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Suomen sääkset 2012
Pertti Saurola

Vuonna 1971 alkanutta valtakunnallista
sääksiprojektia ei varmaankaan pystyttäisi
lopettamaan, jos joku niin haluaisi, sillä se
on monille rengastajalle tärkeä virstanpylväs vuosikierrossa. Onneksi! Rengastajien
vapaaehtoinen työ on tuottanut seurantaaineiston, joka hakee vertaistaan.
Tässä koosteessa kerron ensin sääksen
pesinnän piirteistä vuonna 2012. Sen jälkeen tarkastelen melko yksityiskohtaisesti uuden satelliittisääksen seurannan tuottamia tuloksia. Lopuksi raportoin Suomea
sivunneiden siirtoistutusten tuloksista ja
kansainvälisistä suunnitelmista kannustaa
eri maiden koululaiset seuraamaan satelliittisääksien seikkailuja ja samalla tutustumaan toistensa kulttuureihin ja luonnonsuojeluun.

42 vuotta, 391 havainnoitsijaa,
60 118 havaintoa
Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksitietokantaan on 42 vuoden aikana tallennettu kaikkiaan 60 118 havaintoa, jos yhdeksi havaintokerraksi lasketaan kaikki yhden vuoden aikana tehdyt tarkastuskäynnit
yhdelle potentiaaliselle pesäpaikalle. Mukaan on laskettu myös tarkastuskäynnit autioituneille pesäpaikoille. Tarkastustyöhön
on vuosien saatossa osallistunut kaikkiaan
391 eri havainnoitsijaa, jotka ovat lähes
kaikki Luonnontieteellisen keskusmuseon
valtuuttamia rengastajia. Vuonna 2012 tarkastettiin kaikkiaan 2 046 mahdollista pesäpaikkaa 120 havainnoitsijan voimin.

Ilmari & Ilmari. Sääksisäätiön puheenjohtaja Ilmari Häkkinen vapauttaa satelliittilähettimellä varustetun Ilmari-sääksen tuomaan
tiedon valoa sääksien tutkimukseen. JUHANI
KOIVU
Ilmari & Ilmari. Ilmari Häkkinen, the Chairman of the Finnish Osprey Foundation,
sends Ilmari The Osprey to collect new data
for the Osprey research.

Pesintöjen määrä väheni hieman
Vuonna 2012 kirjattiin kaikkiaan 1 133
asuttua sääksireviiriä, 911 munapesää ja
845 poikaspesää. Vastaavat luvut olivat ennätysvuonna 2010 vain hieman suuremmat
eli 1 167, 951 ja 850. Vuonna 2011 päästiin lukemiin 1 158, 930 ja 853. Seurannan mukaan Suomen sääksikanta on ollut
viimeiset kolme–neljä vuotta selvästi aiempaa korkeammalla tasolla (kuva 1). Osittain
tämä johtuu siitä, että tietyillä alueilla sekä
tarkastustyö että tekopesien rakentaminen
ovat entisestään tehostuneet. Silti on myös
selvää, että Suomen sääksikanta on viime
vuosikymmenet voinut hyvin ja voimistunut – tehokkaan suojelutyön ansiosta.
Vuoden 2011 sääksiraportissa käsiteltiin yksityiskohtaisesti pesintöjen määrän alueellista vaihtelua. Tässä yhteydessä
alueelliseen vaihteluun ei tarkemmin palata, vaikka onkin käynyt ilmi, että joidenkin
läänien luvut ovat viime vuoden jälkeen
teknisistä syistä päivittyneet myös muutamien vanhempien vuosien osalta.

Hieman keskimääräistä
aikaisempi vuosi
Koko maan tilastosta laskettu vuoden 2012
kuoriutumispäivien keskiarvo 9. kesäkuuta
on 42 vuoden joukossa 19. aikaisin eli hyvin lähellä kaikkien vuosien kokonaiskes-

kiarvoa. Vanhan läänijaon mukaan laskettu
kuoriutumispäivien alueellinen vaihtelu oli
vuonna 2012 runsaat kaksi viikkoa: keskimäärin 4. kesäkuuta Uudellamaalla – 20.
kesäkuuta Lapissa (kuva 2). Seitsemässä
läänissä kuoriutuminen tapahtui keskimäärin 1–2 vuorokautta vuosien 1971–2010
kokonaiskeskiarvoa aikaisemmin, kolmessa 1–2 vuorokautta myöhemmin ja yhdessä
tasan keskiarvopäivänä.

Pesimätulos jälleen keskimääräinen
Vuonna 2012 sääksen pesimätulos oli 1,52
poikasta asuttua reviiriä kohti ja 1,89 poikasta aloitettua pesintää eli munapesää
kohti laskettuna (kuva 3). Asuttujen reviirien
osalta tulos oli käytännössä sama, mutta
munapesien osalta se oli kymmenyksen
huonompi kuin vuotta aiemmin.
Koko 42 vuoden seurantajaksoon suhteutettuna vuoden 2012 pesimätulos oli
keskimääräinen. Jos sen sijaan tarkastellaan vain seurantajakson jälkipuoliskoa,
todetaan, että asuttujen reviirien poikastuotto oli vain vuosina 1995, 1996 ja 2009
ja munapesien vain vuosina 1995, 2009 ja
2010 ollut huonompi kuin vuonna 2012.
Ylivoimaisesti paras alueellinen tulos saavutettiin Uudellamaalla, jossa vain
vuonna 1986 poikastuotto asuttua reviiriä kohti (1,96) oli vuotta 2012 parempi

Kuva 1. Havaittujen sääksenpesien lukumäärät Suomessa 1971–2012. 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 1971–2012.
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Kuva 3. Sääksen keskimääräinen pesimistulos koko
Suomessa 1971–2012. Mustat neliöt = poikasia / asuttu reviiri, siniset kolmiot =
poikasia / munapesä, punaiset pisteet = poikasia / poikaspesä.
Fig. 3. Average productivity of the Finnish Ospreys in
1971–2012. Black square
= nestlings / occupied territory, blue triangle = nestlings
/ active nest, red dot = nestlings / successful nest.
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Kuva 2. Alueittaiset sääksenpoikasten keskimääräiset kuoriutumispäivät vuonna 2012
(kursivoidut ylemmät luvut) ja vuoden 2012
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 2012 (upper Þgures in italics) and
the deviations (in days; lower Þgures in bold)
of the average hatching dates in 2012 from
the long-term means 1971–2010.

(kuva 4). Turun ja Porin läänissä vuoden
2012 sijaluku oli vuosien välisessä vertailussa kahdeksas ja Hämeen läänissä yhdeksäs. Kaikissa muissa lääneissä sijoitukset
jäivät puolivälin huonommalle puolelle.

vuonna kolmen poikasen pesien osuus voi
nousta lähes puoleen, jolloin yhden poikasen pesiä on vain joka kymmenes. Huonona vuonna taas yhden ja kolmen poikasen
pesiä on yhtä paljon eli runsas neljännes.
Alueellisesti suurimmat poikuekoot
(kuva 4) tavattiin etelärannikolla Turun ja
Porin, Uudenmaan ja Kymen lääneissä,
mutta niistäkin vain Turun ja Porin läänissä
päästiin vuosien välisessä alueen sisäisessä
vertailussa jaetulle 9. sijalle. Kaikissa muissa kahdeksassa läänissä vuosi 2012 kuului
poikuekoon osalta kymmenen huonoimman joukon, Lapin ja Pohjois-Karjalan lääneissä tulos oli koko seurantajakson huonoin ja Oulun läänissä toiseksi huonoin.
Poikuekoko heijastaa toisaalta esimerkiksi myrkkykuorman aiheuttamaa osittaista poikaskuolleisuutta haudonnan aikana
ja toisaalta säätekijöiden aiheuttamaa ravinnon saatavuuden vaihtelua pesäpoikasaikana. Pesimätulokseen vaikuttaa poikuekokoon vaikuttavien tekijöiden lisäksi pesinnän täydellinen epäonnistuminen.

Poikaspesissä vähän poikasia

Satelliittisääksi Jukka
katosi jäljettömiin

Koko maan aineistosta laskettu keskimääräinen poikuekoko oli vain 2,03 poikasta
poikaspesää kohti (kuva 3). Tätä huonompaan koko maan yhteistulokseen on 42
seurantavuoden aikana jääty vain vuosina
2009 (1,95), 1981 (1,99) ja 1974 (2,02).
Koko seurantajakson paras tulos saavutettiin vuonna 1990, keskimäärin 2,37 poikasta per poikaspesä.
Vuonna 2012 neljän poikasen poikueita
oli 0,9 %, kolmen 37 %, kahden 45 % ja
yhden 17 % koko maan poikaspesistä. Vastaavat prosenttiluvut huippuvuonna 1990
olivat 1,3 %, 48 %, 40 % ja 11 % ja pohjavuonna 1981 0 %, 27 %, 45 % ja 28 %.
Toisin sanoen kahden poikasen poikueita
on lähes aina hieman alle puolet. Huippu-

Pälkäneläinen sääksikoiras ”Jukka”, jonka
muuttoreittejä ja saalistusalueita niin Hämeessä kuin Pohjois-Kamerunissa kartoitettiin ansiokkaasti lähes kolmen vuoden
ajan, katosi jäljettömiin huhtikuun lopulla
2012. Viimeisin paikannus Jukasta saatiin
21.4., jonka jälkeen lähetin vaimeni täysin.
Jukan pesä oli talven aikana kallistunut ja
valunut noin metrin verran latvan alapuolelle, mutta latvaan oli Jukan paluun jälkeen alettu rakentaa uutta pesää. Rakentaminen kuitenkin loppui ja reviiri pysyi autiona koko kesän. Voitaneen siis päätellä,
että lähettimen vaimenemisen lisäksi myös
Jukka on lähes varmasti menehtynyt.
On edelleen täysin arvailujen varassa,
mitä Jukalle ja Jukan lähettimelle tapahtui.
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On hyvin omituista, että lähetin vaimeni
täysin yllättäen ilman edeltävää hiipumista.
Mahdollisesti Jukka takertui matalassa rantavedessä olleeseen kalaverkkoon ja hukkui? Jos lisäksi verkon omistaja ei halunnut
ilmoittaa tapahtumasta mitään, vaan piilotti Jukka-sääksen sellaiseen paikkaan, josta
signaalia ei saada, yhteyden katkeaminen
on ymmärrettävää. Jukan katoamisesta tiedotettiin laajalti Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen mediassa ja vedottiin suureen yleisöön tietojen saamiseksi Jukan kohtalosta
– tuloksetta.
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Kuva 4. Sääksen keskimääräinen pesimistulos alueittain vuonna 2012. Ylemmät luvut =
poikasia / asuttu reviiri, alemmat luvut = poikasia / poikaspesä. Aluejako vanhan läänijaon mukainen.
Fig. 4. Average productivity of the Finnish
Ospreys by regions (old provincial division)
in 2012. Upper Þgures = nestlings per occupied territory, lower Þgures = nestlings per
successful nest.
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Vuosina 1971–2012 keskimäärin joka kuudennessa sääksenpesässä on rengastushetkellä ollut vain yksi poikanen. PERTTI SAUROLA
During 1971–2012, on the average every sixth brood included only one nestling to be ringed.

Ilmari-sääksi satelliittiseurantaan
Vuonna 2001 alkaneeseen Suomen sääksien satelliittiseurantaan liitettiin 16. yksilö
kesällä 2012 (ks. www.luomus.Þ/elaintiede/satelliittisaakset/). Uuden lähettimen ja
tiedonsaannin rahoittajaksi lupautui jälleen
metsäyhtiö UPM.
Vuodesta 2007 alkaen, jolloin uuden
sukupolven Argos-GPS lähettimet tulivat
käyttöön, tutkimustavoitteina on ollut saada entistä täsmällisempää tietoa (1) sääksen saalistusalueen laajuudesta Suomessa,
(2) Pohtiolammen sääksikeskuksen kirjolohitarjonnan merkityksestä, (3) muutonaikaisista levähdys- ja tankkauspaikoista ja (4)
yömuuton osuudesta erityisesti haasteellisessa Välimeren ja Saharan ylityksessä.
Koska vuonna 2007 satelliittisääksi Pete
ja vuosina 2009–2012 Jukka antoivat uutta
tietoa Pohtiolammen kirjolohikeitaan merkityksestä, vuonna 2012 haluttiin asentaa
lähetin sääksikoiraalle, joka saalistaa vain
luonnonvesillä.
Tällä kertaa lähettimen asennuksen otti
tehtäväkseen työryhmä, johon kuului Sääksisäätiön asiamies Juhani Koivun ja rengastaja Harri Koskisen muodostaman aikuisten
sääksien pyyntiin erikoistuneen iskuryhmän
lisäksi Sääksisäätiön puheenjohtaja Ilmari

Häkkinen. Työryhmä onnistui muutaman
päivän sinnikkään työskentelyn jälkeen
pyydystämään 2.8.2012 sääksikoiraan,
jonka kohdalla sekä pesän sijainnille että
koiraalle asetetut ehdot täyttyivät. Kyseinen
pesä sijaitsee Hämeenlinnan länsipuolella
pienten järvien rikkomalla Metsähallituksen omistamalla metsäalueella runsaan
kymmenen kilometrin päässä Vanajanselästä ja kaukana kalojen kasvatusaltaista.
Pesän 1 370 g painava koiras M-48035,
jolle annettiin käyttönimeksi Sääksisäätiön
puheenjohtajan mukaan Ilmari, oli tavoitteen mukaisesti rengastettu jo pesäpoikasena, joten sen tausta eli ikä ja kuoriutumispaikka tunnetaan tarkasti. Ilmarin renkaan
oli kiinnittänyt rengastaja Jukka Tanner kahdeksan vuotta aikaisemmin, 5.7.2004 Hyvinkäällä, 50 km päässä Ilmarin nykyiseltä
pesältä. Maastohavaintojen tehostamiseksi
Ilmarin oikeaan nilkkaan lisättiin punainen
muovirengas, johon on kaiverrettu kyljellään olevat valkeat kirjaimet JK. Ilmarin
puolisoksi osoittautui 1 760 g painoinen
renkaaton naaras, jonka vasempaan nilkkaan kiinnitettiin alumiinirengas M-63684
ja oikeaan keltainen muovirengas, jossa on
tunnus AV. Pyyntipäivään mennessä pesän
molemmat poikaset olivat varttuneet lento-

kykyisiksi ja lentelivät hyväkuntoisina pesän läheisyydessä.
Ilmarille asennettiin aurinkopaneelilla
toimiva 30 g Microwave GPS-Argos satelliittilähetin. Lähetin ohjelmoitiin siten, että
elokuun alusta lähtien paikannus tehdään
kahden tunnin välein eli kaksitoista kertaa vuorokaudessa. Keskitalven eli 16.11.–
15.3. paikannuksia tehdään kolmen tunnin
välein kello 4 ja 19 välisenä aikana. Maaliskuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin
paikannuksia tulee joka toinen tunti läpi
vuorokauden. Huhtikuun puolivälistä toukokuun puoliväliin paikannuksia saadaan
joka toinen tunti kello 4 ja 22 välisenä aikana. Toukokuun puolivälin ja elokuun
alun välisenä aikana otetaan paikannus
tunnin välein kello 4 ja 18 välisenä aikana,
jonka jälkeen kuvattu vuosisykli alkaa alusta. Lähetin kerää paikannukset muistiinsa
ja lähettää tietopaketin kolmen vuorokauden välein Argos-satelliitille. Satelliitti välittää tiedot edelleen Ranskassa sijaitsevalle keskustietokoneelle, josta tutkijat saavat
aineiston haltuunsa.

Saalistusalue Hattulassa
Ilmarista saatiin elokuun 2. ja syyskuun
16. päivän välisenä aikana kaikkiaan 509
LINNUT-VUOSIKIRJA 2012

19

SUOMEN SÄÄKSET 2012

GPS-paikannusta. Kyseiselle jaksolle oli
ohjelmoitu kaikkiaan 540 paikannusta,
joten 94 % paikannusyrityksistä onnistui.
Ilmarin pitkänomainen saalistusalue ulottui Alajärven länsipuolelta Vanajanselkään
työntyvän Vanajanniemen kärkeen. Näiden ääripisteiden välinen etäisyys on 22,5
kilometriä. Paikannusten mukaan Ilmarin
saalistusvesiin kuuluivat ainakin Heinunlahti Vanajanselän eteläpäässä, Äimäjärvi,
Lehijärvi, Takajärvi sekä Ylinen ja Alinen
Savijärvi. Ilmarin kotipiirin eli käytännössä saalistusalueen kokonaispinta-ala aikavälillä 2.8.–16.9. oli 135 km². Pinta-ala on
laskettu kaikkien paikannusten ympärille
piirretyn pienimmän monikulmion pintaalan mukaan. Jos uloimmat havainnot jätetään pois ja mukaan lasketaan 90 % paikannuksista, pinta-alaksi saadaan 36 km².
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.

Syysmuutto 2012
Ilmarin syysmuuttoon Hattulasta LounaisKamerunin rannikkoalueelle kertyi kaikkiaan
27 vuorokautta ja 7 060 kilometriä (kuva 5).
Suorinta tietä eli maapallon isoympyrää pitkin matkan pituus on 6 455 kilometriä, joten 605 kilometriä eli 8,6 % Ilmarin taittamasta taipaleesta oli ”ylimääräistä”.
Ilmarin syysmuutto eteni kokonaisuudessaan keskimäärin 261 kilometriä vuorokaudessa. Jos viiden vuorokauden lepoja tankkausaika Serbiassa jätetään pois laskuista, keskimääräiseksi etenemisnopeudeksi varsinaisina matkapäivinä saadaan
320 kilometriä vuorokaudessa. Ilmarin
muuttovauhti oli selvästi ripeämpi kuin esimerkiksi Peten tai Jukan aikaisempina syksyinä (ks. Saurola 2008, 2010, 2011).
Ilmari lensi lopputaipaleen Libyan rannikolta Kamerunin rannikolle 3 245 kilometriä
seitsemässä vuorokaudessa eli keskimäärin
463 kilometriä vuorokaudessa. Ero muuton
alkumatkaan oli 2,5-kertainen, sillä Ilmarilta
kului 11 vuorokautta 1 971 kilometrin pituiseen matkaan Hattulasta Serbian tankkauspaikalle eli tuolloin etenemisnopeus oli
vain 179 kilometriä vuorokaudessa.

Talven kotipiiri
Ilmari vietti talven Guineanlahden rannalla suurten ja pienten jokien pirstomalla ja
asumattomalta näyttävällä alueella (kuva
6), joka sijaitsee Kamerunin lounaisrannikolla Doulan ja Limben (aiemmin Victoria)
puolivälissä, noin 30 km länteen Doualasta, joka oli aikanaan orjakaupan keskus ja
nykyään Kamerunin suurin kaupunki.
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Kuva 5. Sääksikoiras ”Ilmarin” muutosta satelliittiseurannan avulla saadut tarkat GPSpaikannukset syksyllä 2012 (siniset kolmiot)
pesimäalueelta Hattulasta (punainen ympyrä) Kamerunissa sijaitsevalle talvehtimisalueelle (musta neliö) ja keväällä 2013 (punaiset kolmiot) takaisin pesimäalueelle Hattulaan.
Fig.5. Autumn migration in 2012 (blue triangles) from the breeding area in southern
Finland (red circle) to the wintering area in
Cameroon (black square) and spring migration in 2013 back to the breeding area (red
triangles) of the Osprey male M-48035 “Ilmari” tracked by the Argos-GPS satellite
transmitter.

Ilmari viipyi talvehtimisalueellaan 167
vuorokautta (13.10.–29.3.), jona aikana
siitä saatiin 1 267 tarkkaa GPS-paikannusta. Ilmarin lähetin toimi erinomaisesti, sillä peräti 98,4 % ohjelmoiduista 1 287 paikannuksesta onnistui!
Ilmari liikkui talven aikana kaikkiaan
295 km² laajuisella alueella. Kun mukaan
laskettiin vain 90 % paikannuksista, Ilmarin keskeisen kotipiirin laajuudeksi paljastui
vain 0,8 km². Yöpymispaikoista 98 % keskittyi kahteen ryppääseen vain alle 0,4 km²
laajuiselle alueelle. Ilmarin talvipaikannusten keskipiste sijaitsi noin 15 km päässä
Guineanlahden rantaviivasta. Kalastusmatkoja kuvaavat paikannukset piirtyvät kartalle kahdeksi melko kapeaksi viuhkaksi,
joista toinen suuntautuu etelään kohti merta ja toinen pohjoiskoilliseen sisämaahan.
Kaukaisin paikannus meren suunnalta tuli
22 km ja pohjoisen suunnalta 9 km päästä
Ilmarin talvialueen keskipisteestä.

Satelliitti tavoitti Ilmarin vain kuusi kertaa lentämässä avomerellä ja lisäksi kaksi
kertaa aivan rantaviivan yllä. Viimeisin paikannus mereltä tuli 22.12.2012, jonka jälkeen Ilmari ilmeisesti kalasti yksinomaan
laajan suistoalueen jokien ja sisämaahan
työntyvien lahtien labyrintissa. Noin 15 %
valoisan ajan paikannuksista kertoi Ilmarin
olleen lennossa eli luultavimmin kalastamassa.

Kevätmuutto 2013
Ilmarin kevätmuuton 2013 pituus Kamerunista Hattulaan oli kaikkiaan 23 vuorokautta ja 7 351 kilometriä. Eli tällä kertaa
896 km eli 12 % Ilmarin kevätmuutosta oli
”ylimääräistä”.
Ilmarin keskimääräinen etenemisnopeus
oli kokonaisuudessaan 320 kilometriä vuorokaudessa. Jos lepo- ja tankkauspäivät 8.4.
Kreetalla ja 14.–15.4. Serbiassa jätetään
pois, keskimääräiseksi etenemisnopeudeksi matkapäivinä saadaan 368 kilometriä
vuorokaudessa. Vastaavat nopeudet syksyllä olivat 261 km/vrk ja 320 km/vrk eli Ilmarin kevätmuutto eteni odotusten mukaisesti paljon ripeämmin kuin syysmuutto. Jukka-sääksen muutto eteni kaikkina keväinä
2010–2012 selvästi Ilmaria hitaammin.

Syksyllä yöllä leveimmästä
kohdasta yli Välimeren!
Kaikki suomalaisten GPS-lähettimillä varustettujen sääksien eli Peten, Jukan ja Ilmarin
lennot yli Välimeren ovat tapahtuneet ainakin osittain yöllä.
Vielä 2.10. illalla Ilmari oli tankkauspaikallaan Serbiassa. Seuraavana päivänä
ensimmäinen paikannus tuli vasta kello 21
paikallista kesäaikaa, jolloin Ilmari jo lensi merellä Albanian rannikon edustalla, 44
km Tiranasta lounaaseen. Toisin sanoen Ilmari oli lähtenyt ylittämään Välimerta pimeässä yötä vasten! Koska Ilmari oli vielä
edellisenä iltana tankkauspaikallaan, se oli
mitä todennäköisimmin lähtenyt liikkeelle
vasta aamulla, mistä seuraa, että se oli jo
edennyt päivän aikana vähintään 466 km
ennen lähtöään merelle.
Tämän jälkeen paikannuksia saatiin
kahden tunnin välein täsmälleen ohjelmoinnin mukaisesti seuraavaan aamuun
kello 9 saakka paikallista aikaa. Näiden 12
tunnin aikana Ilmari lensi kirjaimellisesti
keskellä Joonianmerta suoraviivaisesti kohti
etelälounasta 544 kilometriä eli keskimäärin nopeudella 45 km/h.
Seuraava paikannus saatiin keskeltä Välimerta kuuden tunnin kuluttua, jolloin Ilmari oli jatkanut matkaansa 224 kilometriä
eli edennyt keskimäärin 37 km/h. Päivän
viimeisin paikannus tuli kello 19 paikallista
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Portugalin sääksien
elvytysprojekti jatkuu

Kuva 6. Kartta Ilmari-sääksen talven 2012/2013 kotipiiristä Kamerunissa ilman paikannuksia
(A) ja satelliittilähettimen ilmoittamat paikannukset merkittyinä (B).
Fig. 6. Map of the home range of Ilmari the Osprey in Cameroon during the winter 2012/2013
excluding (A) and including (B) the locations transmitted by the Argos-GPS transmitter.

aikaa, jolloin Ilmari oli vielä 228 km päässä Libyan rannikosta.
Seuraavan kerran satelliitti tavoitti Ilmarin aamuyöllä kello 03 paikallista aikaa
Ison Syrtin rannikolta 90 km itään Muammar GaddaÞn synnyin- ja kuolinkaupungista Sirtestä. Jos Ilmari eteni viimeisimmän osan merimatkastaan samalla nopeudella kuin hetkeä aiemmin kello 15–19 eli
keskimäärin 38 km/h, se saapui rannikolle
noin kello 01. Ilmari lensi meren yllä melko tarkasti 30 tuntia ja 1 160–1 170 kilometriä (ensimmäisestä paikannuksesta merellä 3.10. kello 19 viimeiseen 5.10. kello
03 on matkaa 1 153 km).

Keväällä öinen kiertoliike
Kreetan kautta
Keväällä Ilmari lähti ylittämään Välimerta
7.4. aamupäivällä. Vielä kello 7 paikallista kesäaikaa satelliitti tavoitti Ilmarin yöpymispaikaltaan. Kello 11 se lensi Ison Syrtin yllä parinkymmenen kilometrin päässä
rannikosta. Ilmari ylitti rantaviivan 23 km
itään Sirten kaupungista ja 70 km länteen
paikasta, johon Ilmari saapui yöllä 3.–4.10.
syksyisen Välimeren ylityksen jälkeen.
Toisin kuin syksyllä, Ilmari ei nyt lähtenyt rannikolle saavuttuaan lentämään suoraan yli koko Välimeren vaan suuntasi koilliseen Ison Syrtin koillisnurkkaan, jonka se
ohitti kello 17 jälkeen 25 km päässä muinaisesta Ptolemaioksen kaupungista. Kahta tuntia myöhemmin eli iltahämärissä se
käänsi kurssin pohjoiskoilliseen kohti Kreetan länsipäätä. Kello 24 Libyan kesäaikaa
(eli 01 Kreikan kesäaikaa) Ilmari lensi satelliitin mittauksen mukaan 100 metrin korkeudessa ja 18 kilometrin tuntinopeudella 24
kilometrin eli noin tunnin matkan päässä
Kreetan rannikosta. Ilmari oli keväällä Välimerta ylittäessään yhtäjaksoisesti lennossa
noin 17 tuntia, jona aikana taittui 926 km
keskinopeudella 54,5 kilometriä tunnissa.

Tuuloslainen siirrokas
koiraana Andalusiassa
Vuoden 2011 sääksiraportissa kerrottiin,
että keväällä 2012 Andalusiassa todettiin
jo seitsemän pesivää sääksiparia. Myöhemmin pystyttiin valokuvasta varmistamaan,
että yhden Cadizin alueella pesivän parin
koiraalla oli jalassaan keltainen rengas 5H
(Eva Casado suullinen tieto). Kyseinen rengas kiinnitettiin vuonna 2007 Kanta-Hämeen Tuuloksesta Cadizin alueelle siirretylle poikaselle M-55924, jonka kasvatustorni ja vapautuspaikka sijaitsivat 29 km
päässä koiraan vuonna 2012 todetusta pesäpaikasta.
Keväällä 2013 Andalusiassa on jo todettu 12, mahdollisesti 13 asuttua sääksireviiriä. Haudonnan on aloittanut kahdeksan
sääksiparia, joista yhden koiraaksi on jälleen todettu suomalaistaustainen 5H. Kyseisen parin naaras on rengastamaton, joten sen alkuperää ei tunneta. Vuonna 2012
pesineiden parien koiraista kolme oli kasvatustornissa varttuneita siirrokkaita Saksasta, yksi espanjalaisessa sääksenpesässä kasvanut saksalainen siirrokas, yksi siirrokasparin luonnonmukaisesti Espanjassa tuottama yksilö ja yksi rengastamaton. Naaraista
yksi on skotti- ja kaksi saksalaistaustaisia
siirrokkaita ja muut rengastamattomia.
Vuosina 2003–2012 Andalusiaan on
siirretty kaikkiaan 191 poikasta (Eva Casado suullinen tieto). Suomesta vuosina
2003–2007 siirretyistä 20 poikasesta yksi
(5 %) on päätynyt pesijäksi Andalusiaan.
Saksasta ja Skotlannista kasvatustorniin
siirrettiin vuosina 2004–2009 135 poikasta, jotka voisivat jo olla pesimässä ja joista
kuusi (4,4 %) on toistaiseksi todettu pesijöinä.
Kuluvana vuonna viimeiset siirrokkaat
viedään Saksasta Andalusiaan; syksyllä on
tiedossa projektin päättäjäiskokous ja tuloksellisuuden arviointi.

Vuonna 2011 Suomen ja Ruotsin tuella
alkanut Portugalin sääksien elvytysprojekti jatkui kesällä 2012 (Palma ym. 2012).
Ruotsissa oli vaikeuksia löytää sopivia luovutuspesiä, koska alkukesän myrskyt olivat
aiheuttaneet poikkeuksellisen suuret tuhot
alueella, jonne lupa poikasten siirtoon oli
saatu. Suomen siirrokkaat poimittiin 12.7.
ongelmitta Kanta-Hämeen alueelta Hämeenlinnasta (2), Hauholta, Hausjärveltä
ja Lammilta sekä Pirkannmaan puolelta
Valkeakoskelta. Kaikissa pesissä oli tavoitteen mukaisesti kolme noin viiden ja puolen viikon ikäistä poikasta. Kaikki Suomesta vuonna 2012 lähteneet poikaset olivat
DNA-testien perusteella koiraita, mihin
myös rengastettaessa tehdyt mittaukset viittasivat.
Poikasten poimintaan osallistuivat sääksisäätiön asiamies Juhani Koivu ja sääksirengastaja Harri Koskinen yhtenä ryhmänä
sekä istutusprojektin portugalilainen koordinaattori Andreia Dias ja Pertti Saurola toisena. Poikaset vietiin kahdeksi yöksi
Valkeakoskelle Markku Alangon lintuhoitolan täysihoitoon, jonne 13.7. saapui läänineläinlääkäri Hanna Kukkola tekemään
portugalilaisten vaatiman terveystarkastuksen. Poikaset lennätettiin 14.7. suoralla

Suomalaistaustaisen sääksikoiraan 5H:n pesä
Cadizissa, Guadalcacin-tekoaltaan keskelle
jääneessä hylätyssä voimajohtopylväässä Espanjassa. MIGUEL GONZALEZ/FUNDACION MIGRES
Nest site of the the male 5H, translocated as
a nestling from Finland and now breeding in
Cadiz, Guadalcacin Reservoir, Spain 29 km
from the hacking tower.
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Baskimaan siirrokkaat
noudetaankin Skotlannista

Tuulostaustainen siirrokas 5H pesivänä koiraana Andalusiassa. Kyseessä on todellakin koiras,
vaikka tumma rintavyö on varsin leveä, sillä sukupuolen määritys perustuu DNA-testiin.
J. ELLORRIAGA/FUNDACION MIGRES
Osprey 5H was translocated in 2007 as a nestling from southern Finland to Andalucia. In
2012, 5H was photographed as a breeding male at his nest 29 km from the release site. Although the dark breast band is quite broad, the individual is a male, because the sex was identiÞed by a DNA-test.

lennolla Helsingistä Lissaboniin, josta edelleen sikäläisten eläinlääkärien tutkimusten
jälkeen parin tunnin autokyydillä kasvatustornille (ks. Saurola 2012).

Yksi suomalaisista siirrokkaista jäi
Portugalissa huuhkajan saaliiksi
Suomalaiset siirrokkaat sijoitettiin kasvatustornin kahteen osastoon, kolme kumpaankin (ks. Saurola 2012). Poikaset, söivät ”näkymättömän emon” tarjoamat kalansuikaleet alusta alkaen itsenäisesti. Poikasten ruokahalua viritettiin soittamalla
kerjuuääntä, jolla naaras patistaa koirasta
kalaan ja joka luonnossa viestittää aterian
olevan lähiaikoina tulossa.
Suomalaiset poikaset vapautettiin kasvatustornista 6.8. – 24 vankeuspäivän jälkeen.
Jotta voitaisiin seurata poikasten liikkumista
välittömästi vapauttamisen jälkeen ja saada

tietoa mahdollisista ongelmista, poikasille
asennettiin pienet VHF-radiolähettimet. Lähettimen avulla saatiin selville, että yksi suomalaisista siirrokkaista oli jäänyt huuhkajan
saaliiksi noin kuukauden kuluttua vapauttamisesta. Kolmeen radiolähettimeen yhteys katkesi jo viiden vuorokauden kuluttua
vapauttamisesta. Ainakin yhdessä tapauksessa kyse oli lähettimeen tulleesta viasta,
sillä signaalia ei kuulunut vaikka lintu nähtiin ruokailemassa ruokinta-alustalla. Kaksi
muuta yksilöä saattoi poistua alueelta poikkeuksellisen aikaisin, sillä kolme muuta
suomalaista siirrokasta viihtyi tornin tuntumassa 16, 25 ja 33 vuorokautta vapauttamisen jälkeen eli 21.8., 31.8. ja 8.9. saakka.
Projekti jatkuu suunnitelmien mukaan
ja kesällä 2013 tullaan 5–6 sääksenpoikasta siirtämään sekä Hämeestä että Ruotsista
Portugaliin.

Sääksikoiraan 5H pesimähabitaattia Espanjassa. MIGUEL GONZALEZ/FUNDACION MIGRES
Breeding habitat of the Osprey male 5H in southern Spain.
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Myös Baskimaan siirtoistutusprojektia varten myönnettiin jo tarvittavat luvat sekä
Kanta-Hämeen että Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lisäksi allekirjoittanut kutsuttiin
tarkistamaan Bilbaon länsipuolella sijaitsevan Urdaibai-kansallispuiston soveltuvuus
siirtosääksien kasvatus- ja vapautuspaikaksi. Maisema tulevalta kasvatustornilta on
voimakkaan vuorovesivaihtelun alaisena
oleva kosteikko, jossa säännöllisesti nähdään muuttavia sääksiä. Alue muistuttaa
Odielin kosteikkoa Andalusian Huelvassa,
jossa sääksien kasvatus on onnistunut hyvin. Eli myös baskien hankkeella on hyvät
edellytykset onnistua.
Näiden perusteellisten valmistelujen jälkeen baskien suunnitelma noutaa siirrokkaat Suomesta kuitenkin muuttui. Projekti oli nimittäin hakenut myös Skotlannista
siirtolupaa, joka vihdoin toukokuun alussa myönnettiin. Koska Skotlannista on Bilbaoon paremmat kuljetusyhteydet, baskit
päättivät aloittaa projektin skotlantilaisilla
siirrokkailla.

Satelliittisääkset luonnonsuojelun
ja maailmanrauhan lähettiläiksi
Vuoden 2011 sääksiraportissa (Saurola
2012) kerroin suunnitelmista käyttää satelliittisääksiä levittämään sekä luonnonsuojelun että kansojen välisen yhteistyön
ja rauhan sanomaa koululaisten keskuuteen. Helmikuun 2.–7. päivänä 2013 pidettiin Hulan laaksossa itäisessä Israelissa
suunnittelukokous, johon oli kutsuttu 25
osanottajaa: Englannista (3), Espanjasta (4),
Hollannista (1), Israelista (8), Italiasta (1),
Jordaniasta (1), Palestiinasta (1), Skotlannista (2), Suomesta (1), USA:sta (2) ja Virosta (1). Suomea kokouksessa edusti allekirjoittanut.

UHANALAISET LAJIT

Kiitokset
Lähes 400 rengastajaa on vuosien saatossa osallistunut sääksikantamme seurantaan. Monille
sääksenpesillä kiipeily on muodostunut yhdeksi
kesän perinteisistä kohokohdista. Suomalaisten
sääksirengastajien vapaaehtoinen panos suojelun hyväksi saavuttaa ihailua ympäri maailman!
Juha Honkala on paimentanut ammattitaidolla
ja tehokkaasti seuranta-aineiston rengastajien
muistiinpanoista tietokantaan. Viime vuosina
tietokannan jatkokehitys on ollut lähinnä Esko
Piiraisen harteilla. Jari Valkama ja muu rengastustoimiston henkilökunta ovat edelleen suhtautuneet ymmärtäväisesti Pöllövaarin viuhahduksiin museolla. Kunnioittavat kiitokset kaikille!
Kirjoittajan osoite /Authors address
Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 17, FI-00014 Helsingin yliopisto
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Ennen siirtomatkaa portugalilainen Andreia
Diaz antoi vitamiini E:n ja seleenin yhdistelmäruiskeen suojaamaan sääksenpoikasia kuljetuksen aiheuttamalta stressiltä. JUHANI KOIVU
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Before transportation Andreia Diaz from Portugal injected the young Ospreys with a mix
of vitamin E and selenium to reduce the effects of manipulation.

Summary: Finnish Ospreys
(Pandion haliaetus) 2012

Kokouksen päätavoitteina olivat (1) luoda kiinteät kontaktit satelliittitekniikkaa
sääksitutkimuksessa käyttävien välille ja
(2) kartoittaa mahdollisuudet käyttää satelliittitekniikaa ja internetiä monipuolisesti
hyväksi opetuksessa ja asennekasvatuksessa. Kokouksessa pidetyt esitykset tullaan
julkaisemaan erillisenä kirjasena. Projekti on edelleen alkuvaiheessaan ja parhaillaan yritetään löytää projektin tukemiseen
sitoutuneita rahoittajia.
Projektin alustavan kotisivun osoite on:
www.ospreys.org.uk/osprey-ßyways-project/osprey-ßyways-project-schools/
Suomesta projektissa on mukana tällä
hetkellä vasta Pornaisten yhtenäiskoulu,
mutta lisää suomalaisia kouluja on jo ilmaissut kiinnostuksensa.
Koulut voivat liittyä projektiin sivulla:
www.ospreys.org.uk/osprey-ßyways-project/osprey-schools-link-application/
Sivulle www.ospreys.org.uk/schoolsmap/index.html on koottu tällä hetkellä
mukaan liittyneiden koulujen sijainnit sekä
muutamien sääksien (mm. Ilmarin) muuttoreitit.

■ 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 2012, altogether 2,046
potential nest sites were checked by 120 ringers; 1,133 occupied territories were detected
and reported (Þg. 1), 911 of them were active
(= eggs were laid) and 845 successful (= large
young were produced); all these three numbers
were the third highest during the 42-year monitoring period. Only in the two previous years
the numbers were somewhat higher.
The overall mean hatching date calculated
from the pooled data of the entire country was
9 June in 2012. Compared to all other 41 years,
18 years were earlier and 23 later than 2012.
The regional variation of hatching dates was
more than two weeks (Þg. 2).
In 2011, the overall productivity was 1.52
large nestlings per occupied territory, 1.89 per
active nest and 2.03 per successful nest (Þg. 3).
Regional differences in productivity are shown
in Þg. 4.
Unfortunately the contact to the Osprey
“Jukka”, tracked during three years by the satellites, was lost in April 2012, after his arrival to
the breeding grounds (Saurola 2010, 2011 and
2012). Information on the fate of Jukka was requested by mass media – without any results.
A new adult Osprey male M-48035 “Ilmari” was captured on 2 August 2012 at his

nest located some kilometers west of the city
of Hämeenlinna and equipped with the Microwave Argos-GPS 30g satellite transmitter (see
www.fmnh.helsinki.Þ/english/zoology/satelliteospreys/). The goals of the satellite project have
been (1) to get information on the home range
area both during breeding time in Finland and
in wintering grounds, (2) to get more information both on the importance of stop-over areas during migration and, especially, (3) to get
more information on the role of night migration
during the challenging crossings over the Mediterranean and Sahara.
The total area of Ilmari’s home range was
during the breeding time 135 km² and during
the wintering period in Cameroon 296 km² (see
Fig. 6).
In the autumn 2012, Ilmari spent a total of
27 days migrating 7,060 kilometres from Hattula to the coast of southwest Cameroon (Þg.
5 and 6). The journey would be 6,455 along
the Great Circle of the Earth, thus, Ilmari covered 605 kilometres or 8.6% ‘extra’ on his autumn migration. In total, Ilmari ßew an average
of 261 kilometres per day. If we subtract the
Þve-day rest and refuelling stop in Serbia, his
average speed during travelling days was 320
kilometres per 24 hours. On the last part of his
autumn migration, Ilmari ßew from the coast of
Libya to the coast of Cameroon, covering 3,245
kilometres in seven days, i.e. averaging 463 kilometres per day. The difference compared to
the Þrst part of his journey is 2.5-fold, since it
took Ilmari 11 days to ßy 1,971 kilometres from
Hattula to the refuelling location in Serbia, so
he only averaged 179 kilometres per day then.
Ilmari’s spring migration 2013 from Cameroon to Hattula was 23 days and 7,351 kilometres long in total (Fig. 5). Thus, in spring 896
km or 12% of Ilmari’s spring migration was ‘extra.’ The total average speed of Ilmari’s progress
was 320 kilometres per 24 hours. If we subtract
the resting and refuelling days on the 8 April on
Crete and the 14-15 April in Serbia, his average
speed on travelling days was 368 kilometres
per day. As expected, Ilmari’s spring migration
was much faster than his autumn migration.
In the autumn, Ilmari started to cross the
Mediterranean in the evening of 3 October.
He was ßying at 21:00 local time in complete
darkness at sea outside the Albanian coastline.
After a non-stop ßight during two nights and
one day, Ilmari reached Libya at the coast of
the Gulf of Sidra, 90 km east of the city of Sirte
5 October at 01:00. In total, the sea journey of
1,160-1,170 kilometres took 30 hours.
In the spring, Ilmari did not set out straight
over the Mediterranean when he reached the
coast 7 April, but ßew northeast to the northeastern corner of Great Sirte, which he reached
after 17:00 o’clock. Two hours later, in the twilight hours, he turned north-northeast, towards
western Crete. At midnight Libyan summer time
(i.e. 01 Greece summer time), the satellite located Ilmari about 24 kilometres from the Cretan coast, i.e. about an hour’s ßight away. In
the spring, when crossing the Mediterranean,
Ilmari was in the air for about 17 consecutive
hours, covering 926 km at an average speed of
54.5 kilometres per hour.
In summer 2012, six Osprey nestlings were
translocated from Finland to the Portuguese reintroduction project started in 2011.
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