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• Kuka tahansa voi osallistua.

• Yksittäisetkin havainnot ovat 

arvokkaita – kaikkia lajeja ei   

tarvitse havaita. 

• Havainnot ilmoitetaan verkossa.

• Kaikkien havaintoja ilmoittaneiden 

kesken arvotaan palkintoja.

• Jaa kuvia somessa aihetunnisteella 

#kevätseuranta  

Teema 2018

Kevätseurannan 

unohdetut

Tietyt Kevätseuranta-lajit patsastelevat vuosi-
kymmenestä toiseen parrasvaloissa. Laulujout-
senista, leskenlehdistä ja muista perinteisistä 
kevääntuojista saadaan joka vuosi kattava kuva, 
mistä kuuluu suuri kiitos havainnoijille. Jotkut 
jäävät kuitenkin suosikkien varjoon. Haluamme 
tänä vuonna kiinnittää huomiota sellaisiin lajei-
hin, jotka ansaitsisivat tarkempaa huomiota.

Valitsimme viisi teemalajia, joita yhdistää 
sekä odotettua pienempi havaintomäärä että 
aito tarve kattavampaan tiedonkeruuseen. Käy 
siis kartoittamaan lähiympäristöäsi ja tekemään 
unohdetuista tämän kevään tähtiä!

Luonto-Liit
on

Lisätiedot ja 

havaintojen 

ilmoittaminen: 
www.kevatseuranta.fi. 

Ilmoitathan 

havaintosi 

– osallistut 

arvokkaaseen 

tutkimustyöhön!

http://www.kevatseuranta.fi


leskenlehti kukkii 

oravanmarja kukkii

peltokorte (itiötähkä)

rentukka kukkii

sinivuokko kukkii

tuomi kukkii

valkovuokko kukkii

kyy

sammakonkutu

sisilisko

vaskitsa

Ilmoita havainnot verkossa

ja tutustu lajeihin osoitteessa

www.kevatseuranta.fi  

Kasvit 

siili

lepakko

mustikka kukkii

rantakäärme

tervapääsky

kielo kukkii

koivunlehti 1cm

koivunlehti 2cm

kullero kukkii

käenkaali kukkii

Teema 2018: 

Kevätseurannan

unohdetut

Matelijat ja 

sammakko eläimet

KEVÄTSEURANTA-VIIKONLOPUT

3.– 4.3.  •  17.–18.3.  •  31.3.–1.4.  •  14.–15.4.  

28.– 29.4.  •  12.–13.5.  •  26.– 27.5.  •  9.–10.6.



rantasipi

tuulihaukka

töyhtöhyyppä

västäräkki

kekomuurahainen 

kimalainen

nokkosperhonen

seitsenpistepirkko

sitruunaperhonen

sääski (hyttynen)

haarapääsky

kirjosieppo

kiuru

kottarainen

kurki

käki

laulujoutsen 

naurulokki

pajulintu

peippo

punakylkirastas

Linnut

Hyönteiset

Kädessäsi on uudistunut Kevätseurannan havaintovihko, johon voit kirjata 

havaintosi muistiin maastossa. Tärkeimmät tiedot ovat havaintopaikka ja 

päivämäärä sekä karkea arvio lukumäärästä. Kevätseuranta-havainnot 

ilmoitetaan jatkossa vain verkossa: www.kevatseuranta.fi. Näin ne tallen-

tuvat vaivatta Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan ja ovat heti 

kaikkien nähtävillä.



LAJIT 

Kasveista kerätään kukkimishavaintoja. Koivusta 
seurataan kuitenkin lehden pituutta ja peltokortteesta 
keltaruskean itiötähkän nousemista maan pintaan. 

Eläimistä tarkkaillaan muutolta saapumista tai 
heräämistä. Linnuista ilmoitetaan siis saapuneet 
muuttolinnut (ei talvehtineita) ja muista eläimistä 
horroksesta heränneet yksilöt. Sammakoista 
ilmoitetaan kutu.

Määritä lajit tarkasti. Esimerkiksi pajulintu on 
tunnistettava laulusta erotukseksi samannäköisestä 
tiltaltista. Lepakon, kimalaisen tai sammakonkudun 
kohdalla lajia ei tarvitse määrittää. Katso tunnistus-
ohjeita Kevätseurannan nettisivuilta. Jos et ole varma 
lajista, jätä havainto merkitsemättä. 

ILMOITA HAVAINNOT OSOITTEESSA: KEVATSEURANTA.FI

Havainnosta pyydetään ilmoittamaan laji, paikka, päivämäärä ja lukumäärä. Voit laskea havaitsemasi lajin yksilöt 
tai ilmoittaa arvion yksilömäärästä. Lisäksi pyydetään ilmoittamaan, oliko kyseessä ensihavainto eli päivä, jolloin 
havaitsit lajin ensimmäisen kerran kevään aikana.

Lukumäärä tarkoittaa muurahaisten kohdalla kekojen lukumäärää, sammakonkudun osalta erillisten kuturyppäiden 
määrää ja kasvien kohdalla kukkivia tai lehteen puhjenneita kasviyksilöitä, ei siis esimerkiksi erillisiä kukkia. 
Lukumäärän arvioinnissa on hyvä käyttää maalaisjärkeä. Muiden kuin eläinten (ja itikan!) kohdalla riittää sen 
toteaminen, oliko kyse muutamasta yksilöstä vai olivatko esimerkiksi mustikat kukassa jo koko alueella.

HAVAINTOJA KAIVATAAN!

Ilmoita havainnot 31.6.2018 mennessä. Heti Kevätseuranta-viikonlopun jälkeen ilmoitetut havainnot ovat mukana 
Ylen aamu-tv:n koosteessa joka toinen viikko.

Kiinnitämme tänä vuonna erityishuomiota lajeihin, jotka ovat jääneet odotettua vähemmälle huomiolle. Löydät 
tarkemmat lajiesittelyt ja perustelut verkkosivultamme. Otamme kernaasti vastaan myös yksittäisiä havaintoja, niin 
viidestä teemalajista kuin muistakin, ja toivomme havainnoinnin jatkuvan ahkerana vielä loppukevään lämmössäkin!

KEVÄTSEURANTA-VIIKONLOPUT

Havaintoja voi ilmoittaa milloin vain, mutta olemme 
erityisen kiinnostuneita tietämään, missä kevät menee 
kahdeksana Kevätseuranta-viikonloppuna. Näin saam-
me kattavan kuvan koko Suomen keväästä samalla 
hetkellä. 

Viikonlopulla voi myös olla teema. Näistä ja muista 
ajankohtaisista kevätkuulumisista pysyt kärryillä 
tarkkailemalla kevatseuranta.fi-sivua ja seuraamalla 
meitä sosiaalisessa mediassa.

Tervetuloa mukaan kevään etujoukkoihin!

HAVAINTOVIHKO

Muistikirja kevään seuraajalle

Kevätseurannan yhteistyökumppanit: 

Lomakkeen ulkoasu ja taitto: Merileena Reunanen
Kannen kuva: Antti Salovaara

Muut kuvat: Milla Aalto, Antti Aaltonen, Mika Bruun, Joonas Gustafsson, Mikko Heikkinen, Irma Kortekallio, Hannu Koskenvaara, Markku 
Lappalainen, Sampo Laukkanen, Urpo Lehtimäki, Elina Leskinen, Juha Merilä, Lauri Mäenpää, Antti Nyman, Anna-Liisa Pirhonen, Inka 
Plit, Petro Pynnönen, Matti Rekilä, Teppo Rämä, Sonja Saloriutta, Teemu Saloriutta, Timo Saloranta, Hannu Tiihonen, Olli Vesikko, Gun-
Britt Väänänen ja Luonto-Liitto.


