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Suomen sääkset 2013
Pertti Saurola
Vuonna 1971 aloitettu valtakunnallinen
sääksiprojekti on jatkunut keskeytymättömänä jo 43 vuotta. Projekti on alusta alkaen perustunut rengastajien omalla kustannuksellaan toteuttamaan vapaaehtoiseen kenttätyöhön, jonka mittavuutta ja
jatkuvuutta ulkomailla ihastellaan. Tässä
vuosiraportissa kuvaan lyhyesti sääksivuoden 2013 piirteitä. Lisäksi kerron suomalaisten sääksien satelliittiseurannan tuottamista uusimmista tuloksista, keväällä 2014
alkaneen kansainvälisen koululaisprojektin
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World Osprey Week, WOW toteutumisesta
ja Iberian siirtoistutusprojektien nykytilasta.

Sääksivuosi 2013
Tarkastusteho ennallaan
Vuonna 2013 tarkastettiin kaikkiaan 2 172
sääksen potentiaalista pesäpaikkaa eli joitakin kymmeniä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tarkastettujen pesäpaikkojen lukumäärä
on ollut hieman suurempi (2 194) vain vuonna 2009. Luonnontieteellisen keskusmuseon

tietokantaan on 43 vuoden aikana tallennettu
kaikkiaan 62 290 havaintoa sääksen pesinnästä, jos yhdeksi havaintokerraksi lasketaan
kaikki yhden vuoden aikana tehdyt tarkastuskäynnit yhdelle potentiaaliselle pesäpaikalle
– myös käynnit autioituneille pesäpaikoille on laskettu mukaan. Tarkastustyöhön on
vuosien saatossa osallistunut kaikkiaan 392
eri havainnoitsijaa, joista lähes kaikki ovat
Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastajia. Vuonna 2013 sääksenpesien tarkastukseen osallistui 108 rengastajaa.

Uhanalaiset lajit

Vuosituhannen toiseksi
myöhäisin vuosi
Kuoriutumispäivien pyöristetty keskiarvo
oli vuonna 2013 koko maan aineistosta
laskettuna 10. kesäkuuta ja kolme kymmenystä myöhäisempi kuin vuonna 2012, jolloin päivämääräksi pyöristyi 9. kesäkuuta.
Vuosi 2013 oli kaikkiin 43 vuoden seurantajakson vuosiin suhteutettuna hyvin lähellä kaikkien vuosien kokonaiskeskiarvoa,
mutta kuluvan vuosituhannen vuosista toiseksi myöhäisin. Vanhan läänijaon mukaan
laskettu kuoriutumispäivien alueellinen
vaihtelu oli vuonna 2013 vajaat kaksi viikkoa: Uudellamaalla poikaset kuoriutuivat
keskimäärin 6. kesäkuuta ja Lapissa 18. kesäkuuta (kuva 2). Neljässä eteläisimmässä
läänissä kuoriutuminen tapahtui vuorokauden verran vuosien 1971–2010 kokonaiskeskiarvoa myöhemmin, muissa lääneissä
joko keskiarvopäivänä tai 1–3 vuorokautta
aikaisemmin.

Ilmari-sääksen
toinen seurantavuosi
Kesä 2013

Kynnet Pohtiolammen peilissä.
Sakari Reitamo

Pesintöjä rekisteröitiin
ennätysmäärät
Vuonna 2013 rekisteröitiin kaikkiaan 1 177
asuttua sääksireviiriä, 952 munapesää ja
887 poikaspesää. Kaikki nämä reviiri- ja
pesämäärät ovat koko seurantajakson ennätyksiä (kuva 1). Suomen sääksikanta on
seuranta-aineiston mukaan ollut neljä vuotta selvästi aiempaa korkeammalla tasolla,
mikä osittain johtuu siitä, että tarkastustyö
ja tekopesien rakentaminen ovat tehostuneet. Tästä aineiston lievästä harhaisuudesta huolimatta voidaan todeta, että Suomen
sääksikanta on tehokkaan suojelutyön ansiosta viime vuosikymmenet voimistunut ja
pesimistulos on pysynyt vakaana.

Ilmarin pesällä pesintä alkoi keväällä 2013
noin viikkoa myöhemmin kuin kahtena
edellisenä vuonna. Kolme poikasta kuoriutui, mutta vain kaksi varttui lentokykyisiksi.
Vuosina 2011 ja 2012 pesimistulos oli kolme ja kaksi poikasta.
Ilmarista saatiin huhtikuun 22. ja syyskuun 7. päivän välisenä aikana kaikkiaan
1 532 GPS-paikannusta. Ilmarin pitkänomainen kotipiiri ulottui Rengon Raidonjärven lounaispuolelta Vanajanselän Vanajanniemen kärkeen. Näiden ääripisteiden välinen etäisyys on 33 kilometriä. Paikannusten
mukaan Ilmarin saalistusvesiin kuuluivat kesän 2012 tapaan tärkeimpinä Heinunlahti
Vanajanselän eteläpäässä, Lehijärvi, Ylinen
ja Alinen Savijärvi, Takajärvi ja Äimäjärvi.

Kuva 1. Havaittujen
sääksenpesien lukumäärät Suomessa
1971–2013. Mustat
neliöt = asutut reviirit,
siniset kolmiot = munapesät, punaiset pisteet = poikaspesät.
Fig. 1. Number of
occupied territories
(black squares), active
nests (blue triangles)
and successful nests
(red dots) of Finnish
Ospreys recorded in
1971–2013.
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Ilmarin kotipiirin eli käytännössä saalistusalueen kokonaispinta-ala oli kesän 2013
aikana (22.4.–7.9.) kokonaisuudessaan 169
km². Pinta-ala on laskettu kaikkien paikannusten ympärille piirretyn pienimmän monikulmion pinta-alan mukaan. Jos uloimmat havainnot jätetään pois ja mukaan
lasketaan 90 % paikannuksista, keskeisen
kotipiirin pinta-alaksi saadaan 48 km². Lukemat ovat hieman suurempia kuin loppukesällä 2012, mutta silloin havaintojakso
oli vain runsaan kuukauden pituinen ja kesällä 2013 neljä ja puoli kuukautta.
Ilmarin tapaan pelkästään luonnonvesillä saalistaneen kainuulaisen Eikka-sääksen
kotipiiri oli 2.7.–16.9. 2011 kokonaisuudessaan 146 km² eli varsin tarkasti samansuuruinen kuin Ilmarin kotipiiri. Sen sijaan
Pohtiolammen sääksikeitaan vaikutuspiirissä pesineiden Peten ja Jukan kotipiirit olivat selvästi laajempia: Peten kotipiiri 14.7.–
18.9.2007 oli kokonaisuudessaan 235 km²
ja Jukan 31.7.–24.9.2009 487 km². Kun
vuosina 2010 ja 2011 voitiin laskea mukaan koko pesimäkauden havainnot, Jukan
kotipiiriin suuruudeksi saatiin kyseisinä
vuosina peräti 715 km² ja 547 km².

Peräevä näyttää
erittäin pitkältä –
olisiko saaliina
sulkava? Ari Seppä

Ilmarin syysmuutto 2013
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Kuva 2. Alueittaiset sääksenpoikasten keskimääräiset kuoriutumispäivät vuonna 2013
(kursivoidut ylemmät luvut) ja vuoden 2013
keskimääräisten kuoriutumispäivien poikkeamat jakson 1971–2010 keskimääräisistä
kuoriutumispäivistä vuorokausina (lihavoidut
alemmat luvut). Aluejako vanhan läänijaon
mukainen.
Fig. 2. Average annual hatching dates by regions (old provincial division) of Finnish Ospreys in 2013 (upper figures in italics) and
the deviations (in days; lower figures in bold)
of the average hatching dates in 2013 from
the long-term means 1971–2010.
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Ilmarin muutto syksyllä 2013 poikkesi selvästi syksyn 2012 suorituksesta (kuva 3). Ilmari lähti syksyllä 2013 muutolle yhdeksän vuorokautta aikaisemmin mutta saapui
kuitenkin talvehtimisalueelle viisi vuorokautta myöhemmin kuin syksyllä 2012.
Syksyllä 2012 Ilmari ajautui Suomenlahtea
ylittäessään itään Viron ja Venäjän rajalle, mutta syksyllä 2013 Ilmarin reitti kulki suoraviivaisesti halki Baltian. Matkalla
Puolan ja Valko-Venäjän rajalta Välimeren
rannikolle syksyn reitit osuivat päällekkäin,
mutta Välimeren ylitykset poikkesivat toisistaan suuresti. Syksyllä 2012 Ilmari lensi
30 tuntia ja noin 1 170 kilometriä Albanian
rannikolta Libyan rannikolle suoraan yli
Välimeren. Sen sijaan syksyllä 2013 Ilmari
suuntasi yli Adrianmeren Italiaan ja edelleen Sisilian kautta ja Lampedusan saarella
yöpyen Tunisian rannikolle. Tämän jälkeen
muuttoreitti kulki syksyllä 2013 Afrikan
alueella noin 750–800 km lännempänä ja
oli kaikkiaan lähes 500 km pidempi kuin
vuotta aikaisemmin (kuva 3).
Syksyllä 2013 Ilmarin syysmuutto Hattulasta Lounais-Kamerunin rannikolle kesti
kaikkiaan 41 vuorokautta ja matkaa kertyi
7 538 kilometriä. Suorinta tietä eli maapallon isoympyrää pitkin matkan pituus on 6
455 kilometriä, joten 1 083 kilometriä eli
14 % Ilmarin lentomatkasta oli syksyllä
2013 ”ylimääräistä”.

Syysmuutto eteni kokonaisuudessaan
keskimäärin 184 kilometriä vuorokaudessa. Jos viisi lepopäivää jätetään pois laskuista, keskimääräiseksi etenemisnopeudeksi matkapäivinä saadaan 209 kilometriä vuorokaudessa. Vastaavat nopeudet Euroopan alueella olivat 155 ja 200 kilometriä vuorokaudessa. Afrikan alueella Ilmari
ei pitänyt lainkaan varsinaisia lepopäiviä,
mutta etenkin määränpäätä lähestyessään
Ilmari tyytyi melko lyhyisiin päivämatkoihin. Niinpä keskimääräinen etenemisnopeus oli Afrikan osalta sekä kokonaisuudessaan että varsinaisina matkapäivinä 221
kilometriä vuorokaudessa. Afrikan alueella Ilmarin muuton keskimääräinen vuorokausinopeus syksyllä 2012 kaksinkertainen
syksyn 2013 muuttonopeuteen verrattuna.

Ilmarin talvi 2013/2014
Ilmari palasi 17.10.2013 viettämään toista
talveaan suurten ja pienten jokien pirstomalle ja melko asumattomalta näyttävälle
alueelle Kamerunin länsirannikolla. Kaiken
kaikkiaan Ilmari liikkui 294 km² laajuisella alueella, josta keskeisen kotipiirin (90 %
paikannuksista) osuus oli vain 0,3 km²! Ilmarin talvipaikannusten keskipiste sijaitsi
jälleen noin 15 km päässä Guineanlahden
rantaviivasta.
Satelliitti tavoitti Ilmarin talven aikana
vain kuusi kertaa (kuten vuotta aikaisemmin) lentämässä avomerellä ja lisäksi neljä
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Kuva 3. Sääksikoiras ”Ilmarin” muutosta satelliittiseurannan avulla saadut tarkat GPSpaikannukset syksyllä 2012 (vaalean siniset
kolmiot) ja syksyllä 2013 (tumman siniset
kolmiot) pesimäalueelta Hattulasta (punainen ympyrä) Kamerunissa sijaitsevalle talvehtimisalueelle (musta neliö) ja keväällä 2013
(vaalean punaiset kolmiot) takaisin pesimäalueelle Hattulaan ja keväällä 2014 Kamerunista
Välimerelle tumman punaiset kolmiot).
Fig. 3. Autumn migration in 2012 (light blue
triangles) and in 2013 (dark blue triangles)
from the breeding area in Hattula, southern
Finland (red circle) to the wintering area in
Cameroon (black square) and spring migration in 2013 back to the breeding area (pink
triangles) and spring migration in 2014 to the
Mediterranean (dark red triangles) of the Osprey male “Ilmari” tracked by the Argos-GPS
satellite transmitter.

kulkivat melko lähelle syksyn 2012 reittiä,
mutta siitä eteenpäin syysreittien puolivälissä ja melko lähellä toisiaan (kuva 3).
Keväällä 2014 Ilmarin muuttomatkaan
talvehtimispaikalta Välimeren rannikolle
kertyi 3 620 kilometriä ja 12 vuorokautta
eli Ilmari eteni läpi Afrikan keskimäärin 301
kilometriä vuorokaudessa. Vuotta aikaisemmin Ilmari selviytyi samasta osuudesta huomattavasti ripeämmin, sillä vastaavat
luvut olivat 3 289 kilometriä, 8 vuorokautta ja 411 kilometriä vuorokaudessa. Koska
tarkempaa sääanalyysiä ei ole vielä ehditty
tehdä, ei ole perusteita lähteä arvailemaan,
mistä huomattava ero vuosien 2013 ja
2014 kevätmuuttojen välillä johtuu.
Saavuttuaan Libyan rannikolle Ilmari
lähti edellisen kevään tapaan välittömästi ylittämään Välimerta. Viimeisin tarkka
GPS-paikannus Ilmarista saatiin 7.4. kello
17 Libyan paikallista aikaa, jolloin Ilmari
lensi 200 m korkeudella merenpinnasta
kohti koillista 167 km päässä Libyan rannikosta. Toisin sanoen Ilmari oli jälleen
lähtenyt yötä vasten ylittämään Välimerta.
Seuraavan päivän iltana (8.4. kello 18.41–
23.47) tulleet tarkkuusluokan ”2” Dopplerpaikannukset osoittivat yhdenmukaisesti,
että Ilmari ajelehti kohti itää alueella, joka
sijaitsee 24 km etelälounaaseen Peloponnesoksen niemimaan lounaiskärjen edustalla sijaitsevasta Schizan saaresta. Ilmari
viimeisen päivämatkan pituus oli 771 kilometriä, josta meren yllä 751 kilometriä.

Miksi kymmenettä vuosipäiväänsä lähenevä ja melkein kymmenen edestakaista
Afrikan matkaa Välimeren ja Saharan ylityksineen kokenut koiras menehtyi vain parikymmentä kilometriä ennen jo näköpiirissä ollutta maata? Professori Juhani Rinteen
pyynnöstäni tekemä pikainen sääanalyysi
ei paljastanut mitään erityisen dramaattista. Mahdollisesti Ilmari oli loppuvaiheessa
joutunut lentämään vastatuuleen ja ehkä
sateessa, eikä ukkosenkaan mahdollisuutta
ole voitu kokonaan sulkea pois. Mutta oli
Ilmari aiemminkin varmasti joutunut lentämään vastaavissa olosuhteissa. Oliko Ilmari kokemuksestaan huolimatta arvioinut
voimavaransa väärin? Olisiko sen pitänyt
esimerkiksi Heikki-sääksen (ks. alla) tavoin
hetki tankata Saharan ylityksen jälkeen.
Vai joutuiko Ilmari Kreikan rannikolla kalastamassa olleen pyssymiehen laittomaksi
uhriksi? Kysymyksiä, joihin tuskin koskaan
saadaan yksikäsitteisiä vastauksia.

Lappilainen Heikki-sääksi
satelliittiseurantaan
Taustaa
Kesinä 2001 ja 2002 asennettiin Utsjoella
ja Inarissa Doppler-tekniikkaan perustuva
satelliittilähetin kahdelle sääksikoiraalle ja
kolmelle sääksinaaralle (Saurola 2002a ja
2002b). Kyseisten yksilöiden seuranta tuotti
runsaasti uutta tietoa maailman pohjoisimpien sääksien muutosta ja talvehtimisesta.

kertaa aivan rantaviivan yllä. Kahden vuoden
aineisto osoittaa vakuuttavasti, että Ilmari oli
keskittynyt kalastamaan lähes yksinomaan
laajan suistoalueen jokien ja sisämaahan
työntyvien lahtien labyrintissa. Noin 15 %
(kuten vuotta aiemmin!) valoisan ajan paikannuksista kertoo Ilmarin olleen lennossa
eli luultavimmin kalastamassa. Toisin sanoen
Ilmari vietti valtaosan talvesta hyvin suppealla alueella puun latvassa istuen ja kevätmuuton alkua odotellen – lähes täsmälleen
samalla tavalla kuin vuonna 2012!

Ilmarin kevätmuutto 2014
Ilmari aloitti kevätmuuttonsa 26.3.2014 eli
kolme vuorokautta aikaisemmin kuin keväällä 2013. Nigerian ja Nigerin väliselle
rajalle saakka keväiden 2013 ja 2014 reitit

Rengastaja Harri Koskinen tarkistaa satelliittilähettimen valjaiden asennuksen ennen
vapautusta. Juhani Koivu
LINNUT-VUOSIKIRJA 2013
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Valitettavasti vanhentuneeseen tekniikkaan
perustunut aineisto oli kuitenkin suurelta
osin hyvin epätarkkaa, mistä syystä tavoitteena on ollut jatkaa Lapin sääksien satelliittiseurantaa, mutta uutta GPS-paikannukseen perustuvaa tekniikkaa käyttäen.
Kesällä 2013 joukko yksityisiä kansalaisia ilmoitti edustajansa, professori Heikki Kainulaisen välityksellä lahjoittavansa
varat yhden satelliittilähettimen ostoon ja
kertyvän tiedon vastaanottamiseen. Lähettimen asennuksen otti tehtäväkseen työryhmä, johon kuuluivat Sääksisäätiön asiamies
Juhani Koivu, sääksirengastajat Harri Koskinen ja Tero Niskanen, petolintuharrastaja
Harri Salo ja Muonion sääksiprojektin puuhamies professori Heikki Kainulainen. Työryhmä onnistui lievien vastoinkäymisten
jälkeen 29.7.2013 pyydystämään Muonion ja Kittilän rajan tuntumassa sijaitsevalta
pesältä 1 390 g painoisen rengastamattoman sääksikoiraan, jonka vasempaan nilk−20°
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kaan kiinnitettiin alumiinirengas M-48983
ja oikeaan nilkkaan kaukotunnistuksen helpottamiseksi punainen muovirengas, johon
on kaiverrettu valkea tunnus X1. Koiraan
käyttönimeksi annettiin ”Heikki”. Heikille
asennettiin aurinkopaneelilla toimiva 30 g
Microwave GPS-Argos satelliittilähetin.

Heikki-sääksen saalistusalue
kesällä 2013
Heikistä saatiin heinäkuun 29. ja syyskuun
22. päivän välisenä aikana kaikkiaan 616
GPS-paikannusta. Heikin kotipiirin eli käytännössä saalistusalueen kokonaispintaala aikavälillä 29.7.–22.9. oli 504 km².
Jos uloimmat havainnot jätetään pois ja
mukaan lasketaan 90 % paikannuksista,
pinta-alaksi saadaan 183 km². Pelkästään
luonnonvesillä saalistaneiden kainuulaisen
Eikka-sääksen ja hattulalaisen Ilmari-sääksen kotipiirit olivat selvästi Heikin kotipiiriä suppeammat. Sen sijaan parinkymmenen kilometrin päässä Pohtiolammen kirjolohitarjonnasta pesinyt Jukka liikkui kesän
aikana yhtä laajalla alueella kuin Heikki.

Heikki-sääksen syysmuutto 2013
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Kuva 4. Sääksikoiras ”Heikin” muutosta satelliittiseurannan avulla saadut tarkat GPSpaikannukset syksyllä 2013 (tumman siniset
kolmiot) pesimäalueelta Lapista (punainen
ympyrä) Mosambikissa sijaitsevalle talvehtimisalueelle (musta neliö) ja keväällä 2014
(tumman punaiset kolmiot) takaisin pesimäalueelle Lappiin.
Fig. 4. Autumn migration in 2013 (dark blue
triangles) from the breeding area in Lapland
(red circle) to the wintering area in Mozambique (black square) and spring migration in 2014 back to the breeding area in
Lapland (dark red triangles) of the Osprey
male“Heikki” tracked by the Argos-GPS satellite transmitter.
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Heikin syysmuutto alkoi poikkeuksellisen
räväkästi. Ensimmäisenä muuttopäivänä,
22.9. Heikki eteni vain 95 km ja jäi yöksi Ruotsin puolelle Pajalaan (kuva 4). Seuraavien paikannusten sarja oli harva, mutta
sitäkin puhuttelevampi: 23.9. kello 06 Kalixin saaristo Perämeren pohjukassa, 24.9.
kello 03 Ahvenanmaan Lumparn, 24.9.
kello 05 ja 07 keskinen Itämeri, 25.9. kello 08 Puolan ja Valko-Venäjän raja ja kello
18 metsikkö läntisessä Ukrainassa, 300 km
Kiovasta lounaaseen! Toisin sanoen lähdettyään Pajalasta Heikki eteni 60 tunnin aikana 2 101 kilometriä eli keskimääräisellä
nopeudella 35 kilometriä tunnissa eli 840
kilometriä vuorokaudessa!
Ukrainasta Heikki jatkoi Mustanmeren
länsipuolitse Romanian ja Bulgarian kautta Turkkiin, josta yöllä yli itäisen Välimeren Egyptiin Suezille, johon se jäi kahdeksi
viikoksi tankkaamaan energiavarastojaan.
Syysmuuton loppumatka kulki melko suoraviivaisesti Sudanin, Etiopian, Kenian ja
Tansanian kautta Mosambikin rannikolle
(kuva 4).
Heikin muutto syksyllä 2013 Muonion
ja Kittilän rajalta Mosambikiin kesti kaikkiaan 41 vuorokautta ja matkaa kertyi
10 392 kilometriä. Suorinta tietä eli maapallon isoympyrää pitkin matkan pituus on
9 524 kilometriä, joten 868 kilometriä eli
8 % Heikin lentomatkasta oli ”ylimääräistä”.
Heikin syysmuutto 2013 eteni kokonaisuudessaan keskimäärin 253 kilometriä
vuorokaudessa. Jos kaksi Euroopan ja 14

Afrikan lepopäivää jätetään pois laskuista,
keskimääräiseksi etenemisnopeudeksi matkapäivinä saadaan 416 kilometriä vuorokausdessa. Euroopan alueella vastaavat nopeudet olivat 312 ja 381 kilometriä vuorokaudessa. Afrikan osuus alkoi peräti 14 vuorokauden mittaisella pysähdyksellä Suezilla,
minkä seurauksena keskimääräinen etenemisnopeus oli Afrikan mantereella (6 039
km) kokonaisuudessaan vain 208 kilometriä vuorokaudessa, mutta varsinaisina matkapäivinä 402 kilometriä vuorokaudessa.

Heikki-sääksen kotipiiri
talvella 2013/2014
Heikki on ensimmäinen suomalainen sääksi, jonka tiedetään muuttaneen Mosambikiin, sillä Mosambikissa ei ole tavattu yhtään Suomessa rengastettua sääkseä. Heikkiä etelämmäksi on tietojemme mukaan
muuttanut kaikkiaan kahdeksan suomalaista sääkseä. Satelliittisääksi Harri ulotti maailmanennätysmuuttonsa Utsjoelta
Etelä-Afrikan etelärannikolle. Harrin lisäksi Heikin talvehtimispaikan eteläpuolelta
on tavattu viisi sääkseä Etelä-Afrikasta, yksi
Namibiasta ja yksi Zimbabwesta (Saurola
ym. 2013).
Heikki saapui 1.11. talvehtimispaikalleen, joka sijaitsi Mutaduan ohi virtaavan

Heikki-sääksen muotokuva.
Heikki Kainulainen
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ja Mosambikin kanaaliin laskevan joen laajalla suistoalueella, ja lähti 28.3. takaisin
kohti Pohjolaa. Viiden talvehtimiskuukauden aikana Heikki liikkui kaiken kaikkiaan
217 km² alueella, jonka keskeisen osan,
jolle osui 90 % paikannuksista, laajuus
oli 29 km². Heikin talvinen kotipiiri oli siis
odotusten mukaisesti paljon kesän kotipiiriä suppeampi.
Heikki kalasteli pääasiassa joen suistoalueella, mutta myös avomeren äärellä riuttamaisella kaistalla noin 200–500 m päässä
rantaviivasta. Satelliittihavaintojen mukaan
Heikki oli talvella vain 10 % valoisasta ajasta lennossa eli luultavasti kalastamassa.

Heikki sääksen kevätmuutto 2014
Heikki-sääksen muutto Mosambikin rannikolta pesimäreviirilleen Muonion ja Kittilän
rajamailla kesti keväällä 2014 kaikkiaan 50
vuorokautta eli yhdeksän vuorokautta kauemmin kuin syksyn 2013 muutto talvehtimisalueelle. Kevätmuuton reitti asettuu
kartalla Puolan ja Ukrainan rajalle saakka
lähes täsmälleen syysmuuton reitin päälle
(kuva 4), joten ei ole ihme, että satelliitin
mukaan matkakilometrejä kertyi keväällä
10 420 km ja syksyllä 10 392 km eli käytännössä täsmälleen yhtä paljon!
Heikin kevätmuutto 2014 eteni kokonaisuudessaan keskimäärin 208 kilometriä vuorokaudessa. Jos kymmenen lepopäivää – kolme Sinisellä Niilillä, viisi Suezilla,
yksi Ukrainassa ja yksi Tervossa – jätetään
pois laskuista, saadaan etenemisnopeudeksi varsinaisina matkapäivinä 261 kilometriä
vuorokaudessa. Syksyllä keskimääräinen
nopeus matkapäivinä oli 416 kilometriä
vuorokaudessa eli merkitsevästi suurempi. Sääksen kevätmuutto on yleensä selvästi syysmuuttoa nopeampi. Ainakin tässä
vaiheessa jää lukijan ihmeteltäväksi, miksi
Heikin kevätmuutto oli niin selvästi syysmuuttoa hitaampi. Erityisesti kummastusta
herättää Heikin hidastelu Suomen alueella.

Myös Lalli-sääksi Satakunnasta
satelliittiseurantaan
Taustaa
Kesällä 2013 rengastaja Raimo Uusitalon
johtama länsisuomalainen sääksityöryhmä
asensi aurinkopaneelilla toimivan 29 gramman painoisen Ecotonen GPS/GSM-lähettimen Kokemäellä pesivälle sääksikoiraalle,
jolle annettiin työnimeksi Lalli. Lalli-sääksi
oli nimittäin alun perin rengastettu pesäpoikasena kesällä 2007 Köyliössä, jonka
historiaan kyseinen nimi kiinteästi liittyy.
Länsisuomalaisen satelliittiprojektin taloudellisena tukijana on toiminut Suomen
kantaverkkoyhtiö Finngrid.

Rengastaja Jouko Kivelä (vasemmalla) ja Länsi-Suomen satelliittisääksityöryhmän vetäjä, pitkän
linjan sääksirengastaja Raimo Uusitalo (oikealla) kiinnittämässä satelliittilähetintä Lalli-sääkselle.
Jukka Rastas

Lalli-sääksen syysmuutto 2013
Lalli aloitti syysmuuttonsa 29.8. ja ehti jo
illaksi Ruotsin puolelle (kuva 5). Ruotsista
matka jatkui hyvin verkkaisesti läpi Saksan ja Ranskan. Vasta 8.10. Lalli lensi yli
Biskajanlahden Pohjois-Espanjaan, josta
edelleen Portugaliin, jossa se kalasteli Rio
Liman suistoalueella yli kaksi viikkoa. Vihdoin 26.10. Lalli jatkoi yllättävällä tavalla
muuttoaan. Se suuntasi ensin täysin odottamattomasti suoraan länteen, mutta kääntyi
kuitenkin muutaman tunnin lennon jälkeen
kohti etelää ja päätyi lopulta 40 tunnin ja
1 392 kilometrin yhtäjaksoisen lentorupeaman jälkeen Madeiralle! Lalli viipyi Madeiralla kaksi ja puoli viikkoa ja suuntasi vasta
15.11. Kanariansaarille, josta se jatkoi seuraavan päivän aikana Länsi-Saharan rannikolle. Lopulliselle talvehtimisalueelleen
Guinean rannikolla Lalli saapui 24.11.
Periaatteessa Lalli noudatti ruotsalaisille sääksille tyypillistä mutta suomalaisille
sääksille harvinaisempaa läntistä muuttoreittiä Länsi-Afrikkaan. Suomalaisista satelliittisääksistä Lallia aikaisemmin ovat Länsi-Afrikkaan päätyneet ruotsalaistaustainen
Victoria-naaras ja hämäläinen Pete-koiras.
Lallin uhkarohkea seikkailu Atlantilla Portugalista Madeiralle erottaa kuitenkin Lallin
muista suomalaisista sääksistä omaan kastiinsa.
Kaiken kaikkiaan Lallin muuttoon Kokemäeltä Guinean rannikolle kertyi 8 783
kilometriä ja 88 vuorokautta, joista 35 voidaan luokitella varsinaisiksi matkapäiviksi ja 53 lepopäiviksi. Lallin muuttonopeus
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Kuva 5. Sääksikoiras ”Lallin” muutosta satelliittiseurannan avulla saadut tarkat GPSpaikannukset syksyllä 2013 (tumman siniset
kolmiot) pesimäalueelta Kokemäeltä (punainen ympyrä) Guineassa sijaitsevalle talvehtimisalueelle (musta neliö).
Fig. 5. Autumn migration in 2013 (dark blue
triangles) from the breeding area in Kokemäki, southern Finland (red circle) to the wintering area in Guinea (black square) of the
Osprey male“Lalli” tracked by the Ecotone
GPS/GSM transmitter.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2013
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Satelliittisääksi Lalli lähtee keräämään uutta tietoa sääksien elämästä. Jouko Kivelä

oli siis kokonaisuudessaan 100 kilometriä
vuorokaudessa ja varsinaisina matkapäivinä 251 kilometriä vuorokaudessa. Maapallon isoympyrää pitkin mitattu lyhin etäisyys
Lallin pesimäpaikalta talvehtimispaikalle on 6 403 kilometriä, joten peräti 2 380
kilometriä (27 %) Lallin syysmuutosta oli
”ylimääräistä”.

Lalli-sääksen talvi 2013/2014
Raimo Uusitalon arvion mukaan Lallin talvisen kotipiirin laajuus oli noin 100 km².
Paikannusten mukaan Lalli kalasteli etupäässä Atlantin rannikolla. Valitettavasti
Lallista ei ole saatu lainkaan paikannuksia
31.3. aamun jälkeen. Huhtikuussa todettiin, että Lallin pesällä oli uusi koiras, joten

Lallille uusi satelliittilähetin?
Lallin saapumisaikaa pesimäseudulleen ei
tiedetä, koska pesintään ryhtyviä lintuja ei
ole haluttu eikä voida häiritä.
Lallin pesimäpaikalla tehtiin kuitenkin
sääksihavainto huhtikuun puolivälissä. Silloin Lallin viimevuotisella pesällä paritteli
nilkkarenkaallisen naarassääksen kanssa
renkaaton kalasääskikoiras, jolla ei ollut
satelliittilähetintä. Lalli ei olisi voinutkaan
olla silloin vielä paikalla, koska kaksi viikkoa aikaisemmin satelliittilähetin paikansi
sen talvehtimisalueellaan Guineassa. Lallin
viime vuotiselle pesälle asettuneella naarassääksellä oli paritteluvaiheessa rengas
vasemmassa nilkassa kuten Lallin viimekesäisellä, virolaissyntyisellä puolisollakin.
Kesäkuun ensimmäisen päivän aamuna havaittiin kuitenkin yllättäen lähietäisyydeltä satelliittilähetintä selässään kantava sääksi kalastamassa Kokemäen Sääksjärven samalla lahdella kuin Lallikin kalasteli viime kesänä. Lintu on varmuudella
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Lalli, koska kyseisen mallista ja väristä satelliittilähetintä ei ole asennettu millekään
muulle sääkselle (maapallolla).
Lallin viime vuotisen pesimäalueen lähiseudulla on useampia sääksen käyttämiä pesiä, joten tämän vuotisen pesinnän
edistyttyä ja poikasten vartuttua riittävän
suuriksi, ne tullaan tarkastamaan. Silloin
saadaan varmuus Lallin mahdollisesta pesinnästä ja siitä, kenen poikasia se ruokkii.
Lallin satelliittilähetin on lopettanut toimintansa jostakin syystä maaliskuun viimeisen päivän aamuna Guineassa, joten Lallin
tämänkeväinen muuttoreitti jäi selvittämättä.
Lalli on kuitenkin voimissaan ja länsisuomalaisen satelliittisääksityöryhmän toiveissa on saada asennettua Lallille heinäkuussa
uusi, teknisesti nykyistä kehittyneempi satelliittilähetin tukirahoituksen turvin.
Raimo Uusitalo
Länsisuomalaisen satelliittisääksityöryhmän yhteyshenkilö

voidaan pitää varmana, että Lalli on menehtynyt eikä kyseessä ole lähettimen toimintahäiriö.

Satelliittiseurannan opetuksia
Tässä yhteydessä ei voida tehdä laajaa katsausta sääksien satelliittiseurannan tuloksista. On vain todettava, että jo suomalaisten
sääksien lukumäärältään melko vaatimaton satelliittiseuranta on osoittanut, että eri
yksilöiden välillä on paljon vaihtelua sekä
muuton ajoittumisen että muuttoreittien ja
talvehtimisalueiden valinnan suhteen. Suomalainen satelliittiprojekti on ollut yksilöiden välisen vaihtelun osoittajana erittäin
onnekas esimerkiksi ruotsalaiseen projektiin verrattuna. Valtaosa ruotsalaisista satelliittisääksistä on muuttanut saman kaavan
mukaan Iberian niemimaan kautta LänsiAfrikkaan ilman tarvetta laajan merialueen ylittämiseen ja yömuuttoon. Tämä johti
projektin alkuvaiheessa ruotsalaiset tutkijat
toteamaan, että sääksi välttää laajojen vesialueiden ylittämistä ja yömuuttoa (esim.
Hake ym. 2001, Klassen ym. 2011), minkä
perusteella sama uskomus eteni käsikirjatasolle saakka (Bildstein 2006). Suomalaisten
sääksien satelliittiseuranta puolestaan on jo
monen yksilön voimalla osoittanut, että laajojen vesialueiden ylitys ja yömuutto ovat
nimenomaan tärkeä osa sääksen muuttoa.
Tässäkin kirjoituksessa on kuvattu kolmen suomalaisen sääksen hyvin erilaiset
muuttohistoriat. Lalli noudatti läntistä reit-
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tiä ja lorvaili alkuun pitkään Länsi-Euroopassa, seikkaili suurella riskillä Atlantin yllä
ja talvehti Länsi-Afrikan Guineassa, jossa
tapasi tuntemattoman kohtalonsa. Ilmari
muutti keskistä reittiä halki Euroopan, keskeltä yli Välimeren (syksyllä 2012 suoraan
ja syksyllä 2013 Italian kautta kiertäen) ja
lopuksi keskeltä yli Saharan Keski-Afrikan
Kameruniin, josta palatessaan uupui Välimeren pohjoisrannikolle. Heikki edustaa
itäisen reitin käyttäjiä ja muuttaa itäisen
Euroopan yli itäiselle Välimerelle ja edelleen Itä-Afrikan läpi Mosambikiin. Tuntuu
selvältä, että sääkset kohtaavat eri reiteillä
hyvin erilaisia haasteita. Lukija voi mielessään asettua sääksen rooliin ja päätellä, olisiko jokin reiteistä muita helpompi.
Aiemmista mielenkiintoisista ja monipuolista tietoa tuottaneista satelliittisääksistä mainittakoon parina esimerkkinä naapurukset Harri, joka muutti Utsjoelta EteläAfrikan eteläkärkeen ja teki sääksien muuttomatkan maailmanennätyksen, mutta ei
ehtinyt keväällä ajoissa pesimään, ja Lasse,
joka puolestaan jäi talvehtimaan israelilaiselle kalankasvatuslaitokselle ja saapui hyvissä ajoin keväällä pesimäpaikalleen. Mirja-sääksen seuranta puolestaan osoitti, kuinka sääksen suunnistustaito vähitellen kehittyy yksinkertaisesta kompassisuunnistuksesta todelliseksi navigointikyvyksi.

Sääksien satelliittiseuranta maailman koululaisten kohtauspaikaksi
World Osprey Week WOW
– Maailman Sääksiviikko
Edellisessä sääksiraportissa (Saurola 2013)
kerrottiin projektista, jonka tavoitteena on
luoda verkkosivut, joilla koululaiset eri
puolilta maailmaa voivat seurata eri puolilla maailmaa satelliittiseurantaan valjastettujen sääksien muuttoa. Kuluneena keväänä projekti käynnistyi kansainvälisessä laajuudessa maailman sääksiviikolla (World
Osprey Week eli WOW). Kansainvälisen
seurannan kohteena oli kuluneena keväänä yhteensä yhdeksän sääkseä: Ilmari Hämeestä, Heikki Lapista, Yellow HA ja Blue
XD Skotlannista, 30(05) Englannista, Cat
Korsikalta sekä Donovan, North Fork Bob
ja Belle Yhdysvaltain itärannikolta.
Pilottikeväänä 2014 hankkeessa oli
mukana kaikkiaan 52 koulua: Englannista 29, USA:sta 12, Suomesta 4, Skotlannista 2, Espanjasta 2, Virosta 1, Italiasta 1
ja Ukrainasta 1. Suomesta mukaan ovat
toistaiseksi ilmoittautuneet Pornaisten yhtenäiskoulu, Itä-Porin yhtenäiskoulu, Porin Lyseon koulu ja Luostarivuoren koulu
Turusta. Näyttävimmin suomalaisista kouluista osallistui Pornaisten yhtenäiskoulu

apulaisrehtorin, rengastaja Lea Koskisen
johdolla (ks. http://www.ospreys.org.uk/
wp-content/uploads/2012/10/WORLDOSPREY-WEEK-2014.pdf näytteenä 8-luokan työskentelystä ja http://www.ospreys.
org.uk/wp-content/uploads/2012/10/2ndGrade-Osprey-Week.pdf näytteenä sääksiprojektin vaikutuksesta 2-luokan voimistelutunnin ohjelmaan).
Koululaisprojektin tavoitteena on tulevien vuosien aikana kehittyä yhteistyöfoorumiksi, joka eri alueiden sääksien muuton seurannan ”siivellä” edistää nuorison
kiinnostusta niin sääksen kuin myös koko
muun luonnon suojeluun ja tutkimukseen.
Toivottavasti Suomi on vahvasti mukana!

Suomen Kulttuurirahaston
tuella Lapin sääksiä seurantaan
Sääksisäätiö sai keväällä 2014 Suomen
Kulttuurirahastolta apurahan, jonka turvin Sääksisäätiö on tilannut Microwave
Telemetry:ltä kuusi uutta GPS/GSM –lähetintä ennen kaikkea koululaisprojektissa tarvittavan aineiston keräämistä varten.
Suunnitelman mukaan suurin osa lähettimistä pyritään käytännön mahdollisuuksien mukaan valjastamaan ensi kesänä nimenomaan Lapin sääksille, jotka pesivät
lajin levinneisyyden äärirajalla ja joiden
muutosta ja kotipiirien laajuuksista kesällä ja talvella uuden sukupolven lähettimien
toivotaan tuottavan runsaasti kiinnostavaa
uutta tietoa. Keskeisenä tavoitteena on saada huimasti kehittyneen tekniikan avulla
paljon entistä tarkempaa aineistoa, jonka
avulla voidaan esimerkiksi nykyistä paremmin selvittää säätekijöiden vaikutusta sääksen elämään vuosikierron eri vaiheessa.

Iberian siirtoistutusprojektit
Kuten aiemmin on kerrottu (mm. Saurola
2013), Suomi on ollut vuodesta 2002 alkaen tukemassa Iberian niemimaan sukupuuttoon kuolleen sääksikannan elvytystä.

Andalusian projekti
Syksyllä 2013 pidettiin Andalusian siirtoistutusprojektin päättäjäiskokous, jossa todettiin projektin päässeen tavoitteeseensa
palauttaa sääksi Andalusian pesimälinnustoon. Alustavien tietojen mukaan Andalusiassa on keväällä 2014 todettu ainakin 15
sääksireviiriä, joista ainakin kymmenellä
pesintä on lähtenyt käyntiin (Eva Casado
suullinen tieto).

Portugalin projekti
Kesällä 2013 sekä Suomesta että Ruotsista siirrettiin kuusi sääksenpoikasta Portugaliin vapautettavaksi Hämeen ja Pirkanmaan
ely-keskusten hyväksymän siirto-ohjelman

World Osprey Week -projektissa oppiainerajat ylittyvät. Tietoa sääksestä, suojelutyöstä ja
satelliittiseurannasta välittyy oppilailta koteihin. Pornaisten yhtenäiskoulu. Michel Schram
World Osprey Week integrates different study subjects. Project increases knowledge and
interest towards ospreys, conservation and
satellite tracking as well in students’ families.

mukaisesti. Suomalaiset poikaset otettiin
Forssassa, Hattulassa, Hauholla (2), Pälkäneellä ja Tammelassa sijainneista pesistä.
Poikasten keruun toteuttivat 15.7. Sääksisäätiön asiamies Juhani Koivun ja rengastaja Harri Koskisen sekä projektin koordinaattori Andreia Dias’in ja Pertti Saurolan
muodostamat maastoryhmät. Poikaset viettivät Valkeakoskella Markku Alangon lintuhoitolassa vajaat kaksi vuorokautta, jona
aikana läänineläinlääkäri Kirsi Henttu suoritti Portugalin viranomaisten vaatiman poikasten terveystarkastuksen.
Yksi ruotsalaisista poikasista vaurioitti
kasvatushäkissä jalkansa ja jouduttiin lopettamaan, mutta muut 11 siirrokasta vapautettiin hyväkuntoisina 9.–10.8. Kaikille poikasille asennettiin VHF-radiolähetin, jonka
avulla poikasten liikkumista lähialueella
voitiin seurata. Yksi koiraspoikanen hävisi alueelta jo viiden vuorokauden kuluttua
vapautuksesta. Muut poikaset viipyivät vapautusalueella 25–36 vuorokautta ennen
lähtöään muutolle (Palma ym. 2013).
Toistaiseksi vapautusalueella tai muualla Portugalissa ei ole havaittu yhtään kahtena aikaisempana kesänä vapautettua siirrokasta (Luis Palma suullinen tieto).
LINNUT-VUOSIKIRJA 2013
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Havainnollinen piirros innoitti oppilaita esikouluikäisistä yhdeksäsluokkalaisiin aktiiviseen pohdiskeluun. Sääksen selviytyminen muuton aikaisista
ympäristön ja olosuhteiden vaihteluista herätti paljon keskustelua. Pornaisten yhtenäiskoulu. Michel Schram
Real size drawing inspired students from age six to 16 to discuss for example about the environmental challenges during the migration.

Baskimaan projekti
Hämeen ja Pirkanmaan ely-keskukset ovat
myöntäneet myös Baskimaan sääksiprojektille luvan siirtää vuosina 1913–1917
yhteensä viisi sääksenpoikasta vuodessa
vapautettavaksi hacking-tekniikkaa käyttäen. Koska Baskimaan projekti on saanut
vastaavan luvan myös Skotlannista kahdentoista poikasen siirtämiseen vuosittain,
koska projektilla on käytössään vain yksi
vapautuspaikka ja koska kuljetusyhteydet
Skotlannista ovat paremmat kuin Suomesta, suomalaista siirtolupaa ei käytetty kesällä 2013 eikä tulla käyttämään myöskään
vuonna 2014. Kesällä 2013 Baskimaalla
vapautettiin 12 Skotlannista siirrettyä sääkseä, joista viisi varustettiin satelliittilähettimellä. Satelliittisääksistä yksi kuoli sähköiskuun ennen muuton alkamista, yhdestä
saatiin viimeiset paikannukset Marokosta,
kahdesta muusta paikannusten tulo loppui
Malissa ja vain yhdestä, joka on talvehtinut
Senegalissa, saadaan edelleen tietoja (Galarza 2013 ja suullinen tieto). Koska projektissa käytetyt lähettimet ovat olleet yleensä erittäin toimintavarmoja, kyseiset nuoret
sääkset ovat kaikesta päätellen menehtyneet
jo ensimmäisen syysmuuton aikana.

Kiitokset
Jälleen on yli sata sääksirengastajaa käyttänyt
vapaa-aikaansa, tuhlannut omia ja perheen yhteisiä varoja polttoainekustannuksiin ja kiipeillyt omalla riskillään huojuvissa latvoissa, jotta
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saataisiin aineistoa sääksikantamme seurantaan
ja sitä käsittelevään vuosiraporttiin. Juha Honkala on edelleen säntillisesti vastannut seuranta-aineiston tallentumisesta museon tietokantaan, jota viime aikoina ovat Heikki Lokin ja
Jan Lindströmin johdolla kehittäneet Esko Piirainen kumppaneineen. Sääksisäätiön asiamies
Juhani Koivu ja rengastaja Harri Koskinen hoitivat Heikki-sääksen pyydystämisen ja valjastamisen satelliittiseurantaan, johon puolestaan
professori Heikki Kainulaisen johtama kansanliike keräsi resurssit. Suomen sääksirengastuksen veteraaneihin kuuluva Raimo Uusitalo organisoi Suomen kantaverkkoyhtiö Finngridin taloudellisella tuella ja rengastaja Jouko Kivelän
kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta Lalli-sääksen
satelliittiseurannan ja antoi allekirjoittaneelle
luvan käyttää Lallista saatua aineistoa sääksitutkimuksissani. Ilmari-sääksen seuranta toteutui edelleen metsäyhtiö UPM:n myöntämän rahoituksen turvin. Aisapari Koivu&Koskinen oli
tehokkaasti mukana myös Portugaliin siirrettyjen sääksenpoikien keruuoperaatiossa. Markku
Alanko tarjosi jälleen sääksisiirrokkaille tilapäismajoituksen ja ruokki niin sääkset kuin sääksiä
hyysänneet ihmiset. Läänineläinlääkäri Kirsi
Henttu lupautui pitkää ajomatkaa kaihtamatta
ystävällisesti hoitamaan Portugalin viranomaisten vaatiman siirrokkaiden terveystarkastuksen.
Satelliittisääksien seurannan tuloksista tiedottaminen Luonnontieteellisen Keskusmuseon
verkkosivuilla on sujunut juohevasti Markus
Pihan ja Marina Kurténin kanssa erinomaisesti
sujuneen yhteistyön ansiosta. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja erityisesti sen suojissa
toimiva Jari Valkaman johtama Rengastustoimisto ovat edelleen tarjonneet allekirjoittaneelle puitteet tutkimustyön jatkamiseen. Yllä oleva lista on pitkä, mutta kaikki ovat kiitoksensa
ansainneet!
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Kirjallisuus
Bildstein, K.L. 2006. Migrating Raptors of the
World: Their Ecology and Conservation. Cornell University Press. 336 s
Galarza, A. 2013: Osprey restoration project in
the Urdaibai Biosphere Reserve (Basque country). Annual Report 2013. – Aranzadi, Urdaibai Bird Center.
Hake, N, Kjellén, N. & Alerstam, T. 2001. Satellite
tracking of Swedish Ospreys Pandion haliaetus: autumn migration routes and orientation.
– Journal of Avian Biology 32(1):47–56.
Klaassen, R.H.G., M. Hake, M., Strandberg, R. &
Alwerstam, T. 2011. Geographical and temporal flexibility in the response to crosswinds
by migrating raptors. Proceedings of the Royal
Society B 278:1339–1346.
Palma, L., Beja, P, Dias, A., Ferreira, J. & Mirinha,
M. 2013: Reintroduction of the Osprey (Pandion haliaetus) in Portugal. Annual Report 2013.
CIBIO. Universidade de Porto. 40 s.
Saurola, P. 2002a: Suomen sääkset 2001: reviirien tarkastusta ja satelliittiseurantaa (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus 2001).
– Linnut-vuosikirja 2001:4–9.
Saurola, P. 2002b: Satelliitit seuraavat sääksiämme
(Summary: Satellite tracking of Finnish Ospreys Pandion haliaetus: some preliminary
notes). – Linnut 37 (4):4–7.
Saurola, P. 2013: Suomen sääkset 2012 (Summary: Finnish Ospreys (Pandion haliaetus) 2012).
– Linnut-vuosikirja 2012:16–23.
Saurola, P., Valkama, J. & Velmala, W. 2013: Suomen Rengastusatlas Osa I. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö.
Helsinki.

Uhanalaiset lajit

Summary: Finnish Ospreys
(Pandion haliaetus) 2013
■ A nationwide Project Pandion was started

by the Finnish Ringing Centre in 1971. Since
that voluntary bird ringers have inspected annually nearly all known nest sites of the Osprey, Pandion haliaetus. In 2013, altogether
2,172 potential nest sites were checked by 308
ringers; 1,177 occupied territories were detected and reported (fig. 1), 952 of them were active (= eggs were laid) and 887 successful (=
large young were produced); all these three
numbers were the highest during the 43-year
monitoring period.
The overall mean hatching date calculated from the pooled data of the entire country
was 10 June in 2013. Compared to all other 42
years, the mean hatching date of 2013 was very
close to the overall average. But during the present millennium, 2013 was the second latest.
The regional variation of hatching dates was
only 12 days (fig. 2).
Satellite tracking of the Osprey male Ilmari continued (see http://www.luomus.fi/en/
node/1317 and Saurola 2013). The total area of
Ilmari’s home range during the breeding season
2013 (22 April – 7 September) was 169 km².
The autumn migration of Ilmari in 2013 was
quite different from the migration in 2012 (Fig.
3). In autumn 2013, Ilmari started his migration
nine days earlier, yet he arrived at his wintering
territory five days later than in autumn 2012.
In contrast to 2012, Ilmari took a more westerly bearing from Serbia over southern Italy and
Sicily to the east coast of Tunisia, and spent the
night on the island of Lampedusa between Sicily and Tunisia. From Tunisia the route of 2013
ran until the border of Nigeria parallel, with the
distance of 750–850 km to the route of 2012.
After that the 2013 route turned to SSE and hit
the coast of the Gulf of Guinea 250 km west
of the wintering area. In total, Ilmari’s autumn
migration progressed an average of 184 km/d.
If we subtract the five days of rest, his average
speed during travelling days was 209 km/d. The
corresponding speeds in Europe were 155 km/d
and 200 km/d. In Africa, Ilmari did not take any
days off to rest, but as he approached his destination, he settled for quite short day trips. This
means that his average speed in Africa, both in
total and during travelling days, was 221 km/ d.
During the winter 2013/2014, Ilmari’s home
range in Cameroon was in total an area of 294
km². The spring migration 2014 of Ilmari started 26 March, three days earlier than in 2013.
Both spring routes ran through Africa most of
the time between the autumn routes (Fig. 3).
Ilmari’s spring migration 2014 from Cameroon
to the coast of Libya took 12 days and covered
3,620 kilometres, which means that the average speed during the spring migration was 301
km/d. Ilmari arrived at the Libyan coast 7 April
at noon and started to cross the Mediterranean immediately. The very last GPS fix on Ilmari
was received at 5 p.m. local Libyan time. At
that time, Ilmari was flying in a north-easterly direction 167 km from the Libyan coast. In
the next evening, 8 April four Doppler fixes of
accuracy level “2” indicated clearly that Ilmari
had lost his life in the waves of the Mediterranean, since all these fixes during 11 hours had
come from the sea.

In 2013, two other breeding Osprey males
were equipped with satellite transmitters. On
29 July, a male Osprey named “Heikki” was fitted with a 30 g solar Microwave GPS-Argos satellite transmitter in Lapland, northernmost Finland (http://www.luomus.fi/en/node/1329).
The total area of Heikki’s home range, during
29 July-22 September, was 504 km². Heikki
started his autumn migration 22 September.
From 23 to 25 September Heikki most probably flew continuously 60 hours and covered
2,101 kilometres with an average speed of 35
km/h or 840 km/d from the northern end of the
Bay of Bothnia to Ukraine! From there Heikki
continued first through Romania, Bulgaria and
Turkey and then across the eastern Mediterranean to the Suez area in Egypt. After the stopover of two weeks, Heikki continued through
eastern Africa to the coast of Mozambique.
Heikki’s migration in autumn 2013 from Lapland to Mozambique took in all 41 days and
covered 10,392 kilometres. Heikki’s average
migration speed was in total 253 km/d and during travelling days 416 km/d. His corresponding speeds in Europe were 312 km/d and 381
km/d. The African leg started with a stopover
of 14 days spent at the Suez, which makes his
average speed on the African continent (6,039
km) only 208 km/d, but for actual travelling
days, it was 402 km/d.
During winter 2013/2014 (1 November–28
March) Heikki’s total home range was 217
km². In spring 2014, the migration of Heikki
from the coast of Mozambique to Lapland took
in total 50 days, i.e. 9 more days than from
Lapland to Mozambique in autumn 2013. In
spring, Heikki travelled 10,420 km, which is
very precisely the same distance as in the autumn (see above). In total, Heikki’s spring 2014

migration progressed an average of 208 km/d.
If we leave out the ten days of rest – three at
the Blue Nile, five at Suez, one in Ukraine, and
one in central Finland – his average speed during actual travelling days was 261 km/d, i.e.
much slower than in the autumn.
In addition, a third breeding Osprey male,
“Lalli” was fitted with a 29 g Ecotone GPS/
GSM transmitter in summer 2013 in Kokemäki, southern Finland (http://www.luomus.fi/en/
node/1326). Lalli started his autumn migration
29 August and moved slowly through Germany and France. Not earlier than 8 October Lalli crossed the Bay of Biscay and had then a
stopover of 15 days at the river Lima in northern Portugal. Finally, 26 October Lalli made a
risky continuous flight of 1,392 kilometres and
40 hours from Portugal to Madeira, where he
had again a long stopover of 18 days. From
Madeira Lalli continued via the Canary Islands
and along the west coast of Africa to his wintering grounds in Guinea. Lalli’s migration took
in total 88 days and covered 8,783 kilometres,
which means that the average migration speed
was 100 km/d. Lalli spent in total 53 days for
stopovers and 35 days for real travelling. Thus,
the average migration speed during travelling
days was 251 km/d. Unfortunately, no signals
from Lalli’s transmitter have been received after
31 March and a new male has occupied Lalli’s
territory. This means that Lalli has certainly died
at the time of the start of spring migration.
Finland participated in the international
World Osprey Week, WOW –project organized
by Tim Mackrill, Rutland Waters (see http://
www.ospreys.org.uk/world-osprey-week/).
In summer 2013, six Osprey nestlings were
translocated from Finland to the Portuguese reintroduction project started in 2011.

Heikki-sääksen yksilötunnukset. Harri Koskinen
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