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Sääksen Pandion haliaetus pesässä varttuu usein kolme poikasta. Kuva: TAPIO SOLONEN

Suomen sääkset 2007
Pertti Saurola
Suomen sääksikannan seuranta jatkaa monumentaalista historiaansa. Vuonna 2007
tarkastettiin yhteensä 1 624 potentiaalista
pesäpaikkaa 111 vapaaehtoisen rengastajan
voimin. Sääksirekisteriin on 37 vuoden aikana kertynyt yhteensä 48 223 ’havaintoa’, jos
yhdeksi ’havainnoksi’ lasketaan kaikki yhdellä
pesäpaikalla yhden vuoden aikana kerätyt tiedot. Kaiken kaikkiaan sääksiprojektiin on 37
vuoden aikana osallistunut 370 rengastajaa.
Tässä katsauksessa kerron perinteisen
vuosiraportin lisäksi uutisia Espanjan siirtoistutusprojektista sekä esittelen uuden sukupolven GPS-satelliittilähettimen avulla saatuja tuloksia erään hämäläisen sääksikoiraan
liikkeistä pesimisen, muuton ja talvehtimisen
aikana. Aineiston käsittelyssä käytän perinteiseen tapaan vanhaa lääninjakoa.

18

Aikainen vuosi
Koko maan aineistosta laskien sääksen pesintä alkoi vuonna 2007 kaksi vuorokautta 37
vuoden keskiarvoa (10.6.) aikaisemmin. Vuosi
2007 oli koko maan tilaston mukaan viidenneksi aikaisin; vain vuosien 1990, 2004, 2005
ja 1989 keskiarvot ovat olleet aikaisempia.
Pesintä alkoi itäisissä lääneissä ja Lapissa kolme ja Mikkelin läänissä neljä vuorokautta keskimääräistä aikaisemmin (kuva 1).
Sen sijaan rannikkolääneissä Kymen lääniä
lukuun ottamatta ero keskiarvoon oli vain
0–1 vuorokautta. Monista Etelä-Suomen järvistä jäät lähtivät keväällä 2007 jopa kolme
viikkoa aikaisemmin kuin keskimäärin. Jo
kymmenen vuotta sitten totesin odotetusti,
että keskimääräisen jäänlähdön ja poikas-

ten kuoriutumisajankohdan välillä on erittäin merkitsevä korrelaatio (Saurola 1997);
jäänlähdön avulla voidaan ’selittää’ 60 %
kuoriutumisajan vaihtelusta (Saurola 2005).
Vuoden 2007 huippuaikainen jäänlähtö ei
kuitenkaan aiheuttanut kyseisen mallin mukaista vastetta kuoriutumisajoissa.

Paljon pesintöjä
Vuonna 2006 Suomessa rekisteröitiin 991
asuttua sääksireviiriä, 797 aloitettua pesintää
ja 746 onnistunutta pesintää. Kaikki luvut
olivat 36-vuotisen sääksiseurannan ennätyksiä. Vuonna 2007 vastaavat luvut olivat
hieman pienempiä: 964, 773 ja 710 (kuva
2). Niiden sijoitukset sääksiseurannan aikasarjassa olivat neljäs, viides ja viides, joten
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vuosi 2007 kirjautui koko maan aineistoa
tarkasteltaessa pesien lukumäärien osalta
huippuluokkaan.
Jos asutuiksi todettujen reviirien ja pesien
lukumäärien muutoksia tarkastellaan läänikohtaisesti, saadaan joissakin tapauksissa
koko maan tilanteesta selvästi poikkeava
kuva. Esimerkiksi Vaasan läänistä tietokantaan on vuodelta 2007 päätynyt 17 (= 25 %)
muna- ja 20 (= 31 %) poikaspesää vähemmän kuin vuodelta 2006. Tätä kirjoitettaessa
ei vielä ole ehditty selvittää, kuinka suurelta
osin vähenemät johtuvat inhimillisistä tekijöistä ja missä määrin sääksikannan alueellisista muutoksista.

Pesimistulos hyvä
Vuonna 2007 koko maan pesimistulosta kuvaavat tunnusluvut olivat 1,65 poikasta per
asuttu reviiri, 2,06 poikasta per aloitettu pesintä (= munapesä) ja 2,26 poikasta per onnistunut pesintä (= poikaspesä), joiden sijoitukset
37 vuoden aikasarjassa olivat jaettu seitsemäs,
jaettu kahdeksas ja jaettu seitsemäs (kuva 3).
Voimassa olevat vastaavat ennätyslukemat
ovat 1,79 (1999), 2,16 (2006) ja 2,37 (1990).
Alueellisesti pesimistulos vaihteli melko paljon, mikä osittain johtuu läänikohtaisten aineistojen pienuuden aiheuttamasta satunnaisuudesta. Yli puolet vuoden 2007 läänikohtaisista
tuottoluvuista kuuluu aikasarjansa parhaaseen
kolmannekseen. Pesimistulos oli selvästi keskimääräistä huonompi ainoastaan Pohjois-Karjalassa, jossa kaikki tuottoluvut (1,48, 1,87 ja
2,00) jäivät sijalle 24 aikasarjassaan.

Sääksiseurannan tuottamien
aikasarjojen herkkyys
Seurannan keskeisenä tavoitteena on havaita
jonkin lajin kannan kehityksessä, pesimistuloksessa ja kuolevuudessa tapahtuvat pitkäaikaiset muutokset eli trendit. Suomen sääksikannan kehitystä kuvaava aikasarja näyttää
jakautuvan kolmeen jaksoon (kuva 1; ks. Saurola 2008). Tarkasteltakoon tässä yhteydessä
esimerkiksi asuttujen reviirien määriä. Ensimmäisen jakson aikana läpi 1970-luvun reviirien määrä pysyi suurin piirtein ennallaan.
Toisen jakson aikana vuodesta 1982 vuoteen
1994 reviirien määrä kasvoi 3,1 % vuosivauhdilla (r2 = 0.93***). Kolmannella jaksolla reviirien määrä on vaihdellut nykyisellä tasollaan.
Vastaavasti poikastuotto reviiriä kohti laskettuna parani keskimäärin 1,7 % vuodessa (r2
= 0.73***) toisen jakson aikana. Sen sijaan
ensimmäisen ja kolmannen jakson aikana
pesimistulos vaihteli saavuttamallaan tasolla. Valitettavasti suomalaisten sääksien kuole-
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Kuva 1. Lääneittäiset sääksenpoikasten keskimääräiset kuoriutumispäivät vuonna 2007 (ylemmät
luvut) ja vuoden 2007 keskimääräisten kuoriutumispäivien poikkeamat koko jakson 1971–2007 keskimääräisistä kuoriutumispäivistä vuorokausina (alemmat luvut).
Fig. 1. Average annual hatching dates by regions (old provincial division) of Finnish Ospreys in 2007
(upper figures) and the deviations (in days; lower figures) of the average hatching dates in 2076 from
the long-term means 1971–2007.

vuudesta ei toistaiseksi voida sanoa mitään.
Seurantaprojektin käyttökelpoisuutta arvioitaessa on tärkeätä tietää, kuinka herkästi kyseisen projektin tuottama aikasarja paljastaa
tilastollisesti merkitsevän pitkäaikaismuutoksen. Aikasarjan kelpoisuutta voidaan mitata
esimerkiksi laskemalla, kuinka monta seurantavuotta tarvitaan kyseisen vuosivaihtelun
vallitessa havaitsemaan tilastollisesti merkitsevä 5 % vuotuinen pitkäaikaismuutos. Toinen usein käytetty mitta on laskea, mikä on

pienin tilastollisesti merkitsevä muutos, joka
havaitaan 10 vuoden pituisen seurannan tuloksena. (Hylkäämisvirheen ja hyväksymisvirheen todennäköisyyksinä käytetään yleensä
arvoja 0.05 ja 0.2). Sääksiseurannan tuottamia aikasarjoja on pidettävä varsin edustavina, sillä niiden perusteella havaittaisiin 5 %
vuotuinen muutos sekä kannan suuruudessa
että pesimistuloksessa jo 5–6 vuoden seurannan tuloksena (Saurola 2008).
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Neljä sääksenpoikaa
Espanjaan
Siirtoistutusprojekti, jolla yritetään elvyttää sukupuuttoon kuollut Manner-Espanjan sääksikanta, jatkui viidettä ja tällä erää
viimeistä vuotta. Hämeen ja Pirkanmaan

Uhanalaisten lajien seuranta
ympäristökeskusten myöntämän luvan mukaisesti viiden vuoden aikana on siirretty
vuosittain neljä sääksen poikasta Andalusiaan. Vuosi 2008 tulee olemaan välivuosi,
mutta todennäköisesti espanjalaiset tulevat
uudistamaan anomuksensa vuodelle 2009.
Vuonna 2007 poikaset otettiin 16.7. nel-

jästä kolmen poikasen pesästä, joista kaksi sijaitsi Tuuloksessa ja kaksi Luopioisissa.
Poikaset vapautettiin tekojärven rannassa
olevasta kasvatustornistaan 22.8. Tämän
jälkeen poikasten liikkeitä seurattiin keskimmäiseen pyrstösulkaan kiinnitetyn perinteisen VHF-radiolähettimen avulla. Poikaset
aloittivat syysmuuton 10.–22.9. ollessaan
89–100 vuorokauden ikäisiä. Ennen muuttoa ne kiertelivät 3–8 km2 laajuisella alueella
kasvatustornin ympäristössä ja ruokailivat
säännöllisesti tornin lähistölle pystytetyillä
ruokintapesillä (Casado & Ferrer 2007).

Ensimmäiset siirrokkaat
palasivat Andalusiaan

Kuva 2. Havaittujen sääksenpesien lukumäärät Suomessa 1971–2007. Neliöt = asutut reviirit, kolmiot
= munapesät, pisteet = poikaspesät.
Fig. 2. Number of occupied territories (squares), active nests (triangles) and successful nests (dots) of
Finnish Ospreys checked in 1971–2007.

Kesä 2007 oli projektin kannalta erittäin tärkeä, sillä vapautusalueilla Cadizissa ja Huelvassa oleskeli muutaman viikon ajan yhteensä
viisi sääkseä, joista kaksi koirasta ja yksi naaras oli siirretty Saksasta vuonna 2005, yksi
naaras Skotlannista 2005 ja yksi koiras Skotlannista 2006. Toistaiseksi yhtäkään Suomesta
siirrettyä yksilöä ei ole tavattu alueella vapautussyksynsä jälkeen (Casado & Ferrer 2007).
Aiemmin (Saurola 2006, 2007) olen kertonut ’villin’ ( = rengastamattoman) sääksiparin pesintäyrityksistä vuosina 2005 ja 2006.
Pesinnät ’onnistuivat’, kun kuoriutumattomat
munat korvattiin Saksasta tuoduilla poikasilla.
Parin naaras hävisi reviiriltä elokuussa 2006.
Koiras puolusti ja esitteli reviiriä innokkaasti
keväällä 2007. Pesälle ilmaantui 3.4. naaras,
jonka kanssa koiras paritteli ja kohensi pesää
päivittäin, kunnes vire hiipui ja naaras poistui
paikalta 23.4. (Casado & Ferrer 2007).
Tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen
sain viestin, joka kertoi, että vuonna 2005
Skotlannista siirretty koiras ja samana vuonna Saksasta siirretty naaras ovat asettuneet
Odielin vapautuspaikalle rakennetun tekopesän tuntumaan. Pariskunta on paritellut
innokkaasti, joten odotukset ovat nyt todella
korkealla …

Italian siirtoistutusprojekti

Kuva 3. Sääksen pesimistulos Suomessa 1971–2007. Neliöt = poikasia / asuttu reviiri, kolmiot = poikasia
/ munapesä, pisteet = poikasia / poikaspesä.
Fig. 3. Breeding output of the Finnish Ospreys in 1971–2007. Squares = nestlings / occupied territory,
triangle = nestlings / active nest, dot = nestlings / successful nest.
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Joulukuun alussa 2007 pidettiin Toscanassa
kansainvälinen sääksikokous, joka valitettavasti kutistui vastoin järjestäjien tavoitteita
melko pienimuotoiseksi. Kokouksen järjestäjänä oli Maremman kansallispuisto, jossa
aloitettiin sääksien siirtoistutus kesällä 2006.
Kokouksessa pidetyn esitelmän mukaan (Sforzi, Monti & Sammuri) vuosina 2006 ja 2007
Korsikalta siirrettiin yhteensä 12 sääksenpoikasta kansallispuiston yleisöltä suljetulla ranta-alueella sijaitsevaan kasvatustorniin. Kaksi
vuoden 2006 ja yksi vuoden 2007 siirrokkais-
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ta käyttäytyi kuten osa Välimeren sääksistä eli
ei lähtenyt muuttamaan, vaan jäi paikalliseksi
alueelle. Ehkä jokin näistä yksilöistä asettuu
jo piankin pesimään alueelle? Kokouksessa
kuultiin lisäksi muun muassa, kuinka sääksipopulaatiot ovat olleet myötätuulessa Ranskassa, Brittein saarilla ja Virossa ja kuinka
sääksien laiton vaino on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana Italiassa.

Uusi sääksi satelliittiseurantaan
Osana Sääksisäätiön ja UPM:n yhteistyötä tarjoutui kesällä 2007 tilaisuus yhden sääksiyksilön valjastamiseen uuden sukupolven GPS-satelliittilähettimellä. GPS-lähettimiä käytetään
tällä hetkellä ainakin virolaisten (http://www.
kotkas.ee/ENG/strack.html), skotlantilaisten
(http://www.roydennis.org/osprey_migration2007.htm) ja amerikkalaisten (http://www.
bioweb.uncc.edu/bierregaard/migration071.
htm) sääksien muuton seurantaan.
Hankkeelle asetettiin kolme päätavoitetta:
(1) Testata aurinkopaneelilla toimivan 30
g GPS-Argos lähettimen soveltuvuus
sääksen seurantaan Suomesta päiväntasaajalle.
(2) Kerätä aineistoa sääksen saalistusalueen
laajuudesta pesimisaikana ja talvehtimisalueella.
(3) Saada entistä täsmällisempää tietoa Välimeren ja Saharan ylityksestä ja mahdollisesta yömuuton osuudesta.
Lähetin ohjelmoitiin seuraavasti. Alkuun se
kartoitti saalistusaluetta kerran tunnissa kello
08 ja 19 välisenä aikana. Jo elokuun alusta
lähtien varauduttiin syysmuuton rekisteröintiin ympäri vuorokauden: paikannuksia tehtiin
kolmen tunnin välein eli kahdeksan kertaa
vuorokaudessa. Talvehtimisalueen kartoituksessa 15.11.–15.3. kaksi yöllistä paikannusta
jätettiin pois. Sen jälkeen palattiin samaan
paikannusrytmiin kuin syysmuuton aikaan.
Lähetin kerää paikannukset muistiinsa ja lähettää tietopaketin kolmen vuorokauden välein Argos-satelliitille. Satelliitti välittää tiedot
edelleen Ranskassa sijaitsevalle keskustietokoneelle, josta asianomaisen käyttäjätunnuksen omaava tutkija saa aineiston haltuunsa.

Sääksikoiras Pete
Sääksikoiras yritettiin pyydystää sellaiselta
pesältä, joka olisi ollut noin 20 km päässä Hämeen sääksien tarjoustorilta eli Pohtiolammen sääksikeskuksesta. Näin haluttiin saada käsitys siitä, kuinka tärkeä varsin
kaukana sijaitseva lohisumppu on hyvien
luonnollisten saalistusvesien äärellä pesiväl-
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Paremman puutteessa sääksi joutuu rakentamaan pesänsä heiveröisen männyn tutisevaan latvaan.
Kuva: TAPIO SOLONEN

le sääkselle. Kun viiden pesän sääksikoiraat
osoittautuivat vätyksiksi, eivätkä puolustaneet pesäänsä täytettyä huuhkajaa vastaan,
työryhmä, johon kuuluivat Sääksisäätiön
asiamies Juhani Koivu, pesän vastuullinen
rengastaja Pertti Nikkanen ja lähettimen
kiinnittäjät Helmi-Irene ja Pertti Saurola,
joutui yrittämään pyyntiä hieman tavoiteltua lähempänä eli Lempäälässä ’vain’ 15 km
päässä Pohtiolammelta.
Nyt pyynti onnistui. Verkkoon jysähti
sääksikoiras M-39991, joka oli rengastettu
pesäpoikasena kahdeksan vuotta aikaisem-

min Valkeakoskella, 11 km päässä nykyiseltä
pesältään. Koiraan kutsumanimeksi annettiin Pete rengastajansa Pertti ’Pete’ Nikkasen
mukaan. Maastohavaintojen tehostamiseksi Peten oikeaan nilkkaan kiinnitettiin punainen muovirengas, johon on kaiverrettu
kyljellään olevat valkeat kirjaimet CC. Peten
puolisoksi osoittautui viisi vuotta puolisoaan
vanhempi sääksinaaras M-35181, jonka Jörgen Palmgren oli rengastanut pesäpoikasena
Tammisaaressa, 158 km jokseenkin suoraan
etelään nykyiseltä pesäpaikaltaan. Sääksiparilla oli ruokittavanaan kolme poikasta.
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Saalistusalue 235 km2
Petestä saatiin ennen syysmuuton alkua eli
14.7.–18.9. välisenä aikana kaikkiaan 556 tarkkaa paikannusta. Niiden perusteella laskettu
Peten saalistusalueen eli kotipiirin kokonaispinta-ala oli 235 km2; 75 % paikannuksista
osui 107 km2 laajuiselle alueelle. Kaukaisimmat saalistusmatkat ulottuivat 15 km päähän
Pohtiolammen sääksikeskuksen ylläpitämälle
kirjolohialtaalle, jossa Peten ikuistivat lukemattomat koti- ja ulkomaiset digikuvaajat.
Heinä-elokuussa satelliitti paikansi Peten joka toinen päivä aivan Pohtiolammen
tuntumasta, vaikka elokuun alusta alkaen
valoisana aikana tehtiin päivittäin vain viisi
paikannusta. Syyskuun 1.–17. välisenä aikana Pete vieraili Pohtiolammella vähintään
kerran päivässä. Todennäköisesti Pete vieraili
koko kesän Pohtiolammella lähes päivittäin,
vaikka ihmissilmin arvioituna sääksen saalistukseen erinomaisesti soveltuvia luonnonvesiä olisi ollut lähempänä tarjolla yllin kyllin.
Ilmeisesti sääksikoiraan ’kannattaa’ lentää
pitkäkin matka, jos saaliin voi kaapata mukaansa kuin supermarketin hyllyltä.
Pesimäajan satelliittiseuranta antoi täsmällistä uutta tietoa myös sääksikoiraan yöpymäpaikoista. Petestä saatiin keskiyön aikaan
kaikkiaan 43 paikannusta, joista 32 (75 %)
tuli odotetusti noin hehtaarin alueelta aivan
pesän lähistöltä. Sen sijaan oli yllättävää, että
neljännes Peten yöpymäpaikoista sijaitsi yli
5 km päässä pesältä, suppealla alueella Roineen länsirannalla.

Syysmuutto alkaa
– lähetin vaikeuksissa

Kuva 4. Sääksikoiraan M-39991 (Pete) syysmuutto (18.9.–23.10. 2007 Lempäälästä Senegaliin (kolmiot kärki alaspäin) ja kevätmuuton alku (30.3.–5.4. 2008; kolmiot kärki ylöspäin). Kuvaan on merkitty
kaikki Argos-GPS satelliittilähettimen kolmen tunnin välein välittämät paikannukset. Levähdyspaikka
Marokossa 11.–18.10.2007 on merkitty nuolella.
Fig.4. Autumn migration (18 Sept.– 23 Oct. 2007) from southern Finland to Senegal (triangles pointing downwards) and the start of the spring migration (30 March–5 April 2008; triangles pointing upwards) of the Osprey male M-39991 (Pete) tracked by the Argos-GPS satellite transmitter. Stop-over
site11 –18 Oct in Morocco is indicated by an arrow.
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Peten lähtö syysmuutolle saatiin selville hyvin
tarkasti. Syyskuun 18. päivänä kello 10 Pete
oli vielä kotipiirissään, mutta kello 13 se jo
taittoi taivalta Tammelassa kohti etelälounasta. Muuttomatkan ensimmäisen yön Pete vietti Kiskossa 122 km matkanteon jälkeen. Suomen rannikko jäi taakse seuraavana päivänä;
kello 13 Pete lensi Hiidenmaan itäpuolella
929 m korkeudessa kohti etelää (kuva 4).
Sitten lähetin alkoi toimia epätyydyttävästi.
Huomattava osa paikannuksista jäi saamatta
Peten matkatessa verkkaisesti Puolan, Saksan
ja Sveitsin läpi Etelä-Ranskaan. Lähettimen
valmistajan mukaan tietojen saannin tavaton
vaihtelu johtuu mm. matkapuhelimien aiheuttamasta informaatiopuurosta, joka täyttää Keski- ja etenkin Etelä-Euroopan ilmatilan ja jonka
lävitse pienen ja heikkotehoisen lähettimen
signaalin on usein erittäin vaikeata päästä.
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Öinen lento Välimerellä!
Onneksi paikannusten välitys lähettimeltä
satelliitille onnistui, kun Pete saapui Välimeren tuntumaan (kuva 5). Lokakuun 6. päivänä kello 9 paikallista normaaliaikaa Pete oli
vielä yöpymispaikallaan Rhônen laaksossa.
Kello 15 satelliitti tavoitti Peten Montpellierin
lahdelta 16 km rannikosta. Sitten Pete eteni
kolmen tunnin kuluessa peräti 64 km/h keskinopeudella 192 km suoraan etelään ja oli
kello 18 merellä 100 km Barcelonan keskustasta itään. Täältä matka jatkui merellä viivasuoraan kohti lounasta läpi yön. Keskiyön
aikaan Pete viuhtoi melko täsmälleen Katalonian rannikon ja Mallorcan välisen 200
km leveän vesialueen keskikohdalla. Kello
02 Pete oli edelleen keskellä merta: 26 km
kaakkoon pikkuriikkisestä Columbretsin saariryhmästä, 116 km itäkoilliseen Valencian
kaupungista ja 120 km länteen Mallorcan
länsikärjestä.
Kello 18 ja 03 välillä kilometrejä karttui
kolmen tunnin jaksoittain 91 + 87 + 97 eli
275 km yhdeksän tunnin aikana. Keskinopeus 31 km/h oli siis alle puolet kello 15 ja 18
välisestä pikataipaleen tuloksesta. Kun vallinneita tuulisuhteita tutkittiin Juhani Rinteen
ja Martti Heikinheimon kanssa, nopeusero
sai selkeän selityksen: pikataipaleen aikana
Petellä oli apunaan noin 30 km/h myötätuuli,
joka myöhemmin tyyntyi. Merimatkansa alkuvaiheessa Peten lentokorkeus oli noin 200
m. Yöllä Pete sen sijaan lensi vain muutaman
metrin merenpinnan yläpuolella.
Koska seuraavat GPS-paikannukset eivät
onnistuneet, voidaan vain epäsuorasti päätellä, että lähdettyään liikkeelle 6.10. noin
kello 10 Pete eteni yhteen menoon 20 tuntia
ja 770 km, josta merimatkan osuus oli 610
km. Ohjelmoin Peten lähettimen toimimaan
muuton aikana ympäri vuorokauden, vaikka ulkomaiset kollegani ovat ottaneet satelliittisääksistään paikannuksia vain valoisana
aikana, koska aikaisemmin pidettiin selvänä,
että sääksi on puhdas päivämuuttaja. Tätä
käsitystä on hiljattain pehmennetty, osittain
aikaisempien suomalaisista satelliittisääksistä
saatujen havaintojen perusteella. Pete teki
joka tapauksessa erittäin yllättävän ratkaisun, joka onnistuttiin oikean ohjelmoinnin
ansiosta dokumentoimaan erittäin tarkasti.
Miksi Pete lensi yöllä merellä, vaikka sen ei
olisi ollut ’pakko’? Miksi Pete ei 6.10. illalla
yöpynyt rannikolla ja jatkanut aamulla matkaansa rannikkoa pitkin, kuten se teki merimatkan jälkeen?
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Pysähdys Quarzazaten
alueella
Lennettyään korkealla (jopa yli 1 500 m) yli
Espanjan kaakkoiskulman Pete ylitti 8.10. iltapäivällä Välimeren noin 150 km leveän länsikapeikon Almeiran kaupungin kohdalta. Peten
matkaan Hämeestä Marokon rannikolle kului
22 vuorokautta ja 3 629 km; keskimääräinen
etenemisnopeus oli 165 km vuorokaudessa.
Rannikolta Peten matka jatkui Atlas-vuoristossa edelleen kohti lounasta. Ylitettyään Korkean Atlaksen 11.10. Pete asettui Quarzazaten
kaupungin itäpuolelle levittäytyvän Lac du
barrage El-Mansour-Eddahbi tekojärven lähistölle. Seuraavana aamuna se lähti jatkamaan
matkaansa kohti etelälounasta, mutta lennettyään 52 km se yllättäen kääntyikin kohti koillista ja lensi 75 km matkan Drâa-joelle, jossa
yöpyi. Aamulla Pete lensi 60 km luoteeseen
ja päätyi edellä mainitun tekojärven itäpäähän. Pete viihtyi kaikkiaan seitsemän yötä ja
kuusi päivää Quarzazaten alueella ja lähti
vasta 18.10. eteenpäin.

Hämeestä Senegaliin: 6 393
km ja 36 vuorokautta
Lepotauon jälkeen 2 142 km pituinen lopputaival Quarzazaten alueelta Peten lopulliselle talvehtimisalueelle Saloum-joelle Senegaliin sujui ripeästi kuudessa vuorokaudessa eli
keskinopeudella 357 km vuorokaudessa.
Muuttolentoa Suomesta Senegaliin kertyi
kaikkiaan 6 393 km, jos Peten Quarzazaten
alueella tekemää paluuperää ei oteta mukaan
laskuihin. Maapallon isoympyrää pitkin lennon
pituudeksi olisi tullut 6 165 km. Pete lensi kaikkiaan vain 228 km (3,7 %) pidemmän matkan
kuin lyhintä reittiä pitkin olisi teoriassa ollut
mahdollista. Tämä osoittaa, että Pete suunnisti
tarkasti tietämäänsä määränpäähän.
Kokonaisuudessaan Peten syysmuutto
Hämeestä Senegalin Saloum-joelle kesti
36 vuorokautta, joista ainakin kaksi vuorokautta Pliszka-joella Puolan ja Saksan rajalla sekä kuusi vuorokautta Quarzazaten
alueella olivat lepopäiviä. Jos kaikki päivät
lasketaan mukaan, Peten etenemisnopeus
oli keskimäärin 178 km vuorokaudessa. Jos

sen sijaan lepopäivät jätetään pois laskuista,
saadaan nopeudeksi aktiivisina muuttopäivinä vähintään 228 km vuorokaudessa. Koska
osa Keski-Euroopan paikannuksista jäi puuttumaan, ei tiedetä täysin varmasti, ovatko
kaikki lepopäivät tulleet tietoon.

Viisi kuukautta ja viikko
Saloum-joella
Pete viipyi talvehtimispaikallaan Saloum-joella viisi kuukautta ja yhden viikon eli selvästi pidemmän ajan kuin se viettää vuosittain pesimäpaikallaan Suomessa. Peten
satelliittilähetin toimi Senegalin auringossa
täydellisesti: kaikki ennakkoon ohjelmoidut
paikannukset onnistuivat! Paikannuksia saatiin yhteensä 1 024, joista 630 päivällä ja 394
yöllä (klo 18 – 06).
Peten talvisen kotipiirin kokonaispinta-ala
oli 658 km2, joka oli myös kaikkien päivähavaintojen kattama alue. Kaikki yöhavainnot
sen sijaan tulivat vain 0,63 km2 laajuiselta
alueelta. Jos mukaan otetaan 95 % päivähavainnoista, keskeisen päiväalueen laajuudeksi tulee vain 29,5 km2. Kaukaisimmillaan
Pete oli satelliitin havaintojen mukaan 47,3
km päässä kotipiirinsä keskipisteestä.
Talvehtimisen alkuvaiheessa Pete teki
muutaman 10-15 km pituisen vierailun sisämaahan, itäkoilliseen perusalueeltaan.

Kuva 5. Sääksikoiraan M-39991 yöllinen muutto
Välimerellä 6.–7.10. 2007. Paikannukset 72–76 tapahtuivat klo 15, 18, 21, 00 ja 03 paikallista normaaliaikaa. Paikannukset klo 06 ja 09 epäonnistuivat. Paikannus 77 tapahtui kello 12. Ks. teksti.
Fig. 5. Night migration of the Osprey male
M-39991 during 6–7 Oct. Locations 72–76
were recorded at 15, 18, 21, 00 and 03 o’clock
of local normal time. Locations at 06 and 09
o’clock were missing. Location 77 was recorded
at 12 o’clock.
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Osa sääksenpoikasistakin kuolee nuorena. Kuva: TAPIO SOLONEN

Helmikuun alussa havaittiin, että Pete oli
löytänyt Gambia-joen pohjoisen sivuhaaran latvoilta poikkeuksellisen hyvän kalastuspaikan, jonne kannatti lentää yli 40 km
pituinen matka Saloum-joelta. Satelliitti tavoitti Peten Gambia-joen latvoilta 12 kertaa
ja nimenomaan iltapäivisin. Sen sijaan satelliitti ei havainnut kertakaan Peteä Atlantin
rannikolla tai edes matkalla sen suuntaan.
Läntisin paikannus sijaitsi vain 2,8 km kotipiirin keskipisteestä.
Lähettimen täydellisen toiminnan ja onnistuneen ohjelmoinnin ansiosta nyt saatiin
aiempaa yksityiskohtaisempi kuva sääksen
elämästä talvehtimisalueellaan.

Paluu päättyi Marokkoon
Peten kevätmuutto kohti Pohjolaa alkoi 30.3.
aamulla, jolloin kevään ensimmäiset sääkset
näyttäytyivät jo Suomessa saakka. Olivatko
nuo kevään ensimmäiset talvehtineet Välimerellä? Peten paluureitti lähti heti alkuun
kulkemaan syksyn tuloreittiä lännempänä.
Aprillipäivän aamuna klo 10 Pete oli Atlan-
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tilla 2 km päässä rantaviivasta ja noin 200
km länteen syksyiseltä reitiltä. Seuraavana
päivänä Pete lensi jälleen mantereella ja
jopa 1 800 m korkeudella, mutta 3.4. kello
15 signaali tuli yllättäen avomereltä 14 km
etäisyydeltä rantaviivasta.
Tätä kirjoitettaessa näyttää täysin selvältä,
että Peten paluu päättyi 5.4. Drâa-joen äärelle
Marokkoon. On lähes mahdotonta saada selville, mikä koitui Peten kohtaloksi. Uupuiko
Pete tiedotusvälineiden mukaan alueella vallinneen voimakkaan myrskyn kourissa? Kun
Juhani Rinne jälkikäteen tutki saatavilla olleen
meteorologisen aineiston perusteella alueella vallinneita sääolosuhteita, hän ei löytänyt
mitään todisteita uutisten kertomasta myrskystä. Iskikö Pete marokkolaisten kalastajien
käyttämään pinnalla kelluvaan syöttikalaan,
sai koukun kitaansa ja menehtyi myöhemmin
vammoihinsa? Vai ammuttiinko Pete? Paljon
kysymyksiä – vähän vastauksia.

Uusi isäntä Peten pesällä
Peten menehtyminen ei näillä näkymin kui-

tenkaan johtanut reviirin autioitumiseen. Pertti Nikkanen ja Juhani Koivu totesivat 15.4.,
että viimevuotisen naaraan lisäksi paikalla oli
rengastettu koiras, joka toi kalaa pesälle, sekä
vielä kolmaskin sääksi, joka lenteli pesän lähistöllä. Onneksi Suomessa näyttää ainakin
toistaiseksi olevan riittävästi ’reserviläisiä’ ryhtymään tositoimiin, kun paikka populaation
’tuottavien yksilöiden’ joukossa vapautuu.

Kiitokset
Kiitettävien lista on pitkä ja lähes sama vuodesta
toiseen. Korulauseiden lipas on ammennettu tyhjäksi jo moneen kertaan – on karujen, mutta sitäkin rehellisempien kiitosten vuoro. Rengastajien
uupumaton uurastus on kaiken pohja. Sen jälkeen
on Juha Honkalan ja Pirjo Hätösen vuoro siirtää
kenttätyön hedelmät tiedonmurskaajaan, jonka virittämisessä Heikki Lokilla ja Jan Lindströmillä on
ratkaiseva rooli. Nanna Manninen (SYKE) toimitti
jälleen paluupostissa jäänlähtöaineiston. Rengastustoimiston henkilökunta on edelleen suhtautunut
eläkeläiseensä erittäin myötämielisesti.
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Summary: Finnish Ospreys (Pandion
haliaetus) 2007
A nationwide Project Pandion was started by the
Finnish Ringing Centre in 1971. Since that voluntary bird ringers have annually inspected nearly
all known nest sites of the Osprey, Pandion haliaetus. In 2007, altogether 1 624 potential nest sites
were checked by 111 ringers. The total number of
ringers who have participated in Project Pandion
during 1971–2007, is 370.
The expected high correlation between the ice
break-up and the onset of breeding of the Osprey
has been demonstrated earlier by Saurola (1997,
2005). In 2007, the ice break-up in many lakes
happened even three weeks earlier than on average in southern Finland. However, in 2007 the
overall mean hatching date for the entire country
was only 2 days earlier than the corresponding
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overall mean (= 10 June) of the 37-year period;
only 1990, 2004, 2005 and 1989 generated earlier overall hatching dates than 2007. The onset
of breeding took place 3–4 days earlier than the
corresponding local average in the eastern part of
the country and in Lapland, but along the coast
the difference was only 0–1 days (ﬁg. 1).
In 2007, 964 occupied territories were detected
and reported, 773 of which were active (= eggs
were laid) and 710 successful (= large young were
produced). A detailed analysis suggests that the
Finnish Osprey population remained at the same
level through the seventies, increased from 1982
to 1994 by 3.1% per year and has since remained
more or less stable (ﬁg. 2 ; Saurola 2008).
The overall productivity was good in 2007:
1.65 large nestling per territory, 2.06 per active
nest and 2.26 per successful nest (ﬁg. 3). The
placements of these breeding results for 2007
were, correspondingly, 7th, 8th and 7th in the entire monitoring period. The annual productivity records are 1.79 (1999), 2.16 (2006) and 2.37
(1990). The overall annual productivity improved
during the 1980s by 1.7% per year and has since
remained at high levels (ﬁg 3).
In monitoring temporal trends it is important to
evaluate the sensitivity of the time series to detect
trends of a speciﬁed magnitude. A recent power
analysis has shown that the sensitivity of the available time series on both population size and productivity of the Finnish Ospreys have been quite
adequate: a signiﬁcant change of 5% per year will
be detected in 5—6 years (Saurola 2008).
The Spanish reintroduction project continued.
In mid-July 2007, four nestlings from southern
Finland were translocated to a hacking site in
Cadiz, Andalusia. For details, see Casado & Ferrer 2007.
One breeding Osprey male was ﬁtted with a
solar-powered 30 g Argos-GPS satellite transmitter in Lempäälä, Häme. The objectives were (1) to
test the suitability of this PTT to track the Osprey

during the breeding in Finland, migration through
Europe and wintering in Africa, (2) to gather data
on the extent of the Ospreys’ ﬁshing area (home
range) both during the breeding and wintering
time, and (3) to gain more detailed information
on the crossing of the Mediterranean and Sahara,
and on the extent of nocturnal migration.
The total home range during 14 July—18 September was 235 km2. (n=556). The longest ﬁshing
journeys extended to Pohtiolampi Osprey Centre
(http://www.saaksisaatio.ﬁ/en/ospreycenter), 15
km from the nest. The male passed quite often
a large area of natural ﬁshing grounds in order
to enjoy the free offer of Rainbow Trouts at the
Osprey Centre.
The autumn migration from Lempäälä to
Saloum river in Senegal started 18 September,
was achieved in 36 days and covered 6 393 km
(ﬁg. 4). The male had two stopovers: two days at
the Pliszka River in Poland and six days (seven
nights) at the reservoir Lac du barrage El-MansourEddahbi dammed into the Draa river in Morocco.
The average migration speed was 178 km/d for
the total period and 228 km/d during the travelling days. Nocturnal migration was recorded 6–7
October on the Mediterranean 100 km east of the
east coast of Spain (ﬁg. 5).
The male stayed in his wintering area at the
Saloum river for ﬁve months and one week. The
entire home range was 658 km2 (n=1 024). All
locations during the night were recorded only
within an area of 0,63 km2. During the wintering
time no locations were recorded at the shore of
the Atlantic.
Spring migration started on the morning of 30
March but stopped for an unknown reason already 5 April in Morocco (ﬁg. 4).
For more details on satellite tracking of Finnish Ospreys see http://www.fmnh.helsinki.ﬁ/satelliteospreys
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