastonmuutos ei ole suurin uhkatekijä, vaan ihmistoiminnaan aiheuttama habitaattien pieneneminen ja 

katoaminen aiheuttaa vakavampia seurauksia. Hyvin muuttuviin olosuhteisiin sopeutumaan kykenevät lajit 

pystyvät kuitenkin hyödyntämään ihmisten tarjoamia uusia habitaatteja muun muassa kaupungeissa. 

Varikset ja harakat ovat esimerkiksi ottaneet kaupungit omaksi elinympäristökseen jo jonkin aikaa sitten. 

 Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaihteleviin sääolosuhteisiin suurin osa lintupopulaatioista vielä pystyy 

sopeutumaan muuttamalla lisääntymiskäyttäytymistä tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi  aikaisemmin 

esitetyssä pikkuvarpuspopulaatiossa linnut aloittivat pesinnän aikaisemmin kevään aikaistuessa ja 

myöhemmin, kun kevät oli myöhässä. Joten ainakaan vielä äärimmäiset sääolosuhteet eivät ole 

vahingollisia lintujen lisääntymiselle ainakaan tässä populaatiossa (Dolenec ym. 2011).  

 



15 
 

Ilmastonmuutos ei näytä vielä vaikuttavan lintujen pesyekokoon sitä huomattavasti suurentamalla tai 

pienentämällä luultavasti siksi, koska pesyekokoon vaikuttaa niin monet eri tekijät, jotka vaikuttavat siihen 

yhdessä ja erikseen. Koko pesimäkauden siirtymisellä ravintohuippuineen lämpenemisen takia näyttäisi 

olevan ehkä eniten vaikutuksia pesyekoon muuttumattomuuteen (Sanz 2002). Pesyekoko ei tämän 

siirtymän takia näytä korreloivan aina pesinnän aloituksen kanssa. Pesintä usein siis aikaistuu, mutta 

pesyekoko ei välttämättä suurene.  

Kevään ja kesän lämpötiloilla näyttäisi yleisesti ottaen olevan vaikutusta lintujen lisääntymisen 

onnistumiseen. Ahola ym. (2009) huomasivat talitiasella, että lisääntymismenestys oli huomattavasti 

parempi kesän ollessa lämmin. Jos ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kesät siis lämpenevät, voi se parantaa 

joidenkin lajien lisääntymismenestystä. Toisaalta, lämpenemisen ohella sateet myös usein lisääntyvät. 

Tämä on uhka poikasille, koska veden päästessä pesiin poikaset kylmettyvät helposti ja poikaskuolleisuus 

voi tällöin lisääntyä.  

Arktisten habitaattien häviäminen ilmaston lämpenemisen johdosta on riskinä monille korkeilla 

leveysasteilla sopeutumaan eläville lajeille. Jos maapallon keskilämpötila nousee odotusten mukaan, tulee 

todennäköisesti erityisesti monet arktiset lajit kuolemaan sukupuuttoon, jos tarvittavia sopeumia 

lämpimämpään ilmastoon ei kehity tarpeeksi nopeasti. Vain aika näyttää, millaisia vaikutuksia 

ilmastonmuutoksella tulee todellisuudessa olemaan linnustolle ja koko maapallolle. 
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