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LUONNONTIETEELLINEN

KESKUSMUSEO

Sääksi Pandion haliaetus on
etenkin Etelä-Suomessa tekopesien vanki. Tekopesien rakentaminen on välttämättömyys, mikäli sääksikannan
tulevaisuus halutaan turvata.
Muistakin ihmisen tekemistä
rakennelmista on satunnaisesti
hyötyä riittävän rotevien pesäpuiden puuttuessa. JARI KOSTET
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Suomen sääkset 2010
Pertti Saurola

USA:n itärannikon sääksikannan romahduksesta kantautuneiden tietojen herättämänä Ruotsin rengastustoimiston silloinen
johtaja ja innokas sääksien rengastaja Sten
Österlöf ehdotti vuonna 1971, että myös
Ruotsin ja Suomen sääksikannan tila on
selvitettävä. Ruotsissa koko maan kattanut
inventointi toteutettiin vain vuonna 1971
lintuharrastajille ja maallikoille suunnattujen kyselyiden avulla. Myös Suomessa
tausta-aineistoa kerättiin maallikoilta, mutta varsinaiseen maastotyöhön innostettiin
rengastajat, joiden vapaaehtoisen panoksen
ansiosta Suomen sääksikannan seuranta on
jatkunut tehokkaana nyt jo 40 vuotta.
Tässä katsauksessa esitän sääksen pesintää vuonna 2010 kuvaavat tunnusluvut
suhteutettuina seurantajakson muihin vuosiin, kerron viimeisimmät tiedot sääksiemme satelliittiseurannasta ja raportoin Espanjan ja Portugalin jälleenistutusprojektien
edistymisestä. Suomen aluejakona käytän
perinteiseen tapaan vanhaa läänijakoa.

40 vuotta, 52 941 havaintoa,
374 rengastajaa
Kaikkiaan 374 rengastajaa on 40 vuoden
aikana osallistunut Suomen sääksikannan
seurantaan. Työn tuloksena on syntynyt tietokanta, joka tällä hetkellä koostuu 52 941
havainnosta, jos yhdeksi havainnoksi lasketaan kaikki yhdelle pesälle yhtenä vuonna
tehdyt tarkastuskäynnit. Vuonna 2010 sääksirekisteriä kartutti 117 rengastajaa, joista
seuraavat ovat osallistuneet sääksiprojektiin
jokaisena 40 vuotena: Pentti Alho, Juhani
Karhumäki, Juhani Koivu, Ari Lyytikäinen,
Pertti Nikkanen, Hannu Pihlasalo, Pertti
Saurola, Jyrki Savolainen ja Torsten Stjernberg.

Ennätysmäärä reviireitä
ja pesintöjä
Vuonna 2010 tarkastettiin kaikkiaan 2 090
mahdollista pesäpaikkaa. Asuttuja reviireitä rekisteröitiin 1 139, aloitettuja pesintöjä
935 ja isoja poikasia tuottaneita pesintöjä
837 (kuva 1). Kaikki kolme kannan tilaa

Kuva 1. Havaittujen sääksenpesien lukumäärät Suomessa
1971–2010. 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
1971–2010.

kuvaavaa lukua ovat koko seurantajakson
ennätyksiä. Alueelliset ennätykset asuttujen reviirien määrissä saavutettiin Hämeen,
Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Oulun lääneissä (kuva 2). Sen sijaan Lapin,
Turun ja Porin ja Keski-Suomen lääneissä
sääksireviirien määrät jäivät selvästi ennätysvuosien tason alapuolelle, mikä johtuu
ainakin Lapin osalta tarkastustehon hiipumisesta.
Olen yli kymmenen vuotta sitten arvioinut Suomen sääksikannan suuruudeksi 1 200 paria (Saurola 1997a ja 1997b).
Vuonna 2010 asutuiksi todettiin 1 139 reviiriä. Jos lasketaan yhteen kaikkien alueiden maksimit, jotka on todettu koko seurantajakson aikana (kuva 2), saadaan tulokseksi 1 248 reviiriä. Montako sääksireviiriä
on jäänyt kokonaan seurannan ulkopuolelle? Uskoakseni niin monta, että uskallan
arvioida Suomen sääksikannan nykyiseksi
suuruudeksi ainakin 1 300 paria.

Edellisiä vuosia
myöhäisempi pesintä
Vuosi 2010 oli kaikkiin seurantajakson
vuosiin verrattuna noin 1–2 vuorokautta
keskimääräistä aikaisempi (kuva 3). Aiemmin olen todennut, että sääksen pesintä
on aikaistunut noin vuorokauden kymmenessä vuodessa ja että sääksen pesinnän
aloitus on vahvasti korreloitunut jäänläh-

Kuva 2. Vuonna 2010 asutuiksi todettujen
sääksireviirien lukumäärät (ylemmät luvut) ja
jakson 1971–2010 aikana asutuiksi todettujen sääksireviirien vuosittaiset maksimimäärät
(alemmat, kursivoidut luvut) alueittain. Aluejako vanhan läänijaon mukainen.
Fig. 2. Numbers of occupied Osprey territories veriÞed in 2010 (upper Þgures) and the
maximum annual numbers of occupied territories during 1971–2010 (lower Þgures in
italics) by regions (old division of provinces).
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Suomen sääksien Pandion haliaetus kanta on nykyään ainakin 1 300 paria. JARI KOSTET

töön (Saurola 1997, 2005 ja 2009). Vuosi
2010 oli sääksen pesinnän osalta muihin
2000-luvun vuosiin verrattuna koko maan
ja Pohjois-Suomen aineistossa kolmanneksi myöhäisin, mutta Etelä-Suomessa keskimääräinen.

että eri alueiden pesimätulokset poikkesivat
toisistaan huomattavasti (kuva 5). Tässä vaiheessa en lähde arvailemaan syitä kahden
viime vuoden aikana havaittuun pesimätuloksen notkahdukseen.

Jälleen huono pesimätulos

Sääksestä on tullut laajoilla alueilla etenkin Etelä-Suomessa tekopesien vanki (Saurola 1991). Tekopesien rakentaminen korvaamaan tehometsätaloudelle menetettyjä
lakkapääpetäjiä on välttämättömyys, mikäli
sääkselle halutaan taata suotuisan suojelun
taso. Sääksi on Suomessa kannan suuruudesta ja hyvästä pesimätuloksesta huolimatta edelleen suojelunvarainen.
Vuonna 1971 raportoiduista asutuista
pesistä vain kaksi oli koodattu tekopesiksi (0,5 %). Vuonna 1980 vastaava luku oli
200 (31 %) ja vuonna 1990 jo 357 (46 %).

Sääksen pesimätulos parani merkitsevästi seurannan kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana (kuva 4). Sen jälkeen
pesimätulos on vaihdellut vuosittain, mutta
pysytellyt alkuvuosia korkeammalla tasolla.
Vuonna 2009 jäätiin viimeisten 20 vuoden
huonoimpaan pesimätulokseen (Saurola
2010). Vuosi 2010 jäi kyseisellä jaksolla
kolmanneksi huonoimmaksi vuosien 2009
ja 1995 jälkeen. Vuoden 2010 sijoitus vuosien välisessä vertailussa oli hyvin yhdenmukainen kaikilla alueilla siitä huolimatta,

Kuva 3. Alueittaiset sääksenpoikasten keskimääräiset kuoriutumispäivät vuonna 2010
(kursivoidut ylemmät luvut) ja vuoden 2010
keskimääräisten kuoriutumispäivien poikkeamat koko jakson 1971–2010 keskimääräisistä kuoriutumispäivistä vuorokausina (lihavoidut alemmat luvut). Aluejako vanhan
läänijaon mukainen.
Fig. 3. Average annual hatching dates by
regions (old provincial division) of Finnish
Ospreys in 2010 (upper Þgures in italics)
and the deviations (in days; lower Þgures in
bold) of the average hatching dates in 2010
from the long-term means 1971–2010.
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Tekopesien vanki

Kuva 4. Sääksen pesimistulos
Suomessa 1971–2010. Mustat
neliöt = poikasia / asuttu reviiri, siniset kolmiot = poikasia /
munapesä, punaiset pisteet =
poikasia / poikaspesä.
Fig. 4. Breeding output of
the Finnish Ospreys in 1971–
2010. Black square = nestlings
/ occupied territory, blue triangle = nestlings / active nest,
red dot = nestlings / successful nest.
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Viimeisten 20 vuoden aikana tekopesien
osuus koko maan aineistosta laskettuna
on vaihdellut 43 % ja 49 % välillä. Vuonna 2010 tekopesiä oli koko maan asutuista pesistä 43 %. Alueellisesti tekopesien
osuus vaihteli vuonna 2010 Oulun 16 ja
Lapin 23 prosentista Hämeen ja Vaasan 67
ja Kymen 76 prosenttiin (kuva 6).

Onnistuuko pesintä paremmin
tekopesissä kuin luonnonpesissä?
Tekopesien rakentaminen on sääkselle elinehto, mutta onko pesimätulos tekopesässä
parempi kuin luonnonpesässä. Tuntuu selvältä, että pesimätulos oikein rakennetussa
tekopesässä ei ainakaan voi olla huonompi kuin luonnonpesässä, mikäli muut pesinnän onnistumiseen vaikuttavat tekijät
ovat kummallakin pesällä samat. Meyburg
ym. (1996) osoitti, että sääksen pesimätulos voimajohtopylväisiin rakennetuissa tekopesissä oli selvästi parempi kuin saman
alueen luonnonpesissä. Sen sijaan itse en
todennut vastaavaa eroa tarkastelussani
pari vuosikymmentä sitten (Saurola 1990).
Tämä johtui ainakin osittain siitä, että nimenomaan huonot luonnonpesät on pyritty korvaamaan hyvillä tekopesillä, joten
tekopesiä verrattiin hyviin luonnonpesiin
eikä keskimääräisiin nyky-Suomen luonnonpesiin.
Kun tarkastelin pikaisesti tätä kirjoitusta varten pesimätulosta luonnonpesissä ja
tekopesissä, totesin, että poikuekoko (eli
siis poikasten määrä onnistuneissa pesinnöissä) oli hieman suurempi tekopesissä
kuin luonnonpesissä (kuva 7; ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä). Sen sijaan
varsinaisessa pesimätuloksessa (eli poikasten määrä joko asuttua reviiriä tai aloitettua pesintää kohti laskettuna) ei tekopesien
ja luonnonpesien välillä ollut eroa. Tämä
johtui siitä, että poikasia tuottamattomiksi
ilmoitettujen pesintöjen osuus oli tekopesissä merkitsevästi suurempi kuin luonnonpesissä (kuva 8; ero oli jälleen tilastollisesti
erittäin merkitsevä).
Kuinka tekopesien huonompi onnistumisprosentti on selitettävissä? Voiko aineisto olla harhainen? Jääkö poikasia tuottamaton pesä helpommin rengastajalta raportoimatta, jos se on luonnonpesä kuin jos se
olisi tekopesä? Vai onko osa tekopesistä rakennettu sellaiseen ympäristöön, jota sääksi ei ole alun perin valinnut ja jossa ”pesintä” rajoittuu muutaman kapulan tuomiseen ja keskeytyy jo alkuvaiheessa, jolloin
pesintäyritys päätyy tuottamattomien joukkoon. Nimenomaan nuorille ja parinsa menettäneille sääksille on ominaista, että ne
kantavat muutaman kapulan useammallekin alustalle. Tekopesälle tuodut kapu-

lat havaitaan tarkastuskäynnin yhteydessä
aina lähes varmasti. Sen sijaan johonkin
neitseelliseen luonnonlatvaan sääksen kyhäämä ”harakanpesä” jää aika todennäköisesti kokonaan löytymättä ennen putoamistaan. Sen sijaan on vaikeata uskoa, että vakava pesintäyritys, joka pesän tarkastajan
mukaan on päässyt haudontavaiheeseen,
epäonnistuisi tekopesässä luonnonpesää
todennäköisemmin muuta kuin siinä tapauksessa, että tekopesä on rakennettu huonoon paikkaan, esimerkiksi huuhkajareviirillä olevalle hakkuuaukolle, liian kauaksi
hyvistä saalistusvesistä tai paikalle, jossa ihmisen aiheuttamat häiriöt tuhoavat pesinnän. Olisi todella yllättävää, jos näin olisi
laajamittaisesti käynyt.
Tein tarkastelut ”nopeaa ja likaista” menetelmää käyttäen eli laskin koko maan aineistosta tekopesille ja luonnonpesille vuosikeskiarvot, joita käytin aineistona laskuissani. Tällöin sama pesä tuli monena vuonna mukaan laskuihin, minkä seurauksena
aineistossa voi periaatteessa olla autokorrelaatiota, jonka vaikutusta vapausasteiden
määrään ei vielä ole otettu huomioon tilastollista merkitsevyyttä laskettaessa. On
siis periaatteessa mahdollista, että havaitut
erot eivät tosiasiassa olekaan niin merkitseviä kuin miltä ne nyt näyttävät.
Tämän teknisen kauneusvirheen vaikutus on kuitenkin luultavasti aika pieni,
koska vuosittaiset lähtöaineistot ovat varsin suuria. Sen sijaan tulos, jonka mukaan
aloitettu pesintä epäonnistuu tekopesissä
todennäköisemmin kuin luonnonpesissä
voi silti olla harhaa ja johtua aineiston alueellisesta ja havainnoitsijakohtaisesta epäyhtenäisyydestä, jota tässä yhteydessä en
voi ryhtyä tarkemmin selvittämään.

Kuva 5. Sääksen keskimääräinen pesimistulos alueittain vuonna 2010. Ylemmät luvut =
poikasia / asuttu reviiri, alemmat luvut = poikasia / poikaspesä. Aluejako vanhan läänijaon mukainen.
Fig. 5. Average productivity of the Finnish
Ospreys by regions (old provincial division)
in 2010. Upper Þgures = nestlings per occupied territory, lower Þgures = nestlings per
successful nest.

Satelliittiseuranta kartuttaa
tietojamme sääksen biologiasta
Vuosina 2001–2006 seurattiin Sääksisäätiön, Luonnontieteellisen keskusmuseon
ja Vattenfallin yhteishankkeena seitsemän
hämäläisen ja viiden lappilaisen sääksen
liikkumista Argos-satelliittien avulla Doppler-paikannustekniikkaa käyttäen. Saadut
tulokset täydensivät merkittävästi rengastuksen avulla saatua kuvaa suomalaisten
sääksien muutosta ja talvehtimisesta. Voitiin mm. seurata Harri-sääksen yli 12 000
km:n pituista maailmaennätysmuuttoa Utsjoelta Etelä-Afrikan eteläkärkeen (Saurola
2002), minkä seurauksena Harri myöhästyi seuraavan kesän pesinnästä, sekä nuoren Mirja-sääksen oppivuosia, joiden aikana päästiin ensimmäistä kertaa seuraamaan
nuoren sääksen suunnistautumisen kehittymistä kompassisuunnistautumisesta oikeaksi navigointijärjestelmäksi (Saurola 2006).

Kuva 6. Asuttujen sääksenpesien alueittaiset
jakaumat vuonna 2010. Vihreä = luonnonpesä puussa, punainen = sääkselle rakennettu tekopesä ja sininen = muu pesänalusta.
Aluejako vanhan läänijaon mukainen.
Fig.6. Regional (old provincial division) distributions of the occupied Osprey nests in
2010. Green = natural nest, red = artiÞcial
nest constructed for the Osprey and blue =
other nest.
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Kuva 7. Sääksen keskimääräinen poikuekoko (poikasia per onnistunut pesintä) luonnonpesissä (vihreät pisteet) ja tekopesissä (punaiset
pisteet) Suomessa 1972–2010.
Fig. 7. Brood size of the Osprey in natural nests (green dots) and artiÞcial nests constructed for the Osprey (red dots) in Finland during
1972–2010.

Kuva 8. Poikasia tuottaneiden pesintöjen määrä (%) suhteutettuna kaikkien asuttujen luonnonpesien (vihreät pisteet) ja tekopesien (punaiset pisteet) määrään 1972–2010.
Fig. 8. Number of successful nests (%) related to the number
of all occupied natural nests (green dots) and artiÞcial nests
(red dots) in Finland during 1972–2010.

Vuonna 2007 metsäyhtiö UPM ryhtyi
rahoittamaan yhden uuden sukupolven
GPS-Argos satelliittilähettimen seurantaa,
jolloin kertyneen aineiston laatu parani
merkitsevästi. Ensimmäisenä GPS-lähetintä
kantoi Pete-sääksi, jonka seuranta antoi arvokasta aineistoa Pohtiolammen sääksikeitaan merkityksestä ja jonka muutto syksyllä 2007 paljasti kiistattomasti, että sääkset
muuttavat myös yöllä (Saurola 2008). Pete
menehtyi kevätmuutolla Marokkoon, mutta lähetin saatiin uudelleen käyttöön Jukkasääkselle, jonka liikkumisesta on 31.7.2009
ja 24.4.2011 välisenä aikana saatu 4 432
tarkkaa GPS-paikannusta. Jukan syysmuutosta, talvehtimisesta ja kevätmuutosta jaksolla 2009/2010 on jo raportoitu (Saurola
2010) – nyt on vuorossa kooste uusimmista
tuloksista.
Sääksien satelliittiseurannasta saa yksityiskohtaista tietoa Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilta: http://www.luomus.Þ/
elaintiede/satelliittisaakset/.

Jukka-sääksen saalistusalue 2010
Kuva 9. Argos-GPS satelliittilähettimen avulla
saatu kuva sääksikoiraan ”Jukka” muutosta
pesimäalueelta Pälkäneellä (punainen ympyrä) Kamerunissa sijaitsevalle talvehtimisalueelle (musta neliö) syksyllä 2009 (siniset kolmiot) ja syksyllä 2010 (punaiset kolmiot).
Fig.9. Autumn migration in 2009 (blue triangles) and in 2010 (red triangles) from
the breeding area in southern Finland (red
circle) to the wintering area in Cameroon
(black square) of the Osprey male M-59225
“Jukka” tracked by the Argos-GPS satellite
transmitter.
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Jukka-sääksen pesäpuu on taimikkokumpareella kasvava 18 metriä pitkä ja hontelo mänty, joten ei ollut yllätys, että talven 2009/2010 myrskyt ravistelivat Jukan
pesän maahan viimeistä kapulaa myöten.
Kun pesän putoaminen havaittiin kevättalvella 2010, Jukalle rakennettiin tekopesä runsaan kilometrin päähän. Lähempää
ei sopivaa pesäpuuta löytynyt! Muutolta
palattuaan Jukka ryhtyi kuitenkin rakentamaan pesää alkuperäiseen puuhun, jossa
se naaraansa kanssa tuotti edellisen kesän
tapaan kolme poikasta.

Kuva 10. Argos-GPS satelliittilähettimen avulla saatu kuva sääksikoiraan ”Jukka” muutosta Kamerunissa sijaitsevalta talvehtimisalueelta (musta neliö) pesimäalueelle Pälkäneellä
(punainen ympyrä) keväällä 2010 (siniset
kolmiot) ja keväällä 2011 (punaiset kolmiot).
Fig.10. Spring migration in 2010 (blue triangles) and in 2011 (red triangles) from the
wintering area in Cameroon (black square)
to the breeding area in southern Finland
(red circle) of the Osprey male M-59225
“Jukka” tracked by the Argos-GPS satellite
transmitter.
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Jukka viipyi pesimäreviirillään 160 vuorokautta eli viisi kuukautta ja viikon. Jukasta saatiin 15.4. illan, jolloin se palasi etelästä reviirilleen, ja 22.9. aamun, jolloin
se lähti taas kohti etelää, välisenä aikana
kaikkiaan 1 476 paikannusta. Teoriassa Jukasta olisi kesän aikana voitu saada 1 612
GPS-paikannusta, jos kaikki ohjelmoidut
paikannukset olisivat onnistuneet. Kesällä
2010 paikannusten onnistumisprosentti oli
siis 91,5 (93 % kesällä 2009) eli edelleen
erinomainen.
Jukan kotipiiri oli kesällä 2010 kokonaisuudessaan 715 km² eli huomattavasti laajempi kuin vuotta aikaisemmin. Ero johtui
muutamasta pidemmälle suuntautuneesta
partiomatkasta ja siitä, että vuonna 2009
Jukkaa seurattiin loppukesällä vain 55 vuorokautta. Jos mukaan lasketaan 90 % tai
75 % paikannuksista, pinta-aloiksi saadaan
vastaavasti vain 29 km² ja 14 km².
Paikannus osui täsmälleen Pohtiolammen sääksialtaalle tulopäivän 15.4. jälkeen
kaksi kertaa, 16. ja 24.4. Huhtikuussa myös
sääksiä tarkkailevat lintuharrastajat pääsivät
todistamaan Jukan vierailut Pohtiolammella. Epäilemättä keväällä, kun luonnonvedet olivat vielä jääkannen peittämät, Jukan
kannatti – tai oli ehkä suorastaan pakko –
tehdä Pohtiolammelle kalastusmatka, jonka kokonaispituudeksi tuli 40 km. Huhtikuun käyntien jälkeen Jukka ilmeisesti vieraili Pohtiolammella paikannusten mukaan
vain 11.6., 23.7., 11.9. ja 16.9. eli erittäin
harvoin. Pohtiolammen sääksikeitaalla jatkuvasti päivystäneet luontokuvaajatkaan eivät nähneet Jukkaa kertaakaan huhtikuun
jälkeen. Avoveden aikaan Pohtiolammen
punalihaiset eivät enää riittäneet motivoimaan Jukkaa lähtemään pitkälle saalistusmatkalle yli kalaisien luonnonvesien.

Jälleen yöllä yli Välimeren
Jukka lähti muutolle 22.9. eli kaksi vuorokautta aikaisemmin kuin syksyllä 2009. Euroopan yllä muuttoreitti kulki yhdensuuntaisesti syksyn 2009 reitin kanssa, mutta
keskimäärin 100 km lännempänä (kuva 9).
Jukka saapui Italiaan 12.10. eli samana
päivänä kuin vuotta aiemmin, jolloin se
lähti heti seuraavana aamuyönä ylittämään
Välimeren. Sen sijaan syksyllä 2010 Jukka
viipyi Italiassa yli viikon ennen lähtöään
Sisilian etelärannikolta kohti Libyaa. Jukka aloitti Välimeren ylityksen 20.10. puolenpäivän jälkeen ja saavutti vastarannan
noin 24 tunnin ja 780 km lentomatkan jälkeen. Lyhin matka Sisilian kaakkoiskärjestä
Libyan rannikolle olisi ollut vain alle 450
km. Syksyllä 2009 Jukka aloitti Välimeren
ylityksen paljon pohjoisempaa Basilican
rannikolta, minkä seurauksena merimatkan

Satelliittiseurannan tiedoista voidaan päätellä, että Jukka-sääksi Pandion haliaetus on vain
istuskellut talven neljä kuukautta muutamalla suosikkipaikallaan riittoisan kala-apajan äärellä.
Kuvan sääksellä ei tiettävästi ole mitään tekemistä tekstissä mainitun Jukan kanssa. JARI KOSTET

pituudeksi tuli tuolloin peräti 1 035 km.
Jukan syysmuuttoon Pälkäneeltä Libyan
rannikolle kului syksyllä 2010 kaikkiaan
30 vuorokautta eli kymmenen vuorokautta enemmän kuin edellisenä syksynä. Matkaa kertyi kuitenkin saman verran eli noin
3 680 km. Jukan etenemisnopeus muuton
alkupuoliskolla oli syksyllä 2009 keskimäärin 180 km/d, mutta 2010 vain 123 km/d.

Ylimääräinen lenkki ja
lepo Libyassa
Kun Jukka lähti Libyan rannikolta 22.10.
jatkamaan matkaansa kohti talvehtimisaluettaan Kamerunissa, se joutui vaikeuksiin.
Luultavasti epäsuotuisan sään vuoksi Jukka
ajautui kahden vuorokauden ajan kaakon
asemesta kohti länsilounasta, jonka jälkeen
se käänsi kurssin luoteeseen, sitten pohjoiseen ja Tunisian rajan ylitettyään pohjoiskoilliseen, jolloin se päätyi Libyan rannikon
luoteisnurkkaan Abu Kamashin laguunille.
Tähän kummalliseen seikkailuun Libyan
autiomaassa kului aikaa neljä vuorokautta
ja energiaa 1 097 lentokilometrin verran.
Tankattuaan 11 vuorokautta Abu Kamashin alueella Jukka lähti jatkamaan
muuttoaan kohti kaakkoa. Marraskuun 11.
päivänä Jukka ylitti alueen, jonka kautta se
muutti syksyllä 2009 ja jonka yli se lensi
myös jo 22.10.2010. Toisin sanoen Jukka
teki syksyllä 2010 Luoteis-Libyassa 20 vuorokauden aikana hieman yli 1500 km pituisen ylimääräisen lenkin!

Tämän jälkeen Jukan muutto jatkui hyvin samaan tapaan kuin vuotta aiemmin:
ensin lounaaseen halki Libyan ja Nigerin,
jonka etelärajalla jyrkkä käännös kaakkoon
ja lento yli Nigerian Pohjois-Kameruniin.

Kolmannes syysmuuton lentokilometreistä ”ylimääräisiä”
Jukan muutto Pälkäneeltä Kameruniin oli
syksyllä 2010 paljon dramaattisempi ja rasittavampi kuin vuotta aikaisemmin (kuva
9). Muuttoon kului 61 vuorokautta ja kertyi 8 610 kilometriä! Vastaavat luvut olivat syksyllä 2009 ”vain” 33 vuorokautta ja
6 770 kilometriä. Lyhin matka Pälkäneen
Äimälästä Kamerunin Lagdo-tekojärvelle on maapallon isoympyrän kaarta pitkin
laskettuna 5 902 km, joten Jukan lentokilometreistä peräti 2 708 km eli 31 % oli
ylimääräistä!
Jukan muutto eteni syksyllä 2010 kokonaisuudessaan keskimäärin 141 km vuorokaudessa ja varsinaisina matkapäivinä,
joita kertyi 39, keskimäärin 221 km vuorokaudessa. Vastaavat nopeudet olivat vuotta
aiemmin 205 km/d ja 282 km/d.
Jukan syysmuutto 2010 oli uusi todiste siitä, että Saharan ylitys on suuri haaste
jopa sääksen kaltaiselle erinomaiselle pitkänmatkan lentäjälle! Ruotsalaiset tutkijat
ovat hiljattain arvioineet, että jopa kolmannes Saharaa ylittämään lähteneistä nuorista
petolinnuista uupuu matkalle (Strandberg
ym. 2010).
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Suomesta Portugaliin kesällä 2011 siirrettävien sääksenpoikasten suunniteltu vapautuspaikka Evoran lähistöllä sijaitsevalla suojelualueella. PERTTI
SAUROLA

Talven kotipiiri vain
neljä neliökilometriä
Kaikki satelliitin Jukasta tekemät havainnot (n = 767) tulivat neljän talvikuukauden
(22.11.–26.3.) aikana vain neljän neliökilometrin alueelta! Jos mukaan otetaan 95 %
havainnoista, alue supistuu ainoastaan
0,6 km² laajuiseksi. Talvella 2009/2010
Jukan 95 % kotipiiri oli myös hyvin suppea, mutta sentään 7 km² eli kymmenkertainen talven 2010/2011 kotipiiriin verrattuna. Valoisan ajan havainnoista alle kolme prosenttia osoitti Jukan olleen lennossa
havaintohetkellä. Näistä tiedoista voidaan
päätellä, että Jukka on vain istuskellut neljä
kuukautta muutamalla suosikkipaikallaan
riittoisan kala-apajan keskellä.

Keväällä Jukka
kiersi kaukaa Libyan
Jukka aloitti paluun kohti Pohjolaa 26.3.
eli kolme vuorokautta myöhemmin kuin
keväällä 2010. Vielä aamulla Jukka oli talvehtimispaikallaan, mutta iltaan mennessä se oli ehtinyt Nigerian puolelle 228 km
lentomatkan jälkeen (kuva 10). Jukka lensi
koillisen Nigerian poikki enimmillään vain
alle 100 km päässä syksyn 2010 tuloreitiltään, mutta selvästi syksyn 2009 ja kevään
2010 reittien lounaispuolella.
Vastaavasti kuten keväällä 2010 Jukka
jatkoi Nigerin puolelle saavuttuaan kohti
luodetta vaikka se oli molempina syksyinä
saapunut Nigerin etelärajalle pohjoiskoillisesta (vrt. kuvat 7 ja 8). Suurimmillaan kevät- ja syysreittien etäisyys toisistaan oli yli
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900 km. Algerian keskipaikkeilla kevätreitit
poikkesivat toisistaan yli 400 km. Keväällä 2010 Jukka suuntasi koilliseen Algerian,
Tunisian ja Libyan rajapyykille ja jatkoi
sitten kohti pohjoista Algerian ja Tunisian
välistä rajaa seuraten. Sen sijaan keväällä
2011 Jukka piti kurssin pohjoiseen ja kääntyi koilliseen ja sitten itään vasta 150 km
päässä Välimeren rannikosta.
Huhtikuun 5. päivänä Jukka oli vielä
kello 7 paikallista aikaa yöpymispaikallaan Pohjois-Algeriassa. Sen jälkeen alkoi
21 tunnin ja 775 km pituinen lentomatka,
joka vei Jukan ensin Tunisinlahden rannalle
ja saman tien viistoon yli Välimeren Sisilian
etelärannikolle Palma de Montechiaron lähistölle. Toisin sanoen Jukka lähti kello 22
yön selkään lentämään 318 km yli Välimeren matkattuaan sitä ennen päivän aikana
jo 457 km! Miksi ihmeessä?
Välimereltä Jukka jatkoi syksyin ja keväin todettua melko kapeata reittiään Italiasta
yli Adrianmeren Kroatiaan, sitten Unkariin,
Slovakiaan, Puolaan ja Baltiaan. Lähdettyään 20.4. aamulla Liettuan pohjoisosasta Jukka lensi Riianlahden yli Kuurinmaan
pohjoiskärjestä eli Kolkasta Kuresaaren
itäpuolelle ja jatkoi sieltä Saarenmaan ja
Hiidenmaan poikki kohti pohjoiskoillista.
Jukka lähti ylittämään Suomenlahtea kello 17 paikallista aikaa, ohitti Karjalohjan
kello 19 ja pysähtyi 570 km päivämatkan
jälkeen kello 21 yöpymään Hattulaan vain
noin 40 km päähän pesältään.
Seuraavasta aamusta kello 7 lähtien Jukka pysytteli satelliitin mukaan tiiviisti perin-

teisen luonnonpesänsä lähistöllä. Sääksisäätiön asiamies Juhani Koivu onnistui kuitenkin kuvaamaan Jukan Pohtiolammen sääksikeskuksen tarjousaltaalla 21.4. kello 15.20
onnistuneen syöksyn päätteeksi. Sen sijaan
yksikään satelliitin kahden tunnin välein tekemistä paikannuksista ei sattunut kolmen
ensimmäisen päivän aikana osumaan Pohtiolammelle, mikä edelleen vahvistaa näkemystä, että Pohtiolampi ei ole etäisyytensä
vuoksi Jukalle kovin tärkeä saalistuspaikka.
Keväällä 2011 Jukan kevätmuuttoon kului kaikkiaan 26 vuorokautta ja 7 328 kilometriä, joten Jukan keskimääräinen etenemisnopeus oli 282 km/d. Vuotta aiemmin
vastaavat lukemat olivat 23 vuorokautta,
6 898 kilometriä ja 300 km/d. Keväällä
2011 Jukka taittoi 4 029 km pituisen aavikkotaipaleen Kamerunista Tunisiaan kymmenessä päivässä eli peräti 403 kilometrin
vuorokausinopeudella. Loppupuoliskon
3 299 kilometriä halki Euroopan vei puolestaan 16 vuorokautta, joten nopeudeksi
noteerattiin tuolloin vain 206 km/d.

Sääksien siirtoistutus
Portugaliin alkaa – lopultakin!
Kerroin jo 12 vuotta sitten suunnitelmista
palauttaa sääksi siirtoistutuksen avulla Portugalin linnustoon (Saurola 1999). Tuolloin
projekti valitettavasti kariutui sääksensuojelijoiden tekemän huolellisen valmistelutyön jälkeen virkamiestasolle. Tällä hetkellä
näyttää selvältä, että Luis Palman ja Pedro
Bejan luotsaama projekti lopultakin pääsee
käytännön toimiin kesällä 2011.

UHANALAISET LAJIT

Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset ovat myöntäneet luvan siirtää viiden
vuoden aikana vuosittain yhteensä 5–10
sääksenpoikaa Portugaliin käyttäen ns.
”hacking”-teknikkaa, jota on sovellettu
muun muassa Espanjan siirtoistutusprojektissa (ks. Saurola 2004). Portugalin sääksiprojekti on saanut vastaavan luvan myös
Ruotsin ympäristöviranomaisilta, joten seuraavien viiden vuoden aikana 10–20 Pohjolan sääksenpoikaa valitaan vuosittain
Portugalin populaation kantasääksiksi.
Maaliskuussa 2011 ruotsalaiset Björn
Helander ja Peter Lindberg sekä allekirjoittanut kutsuttiin Portugaliin projektia koskevaan neuvottelutilaisuuteen ja tutustumaan
suunniteltuihin vapautuspaikkoihin. Ensimmäinen kasvatustorni, josta on tarkoitus vapauttaa 10 poikasta kesällä 2011, rakennetaan sisämaahan Evoran kaupungin
lähistöllä sijaitsevalle suojelualueelle, joka
käsitykseni mukaan soveltuu erittäin hyvin
sääksien vapautusalueeksi (ks. valokuva).
Myöhemmin perustetaan toinen vapautuspaikka rannikolle.
Myös Espanjan sääksien siirtoistutusprojekti jatkuu saksalaisia ja skotlantilaisia siirrokkaita käyttäen. Kesällä 2010 saksalaisskotlantilainen siirrokaspari tuotti Huelvassa yhden lentopoikasen ja Cadizin ”luomupari” kolme poikasta (Muriel ym 2010; vrt.
Saurola 2010).
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Summary: Finnish Ospreys
(Pandion haliaetus) 2010
■ 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 2010, altogether 2,090
potential nest sites were checked by 117 ringers; 1,139 occupied territories were detected
and reported (Þg. 1), 935 of them were active
(= eggs were laid) and 837 successful (= large
young were produced); all these three numbers
were the highest during the entire 40-year monitoring period. Regional records were achieved
in Þve regions (Þg. 2). On the other hand, in
three regions the numbers in 2010 were clearly
below the 40-year maximum, mainly because
of lower effort of the Þeldwork. The present
data encourage to increase the estimate of the
Finnish Osprey population from 1,200 pairs to
1,300 pairs.
The overall mean hatching date for the entire country was in 2010 about one day earlier
than the corresponding overall mean (9 June)
of the 40-year period. Along the southern coast
Ospreys hatched about two weeks earlier than
in Lapland (Þg. 3). Earlier reports demonstrated
that the breeding time of Finnish Ospreys has
advanced about one day in a decade and that
the annual onset of breeding is highly correlated with the ice break-up time.

In 2010, the overall productivity was 1.54
large nestling per occupied territory, 1.88 per
active nest and 2.10 per successful nest (Þg. 4).
During the last 20 years, productivity has been
lower only in 1995 and 2009. Regional differences in productivity are shown in Þg. 5.
Since the late 1960s, artiÞcial nests have
been constructed for Finnish Ospreys to compensate for the losses caused by one –track
commercial forestry. In 2010, 43 % of Finnish occupied Osprey nests were artiÞcial, constructed for the Osprey (Þg. 6). According to
a “quick-and-dirty” analysis based on all data
from the entire monitoring period, the brood
size in artiÞcial nests was higher than in natural
nests (Þg. 7). But surprisingly, no corresponding difference was found between the same
nest categories in productivity calculated as the
number of young produced either in occupied
nests or in active nests, because the breeding
success (proportion of successful breeding attempts) was lower in artiÞcial nests than in natural nests (Þg. 8). However, these results must
be veriÞed by using more sophisticated methods, which take into account the potential temporal, spatial and observational heterogeneity
of the data before any Þnal conclusions can be
made.
Tracking of the adult Osprey male M-59225
“Jukka” by Argos-GPS satellite transmitter was
continued from breeding season 2010 to spring
2011; for previous results, see Saurola 2010
and http://www.fmnh.helsinki.Þ/english/zoology/satelliteospreys/.
In 2010, Jukka stayed in the breeding area
in southern Finland 160 days, from 15 April to
22 September. The total home range was 715
km² (n=1,476). The ranges of 90% and 75%
of Þxes were 29 km² and 14 km², respectively.
These extensive data suggested that the 20 km
distance from the nest to the “free-market” of
rainbow trouts at Pohtiolampi Osprey Centre
(http://www.saaksisaatio.Þ/en/ospreycenter) was
outside the proÞtable Þshing range of Jukka.
The autumn migration of Jukka from southern Finland to Cameroon was in 2010 much
more dramatic than in 2009. In 2010 the migration started 22 September, took in total 61
days and covered 8,610 km (Þg. 9). In 2009
the corresponding Þgures were 24 September,
33 days and 6,770 km. The main differences
were a stop-over of one week in Sicily and an
extra loop of 1,500 km and 20 days in northern Libya.
The winter home-range of Jukka at Lake
Lagdo was surprisingly small. All Þxes (n=767)
were received from an area of four square kilometers and 95% of them covered only 0.6
km²!
In spring 2011, Jukka travelled the Þrst part
of 4,029 km through the desert from Cameroon
to Tunisia in ten days and with the average
speed of 403 km/d. The second part of his journey, the 3,299 km across Europe, took 16 days,
averaging only 206 km per day. Thus, the spring
migration 2011 lasted in total 26 days and covered 7,328 kilometres; the average speed was
282 km/d.
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