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Ruskosuohaukka kuuluu niihin harvoihin petolintuihin, jotka hyötyvät nykyisestä ympäristönmuutoksesta. Laji löytyy lekuttelemasta rantojen ja
peltojen yltä yhä uusilla alueilla etenkin Järvi-Suomessa. Ari Seppä

Havaintoja Etelä-Savon
ruskosuohaukkojen pesinnöistä
Arto Linnas & Sampo Liukko
Ruskosuohaukka on ollut Sampo Liukon
tärkeimpiä tutkimus- ja rengastuslajeja jo
yli 20 vuotta. Pääosa kerätyistä ruskosuohaukan pesäaineistosta on Rantasalmelta.
Vuodesta 2007 alkaen Arto Linnas alkoi
havainnoida ruskosuohaukkoja Joroisissa
seuraten pesimäkäyttäytymistä ja hakien
pesiä. Yhteistyötä tehtiin ja tehdään edelleen; alkuvaiheessa Liukko rengasti myös
Joroisten pesueet. Linnas on rengastanut Joroisissa vuodesta 2014 alkaen.
Artikkelissa esitetyt tiedot ja analyysit
perustuvat Sampo Liukon ja Arto Linnaksen tekemiin havaintoihin Etelä-Savon rus-
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kosuohaukoista vuosilta 1995–2015. Tuona
aikana havaintoja on tehty 86:sta pesinnästä, joista seitsemän on ajalta ennen vuotta
2005 ja 79 vuosilta 2005–2015. Pesinnät
sijoittuivat kuntiin seuraavasti: Rantasalmi
43, Joroinen 37, Savonlinna 4 ja Juva 2 pesintää.
Havaintojen perusteella on tutkittu a)
muninnan aloitusajankohtaa, b) kevään
aikaisuuden vaikutusta pesinnän aloittamiseen, c) munintajakson pituutta sekä d)
pesän sijaintia ruoikkoalueella. Yhteistä tutkimusta jatketaan ja kesällä 2015 poikaset
saivat jalkoihinsa myös lukurenkaat.

Muninnan aloitusajankohta
Olemme yrittäneet kartoittaa ajankohtaa,
jolloin ruskosuohaukka aloittaa muninnan,
eli milloin se munii ensimmäisen munan.
Muninnan ajankohta on arvioitu seuraavin
perustein: a) pesä löydetty munintavaiheessa (n=1), b) pesä löydetty kuoriutumisvaiheessa (n=5), c) vanhimman poikasen ikä
arvioitu siipimitan perusteella (n=44) ja d)
vanhimman poikasen ikä arvioitu höyhenpuvun kehityksen perusteella (n=36). Oletettuna haudonta-aikana on käytetty 34
päivää, joka on keskiarvo useiden lähteiden pohjalta.
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Siipi-ikäarvioissa on käytetty taulukkoa ja kaavaa, joka perustuu verkkojulkaisuun ”Petolintujen iänmääritystietoutta”
(Suopajärvi ym.). Ruskosuohaukan osalta
siipi-ikä-kaava on laadittu pienen materiaalin pohjalta, joten sen tarkkuus on osin
suuntaa-antava. Tärkeintä on kuitenkin se,
että olemme käyttäneet kaikissa arvioissa
samaa kaavaa, joten ne ovat ainakin keskenään vertailukelpoiset.
Muninta-ajan arvioinnissa on useita
tekijöitä, jotka aiheuttavat epätarkkuutta
Haudonta-aika ei ole päivälleen tarkka,
vaan siinä on luonnollista vaihtelua. Siipi-ikäkaava on epätarkka. Erityisesti isojen
poikasten tapauksessa siiven maksimiarvon
mittaaminen yksin toimittaessa on hankalaa aiheuttaen epätarkkuutta. Yksilöllistä
ja mahdollisesti sukupuolen aiheuttamaa
vaihtelua ei tunneta. Vanhimman poikasen
ikä on arvioitu 42 %:ssa tapauksista ainoas
taan höyhenpuvun kehitysvaiheen pohjalta
ja tämä on luonnollisesti etätarkkaa. Näissä on kuitenkin hyödynnetty siipimitan
pohjalta saatuja tarkempia arvioita ja verrattu ja skaalattu näitä keskenään valokuvien pohjalta. Viiden pesinnän osalta vanhin poikanen lähti pesältä siten, että sitä ei
saatu kiinni eikä voitu mitata ja rengastaa.
Vanhimman poikasen ikä on tällöin arvioitu toiseksi vanhimman poikasen perusteella lisäämällä sen ikään kaksi vuorokautta.
Etelä-Savon ruskosuohaukkojen muninta näyttää alkavan useimmiten toukokuun
kolmen ensimmäisen viikon aikana keskimäärin 9. päivä toukokuuta (Kuva 1). Muninnan aloitus on esitetty tarkkana päivämääränä huolimatta aiemmin mainituista
epätarkkuustekijöistä. Yksi pesintä on alkanut selvästi aiemmin kuin muut, huhtikuun
22. päivä (Rantasalmi, Putkisalo 2015).
Viisi pesintää on alkanut normaalia myöhemmin – erityisesti yksi, jossa muninta alkoi vasta kesäkuun 13. päivänä (Joroinen,
Lamminpohja 2011).

Kuva 1. Ruskosuohaukan muninnan aloituksen ajankohta (vihreät pylväät) Etelä-Savossa vuosina 1995–2015 (n =86 havaintoa) ja viiden päivän liukuva keskiarvo (6 poikkeavaa arvoa poistettu).

pesintöjen osalta vuosina 2007–2015.
Vertailupisteenä on käytetty Joroisten Kuvansissa olevaa Lamminselkää. Kyseisinä
vuosina Lamminselkä vapautui jäistä 13.4.
– 4.5. Materiaali on liian pieni tarkemman
korrelaation määrittämiseen, ja jäiden lähdön vaikutus näyttäisi pääosin jäävän luontaisen vaihtelun peittoon. Yllä mainituista
vuosista kevät 2014 kuitenkin poikkesi
selvästi keskiarvosta. Keväällä 2014 Lamminselkä vapautui jäistä 13.4. keskiarvon

ollessa 24.4. Vastaavasti Joroisten ruskosuohaukat aloittivat muninnan vuonna
2014 keskimäärin toukokuun 4:nä (n=7)
2007–2015 keskiarvon ollessa toukokuun
10. päivä (n=36).
Tämä pienehkö materiaali näyttäisi tukevan hypoteesia kevään aikaisuuden vaikutuksesta ruskosuohaukkojen pesinnän
aloittamiseen. Jäiden lähdön aikaistuminen
11 vuorokaudella aikaisti ruskosuohaukkojen pesintöjä kuusi päivää.

Kevään aikaisuuden ja myöhäisyyden
vaikutus pesinnän aloittamiseen
Yllä esitetyissä kaavioista havaitaan muninnan aloittamisen ajoittuvan pääosin kolmen viikon ajanjaksolle. Materiaalin perusteella ei pystytä juuri arvioimaan, mitkä
tekijät vaikuttavat pesinnän aloitusajankohdan vaihteluun yksittäisen vuoden osalla,
mikä on puhtaasti satunnaista tai yksilökohtaista vaihtelua tai vaikuttaako emojen
ikä ja kokeneisuus aloitusajankohtaan.
Eräs hypoteesi voisi olla se, että kevään
aikaisuus eli käytännössä järvien vapautuminen jäistä käynnistäisi pesän rakentamisen ja edelleen muninnan aloittamisen.
Hypoteesia pyrittiin arvioimaan Joroisten

Petolintujen suurissa poikueissa nuorin tai nuorimmat poikaset jäävät usein ravintokilpailussa
vanhempien sisarusten jalkoihin ja varttuvat vain hyvinä ravintovuosina lentokykyisiksi. Arto
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Kuva 2. Pesien etäisyys (metriä) avovedestä (n = 36).
Kuva 3. Pesän sijoittuminen ruoikkoon suhteessa avoveteen ja
kuivaan maahan. Huomioitu 30 pesää, joilla ruoikkovyöhyke on
40–200 m leveä.

Munintaväli
Munintaväliä on arvioitu Joroisten pesintöjen ja siipimittojen avulla. Materiaalin perusteella saadaan munintavälistä seuraavia
arvoja:
- ensimmäisen ja toisen munan osalta
munintaväli on keskimäärin 1,7 pv (n=19)
- toisen ja kolmannen munan munintaväli on keskimäärin 2,3 pv (n=15)
Neljä- ja viisimunaisten pesien määrä
oli liian pieni päätelmien tekoon. Suurissa pesueissa oli usein myös selvästi muista
heikompi ilmeisesti ravintokilpailun jalkoihin jäänyt poikanen, jolloin siipi-ikä-kaavaa ei voine sellaisenaan soveltaa nuorimpiin poikasiin.

Ruoikon maanpuoleinen neljännes

Sivun 175 valokuvan esimerkissä poikasten iät siipimitan perusteella ovat 27,
26, 25 ja 12 pv. Pienin poikanen ei liene
13 päivää nuorempi kuin toiseksi nuorin,
vaan se on kehittynyt hitaammin ravintokilpailun häviäjänä.

Pesän sijainti
Etelä-Savossa on runsaasti perinteisiä järviruokorantoja, jolloin myös kaikki löydetyt
pesät ovat olleet ”tyyppipaikoissa” eli ruoikoissa. Yhtään pensaikko-, pelto- tai muuta
”kuivan maan” pesää ei ole havaittu. Pesä
on lähes poikkeuksetta ruoikon siinä osassa, jossa on pystyssä vahva ja tiheä edellisen vuoden ruokoalue. Tämä on ymmärret-

tävää, koska tällöin paikalla on näkösuojaa
jo munintavaiheessa.
Kaikki pesät ovat olleet vesialueella
vesikorkeuden (=korkeus vedenpinnasta)
vaihdellessa 20 cm:stä runsaaseen metriin.
Vesikorkeus on havainnoitu rengastusvaiheessa, joten tämä ei suoraan kerro vesikorkeutta pesintävaiheessa, mutta selvästi
voidaan todeta, että pesät on tehty jo alun
perinkin ”kelluviksi”.
Joroisten kaikki 36 pesää ovat sijainneet
ruoikkoalueella ja kunkin pesän osalta on
GPS-mitattu tai ilmakuvakartan avulla arvioitu pesän etäisyyttä sekä avoveden suuntaan että rantaan. Mittauksen menetelmästä
johtuen mittaustarkkuudeksi on huomioitu
10 metriä. Kuvassa 2 on esitetty pesän sijainti etäisyytenä avovedestä. Kaksi kolmasosaa pesistä on 20–40 metrin etäisyydellä avovedestä. 20 metriä tuntuu olevan
samalla raja, jota lähemmäs pesä ei juuri
sijoitu. Muutamat pesät, jotka ovat olleet
selvästi muita kauempana avovedestä, olivat kuitenkin yhtä pesää lukuun ottamatta
ruoikkovyöhykkeellä vähintään muutaman
kymmenen metrin päässä kuivalta maalta. Todennäköisesti liian lähellä vesirajaa
olevat pesät joutuvat myrskyissä aallokon
armoille ja vastaavasti kuivan maan tuntumassa olevat pesät joutuvat herkemmin
maapetojen uhreiksi.
Tarkasteltaessa pesän sijaintia suhteessa
ruoikkovyöhykkeen leveyteen (kuva 3.) havaitaan, että valtaosa pesistä sijaitsee neljänneksessä, joka on ruoikon keskikohdan
vesirajan puolella. Tämä tuntuu tukevan
hypoteesia, jonka mukaan haukka pyrkii sijoittamaan kelluvan pesänsä paikkaan, jossa minimoidaan riskiä maapetojen osalta ja
avoveden aaltovaikutuksen haittoja.
Kirjoittajien yhteystiedot
arto.linnas@gmail.com

Kokeneet emot saavat hyvinä vuosina suuria poikuuksia lentokykyisiksi ja osaltaan auttavat
pitämään ruskosuohaukkakannan elinvoimaisena. Arto Linnas
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