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Petolintuvuosi 2005
– monien ennätysten vuosi
Juha Honkala & Pertti Saurola

Maamme petolintujen seurannan aikajänne
on kohta jo neljännesvuosisadan mittainen.
Petolintujen ruutuseuranta aloitettiin 1982,
ja 1986 tämän täydentämiseksi aloitettiin yhteenvetoseuranta. Luonnontieteellisen keskusmuseon ja ympäristöministeriön yhteishankkeen todellisina työmyyrinä ja likaisen,
mutta mieltä ylentävän, maastotyön tekijöitä
ovat sadat rengastajat, jotka työryhmineen
vastaavat niistä sadoista tuhansista havainnoista, joista tämän raportin käyrät, pylväät
ja sanalliset selitykset koostuvat.

Edempänä tekstissä viitattaessa tutkimustai seurantajaksoon tarkoitetaan yhteenvetoseurannan 1986–2005 aikaväliä.
Tässä raportissa ei käsitellä erityisseurannassa olevia petolintulajeja (merikotka, maakotka, kalasääski, muuttohaukka).
Petolintujen ruutuseuranta on menetelmä,
jolla pyritään selvittämään petolintukannoissa pitkällä aikavälillä tapahtuvia muutoksia.
Petolinturengastajat työryhmineen pyrkivät
vuosittain etsimään mahdollisimman tarkasti petolintujen pesät ja reviirit seurannassa

Taulukko 1. Suurimmat todetut aloitettujen pesintöjen määrät seurantaruuduilla sekä ao. ruutujen
vastuuhenkilöt vuonna 2005, kun lentopoikueita ilman pesälöytöä ei ole laskettu mukaan.
Table 1. The number of active nests found at some of the best-studied 10 x 10 km grid-squares in
2005. A = raptors and owls, B = raptors, C = owls, D = Northern Finland (North of Oulu), raptors and
owls.
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mukana olevilta 10 x 10-kilometrin yhtenäiskoordinaatistoruuduilta. Vuosittain tarkastetaan noin 125–130 ruutua (kuva 1). Koska
petolintujen etsintään käytetty työmäärä pyritään pitämään vakiona, ja tutkittava alue
on vuosittain sama, ovat ruudulta saatavat
tulokset yleensä vertailukelpoisia pitkälläkin
aikavälillä. Eniten aloitettuja pesintöjä sisältäneet ruudut, sekä kyseisten ruutujen vastuuhenkilöt on listattu taulukkoon 1.
Yhteenvetolomakkeella petolinturengastajat ilmoittavat pesimäkauden päätyttyä tiedossa olevat petolintujen pesien ja reviirien,
sekä pesissä todettujen poikasten ja munien
määrät. Näin saadaan useista lajeista kerättyä
suuret aineistot, ja luotettavien pesintämenestyksen tunnuslukujen laskeminen on mahdollista. Aineiston laajuudesta johtuen lyhyen
aikavälin muutokset ja alueelliset vaihtelut
maan eri osissa ovat selkeästi havaittavissa.
Yhteenvetolomakkeilla ilmoitetuista pesintäja tarkastustiedoista on koottu luvut taulukoihin 2–5 sekä lintuyhdistyksittäin (kuva 2)
esitettyihin pylväsdiagrammeihin.

Tarkastusteho laski hienoisesti
Vuosittain tarkastettujen petolintujen ja pöllöjen pesäpaikkojen määrä on pysytellyt
2000-luvun alun melko samansuuruisena,
mutta vuonna 2005 tarkastettujen pesäpaikkojen määrä laski neljä prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Tarkastettuja pesäpaikkoja oli 43 757, vuonna 2004 vastaava luku
oli 45 400 ja esimerkiksi vuonna 2000 pesiä tarkastettiin 44 500. Taulukossa 2 mainittujen pesäpaikkojen lisäksi tarkistettiin
vuonna 2005 399 ruskosuohaukan reviiriä,
179 sinisuohaukan reviiriä, yksi niittysuohaukan reviiri, 871 varpushaukan reviiriä,
995 huuhkajan reviiriä ja 614 suopöllön reviiriä. Tarkastettujen pesäpaikkojen määrän
laskuun ovat jotkut rengastajat ilmoittaneet
syiksi mm. intensiiviset hakkuut, jotka vievät
metsistä puut ja pöntöt, jatkuvasti kasvaneen
kiireen muilla elämän alueilla, sekä oman
ikääntymisen. Tarkastetuista pesäpaikoista
todettiin asutuiksi 11 880, joista pesintä saatiin varmistettua yhteensä 8 028 päiväpetolinnun ja pöllön reviirillä.
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Kuva 1. Tutkittujen petoruutujen sijainti 10 x 10 km ruuduittain vuosina 1982–2005 (vasen) ja vuonna
2005 (oikea).
Fig. 1. The study plots by 10 x 10 km squares (Finnish Coordinate System) from 1982 to 2005 (left)
and in 2005 (right).

Sääolot vuonna 2005
Talvi 2004–2005 alkoi leutona. Joulukuun
alusta helmikuun puoliväliin oli keskimääräistä lämpimämpää ja joulu-tammikuussa
Etelä- ja Keski-Suomessa satoi vettä poikkeuksellisen useina päivinä. Talvi kiristi otettaan vasta helmikuun puolivälissä, jolloin
alkoi viiden viikon yhtämittainen pakkasjakso. Talvi oli sikäli erikoinen, että maaliskuu
oli talven kylmin kuukausi. Myös talven lumiolot olivat erikoiset, sillä linjan Oulu-Imatra länsipuolella lunta oli vähän, keskimäärin
vain 10–25 cm. Merenkurkussa ja Etelä-Pohjanmaalla lunta oli tätäkin vähemmän.
Pakkasjakso hellitti Etelä-Suomessa vasta
maaliskuun kolmannella viikolla, jolloin lämpömittari näytti lämpöasteita. Lapissa mitattiin tällöin vielä parinkymmenen asteen
pakkasia (Ilmatieteen laitos 2005).
Huhtikuu alkoi keväisesti. Aprillipäivänä
Kauhavalla mitattiin +10,8 asteen päivälämpötila. Muuallakin Etelä- ja Keski-Suomessa
kevät eteni lempeänä aina kuun 19. päivään
asti, jolloin viiden vuorokauden pituinen kylmä pohjoisvirtaus toi takatalven tuntua etelärannikkoa myöten. Lapissa talvi oli hellittänyt hitaammin, ja 12.–13.4 Keski-Lapissa
pyryttikin uutta lunta 10–15 cm. Kuun lopulla lämpötilat kohosivat uudelleen. Maan eteläosassa vuorokauden keskilämpötila nousi
pysyvästi +5 asteen yläpuolelle 25.4. (Ilmatieteen laitos 2005).
Toukokuu oli keskilämpötiloiltaan lähellä
pitkän ajan keskiarvoja. Vapusta kuun 19. päi10

vään oli hieman keskimääräistä viileämpää.
Päivälämpötilat pysyivät etelässä +15 asteen,
ja Lapissa +10 asteen alapuolella. Hallaa ja
yöpakkasia esiintyi etelää myöten. Toukokuun 20. päivä sää alkoi lämmetä ja 24. päivä
mitattiin monin paikoin jo hellelukemia Lappia lukuun ottamatta. Kuun viimeisinä päivinä
lämpötilat jälleen laskivat kolean länsivirtauksen myötä. Tällöin Pohjois-Savossa (LYL-alue
54) hyvin voimakas tuuli kaatoi runsaasti puita (Ilmatieteen laitos 2005).
Kesäkuun alku- ja loppupuoli olivat vuodenaikaan nähden viileitä. Kuun 10. päivän
tienoilta juhannukseen saakka sää oli sen sijaan lämmintä ja ajoittain helteistäkin. Kuun
keskilämpötilat olivat koko maassa hieman
pitkän ajan keskiarvojen alapuolella. Sademäärissä oli suuria alueellisia eroja. Kesäkuun erikoisuus oli ennen kuun puoliväliä
usean päivän ajan lähes paikallaan pysytellyt runsassateinen säärintama, joka ulottui
maan kaakkoisosasta Pohjanmaalle (Ilmatieteen laitos 2005).
Heinäkuussa koettiin helteitä ja trombeja. Kuun keskilämpötila oli kaksi astetta tavanomaista lämpimämpi; hellepäiviä olikin
8–12 melko tasaisesti kautta maan, mikä on
kaksinkertainen määrä pitkän ajan keskiarvoon nähden. Kuun alku oli aurinkoinen ja
poutainen, mutta 17.–25. päivän välisellä
ajanjaksolla saatiin monin paikoin runsaita
ukkoskuuroja ja runsaita sateita. Ilmatieteen
laitos rekisteröi tuolta ajanjaksolta Etelä- ja
Keski-Suomesta ainakin 24 trombia (Ilmatieteen laitos 2005).

Petolinturengastajan yhteenvetolomakkeelle rengastajat voivat halutessaan kirjata huomioitaan sääoloista, myyrätilanteesta
tai muista tekijöistä, joilla arvioivat olevan
merkitystä kuluneen vuoden pesintöihin.
Vuoden 2005 lomakkeiden tiedonantojen
mukaan rengastajat eivät juuri ole pitäneet
sääoloja maininnan arvoisena, sillä vain Risto Tornberg arvioi kolean toukokuun mahdollisesti olevan osasyy siihen, että puolet
tutkimusalueensa aloitetuista kanahaukan
pesinnöistä Oulun seudulla tuhoutui.

Myyrien runsaudessa suuria
alueellisia vaihteluita
Vuoden 2004 vaisua pesimiskautta leimasi
myyrien niukkuus (Honkala, Björklund &
Saurola 2005), mutta kesällä 2004 myyräkannat kääntyivät nousuun (Henttonen &
Kaikusalo 2004). Syksyllä 2004 myyräkannat olivat runsaat Etelä- ja Keski-Suomessa
ja paikoin runsaat Pohjois-Savossa. PohjoisSuomessa myyräkanta oli paikoin kohtalainen. Kevään 2005 kuluessa myyräkannat
kehittyivät siten, että kesäkuussa myyriä oli
runsaasti laajoilla alueilla Etelä- ja Keski-Suo-

Kuva 2. BirdLife Suomen jäsenyhdistysten toimialueiden sijainti ja numerointi sekä myyrätilanne
kesäkuussa 2005 Metlan tiedotteen mukaan.
Tummanharmaa = runsaasti myyriä lähes kaikkialla. Vaaleanharmaa = myyriä paikoin runsaasti. Ks. taulukot 2–4.
Fig. 2. Territories of the local ornithological societies of BirdLife Finland and the abundance of
microtine rodents in June 2005 according to the
Finnish Forest Research Institute. Dark grey =
numbers of microtines at a high level. Light grey
= high numbers of microtines only in patches.
Numbering as in Tables 2–4.
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messa, sen sijaan maan itä- ja pohjoisosissa myyriä oli vain paikoin (kuva 2). Myyrien runsaus kuitenkin vaihteli etelässäkin,
mm. Jouni Tittosen tutkimusalueella Salon
seudulla myyrätilanne oli huono. KantaHämeessä Timo Larmin tutkimilla alueilla
myyrätilanne vaihteli runsaasti jopa pienen
alueen sisällä. Tilanne oli toisenlainen Satakunnassa, josta Jari Valkama raportoi ”pesinnät varhaisia ja poikuekoot suuria muun
muassa tuulihaukalla ja viirupöllöllä, joten
myyräravintoa runsaasti”. Päijät-Hämeen
alueella myyriä oli runsaasti, muun muassa
Heikki Aarela tiedotti Padasjoelta ”myyrillä
ja pöllöillä huippuvuosi, mutta tutkimusalueen sisällä eroja”. Etelä-Savossakin myyriä
oli runsaasti, muun muassa Sampo Liukko
tiedotti Rantasalmen alueelta erinomaisesta
myyrätilanteesta. Teemu Honkanen kommentoi Mikkelin pohjoispuolelta myyrätilannetta laatusanalla ”hyvä”.
Pohjois-Savossa myyrien runsaudessa oli
suurta alueellista vaihtelua. Mikko Hakasen tutkimusalueella alueen pohjoisosassa
”myyräkannat olivat keväällä aivan nollassa”,

tämän vahvisti Uolevi Skarén, kommentoiden alueen pohjois- ja koillisosan tilannetta
”metsämyyräkannat kohentuneet lännessä,
mutta idässä Sonkajärvellä ja Rautavaaralla
tilanne kehno”. Pohjois-Savon kaakkoisosan
tilannetta Seppo Räsänen kuvaili ”myyräkanta runsastui syksyn ja talven aikana osissa Kaavia ja Tuusniemeä. Paikoin kanta pysyi
korkeana kesälläkin. Kuitenkin runsastuminen vaikutti laikuittaiselta”. Edellä mainitulta
Seppo Räsäsen tutkimusalueelta itään mentäessä tullaan Pohjois-Karjalaan, Polvijärvelle, mistä Janne Leppänen tiedotti: ”myyrätilanne todella hyvä, kanta kohosi yllättävän
nopeasti kesän 2004 täyskadosta. Helmipöllön pesimämäärät olivat kuitenkin pettymys”.
Idempänä Kontiolahdella ”myyräkato jatkui”
(Janne Leppänen). Pohjois-Karjalan pohjoisosista, Valtimolla ja Nurmeksessa myyriä oli
Veikko Korhosen mukaan ” keväällä vähän,
kannat runsastuivat kesän aikana”.
Keski-Suomessa myyrätilanne oli vaihteleva. Muun muassa Tomi Hakkari kommentoi
tilannetta: ”Myyrätilanne vaikutti olevan keväällä hyvä tai erinomainen kaikkialla muu-

alla paitsi eteläosissa Jämsän- Kuhmoisten
alueella. Erityisen rajua myyränousu oli
kaakkoisessa Keski-Suomessa Päijänteen
itäpuolisissa kunnissa, Laukaan eteläosassa, itärajalla Hankasalmella ja osin Konnevedellä”. Keski-Suomen pohjoisosissa Mikko
Hakasen tutkimusalueella ”myyräkanta oli
heikohko, mutta lisääntymään päin. Helmipöllöt olivat lähes täysin kateissa”.
Suomenselän myyrätilannetta on kommentoitu niukanlaisesti, Kari Ketola kuitenkin
mainitsi Jalasjärven myyrätilanteen hyväksi. Suupohjassa myyriä oli runsaasti. Pekka
Peltoniemi kuvaili tilannetta ”peltomyyrien
huippuvuosi, jota suopöllöt ja tuulihaukat
käyttivät hyväkseen. Helmipöllöt eivät tuntuneet löytäneen aluetta”. Merenkurkussa
myyriä oli runsaasti (Kari Ketola, Ralf Wistbacka), myös Aarne Lahti mainitsi Merenkurkun tilanteesta seuraavaa: ”vesi-, pelto- ja
metsämyyriä paikoin runsaasti aina loppukesään asti”. Pohjoiseen mentäessä myyräkanta
näytti harvenevan. Pohjois-Pohjanmaan eteläosista (Piippola, Pulkkila, Pyhäntä, Haapavesi) Antero Autio totesi: ”myyräkannat

Taulukko 2. Tarkastettujen pönttöjen ja muiden pesätyyppien määrät paikallisyhdistyksittäin vuonna 2005.
Table 2. The numbers of potential nest sites checked in 2005. A = big twig nests, B = nests built by Corvidae or Sciurus vulgaris, C = artificial nests for Accipiter gentilis, Buteo and Pernis, D = artificial nests for small Falco spp, E = nest-boxes for Strix uralensis, F = nest-boxes for Strix aluco, G = nest-boxes for
Aegolius funereus, H = nest-boxes for Glaucidium passerinum, I = greater natural holes, J = holes made by medium sized woodpeckers.

isoja
risupesiä
Alue (yhdistys)
Area
01 Ahvenanmaa (ÅFF)
11 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY ja RSLH)
21 Länsi-Uusimaa (Tringa)
22 Hyvinkää (HyLY)
23 Itä-Uusimaa (PSLY)
31 Kymenlaakso (KyLY)
32 Etelä-Karjala (EKLY)
41 Lounais-Häme (LHLH)
42 Kanta-Häme (K-HLY)
43 Päijät-Häme (P-HLY)
44 Pirkanmaa (PiLY)
46 Valkeakoski (VLH)
51 Etelä-Savo (Oriolus)
54 Pohjois-Savo (Kuikka)
57 Pohjois-Karjala (PKLTY)
61 Keski-Suomi (KSLY)
71 Suomenselkä (SSLTY)
72 Suupohja (SpLY ja OA)
73 Merenkurkku (MLY ja OA)
74 Keski-Pohjanmaa (KPLY)
81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY)
82 Kainuu (KLY)
91 Kemi-Tornio (Xenus)
92 Lappi (LLY)
yhteensä total
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(A)
3
227
384
139
24
3
257
121
80
63
106
192
36
68
110
298
204
134
267
129
90
506
39
83
419
3982

variksen
ja oravan
pesiä
(B)
3
47
109
49
57
10
149
56
55
53
1
131
49
45
55
84
71
63
209
166
22
126
15
37
187
1849

tekopesiä
isoille
haukoille
(C)
72
27
30
12
2
188
40
64
34
80
320
10
21
16
21
44
84
78
23
164
109
14
93
7
1553

tekopesiä
pikkuhaukoille
(D)
83
265
35
51
8
287
318
148
47
96
656
166
26
50
172
135
1213
579
234
323
245
15
261
81
5494

viirupöllön
pönttöjä
(E)
110
144
190
117
25
231
186
93
427
335
466
83
120
149
133
693
217
178
116
144
82
46
8
4
4293

lehtopöllön
pönttöjä
(F)
327
186
604
276
48
385
156
90
225
175
807
196
27
231
48
247
38
28
23
10
5
1
4133

helmipöllön
pönttöjä
(G)
238
173
162
250
31
404
257
105
138
246
961
129
94
263
224
595
1522
613
318
449
432
414
250
131
8399

varpuspöllön
pönttöjä
(H)
126
134
259
133
23
186
133
245
298
86
976
389
94
99
43
417
1246
221
134
311
170
42
76
8
5849

isoja
luonnonkoloja
(I)
17
77
64
58
25
457
85
61
60
43
113
43
14
49
103
39
69
328
178
18
93
17
27
142
2180

tikankoloja
(J)
109
105
82
66
30
219
62
54
98
7
130
57
42
65
676
101
90
262
254
17
128
24
32
214
2924
11
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näyttivät lähtevän kasvuun pöllöjen pesinnän aloituksista päätellen. Poikasmäärät olivat kuitenkin keskitasoa”. Limingassa myyrätilanne oli kuitenkin heikonpuoleinen (Juhani
Hirvelä), ja tästä pohjoisempana heikko (Kalevi Tunturi).
Kainuun myyrätilannetta Pekko Helo kuvaili tyhjentävästi: ”Pesimäkausi 2005 oli
petolintujen osalta huono, ja myyräpöllöjen osalta kenties koko 60-luvulla alkaneen
tutkimuskauteni kaikkein huonoin. Tarkastetuista 401 helmipöllön pöntöstä asuttuina
oli 0,5 %”.
Kemi-Tornion huonoa myyrätilanteesta
Jouni Ylipekkala tiedotti: ”ei soidintavia helmipöllöjä, tuulihaukat ruokkivat poikasiaan
linturavinnolla”. Pohjoisempana tilanne oli,
jos mahdollista, vielä huonompi, sillä koko
Lapissa tuntui olevan huono myyrävuosi.
Länsi-Lapista (Kittilä, Kolari) Pekka Peltoniemi totesi: ”edelleen niukasti myyriä, pöllöt eivät pesineet ja piekana oli harvinainen
näky. Rovaniemen alueella oli suorastaan
myyrätyhjiö”. Vesa Hyyryläinen totesi Käsivarren tilanteesta:”Enontekiön Kilpisjärven
alueella myyrätilanne heikko”, ja samankal-

taisen tilanteen Itä-Lapista vahvisti Petri Piisilä: ”Todella heikko vuosi myyränpurijoille.
Tämän huonommin ei voisi mennä”.
Metlan tiedotteen mukaan eteläisen Suomen myyräkannat olivat syksyllä 2005 edelleen runsaat, ja peltomyyräkanta arvioitiin
runsaimmaksi sitten vuoden 1991 myyrähuipun Oulu- Lappeenranta akselin länsipuolella (Henttonen & Kaikusalo). Pohjois-Savossa
myyräkanta oli syksyllä 2005 paikoin runsas
ja Itä- ja Keski-Lapissa myyräkanta oli tiedotteen mukaan kohtalainen.

3 725 ja asuttuja reviirejä yhteensä 5 919
(taulukko 4). Luvut ovat hyvää keskitasoa,
mutta jäävät kuitenkin selvästi jälkeen edellisestä hyvästä vuodesta 2003, jolloin vastaavat luvut olivat 4 729 pesintää ja 7 041
reviiriä (Björklund & Saurola 2004).
Keskimääräinen pesyekoko oli ennätyssuuri ruskosuohaukalla, hiirihaukalla, tuulihaukalla, huuhkajalla, varpuspöllöllä, viirupöllöllä, lapinpöllöllä ja sarvipöllöllä.
Parhailla alueilla keskimääräinen pesimistulos ylitti useilla lajeilla pitkän ajan keskiarvon ja oli joidenkin lajien osalta tarkastelujakson ennätys.
Yhteenvetoseurannan vuosien 1986–2005
keskiarvon ylittävään pesimistulokseen ylsivät päiväpetolinnuista ruskosuohaukka, sinisuohaukka, kanahaukka, hiirihaukka, tuulihaukka, ampuhaukka ja nuolihaukka. Myös
useat pöllöt onnistuivat pesinnöissään ja niiden pesimistulos ylitti seurantajakson 1986–
2005 keskiarvon. Näin oli tilanne huuhkajan, varpuspöllön, lehtopöllön, viirupöllön,
lapinpöllön, sarvipöllön, suopöllön ja helmipöllön osalta.
Poikasrengastusmäärissä vanhat huipputu-

Poikastuotto oli paikoin
ennätyksellinen
Kohtalaisen suotuisien sääolojen ja laajoilla
alueilla erinomaisen ravintotilanteen turvin
onnistuivat useat päiväpetolinnut ja pöllöt
pesinnöissään etenkin maan etelä- ja keskiosissa. Aloitettuja päiväpetolintujen pesintöjä oli ennätykselliset 4 303 ja asuttuja reviirejä yhteensä 5 961 (taulukko 3), jotka luvut
ovat samalla tasolla edellisen hyvän vuoden
2003 (asuttuja reviirejä yht. 5 936) kanssa.
Pöllöjen aloitettuja pesintöjä ilmoitettiin

Taulukko 3. Todetut päiväpetolintujen pesintöjen määrät lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2005.
Table 3. The numbers of active nests of raptors detected in different areas in 2005.

Alue (yhdistys)
Area
01 Ahvenanmaa (ÅFF)
11 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY ja RSLH)
21 Länsi-Uusimaa (Tringa)
22 Hyvinkää (HyLY)
23 Itä-Uusimaa (PSLY)
31 Kymenlaakso (KyLY)
32 Etelä-Karjala (EKLY)
41 Lounais-Häme (LHLH)
42 Kanta-Häme (K-HLY)
43 Päijät-Häme (P-HLY)
44 Pirkanmaa (PiLY)
46 Valkeakoski (VLH)
51 Etelä-Savo (Oriolus)
54 Pohjois-Savo (Kuikka)
57 Pohjois-Karjala (PKLTY)
61 Keski-Suomi (KSLY)
71 Suomenselkä (SSLTY)
72 Suupohja (SpLY ja OA)
73 Merenkurkku (MLY ja OA)
74 Keski-Pohjanmaa (KPLY)
81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY)
82 Kainuu (KLY)
91 Kemi-Tornio (Xenus)
92 Lappi (LLY)
Pesintöjä Active nests
Reviirejä yht. Occupied
territories
12

Mehiläis- Ruskosuohaukka
haukka
PERAPI
CIRAER
11
44
5
13
2
2
10
24
1
26
3
2
3
2
11
11
21
1
3
3
2
15
2
2
1
17
1
1
2
3
1
11
4
7
2
2
1
68
204
252
334

Sinisuohaukka
CIRCYA
1
1
1
1
2
4
7
2
1
1
21
139

Kanahaukka
ACCGEN
66
78
32
5
2
37
11
48
10
22
90
10
12
27
43
42
38
85
40
54
80
10
13
22
877
1160

Varpushaukka
ACCNIS
31
28
13
1
1
26
7
7
4
7
78
8
11
3
19
10
7
25
6
32
1
325
539

Hiirihaukka
BUTBUT
1
30
66
10
1
2
56
40
15
6
60
54
4
23
17
61
38
10
16
13
4
7
4
2
2
502
826

Piekana
BUTLAG
2
7
9
19

Tuulihaukka
FALTIN
8
107
2
7
4
147
120
57
6
14
287
79
3
17
82
29
471
284
97
126
45
3
43
4
2042
2189

Ampuhaukka
FALCOL
2
2
1
1
4
4
1
1
5
2
3
3
1
18
47
77

Nuolihaukka
FALSUB
10
15
13
1
5
20
34
4
4
35
6
8
1
6
6
8
1
4
1
18
2
6
208
426

Yht./
Total
4303
5961
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Kuva 3. Petolintujen kannanvaihtelut seurantaruuduilla 1982–2005. Käyrät kuvaavat reviirien (ympyrät) ja pesälöytöjen (kolmiot) määrän vuotuista vaihtelua suhteessa vuoden 1997 tasoon, joka on
kuvassa merkitty nollalla. Vuodelta 2005 on lajeittain ilmoitettu käytetyn aineiston koko: reviirien ja
pesintöjen määrä sekä niiden ruutujen määrä, joilta kyseinen aineisto on kerätty.
Fig 3. Population changes of birds of prey in 100 km2 study plots from 1982 to 2005. For each species and year, only the plots in which the species was censused also in 1997 were included. The
numbers of territories (dots) and nests found (triangles) were related to the corresponding numbers
in 1997. The size of data used is given for the year 2005: the number of territories or nests and the
number of study plots in which the data was collected.
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lokset paranivat ruskosuohaukan, tuulihaukan, viirupöllön ja suopöllön osalta.

Mehiläishaukka
Mehiläishaukan kannankehitysindeksi on
laskenut tasaisesti jo 15 vuoden ajan (kuva
3). Pesimäkaudella 2005 tarkastettiin 408
mehiläishaukan reviiriä, joista asutuiksi todettiin 252. Luku on koko seurantajakson
pienin, ja esimerkiksi vuoden 1990 tasoon
verrattuna (403 reviiriä 1990) asuttujen reviirien määrästä on hävinnyt yli kolmasosa. Pesimistulos oli keskimääräinen (1,33 poikasta
/ munapesä, n=52). Eniten pesintöjä varmistui Satakunnasta, Pirkanmaalta ja Kymenlaaksosta (taulukko 3). Sen sijaan aiemmin
suhteellisen vahvan kannan alueelta KantaHämeestä (13 pesintää 1999) ei kuluneena
vuonna varmistettu ainoatakaan pesintää.
Edesmenneen Jari Toivosen työlle ei ole vieläkään löytynyt seuraajaa.
Mikä lienee perimmäinen totuus mehiläishaukan kannankehityksestä? Euroopan mehiläishaukkakantaa pidetään melko vakaana
(BirdLife International 2004), vaikka tiedossa
on edelleen jatkuva kevät- ja syysmetsästys
mehiläishaukan muuttoreitin varrella Välimeren maissa (BirdLife Malta 2005). Pohjois-Euroopan mehiläishaukkoja koettelevat
ympäristömuutokset keskeisillä talvehtimisalueilla Länsi-Afrikassa (Kjellén 2004), missä
myös osa kotoisista mehiläishaukoistamme
talvehtii. Edellä mainituilla syillä saattaa olla
keskeinen osuus pienentyneisiin pesimälukuihin Suomessa.
Mehiläishaukan laaja elinpiiri ja huomaamattomat elintavat saattavat olla syy siihen,
että laji jää muita päiväpetolintuja helpommin havaitsematta pesimäaikaan.

Ruskosuohaukka
Ruskosuohaukka oli toinen BirdLife Suomen
vuoden 2005 projektilajeista ja sai tämän
vuoksi kuluneena vuonna ehkä keskimääräistä enemmän huomiota osakseen. Ruskosuohaukan kannankehitys näyttää jatkuvan nousujohteisena. Pesintöjä ja reviirejä ilmoitettiin
enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin.
Asuttujen reviirien määrä (334) kasvoi edellisvuoteen verrattuna peräti 51 reviirin verran.
Kun varmistettujen pesintöjen määrä kasvoi
edellisestä vuodesta peräti 40 % ja kesän olosuhteet suosivat pesintöjä (3,30 isoa poikasta /
munapesä, n=117, ka= 2,89, n=1 552), niin ei
ole ihme, että pesäpoikasten rengastusmääräkin (418) oli suurempi kuin koskaan aiemmin
(entinen ennätys 311 vuonna 2002).
Ruskosuohaukan pesintöjä varmistui runsaimmin Satakunnasta, Etelä-Karjalasta ja Ky14
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menlaaksosta. Varsinais-Suomen ruskosuohaukkakanta oli aiemmin runsaampi, mutta
90-luvun alkuun mennessä pieneni 10–20
pariin, ja kanta on edelleen pienentynyt (Lehikoinen, Gustafsson ym. 2003). Ruskosuohaukasta on seuranta-aineistossa hyvin niukasti
tietoa Varsinais-Suomesta, koska alueella ei
ole lajista kiinnostunutta rengastajaa.

Sinisuohaukka
Sinisuohaukkahavaintoja kertyi vähän koko
maasta. Yhteenvetolomakkeilta kerättyjen tietojen mukaan pesimäkaudella todettiin 139
reviiriä, joilta tehtiin 21 pesälöytöä. Tämä on
keskimääräinen tulos viimeisen 20 vuoden
seurannassa. Asuttuja reviirejä löydettiin runsaimmin Suupohjasta (44) ja Merenkurkusta
(24). Ruutuseurannan tutkimusalueille sinisuohaukkoja osui mukavasti ja niinpä kannankehitysindeksi (kuva 3) teki hyvän myyrävuoden kunniaksi nousuliikkeen.

Kanahaukka
Kanahaukan pesintöjä todettiin vähemmän
kuin kertaakaan vuoden 1998 jälkeen. Varmistettujen pesintöjen määrä oli 877, yhteensä reviirejä löydettiin 1 160, joka on
kolmanneksi pienin luku sitten vuoden
1990. Sekä petoruutuaineisto (kuva 3), että
koko maan aineisto (kuva 4) osoittavat kanahaukkakannan hidasta, mutta toistaiseksi
jatkuvaa pienenemistä. Kannankehitys näyttää vaihtelevan maan eri osissa: VarsinaisSuomen kanahaukkakanta on ollut vakaa
viimeisen 15 vuoden ajan, kun taas Satakunnassa seurantatutkimukseen osuneiden
pesien määrä on ollut kasvussa viimeisen 10
vuoden ajan (kuva 4). Länsi-Uudellamaalla
pesintöjen määrä on pysynyt vakaana, mutta Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa havaintojen määrä on puolittunut viimeisen 15
vuoden aikana. Lounais-, Kanta-, ja PäijätHämeessä kanahaukkakanta on ollut hitaasti
pienenevä. Rajumpi pudotus kanahaukkojen
määrissä tapahtui Pirkanmaalla: kun vielä
pesimäkaudella 2003 varmistui 122 pesintää, oli vuoden 2005 vastaava luku vain 82.
”Seuranta-aktiivisuus on kuitenkin pysynyt
Pirkanmaalla laajoilla alueilla samana, ja syy
kanahaukan taantumaan on pikemminkin
intensiiviset metsän hakkuut ja pesäpaikkojen tuhoutuminen” (Hannu Järvinen, suullinen tiedonanto).
Etelä- ja Pohjois-Savossa kanahaukkakanta on suhteellisen vakaa ja Pohjois-Karjalassa ”plus-merkkinen”, sillä pesintöjä varmistui seurantajakson 1986–2005 kolmanneksi
eniten. Keski-Pohjanmaan, Suomenselän ja
Suupohjan vahvoilla kanahaukka-alueilla

pesivien kanahaukkojen luvut ovat olleet
laskusuunnassa 2000-luvun alkuvuodet ja
myös Merenkurkussa on tultu alaspäin 90luvun tasosta (kuva 4). Pohjois-Pohjanmaalla
pesintöjen määrä kääntyi nousuun viimevuotisen notkahduksen jälkeen (59 pesintää 2004), ja pesintöjä varmistui 80. Lapista
pesintöjä todettiin enemmän kuin aiemmin
seurannan aikana (22).
Kanahaukan keskimääräinen pesyekoko
(3,38, n= 120) ylitti pitkän ajan keskiarvon selvästi (3,20 seurantajaksolla). Pesinnän aloittaneet kanahaukat onnistuivatkin erinomaisesti, sillä pesimistulos 2,64 isoa poikasta /
munapesä, on koko seurantajakson toiseksi
paras tulos. Tuhoutumisprosentti jäi 10,5 %:
iin, mikä on alin arvo sitten vuoden 1987.
Ajatus kanahaukan hyvästä pesimistuloksesta tuntuu edelleen ärsyttävän pientä ja
aktiivista kansanosaa, sillä pesiä tuhottiin
muun muassa Kortesjärvellä ja Kauhavalla
(Sulkava 2006), Pyhäjärvellä Kärsämäenjärvien soidensuojelualueella, sekä Piippolassa,
jossa ainakin kolme pesää saatiin kokonaan
tai osittain tuhottua. ”Vanhan ajan kanahaukkaviha on lisääntynyt ja kanahaukkoja
ammutaan aivan surutta” (H. Järvinen, suullinen tiedonanto).

Varpushaukka
Varpushaukkareviirien tarkastustehokkuus
putosi viitisentoista prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta (871 tarkastettua reviiriä 2005,
vuotta aiemmin 1 019). Löydettyjä pesiä kertyi 325, mikä on edellisvuotisen tuloksen
(320) suuruusluokassa, joten joko reviiritarkastukset kohdistuivat aiempaa tarkemmin
asutuille reviireille, tai sitten varpushaukkoja
pesi edellistä vuotta runsaammin. Petoruutuaineistosta saatava kannanvaihtelukäyrä
(kuva 3) on ollut alavireinen vuosituhannen
vaihteesta alkaen ja laskenut alimmalle tasolleen koko seurantajakson aikana.
Yhteenvetolomakkeilla ilmoitettujen pesätietojen perusteella aloitetuista varpushaukan pesinnöistä tuhoutui menneenä vuonna 12,1 %, mikä on parin prosenttiyksikön
verran huonompi tulos kuin keskimäärin.
Pesimistulos 3,59 isoa poikasta munapesää
kohden (n=198) jää keskimääräisen alapuolelle (3,68, n=5 084). Pesiä ja asuttuja reviirejä todettiin jälleen runsaimmin Pirkanmaalla
(115), mutta pudotus huippuvuoteen 2001
on melkoinen, sillä tuolloin vastaava luku oli
177. Länsi-Uudenmaan varpushaukkakato
johtuu tarkastettujen reviirien määrän romahduksesta (57 tarkastettua reviiriä 2005).
Muualla maassa löydettyjen pesien ja reviirien määrissä ei edellisvuosiin verrattuna ollut
suurta vaihtelua, paitsi Pohjois-Karjalassa,
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jossa pesiä ja reviirejä löydettiin enemmän
kuin aiemmin seurantajaksolla.

Hiirihaukka
Hiirihaukan pesinnät sujuivat hyvin. Petoruutuaineistosta koottuun kannankehityskäyrään (kuva 3) hyvän myyrävuoden
innoittamat pesinnät eivät kuitenkaan vielä saaneet erityisempää mutkaa tehdyksi.
Mutta ehkäpä tulevaisuudessa, sillä hiirihaukat aloittivat pesinnän rohkeasti. Pesissä oli keskimäärin ennätykselliset 3,17 munaa / munapesä (seurantajakson keskiarvo
2,45, n=1416). Viisimunaiset pesät tavattiin
Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Myyräravintoa riitti pesäpoikasille hyvin, joten pesimätuloksestakin tuli parempi kuin aiemmin,
2,44 isoa poikasta / munapesä. Pesintöjen
tuhoutumisprosentti 10,8 % oli hyvin lähellä
pitkän ajan keskiarvoa.

Hiirihaukan pesä Lappeenrannassa. Kuva: Marko Ruti.
Nest of Buzzard in the city of Lappeenranta.

Taulukko 4. Todetut pöllöjen pesintöjen määrät lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2005.
Table 4. The numbers of active nests of owls detected in different areas in 2005. Pesintöjä = Active nests Reviirejä yht. = Occupied territories

Alue (yhdistys)
Area
01 Ahvenanmaa (ÅFF)

Huuhkaja
BUBBUB

Hiiripöllö
SURULU

Varpuspöllö
GLAPAS

Lehtopöllö
STRALU

Viirupöllö
STRURA

Lapinpöllö
STRNEB

Sarvipöllö
ASIOTU

Suopöllö
ASIFLA

Helmipöllö
AEGFUN

6

-

-

-

-

-

-

-

11 Varsinais-Suomi (TLY)

39

-

4

25

13

2

8

-

11

12 Satakunta (PLY ja RSLH)

39

-

12

30

53

-

18

6

20

21 Länsi-Uusimaa (Tringa)

10

-

3

102

10

-

26

-

1

22 Hyvinkää (HyLY)

2

-

2

20

26

-

17

-

-

23 Itä-Uusimaa (PSLY)

5

-

-

7

5

-

10

-

4

31 Kymenlaakso (KyLY)

25

-

9

29

48

-

95

-

33

32 Etelä-Karjala (EKLY)

5

-

4

4

43

1

48

-

15

41 Lounais-Häme (LHLH)

8

-

7

8

41

-

43

-

13

42 Kanta-Häme (K-HLY)

3

-

13

42

141

-

32

1

3

43 Päijät-Häme (P-HLY)

10

1

7

37

133

3

10

-

7

44 Pirkanmaa (PiLY)

28

-

101

114

113

2

50

-

56

46 Valkeakoski (VLH)

6

-

22

30

18

-

39

-

8

51 Etelä-Savo (Oriolus)

7

-

1

1

47

6

2

1

11

54 Pohjois-Savo (Kuikka)

10

-

8

-

47

-

4

4

36

57 Pohjois-Karjala (PKLTY)

2

-

-

2

41

3

13

7

7

61 Keski-Suomi (KSLY)

17

136

10

37

3

30

10

1

21

71 Suomenselkä (SSLTY)

5

-

50

-

92

-

37

150

155

72 Suupohja (SpLY ja OA)

18

-

16

5

56

-

59

97

73

73 Merenkurkku (MLY ja OA)

12

1

11

1

23

-

29

14

35

74 Keski-Pohjanmaa (KPLY)

6

-

31

1

46

1

6

17

71

81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY)

3

2

2

-

25

3

-

5

24

82 Kainuu (KLY)

-

-

1

-

9

-

-

-

2

91 Kemi-Tornio (Xenus)

2

-

1

-

-

-

-

-

5

92 Lappi (LLY)

-

-

2

-

-

-

-

-

1

Yht./
Total

Pesintöjä Active nests

261

5

328

475

1116

31

583

305

621

3725

Reviirejä yht. Occupied
territories

616

13

625

699

1495

53

733

587

1098

5919
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Hyvää vuotta hiirihaukoille ei todistettu
kuitenkaan kaikkialla. Länsi-Uudellamaalla
ns. hyvänä vuonna 2005, pesintöjä ja asuttuja reviirejä todettiin vähemmän kuin koskaan aiemmin seurantajaksolla. VarsinaisSuomessa pesintöjä oli keskimääräisesti,
mutta Lounais- ja Kanta-Hämessä luvut
ovat puolittuneet 90-luvun hyvien vuosien
tasosta. Kymenlaaksossa, entisellä vahvan
hiirihaukkakannan alueella, pesintöjä ja reviirejä löydettiin enemmän kuin aiemmin
2000-luvulla, mutta jäätiin kuitenkin puolta
pienempiin lukuihin kuin 90-luvun alkuvuosina. Erityisen hyvin hiirihaukalla meni Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, joissa kaikissa löydettiin ennätysmäärä
pesiä. Myös Pohjois-Karjalassa hiirihaukan
vuosi sujui paremmin kuin kertaakaan sitten vuoden 1993, eli pesintöjä oli pitkästä
aikaa parhaiden vuosien malliin. Keski-Pohjanmaalla hiirihaukan pesiä ja reviireitä löydetään vuosi vuodelta vähemmän. Vuonna
2005 löydettyjä pesiä oli harvinaisen vähän
(4 kpl). Onko syynä todella hiirihaukan vähälukuisuus, vai eikö seuranta tavoita nykyisellään lajia alueella?
Vaikka vuosi oli laajoilla alueilla hiirihaukan ennätysvuosi, ei se kuitenkaan ollut
sitä kaikkialla. Löydettyjen pesien ja reviirien määrällä mitattuna vuosi 2005 ei mahdu
seurantajakson kymmenen parhaan jouk-
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koon. Pesinnän aloittaneiden hiirihaukkojen poikastuotto oli hyvä, mutta tarvittaneen
vielä useita hyviä vuosia, ennen kuin hiirihaukkakanta nousee aallonpohjasta 90-luvun alkupuoliskon tasolle.

Piekana
Piekanan pesinnöistä on vuodelta 2005 vain
niukasti kerrottavaa. Piekanan päälevinneisyysalueella Lapin läänissä myyrävuosi oli erityisen huono, eivätkä piekanat pystyneet pesimään. Pesintöjä varmistui yhteensä 9, näistä
kaksi oli Pohjois-Pohjanmaalla, loput Lapissa.
Samoilta alueilta löydettiin lisäksi yhteensä 10
reviiriä. Seurantakauden historiassa 2005 oli
todellinen piekanan pohjavuosi.

Tuulihaukka
Tuulihaukalla pesintöjen lukumäärä ja pesimistulos oli parempi kuin kertaakaan aiemmin seurantajaksolla. Huipputuloksiin
päädyttiin ennen kaikkea Etelä-Suomen länsiosissa ja Kaakkois-Suomessa, joissa tuulihaukkojen runsaus oli ennätyksellistä ja pesimämenestys riitti nostamaan koko maan
tuloksen aivan uusiin lukemiin. Vuonna
2005 tarkastettiin peräti 2 524 reviiriä, joista 2 189 osoittautui asutuiksi.
Ruutuaineiston kannankehityskäyrä nou-

Taulukko 5. Petolintujen keskimääräinen pesyekoko, poikuekoko ja pesimistulos lajeittain vuonna
2005 petolinturengastajan yhteenvetolomakkeiden mukaan.
Table 5. The average clutch size, brood size and breeding success of birds of prey in 2005 according
to the Raptor Questionnaire sent to bird ringers.

munia/
isoja poikasia/
isoja poikasia/
munapesä (N) poikaspesä (N) tuhoutumis-% munapesä (N)
clutch
big young/
unsuccessful
big young/
Laji Species
size (N)
successful nest (N)
nests (%)
active nest (N)
1.90(10)
1.66(41)
19.6
1.33(51)
Mehiläishaukka Pernis apivorus
4.30(10)
3.90(99)
15.4
3.30(117)
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
5.20(5)
4.75(8)
11.1
4.22(9)
Sinisuohaukka Circus cyaneus
3.38(120)
2.95(632)
10.5
2.64(706)
Kanahaukka Accipiter gentilis
5.06(66)
4.09(174)
12.1
3.64(190)
Varpushaukka Accipiter nisus
3.17(64)
2.74(298)
10.8
2.44(334)
Hiirihaukka Buteo buteo
2.00(1)
2.25(4)
33.3
1.50(6)
Piekana Buteo lagopus
5.60(904)
5.18(1791)
4.5
4.95(1875)
Tuulihaukka Falco tinnunculus
4.00(6)
3.80(20)
9.1
3.45(22)
Ampuhaukka Falco columbarius
2.79(14)
2.51(81)
6.9
2.33(87)
Nuolihaukka Falco subbuteo
2.59(17)
2.39(201)
15.5
2.02(238)
Huuhkaja Bubo bubo
4.50(2)
4.50(2)
Hiiripöllö Surnia ulula
7.21(205)
6.64(282)
8.4
6.08(308)
Varpuspöllö Glaucidium passerinum
4.40(285)
3.88(388)
11.6
3.43(439)
Lehtopöllö Strix aluco
3.85(737)
3.31(991)
8.7
3.02(1085)
Viirupöllö Strix uralensis
4.67(12)
3.83(23)
4.2
3.67(24)
Lapinpöllö Strix nebulosa
5.00(15)
3.77(53)
5.4
3.57(56)
Sarvipöllö Asio otus
6.32(149)
5.39(127)
23.5
4.12(163)
Suopöllö Asio flammeus
6.07(349)
4.63(440)
22.0
3.61(564)
Helmipöllö Aegolius funereus
KA (MP)
KA/P (PP/P)
KA/M (PP/M)
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Kuva 4. Kanahaukan aloitettujen pesintöjen
(musta) ja asutuiksi todettujen reviirien (harmaa)
määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina 1986–
2005. Määrät on saatu rengastajille vuosittain
lähetetyn petolintujen yhteenvetolomakkeen
perusteella. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla
ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig 4. The annual numbers of active nests found
(black) and occupied territories (grey) of Accipiter gentilis by local areas from 1986 to 2005 according to the Raptor Questioinnaire. The scale
for the whole country (upper left) is different
from that of local areas.

si jyrkästi uuteen lakipisteeseen. Poikasia
rengastettiin 9 674 ja emoja 453, yhteisrengastusmääräksi tuli peräti 10 127 (edellinen
huipputulos 7 839 poikasrengastusta oli
vuodelta 2003). Suurimmat ja samalla ennätykselliset pesintämäärät olivat Suomenselällä, Pirkanmaalla, Suupohjassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Satakunnassa
(taulukko 3). Petoruutuseurannan 10 x 10 km
tutkimusruuduilla tihein tuulihaukkakanta oli
Suupohjan pohjoisosissa Kari Palon ja Kari
Ketolan alueella, joiden ruudulla oli huimat
27 munapesää joihin varmasti oli munittu.
Muita tuulihaukkatihentymiä oli muun
muassa Länsi-Pirkanmaalla, jossa Martti ja
Tarja Riihituvan ruudussa todettiin 23 pesintää, ja Etelä-Pirkanmaalla, jossa Pertti Nikkasen löysi tutkimusruudultaan 21 munapesää.
Myös Kari Ketolan ja Kari Palon toinen tutkimusruutu Suupohjan keskiosissa oli vankkaa tuulihaukka-aluetta, siellä 21 pesään oli
varmasti munittu.
Tuulihaukan pesinnän tunnusluvut vuonna 2005 olivat erinomaiset. Keskimääräinen munaluku 5,6 munaa / munapesä on
seurantajakson paras (ka=5,15, n=7 744).
Keskiarvoa nostivat omalta osaltaan kym-
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menmunainen pesä Suomenselällä, jossa tavattiin myös yksi yhdeksänmunainen pesä.
Kahdeksanmunaisia pesiä löytyi yhteensä
yhdeksän kappaletta. Pesien munaluvut
vaihtelivat alueellisesti. Suomenselällä useammassa kuin joka toisessa pesässä oli kuusi
munaa (52 %, n=435). Etelä-Karjalassa kuusimunaisia pesiä oli tarkastetuista pesistä 30
% (n=97). Pesimätulos oli koko seurantajakson paras, sillä isoja poikasia / munapesä oli
keskimäärin 4,95 (seurantajakson keskiarvo
4,16, n=15 111). Kahdeksan poikasen poikueita rengastettiin yhteensä 4 kappaletta
(1 Hyvinkään seudulla, 1 Pirkanmaalla ja 2
Suomenselällä). Pesien tuhoutumisprosentti
4,5 oli seurantajakson kolmanneksi alhaisin
ja tasan puolet vuosikeskiarvojen keskiarvoa
alhaisempi.
Tuulihaukan pesimistuloksessa havaitaan
vuosivaihtelun ohella selvä nouseva suuntaus (kuva 5), mikä johtuu siitä, että pesintöjen
tuhoutumisprosentti on laskenut tasaisesti yli
viidestätoista viiteen prosenttiin. Riittääkö selitykseksi se, että luonnonpesien osuus on
vuosi vuodelta vähentynyt, pönttöjen kunto
on parantunut ja niiden sijoittelu aukeiden
keskelle on lisännyt pesäpaikkojen turvallisuutta petoja vastaan. Vastaus saadaan aikanaan varsinaisilta tuulihaukan tutkijoilta.
Tuulihaukan voittoisaa vuotta ihmetellessä on
hyvä huomata, että vieläkin parempaan voisi
olla mahdollisuuksia. Hyvä myyrävuosi LänsiSuomessa keskeisellä vahvan kannan alueella
riitti nyt nähtyyn pesimätulokseen. Myyriä ei
kuitenkaan riittänyt kaikkialle. Vain muutama vuosi sitten tuulihaukka pesi vuotta 2005
runsaammin Merenkurkussa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kemi-Tornion seudulla. Mikäli Suomen Metsästäjäliiton
jäsenistölleen suosittelema tuulihaukkapönttöjen ripustaminen saavuttaa laajalti suosiota,
saattaa tuulihaukkakanta nyt niukasti pöntötetyssä Itä-Suomessakin runsastua. Tämä
edellyttää tietysti rengastajien ja pöntöttävien
metsästäjien yhteistyötä.
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kimääräistä vähemmän (9,1 %), joten vuosi
oli suhteellisen suotuisa ampuhaukalle. Kannankehitysindeksin laskeminen edellyttäisi
pesä- tai reviiritietoja sekä vuodelta 1997
että 2005, jotta vertailu voitaisiin suorittaa.
Harvalukuinen ampuhaukka ei sovellu erityisen hyvin ko. tarkastelumenetelmään, sillä
nyt vertailuun pääsi vain 8 petoruutua. Näin
pieni aineisto ei ole luotettava kannankehityksen kuvaajana.

Nuolihaukka
Nuolihaukan kannankehityskäyrää tarkasteltaessa voidaan havaita kannan olleen vakaan
tai jopa hieman runsastuneen. Ruutuseuranta tavoitti nuolihaukan 52 samalta tutkimusruudulta pesimispuuhissa sekä vuonna 1997
että 2005. Petolinturengastajien yhteenvetolomakkeille kertyi nuolihaukkareviirejä
runsaimmin Pirkanmaalta ja Etelä-Karjalasta, Kymenlaaksosta ja Satakunnasta. PäijätHämeessä ei ole tällä hetkellä nuolihaukasta
kiinnostuneita rengastajia, sillä 2005 alueelta ei ilmoitettu ainoatakaan pesää, ja reviirejäkin ilmoitettiin vain neljä. Vertailun vuoksi
mainittakoon, että vuonna 2000 Päijät-Hämeestä löydettiin 19 reviiriä.
Vuonna 2005 nuolihaukan pesinnät onnistuivat. Pienen munalukuaineiston perusteella munia oli munapesässä keskimäärin
tavanomainen luku 2,79, n=14 (ka=2,77,
n=293), mutta kesän olosuhteet suosivat
pesintöjä ja pesimätulos 2,33 isoa poikasta

/ munapesä on seurantajakson kolmanneksi
paras. Neljän poikasen poikueet varttuivat
ainakin rengastusikään Pohjois-Pohjanmaalla ja Kemi-Tornion alueella.

Huuhkaja
Huuhkaja nousi vuoden 2004 pohjamudista
(Honkala, Björklund, Saurola 2005) hyvänä
myyrävuonna 2005. Syytä suurempaan juhlintaan huuhkajan paluun johdosta ei kuitenkaan vielä ole. Vuotta 2005 voisi luonnehtia ”hyvistä vuosista huonoimmaksi”.
Kannankehityskäyrän (kuva 3) varovainen
nousu vuoden 2005 kohdalla havainnollistaa huuhkajakannan tilaa ytimekkäästi. Myös
yhteenvetoaineiston mukaan huuhkajakannan laskusuhdanne jatkuu. Tarkistetuista 995
reviiristä asutuiksi osoittautui 616. Pesintöjä
varmistui 261. Lounais- ja Länsi-Suomen aiemmin vahvalla huuhkaja-alueella toki pesittiin viimevuotista runsaammin: VarsinaisSuomessa todettiin 39 pesintää ja 36 reviiriä
(1997 vastaavat luvut 57 ja 63), Satakunnassa
pesintöjä oli 39 ja reviirejä 29. Vuonna 1997
luvut olivat 55 ja 47. Pirkanmaalta löydettiin
34 pesivää huuhkajaparia, sekä 20 reviiriä
(vuoden 1997 vastaavat luvut 86 ja 45). Ainoastaan Etelä- ja Pohjois-Savon huuhkajan pesintöjen ja reviirien yhteenlasketut luvut ovat
suurempia vuonna 2005 kuin mitä ne olivat
1997. Seuranta-aineiston avulla ei voida yksiselitteisesti selvittää onko huuhkajan kannalta
suotuisa kannankehitys em. alueilla todellista

Ampuhaukka
Etelä-Suomessa harvalukuisesta ampuhaukasta kertyi totuttuun tapaan niukanlaisesti
tietoja seuranta-aineistoon. Pohjois-Suomen
ampuhaukat taas jäävät lähes kokonaan seurannan ulkopuolelle. Pesälöytöjä kertyi 34
ja lentopoikueita 13. Lisäksi asuttuja reviirejä ilman pesälöytöä todettiin 30. Kuluneen
vuoden pesinnän tunnuslukuja tarkasteltaessa kannattanee mainita poikastuotto. Ampuhaukalla isoja poikasia / munapesä oli 3,45
(n=22), mikä ylittää parilla kymmenyksellä
seurantajakson vuosikeskiarvojen keskiarvon
3,22 (n=422). Pesintöjä tuhoutui hieman kes-
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Kuva 5. Tuulihaukan keskimääräinen pesyekoko (munia / munapesä), poikuekoko (poikasia / poikaspesä) ja pesimistulos (poikasia / aloitettu pesintä) vuosittain 1986–2005.
Fig 5. Annual average clutch size, brood size (young / successful nest) and breeding output (young /
active nest) of Falco tinnunculus in 1986–2005.
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vai tehostuneen seurannan ansiota.
Niukentuneen huuhkajakannan pesimätulos oli kuitenkin hyvä. Munintavaiheessa huuhkajan pesillä ei juuri käydä, mutta
pienen aineiston (n=17) keskimääräinen
munaluku 2,59 munaa / munapesä (kuva 6)
perusteella lienee pääteltävissä, että ainakin
osa huuhkajapareista oli pesinnän alkaessa
luottavainen ravinnon riittävyyden suhteen.
Pesäpoikasvaihe etenikin suotuisasti. Neljän
poikasen pesyeitä rengastettiin 10. Keskimääräinen pesimistulos kohosi kirkkaaseen
uuteen ennätykseen ja ”uudelle poikasluvulle”: isoja poikasia / munapesä oli keskimäärin 2,02 (n=238) seurantajakson vuosikeskiarvojen keskiarvon ollessa 1,6 (n=5 397).
Pesintöjen tuhoutumisprosentti on aiemmin
seurantajaksolla vaihdellut 18,2 – 30,5 %
välillä. Kuluneena vuonna pesinnät onnistuivat paremmin tuhoutumisprosentin jäädessä
15,5 prosenttiin.

Hiiripöllö
Ravintotilanteen mukaan elinpiiriään vaihtava hiiripöllö ei seuranta-aineiston mukaan
juuri hyödyntänyt Etelä- ja Länsi-Suomen
myyräantia, vaan pesi vähälukuisesti. Viisi pesintää ja kahdeksan reviiriä oli niukan
hiiripöllövuoden saldo. Pesinnät varmistettiin Päijät-Hämeestä, Keski-Suomesta, Merenkurkusta ja Pohjois-Pohjanmaalta (2).
Reviirejä todettiin Etelä-Savossa, PohjoisPohjanmaalla (2) ja Lapissa (5). Seurannan
ulkopuolisista havainnoista mainittakoon
maastopoikue Länsi-Uudeltamaalta Tammisaaren saaristosta.

Uhanalaisten lajien seuranta
pöllön pesintöjen ja reviirien yhteenlasketut
lukumäärät Pirkanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta vuosina 2003 ja 2005. Vuoden 2005
luku Pirkanmaalta oli 159, kun vuoden 2003
vastaava luku oli 348. Keski-Pohjanmaalta
pesintöjä ja asuttuja reviirejä kertyi vuonna 2005 seuranta-aineistoon 44, kun kahta
vuotta aiemmin luku oli 113 (kuva 7).
Seuranta-aineiston mukaan varpuspöllöjä pesi siis vähänlaisesti, mutta vähät pöllöt
olivat asettuneet parhaille myyrämaille, ja
myyräravintoa oli poikasille siten yllin kyllin.
Munavaiheessa tarkastettiin 205 varpuspöllön pesää. Keskimääräiseksi munaluvuksi
tuli 7,21, mikä on lähes munan verran koko
seurantajakson keskiarvoa korkeampi (6,28,
n=2 684) ja seurantajakson toiseksi paras
tulos. Keskimääräinen poikuekoko 6,64 poikasta oli seurantajakson vuosikeskiarvojen
keskiarvoa (5,70, n=3 979) miltei poikasen
verran edellä. Erittäin harvinaisia kymmenen
poikasen poikueita löydettiin peräti kuusi;
kaikki Pirkanmaalta.
Tuhoutumisprosentti jäi pieneksi (8,4 %,
seurantajakson toiseksi paras tulos), mistä
johtuen pesimistuloksesta (6,06 isoa poikasta / munapesä) tuli seurantajakson historian paras.

saista. Vastaavalla ajanjaksolla lehtopöllön
asuttuja reviirejä on ilmoitettu vuosittain
473 – 769. Vuonna 2005 ilmoitettiin 699
asuttua reviiriä. Vahvinta lehtopöllöaluetta
on edelleen Tampereen eteläpuolinen osa
maasta (taulukko 3). Petoruutuseurannan tuloksista muodostuvan kannanvaihtelukäyrän
(kuva 3) mukaan lehtopöllön vuotuiset kannanvaihtelut voivat olla melko suuria. Kannanvaihtelukäyräkin vahvistaa tiedon, että
vuoden 2004 heikko myyrävuosi oli myös
heikko lehtopöllövuosi, ja että vuotta myöhemmin lehtopöllöllä meni selvästi paremmin. Pesintöjen määrässä (475, seurantajakson 6. paras tulos) ei tehty ennätyksiä, mutta
pesinnän tunnuslukujen lähempi tarkastelu
osoittaa, että lehtopöllön pesinnät menivät
varsin hyvin. Pesyekoon pitkäaikainen keskiarvo ylittyi 0,7 munalla (4,4, n=285). Harvinaisia seitsenmunaisia pesiä löytyi kaksi,
molemmat Pirkanmaalta. Ravintotilanne säilyi ilmeisen vakaana pesäpoikasvaiheessa,
sillä tuhoutumisprosentti jäi seurantajakson
toiseksi alhaisimmaksi ja pesimätulos oli
seurannan historian paras 3,43 isoa poikasta / munapesä. Erikoisuutena mainittakoon
Valkeakoskella poikasten rengastusvaiheessa
tavattu seitsemän poikasen pesä.

Lehtopöllö

Viirupöllö

Lehtopöllön pönttöjä on 2000-luvun alkuvuosina tarkistettu vuosittain 4 038 – 4 397,
eli tarkastustehokkuus on ollut varsin ta-

Runsas myyrävuosi viirupöllön päälevinneisyysalueella siivitti viirupöllön uusiin ennätyksiin. Vuodesta tuli ennätyksellinen lähes

Varpuspöllö
Syksyn 2003 ilmiöitä oli varpuspöllöjen
poikkeuksellisen runsas vaellus (Lehikoinen
2004), jolloin varpuspöllöt ilmeisesti poistuivat maasta. Heikkona myyrävuonna 2004
varpuspöllöjä pesi niukasti (Honkala, Björklund, Saurola 2005). Hyvänä myyrävuonna
2005 varpuspöllöt ”loistivat poissaolollaan”.
Kannankehityskäyrän huikeasta pudotuksesta 2004 näyttää varpuspöllökanta kääntyneen vain hienoiseen nousuun vuonna 2005
(kuva 3). Syksyn 2003 vaelluksen vaikutus
näkyi pesivien varpuspöllöjen määrissä: laji
yksinkertaisesti puuttui edelleen laajoilta
alueilta. Tämän ajatuksen puolesta puhuu
se, että tarkastettujen varpuspöllönpönttöjen määrä kasvoi 242 pöntöllä huippuvuodesta 2003. Tästä tehostuneesta pönttöjen
tarkastuksesta huolimatta seuranta-aineiston
pesintöjen ja reviirien määrä oli vain 42 %
vuoden 2003 tasosta. Esimerkkinä vuosien
välisestä vaihtelusta mainittakoon varpus18

Kuva 6. Huuhkajan keskimääräinen pesyekoko (munia / munapesä), poikuekoko (poikasia / poikaspesä) ja pesimistulos (poikasia / aloitettu pesintä) vuosittain 1986–2005.
Fig 6. Annual average clutch size, brood size (young / successful nest) and breeding output (young
per active nest) of Bubo bubo in 1986–2005.
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isoa poikasta / munapesä (n=1 085), ylittäen vuosikeskiarvojen keskiarvon 2,14 (n=
12 640) kirkkaasti.

Lapinpöllö

8,7 %, kun seurantajakson keskimääräinen
tuhoutumisprosentti on ollut 16,8 %. Pesimistulos ylsi siis uusiin huippulukemiin: 3,02

Myyrähuippujen mukaan asuinpaikkansa
valitsevasta lapinpöllöstä tehdyt pesä- ja
reviirihavainnot keskittyivät Etelä-Suomen
myyrämaille. Seuranta-aineistoon kertyi tietoja 53 reviiristä, joilla todettiin 31 pesintää.
Keski-Suomesta varmistettiin 10 lapinpöllön pesinnän lisäksi 8 reviiriä. Loput havaitut
lapinpöllöreviirit jakautuivat harvakseltaan
kautta maan eteläpuoliskon Varsinais-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle, josta seurantajakson aikana on perinteisesti tavattu eniten lapinpöllön pesiä ja reviirejä. Vuonna
2005 Pohjois-Pohjanmaalta varmistui vain
kolme pesintää ja kolme reviiriä. Vaikka
koko maan pesintöjen määrä jäi keskinkertaiseksi (seurantajakson yhdeksänneksi paras tulos), olivat pesivät lapinpöllöt asettuneet parhaille myyrämaille, sillä pesinnän
tunnusluvut olivat ennätykselliset ja aivan
omaa luokkaansa. Munavaiheessa tarkastetuissa pesissä (n=12) oli keskimäärin 4,67
munaa, mikä ylittää runsaalla munalla seu-

Kuva 7. Varpuspöllön aloitettujen pesintöjen
(musta) ja asutuiksi todettujen reviirien (harmaa)
määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina 1986–
2005. Määrät on saatu rengastajille vuosittain
lähetetyn petolintujen yhteenvetolomakkeen
perusteella. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla
ylhäällä) on eri jakoväli.

Kuva 8. Viirupöllön aloitettujen pesintöjen
(musta) ja asutuiksi todettujen reviirien (harmaa)
määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina 1986–
2005. Määrät on saatu rengastajille vuosittain
lähetetyn petolintujen yhteenvetolomakkeen
perusteella. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla
ylhäällä) on eri jakoväli.

Fig 7. The annual numbers of active nests found
(black) and occupied territories (grey) of Glaucidium passerinum by local areas from 1986 to
2005 according to the Raptor Questioinnaire.
The scale for the whole country (upper left) is
different from that of local areas.

Fig 8. The annual numbers of active nests found
(black) and occupied territories (grey) of Strix
nebulosa by local areas from 1986 to 2005 according to the Raptor Questioinnaire. The scale
for the whole country (upper left) is different
from that of local areas.

Hyvin harvinainen kahdeksan poikasen sarvipöllöpoikue Kanta-Hämeessä. Poikaset saivat jalkaansa
rengastajatoimikunnan puheenjohtajan Heikki Lokin renkaat. Kuva: Pertti Saurola.
Nests of Long-eared Owls with eight nestlings is very rare. The ringer was Heikki Lokki, the chairman
of the Finnish Ringers’ Association.

kaikilla käytössä olevilla mittareilla mitattuna
(kuvat 8 ja 9). Uusiin pesintämäärien alueennätyksiin yllettiin Satakunnassa, Suupohjassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Suomenselällä, Merenkurkussa, Etelä-Karjalassa
ja Etelä-Savossa. Muualla maassa jäätiin hieman aiempien huippujen alapuolelle, mutta pesintöjen tasainen runsaus kautta koko
viirupöllön levinneisyysalueen tuotti uudet
ennätysluvut. Pesintöjen määrä 1 166 oli
seurantajakson paras, samoin pesintöjen
ja reviirien summa 1 495 oli suurempi kuin
kertaakaan aiemmin seurantajakson aikana.
Viirupöllön pesäpönttöjen tarkastustehokkuus on ollut varsin tasaista viime vuosina.
Vuonna 2005 niitä tarkastettiin 4 293.
Kuluneena vuonna pesinnän tunnusluvut ylittivät seurantajakson aiemmat huippuluvut. Keskimääräinen pesyekoko (3,85
munaa, n=737) oli lähes munan verran
vuosikeskiarvojen keskiarvoa parempi.
Seitsenmunaisia pesiä löytyi viisi kappaletta ja Kanta-Hämeessä pönttöä tarkastanutta rengastajaa hämmensi poikkeuksellinen
kahdeksan munan pesye. Rengastusikäisiksi
pesässä varttui vain neljä poikasta. KeskiSuomessa rengastajaa vastaavasti ilahdutti
hyvin harvinainen seitsemän poikasen poikaspesä, joita seurantajakson historiassa on
aiemmin ollut vain kaksi. Viirupöllön poikasia rengastettiin enemmän kuin koskaan
aiemmin, 3 167, mikä ylittää vuoden 1999
huipputuloksen 1 005 poikasella!
Myyräravintoa riittikin hyvin pesäpoikaskaudelle asti, ja pesistä tuhoutui vähemmän
kuin koskaan aiemmin seurantajaksolla: vain
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rantajakson vuosikeskiarvojen keskiarvon
(3,61, n=205). Koska pesinnöistä tuhoutui
vain 4,2 % (seurantajakson keskiarvo 23,8
%) ja myyräravintoa mitä ilmeisimmin riitti
tukevasti koko pesäpoikasvaiheen, oli pesimätulos parempi kuin koskaan aiemmin
3,67 isoa poikasta / munapesä (n=24), seurantajakson vuosikeskiarvojen keskiarvon
ollessa 1,93 (n=542).

Sarvipöllö
Sarvipöllön pesinnät jakautuivat runsaina
laajalle alueelle Etelä- ja Länsi-Suomessa.
Pesintöjen määrät eivät nousseet aivan huippulukuihin millään osa-alueella, mutta pesintöjen ja reviirien yhteismäärä oli kuitenkin
733 (taulukko 3), joka yltää seurantajakson
vuosien välisessä vertailussa sijaluvulle neljä.
Runsaan myyräravinnon turvin pesimätulos
oli seurantajakson paras.
Ruutuaineiston kannanvaihtelukäyrästä
näkyvät aiemmat sarvipöllö- ja myyrähuiput
(kuva 3). Mennyt vuosi nousi kuluvan vuosituhannen parhaaksi. Runsaimmin sarvipöllöjä pesi Kymenlaakson paikallisyhdistyksen
alueella (139 reviiriä, joilla 95 pesintää) ja
Suupohjassa (82 reviiriä, joilla 59). Alueelliset vaihtelut olivat huomattavia. Etelä- ja
Pohjois-Savossa sekä Keski-Pohjanmaalla
sarvipöllö oli hyvin vähälukuinen pesijä.
Pohjoisemmasta Suomesta ei seuranta-aineistoon kertynyt lainkaan pesintään viittaavia havaintoja.
Kuten muillakin myyräravintoa käyttävillä pöllö- ja petolintulajeilla, onnistuivat
sarvipöllönkin aloitetut pesinnät oivallisesti. Sarvipöllön pesintä varmistuu useimmiten vasta pesä- tai maastopoikasvaiheessa
poikasten kerjuuäänen perusteella. Munapesiä tarkastetaan vuosittain niukasti. Huippuvuonna 1986 tarkastettiin 42 munapesää.
Seuranta-aineistoon on vuosien mittaan kertynyt tiedot 273 munapesästä; näiden keskimääräinen munaluku on ollut 4,49 munaa.
Vuonna 2005 munia oli tarkastetuissa 15
pesässä keskimäärin 5. Yhteenvetoaineiston toinen kahdeksan munan sarvipöllöpesye löytyi Suomenselältä. Keskimääräinen
poikuekoko oli seurantajakson suurin 3,77,
n=53, (ka=2,93, n=1 101). Kanta-Hämeessä
rengastettiin peräti kahdeksan poikasen poikue. Koska pesintöjen tuhoutumisprosentti
jäi alhaiseksi (5,36 %), tuli vuoden pesimätuloksesta (3,57 poikasta munittua pesää kohti) koko seurantajakson paras.

Uhanalaisten lajien seuranta
Pesiä ja maastopoikueita löytyi peräti 305.
Aiempi huippuluku 132 pesintää on yhteenvetoseurannan aloitusvuodelta 1986. Kun
vuoden 2005 suopöllöetsinnöissä todettiin
lisäksi 282 asuttua reviiriä, oli ilmoitettujen
suopöllön elinpiirien määrä yli kaksinkertainen aiempiin huippuihin verrattuna. Miltei puolet kaikista pesinnöistä (49 %) löytyi
Suomenselältä, ja lähes kolmasosa (31 %)
Suupohjasta. Suurin osa lopuista pesinnöistä jakautui Satakuntaan, Keski-Pohjanmaalle ja Merenkurkkuun. Poikasrengastuksissa
tehtiin poikkeuksellinen huipputulos, sillä
peräti 766 poikasta sai renkaan jalkaansa.
Näistä 133 rengasti suopöllöä pitkään tutkinut Sakari Ikola Lapualta. Edellinen suopöllön poikasrengastusten ennätys 268 on
vuodelta 1999.
Kannanvaihtelukäyrä (kuva 3) on saatu
19 petoruudun aineistosta, mutta aineisto
on niin pieni, että sen perusteella ei voida
tehdä luotettavia johtopäätöksiä suopöllön
pitkäaikaisesta kannankehityksestä.
Hyvästä myyrävuodesta johtuen suopöllön pesinnän tunnusluvut olivat vuosikeskiarvojen keskiarvoja parempia. Keskimääräinen
pesyekoko 6,32 munaa / munapesä perustui
ennätykselliseen määrään tarkastettuja pesiä
(n=149). Maininnan arvoinen on Suomenselällä todettu harvinainen kymmenmunainen pesye. Keskimääräinen poikuekoko 5,39
isoa poikasta / poikaspesä on seurantajakson historian toiseksi paras tulos. Yhdeksän
poikasen poikueita löytyi pesätarkastuksissa

neljä: kolme Suomenselältä ja yksi Suupohjasta. Pesimistulos 4,12 isoa poikasta / munapesä on seurantajakson kolmanneksi paras
(ka=3,41, n=689) – merkille pantavaa on kuitenkin se, että pesimistuloksen tunnusluvut
laskettiin ennätysmäärästä suopöllön pesiä,
sillä näiden lukumäärä oli 163.

Helmipöllö
Eteläisen Suomen laajalti hyvä myyrävuosi
2005 oli vaisu helmipöllövuosi. Sekä kannankehityskäyrää (kuva 3), että yhteenvetoseurannan kuvaajaa (kuva 10) tutkimalla
voi havaita pesivien helmipöllöjen määrän
olleen laskusuuntainen useilla paikallisyhdistysalueilla jo pitkään. 1980-luvun huippuvuosien kaltaisiin pesimismääriin on päästy
viime vuosina lähinnä vain Suomenselällä, Keski-Pohjanmaalla ja Kemi-Torniossa.
Useampikin rengastaja ihmetteli yhteenvetolomakkeella myyrien runsautta ja helmipöllöjen niukkuutta. Kenties helmipöllöjä
on metsissä nykyään vähemmän kuin seurannan alkuvuosina? Tutkimuksin on mm.
osoitettu, että helmipöllökoiraan elinikäinen
jälkeläistuotto alenee, kun vanhan metsän
osuus reviirillä vähenee (Laaksonen, Hakkarainen & Korpimäki 2004).
Helmipöllön vuosi oli pesintöjen ja reviirien summalla mitattuna seurantajakson 13.
paras, huonompia vuosia on kuusi. Runsaimmin pesintöjä oli Suomenselällä, Suupohjassa
ja Keski-Pohjanmaalla (taulukko 3). Niukasti

Suopöllö

Kuva 9. Viirupöllön keskimääräinen pesyekoko (munia / munapesä), poikuekoko (poikasia / poikaspesä) ja pesimistulos (poikasia / aloitettu pesintä) vuosittain 1986–2005.

Suopöllön pesintöjen ja reviirien määrä löi
seurantajakson aiemmat ennätystulokset.

Fig 9. Annual average clutch size, brood size (young / successful nest) and breeding output (young
per active nest) of Strix uralensis in 1986–2005.
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helmipöllön pesiä ja reviirejä oli odotetusti
niillä alueilla, joilla myyriä oli niukasti (kuva
2), esim. Pohjois-Karjalasta seuranta-aineistoon kertyi 7 pesintää ja 4 reviiriä ja Kainuusta vain 2 pesintää ja 1 reviiri.
Kuten varpuspöllöllä ja huuhkajalla oli
myös helmipöllöllä pesinnän aloittaneiden
parien määrä pienempi kuin huippuvuosina, mutta pesintätulos oli hyvä. Keskimääräinen pesyekoko 6,07 munaa / munapesä ylitti
selvästi vuosikeskiarvojen keskiarvon 5,16.
Pesintöjen tuhoutumisprosentti on helmipöllöllä vuodesta toiseen melko korkea. Vuonna
2005 se oli 22 %, mikä on kolmisen prosenttiyksikköä keskimääräistä alhaisempi, mutta
ei kuitenkaan jakson alhaisin. Tästä johtuen
pesimistulos ei yltänyt ennätykselliseksi, mutta oli kuitenkin seurantajakson viidenneksi
paras eli 3,61 isoa poikasta / munapesä.

Harvinaiset lajit
Maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi luokitellun kiljukotkan (BirdLife International
2005) pesintä onnistui. Pesästä rengastettiin yksi poikanen. Pesän sijainti on salattu suojelusyistä. Edelliset pesintäyritykset
maassamme ovat tiettävästi vuosilta 1974
ja 1975 (Solonen 1985).
Haarahaukan pesä- ja reviiritietoja on kertynyt seuranta-aineistoon lähes vuosittain.
Vuonna 2005 haarahaukan pesintä varmistui Kainuussa. ”Pesässä oli vain yksi poikanen heinäkuun alun rengastusreissulla (Jouni
Ruuskanen rengasti). Poikanen oli selvästi
laiha ja ilmeisen alipainoinen, pesässä ei ollut lainkaan vararavintoa” (Pekka Helo). Lisäksi ilmoitettiin asuttu haarahaukan reviiri
Keski-Suomesta.
Niittysuohaukan pesintä ilmoitettiin Satakunnasta. Pesintä onnistui lentopoikasvaiheeseen asti. Seuranta-aineistoon on vuoden 1992 jälkeen kertynyt niittysuohaukan
pesintöjä ja pesintäyrityksiä 1-6 kappaletta
vuosittain.
Tunturihaukkaseurannan tiedot saatiin Metsähallituksen tunturihaukkatyöryhmältä (Pertti Koskimies & Matti Mela). ”Tunturihaukan
asuttuja reviirejä varmistettiin vuonna 2005
Suomessa vähintään 23. Viime vuosina tehokas seuranta ja läpi pesimäkauden jatkuva valvonta on kattanut käytännössä kaikki
pesäpaikat, eikä pareja ole juurikaan hukassa yksittäisiä puupesijöitä lukuun ottamatta. Lisäksi rajojemme tuntumassa Ruotsin ja
Norjan puolella pesii yli kymmenen paria,
joista osalla on vaihtopesiä ja saalistusalueita Suomen puolella. Isoja pesäpoikasia oli
13 pesällä yhteensä 39, eli 1,7 poikasta aloitettua pesintää ja 3,0 poikasta onnistunutta
pesintää kohti. Onnistuneiden pesintöjen ja
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poikasten kokonaismäärät olivat pienemmät
kuin huippuvuonna 2004. Monet aloitetut
pesinnät etenkin Länsi-Lapissa tuhoutuivat
luultavasti haudonta-aikaisten rajujen lumipyryjen ja riekkokantojen romahtamisen vuoksi.
Huono ravintotilanne alentaa nimenomaan
pesintään ryhtyvien parien osuutta ja pesintöjen onnistumistodennäköisyyttä, ei niinkään
onnistuneiden pesintöjen poikasmääriä”.

Kiitokset
Kiitokset kaikille petolintu- ja pöllörengastajille! Ilman teidän työpanostanne petolintuseuranta olisi mahdottomuus. Toivotamme
terveyttä ja pitkää ikää.
Kiitokset tunturihaukkatyöryhmälle
(P.Koskimies, M.Mela ja T.Ollila) pesintätiedoista. Lämpimät kiitokset myös työtovereillemme Rengastustoimistossa kaikesta
tuesta ja avusta. Ja vielä erityiskiitokset niille
rengastajille jotka palauttivat lomakkeensa
ajoissa ja siten loivat uskoa, että lopuiltakin
petotiedot saadaan.

Summary: Breeding and population
trends of common raptors and owls
in Finland in 2005.
The nationwide monitoring study of common
birds of prey, the Raptor Grid, (Saurola 1986)
continues. The aim of the study is to gather comparable data for estimation of raptor population
trends. From 1982 onwards bird ringers and amateur ornithologists have searched raptor and owl
nests and territories in a total of 288 10 x 10 km
study plots (Fig. 2). In 2004, a total of 125 study
plots were checked (129 in 2004, Honkala, Björklund & Saurola 2005).
Since 1986 additional breeding data from
outside the study plots has been collected from
ringers using a Raptor Questionnaire. In 2005
approximately 43 700 potential nest sites were
checked (44 500 in 2004). Some 11 880 occupied territories were found including 8 028 active
nests (tables 3 and 4). The average clutch size and
breeding success for all common species reported
are given in Table 5. The annual variation of the
population index based on the numbers of occupied territories and active nests found of most
species on the study plots is shown in Fig. 3. Year
1997 has been used as a reference year (0%-level)
to which all others have been scaled.
In 2005, the number of active nests was higher than in the previous year, but the number of
occupied territories remained on the same level
(Table 3 and 4). Compared to the low microtine
year in 2004, the year 2005 was more favourable
for nesting for many species which prey on microtines, especially in southern and western parts
of Finland. There the number of microtine populations increased from the spring of 2004 and
the cycle remained on a high level throughout
the breeding season. However, numbers of microtines varied from site to site, and for example
along the southwestern coastal strip microtines
were absent (Fig. 2). Based on ringers’ observations, the level of microtine populations in other

Kuva 10. Helmipöllön aloitettujen pesintöjen
(musta) ja asutuiksi todettujen reviirien (harmaa)
määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina 1986–
2005. Määrät on saatu rengastajille vuosittain
lähetetyn petolintujen yhteenvetolomakkeen
perusteella. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla
ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig 10. The annual numbers of active nests
found (black) and occupied territories (grey) of
Aegolius funereus by local areas from 1986 to
2005 according to the Raptor Questioinnaire.
The scale for the whole country (upper left) is
different from that of local areas.
parts of Finland was mostly very low. Weather
conditions were mostly favourable for breeding
birds without disastrous cold spells.
The number of nests and active territories of
Pernis apivorus has steadily declined throughout
the monitoring period (Fig. 3). Active territories
of Circus aeruginosus increased to a new record
(334); a record number of active nests were also
encountered, and the number of ringed juveniles
(418) was the highest ever. Circus cyaneus was
scarce as usual: a total of 139 active territories
were found, 44 of those in area 44 and 21 in area
73 (Table 3). During the Questioinnaire data-gathering period the number of active territories has
varied between 66 to 198.
The lowest number of breeding attempts of Accipiter gentilis since 1998 was verified. Both the
Raptor Grid data and Raptor Questioinnaire data
show the slow but evident diminishing of the population of A.gentilis. However, according to Questioinnaire data, the population trend seems to vary
in different parts of country; in areas 11 and 21
the population has been stable, whereas in areas
31 and 32 the population has declined 50 % during the past 15 years. Intensive forest harvesting
has been claimed as a main factor for decreasing
population numbers in area 44; also persecution
has been reported as an increasing threat.
In the Raptor Grid data (Fig. 3) the declining
trend of Accipiter nisus is visible. In Raptor Questioinnaire data the number of active nests and territories (539) was the lowest since 1987.
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Breeding of Buteo buteo was succesful and
the productivity (2.44 young / active nest) rated
the best of the Questioinnaire period. However,
despite this promising situation, the number of
active nests and territories has been declining
through the Questioinnaire period. According to
Raptor Grid data (Fig. 3) more good years are
needed to halt the decline.
The very low numbers of microtines in Lapland
affected the breeding attempts of Buteo lagopus
– only nine nests were found, the lowest number
during the Questioinnaire period.
The year was very successful for Falco tinnunculus, and the amount of active nests reached
the highest number ever. In total, 2 042 breeding
attempts were recorded, which is 272 more than
in the previous record year 2003. The number of
checked nest-boxes and suitable twig-nests decreased by 150 from that of 2003. After the previous year’s slight “downhill”, the population-index
(Fig. 3) reached its highest peak. Out of the 2 042
nests with young, an all-time record of 9 674 nestlings were ringed as were 453 adults as well. The
top number of active nests was 27 from one 10 x
10 km study plot in area 72. The average clutch
size (5.6) and the breeding result (4.95 big young
/ active nest) were the highest of the Questioinnaire period. Six broods with eight young were
encountered (areas 22, 32, 41, 44, 71). Most of
the breeding attempts took place in nest-boxes,
which is thought to be the main factor behind
the recent increase of productivity (Fig. 5) and
population of F.tinnunculus (Fig. 3).
The year 2005 was relatively successful for the
scarce Falco columbarius, as the breeding output
(3.45, n=22) was above average. According to
Raptor Grid data the Falco subbuteo population
has remained stable (Fig. 3). As weather-conditions were favourable, the breeding success was
above average.
The population decrease of Bubo bubo slowed
according to both Questionnaire and Raptor
Grid data. The 261 active nests represented the
7th lowest ever, but the breeding pairs raised a
top number of young, breeding success (2.02,
n=238) being well above the average (1.6, n=5
397) (Fig.6).
The generally infrequent Surnia ulula was
a rare breeder: only five active nests and eight
territories were found. The breeding was confirmed in areas 43, 61, 73 and 81 (2). Outside
the Questionnaire and Raptor Grid data, a successful breeding was reported from the southern
archipelago (area 21).
After a massive invasion of Glaucidium passerinum in autumn 2003, the number of breeding
pairs was still low and the species largely absent.
Despite the more effective nestbox checking the
number of breeding pairs was only 42 % of the
record number of 2003 (Fig. 7). Even though the
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number of breeding pairs was relatively low, the
breeding attempts were successful and the average clutch size (7.21, n=205) was well above
the average (6.28, n=2 684); the breeding success 6.06 was the best of the monitoring period
1986–2005.
The number of checked nest-boxes of Strix
aluco has been 4 038–4 397 since 2000. During
this period the number of reported territories has
varied between 473 and 769. In 2005 a total of
699 active territories were reported on which 475
active nests were found. The breeding attempts
were successful: the clutch size (4.4, n=285) was
well above average, and the proportion of unsuccessful nests was the second lowest of the monitoring period. Also the breeding result (3.43) was
better than ever before.
Both the numbers of occupied territories and
active nests of Strix uralensis exceeded the previous records. A total of 1 166 active nests were
reported. The number of checked nestboxes hs
remained on the same level since 1999. The average clutch size (3.85, n=737) was the best of the
Questioinnaire period and also the breeding result was better than ever before (3.02, n=1 085).
A total of 53 occupied territories of Strix nebulosa was reported, of which 31 breeding attempts were confirmed. The highest concentration of S.nebulosa was in area 61 (Fig. 8) with
10 breeding attempts and 8 occupied territories.
The rest of the territories were sparsely distributed
throughout the southern half of country. Because
the clutch size (4.67 eggs / active nest) was well
above average, and the proportion of unsuccessful nests remarkably low, (4.2 %), the breeding
result became the best of the whole Questioinnaire period (Fig. 9).
The breeding attempts of Asio otus were distributed in high numbers in areas 23 and 72; elsewhere A.otus was a locally numerous breeder,
but was missing or almost so from eastern and
northern areas. Like other microtine-specialists this
year, the breeding attempts of A.otus were successful; the average brood size (3.77) was the highest of
the Questioinnaire period. Furthermore, the proportion of unsuccessful nests was the lowest ever
recorded (5.36 %), and breeding success was the
highest of the Questioinnaire period.
The number of both active nests and occupied
territories of Asio flammeus were the highest of the
whole Questionnaire period. A total of 305 active
nests or fledged broods and 282 active territories
were found. 49 % of the breeding attempts were
found in area 71 and 31% from area 72. A record
number (766) of young were ringed.
The decreasing trend of Aegolius funereus can
be seen in Raptor Grid (Fig. 3) and Questionnaire
data (Fig. 10). Like other owl species preying on
microtines, the breeding result of A.funereus was
above average (3.61, n=564).

Of the rare birds of prey, a breeding attempt of
Aquila clanga was successful and the pair raised
one chick. An active territory (area 61) and one
active nest (area 82) of Black Kite were found. A
breeding attempt of Circus pygargus was confirmed from area 12. The brood fledged successfully. Of a total of 23 active territories of Gyrfalcon
13 successful breeding attempts were confirmed.
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