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Tiivistelmä 

Ihminen muokkaa elinympäristöään jatkuvasti, mikä aiheuttaa haittaa luonnon eliöille, niiden 

luonnollisten elinympäristöjen vähentyessä . Metsälajeille metsien hakkuut ja elinympäristöjen 

pirstaloituminen aiheuttavat suuria haasteita. Linnut ovat hyvin tutkittu eliöryhmä, joiden 

kanta-arviot tunnetaan Suomessa hyvin. Tästä syystä lintujen kannan muutokset voidaan hel-

posti huomata ja niiden pohjalta voidaan tehdä päätelmiä esimerkiksi ympäristön suojelun suh-

teen. Suojelun kannalta on kuitenkin tärkeää tietää, millaisia vaatimuksia linnuilla on habitaat-

tien suhteen ja mitkä tekijät vaikuttavat lintujen habitaatin käyttöön ja valintaan.  

Tiaiset ovat varpuslintuihin kuuluva ryhmä, joita esiintyy Suomessa 6 eri lajia. Ne voidaan kar-

keasti jakaa havumetsässä viihtyviin tiaisiin (hömö-, lapin-, töyhtö- ja kuusitiainen) sekä seka-

metsässä viihtyviin generalisteihin (talitiainen ja sinitiainen). Ne ovat yleisesti paikkalintuja, 

joten niitä voidaan tavata Suomesta ympärivuoden. Toisaalta havumetsätiaiset elävät huomat-

tavasti suppeammalla alueella ympäri vuoden, sillä ne hyödyntävät talvireviireille varas-

toimaansa ravintoa, joten niiden ei kannata vaihtaa paikkaa toisaalle. Sini- ja talitiainen eivät 

varastoi ravintoa, mutta siirtyvät pesimäpaikoiltaan ihmisasutuksen tuntumaan, missä ne hyö-

dyntävät ihmisten tarjoamaa lisäruokintaa. Habitaatinvalintatutkimus on keskittynyt pitkälti pe-

simiskauteen ja vähemmän huomiota on kiinnitetty pesimiskauden ulkopuolelle. Pohjoisilla le-

veyksillä talviaika on kuitenkin mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä sääolosuhteet ovat poik-

keavia. Suomessa tutkitaan tiaisia talvisin yleensä havainnoimalla niitä elinympäristössään.  

Tiaisten talvihabitaatin valintaan vaikuttavat monet tekijät. Näitä tekijöitä ovat ruuan saatavuus, 

lajien väliset sekä lajin sisäiset suhteet, oikeanlaiset elinympäristöt lajikohtaisesti sekä saalistus. 

Talitiainen ja sinitiainen ovat habitaatin valinnan suhteen joustavia ja hakeutuvat talvisin usein 

ihmisasutuksen lähelle lisäruokinnan piiriin. Hömö-, töyhtö-, lapin- ja kuusitiainen taas suosi-

vat talvihabitaattinaan vanhoja kuusimetsiä, jonne ne varastoivat talviravintonsa. Talviset se-

kaparvet aiheuttavat lintujen välille kilpailua. Sini- ja talitiainen ovat vahvoja kilpailijoita, jotka 

usein vierailevat myös pesimäsijoillaan talvisaikaan, vaikka hakeutuvatkin pääosin talveksi lä-

helle ihmisasutusta. Näiden lajien lisääntyminen varsinkin pohjoisilla leveyksillä, joissa niitä 

ei ennen ilmastonlämpenemisen vaikutuksia ole tavattu yhtä runsaasti kuin nykyään, saattaa 

lisätä lajien välistä kilpailua. Vahvat kilpailijat saattavat esimerkiksi varastaa havumetsätiaisten 

talviravintovarastoja, mikä heikentää havumetsätiaisten mahdollisuutta selvitä talvesta. Asiasta 

kaivattaisiin kuitenkin lisää tutkimusta. 
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1. Johdanto  

Suomessa pesii säännöllisesti 244 lintulajia (Hyvärinen ym., 2019.). Linnut tunnetaan Suomen 

eliöryhmästä parhaiten, sillä kenttätöiden ja laskentojen ansiosta jokaisesta lajista tiedetään 

kanta-arviot sekä arviot kantojen pitkäaikaismuutoksista (Hyvärinen ym., 2019.). Tutkimukset 

lintujen habitaatin valinnasta painottuvat usein pesintäkauteen ja vähemmän huomiota on 

kiinnitetty habitaatin valintaan sen ulkopuolella (Broughton ym., 2014).  Pohjoisilla 

leveyspiireillä talvi on linnuille haastavaa aikaa, kun matalat lämpötilat vaikuttavat 

voimakkaasti elinolosuhteisiin kuten ruuan hankintaan. Ilmastonmuutos uhkaa kuitenkin 

muuttaa elinolosuhteita varsinkin pohjoisilla leveyksillä, mikä voi vaikuttaa 

populaatiodynamiikkaan sekä kantojen muutoksiin (Pakanen ym., 2018). Ilmastonmuutoksen 

lisäksi maankäytön muutokset uhkaavat lajeja habitaattien vähentyessä ja ekosysteemien 

yksipuolistuessa (Davison ym., 2021).  

Tiaiset ovat varpuslintuihin kuuluva ryhmä, jotka kuuluvat kolopesijöihin. Suomessa esiintyy 

kuusi eri tiaislajia (Paridae). Useimmat tiaiset ovat paikkalintuja, jotka eivät tavallisesi muuta 

pitkiä matkoja. Suomesta tavattavista kuudesta lajista voidaan pesimiskauden ulkopuolella ta-

vata kaikkia, vaikka osa lajeista onkin toisia yleisempiä.  Lajeista talitiainen (Parus major) sekä 

sinitiainen (Cyanistes caeruleus) ovat yleisesti pesimähabitaatin valinnan suhteen lehti- ja se-

kametsiä suosivia generalisteja, joita voidaan nähdä eri-ikäisissä elinympäristöissä. Näistä la-

jeista poiketen havumetsälajeja ja usein vielä vanhan tai varttuneen metsän lajeja ovat hömöti-

ainen (Poecile montanus), kuusitiainen (Periparus ater), lapintiainen (Poecile cinctus) sekä 

töyhtötiainen (Lophophanes cristatus). Pesimiskauden ulkopuolella tiaisia saatetaan kuitenkin 

nähdä myös sekaparvissa (Lokki & Palmgren, 1992).  

Lintujen habitaatin valinnan ja käytön tutkimuksella on pitkä historia. Habitaatin valinta on 

ennen kaikkea päätöksentekoprosessi (Jones, 2001), jossa lintujen habitaatin käyttöön vaikut-

tavat abioottiset ja bioottiset resurssit sekä vallitsevat olosuhteet (Solbakken, 2016). Näitä teki-

jöitä ovat muun muassa ympäristön rakenne ja laatu sekä niihin liittyvät muuttujat, kuten ruuan 

saatavuus, saalistus, kilpailu ja lajien vuorovaikutussuhteet (Jones, 2001).  Habitaatin valin-

nasta puhuttaessa on syytä määritellä muutamia tärkeitä termejä, jotka helposti sekoittuvat kes-

kenään (Jones, 2001). Termillä ’elinympäristö’ viitataan sellaisiin fyysisten ympäristötekijöi-

den joukkoon, joita jokin laji käyttää selviytyäkseen ja lisääntyäkseen. Termi ’elinympäristön 

käyttö’ taas tarkoittaa tapaa, jolla yksilö tai laji käyttää elinympäristöjään täyttääkseen selviy-

tymisen ja lisääntymisen tarpeet. Termillä ’elinympäristön valinta’ taas viitataan hierarkkiseen 
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käyttäytymisprosessiin, jolloin yksilö tai laji valitsee elinympäristöjä sen mukaan, mikä paran-

taa sen selviytymistä tai kelposuutta (Jones, 2001). 

Tässä kandidaatin työssä etsin vastausta siihen, millaiset tekijät vaikuttavat tiaislajien talviha-

bitaatin käyttöön ja valintaan. Johdannon jälkeen käsittelen menetelmiä, joilla habitaatin valin-

taa voidaan tutkia, ja perehdyn omassa luvussaan erityisesti talvihabitaatin tutkimiseen. Tämän 

jälkeen käsittelen omina lukuinaan habitaatin valintaan liittyviä abioottisia ja bioottisia teki-

jöitä. Lopuksi vedän yhteen sen, mitä näistä asioista voidaan päätellä ja miksi habitaatin valin-

nan tutkimus on tärkeää perustutkimuksen lisäksi myös luonnonsuojelun kannalta.  
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2. Habitaattien tutkimusmenetelmät 

Lintujen habitaatin valintaa voidaan yleisesti tutkia yhdistämällä empiirisiä ja tilastollisia me-

netelmiä (Jones, 2001). Habitaatin valintaa pesimiskaudella voidaan tutkia kahdella eri tavalla: 

vertailemalla lintujen käyttämiä habitaatteja niihin habitaatteihin, joita ne eivät käytä tai vertai-

lemalla käytettyjä habitaatteja saatavilla olevien habitaattien kanssa. Käytetyillä habitaateilla 

viitataan niihin habitaatteihin, joilla yksilö tai laji sillä hetkellä asuu, ja käyttämättömällä taas 

niitä, millä ei tällä hetkellä asuta. Saatavilla olevilla ympäristöillä taas tarkoitettaan kaikkia 

tietyllä alueella olevia luontotyyppejä ja ne voivat sisältää myös tällä hetkellä käytössä olevia 

ympäristöjä. Käytännössä saatavilla olevat habitaatit tai niiden sijaintia edustavat pisteet arvo-

taan satunnaisesti saatavilla olevien habitaattien alueelta  (Jones, 2001).  

Vertaillessa näitä kahta tapaa tutkia habitaatin valintaa, voidaan todeta käytössä olevien ympä-

ristöjen ja käyttämättömien ympäristöjen vertailun olevan vähemmän informatiivinen tutki-

musmenetelmä (Jones, 2001). Tieto siitä mitä ympäristöjä käytetään ja mitä ei, on informatii-

vista ainoastaan, jos molemmat ympäristöt, joita olisi mahdollista käyttää ovat linnuille abioot-

tisilta ja bioottisilta tekijöiltään sopivia, mutta ne siltikin valitsevat niistä toisen. Lisäksi se, ettei 

lintuja nähdä tietyllä elinympäristöllä ei automaattisesti tarkoita sitä, että kyseistä elinympäris-

töä välteltäisiin. Esimerkiksi populaatiotiheys saattaa vaikuttaa siihen mitkä ympäristöt ovat 

käytössä ja mitkä eivät. Tämän lisäksi siihen liittyy paljon myös tilastollisia kysymyksiä kuten 

se etteivät tilastolliset menetelmät välttämättä huomioi sitä, miten jonkin tietyn elinympäristön 

käyttö vaikuttaa lajin tai yksilön muiden elinympäristöjen käyttöön. Juuri riippumattomuuden 

puute vaikuttaa tällaisissa tilanteissa negatiivisesti siihen, kuinka tilastollisten tekniikoiden 

avulla voidaan arvioida alueiden suhteellista käyttöä. Siksi tilastollisesti tulisikin testata enem-

min poikkeamia satunnaisessa käytössä. Mikäli valinnan havaitaan olevan ei-satunnaista, voi-

daan sitten arvioida mitä luontotyyppejä on käytetty enemmän tai vähemmän kuin odotettiin 

(Jones, 2001).  

Vertailu tällä hetkellä käytössä olevien habitaattien ja saatavilla olevien habitaattien välillä on 

yllä esitettyä vertailutapaa parempi, sillä sen avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä valinnan suh-

teen. Elinympäristöjen saatavuuden mittaaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa, sillä saatavuu-

della tarkoitetaan niin resurssien saatavuutta kuin niiden hankittavuuttakin eikä pelkästään nii-

den runsautta. Toiseksi sekä tutkimuksen ajallinen, että alueellinen mittakaava vaikuttaa siihen 

millainen käsitys elinympäristöjen saatavuudesta saadaan, ja se ohjaa siten myös käsitystämme 
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habitaatin valinnan suhteen. Kolmanneksi tutkimuksessa tulee huomioida elinympäristöjen saa-

tavuutta olennaisella tavalla laji tai yksilö kohtaisesti. Yleensä tutkimuksille saatetaan alueelli-

sesti vetää mielivaltaiset rajat, jotka eivät perustu lajin tai yksilön luonnollisiin ja historiallisiin 

rajoihin habitaatin valinnan suhteen  (Jones, 2001).   

2.1 Talvihabitaattien tutkiminen 

Talvihabitaatin tutkimiseen vaikuttavat monet tekijät. Habitaatin valintaa voidaan tutkia yksi-

löitä havainnoimalla (Broughton ym., 2020) tai havainnoimalla koko parvea, riippuen siitä mitä 

halutaan tutkia (Siffczyk ym., 2003). Lintuja voidaan houkutella paikalle esimerkiksi äänen 

avulla. Tätä menetelmää käytettäessä on syytä huomioida, ettei ääntä voida soittaa liian usein 

tai liian lähellä edellistä havaintoa, jotteivat tulokset vääristy äänisen autokorrelaation myötä 

(Siffczyk ym., 2003). Talvihabitaatteja on tutkittu muun muassa havainnoimalla sitä millaisesta 

elinympäristöstä lintua tavataan ja millaisesta ei. Tällä tavoin voidaan hahmottaa ympäristö-

vaatimuksia, joita lajeilla mahdollisesti on (Alatalo, 1981).  

Suomessa tiaisia tutkitaan talvisin yleensä havainnoimalla niitä elinympäristössään (Alatalo, 

1981.; Siffczyk ym., 2003).  Radio- tai GPS-lähettimiin perustuva seuranta on tiaisten kokoluo-

kassa hankalaa, koska lähettimen paino ylittää vielä yleisesti kynnysarvona olevan 5 % ruu-

miinpainosta ja toisaalta pienten lähettimien kantama on suhteellisen pieni ja paristojen kesto 

lyhytaikainen. Alan teknologiakehitys on kuitenkin nopeaa ja esimerkkitapauksia, joissa radio-

lähettimiä on käytetty tiaisten havainnointiin, kuitenkin löytyy muun muassa Britanniassa teh-

dyistä tutkimuksista (Broughton ym., 2014).  Hömötiaisten parvien kokoa ja habitaatin valintaa 

ovat tutkineet Siffczyk ym. (2003). Heidän tutkimuksessaan parvia havainnoitiin yhtenäisen 

metsän ja pirstaloituneen metsän alueilla, jossa linnuilla ei ollut mahdollisuutta lisäruokintaan. 

Havainnointi tehtiin talvella seuraamalla parvia kävellen tai hiihtäen. Parvien löytymistä edes-

autettiin soittamalla hömötiaisen ääntä (laulua: ”tjy-tjy-tjy-tjy”). Hömötiaisparven löytyessä 

parvi tunnistettiin yksilöiden värirenkaiden perusteella (useimmat yksilöt värirengastettu) ja 

parven paikka merkittiin kartalle 5 minuutin välein (tai harvemmin) koko seurannan ajalta. 

Kunkin parven havaintojen perusteella määritettiin niiden talvireviirin sijainti ja koko. Habi-

taattien rakenteen osalta aineistoa analysoitiin metsän koostumuksen perusteella eli jakamalla 

metsä sen iän ja koostumuksen mukaan 1) yli 30- vuotias vanha metsä 2) 15–30 vuotias metsä, 

puita 6 m asti, niin tiheää metsää kuin hakattuakin 3) mäntyiset suoalueet 4) avoimet alueet 
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(mukaan lukien järvet ja nuoret metsät, alle 15 vuotta). Aineistoa analysoitiin karttojen ja ku-

vien avulla GIS ohjelmistossa, jonka jälkeen voitiin analysoida sitä miltä alueilta lintuja toden-

näköisimmin tavattiin.  
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3. Tiaisten talvihabitaatin valintaan vaikuttavat tekijät 

Lintujen habitaatin valintaa voidaan kuvailla kaksivaiheisena prosessina, jossa alussa yksilöt 

pyrkivät arvioimaan maisemaa ja maaston muotoja ja sen jälkeen ne reagoivat tarkemmin ha-

bitaatin ominaisuuksiin, kuten ruuan saatavuuteen ja elinympäristön rakenteellisiin ominai-

suuksiin (Virkkala & Liehu, 1990). Habitaatin valinta on aikaan ja paikkaan perustuva prosessi, 

jossa yksilö valitsee käytettävissä olevista olosuhteista ja resursseista parhaat saavuttaakseen 

mahdollisimman parhaan kelpoisuuden. Yksinkertaisimmillaan habitaatin valinta on sitä, että 

yksilö joko hyväksyy tai hylkää jonkin elinympäristön. Muuttolinnuilla habitaatin valinta voi 

olla hyvinkin erilainen pesimiskaudella ja sen ulkopuolella. Paikkalinnuilla taas pesimäkauden 

ja sen ulkopuolella linnuilla voi olla hyvinkin samanlainen habitaatti. Ominaisuudet kuten 

ruuan saatavuus ja pesimäpaikat ovat tärkeitä myös linnuille myös talvella. Lisäksi sisäinen ja 

ulkoinen kilpailu sekä saalistus vaikuttavat lintujen habitaatin valintaan (Solbakken, 2016).  

Tiaiset ovat käyttäytymisen ja ekologian suhteen hyvin tutkittu ryhmä. Suurin osa tiaisista on 

paikkalintuja, mutta osa lajeista on ainakin osin muuttavia, jolloin osa populaatioista muuttaa 

ja osa ei (Virkkala, 2004). Tiaiset ovat kolopesijöitä, jotka käyttävät pesimiseen pääasiassa pys-

tyyn kuolleissa puissa olevia koloja (ja pesäpönttöjä). Hömötiainen kaivaa joka vuosi uuden 

pesäkolon lahoon koivuun tai muuhun pökkelöön. Muut tiaiset käyttävät hyväkseen näitä ja 

tikkojen kaivamia koloja. Näin pökkelöiden määrä ja laatu vaikuttavat merkittävästi tiaisten 

habitaatin valintaan. Tästä syystä metsien hakkuut ja metsänhoito vaikuttavat myös merkittä-

västi näiden lajien populaatiodynamiikkaan (Virkkala, 2004). Tiaiset esiintyvät parvissa, jotka 

voivat olla niin sekaparvia kuin saman lajin yksilöiden muodostamia parvia. Talvireviireillään 

elävät havumetsätiaiset (hömö-, töyhtö-, kuusi- ja lapintiaiset) varastoivat ravintoa talven va-

ralle, mutta pesäpaikoiltaan talveksi asutuksen piiriin muuttavat tali- ja sinitiainen eivät varastoi 

ravintoa ollenkaan (Virkkala, 2004).  
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3.1 Lajien väliset ja lajin sisäiset suhteet 

3.1.1 Vuorovaikutussuhteet  

Kahden organismin ollessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa syntyy aina jonkinlainen 

suhde, joka on joko neutraali, positiivinen tai negatiivinen. Tällaisia suhteista ovat kilpailu, 

mutualismi, saalistus/loisinta, kommensalismi (pöytävieraus), amensalismi sekä neutraali 

suhde (Molles & Sher, 2019). Jotta suhteet eliöyhteisön sisällä toimisivat, ei siellä voi elää kahta 

lajia, joiden ekologiset lokerot ovat liian päällekkäiset. Tästä syystä on esitetty, että samankal-

taisia resursseja hyödyntävät lajit eroavat usein toistaan käyttämänsä vertikaalisen tai horison-

taalisen habitaatin suhteen, hyödyntämällä erilaista ravintoa tai olemalla paikalla eri vuorokau-

den aikaan (Schoener, 1974). 

Tutkimukset ovat osittaneet, että esimerkiksi ruuanhankinnan suhteen tiaislajeilla on eroavai-

suuksia, mikä vähentää kilpailua resursseista ja mahdollistaa yhteiselon tiaislajien kesken. Yh-

teiselosta voi olla hyötyä esimerkiksi saalistusta vältettäessä, sillä isompi määrä silmäpareja 

lisää todennäköisyyksiä huomata peto (Suhonen ym., 1994). Boreaalisessa havumetsässä talvi-

sin tiaisten suurin uhka saalistuksen suhteen on varpuspöllö, jonka saalistustaktiikka on niin 

sanottu ’istu ja odota’-taktiikka (’sit- and wait’). Tässä taktiikassa peto pyrkii yllättämään saa-

liinsa hyökkäämällä sen kimppuun oksalta, jossa se odottaa sopivaa hetkeä. Sekaparvissa use-

ampi silmäpari mahdollistaa havaitsemisen lisäksi sen, että petoa voidaan häiritä (Suhonen, 

1993). Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että parvissa oleminen muuna kuin pesimisaikana 

lisää todennäköisyyttä ruuan löytämiseen (Szép, 1989). 

3.1.2 Kilpailu 

Kilpailua voi tapahtua lajin sisäisesti sekä lajien välillä (Svärdson, 1949). Kilpailutilanne on 

aina haitallinen molemmille osapuolille, vaikka toinen voittaisi ja toinen häviäisi, sillä se vie 

resursseja ja energiaa. Kilpailua voi tapahtua suoraan kahden lajin välillä, kuten yksilöiden kil-

paillessa esimerkiksi reviiristä tai epäsuoraan yksilöiden kilpaillessa samoista resursseista 

(Molles & Sher, 2019). Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaksi lajia, joilla on samat ekologiset 

tarpeet eivät voi elää samalla alueella aiheuttamatta syrjäyttävää kilpailua toistensa suhteen. 
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Syrjättävässä kilpailussa dominoivampi osapuoli syrjäyttää toisen lajin, joka joko joutuu so-

peutumaan ja muuttamaan esimerkiksi ruokailukäyttäytymistään tai kuolee/ häviää alueelta 

(Gause, 1932; Lack, 1945). Varsinkin läheisesti sukua olevat lajit elävät tästä syystä eri elinym-

päristöissä, käyttävät eri ravintoa tai ovat morfologialtaan erilaisia (Lack, 1945).  

Tutkimukset osoittavat, että monet Euroopassa esiintyvistä tiaislajeista kilpailevat keskenään. 

Kuitenkin esimerkiksi sekaparvissa on hankalaa osoittaa, kuinka paljon lajien välinen kilpailu 

todellisuudessa vaikuttaa. On kuitenkin todettu sen ainakin jollain tavoin vaikuttavan esimer-

kiksi populaatiotiheyteen ja resurssien käyttöön kaikilla tiaiskillan lajeilla (Alatalo, 1982). Kil-

pailuasetelmasta ovat puhuneet myös Lahti ja Rytkönen (1996) tutkimuksessaan, jossa todettiin 

hömötiaisten välttävän ruuan varastointia muiden lajikumppanien läsnä ollessa. Tutkimuksessa 

ei havaittu lajienvälistä merkittävää vaikutusta. Toisaalta muita lajeja ei tuolloin juurikaan ollut 

paikalla, ja tutkijat spekuloivat mahdollisuudesta, että eteläisten lajien lisääntyminen voisi li-

sätä kilpailua sekä luonnollisesta talviravinnosta, että hömötiaisten varastokätköistä. Suoria ha-

vaintoja on, että vahvemmat kilpailijat (sini- ja talitiainen) eivät arkaile varastaa toisten lintujen 

talviravintokätköjä. Kilpailusta esimerkkinä toimivat myös dominanssihierarkian alisteisem-

mat lajit, jotka usein ovat tiaiskillan pienimpiä, ja joutuvat usein ruokailemaan puun ulko-

osissa. Oksiston uloimmissa osissa on selvästi suurempi saaliiksi joutumisen riski kuin oksiston 

sisäosissa. Vastaavaa on havaittu myös lajin sisäisen kilpailun tuloksena (Suhonen, 1993). Kuu-

sitiaistutkimuksessa havaittiin, että lajin sisäinen kilpailu resursseista ja optimaalisista habitaa-

teista kasvaa populaatiotiheyden kasvaessa. Lisääntynyt lajinsisäinen kilpailu johtaa siihen, että 

populaation sisällä heikoimmat kilpailijat joutuvat ruokailemaan paikoilla, jossa ne ovat vaa-

rassa joutua saalistuksen kohteiksi (Suhonen ym., 1993). Hömötiaisilla on tehty vastaavanlaista 

tutkimusta talvesta selviytymisen suhteen, jossa on todettu lajin sisäistä kilpailua parhaista ruo-

kapaikoista ainakin nuorilla yksilöillä (Hogstad & Slagsvold, 2018).  

 

3.2 Ruuan hankinta 

Tiaiset ovat ravintonsa suhteen monipuolisia, niiden lyhyt ja terävä nokka mahdollistaa muun 

muassa kovien kappaleiden avaamisen. Tiaisten ravintoon kuuluvat monipuolisesti erilaiset sie-

menet ja hyönteiset (Lokki & Palmgren, 1992). Ravinnon koostumus vaihtelee kuitenkin tiais-

lajista riippuen sekä siitä, missä laji talvehtii ja millaista ravintoa sillä on saatavilla (Lokki & 



12 

 

Palmgren, 1992; Veľký ym., 2011). Tutkimuksissa on huomattu, että monen Suomessa talveh-

tivan lintulajin esiintyminen korreloi positiivisesti ihmisasutuksen kanssa. Lintujen todettiin 

myös olevan todennäköisemmin generalisteja ruuan hankinnan suhteen talvisin. Kuitenkin tut-

kimukset osoittavat myös, että yleisesti urbaaneissa ympäristöissä viihtyvät linnut ovat niitä, 

jotka ovat joustavimpia habitaatin valinnan sekä ruokailun suhteen (Jokimäki & Suhonen, 

1998). Lintujen ruokintapaikoilla vierailevat tiaislajeista useimmin sinitiainen sekä talitiainen, 

jotka tunnetusti ovat habitaatin valinnan suhteen joustavia (Jokimäki & Suhonen, 1998; Veľký 

ym., 2011). 

Talvisin tiaiset saattavat myös useammin esiintyä sekaparvissa (Solbakken, 2016). Tiaiset ovat 

morfologialtaan melko samankaltaisia, minkä voisi helposti odottaa aiheuttavan kilpailu asetel-

mia lajien välille. Lintujen erilaiset ruokailukäyttäytymiset saattavat mahdollistaa sekaparvien 

toimivuuden (Suhonen ym., 1994). Tutkimukset ovat osoittaneet eri tiaislajien suosivan eri puu-

lajeja ruokaillessaan sekä ruokailevan eri osasissa puuta. Sinitiaisen, viitatiaisen ja talitiaisen 

todettiin ruokailevan lehtipuissa, kun taas kuusitiainen, hömötiainen, lapin tiainen ja töyhtöti-

ainen ruokailivat lähinnä havupuissa. Kuusitiaiset käyttävät ravinnokseen siemeniä ja hyöntei-

siä, joita ne etsivät havupuiden neulasoksilta, töyhtötiaiset taas ruokailevat oksiston uloimmissa 

osissa vain yhden neljäsosan ruokailuajastaan ja hömötiainen taas harvemmin viihtyy siinä 

osassa puuta lainkaan. Onkin esitetty, että ruokailukäyttäytyminen korreloisi morfologian 

kanssa. Tutkimusten mukaan morfologialtaan pienemmät ja kevyemmät tiaiset ruokailisivat 

ulko-osissa oksistoa ja morfologialtaan suuremmat taas lähempänä runkoa (Suhonen ym., 

1994). Havupuissa ruokailevien lintujen todettiin myös olevan hoikka rakenteisempia verrat-

tuna lehtipuissa ruokaileviin lintuihin. Voidaankin siis olettaa, että ruokailukäyttäytymisellä on 

vaikutusta myös lintujen habitaatin valintaan (Suhonen ym., 1994).  

 

3.3 Ympäristön muutokset 

3.3.1 Metsätalous 

Ihminen muokkaa jatkuvasti ympäristöään, mikä aiheuttaa luonnon eliöiden elinympäristöjen 

vähenemistä ja pirstaloitumista (Davison ym., 2021). Tulokset ovat osoittaneet, että nämä var-

sinkin viime vuosina tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet metsälintukantojen vähenemistä 

sekä lisääntymismenestyksen heikkenemistä (Virkkala, 1987; Fraixedas, 2017; Hyvärinen ym., 
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2019.). Pohjoisilla leveysasteilla on kuitenkin huomattu suurempaa muutosta etenkin pesimis-

kauden ulkopuolella. Varsinkin monet Parus-suvun linnut reagoivat populaatiodynamiikan 

muutoksilla näihin ilmiöihin (Siffczyk ym., 2003).  

Ympäristön muutoksista puhuttaessa on syytä kääntää huomio termiin pirstaloituminen. Pirsta-

loitumisella tarkoitetaan prosessia, jossa isompi yhtenäinen alue muuttuu tai muutetaan useiksi 

pienemmäksi laikuksi, jotka tavalla tai toisella eristyvät toisistaan. Tämä johtaa alkuperäisen 

elinympäristön menetykseen ja mahdollisen elinympäristön koon pienenemiseen. Elinympäris-

töjen menetyksellä onkin hyvin haitallisia vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen ja sen 

on todettu olevan varsinkin metsälajien suurin uhka (Virkkala, 2004). Varsinkin Pohjois-Suo-

messa avohakkuut, jotka ovat alkaneet jo 1950-luvulla ovat vaikuttaneet metsän rakenteeseen. 

Kehityksen seurauksena varsinkin vanhojen metsien lajit ovat vähentyneet, kun taas nuoren 

metsän ja avoimien paikkojen lajit ovat lisääntyneet (Virkkala, 1987.; Fraixedas, 2017). 

Tiaislajeista ainakin hömötiaisen kannan voidaan katsoa romahtaneen vanhojen metsien vähe-

nemisen seurauksena (Hyvärinen ym., 2019). Hömötiaisten on tutkimuksissa huomattu tavat-

tavan useammin vanhan metsän alueilla kuin uuden tai avoimen metsän alueilla. Tutkimukset 

ovat myös osittaneet, että hömötiaiset joutuisivat pirstaloitumisen seurauksena laajentamaan 

elinympäristöään kompensoidakseen niille sopimattomia elinympäristöjä. Mikäli linnut taas 

kärsivät vain optimaalisten ympäristöjen puutteesta, mutta alue ei ole varsinaisesti pirstaloitu-

nut saattavat linnut ainakin ajoittain asuttaa myös niille vähemmän tyypillisiä ympäristöjä kuten 

taimikoita tai mäntyvaltaisia alueita. Pirstaloituminen voi aikaansaada myös muutoksia hö-

mötiaisten käyttäytymisessä, sillä energiaa kuluu enemmän liikkumiseen alueiden välillä 

(Siffczyk ym., 2003). Samanlaisia muutoksia kannan pienentymisessä on havaittu myös lapin-

tiaisella, jota tätä nykyä tavataan runsaampana vain pohjoisissa osissa Lappia (Virkkala, 1987) 

ja töyhtötiaisella, jonka taantuminen on ajanut uhanalaisuuden partaalle (Hyvärinen ym., 2019). 

 

3.3.2 Ilmastonmuutos 

Ilmasto on muuttunut luonnollisesti kaikilla ajanjaksoilla niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavä-

lillä. Luonnollinen ilmaston muuttuminen on aiheuttanut globaaleja muutoksia lämpötiloissa ja 

muissa sääilmiöissä kautta aikojen. Maapallon ilmasto on kautta aikain vaihdellut äärimmäisten 

kylmien ja lämpimien kausien välillä. On kuitenkin yleisesti tiedossa, että viimeisten vuosi-
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kymmenten aikana ilmasto on kääntynyt kohti lämpenemisvaihetta, eikä sen voida katsoa ai-

heutuvan pelkästään luonnollisista syistä (ICPP, 2022). Termillä ilmaston lämpeneminen viita-

taan lähtökohtaisesti luonnolliseen kasvihuoneilmiöön, jossa ilmakehän kasvihuonekaasut ku-

ten hiilidioksidi, vesihöyry ja metaani absorboivat lämpöenergiaa takaisin maanpintaan läm-

mittäen sitä. Ihmisen toimesta ilmakehään vapautuu tarvittavia määriä enemmän kasvihuone-

kaasuja muun muassa fossiilisia polttoaineita polttamalla sekä kaatamalla metsiä (Wong, 2016). 

Hiilidioksidin määrä yläilmakehässä on viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana kohonnut 

jopa 30 % ja metaanin määrä kasvanut jopa yli puolella (Stuart ym., 2000).  Kasvihuonekaasu-

jen kaasujen vaikutuksesta lämpötila maanpinnalla kasvaa, jolloin voidaan puhua ilmastonmuu-

toksesta (Wong, 2016).  

Ilmastonmuutoksen voidaan katsoa näkyvän IPCC:n raportin mukaan muun muassa leudom-

pina talvina, sademäärien ja haihdunnan muutoksina sekä lämpötilojen yleisenä nousuna. Poh-

joissilla leveysasteilla arvioidaan tapahtuvan muita leveyksiä nopeampaa kehitystä lämpenemi-

sen suhteen, joka aiheuttaa muutoksia lumen sulamisen ja kertymisen suhteen. Lämpötilan ko-

hoamisen lisäksi myös korkeammat sademäärät saattavat johtaa lyhyempiin ja leudompiin tal-

viin (IPCC, 2014).  

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös luontoon ja sen monimuotisuuteen. Tutkimukset ja analyysit 

osittavat uuden sukupuuttoaallon olevan käynnissä (Stuart ym., 2000; Wong, 2016). Monet 

eliöt kuolevat sukupuuttoon luonnollisista syistä, mutta ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, ja 

maankäytön muutokset ajavat sukupuuttovauhdin luonnottoman nopeaksi, arviolta 100–1000 

kertaa korkeammaksi kuin se olisi ilman ihmistoiminnan vaikutusta (Stuart ym., 2000).  

Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta talvet lyhenevät ja leudontuvat (IPCC, 2022; Pa-

kanen ym., 2018). Lämpimämmät talvet saattavat vaikuttaa siihen, että alun perin eteläisten 

tiaislajien esiintyminen pohjoisessa yleistyy (Pakanen ym., 2018).  Etelästä ilmaston lämpene-

misen seurauksena levittäytyvät sini- ja talitiainen ovat vahvoja kilpailijoita tiaiskillassa, mikä 

aiheuttaa uudenlaista painetta lajien välillä. Tällaisilla muutoksilla saattaa olla vaikutusta esi-

merkiksi hömötiaisen kannan äkilliseen pienenemiseen viimeisten vuosien aikana (Siffczyk 

ym., 2003). 
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4. Johtopäätökset 

Tiaisten talvihabitaatin valintaan vaikuttavat monet tekijät. Näiden tekijöiden voidaan katsoa 

olevan: ruuan saatavuus, lajikohtainen elinympäristö, kilpailu, saalistus sekä muut suhteet lin-

tujen välillä. Se millaisen habitaatin mikäkin tiaislaji valitsee, riippuu paljon siitä, millaisia asi-

oita se suosii (Solbakken, 2016).  

Talitiainen ja sinitiainen hakeutuvat talvisin yleensä lähelle ihmisasutusta. Ne ovat habitaatin 

suhteen joustavia, joten ne eivät myöskään kärsi habitaattien pirstaloitumisesta ja menetyksestä 

yhtä paljon kuin metsälajit (hömö-, lapin-, töyhtö- ja kuusitiainen). Näiden generalistilajien on 

todettu myös suosivan ihmisten antamaa lisäruokintaa, mikä on varmasti osa syy niiden talvi-

habitaatin valintaan(Jokimäki & Suhonen, 1998; Veľký ym., 2011). Tali- ja sinitiainen ovat 

myös vahvoja kilpailijoita ja ne voivat hyödyntää paikallisten metsätiaisten talvivarastoja 

(Lahti & Rytkönen, 1996).  

Tiaislajeista hömö-, töyhtö-, kuusi- ja lapintiainen suosivat habitaatin valinnassa vanhoja havu-

puumetsiä. Hömötiainen ei tosin ole habitaatin suhteen aivan yhtä tarkka kuin muut metsien 

lajit ja se saattaakin muita metsän tiaislajeja herkemmin viihtyä myös uudemmassa kuin yli 30-

vuotta vanhassa metsässä (Jokimäki & Suhonen, 1998).  Habitaatin valintaan vaikuttaa myös 

saalistus, mikä on pienillä tiaisilla merkittävä uhkatekijä, ja ajaa tiaislajit jakamaan talvirevii-

rinsä toistensa kanssa. On myös esitetty, että saalistuksella olisi vaikutusta lintujen ruokailu-

käyttäytymiseen ja siten habitaatin valintaan (Suhonen ym., 1993). Vaikka tiaiset saattavat tal-

visin muodostaa sekaparvia, aiheutuu niiden väille myös kilpailua, jolla on merkitystä esimer-

kiksi esiintymistiheyksiin ja ruokailukäyttäytymiseen (Alatalo, 1982). Ruuan ja elinympäristö-

jen niukkuus ajavat tiaisia kilpailuasetelmaan, jossa heikommat kilpailijat joutuvat asettamaan 

itsensä alttiiksi saalistukselle (Suhonen ym., 1993). 

Ilmastomuutos sekä muutokset maankäytössä aiheuttavat suurta uhkaa biologiselle monimuo-

toisuudelle (Davison ym., 2021). Tämä on siten myös merkittävä uhka tiaisille ja varsinkin 

metsätiaislajeille (Virkkala, 1987). Metsien hakkuut ja pirstaloituminen vähentävät metsälintu-

jen elinympäristöjä (Virkkala & Liehu, 1990), mikä aiheuttaa muun muassa kilpailun lisäänty-

mistä ravinnon suhteen, kun kaikille yksilöille ei riitä turvallista ruokailupaikkaa saalistukselta 

(Suhonen ym., 1993).  Linnut ovat tunnetusti herkkiä reagoimaan ympäristön muutoksiin, joten 

niitä voidaan pitää ympäristön tilan havainnollistajina (Björklund ym., 2020; Fraixedas, 2017). 
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Tästä syytä voimakkaasti taantunutta hömötiaista, voidaan pitää jonkinlaisena indikaattorila-

jina, kun tarkastellaan metsänhoidon ongelmallisuutta Suomessa (Fraixedas, 2017; Hyvärinen 

ym., 2019). Hömötiainen, joka vielä verrattaen vähän aikaa sitten oli todella yleinen metsien 

laji, indikoi todella vahvasti siitä, että metsänhoidolliset toimet vaarantavat luonnon monimuo-

toisuuden (Fraixedas, 2017).  

Hömötiaisen kannan romahtamisen syynä saattaa ainakin osittain olla myös muiden tiaislajien 

kannan lisääntyminen varsinkin pohjoisilla leveyksillä (Siffczyk ym., 2003). Hömötiainen on 

heikompi kilpailija kuin sini- ja talitiainen, jotka ilmastonmuutoksen seurauksena siirtyvät kohti 

pohjoista (Fraixedas ym., 2014). Onkin esitetty, että näillä etelän lajeilla olisi vaikutusta esi-

merkiksi hömötiaisen talviravinnon varastointiin, ja varastojen säilymiseen niiden ryöstelemi-

sen (keptoparasitismin) vuoksi sekä ylipäänsä ruokailukäyttäytymiseen (Lahti & Rytkönen, 

1996). Talvien lämpeneminen saattaa lisätä sini- ja talitiaisen oleskelua pesimisympäristössään, 

eli siellä missä metsätiaiset viettävät koko talven reviirillään, jolloin mahdollinen kilpailuti-

lanne voimistuu. Metsän käsittelyn vaikutuksen lisäksi tällaisesta uudesta ekologisesta kilpai-

lutilanteesta olisi syytä saada lisää tietoa: kuinka se vaikuttaa tiaisten, erityisesti hömötiaisen, 

populaatiodynamiikkaan.  
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