
• Kuka tahansa voi osallistua.

• Yksittäisetkin havainnot ovat  

arvokkaita – kaikkia lajeja ei  

tarvitse havaita. 

• Havainnot ilmoitetaan verkossa.

• Seuraa Kevätseurantaa somessa  

– arvomme palkintoja.

• Jaa kuvia aihetunnisteella  

#kevätseuranta.  

Teema 2022

perinnemaisemat

Kevät herättää kedot ja niityt kukkaan, sulattaa pel-
toaukeat puineen ja pensaineen pesäpaikoiksi ja 
vapauttaa karjan ulos laiduntamaan. Hyvin hoidettu 
perinnemaisema on lajistoltaan monimuotoinen ja 
retkikohteena kaunis.

Perinnemaisemassa näkyy ihmisen kädenjälki – 
hyvällä tavalla. Perinneympäristöjen säilyttäminen 
ja hoito, kuten niitto ja laidunnus, on elintärkeää. 
Sadat uhanalaiset lajit ovat tästä työstä riippuvaisia. 

Samalla suojellaan viehättäviä kohteita kevään 
ja kesän retkille. Lähde siis pellon laitaan, haka-
maalle, ranta- tai suoniitylle, varjoiselle metsälaitu-
melle, kedolle tai saariston nummille ja kerro meille 
havaintosi!

Luonto-Liit
on

Lisätiedot ja 

havaintojen 

ilmoittaminen: 

kevatseuranta.fi. 

Ilmoitathan 

havaintosi 

– osallistut 

arvokkaaseen 

tutkimustyöhön!

http://www.kevatseuranta.fi
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kimalainen

lehmät tai lampaat 
laitumella

keto-orvokki kukkii

kullero kukkii

kottarainen

isokuovi

kielo kukkii

koivunlehti 1cm

koivunlehti 2cm

käenkaali kukkii

leskenlehti kukkii 

mustikka kukkii

oravanmarja kukkii

peltokorte (itiötähkä)

 
rentukka kukkii

sinivuokko kukkii

tuomi kukkii

valkovuokko kukkii

kekomuurahainen 

nokkosperhonen

seitsenpistepirkko

sitruunaperhonen

hyttynen

Katso täyttöohjeet takakannesta 

ja lajikuvaukset netistä: 

kevatseuranta.fi 

Kasvit ensihavainto seurantaviikonloput*
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KEVÄTSEURANTA-VIIKONLOPUT*

O A. 26.–27.2.  O b. 12.–13.3.  O c. 26.–27.3.  O d. 9.–10.4. 
O e. 23.–24.4.  O f. 7.–8.5.  O g. 21.–22.5.  O h. 4.–5.6.

hyönteiset
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haarapääsky

kirjosieppo

kiuru

kurki

käki

laulujoutsen 

naurulokki

pajulintu

peippo

punakylkirastas

rantasipi

tervapääsky

tuulihaukka

töyhtöhyyppä

Matelijat ja 

sammakko eläimet

linnut

nisäkkäät

västäräkki

kyy

rantakäärme

sammakonkutu

vaskitsa

sisilisko

lepakko

siili

Havaintopaikka:

Havaintokunta: 

Kädessäsi on Kevätseurannan havaintovihko, 

johon voit kirjata havaintosi muistiin maastossa. 

Kevätseuranta-havainnot ilmoitetaan vain 

verkossa: kevatseuranta.fi. Näin ne tallentuvat 

vaivatta Luonnontieteellisen keskusmuseon 

tietokantaan ja ovat heti kaikkien nähtävillä.



Kevätseurannan yhteistyökumppanit: 

Lomakkeen ulkoasu ja taitto: Studio Merileena Maria
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, Timo Saloranta, Sonja Saloriutta, Teemu Saloriutta, Antti Salovaara, 
Hannu Tiihonen, Olli Vesikko, Gun-Britt Väänänen ja Luonto-Liitto.

Teema: perinnemaisemat

Teemalajeista kerätään havaintoja samalla tavoin kuin 
muista lajeista. Lehmistä tai lampaista seurataan sitä, 
milloin sisätiloissa talven viettäneet eläimet pääste-
tään ulos laiduntamaan.

LAJIT

Kasveista kerätään kukkimishavaintoja. Koivusta seu-
rataan kuitenkin lehden pituutta ja peltokortteesta 
keltaruskean itiötähkän nousemista maan pintaan.

Eläimistä tarkkaillaan muutolta saapumista tai he-
räämistä. Linnuista ilmoitetaan siis saapuneet muutto-
linnut (ei talvehtineita) ja muista eläimistä horroksesta 
heränneet yksilöt. Sammakoista ilmoitetaan kutu.

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

Ensihavainto

Ensihavainto on päivä, jolloin havaitset lajin ensim-
mäisen kerran kevään aikana. Ensihavaintoja voi tehdä 
milloin vain. Ensihavainnon päivämäärä merkitään lajin 
kohdalle viivalle.

Seurantaviikonloput

Kevätseuranta-viikonloppuina tarkkaillaan kaikkia 
Kevätseuranta-lajeja. Jokaisena seurantaviikonloppuna 
ei tarvitse retkeillä. Voit kirjata tähän havaintovihkoon 
muistiin, mitä lajeja havaitsit kunakin viikonloppuna. 
Voit myös tehdä muistiinpanoja lukumääristä niiden 
lajien kohdalla, joilla se tuntuu mielekkäältä (esim. 
eläimet hyttysiä lukuun ottamatta).

KEVÄTSEURANTA-VIIKONLOPUT*

A. 26.–27.2.  b. 12.–13.3.  c. 26.–27.3.  d. 9.–10.4. 
e. 23.–24.4.  f. 7.–8.5.  g. 21.–22.5.  h. 4.–5.6.

Ilmoita havainnot osoitteessa: 

kevatseuranta.fi 

Ilmoita havainnot 30.6.2022 mennessä. Otamme 
kernaasti vastaan myös yksittäisiä havaintoja – niin 
teemalajeista kuin muistakin – ja toivomme havain-
noinnin jatkuvan ahkerana vielä loppukevään läm-
mössäkin!

Ohjeita havaintovihkon 

täyttöön

valkovuokko kukkii

3.5.

A B C D E F G H Kirjaimen kohdalle voit merkitä 
esimerkiksi havaitsemasi lajin 
lukumäärän.1  4  1  2


