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Maakotkan ja muuttohaukan
suojelutaso Suomessa
Tuomo Ollila & Pertti Koskimies
Suotuisan suojelun taso
EU:n luontodirektiivin (1992) tavoitteena on suojella erikseen nimettyjä luototyyppejä
ja lajeja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi (esim. Sierla ym.
2004). Tavoitetta arvioidaan suojelun suotuisalla tasolla, jota pyritään säilyttämään
tai palauttamaan ennalleen. Lajin suojelun suotuisaa tasoa arvioitaessa tutkitaan
sellaisten tekijöiden yhteisvaikutusta, jotka voivat pitkällä aikavälillä vaikuttaa lajin
levinneisyyteen tai yksilömääriin.
Lajin suojelun taso on suotuisa, kun seuraavat ehdot täyttyvät (Sierla ym. 2004):
1. Laji pystyy pitkällä aikavälillä säilymään elinkelpoisena osana luonnollista elinympäristöään.
2. Lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene nyt eikä todennäköisesti myöskään
ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.
3. Riittävän laaja elinympäristö lajin kantojen ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä
säilyy.
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Maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan valtakunnallinen seuranta ja suojelu
ovat Suomessa Ympäristöministeriön valtuutuksella Metsähallituksen vastuulla. Tehostaakseen näiden lajien seurantaa ja suojelua
Metsähallitus organisoi suojelutason arvioinnin petolintuasiantuntijoista koostuvan
pysyvän työryhmänsä avustamana vuonna
2007. Työ toteutettiin samaan aikaan ja samoilla kriteereillä kuin EU:n luontodirektiiviin kuuluvien lajien suojelutason arviointi,
jota EU edellytti Suomelta ja muilta jäsenmailta. Lintudirektiivin lajien arviointia EU ei
ole toistaiseksi edellyttänyt, mutta petolintujen tila päätettiin Metsähallituksessa arvioida
kansallisia tarpeita varten.
Esittelemme tässä artikkelissa maakotkan ja
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muuttohaukan suojelutason arvioinnin perusteet ja johtopäätökset. Taustatietoa Suomen
ja Euroopan populaatioista ja niiden ekologiasta löytyy käsikirjoista (esim. Forsman 1993,
Gensbøl & Koskimies 1995, Bauer ym. 2005,
Mebs & Schmidt 2006) lisäksi vuoden takaisista Linnut-vuosikirjan tilannekatsauksista
maakotkasta (Ollila & Koskimies 2007a) ja
muuttohaukasta (Ollila & Koskimies 2007b).
Tunturihaukasta vastaava suojelutason arviointi julkaistaan myöhemmin.

Pesimäalue 2006

Pesimäalue 1950

Tavoitteena seurannan ja
suojelun tehostaminen
Suojelutason arviointi on välttämätön työkalu varsinkin uhanalaisimpien lajien suojelussa. Petolintujen arvioinnissa tärkeimpinä
tavoitteina oli tarkentaa arvioita historiallisesta levinneisyydestä ja pesimäkannasta
sekä niissä tapahtuneista muutoksista nykyaikaan saakka. Lisäksi tarkasteltiin muutosten syitä, populaation elinvoimaisuuteen
vaikuttavia tekijöitä sekä lähitulevaisuuden
todennäköisimpiä uhkia.
Tärkein lähitulevaisuuden keino suurten
petolintujen suojelun tehostamiseksi on vielä suojaamattomien pesäpaikkojen säilyttäminen elinkelpoisina. Metsähallituksella on
omat ohjeet pesäpaikkojen suojelusta valtion
mailla, mutta myös yksityismailla sijaitsevien
pesäpaikkojen suojelu pitäisi varmistaa viipymättä. Lisäksi on välttämätöntä jatkaa uu-

Kuva 1. Maakotkan pesimäalue Suomessa vuosina 2006 ja 1950 tunnettujen pesäpaikkojen perusteella (50 km:n tarkkuudella). Nykyinen levinneisyys perustuu vuosina 2002–2006 asuttuihin reviireihin (2007 Pohjois-Karjalasta löytyi uusi pesä reviiriltä, jolla se on ollut hukassa 1990-luvun puolivälistä). 1900-luvun puolivälin kartta perustuu Sovisen (1953) ja Linkolan (1962) kokoamaan aineistoon.
Fig. 1. The breeding range of the Golden Eagle in Finland in 2006 and 1950 (based on known nestsites, shown with an accuracy of 50 km). The present range is based on territories which have been
occupied at least once in 2002–2006. In addition, in 2007 a new nest-site was found in North Karelia
(easternmost Finland) in a previously known territory, where the nest had not been known since the
mid-1990s. The range in the 1950s is based on material gathered by Sovinen (1953) and Linkola (1962).

sien pesäpaikkojen tehokasta etsintää sekä
pesintätuloksen seuraamista luotettavilla ja
vertailukelpoisilla menetelmillä. Myös tutkimusta lajien populaatiodynamiikasta ja
suojelubiologiasta on tehostettava, jotta
populaatioiden elinvoimaisuus ja suojelutaso voidaan arvioida entistä luotettavammin.

Taulukko 1. Maakotkan seurantatulokset Suomessa vuosina 2005–2007.
Table 1. Results of the Golden Eagle monitoring project in Finland in 2005–2007.

Maakotkan pesintätulos 2005-2007
Reviirit / Territories

2005 2006 2007

Tunnettuja reviirejä / Territories known
Asuttuna viiden viimeisen vuoden aikana / Occupied during the last 5 years
Asumaton viiden viimeisen vuoden aikana / Unoccupied during the last five years
Asuttu reviiri, tunnettu pesä / Occupied territories, nest found
Asuttu reviiri ilman tunnettua pesää / Occupied territory, nest unknown
Tarkastettuja reviirejä / Territories checked
Pareja / Pairs
Pesintä / Nesting

416
370
46
293
1
412
294

Epäonnistuneita pesintöjä / Unsuccessful nests
Onnistuneita pesintöjä (poikaset) / Successful nests (with young)
Poikasia (iso+pieni) / Nestlings (small + big)
Kahden poikasen pesiä / Nests with two nestlings
Poikasia/onnistunut pesintä / Nestlings/successful nest
Poikasia/asuttu reviiri (pesä tunnettu) / Nestlings/occupied territory (nest known)
Poikasia/pari / Nestlings/pair
Prosentteina / Percentage

32
21
15
104 120 153
122 136 193
18
16
40
1,17 1,13 1,26
0,42 0,49 0,62
0,41 0,49 0,62

Pareja tarkastetuista / Pairs/territories checked
Onnistuneita pesintöjä asutuista / Successful nests/territories checked
Epäonnistuneita pesintöjä asutuista / Unsuccessful nests/occupied territories
Onnistuneita pesintöjä tarkastetuista / Successful nests/territories checked
Tarkastettuja tunnetuista reviireistä / Territories checked/territories known
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71
35
11
25
99

425
357
68
280
0
414
280

68
43
8
29
97

435
377
58
311
0
433
311

72
49
5
35
100

Varsinkin kuolevuudesta, liikkuvuudesta ja
kannansäätelyn avaintekijöiden keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä tarvitaan runsaasti
lisää tutkimustietoa.

Maakotka
Luonnonsuojeluasetus:
erityisesti suojeltava, rauhoitettu laji
Lintudirektiivi: Liitteen I laji
Uhanalaisuusarviointi 2000:
Vaarantunut laji (VU)

Levinneisyys
Vaikka historialliset tiedot maakotkan levinneisyydestä ovat osasta Suomea puutteellisia, totesi von Wright (1859) lajin pesineen
1800-luvun puolivälissä vielä eteläisimmässäkin Suomessa. Pesimäkanta säilyi etelässä
pisimpään Kaakkois-Suomessa. Pesälöytöjä tunnetaan esimerkiksi Kymenlaaksosta,
Etelä- ja Raja-Karjalasta 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen saakka, mutta myös Etelä-Hämeestä (Kolthoff & Jägerskiöld 1898,
Jägerskiöld & Kolthoff 1926, Merikallio
1958, von Haartman ym. 1963–1967). Yhtenäisen levinneisyysalueen eteläraja siirtyi 1920–1930-luvuilla Joensuu–Jyväskylä–
Kokkola-linjalle (Sovinen 1953, Linkola 1962,
von Haartman ym. 1963–1967).
Tarkempia tietoja maakotkan levinneisyydestä ja runsaudesta eri osissa Suomea on
1950-luvulta, jolloin Pentti Linkola (1962)
kokosi pesäpaikkatietoja Suomen luonnon-
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suojeluyhdistykselle (Linkola 1962) ja Matti
Sovinen (1953) Suomen Riistanhoitosäätiölle. Pesimäalueen eteläraja oli säilynyt samoilla tienoilla kuin muutama vuosikymmen
aiemmin, mutta asuttuja reviirejä tunnettiin
Pohjois-Karjalasta enemmän kuin nykyisin.
Lisäksi Suomenselän eteläosissa ja Satakunnassa pesi vielä useita pareja (kuva 1). Muuten 1900-luvun puolivälin levinneisyys ei
poikkea olennaisesti nykyisestä.
Levinneisyyden supistuminen 1800-luvun
loppu- ja 1900-luvun alkupuolella selittyy
pesintöjen tuhoutumisella ja parien väistymisellä suurimmille metsäalueille kauemmas
vainon ja laajentuneen asutuksen, teiden,
metsätalouden ja muiden pesimäalueita
pirstovien ihmisen toimien vuoksi. Maakotka
rauhoitettiin vasta vuonna 1962, mutta poronhoitoalueella ampumiseen myönnettiin
poikkeuslupia vuoteen 1968 asti. Aikuisten
kotkien törmääminen sähkölinjoihin ja liikennevälineisiin autioitti luultavasti pienen
määrän pesäpaikkoja.
Viime vuosikymmeninä metsätalous on
vaikuttanut levinneisyyteen olennaisimmin.
Vanhojen metsien hakkuut ovat johtaneet
pulaan tukevista pesäpuista ja suo-ojitukset
sekä nuorten metsien tihentyminen avoimista saalistusmaastoista. Riittävän tukevaksi
pesäpuu kehittyy pohjoisruotsalaisten tutkimusten mukaan vähintään 200:n, usein
vasta 300 vuoden iässä (Tjernberg 1983).

Pesimäkannan koko
Pesimäkanta arvioitiin 1950-luvulta 1970-luvun alkupuolelle noin 80–200 pariksi (Merikallio 1958, Linkola 1962, Haartman ym.
1963–1967). Parhaaseen tietoon perustuva

ja luotettavin oli varmasti Pentti Linkolan arvio 1960-luvun puolivälissä: 150–200 paria
(von Haartman ym. 1963–1967, ks. myös
Sulkava 1968, 1972, Suominen 1967). Sekin
lienee ilmeinen aliarvio johtuen Lapin monien pitäjien huonosti tunnetuista reviireistä.
Todennäköisemmin koko maan parimäärä
oli suurempi, 250–300 parin luokkaa. Se oli
tuolloin luultavimmin 1900-luvun alhaisimmalla tasollaan pitkän vainokauden jäljiltä ja
kotkasta piittaamattoman tehometsätalouden jatkuttua joitakin vuosikymmeniä.
Vuodesta 1998 lähtien, jolloin maakotkan
porotaloudelle aiheuttamat vahingot on korvattu kunkin paliskunnan alueella sijaitsevien
pesien määrän perusteella, tunnettujen reviirien määrä on kasvanut 150 reviirillä. Niistä
vain pieni osa on todellisuudessa syntynyt 10
viime vuoden aikana, pääosa sen sijaan on
tullut tietoon poromiesten ilmoitusten ja tehostuneen reviirien ja vaihtopesien etsimisen
seurauksena (Ollila 2000a, 2003a, 2006a).
Vuonna 2007 Suomessa tunnettiin kaikkiaan
435 maakotkareviiriä, joista 377 oli asuttuina
viimeisten viiden vuoden aikana (taulukko
1). Arvioimme todelliseksi asuttujen reviirien
määräksi nykyisin 430–460. Kanta lienee kasvanut reilulla kolmanneksella 1900-luvun puolivälin alimmasta tasostaan vainon loppumisen
ja pesäpaikkojen suojelun ansiosta.
Useita kymmeniä prosentteja maakotkapareista voi jättää huonon ravintotilanteen
vallitessa pesimättä petolinnuille tyypilliseen
tapaan. Lisäksi kantaamme kuuluu pesivien
aikuisparien ohella ei-sukukypsiä sekä aikuisiakin pesimättömiä yksilöitä, jotka eivät ole asettuneet vielä omalle reviirilleen, luultavasti ainakin 500–1000 yksilön verran (Watson 1997).

Kuva 2. Maakotkan rengastusikäisten, noin 6–8 viikkoa vanhojen poikasten lukumäärä asuttua reviiriä kohti Suomessa vuosina 1971–2007.
Fig. 2. The average number of big Golden Eagle nestlings (ca. 6–8 wk old) in Finland in 1971–2007.
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Mikäli kaikki maakotkalle sopivat elinympäristöt olisivat asuttuina 1950-luvun puolivälin
tilannetta vastaavalla, eteläosistaan hieman
nykyistä laajemmalla pesimäalueella, saattaisi
kanta yltää parhaimmillaan 600 pesivään pariin. Vainon vuoksi kanta ei ole luultavasti ollut
näin suuri ainakaan pariinsataan vuoteen.

Kuolleisuus ja pesimätulos
Suomen maakotkien kuolleisuudesta ei ole
luotettaviin tutkimuksiin perustuvaa tietoa.
Populaatiomme kuolleisuus lienee samaa
suuruusluokkaa kuin Ruotsissa, missä maakotkat elävät pääosin samankaltaisissa luonnonoloissa. Ruotsalaisen rengastusaineiston
avulla Tjernberg (2006) laski ensimmäisen
elinvuoden kuolleisuudeksi 42,7 %, toisen
30,8 %, kolmannen 16,5 % ja 4.–5. elinvuoden 16,5 %. Kokonaiskuolleisuus viidenteen
ikävuoteen mennessä, ennen sukukypsyyden saavuttamista, on 77 %. Aikuisten lintujen kuolleisuus on muutaman prosentin
luokkaa vuodessa. Rengaslöytöihin perustuvaan kuolleisuusarviointiin sisältyy monia
virhelähteitä, joten luvut eivät ole todellisuudessa näin tarkkoja.
Rengastusikäisten, normaalisti 6–8 viikkoa vanhojen poikasten määrä asuttua reviiriä kohti on pienentynyt 1970 luvulta lähtien (kuva 2). Mahdollisia syitä voisivat olla
esimerkiksi ravinnon pitkäaikainen väheneminen, mikä saattaisi osittain johtua kannan
kasvusta johtuvasta kilpailusta. Taustalla voi
olla joku muukin toistaiseksi tuntematon tekijä. Toisaalta kyse voi olla myös aineistoomme sisältyvästä harhasta: on mahdollista, että
1970-luvulla tarkastustoiminta keskitettiin niille reviireille, joilla pesintöjen oli huomattu
onnistuvan usein. Vapaaehtoiset rengastajat
tarkastivat pesiä omalla kustannuksellaan, ja
merkittävä motivaatio heillä oli saada poikasia rengastettua. Jos asuttuja reviirejä, joilla
pesinnät tuhoutuivat keskimääräisellä todennäköisyydellä tai sitä useammin, jäi tarkastamatta suhteessa enemmän kuin nykyisin,
poikasmäärä reviiriä kohti on vanhoissa tilastoissa todellisuutta suurempi.
Pieni osa poikasista menehtyy normaalin
rengastusiän jälkeen, joten lentokykyisiksi
kehittyvien poikasten määrä on hieman pienempi kuin kuvassa 2. Skotlannin maakotkapopulaation elinvoimaisuuden arviossa pidetään kriittisenä rajana 0,5 poikasta asuttua
reviiriä kohti (Whitﬁeld ym. 2006). Tätä arvoa ei voi kuitenkaan sellaisenaan soveltaa
Suomeen, koska ilmasto, elinympäristöt, ravintovalikoima ja monet muut kuolleisuuteen, pesimätulokseen ja liikkuvuuteen vaikuttavat tekijät ovat erilaisia Skotlannissa.
Jos Suomessa maakotkapopulaation kuol-
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leisuus olisi kuitenkin samaa suuruusluokkaa
kuin Ruotsissa ja Skotlannissa, pesimätuloksemme ylittäisi Skotlannin kriittisen rajan sen
verran, että kanta kasvaisi maassamme 2–3
parilla vuosittain. Jos oletukset pätisivät, kotkakantamme olisi todellisuudessa pystynyt
kasvamaan 250–300 parista 1950-luvun
jälkeen noin 450 nykyiseen pariin. Koska
laskelma sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä, on siihen suhtauduttava varauksin.
Joka tapauksessa maakotkan lisääntymistulos on luultavasti lähellä suomalaistakin kriittistä rajaa, ja sen pitempiaikainen heikentyminen nykyisestä luultavasti johtaisi ennen
pitkää parimäärän loivaan laskuun. Ruotsin
maakotkakannan, joka on vajaat 500 paria,
pesimätulos on samaa luokkaa kuin Suomessa (Tjernberg & Svensson 2007).

Suojelutaso: arvion perusteet
Maakotkan levinneisyysalue on hieman
suppeampi kuin 1900-luvun puolivälissä
kattaen noin 150 000 km2. Enteitä alueen
supistumisesta ei ole. Vaikka uudet reviirit
löytyvät valtaosaksi levinneisyyden ydinalueelta Pohjois-Suomesta, pesimäalueen
eteläosistakin löytyy lähes vuosittain uusia
reviirejä, jotka todellisuudessakin ovat syntyneet vasta hiljattain. Lisäksi on viitteitä siitä,
että uusia pareja saattaa asettua pesimään
lähitulevaisuudessa nykyisen levinneisyysalueen eteläpuolelle.
Maakotkalle riittävän rauhallisia ja saalistukseen sopivia takamaita ei ole kuin rajallisesti siellä täällä, joten levinneisyysalue voi
laajentua lähitulevaisuudessa vain hyvin hitaasti (esim. Pernu 1997). Ottaen huomioon
kaikki metsäalueet, joilla maakotka voisi tulla toimeen, pesimäalue voisi maksimissaan
kattaa 200 000 km2. Tämä edellyttää kuitenkin, että ravintoa on riittävästi, ja että kotkat
pikku hiljaa häiriintyvät nykyistä vähemmän
pesäpaikoilla satunnaisesti liikkuvista ihmisistä. Tottumista ihmiseen osoittavat monet
Pohjois-Suomen parit, jotka ovat asettuneet
viime aikoina aikaisempaa lähemmäs teitä,
asutusta ja muita säännöllisen ihmistoiminnan vaikutuspiirissä olevia alueita, sekä jopa
rengastajien kimppuun käyvät emot.
Populaatio on kasvanut hitaasti, mutta ilmeisen vakaasti, ja pääosassa Lappia pesimätiheys on maksimaalinen tai lähellä sitä. Olennaisesti kehityssuuntaa huonontavia tekijöitä
ei ole näköpiirissä. Poikastuotto vaihdellee
luonnollisissa rajoissa. Populaation rakenne
ja kannansäätelyyn vaikuttavista tekijöistä
kuolleisuus ja liikkuvuus tunnetaan toistaiseksi huonosti, mutta kanta vaikuttaa parimäärän
kasvun perusteella elinvoimaiselta.
Maakotkan elinympäristö heikkeni rajuim-
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min 1950–1970-luvuilla vanhojen metsien
hakkuiden ja avosuo-ojitusten ollessa laajaalaisimmillaan. Levinneisyyden ydinalueella
Lapissa elinympäristöt ovat kuitenkin viime
aikoina säilyneet kohtalaisen laadukkaina laajojen suojelualueiden ja pääosaksi ojittamatta
jääneiden soiden ansiosta. Myös tunturiylängöt tarjoavat runsaasti avointa saalistusmaastoa. Pesäpaikat ovat säilyneet pääsääntöisesti elinkelpoisina reviirikohtaisten suojelu- ja
hoito-ohjeiden ansiosta. Toisaalta Lapin läänin eteläpuolella rauhallisten pesäpaikkojen,
tukevien pesäpuiden ja avointen saalistusmaiden puute estävät tehokkaasti uusien elinkelpoisten reviirien syntyä.

Suojelutaso: johtopäätökset
Suotuisan suojelutason kriteeriksi levinneisyydessä asetettiin 1900-luvun puolivälin
taso. Sitä laajemmalle alueelle maakotka ei
nyky-Suomessa mitä todennäköisimmin pysty lähivuosikymmeninä levittäytymään. Kannan tavoitetasoksi asetettiin 600 paria, mikä
olisi mahdollinen tuolla levinneisyysalueella
olevilla riittävän isoilla metsäalueilla, mikäli
maakotkan ihmisarkuus nykyisten viitteiden
mukaan vielä vähenisi.
Nykyinen levinneisyysalue on korkeintaan
20 % suppeampi ja kanta maksimitasoon
(600 paria) verrattuna 25 % pienempi kuin
nämä tavoitetasot. Tämän perusteella sekä
levinneisyysalue että populaatiokoko ovat
epäsuotuisia ja riittämättömiä. Samaan arvioon päädyttiin elinympäristöjen tilassa, koska
varsinkin yhtenäisen pesimäalueen eteläpuolella niiden laatu on heikentynyt olennaisesti
ihmisen toiminnan tuloksena. Tärkein tekijä
suojelutason epäsuotuisuuteen ja riittämättö-

myyteen on edelleen pieni populaatiokoko,
mikä on pääkriteeri lajin luokitteluun vaarantuneeksi (raja-arvona noin 1000 lisääntymiskykyistä yksilöä, Rassi ym. 2001).
Maakotkan lähitulevaisuuden tila arvioitiin
edellisistä arvioista huolimatta hyväksi, koska
kanta on kasvanut pitkään vakaasti, joskin hitaasti. Lähitulevaisuudessa ei näköpiirissä ole
sellaisia uhkia, jotka muuttaisivat suotuisaa
kehityssuuntaa olennaisesti. Pitkällä tähtäimellä nykysuuntaus suo mahdollisuuden levinneisyyden ja populaation kasvulle.

Tulevaisuuden uhkat
Suotuisan kehityksen mahdollisia uhkatekijöitä pitkällä aikavälillä ovat ihmisten vilkastuva
liikkuminen pesäpaikoilla ja siitä aiheutuva
häiriö, mikä johtaisi pesintöjen tuhoutumiseen nykyistä todennäköisemmin. Etenkin
moottorikelkkailu on voimakkaasti yleistynyt,
mutta myös kesäaikaan retkeilijöitä liikkuu
kasvava joukko kaikkialla Lapissa. Kasvava
liikenne sekä turismiin, energiantuotantoon ja
-siirtämiseen sekä muuhun toimintaan liittyvä uudisrakentaminen kasvattaa riskiä törmäyksiin, jotka esim. Tjernbergin & Svenssonin
(2007) mukaan ovat hyvin yleinen kuolinsyy
varsinkin nuorilla kotkilla.
Metsien rakenteen muutos, etenkin vankkojen puiden puute, aukeiden alueiden pensoittuminen ja harvapuisten metsien tihentyminen,
voi johtaa pahenevaan pulaan pesäpaikoista
ja heikentää ravinnon saatavuutta.
Kanalintujen ja mahdollinen jänisten väheneminen voi heikentää ravintotilannetta.
Porotalouden muutokset, kuten lisäruokinta
ja tarhaaminen, voivat vähentää haaskojen
ja siten maakotkan talviravinnon määrää. Sa-
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maan suuntaan on vaikuttanut jo teurastusten
loppuminen erotusaidoilla ja keskittyminen
muutamiin keskusteurastamoihin. EU:n myötä
tulleet rajoitukset tarkastamattomien haaskojen käyttöön luonnonkuvauksessa ja kotkien
ruokinnassa ovat vähentäneet talvihaaskojen
määrää. Lisääntyvä ympäristön kemikalisoituminen voi kasvattaa myrkkyrasitusta emojen
elimistössä ja sitä kautta heikentää pesimätulosta ja kasvattaa kuolleisuutta.
Ilmaston muutoksen ennakoidaan pirstovan
maakotkan levinneisyysaluetta joka puolella
Eurooppaa (Huntley ym. 2007). Havumetsävyöhykkeen siirtyminen pohjoiseen voi johtaa
jopa Jäämeren suurimpien saarien asuttamiseen sekä Etelä-Euroopan nykyisen vuoristokannan siirtymiseen osittain kohti Keski-Eurooppaa. Suomen ja Skandinavian keskiosien
odotetaan menettävän pääosan kotkakannasta metsätyyppien muutosten vuoksi, pohjoisimmille tunturi- ja tundra-alueille syntyy taas
uusia elinympäristöjä. Kokonaisuudessaan
kannan painopiste siirtyy siis kohti pohjoista, mutta ennusteet ovat epätarkempia kuin
monilla muilla Euroopan lintulajeilla, koska
ilmaston lisäksi maakotkan levinneisyyteen
vaikuttavat monet muut tekijät ja etenkin ihmisen toiminta (Huntley ym. 2007).

Suojelukeinot
Maakotkalle on laadittu Metsähallituksessa kansallinen suojeluohjelma vuonna 1993
(Antti Below, julkaisematon). Siihen perustuvat
myös reviiri- ja pesäkohtaiset suojelu- ja hoitosuunnitelmat. Tämä ohjelma on uudistettava ja
päivitettävä lähivuosina, koska uusia reviireitä
on löydetty runsaasti, ja tieto esimerkiksi elinympäristövaatimuksista on parantunut.
Nykyisin asutuilla reviireillä (asuttuna viiden viimeisen vuoden aikana) tunnetuista
pesistä 44 % on suojelualueilla. Suojelualueiden pesistä 15 on muilla kuin Natura-alueilla. Suojelualueiden ulkopuolisista pesistä
Metsähallituksen hallinnassa olevilla mailla
on 74 %. Yksityisten tai yhteisöjen suojelemattomilla mailla on 118 pesää.
Metsähallitus on laatinut suojelemattomille pesäpaikoille pesäkohtaiset metsätalousohjeet. Pesää ympäröivällä, noin 200
m leveällä, maaston ja metsätyypin mukaan
määräytyvällä A-vyöhykkeellä metsätaloustoimet on kielletty kokonaan. B-vyöhykkeellä (keskimäärin 800–1000 metriä) ne on
kielletty 15.2.–31.7., mikäli pesä on asuttu.
B-vyöhykkeellä rajoitetaan myös teiden ja
retkeilyreittien rakentamista.
Poronhoitoalueella reviirien määrään ja
poikastuottoon perustuva kotkahaittojen
korvausjärjestelmä on lopettanut vainon harvoja yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Se
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on myös olennaisesti parantanut seurannan
tehokkuutta ja luotettavuutta sekä tietojen
pysymistä ajan tasalla.
Tekopesien rakentaminen varsinkin pesimäalueen eteläosissa on merkittävästi helpottanut pulaa sopivista pesäpuista. Tekopesien rakentamistarvetta on tarkasteltava
koko levinneisyysalueella, ja pesiä on rakennettava ja kunnostettava johdonmukaisesti, eikä pelkästään sen mukaan, missä
vapaaehtoisia rakentajia riittää. Koordinoidun haaskaruokinnan merkitystä varsinkin
nuorten vaeltavien kotkien talviapuna sekä
Etelä-Suomen sopivimpien potentiaalisten
pesimäalueiden asuttamisen vauhdittajana
on selvitettävä.
Viimeisten viiden vuoden aikana noin 60
tunnettua reviiriä on ollut asumattomana. Todellisuudessa asumattomia näistä reviireistä
on satunnaishavaintojen ja muiden viitteiden
perusteella luultavasti vain 10–15, ja muilta
on vaihtopesä hukassa. Uusien ja piilossa olevien pesien etsintää tehostetaan entisestään
lähinnä Metsähallituksen kenttähenkilöstön
avustuksella. Pesien etsintämenetelmät ovat
kehittyneet kokemuksen myötä, ja esimerkiksi Piisilän (2006) havainnot kotkien soitimesta
ja muusta aktiivisuudesta pesäpaikoilla ovat
arvokkaita havaintojen tulkinnassa.
Seuranta jatkuu kaikilla pesäpaikoilla entiseen tapaan siten, että pesä tarkastetaan vähintään kerran isojen poikasten aikaan (kesäkuun loppupuolella tai heinäkuun alussa).

Uhanalaisten lajien seuranta
Lisäksi tulisi perustaa alueellisesti ja elinympäristöjen suhteen edustavia erityisseurannan
alueita, joilla pesät tarkastetaan kolmasti pesimäkauden aikana pesinnän aloittavien parien
ja todellisen lentopoikastuoton tutkimiseksi.
Suotuisan suojelutason tarkempi arviointi edellyttää lisäksi yksityiskohtaisempaa ja
luotettavampaa tietoa erityisesti populaatioiden rakenteesta, kuolevuudesta, liikkuvuudesta, elinympäristövaatimuksista ja elinympäristön käytöstä sekä ravinnon ja muiden
luonnonolojen ja ihmisen aiheuttamien
muutosten merkityksestä kannan kokoon
ja sen säätelyyn. Uusien populaatiotutkimusten yhteydessä jo kertynyt aineisto analysoidaan aikaisempaa monipuolisemmin
ja tarkemmin Metsähallituksen sekä Oulun
yliopiston tutkijoiden ja muiden maakotkaasiantuntijoiden yhteistyönä (ks. Ollila &
Koskimies 2007).

Muuttohaukka
Luonnonsuojeluasetus: erityisesti
suojeltava, rauhoitettu laji
Lintudirektiivi: Liitteen I laji
Uhanalaisuusarviointi 2000: erittäin
uhanalainen laji (EN)

Levinneisyys
Muuttohaukka pesi koko Suomessa ulkosaaristosta Tunturi-Lappiin 1950-luvulle asti
(esim. Hortling 1929–1931, Kivirikko 1946).

Taulukko 2. Muuttohaukan seurantatulokset Suomessa vuosina 2005–2007.
Table 2. Results of the Peregrine Falcon monitoring projectin Finland in 2005–2007.

Muuttohaukan pesintätulos 2005-2007
Reviirit / Territories

2005 2006 2007

Tunnettuja reviirejä / Territories known
Asuttuna viiden viimeisen vuoden aikana / Occupied during the last 5 years
Asumaton viiden viimeisen vuoden aikana / Unoccupied during the last five years
Asuttu reviiri, tunnettu pesä / Occupied territories, nest found
Asuttu reviiri ilman tunnettua pesää (emo(t) reviirillä) /
Occupied territory, nest unknown (bird(s) observed)
Tarkastettuja reviirejä / Territories checked
Pareja / Pairs
Pesintä / Nesting
Epäonnistuneita pesintöjä / Unsuccessful nests
Onnistuneita pesintöjä (poikaset) / Successful nests (with young)
Poikasia / Nestlings
Poikasia/onnistunut pesintä / Nestlings/successful nest
Poikasia/ asuttu reviiri (pesä tunnettu) / Nestlings/occupied territory (nest known)
Poikasia/pari / Nestlings/pair
Prosentteina / Percentage
Pareja tarkastetuista / Pairs/territories checked
Onnistuneita pesintöjä asutuista / Successful nests/territories checked
Epäonnistuneita pesintöjä asutuista / Unsuccessful nests/occupied territories
Onnistuneita pesintöjä tarkastetuista / Successful nests/territories checked
Tarkastettuja tunnetuista reviireistä / Territories checked/territories known

276
213
63
127
37

298
241
57
160
22

316
262
54
166
34

231
164

273
160

292
200

6
15
25
115 138 119
268 337 254
2,33 2,44 2,13
2,11 2,11 1,53
1,63 1,85 1,27
71
91
5
50
84

59
86
9
51
92

68
72
15
41
92
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Uhanalaisten lajien seuranta
Vanhojen, ylimalkaisten tietojen mukaan
kanta oli tihein Ahvenanmaalla, Turun saaristossa, Uudellamaalla, Etelä-Hämeessä ja
Pohjanmaalla, mutta Keski- ja Järvi-Suomessa
harvempi, luultavasti soiden vähäisemmän
alan ja maaston yleisen karuuden vuoksi (esim. Linkola 1959, von Haartman ym.
1963–1967).
Pohjoisempaa tiedot ovat puutteellisia tutkimuksen vähäisyyden vuoksi, joskin lajin
löytyminen hyvin tutkituilta seuduilta viittaa
siihen, että pesimäalue kattoi koko PohjoisSuomen. Pesäpaikat ja saalistusympäristöt olivat ainakin nykyisen veroisia, eikä ravinnon
saatavuuskaan luultavasti rajoittanut levinneisyyttä, vaikka esimerkiksi monia lokki-, kahlaaja- ja vesilintuja on säätelemättömämmän
metsästyksen vuoksi ollut nykyistä niukemmin (esim. Väisänen ym. 1998).
Pesimäkantamme hupeni yhtäkkisesti
1950–1960-luvuilla DDT:n ja muiden ympäristömyrkkyjen aiheuttaman maailmanlaajuisen kannanromahduksen yhteydessä.
Pesivät parit hävisivät Etelä-Suomesta muutamia yksittäisiä paikkoja lukuun ottamatta
1960-luvun alkuun mennessä, ja viimeisetkin pesäpaikat autioituivat maan eteläpuoliskossa 1970-luvun alussa.
Pesimäalue oli suppeimmillaan 1970-luvun
alkupuolella ja rajoittui Etelä- ja Keski-Lapin
suoseuduille (Aro 1973, Wikman 1983). Se
alkoi laajentua kannan elpymisen myötä nopeasti 1980-luvulla (Wikman 1990). Oulun
läänin keski- ja pohjoisosien sekä Lapin läänin etelä- ja keskiosien suoseutujen välillä oli
vielä 1990-luvun alussa kuitenkin satakunta
kilometriä leveä haukaton vyöhyke (Wikman
1993, 1995, Väisänen ym. 1998), joka kuroutui umpeen ennen vuosituhannen vaihdetta
(Ollila 2000b, 2003, 2006b).
Nykyinen pesimäalue kattaa Pohjois-Pohjanmaan ja Peräpohjolan länsiosat sekä Lapin läänin lukuun ottamatta pääosaa Inarista ja Utsjoesta (kuva 3). Vaikka pesimäalue
on laajentunut huomattavasti 30 vuodessa
maan pohjoispuoliskossa, ei Oulun läänin
eteläpuolelle ole toistaiseksi asettunut pesimään kuin joitakin yksittäisiä pareja Pohjanmaalla. Pesimäaikaiset ja pesintään viittaavat
havainnot Etelä-Savosta ja Pohjois-Karjalasta
2000-luvulla sekä tiedot pesinnöistä Venäjän-Karjalassa (Zimin ym. 2006, Vladimir
Galushin suull.) viittaavat kuitenkin pesimäalueen laajentumiseen kohti etelää lähivuosina. Koska uusia reviirejä on etsitty
tehokkaasti ja kattavasti vain nykyisen pesimäalueen ydinosissa, on luultavaa, että sen
reunoilla ja jopa ulkopuolella pesii useita pareja toistaiseksi löytämättömissä paikoissa.
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Pesimäalue 2007

Pesimäalue ennen vuotta 1950

Kuva 3. Muuttohaukan pesimäalue Suomessa vuosina 2007 ja ennen vuotta 1950 tunnettujen pesäpaikkojen perusteella (50 km:n tarkkuudella). Nykyinen levinneisyys perustuu vuosina 2003–2007 asuttuihin reviireihin, 1900-luvun puoliväliä edeltävä levinneisyys Linkolan (1959) kokoamaan aineistoon.
Fig. 3. The breeding range of the Peregrine Falcon in Finland in 2007 and before 1950 (based on
known nest-sites, shown with an accuracy of 50 km). The present range is based on territories which
have been occupied at least once in 2003–2007). The range before 1950 is based on material gathered by Linkola (1959).

Pesimäkannan koko
Pesivän muuttohaukkakannan kooksi arvioitiin ennen 1950-luvun romahdusta kattavimpien pesäpaikkaluettelojen perusteella lähes
1 000 paria (Linkola 1959, von Haartman ym.
1963–1967). Merikallion (1958) arvio 500 parista ei ole pätevä, koska se perustui vain kahteen havaintoon linjalaskennassa, joka ei sovi
tämän lajin runsaudenarviointiin.
Kirjallisuuden ja etenkin Linkolan (1959)
ja Aron (1973) kokoamien tietojen perusteella 60 vuoden takainen parimäärä lienee
todellisuudessa ollut 600–700 parin luokkaa. Arolla (1973) oli tiedossa 442 sellaista
pesäpaikkaa, joilla muuttohaukan tiedettiin
joskus pesineen. Kuitenkaan huomattavaa
osaa Pohjois-Suomen reviireistä ei todennäköisesti tiedetty, eikä Etelä-Suomenkaan
kaikkia osia tunnettu kunnolla.
Alimmillaan Suomessa pesi muuttohaukkoja 1970-luvun alussa vain noin 30 paria
(Aro 1973, Wikman 1983). Kanta kasvoi
1990-luvun puolivälissä jo 100–130 pariin
(Väisänen ym. 1998). Vuonna 2007 Suomessa pesi vuosien 2005–2007 tilastojen perusteella 250–270 paria (taulukko 2).
Parimäärä on kasvanut jatkuvasti, joskaan
ei tasaisesti (Ollila 2000b, 2003b, 2006b).
Lapin avosoilla pesivien haukkojen poikastuotto on tavallista heikompi erityisesti
myöhäisten ja kylmien keväiden ja alkukesien jälkeen, luultavasti osittain ravintopulan
vuoksi, mikä vaikuttanee seuraavina vuosina
populaatioon rekrytoituvien uusien parien

määriin (Tuomo Ollila ym., julkaisematon).
Toisaalta varsinkin Pohjois-Lappiin asettuvista pareista osa lienee peräisin Pohjois-Norjan rannikoille keskittyvästä, niin ikään nopeasti elpyneestä populaatiosta (esim. Strann
& Bakken 2004), Enontekiöllä mahdollisesti
myös Norrbottenin puolelta (esim. Lindberg
2005, Tjernberg & Svensson 2007).
Kannan nykyistä kasvuvauhtia on vaikea
tarkasti arvioida. Pääosa vuosittain tietoon
tulevista noin 15–20 uudesta reviiristä löytyy tehostuneen etsinnän tuloksena; todellisuudessa uusia pareja asettunee pesimäkantaamme 5–10 parin vuosivauhdilla.

Kuolleisuus ja pesimätulos
Suomen muuttohaukkapopulaation kuolleisuudesta ei ole tietoja, eikä muualta maailmastakaan ole montaa luotettavaa aineistoa. Etelä-Skotlannissa aikuisista kuolee
vuosittain keskimäärin 11 %, naaraista 7–9
% (Mearns & Newton 1984). Ensimmäisen
elinvuoden arviona muutama muu tutkimus
päätyy 50–70 %:n kuolleisuuteen, 2.–6. elinvuoden noin 20–30 %:in (Bauer ym. 2005,
ks. myös Cade ym. 1988, Ratcliffe 1993,
Rockenbauch 2002). Koska elinympäristöt,
ravinto, muutto ja muut elintavat ja luonnonolot ovat tutkimusalueilla erilaisia, ei tuloksia
voi sellaisinaan soveltaa Suomeen. Aikuisten
kuolleisuus säätelee populaation kokoa merkittävämmin kuin pesimätulos, mutta koska
parimäärä on kasvanut liki kymmenkertaiseksi reilussa 30 vuodessa, ei kuolleisuus ole
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Kuva 4. Muuttohaukan rengastusikäisten, noin 4–5 viikkoa vanhojen poikasten lukumäärä asuttua
reviiriä kohti Suomessa vuosina 1970–2007. Elinvoimaisen populaation poikastuoton kriittinen raja
Pohjois-Amerikassa on 1,0 (U.S. Fish and Wildlife Service 2003).
Fig. 4. The average number of big Peregrine Falcon nestlings (ca. 4–5 wk old) per occupied territory
in Finland in 1970–2007. The critical value in a viable population in North America is 1,0 (U.S. Fish
and Wildlife Service 2003).

Uhanalaisten lajien seuranta
moninkertaisesti huonoimpiin verrattuna.
Molemmat tilastot kuitenkin yliarvioivat
jonkin verran populaatiomme pesimätulosta, koska suurella osalla pesistä on käyty vain
poikasaikaan, ja oleskelumerkkien etsinnästä
huolimatta monet aloitetut, mutta varhaisessa
vaiheessa tuhoutuneet pesinnät ovat jääneet
huomaamatta. Siitä huolimatta poikastuotto
ja onnistuneiden parien osuus tuntuvat turvallisen suurilta verrattuna Pohjois-Amerikassa
arvioituihin kriittisiin rajoihin: elinvoimaisen
populaation poikastuoton alaraja on 1,0 lentopoikasta asuttua reviiriä kohti, ja 55 %:n
aloitetuista pesinnöistä tulee onnistua (U.S.
Fish and Wildlife Service 2003).
Näitä raja-arvoja ei kuitenkaan voi suoraan
soveltaa Suomeen, koska emme tunne populaatiomme kuolleisuutta merkityn aikuispopulaation puuttumisen vuoksi. Jos se on suurempi kuin Pohjois-Amerikassa, pesimätuloksen
kriittisten arvojen täytyy olla vastaavasti korkeampia. Bauer ym. (2005) ovat tilastoineet
populaatiomalleihin perustuvia muitakin laskelmia, jotka päätyvät jopa kaksinkertaisiin
kriittisiin arvoihin. Kannan voimakas kasvu
toistaiseksi viittaa siihen, että luultavasti niin
Suomessa kuin lähialueillakin, missä syntyviä
poikasia saattaa rekrytoitua populaatioomme, pesimätulos on ainakin viime vuosikymmeninä ylittänyt kriittisen rajan.

Suojelutaso: arvion perusteet

Kuva 5. Muuttohaukan onnistuneiden pesintöjen osuus asutuista reviireistä Suomessa vuosina
1970–2007. Elinvoimaisen populaation kriittinen raja Pohjois-Amerikassa on 55 % (U.S. Fish and
Wildlife Service 2003).
Fig. 5. The percentage of successful Peregrine Falcon nesting events per occupied territories in Finland in 1970–2007. The critical value in a viable population in North America is 55% (U.S. Fish and
Wildlife Service 2003).

ollut esteenä kannan elinvoimaisuudelle ainakaan tähän asti (ks. myös Hunt 1988).
Pesimätulos, rengastusikäisten eli noin
4–5 viikon vanhojen poikasten keskimääräinen lukumäärä asuttua reviiriä kohti, on
vaihdellut huomattavasti vuodesta toiseen
vuoden 1970 jälkeen (kuva 4). Ailahtelut
johtuvat luultavasti pääosaksi pesimäkauden sääoloista, eikä selvää suuntausta ole
havaittavissa. Tosin 1990-luvun puolivälin
jälkeen poikastuotto on ollut hieman alemmalla tasolla kuin 1980-luvulla, mikä saattaa
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viitata siihen, että kannan kasvaessa osa pareista joutuu tyytymään elinympäristöltään
ja ravinnontarjonnaltaan heikompilaatuisiin
reviireihin kuin optimaalisemmille pesäpaikoille keskittyneet parit aikaisemmin.
Myös poikasia saaneiden haukkaparien
osuus kaikista pesinnän aloittaneista pareista
ilmentää populaation lisääntymispotentiaalia
(kuva 5). Se on vaihdellut vuodesta toiseen
huomattavasti, mutta hyvin samansuuntaisesti
kuin parien keskimääräinen poikastuotto (kuva
4); suotuisimpina vuosina poikasia on syntynyt

Tähän asti muuttohaukan pesimäalueen ydinosissa Keski-Lapissa ja Oulun läänin länsiosissa suuri osa sopivista soista on jo asutettu,
ja kasvava joukko uusia pareja on asettunut
sekä Pohjois-Lapin kalliojyrkänteille, mahdollisesti osittain Norjasta käsin (n. 20 paria
kalliojyrkänteillä, Ollila & Koskimies 2007b).
Kannan kasvu johtanee pesimäalueen laajentumiseen edelleen myös kohti etelää, joskin
hyvin hitaasti. Levittäytymistä saattaa hidastaa se, että nykyisen pesimäalueen etelärajoilla asuttujen ja vielä tyhjien sopivien soiden
tiheys on pienempi kuin Lapissa, ja osaa niistä
uhkaa tuhoutuminen turvetuotannon vuoksi. Sopivien pesimäympäristöjen saatavuus
heikkenee vielä merkittävämmin etelämpänä. Todennäköisesti levittäytyminen etelään
kuitenkin etenee tulevaisuudessa pikku hiljaa
laajimpia ja vetisimpiä soita pitkin. Muuttohaukkojen pesiminen avosoilla maassa, mikä
on lähinnä suomalainen ja balttilainen erikoisuus (esim. Cade ym. 1988), on osasyy
Pohjois-Suomen muuttohaukkojen hyvään
pesäpaikkatilanteeseen.
Ennen 1950-lukua muuttohaukka pesi sadoilla kalliojyrkänteillä Etelä- ja Keski-Suomessa. Tämän osapopulaation ilmeinen häviäminen sukupuuttoon 1960-luvulla jarruttaa
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Muuttohaukka Falco peregrinus. Kuva: K ARLIS MILLERS (www.putnubildes.lv/www.putni.lv)

tehokkaasti pesivien parien paluuta maan eteläpuoliskoon; myös Etelä-Ruotsin kallioilla ja
puissa pesinyt luonnonpopulaatio hävisi kokonaan, mutta elvytettiin istutuskannan avulla
(esim. Tjernberg & Svensson 2007).
Osa Etelä-Suomen entisistä pesimäkallioista on muuttunut joko elinkelvottomiksi
tai huonompilaatuisiksi 50 vuodessa, esimerkiksi rakentamisen, näköalat peittäneen
metsänkasvun tai huuhkajan vuoksi. Kelvollisia avosoita on lisäksi hyvin vähän jäljellä ojitusten vuoksi, joten kokonaisuutena
muuttohaukalle sopivaa pesimäympäristöä
on Etelä-Suomessa jäljellä vain murto-osa
1900-luvun alkupuoleen verrattuna.
Uudiskannan syntymistä Etelä-Suomen
kallioille hidastanee kuitenkin tehokkaimmin
se, että muuttohaukan poikaset näyttävät
leimautuvan vahvasti synnyinpesänsä ympäristötyyppiin. Esimerkiksi Itä-Saksan puussa
pesivän, alueen aikoinaan suurimman osapopulaation palautusyritykset ovat onnistuneet vain suurella vaivalla ja tarhakasvatuksella nykyiseen kuuteen pariin (Kirmsche
ym. 2006). Puihin asettuvat pesimään vain
puissa syntyneet poikaset, joista osa siirtyy
myös kallioille tultuaan sukukypsiksi. Euroopan neljästä pesäpaikkatyypistä (kallio, rakennus, puu, maa) Kirmsche ym. (2006) pitävät myös maata ja kalliota niin erilaisina, että
niiden välillä ei olisi ainakaan Saksan oloissa
juuri vaihtuvuutta. Monet pesälöydöt puista
Pohjois-Suomestakin varsinkin myöhäisinä
keväinä, jolloin suot ovat tulvaveden alla,
viittaavat siihen, että pari voi vaihtaa pesäpaikkatyyppiä vuodesta toiseen.
Ravinnosta ei muuttohaukalla liene tätä
nykyä pulaa, sillä lokkien, sorsien, kyyhkyjen ja monien muiden saalislajien kannat
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ovat kasvaneet huomattavasti esimerkiksi
vesien rehevöitymisen myötä (esim. Väisänen ym. 1998). Lentäviä lintuja saalistavalla
muuttohaukalla ei ole pulaa sopivasta saalistusympäristöstäkään.
Populaatio on kasvanut tähän asti ripeästi.
Suuressa osassa pesimäaluetta haukkojen tiheys alkaa saavuttaa maksiminsa. Varsinkin
Lapissa kasvu hidastunee sopivien pesäpaikkojen käydessä vähiin, mutta Oulun läänissä
ja etelämpänä etenkin Pohjanmaalla, Suomenselällä, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sopivia
alueita on tyhjänä. Poikastuotto ja onnistuneiden pesintöjen osuus on nähtävästi luonnollinen ja riittävä kannan kasvun jatkumiselle.
Populaation rakenteesta, kuolleisuudesta ja
liikkuvuudesta ei ole tietoja, mutta populaatio
on pitkäaikaisen kasvun perusteella elinvoimainen. Parimäärät ovat nousseet nopeasti
viime vuosikymmeninä myös Ruotsissa (nykyisin ainakin 150–175) ja Norjassa (350–500
paria, Tjernberg & Svensson 2007).

Suojelutaso: johtopäätökset
Muuttohaukan suojelutason vertailukohdaksi valittiin tilanne ennen vuotta 1950. Toki
pesiä hävitettiin ja haukkoja ammuttiin muiden petolintujen lailla riistanhoidon nimissä,
mutta vainolla ei liene enää tuolloin ollut
merkittävää haittaa populaation elinvoimaisuudelle, ja nykyisin se on harvinaisia yksittäistapauksia lukuun ottamatta loppunut.
Muuttohaukan nykyinen pesimäalue, huomattavasta elpymisestään huolimatta, kattaa
edelleenkin vain 68 000 km2 eli noin 25 %
60 vuoden takaisesta. Parimäärä on myrkkykatastroﬁn jälkeisestä kasvusta huolimatta
vain 35 % niistä 700 parista, jotka luultavasti
pesivät tuolloin Suomessa.

Muuttohaukan suojelutaso on levinneisyyden ja populaatiokoon perusteella siis
epäsuotuisa ja huono, mutta suuntaus vakaasti paraneva. Elinympäristö arvioitiin
kokonaisuudessaan epäsuotuisaksi ja riittämättömäksi, koska suotuisa suojelutaso edellyttäisi populaation levittäytyvän myös maan
eteläpuoliskoon, missä pesimäpaikoiksi sopivien kallioiden ja soiden määrä ja laatu ovat
merkittävästi heikentyneet. Toisaalta elinympäristöt pääosassa nykyistä pesimäaluetta
ovat hyvälaatuisia ja entisellään.
Muuttohaukan suojelutason kokonaisarvio
päätyy epäsuotuisaksi ja huonoksi, mutta paranevaksi. Pääsyy epäsuotuisaan tasoon sekä
uhanalaisuusluokkaan on populaation pienuus. Erittäin uhanalaisen populaation rajaarvona pidetään alle 250 lisääntymiskykyistä
yksilöä eli 125 paria. Uusin luokitus perustuu 1990-luvun lopun tilanteeseen (Rassi ym.
2001), mutta nykyinen populaatiokoko on jo
kaksinkertainen EN-luokan rajaan nähden,
joten seuraava vuonna 2010 päivitettävä luokitus kuuluisi olla vaarantunut (VU).
Kannan tila lähitulevaisuudessa on hyvä,
koska ei ole näkyvissä sellaisia uhkia, jotka
voisivat lopettaa kasvusuuntauksen tai huomattavasti hidastaa sitä. Muuttohaukka on
osoittautunut hyvin sopeutumiskykyiseksi
lajiksi eri puolilla maailmaa, ja se on elpynyt
monenlaisissa ympäristöissä globaalin kannanromahduksen jälkeen. Näillä perusteilla
muuttohaukan lähitulevaisuuden tila arvioitiin suotuisaksi; levinneisyys ja populaatio
kasvanevat jatkossakin.

Tulevaisuuden uhkat
Muuttohaukan elinympäristöihin kohdistuvista uhkista merkittävimpiä ovat pesimäsoiden kuivatus metsätalouden ja turvetuotannon tarpeisiin sekä jääminen mahdollisten
tekoaltaiden alle. Lapissa uhka on kuitenkin
pieni, Oulun läänissä sen sijaan merkittävä.
Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan on jäljellä
kymmeniä haukalle sopivia soita. Jotkut pesimäpaikat saattavat muuttua rauhattomiksi
virkistyskäytön vuoksi, mutta toisaalta luontomatkailun palvelurakenteiden suunnittelussa muuttohaukka on otettavissa huomioon.
Tuulivoimalat, uudet sähkölinjat ja linkkimastot kasvattavat törmäysriskiä.
Etelä-Suomessa valtaosa 1900-luvun alkupuolen pesimäsoista on jo kuivattu, ja suuri
osa haukan asuttamista kallioseinämistä on
umpeutunut metsien tuuhettumisen vuoksi.
Lisäksi huuhkajakannan kasvu ja joillakin
paikoin kalliokiipeily estää haukkojen paluun monille riittävän avoimina säilyneille
jyrkänteille. Myös asutus, tiet, retkeilypolut,
näköalapaikat ja muut rakennelmat ovat
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muuttaneet osan perinteisistä pesäpaikoista
asumiskelvottomiksi. Ylipäänsä ihmisten liikkuminen on vilkastunut monilla muuten vielä pesimäkelpoisilla paikoilla, mikä voi johtaa pesinnälle kohtalokkaaseen häiriöön.
Vaikka 1950–1970-lukujen myrkkykatastroﬁn aiheuttaneet yhdisteet on kielletty
ympäri Eurooppaa, DDT saatetaan ottaa uudelleen käyttöön ilmastonmuutoksen myötä levittäytyvän malarian torjunnassa. Myös
uudemmat, ravintoketjuissa rikastuvat ja alati
monipuolistuvat kemikaalit voivat osoittautua haitallisiksi. Esimerkiksi Ruotsissa muuttohaukkojen munissa on mitattu bromattujen
palonestoaineiden korkeampia pitoisuuksia
kuin missään muissa maailman linnuissa
(Tjernberg & Svensson 2007). Näitä aineita
käytetään hyvin yleisesti teollisuudessa, ja
ne rikastuvat ja vaikuttavat linnuissa PCByhdisteiden tavoin. Lisäksi monia metalleja
on havaittu alhaisina pitoisuuksina. Näiden
ja monien muiden uusien kemikaalien vaikutuksia ja ennen kaikkea yhteisvaikutuksia
haukkoihin ei tunneta.
Muuttohaukka on suosittu metsästyshaukka eri puolilla Eurooppaa. Vaikka haukkametsästäjät saavat käyttää harrastukseensa
vain tarhassa kasvatettuja yksilöitä, poikasia
otetaan pesistä ja aikuisiakin pyydystetään
silloin tällöin tarhakannan perimän monipuolistamiseksi. Toisaalta tarhoilta voi karata muita alalajeja olevia yksilöitä tai jopa
yleisesti kasvatettuja isojen Falco-lajien risteymiä, mikä uhkaa alkuperäisen luonnonkannan perimää; Ruotsissa muutto- ja tunturihaukan risteymä on pariutunut ja pesinyt
muuttohaukan kanssa 1998–2002 (Tjernberg & Svensson 2007).
Myös munien keruu jatkuu laittomuudestaan huolimatta monissa Euroopan maissa.
On myös mahdollista, että muuttohaukan
saalislajit voivat nopeastikin taantua etenkin muutonaikaisten ja talvehtimisalueiden ympäristömuutosten vuoksi. Suomessa
mahdollisia uhkia ovat soiden kuivatuksen
ja kosteikkojen umpeenkasvun aiheuttamat lintukantojen paikalliset romahdukset.
Toistaiseksi nämä tekijät eivät muodosta
merkittävää uhkaa Suomen muuttohaukkakannalle, mutta ne on pidettävä mielessä
suojelutoimia suunniteltaessa.
Huntley ym. (2007) simuloivat muuttohaukan levinneisyysaluetta ilmaston oletetun muutoksen seurauksena vuoden 2100 tienoilla. Levinneisyys laajenisi Etelä-Euroopasta
kohti Keski-Eurooppaa, mutta Suomen ja laajemminkin Pohjois-Euroopan ennakoidaan
menettävän suuren osan muuttohaukoistaan.
Toisaalta laji saattaa vallata Islannin ja Huippuvuoret. Ilmasto ei kuitenkaan ole kovin ra-
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joittava tekijä muuttohaukalle, joten lämpenemisen seurauksia on hankala arvioida.

Suojelukeinot
Muuttohaukalle ei ole laadittu kansallista suojeluohjelmaa. Se käy kuitenkin lähivuosina
tarpeelliseksi suojelutason parantamista ohjaavana, reviirikohtaisia suojelukeinoja sekä
suojelututkimusta suuntaavana työkaluna.
Ohjelman päätavoite olisi levinneisyysalueen
laajentumismahdollisuuksien turvaaminen.
Nykyisin tunnetuista pysyvistä ja elinkelpoisista reviireistä 53 % sijaitsee suojelualueilla. Suojelualueiden pesäpaikat viittä lukuun
ottamatta ovat Natura-alueilla. Kaikista pesäpaikoista 78 % sijaitsee Metsähallituksen
mailla. Suojelualueiden ulkopuolisista paikoista 105 sijaitsee Metsähallituksen hallinnassa olevilla mailla ja 62 pesäpaikkaa yksityismailla (17 % maan kaikista pesäpaikoista).
Metsähallituksen olisi suojeltava kaikki pesäpaikat hallinnoimillaan alueilla. Yksityismaiden pesäpaikoille olisi organisoitava erityistä
suojelua vaativan lajin suojeluvaraus. Koska
muuttohaukkojen suosimat pesäpaikat ovat
Pohjois-Suomessa mahdollisimman vetisillä ja
avoimilla, luonnontilaisilla soilla, ei niillä tarvita erityisiä hoitotoimia. Etelä-Suomen vanhojen ja muiden potentiaalisten pesäpaikkojen
tila olisi selvitettävä maastotarkastuksin.
Kannanmuutosten ja poikastuoton seuraamiseksi kaikkien pesäpaikkojen seurantaa
tulisi jatkaa ainakin yhden poikasaikaisen
käynnin menetelmällä vähintään vuoteen
2015. Tällöin ainakin Keski-Lapissa voitaisiin
tarkkailla riittävän kauan populaation kokoa
ja poikastuottoa tilanteessa, jossa tiheydestä
riippuvat tekijät ja luultava kilpailu pesäpaikoista vaikuttanevat pesimätulokseen.
Mikäli nykysuuntaus jatkuu, eivätkä maastotyöresurssit riitä koko populaation seuraamiseen vuosittain, olisi vuosiseurantaan valittava alueellisesti ja elinympäristöjen puolesta
edustavia osa-alueita niin runsaasti, että ne
antavat luotettavan kuvan muutoksista. Osaa
näistä alueista seurattaisiin kolmen pesimäaikaisen käynnin menetelmällä, jolloin saadaan
aiempaa luotettavampi tulos pesintään ryhtyvistä ja siinä onnistuvista pareista. Kaikki pesäpaikat on syytä tarkastaa sen jälkeen viiden
vuoden välein. Lisäksi uusia mahdollisia pesäpaikkoja olisi etsittävä tehokkaasti etenkin
levinneisyyden etelärajoilla ja todennäköisimmillä paikoilla myös etelämpänä.
Suojelutason tarkempi arviointi ja erityisesti
populaation elinvoimaisuuden mittaaminen
edellyttävät tietoa kuolleisuudesta, liikkuvuudesta, populaation rakenteesta ja uusiutumisesta. Poikasten ja rajallisilla tutkimusalueilla emojen värirengastus ja kontrollointi

Uhanalaisten lajien seuranta
olisi merkittävä osa laajempaa, yhteistyössä
yliopistojen ja lajituntijoiden kanssa toteutettavaa pitkäaikaista tutkimusohjelmaa. Muita
keskeisiä, suojelua palvelevia tutkimusaiheita
ovat elinympäristövaatimukset ja pesäpaikan
valinta, elinympäristön käyttö, ravinnon saatavuus ja valinta, erilaisten kemikaalien pitoisuudet munissa ja aikuisissa sekä sääolojen
vaikutus pesimätulokseen.

Kiitokset
Kiitämme kaikkia vapaaehtoisia maakotkan ja
muuttohaukan pesätarkastajia, ilman teitä suojelutasoa ei pystyttäisi näin luotettavasti arvioimaan
eikä suojelua toteuttamaan. Kiitokset myös Metsähallituksen petolinturyhmän puheenjohtajalle Heikki Eeronheimolle suojelutason arvioinnin
yleisestä asiantuntijatuesta sekä Heikille ja ryhmän jäsenille arvokkaista kommenteista lajikohtaisia suojelutasoja arvioitaessa.
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Summary: The conservation status of
the Golden Eagle and Peregrine Falcon
in Finland
Metsähallitus, a governmental administrator of
forestry, is responsible for monitoring the breeding
population of the Golden Eagle (Aquila chrysaetos), Peregrine Falcon (Falco peregrinus) and Gyrfalcon (F. rusticolus) in Finland. The projects are
guided by a working group of ornithologists specialised on these species, and some 50 voluntary
bird ringers help in the ﬁeld-work. In order to develop monitoring and conservation of the populations, the working group evaluated the conservation status of these three raptor species in 2007.
The results of the evaluation on the Golden Eagle
and Peregrine Falcon are presented in this article,
in addition to a discussion of future threats and
most proper conservation measures. The evaluation of the Gyrfalcon will be published later.
The Golden Eagle was distributed all over
Finland up to the late 19th century. Persecution,
expansion of agriculture and human habitation,

disturbance and modern forestry were the main
causes of the total disappearance of the breeding population in the southern third of Finland by
the mid-1900s (ﬁg. 1). The number of pairs was
at its lowest in the 1950s and 1960s, probably
around 250–300 pairs. In 2007, 435 territories
were known, of which 377 were occupied during the last ﬁve years (table 1). The present breeding population has increased by a third since the
1960s, and is now 430–460 pairs. The number
of big nestlings has declined slightly during the
recent decades, but it is still over 0,5 per occupied territory (ﬁg. 2), which has been found to be
a critical limit for a viable population in Scotland.
Lack of data on mortality makes it impossible
to estimate whether this value is critical also in
Finland or not.
We evaluate the breeding range of the 1950s as
a reasonable target for a secure population. If all
possible forest areas would be occupied by Golden Eagles, the population might increase to 600
pairs. As the present range is 25% smaller, and
the breeding population 20% lower than these
values, respectively, the conservation status is unfavourable and inadequate. The population is also
classiﬁed as vulnerable due to the same reason,
its small size. It has increased steadily, however,
for decades, and in the near future there seems to
be no wide-ranging restrictions for further growth.
Disturbance due to recreational activities and forestry will remain the main limiting factors for the
range expansion towards south.
The breeding range of the Peregrine Falcon
covered the whole of Finland up to the global
population crash due to pesticides in the 1950s
(ﬁg. 3). We estimate the population as 600–700
pairs 60 years ago. Only ca. 30 pairs were left in
open peatlands in central Lapland in the early
1970s. Since then, the population has recovered
to 250–270 pairs by now (table 2), at present some
5–10 new pairs occupying a territory per year. All
falcons previously nesting on cliffs disappeared
permanently, which is the main reason for the
population’s un-ability to recover in the southern
half of Finland (ﬁg 3). In northern Lapland, ca.
20 pairs nest in cliffs. In addition, many cliffs in
the south have become unsuitable due to disturbance, forest growth and occupation by the Eagle
Owl (Bubo bubo). There is only a small number
of wet and wide peatlands suitable for the falcons
to return in southern Finland. Breeding success
is well over the critical limits estimated in North
America (ﬁg. 4, 5), but as we have no mortality
estimate of the Finnish population, we can not
make a proper viability evaluation.
We set the pre-1950 population as the target
for a favourable conservation status in Finland.
The present range is only 25%, and the population only 35% of the respective values 60 years
ago. On these criteria, the conservation status of
the Finnish Peregrine population is unfavourable
and poor, but due to steadily continuing increase
it is becoming better. The main reason for the
unfavourable status is still low population size,
which also is the primary reason for classifying the
species as vulnerable in Finland. Lack of suitable
habitats especially south of Lapland, drainage of
peatlands for peat production, and new chemical
compounds are the main threats for population
recovery in the near future.
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