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Maamme petolintukantojen pitkäaikaisseuranta jatkui vuonna 2007 aiempien vuosien
tapaan. Tässä vuosiraportissa esitetyt tulokset on koottu petolinturengastajien ja heidän
avustajiensa kokoamista päiväpetolintujen ja
pöllöjen pesimä- ja reviiritiedoista. Mukana
eivät siis ole maamme jokaisen petolinnun
pesimätiedot, vaan joukko tietyt laatukriteerit täyttäviä otoksia, joista tulokset on koottu.
Rengastajien toimittamista tietoaineistoista on
pyritty luomaan käsitys lajien pesimämenestyksestä aiempien vuosien tietoihin verraten.
Käytetyt menetelmät on kuvattu edempänä.
Petolintuseuranta on Luonnontieteellisen
keskusmuseon ja petolinturengastajien toteuttama yhteishanke, jota ympäristöministeriö tukee. Rengastajat tukijoukkoineen uurastivat jälleen kerran pyyteettömästi maastossa
pelkän talkoohengen voimalla kooten kaiken
sen tiedon, josta tämän raportin taulukot,
kuvat ja sanalliset esitykset pyrkivät tuomaan oleellisen esille. Edempänä tekstissä
puhuttaessa tutkimus- tai seurantajaksosta
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tarkoitetaan ruutu- ja yhteenvetoseurannan
1982–2007 aikaväliä. Tässä raportissa ei käsitellä erityisseurantojen petolintuja (merikotka, maakotka, kalasääski, muuttohaukka).
Kevään ja kesän sääolot on käsitelty toisaalla
tässä vuosikirjassa (Heikinheimo 2008).

Tarkastusteho heikkeni
hieman
Petolintutietoja kerätään kahdella menetelmällä. Menetelmistä vanhempi on ruutuseuranta, jolla aineistoa on kerätty vuodesta 1982 alkaen. Ruutuseurantamenetelmä on
kehitetty tuottamaan luotettavaa ja vertailukelpoista aineistoa petolintujen kannanmuutosten arvioimiseksi (Saurola 1986, 2006).
Petolinturengastajat työryhmineen tutkivat
vuosittain seurannassa olevat 10 x 10 kilometrin yhtenäiskoordinaattiruudut päiväpetolintujen ja pöllöjen pesien ja reviirien löytämiseksi. Koska tutkittavan alueen pinta-ala
on vakio ja myös sille kohdistuva seuranta-

teho pyritään pitämään muuttumattomana
vuodesta toiseen, ovat saadut tulokset suurelta osin vertailukelpoisia pitkälläkin aikavälillä. Tällöin voidaan arvioida luotettavasti
kannan tiheydessä tapahtuvia muutoksia.
Ruutuseurannan tutkimusteho laski hienoisesti viime vuosien tasosta. Seurannassa
on 2000-luvulla ollut vuosittain keskimäärin noin 132 ruutua, kun nyt ajoissa palautettiin 124 ruudun tiedot (kuva 1). Yhtä
vähän ruutuja on viimeksi tutkittu vuonna
1997. Uusia ruutuja seurantaan saatiin kuitenkin kolme kappaletta. Eniten aloitettuja
pesintöjä sisältäneet seurantaruudut ja niiden vastuuhenkilöt on esitelty taulukossa 1.
Syyt tutkimusruutujen vähenemiseen olivat
vaihtelevia. Taustalla oli lisääntynyttä kiirettä, mutta myös terveysongelmia ja haluttomuutta jatkaa tehometsänhoidon kaluamilla
tutkimusruuduilla. Järkyttävin menetys oli
Vesa Niemisen äkillinen poismeno kesken
maastokauden. Vesan rengastustiedot on
saatu mukaan tähän raporttiin, mutta hä-
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nen petoruutujensa tarkastustietoja ei saatu
mukaan. Toivottavasti Vesan upealle työlle
Pirkanmaalla löytyy lähiaikoina jatkaja.
Seurantaruuduilta kertyneen aineiston
lisäksi rengastajilta on koottu tiedot myös
kaikista muista pesimäkauden aikana löytyneistä petolinnun pesistä erityisellä yhteenvetolomakkeella. Yhteenvetolomakkeilla
saadaan koottua runsaat aineistot tiedossa
olevien pesien, reviirien ja tarkastettujen pesäalustojen lukumääristä ja todetuista munaja poikasmääristä. Koko maan aineistoista
voidaan laskea luotettavasti pesinnän tunnuslukuja ja päästään tarkastelemaan petolintukantojen alueellisia eroja ja lyhyen aikavälin muutoksia. Yhteenvetolomakkeita
palautettiin 333 kpl, joka on samalla tasolla
aiempien vuosien lukujen kanssa (352 lomaketta vuonna 2006, pienimmillään 316 lomaketta vuonna 2002). Yhteenvetolomakkeilla
ilmoitetuista pesintä- ja tarkastustiedoista on
koottu luvut taulukoihin 2–5, sekä lintuyhdistyksittäin (kuva 2) esitettyihin pylväsdiagrammeihin. Kuluvan vuosituhannen alun aikana
vuosittain tarkastettujen pesäpaikkojen lukumäärä on vaihdellut välillä 43 500 – 46 000.
Vuonna 2007 tarkastettuja pesäpaikkoja oli
yhteensä 41 442, vähennys edellisvuoteen
on 2 830 pesäpaikkaa (Honkala & Saurola
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Kuva 1. Tutkittujen petoruutujen sijainti 10 x 10 km ruuduittain vuosina 1982–2007 (vasen) ja vuonna 2007 (oikea).
Fig. 1. The situation of study plots, i.e. 10 x 10 km squares (Finnish Coordinate System) from 1982 to
2007 (left) and in 2007 (right).

2007). Myyrien runsaus vaikuttaa joidenkin
rengastajien kertoman mukaan jonkin verran petolintujen ja pöllöjen pesäpaikkojen

Taulukko 1. Suurimmat todetut aloitettujen pesintöjen määrät seurantaruuduilla sekä ao. ruutujen
vastuuhenkilöt vuonna 2007, 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
2007. A = raptors and owls, B = raptors, C = owls, D = Northern Finland (North of Oulu), raptors
and owls.
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tarkastusaktiivisuuteen, sillä huonoimpina
myyrävuosina osa takametsien pöntöistä ja
koloista saattaa jäädä tarkastamatta. Tarkastettujen pesäpaikkojen lukuun sisältyvät risupesät, haukoille rakennetut pesänalustat
ja pöntöt, pöllönpöntöt ja luonnonkolot. Lisäksi mukaan on laskettu luokan ”muut” pesänalustat (820) sekä ruskosuohaukan (428),
sinisuohaukan (172), niittysuohaukan (6), varpushaukan (989), huuhkajan (786), tunturipöllön (6) ja suopöllön (174) tarkastettujen
reviirien määrät. Tarkastettujen pesäalustojen määrät paikallisyhdistyksittäin on koottu
taulukkoon 2. Pikkuhaukkojen tekopesien ja
varpuspöllön pönttöjen tarkastusmäärät ovat
pysyneet kutakuinkin ennallaan viime vuosina, mutta kaikkien muiden pesäalustojen
tarkastusmäärät laskivat nyt useimmilla alueilla. Tarkastetuista pesäpaikoista asutuiksi
osoittautui yhteensä 9 332. Pesintä saatiin
varmistettua yhteensä 5 558 päiväpetolinnun
ja pöllön reviirillä (8 152 vuonna 2006).

Vuosi-indeksien ja
pitkäaikaistrendien laskenta
Vuosi-indeksejä laskettaessa on käytetty aineistona sekä petoruuduista vuosittain todettujen pesintöjen että asuttujen reviirien
määrää. Petoseurannan vuosiraportteja varten vuosi-indeksit on vuodesta 1992 (Haapala ym. 1993) laskettu seuraavasti: ensin on
jokin tutkimusjakson keskivaiheen hyvistä
myyrävuosista valittu vertailuvuodeksi, jo-
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väksi kaikki havainnot kaikilta niiltä ruuduilta, jotka on laskettu vähintään kahtena
vuonna. Vuosille, joilta havainto puuttuu,
TRIM ’imputoi’ (lintumiesten slangilla ilmaisten ’vääntää’) eli laskee muun aineiston keskimääräisiin muutoksiin perustuvan arvon,
minkä jälkeen vuosi-indeksit voidaan laskea
’aukottomasta’ havaintomatriisista.
Kummallakin laskentatavalla on heikkoutensa. Toisella hukataan aineistoa, toisella
’väännetään’ arvoja puuttuville havainnoille.
Koska mainitut laskentatavat ovat perusteiltaan varsin erilaiset, on ehkä hieman yllättävää, että niillä lasketut vuosi-indeksit ovat erittäin voimakkaasti keskenään korreloituneita
(Saurola 2008b). Yleiskuva on siis jokseenkin
riippumaton indeksien laskentatavasta.

hon muita vuosia on vuorollaan verrattu.
Mukaan vertailuun on kunkin vuoden kohdalla otettu vain ne ruudut, jotka on tutkittu
sekä kyseisenä vuonna että vertailuvuonna.
Koska vertailuun on aina valittu hyvä myyrävuosi (1986, 1988 ja 1997), vertailupohjana
oleva pesä- tai reviiriaineisto on ollut mahdollisimman suuri. Menetelmä tuottaa periaatteessa harhattomat indeksit, mutta jättää
paljon aineistoa laskennan ulkopuolelle.
Ulkomailla pidettyjä esitelmiä varten
(esim. Saurola 2008a, b) indeksit on laskettu hollantilaisten kehittämällä TRIM-ohjelmalla (Pannekoek & van Strien 2005), jota
käytetään melko paljon seuranta-aineistoja
analysoitaessa (esim. Väisänen 2006). TRIMohjelma käyttää indeksejä laskiessaan hy-

Taulukko 2. Tarkastettujen pönttöjen ja muiden pesätyyppien määrät paikallisyhdistyksittäin vuonna
2007.

01 Ahvenanmaa (ÅFF)
11 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY ja RSLH)
21 Länsi-Uusimaa (Tringa)
22 K.- ja P.-Uusimaa (Apus)
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)

1
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344
126
23
11
217
108
53
86
89
222
35
104
118
369
226
178
259
104
77
351
45
78
277

5
65
126
67
42
0
92
33
27
75
2
109
42
36
50
75
66
62
197
89
18
99
16
29
224

80
86
17 234
43
91
11
60
5
8
154 344
30 427
62
79
47
89
54 106
346 656
10 174
34
32
24
52
44 213
45 136
101 1222
88 606
23 169
152 260
99 259
21
62
70 195
2
97

Yhteensä Total
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(F)

(G)

90
148
184
107
59
185
172
90
434
326
405
77
204
120
148
631
260
193
148
129
79
46
8
4

371 204 103
184 158 149
580 143 233
232 210 141
67
28
20
293 267 155
46 136 114
67 135 232
230 142 512
155 179
86
556 773 937
186 123 281
32
59 140
26 265 100
60 181
55
209 384 538
23 1367 1156
28 562 200
22 320 165
20 394 244
4 428 283
- 471
41
- 198 137
- 158
10

Tikankoloja

(E)

Isoja luonnonkoloja

(D)

Varpuspöllön pönttöjä

Helmipöllön pönttöjä

(C)

Lehtopöllön pönttöjä

Tekopesiä isoille haukoille

(B)

Viirupöllön pönttöjä

Variksen ja oravan pesiä

(A)

Tekopesiä pikkuhaukoille

Alue (yhdistys)
Area

Isoja risupesiä

Table 2. The numbers of potential nest sites checked in 2007. 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 = nestboxes for Aegolius funereus, H = nest-boxes for Glaucidium passerinum, I = larger natural holes, J =
holes made by medium sized woodpeckers.

(H)

(I)

(J)

49
67
105
53
9
137
22
20
91
33
151
35
13
33
100
36
105
328
159
16
100
8
29
125

101
121
71
55
5
127
38
44
159
14
123
67
35
63
650
64
110
245
163
8
178
22
42
150

3726 1651 1562 5657 4247 3392 7285 6032 1834 2675

Kun vuosi-indeksit on laskettu, voidaan
niiden perusteella tehdä log-lineaarinen regressioanalyysi, joka antaa tulokseksi kannan
keskimääräisen prosentuaalisen muutoksen
vuotta kohti tarkastelujakson aikana. Johtopäätöksiä tehtäessä on tärkeätä tietää todetun
muutoksen tilastollinen merkitsevyys. TRIM
laskee merkitsevyyden tavanomaista regressioanalyysiä ’löysemmin’ eli antaa paljon useammin tilastollisesti merkitseviä tuloksia kuin
perinteinen log-lineaarinen regressioanalyysi.
Koska tässä yhteydessä ei ole syytä sukeltaa
syvemmälle tilastotieteen ﬁlosoﬁsiin syövereihin, mainitsemme vain, että aiheesta löytyy
lisätietoa esim. lähteistä Pannekoek & van
Strien (2005) ja Thomas ym. (2004).
Olemme tällä kertaa päättäneet esittää
ruutuseurannan tuottamat tulokset käyttämällä TRIMillä laskettuja vuosi-indeksejä
(kuva 3). Koska osa tilastotieteilijöistä (esim.
Kenneth Burnham, suull.) suhtautuu hyvin
kriittisesti perusteisiin, joilla pitkäaikaismuutoksen tilastollinen merkitsevyys lasketaan
TRIMissä, olemme laskeneet pitkäaikaismuutokset ja niiden merkitsevyydet (taulukko 6) perinteisellä log-lineaarisella regressioanalyysillä kuten Saurola (2008a, b).
Kannan pitkäaikaista kehitystä kuvaavat käyrät ja muutosprosentit on laskettu asutuiksi
todettujen reviirien ja aloitettujen pesintöjen
lukumäärien perusteella. Tässä yhteydessä
esitetään molemmilla tavoilla lasketut muutosprosentit ja niiden tilastolliset merkitsevyydet (taulukko 6), mutta vain asuttujen
reviirien määriin perustuvat kannankehityskäyrät (kuva 3).

Ravintotilanne 2007
Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) kannanarvioiden mukaan myyrien määrä romahti valtaosassa eteläistä Suomea kesän 2006
aikana. Myyräkantojen arvioitiin olleen ennätyksellisen alhaiset syksyllä 2006. Pohjois-Suomessa myyräkannat olivat tuolloin
runsastumassa ja paikoin kannat kehittyivät
vahvoiksi (Huitu & Henttonen 2006 a, b).
Kesällä 2007 myyräkannat olivat Metlan mukaan edelleen alhaiset Oulu-Joensuu linjan
eteläpuolella, mutta Kainuussa myyriä oli
runsaasti. Länsi- ja Pohjois-Lapissa myyriä
oli kohtalaisesti (Huitu & Henttonen 2007).
Petolinturengastajien käsitykset myyrien
runsaudesta olivat samoilla linjoilla Metlan
virallisen käsityksen kanssa. Suomen eteläpuoliskon myyräkadon vahvistivat hyvin
samanlaisin sananvalinnoin miltei jokainen
tilannetta kommentoinut rengastaja. Myyrätyhjiö tuntui ulottuvan lähes yhtenäisenä etelästä Oulun korkeudelle asti. Päivä-
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petolintujen ja pöllöjen pesiltä löydettiin
runsaasti korvaavana ravintona käytettyjen
lintujen, sammakoiden ja sisiliskojen jäänteitä. Oulun pohjoispuolella tilanne oli toisenlainen. Kalevi Tunturin tutkimusalueella
Iin, Kuivaniemen, Yli-Iin ja läntisen Pudasjärven alueella myyriä oli runsaasti alkukesään saakka ja mm. ”helmipöllön pesinnät alkoivat reippaasti, mutta keskeytyivät
munavaiheeseen”. Kemin-Tornion seudulla
myyriä oli hyvin tarjolla Matti Suopajärven
mukaan ainakin pesintöjen alkuvaiheessa
ja mm. sarvipöllöpoikueita oli alueella ennätysmäärä. Hiirihaukan pesinnät kuitenkin
epäonnistuivat. Jouni Yli-Pekkalan havainnot
alueen myyräkantojen kehityksestä ovat samansuuntaisia: ”Kevättalvella paljon puputtavia helmipöllöjä” … ”onnistuneissa poikaspesissä hyvin poikasia, toisaalta paljon
tuhoutuneita”. Lapin myyrätilannetta kommentoi ainoastaan Veikko Isomursu, jonka
rengastusmailla Rovaniemellä oli myyriä vielä kesälläkin hyvin. Tunturisopuli esiintyi ainakin kohtalaisen runsaana Inarin-Utsjoen
seudulla alkukesällä.
Petolinturengastajat raportoivat niukasti tutkimusalueidensa metsäkanalinnuista,
vaikka niiden osuus isompien petolintujen
ja pöllöjen ravinnossa saattaa olla merkittävä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
riistakolmiolaskentojen mukaan vuosi ei ollut suosiollinen metsäkanalinnuille. ”Maan
metsotiheys pieneni edellisvuodesta viidenneksen, samoin riekkokanta erityisesti Lapissa. Teeri- ja pyytiheydet olivat edellisvuoden
tasolla. Metsäkanalintujen yhteistiheys, 22
yksilöä / metsämaan km2, oli hieman alhaisempi kuin vuotta aiemmin, mutta jonkin
verran korkeampi kuin kolmiolaskentojen
20-vuotisella tutkimuskaudella keskimäärin.
Lintujen säilyvyys talven 2006–2007 yli vaikuttaa olleen hyvä, sen sijaan poikastuotto
oli suhteellisen vaatimatonta. Metson, teeren ja pyyn tiheydet olivat kuitenkin hieman
korkeammat kuin viimeisten 10 vuoden aikana keskimäärin. Riekkokanta sitä vastoin
oli selvästi pitkäaikaiskeskiarvon alapuolella.
Metsäkanalintujen runsaus vaihteli alueellisesti. Pohjois-Karjalan, Kainuun, Oulun ja
Lapin tutkimusalueilla lintujen kokonaismäärä väheni, Lapissa jopa tuntuvasti. Muualla
maassa, suhteellisen yhteneväisesti, kokonaistiheys ei muuttunut tai se jopa hieman
kasvoi” (Helle & Wikman 2007).
Ampiaiset ja muut mesipistiäiset puhuttivat
ihmisiä kesällä 2007. Alkukesästä Suomeen
vaelsi runsaasti pensasampiaisia. Heinäkuussa tiedostusvälineissä uutisoitiin ampiaisten,
mehiläisten ja kimalaisten kadosta (Jantunen
& Saarinen 2007) ja eri suunnilta kantau-
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tuneiden tietojen mukaan pölyttäviä hyönteisiä oli tavallista vähemmän. Syytä tähän
katoon ei varmuudella tiedetä. Silvo Pöysä
(alue 51) kommentoi tilannetta: ”Sateinen
heinäkuu ja ampiaisten lähes täydellinen
kato vaikuttivat mehiläishaukan huonoon
pesimätulokseen”.

Varttuneen metsän pinta-alan
väheneminen
Petolintujen läsnäolo alueella ilmentää
ekosysteemin monimuotoisuutta ja hyvinvointia, sillä tällaisella alueella mm. lintu- ja
perhosyksilöiden tiheydet ovat korkeammat
kuin alueilla, joilla petolintuja ei ole (Sergio
ym. 2006). Jatkuva varttuneen metsän väheneminen on vaikuttanut monimuotoisuutta
heikentävästi pienentämällä mm. mehiläishaukan, kanahaukan ja hiirihaukan ensisijaisen pesimäympäristön määrää (esim. Saurola
2008a) ja lisäämällä lajienvälistä kilpailua
pesäpaikoista (Hakkarainen ym. 2004a).
Valtion metsien 9. (1996–2000) ja 10. inventoinnin (2004–2006) tulosten mukaan
varttuneen metsän (60–120 vuotta) ja vanhan metsän (>120 vuotta) osuus metsien kokonaispinta-alasta on laskenut 8 % ja 6 %
viimeisten kymmenen vuoden aikana (Korhonen ym. 2007).

Pesinnät 2007
Myyrien keväinen niukkuus heijastui useiden päiväpetolintujen ja pöllöjen aloitettujen
pesintöjen määriin. Tarkastetuissa tuulihaukan, huuhkajan ja lehtopöllön munapesissä
oli koko seurantajakson pienimmät munamäärät. Päiväpetolintujen aloitettuja pesintöjä (muna- ja poikaspesät sekä maastopoikueet ilman pesälöytöä) todettiin yhteensä
3 978 (taulukko 3). Yhteensä asuttuja reviirejä oli 6 105, tässä luvussa ovat mukana
reviirit, joilta ei ole pesälöytöä, sekä asutut pesät, joihin ei ole munittu. Luvut jäävät hienoisesti hyvien vuosien tasosta, esim.
vuonna 2006 asuttujen reviirien lukumäärä
oli 6 290. Aloitettuja pesintöjä oli useimmilla päiväpetolinnuilla suunnilleen saman
verran kuin viime vuosina keskimäärin. Ennätykseen ylsi kanahaukka, jonka pesintöjä
todettiin enemmän kuin kertaakaan aiemmin. Mehiläishaukan vaikeat vuodet jatkuivat yhä ja aloitettujen pesintöjen määrä jäi
pienemmäksi kuin kertaakaan aiemmin seurannan historiassa. Hiirihaukkakannan lievä
piristyminen kahtena viime vuonna ei jatkunut enää, vaan aloitettujen pesintöjen määrä
kääntyi jälleen laskuun. Päiväpetolintujen
pesimistulos oli vaihteleva. Keskimääräistä

Kuva 2. BirdLife Suomen jäsenyhdistysten toimialueiden sijainti ja numerointi. Ks. taulukot 2–4.
Fig. 2. Regional division of the local ornithological societies of BirdLife Finland. The numbering
follows Tables 2–4.

paremmin pesinnät onnistuivat sinisuohaukalla (pieni aineisto), kanahaukalla, varpushaukalla ja ampuhaukalla.
Pöllöjen pesintöjä ilmoitettiin 1 580. Luku
on yhteenvetoaineiston huonompien vuosien tasolla, sillä vain viitenä vuonna pesintöjä on todettu vähemmän (ka. 2 945, n =
22). Lehto- ja viirupöllön aloitettuja pesintöjä
oli yhtä niukasti kuin huonona myyrävuonna 2004 ja myös useimpien muiden lajien
pesintöjä todettiin lähes yhtä vähän. KemiTorniossa ja Lapissa pesi jonkin verran hiiripöllöjä, mutta pesintöjä varmistui vain 26.
Pohjoisimmasta Lapista kantautui jo keväällä
tietoja harvinaisesta vaeltajasta eli tunturipöllöstä. Viisi aloitettua pesintää todettiin,
mutta näistä vain yksi tuotti isoja poikasia.

Mehiläishaukka
Mehiläishaukan reviirejä tarkastettiin 449,
mutta pesintä todettiin vain 43 reviirillä (9,6
% tarkastetuista reviireistä). Luvut ovat koko
seurantajakson 1986–2007 pienimmät (kuva
4). Tarkastettujen reviirien määrä vaihteli vielä 1990-luvulla vähän ja vuosittain tarkastettiin noin 600 reviiriä.
Ajoittain runsassateiset ja koleat kesä- ja
heinäkuu (Kersalo & Niinimäki 2007, Heik-
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Ruskosuohaukan Circus aeruginosus poikuekoko oli koko seurantajakson pienin. Kuva: K ARLIS MILLERS
(www.putnubildes.lv/www.putni.lv)

kinen & Niinimäki 2007) ja erityisesti ampiaisten, kimalaisten ja muiden mesipistiäisten
poikkeuksellinen niukkuus (Jantunen & Saarinen 2007) lienevät olleet osasyynä siihen,

Kuva 4. Mehiläishaukan asuttujen reviirien (pylväät) ja aloitettujen pesintöjen määrät (mustat
osat pylväistä) vuosittain 1986–2007 eri paikallisyhdistysten alueilla. Määrät on saatu rengastajien vuosittain palauttamilta yhteenvetolomakkeilta. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla
ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig. 4. The annual numbers of all occupied territories (columns) and active nests (black portions of the columns) of Pernis apivorus found
in Finland during 1986–2007 as reported by the
Raptor Questioinnaire. Numbers are shown both
as national totals and as regional totals, representing local ornithological societies. Note: The
scale in the panels for local areas is constant, but
differs in the panel for the entire country.
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että aloitetuista pesinnöistä tuhoutui peräti
52,8 %. Keskimääräinen poikastuotto kutakin aloitettua pesintää kohden oli 0,47 (n =
36). Poikasia rengastettiin vain 12 kpl. Nämä
luvut ovat kehnoudessaan aivan omaa luokkaansa ja seurantajakson ylivoimaisesti huonoimmat. Yhtä vähän poikasia on viimeksi
rengastettu vuonna 1953. Muita mehiläishaukan huonon pesimätuloksen osasyyllisiä
ovat tehometsänhoito ja kanahaukka: metsänhoidosta selvinneistä risupesistä kilpailtaessa tappiolle jäävät paikalle myöhemmin
saapuvat ja heikommat lajit (Hakkarainen
ym. 2004a). Kanahaukan tiedetään ainakin
paikoin vievän mehiläishaukan pojat pesästä ja toisinaan myös emot (Mattila 2004).
Vuonna 2007 mehiläishaukan vähät pesinnät jakautuivat tasaisesti kautta tunnetun
levinneisyysalueen (taulukko 3). Sen sijaan
asuttuja reviirejä, joista ei tehty pesälöytöä
todettiin muuta maata runsaammin LänsiUudeltamaalta (24 kpl), Kymenlaaksosta (13
kpl), Pirkanmaalta (22 kpl), Etelä-Savosta (22
kpl), Suupohjasta (15 kpl) ja Merenkurkusta
(15 kpl). Näiden asuttujen reviirien pesien
löytäminen olisi mehiläishaukan kannankehityksen seurannan kannalta tärkeää.
Ruutuseurannan mukaan Suomen mehiläishaukkakanta on pienentynyt yli 2 %
vuosivauhdilla jo yli 20 vuotta (kuva 3 ja taulukko 6), mikä tarkoittaa kannan putoamista puoleen 35 vuodessa, jos sama suuntaus
jatkuu. Myös Ruotsin mehiläishaukkakanta
on laskusuunnassa muutonseuranta-aineistojen perusteella. Etelä-Ruotsissa sijaitsevan
Falsterbon lintuaseman syysmuuttoaineiston
mukaan muuttavien mehiläishaukkojen lukumäärä on laskenut ajanjaksolla 1973–2007
erittäin merkitsevästi ja väheneminen on ollut jatkuvaa (Kjellén 2008). Virossa mehiläis-

haukka ei ole taantunut. Tuorein kannanarvio on tehty 1998–2002 ja kanta (800–1 100
paria) on tuolloin arvioitu vakaaksi (Elts ym.
2003). Viron petolintukantojen seurannassa
1989–2007 mehiläishaukkakanta runsastui
jaksolle 2004–2006 saakka (2,4 paria /100
km2), mutta vuonna 2007 kannan tiheys (1,8
paria /100 km2) oli selvästi aiempia vuosia
pienempi (Nellis 2007). Virossa mehiläishaukan pesimistuloksen keskiarvo oli vuosina 1999–2003 hyvin lähellä suomalaisten
mehiläishaukkojen vastaavien vuosien pesimistulosta (Lõhmus 2004). Saksassa mehiläishaukkakannan tilanne ei ole suotuisa,
sillä kanta on taantunut jaksolla 1988–2002
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Nuolihaukka Falco subbuteo.
Kuva: TAPIO SOLONEN

keskimäärin 2,9 % vuosittain (Mammen &
Stubbe 2003). Tarkkuudeltaan kovasti vaihteleviin tietoihin perustuvan yleiskäsityksen
mukaan mehiläishaukkakannat muualla Euroopassa olivat vakaat 1990–2000 (BirdLife
International 2004).

Ruskosuohaukka
Ruskosuohaukan asuttujen reviirien yhteismäärä jäi nyt hieman alle tähänastisista huippuvuosista 2005 (339 kpl) ja 2006
(336 kpl) (taulukko 3). Tämä saattaa selittyä
ilmoitusaktiivisuuden vaihtelulla, sillä ruskosuohaukka sai runsaasti huomiota lintuhar-

LINNUT VUOSIKIRJA 2007

Kuva 3. Kahdeksan päiväpetolintu- ja kuuden pöllölajin vuosittaiset populaatioindeksit 1982–2007.
Ohuella murtoviivalla toisiinsa liitetyt indeksit ja niiden keskivirheet (pystysuorat janat) laskettiin ruutuseurannan tuottamasta reviiriaineistosta TRIM-ohjelmalla; perusvuodeksi (indeksin arvo 1,0) valittiin vuosi 1994. Katkoviivalla piirretty log-lineaarinen käyrä kuvaa pitkän aikavälin tilastollisesti merkitsevää muutosta (vrt. taulukko 6). Huuhkajakannan muutosta kuvaavaan diagrammiin on paksulla
yhtenäisellä viivalla piirretty myös ns. 7-pisteen LOESS käyrä, joka tässä tapauksessa kuvaa kannan
kokonaismuutosta paremmin kuin log-lineaarinen malli. Tuulihaukan ja varpuspöllön indeksit jaksoilta
1982–1996 ja 1982–1994 on esitetty muista poikkeavasti, koska tuolloin ne valtaosaksi kuvastivat lajeille rakennettujen pönttöjen lukumäärän kasvua.
Fig. 3. Annual population indices of eight species of diurnal raptors and six species of owls calculated by using the program TRIM and the numbers of occupied territories found from the Raptor Grid
study plots during 1982–2007. Base year is 1994 with index value 1.0. Vertical bars indicate the standard errors. The thin lines connects yearly indices to show year-to-year trajectories. Statistically significant (cf. table 6) log-linear regression lines is depicted by a dashed line. The solid thick line in the
panel of Bubo bubo indicates a statistically significant 7-point LOESS smoother. For Falco tinnunculus
and Glaucidium passerinum the indices during 1982–1996 and 1982–1994, respectively, are shown
differently, because they are biased by an increasing effort.
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Etelä-Ruotsissa sijaitsevan Falsterbon lintuaseman syysmuuttoaineiston mukaan
muuttavien ruskosuohaukkojen lukumäärä
runsastui ajanjaksolla 1973–1997 erittäin
merkitsevästi, mutta huippuvuoden 1998
jälkeen muuttajien määrät eivät ole enää
kasvaneet. Muuttajien lukumäärä on vaihdellut vain vähän 2000-luvulla, mutta syksy 2007 oli poikkeus, sillä muuttavien lukumäärä on ollut pienempi viimeksi vuonna
1988 (Kjellén 2008). Syysmuuttajien määrien kehitys Etelä-Ruotsissa on varsin hyvin
sopusoinnussa Suomen kannankehityksen
kanssa. Saksassa ruskosuohaukkakannan
tiheys on pienentynyt yli 5 % ajanjaksolla
1988–2002 (Mammen & Stubbe 2003).

rastajilta ollessaan BirdLife Suomen erityisseurantalaji vuonna 2005.
Ruskosuohaukan pesinnän tunnuslukujen tarkastelu paljastaa, että niin pesyeet
kuin poikueetkin olivat pieniä. Yhdentoista munapesän aineisto on pieni, mutta sen
perusteella keskimääräinen munaluku 3,36
oli seurantajakson kolmanneksi pienin (ka =
3,87, n = 168). Pienikin muna-aineisto näyttää kuitenkin verrattain luotettavalta, sillä
keskimääräinen poikuekoko 3,00 poikasta
on koko seurantajakson pienin. Vaikka pesistä tuhoutui vain 11,5 % jäi pesimistulos
pienistä poikueista johtuen seurantajakson
neljänneksi huonoimmaksi (ka = 2,66 isoa
poikasta /munapesä).
Ruutuseurannan mukaan kannan kasvu
hiipui vuosituhannen vaihteessa (kuva 3,
taulukko 6). Ruutuaineiston edustavuuteen
on kuitenkin ruskosuohaukan osalta suhtauduttava hieman varovaisesti. Pesäpaikkojen
puute tuskin rajoittaa ruskosuohaukkakannan runsastumista, sillä sopivaa pesimäbiotooppia ruskosuohaukalle on yllin kyllin tarjolla ruovikkoisilla järven- ja merenlahdilla.

varsin epätasaisesti. Suupohjasta niitä löydettiin eniten, 42 kappaletta, ja Merenkurkusta ja Lapista molemmista 14. Muualla
maassa luvut jäivät selvästi pienemmiksi.
Pesimistulos 3,44 isoa poikasta/munapesä
perustuu pieneen, vain yhdeksän pesän aineistoon (taulukko 5).
Ruutuaineiston mukaan sinisuohaukan
kannankehitys on ollut selvästi taantuva
(kuva 3, taulukko 6). Seurantaruudut kattavat vain osan sinisuohaukan levinneisyysalueesta Suomessa, joten tuloksen yleistettävyyteen on suhtauduttava varovaisesti.
Sinisuohaukka on laji, jonka luulisi lähinnä
hyötyvän tehometsätalouden tuottamista
avohakkuista.
Falsterbon lintuasemalla Etelä-Ruotsissa
syksyisin muuttavien sinisuohaukkojen määrät ovat pienentyneet aikavälillä 1973–2007,
mutta muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä (Kjellén 2008). Tiedot ovat kuitenkin samansuuntaisia Suomessa todetun kehityksen kanssa.

Sinisuohaukka
Sinisuohaukka näyttää olevan vuodesta toiseen hankala laji petolinturengastajille. Asuttuja reviirejä todetaan vuosittain hieman
toistasataa (ka = 118) ja näistä keskimäärin
joka viidennellä saadaan pesintä varmistettua. Vuonna 2007 asutut reviirit jakautuivat

Taulukko 3. Todetut päiväpetolintujen pesintöjen määrät (muna- ja poikaspesät sekä maastopoikueet ilman pesälöytöä) lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin
vuonna 2007.
Table 3. The numbers of active raptor nests (nests with eggs or nestlings, and fledged broods without the nest found) detected in different areas in 2007.

Alue (yhdistys)
Area
01 Ahvenanmaa (ÅFF)
11 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY ja RSLH)
21 Länsi-Uusimaa (Tringa)
22 K.- ja P.-Uusimaa (Apus)
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
42

Mehiläis- Ruskosuo- Sinisuo- Kana- VarpusHiirihaukka
haukka
haukka haukka haukka haukka Piekana
PERAPI
CIRAER CIRCYA ACCGEN ACCNIS BUTBUT BUTLAG

Tuulihaukka
FALTIN

Ampuhaukka
FALCOL

Nuolihaukka
FALSUB

2
5
1
1
1
2
5
3
2
3
3
6
2
1
1
1
3
1
-

24
3
1
10
12
7
9
29
4
6
5
4
11
2
1
10
2
8
2
1
3

2
4
2
1
1
1
1

90
74
37
5
1
37
9
35
27
19
87
15
34
37
53
66
59
93
32
63
116
13
16
20

40
17
15
1
29
14
3
7
5
62
12
19
4
15
25
14
29
9
2
28
1
2

25
34
13
3
35
20
4
4
16
21
2
19
8
41
20
11
23
7
5
10
5
6
1

2
1
1
40

8
88
13
3
116
135
40
20
28
213
59
7
12
78
34
337
180
57
124
96
3
80
28

1
1
6
1
1
1
2
2
4
1
1
3
1
14

14
11
27
2
12
21
4
4
26
6
15
3
6
14
7
8
5
1
20
2
-

Yht./
Total

43
263

154
324

12
120

1038
1333

352
649

335
730

44
77

1759
1950

38
92

203
565

3978
6105
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Kanahaukka
Kanahaukan aloitettuja pesintöjä varmistettiin enemmän kuin kertaakaan aiemmin
seurantajaksolla (taulukko 3). Pesien yhteismäärä 1 333 oli kaikkien aikojen paras, vain
vuonna 1992 aloitettuja pesintöjä löydettiin
miltei yhtä paljon (1 317). Pesintöjen määrä
kasvoi vuodesta 2006 peräti 15,2 %, kun
tarkastettujen reviirien lukumäärä kasvoi
vain 4,5 % (taulukko 3). Pesivät kanahaukat
ilmeisesti löydettiin reviireiltä huomattavasti
aiempaa tehokkaammin, sillä tarkastettuja
isoja risupesiä ja isojen haukkojen tekopesiä
oli nyt peräti 529 kpl vähemmän kuin edellisenä vuonna (taulukko 2).
Ruutuseurannan kannankehitysindeksin
mukaan kanahaukka ei kuitenkaan ole runsastunut (kuva 3, taulukko 6). Selityksenä tälle
ensi näkemältä paradoksaaliselle tilanteelle
lienee se, että ruutujen kanahaukkareviirit on
selvitetty jo aiemmin ja tilanne ruuduilla on
vakaa, eikä minkäänlaista trendiä ole nähtävissä. Yhteenvetoaineiston runsastuneille kanahaukoille saattaa selityksenä hyvinkin olla

Kanahaukan Accipiter gentilis pesintöjä todettiin enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin seurantajaksolla. Kuva: TAPIO SOLONEN

intensiiviset metsänhakkuut, joiden seurauksena kanahaukat ovat nyt hakeutuneet jäljellä
oleviin metsäpirstaleisiin ja kaupunkimetsiin
ja tulevat aiempaa helpommin havaituiksi
(Hakkarainen ym. 2004b). Ilmiö on havait-

tavissa lähes kautta maan, joten kanahaukan
näennäinen runsastuminen ei johdu paikallisesta rengastustehokkuuden lisääntymisestä.
Aloitettuja pesintöjä todettiin edellistä vuotta
runsaammin Varsinais-Suomessa, Länsi-Uu-

Taulukko 4. Todetut pöllöjen pesintöjen määrät (muna- ja poikaspesät sekä maastopoikueet ilman pesälöytöä) lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna
2007.
Table 4. The numbers of active owl nests (nests with eggs or nestlings, and fledged broods without the nest found) detected in different areas in 2007.

Huuhkaja
BUBBUB

Hiiripöllö
SURULU

Varpuspöllö
GLAPAS

Lehtopöllö
STRALU

Viirupöllö
STRURA

Lapinpöllö
STRNEB

Sarvipöllö
ASIOTU

Suopöllö
ASIFLA

Helmipöllö
AEGFUN

01 Ahvenanmaa (ÅFF)
11 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY ja RSLH)
21 Länsi-Uusimaa (Tringa)
22 K. ja P.-Uusimaa (Apus)
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)

2
11
10
4
1
3
2
5
1
1
1
1
8
3
3
5
1
2
5
1
1
2

4
22

3
8
1
3
7
3
13
18
12
97
19
10
5
2
17
46
8
10
36
6
2
2

21
21
54
14
3
23
3
3
25
23
54
20
1
9
2
1
-

2
11
8
7
1
9
31
5
36
26
34
2
11
12
20
42
88
34
15
56
25
23
1

14
5
9
1

2
3
2
7
1
5
2
1
2
1
1
3
1
1

1
1
1
1
1
2

1
1
1
12
7
4
2
32
7
3
44
69
42
54
33

Yht./
Total

Pesintöjä Active nests
Reviirejä yht. Occupied
territories

73
427

26
55

326
597

276
519

499
1013

29
38

32
61

7
40

312
477

1580
3227

Alue (yhdistys)
Area
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dellamaalla, Lounais-Hämeessä, Valkeakoskella, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Suomenselällä, Suupohjassa,
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa,
Kemi-Torniossa ja Lapissa.
Kanahaukan pesäpoikasia rengastettiin
1 995. Luku on suuri, mutta 1990-luvulla
rengastettiin kolmena vuonna enemmän kanahaukan poikasia. Pesimistulos (2,51 poikasta aloitettua pesintää kohden) oli keskinkertainen, ja yltää seuranta-aineiston 10.
parhaaksi. Viron petolintukantojen seurannan 1989–2007 mukaan kanahaukkakanta
on puolittunut. Jakson 1989–1993 kannan
keskitiheydestä (2,19 paria / 100 km2) tiheys
on laskenut jaksolle 2004–2006 vain 1,10
pariin /100 km2 (Nellis 2007). Ilmiön syynä
pidetään intensiivistä metsätaloutta (Lõhmus
2004). Saksan kanahaukkakannassa ei ole
tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia aikavälillä 1988–2002 (Mammen &
Stubbe 2005).

Varpushaukka
Lähes tuhannesta tarkastetusta varpushaukkareviiristä kaksi kolmasosaa osoittautui
asutuksi (taulukko 3). Viime vuosien tapaan
runsaimmin pesintöjä todettiin Pirkanmaalla, jossa lajin pesien etsintään panostavia
harrastajia on muuta maata runsaammin.

Yhteenvetoaineiston luvut eivät kerro koko
totuutta varpushaukan kannankehityksestä,
sillä laji tuskin on hävinnyt pesimälajistosta
Itä-Uudeltamaalta ja Kemi-Tornion alueelta.
Pikemminkin tämä kertoo lajista innostuneiden rengastajien epätasaisesta maantieteellisestä jakaumasta. Seurannan alkuvuosia
huomattavasti niukemmin varpushaukan
pesiä etsitään nykyään myös Länsi- ja KeskiUudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Lounais-,
Kanta- ja Päijät-Hämeestä.
Vuonna 2007 pesimistulos oli 3,77 isoa
poikasta/aloitettu pesintä (ka = 3,69, n =
5 520). Seurantajaksolla 1986–2007 pesimistulos on vaihdellut välillä 3,33–4,00 isoa
poikasta/aloitettu pesintä. Varpushaukan pesimistuloksen vuotuinen vaihtelu on vähäistä. Syynä tähän lienee se, että tuhoutuneiden pesintöjen osuus ei juuri vaihtele, vaan
pysyttelee vuodesta toiseen varsin samoissa
luvuissa (keskimääräinen pesintöjen tuhoutumisprosentti on 10,2 %).
Ruutuseurannan mukaan Suomen varpushaukkakanta on ollut tutkimusjakson jälkipuoliskolla melko jyrkässä alamäessä (kuva
3, taulukko 6). Kuva saattaa kuitenkin olla
osittain vääristynyt, sillä nykymetsissämme
varpushaukat ovat saattaneet siirtyä pesimään niin tympeisiin mäntytaimikoihin, että
innokkainkaan rengastaja ei viitsi niihin tunkeutua. Toisin sanoen nimenomaan varpus-

Taulukko 5. Petolintujen keskimääräinen pesyekoko, poikuekoko ja pesimistulos lajeittain vuonna
2007 petolinturengastajan yhteenvetolomakkeiden mukaan.
Table 5. Average clutch size, brood size and breeding success of birds of prey in 2007 according to
the Raptor Questionnaire sent to bird ringers.

Laji Species

Isoja poikasia/
poikaspesä (N)
Isoja poikasia/
Tuhoutumis-% munapesä (N)
Munia/
Big young/
munapesä (N) successful nest Unsuccessful Big young/
Clutch size (N) (N)
nests (%)
active nest (N)

Mehiläishaukka Pernis apivorus
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Kanahaukka Accipiter gentilis
Varpushaukka Accipiter nisus
Hiirihaukka Buteo buteo
Piekana Buteo lagopus
Tuulihaukka Falco tinnunculus
Ampuhaukka Falco columbarius
Nuolihaukka Falco subbuteo
Huuhkaja Bubo bubo
Hiiripöllö Surnia ulula
Varpuspöllö Glaucidium passerinum
Lehtopöllö Strix aluco
Viirupöllö Strix uralensis
Lapinpöllö Strix nebulosa
Sarvipöllö Asio otus
Suopöllö Asio flammeus
Helmipöllö Aegolius funereus

2.00 (11)
3.36 (11)
4.20 (5)
3.26 (153)
4.75 (60)
2.17 (29)
6.00 (1)
4.54 (1087)
4.20 (10)
2.73 (15)
2.00 (9)
8.00 (1)
6.82 (177)
2.77 (144)
2.25 (290)
3.67 (3)
4.50 (2)
5.50 (2)
4.60 (145)
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1.00 (17)
3.00 (83)
4.43 (7)
2.91 (735)
4.25 (192)
1.89 (195)
2.60 (10)
4.03 (1619)
3.78 (18)
2.31 (70)
1.87 (52)
3.92 (13)
6.02 (317)
2.56 (209)
2.03 (347)
2.67 (15)
2.33 (3)
5.33 (3)
3.82 (186)

52.8
11.5
22.2
14.1
11.2
15.0
41.2
6.8
(0)
19.5
20.3
(0)
10.2
17.7
22.3
34.8
(0)
(0)
32.1

0.47 (36)
2.66 (85)
3.44 (9)
2.51 (853)
3.77 (216)
1.61 (229)
1.53 (17)
3.77 (1735)
3.78 (18)
1.86 (87)
1.49 (65)
3.92 (13)
5.42 (352)
2.12 (253)
1.59 (445)
1.74 (23)
2.33 (3)
5.33 (3)
2.59 (274)

haukan pesien löydettävyys on varmaankin vaikeutunut metsien rakennemuutoksen
vuoksi. Suomen lähialueilla varpushaukalla
meneekin ilmeisesti hyvin, sillä Viron varpushaukkakannan on arvioitu olleen vakaa
aikavälillä 1994–2007 (Nellis 2007). Ruotsin syysmuuttajien lukumäärät Falsterbon
lintuasemalla ovat lisääntyneet tilastollisesti
erittäin merkitsevästi aikavälillä 1973–2007.
Syysmuuttajia on 2000-luvulla ollut 50 %
enemmän kuin 1980- ja 1990-luvuilla keskimäärin (Kjellén 2008). Saksan varpushaukkakanta on runsastunut tilastollisesti merkitsevästi aikavälillä 1988–2002 (Mammen &
Stubbe 2005).

Hiirihaukka
Kun pohditaan metsässä pesivien haukkojen
kannankehitystä, puhutaan usein samaan
hengenvetoon sekä hiiri- että mehiläishaukasta ja päivitellään molempien harvinaistumista. Kannankehityksen trendi on molemmilla lajeilla varsin samansuuntainen (kuva
3, taulukko 6), vaikka lajien ekologia on hyvin erilainen (ravinto, muuttoreitti, talvehtimisalueet, muuton ja pesinnän ajoittuminen). Hyvätkään myyrävuodet eivät tunnu
piristävän hiirihaukkakantaa pysyvämmin.
Onkin ilmeistä, että mehiläis- ja kanahaukan
ohella myös hiirihaukka kärsii varttuneen ja
vanhan metsän viimeaikaisesta vähenemisestä (Korhonen ym. 2007) ja kilpailusta pesäpaikoista, jossa se kanahaukkaa heikompana jää tappiolle (Hakkarainen ym. 2004a).
Pesäpaikkojen laadun laskiessa saattavat
pesät olla alttiimpia predaatiolle (Hakkarainen ym. 2004a), vaikkakaan tämä ei näy
yhteenvetolomakkeen aineistoon perustuvassa pesimistuloksen trendissä (Honkala
& Saurola 2007). On kuitenkin muistettava,
että mainittu aineisto perustuu tilanteeseen
rengastushetkellä, jolloin poikaset ovat vielä
keskenkasvuisia ja melko äänettömiä. Poikasiin kohdistuva saalistuspaine on suurimmillaan vasta lentopoikasvaiheessa, jolloin äänekkäästi kerjäävä hiirihaukkanuorukainen
saattaa joutua aiempaa useammin predaation uhriksi huonolaatuisiksi harsuuntuneissa
pesimämetsissä. Pohdittaessa syitä hiirihaukkakannan alamäkeen on myös muistettava,
että valtaosa suomalaisista hiirihaukoista
muuttaa itäistä reittiä jopa aivan eteläiseen
Afrikkaan. On mahdollista, että ampumaaseiden saatavuuden helpottumisen myötä
myös hiirihaukkaan kohdistuva metsästyspaine muuttoreitin varrella ja/tai talvehtimisalueella on voimistunut.
Hiirihaukan pesintöjä todettiin satakunta
vähemmän kuin edellisenä vuonna (taulukko
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muuttavien hiirihaukkojen määrät eivät keskimäärin ole juuri pienentyneet 1980-luvulta
(Kjellén 2008). Saksassa hiirihaukka on runsastunut aikavälillä 1985–2001 vuosittain 1,6
% (Mammen & Stubbe 2003).

Piekana
Petolintuseuranta tavoittaa tätä nykyä piekanan huonosti, sillä Tunturi-Lapissa ei ole
enää riittävästi aktiivisia petoruutuja. Näin
ollen kannankehityksen indeksiä ei voitu
luotettavasti laskea. Yhteenvetolomakkeilla ilmoitettujen pesimähavaintojen mukaan
pesiviä piekanoja oli totutusti runsaimmin
Lapissa. Eteläisimmät pesinnät todettiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Piekanan

Kuva 5. Hiirihaukan asuttujen reviirien (pylväät)
ja aloitettujen pesintöjen määrät (mustat osat
pylväistä) vuosittain 1986–2007 eri paikallisyhdistysten alueilla. Määrät on saatu rengastajien
vuosittain palauttamilta yhteenvetolomakkeilta.
Koko maan kuvaajassa (vasemmalla ylhäällä)
on eri jakoväli.
Fig. 5. Annual numbers of all occupied territories (columns) and active nests (black portions of the columns) of Buteo buteo found in
Finland during 1986–2007 as reported by the
Raptor Questioinnaire. Numbers are shown
both as national totals and as regional totals,
representing areas of local ornithological societies. Note: The scale in the panels for local
areas is constant, but differs in the panel for the
entire country.

3). Edellistä vuotta enemmän pesintöjä löytyi
Etelä-Savosta, Keski-Suomesta, Kainuusta ja
Kemi-Torniosta (kuva 5). Syy on tehostuneessa pesien etsinnässä, eikä todellisessa kannanmuutoksessa. Eniten pesintöjä todettiin
Pohjois-Karjalasta, Kymenlaaksosta ja Satakunnasta – kaikissa kuitenkin vähemmän kuin
vuotta aiemmin. Pesimistuloskin jäi alavireiseksi: keskimääräinen hiirihaukkapari aloitti
pesinnän hautoen 2,17 munaa, mikä on seurantajakson viidenneksi pienin munamäärä.
Pesinnöistä tuhoutui 15 %, joka on seurantajakson kolmanneksi huonoin tulos. Näin
ollen pesimistulos 1,61 isoa poikasta kutakin
aloitettua pesintää kohden jäi seurantajakson
jaetulle viidenneksi huonoimmalle sijalle.
Hiirihaukkakannan kehitys eteläisessä
naapurissamme Virossa on ollut Suomesta
poikkeava. Kannan tiheys on maan petolintuseurannan mukaan ollut melko vakaa
seurantajaksolla 1994–2007 (Nellis 2007).
Eteläruotsalaisen Falsterbon lintuaseman
muutonseuranta-aineiston perusteella läpi-
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pesinnät ovat alttiita tuhoutumaan (taulukko
5). Huonoimpina vuosina kaksi kolmasosaa
pesinnöistä epäonnistuu, mutta huippuvuosina, kun ravintoa on yllin kyllin (esim.1987),
tuhoutumisprosentti jää viiteen. Piekanan
pesimistulos 1,53 isoa poikasta aloitettua
pesintää kohden oli lähellä seurantajakson
vuosikeskiarvojen keskiarvoa (1,60), mutta
se perustuu vain 17 pesän tietoihin.
Muuttavien piekanojen määrät ovat vaihdelleet suuresti Falsterbon lintuasemalla Etelä-Ruotsissa aikavälillä 1973–2007 (Kjellén
2008). Syysmuuttajia on 2000-luvulla ollut
keskimäärin lähes puolet vähemmän kuin
1970- ja 1980 luvuilla, mutta muutokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä.

Taulukko 6. Eräiden suomalaisten petolintulajien kannankehitys jaksolla 1982–2007. Aineistona on käytetty seurantaruuduilta vuosittain löydettyjen (1) asuttujen reviirien ja (2) aloitettujen pesintöjen lukumääriä. TRIM-ohjelmalla laskettujen populaatioindeksien (ks. kuva 3) prosentuaalinen muutos vuodessa on laskettu log-lineaarista regressioanalyysiä käyttäen. Muutosprosentit, jotka ovat syystä tai toisesta
harhaisia, ovat sulkeissa. Jatkuva 1% vuotuinen muutos merkitsee, että populaatio kaksinkertaistuu (tai
puolittuu) 70 vuodessa. Jos muutosprosentti on 2%, 5% tai 10%, kannan kaksinkertaistumiseen (tai
puoliintumiseen) kuluu vastaavasti 35, 14 ja 7 vuotta. Muutosprosenttien tilastollinen merkitsevyys on
osoitettu tähdillä: *** => p<0.001; ’’ => p<0.01; ’ => p<0.05; NS => ei tilastollisesti merkitsevä.
Table 6. Overall population changes (%) per year during 1982–2007 in Finland of selected species
of birds of prey. Annual population indices were calculated using program TRIM and the numbers of
(1) occupied territories and (2) active nests found from the Raptor Grid study plots. Changes, which
are unreliable either due to increasing monitoring effort or due to some other reason, are shown in
parentheses. A continuous annual change of 1% means that the population will halve or double in
70 years; changes of 2%, 5% and 10% suggest halving/doubling in 35, 14 and 7 years, respectively.
Statistical significance expressed by stars; NS= statistically non-significant.

Laji
Species
Mehiläishaukka
Ruskosuohaukka

Pernis apivorus
Circus aeruginosus

Sinisuohaukka
Kanahaukka

Circus cyaneus
Accipiter gentilis

Varpushaukka

Accipiter nisus

Hiirihaukka

Buteo buteo

Tuulihaukka

Falco tinnunculus

Nuolihaukka
Huuhkaja

Falco subbuteo
Bubo bubo

Varpuspöllö

Glaucidium passerinum

Lehtopöllö
Viirupöllö
Sarvipöllö
Helmipöllö

Strix aluco
Strix uralensis
Asio otus
Aegolius funereus

Jakso
Period

Reviirit
Territories
%/a

Pesät
Nests
%/a

1982–2007
1982–2007
1994–2007
1982–2007
1982–2007
1982–1994
1994–2007
1982–2007
1982–1994
1994–2007
1982–2007
1982–1994
1994–2007
1982–2007
1997–2007
1982–2007
1982–2007
1982–1994
1994–2007
1982–2007
1994–2007
1982–2007
1982–2007
1982–2007
1982–2007

-2.4***
(+7.4***)
+2.2*
-2.9***
-0.62***
-0.08 NS
-0.62*
-0.87*
+1.9*
-3.1***
-2.4***
-1.2NS
-3.7***
(+5.0***)
+5.8***
+1.2***
-2.2***
+1.2 NS
-5.2***
(+4.3***)
+0.36 NS
+0.3 NS
+1.0*
-4.7*
-3.1*

-4.1***
.
.
.
-0.32 NS
0.26 NS
0.14 NS
-1.7**
2.7 NS
-4.8 ***
-2.8***
-0.80 NS
-5.2 ***
(+8.1***)
+7.1***
+1.6**
-4.1**
+1.5 NS
-8.7*
(+10.0***)
0.0 NS
+0.5 NS
+1.2 NS
-3.1 NS
-2.3 NS
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Tuulihaukka
Huono myyrävuosi hidasti vain hieman tuulihaukan menoa. Koko seurannan historiassa vain vuosina 2005 ja 2006 pesinnän on
aloittanut suurempi määrä tuulentallaajia.
Pesintöjen määrissä ennätykset tehtailtiin
Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja EteläSavossa; kahdessa jälkimmäisessä tuulihaukkakanta on tosin vielä pieni. Tuulihaukka on
runsain laajalla alueella läntisessä Suomessa
sekä Itä- ja Kaakkois-Suomessa, mutta esiintyminen on niukanpuoleista Varsinais-Suomessa, etelärannikolla ja leveällä vyöhykkeellä halki Suomen etelästä kohti Kainuuta.
Tarjolla olevien pesäpönttöjen määrä on lisääntynyt ajanjaksolla 1986–2007 suuresti:
697 pöntöstä 5 657 pönttöön. Pöntötyksestä
huolimatta laji näyttää kotiutuvan kovin hitaasti takaisin Länsi-Uudellemaalle ja tilanne
lienee sama ainakin toistaiseksi muuallakin
pääesiintymisalueen ulkopuolella.
Pesivät tuulihaukat taisivat olla hyvin ajan
tasalla, mitä tarjolla olevan ravinnon määrään tuli, sillä pesyeet olivat koko seurantajakson 1986–2007 pienimmät (taulukko 5).
Kussakin pesässä oli keskimäärin 4,54 munaa, mikä oli munan verran vähemmän kuin
parhaina vuosina. Seitsenmunaisia pesiä oli
nyt vain kaksi, kun huippuvuonna 2005 niitä oli peräti 158. Erikoisuutena mainittakoon
Sallasta löydetyt kaksi tuulihaukan munapesää, joissa naaraat hautoivat 25 m päässä
toisistaan. Koiraiden lukumäärä ei selvinnyt
(Olli-Pekka Karlin).
Myyräravinnon huvetessa tuulihaukkojen
raportoitiin siirtyneen sujuvasti käyttämään
korvaavaa ravintoa, kuten pikkulintuja. Emot
saivat ruokittua jälkikasvunsa maailmalle
keskimääräistä onnistuneemmin, sillä kolmenatoista vuonna seurantajaksolla pesintöjen tuhoutumisaste on ollut suurempi. Koska
munaluku pesissä oli pieni, ei pesimistulos
3,77 isoa poikasta aloitettua pesintää kohden sijoitu tilastoissa kuin sijalle 18, mutta
hyötysuhde oli vuosikeskiarvojen keskiarvoa parempi. Keskimäärin seurantajaksolla 1986–2007 tuulihaukkaemo on muninut
5,12 munaa, joista on isoiksi pojiksi selvinnyt
4,16 poikasta, jolloin keskimääräinen ”hävikki” on ollut 0,96 poikasta. Vuonna 2007
tuulihaukkaemot onnistuivat siis keskimääräistä paremmin munimaan sopivan määrän
munia, sillä ”hävikiksi” jäi 0,77 poikasta.
Ruutuseurannan mukaan tuulihaukkakanta on ’räjähtänyt’ viimeisten kahden vuosikymmenen aikana (kuva 3 ja taulukko 6).
Tutkijoille on melkoinen haaste yrittää päätellä, kuinka suuri osa kannan kasvusta on
todellista ja kuinka suuri osa vain pöntötyk-
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sen tehostumisesta aiheutuvaa. Kuvassa 3
ja taulukossa 6 on tarkasteluun kelpuutettu
mukaan vain viimeisten kymmenen vuoden
aikana kertynyt aineisto, jona aikana tuulihaukalle on ollut tarjolla kaikkina vuosina yli
5 000 pönttöä. Kyseisenä, jokseenkin vertailukelpoisena jaksona kannan kasvu on edelleen ollut huimaa: yli 5 % vuodessa!
Tuulihaukan kannankehitys vaihtelee alueittain Pohjois-Euroopassa: Virossa kannan
tiheys on laskenut 2000-luvulla verrattaessa 1990-luvun keskitiheyteen (Nellis 2007).
Falsterbon lintuaseman syysmuuttajien määrät ovat kasvaneet hieman tarkastelujakson
1973–2007 kymmenenä viimeisenä vuotena, mutta muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä (Kjellén 2008). Saksassa tuulihaukka on
runsastunut tilastollisesti merkitsevästi aikavälillä 1988–2002; vuosina 1998–2002 runsastumisen vuosivauhti oli 3,0 % (Mammen
& Stubbe 2003).

Ampuhaukka
Harvalukuisesta ampuhaukasta kertyy vuodesta toiseen sen verran niukasti havaintoja
petoruuduilta, että kannankehityksen suuntaa ei voida luotettavasti arvioida. Yhteenvetoaineiston ampuhaukat jakautuivat epätasaisesti kautta maan. Eteläisimmät pesinnät
varmistettiin Satakunnasta, Keski-Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä ja Etelä-Karjalasta.
Suupohjassa asuttuja reviirejä oli tänä vuonna kahdeksan, mutta eniten asuttuja reviirejä
oli totuttuun tapaan Lapissa (36 kpl). Ampuhaukan munapesiä tarkastetaan vuosittain
erittäin niukasti. Pesimistuloksen tarkasteluun käytettävissä oleva aineisto oli nytkin
pieni, mutta sen perusteella ampuhaukan
pesinnät sujuivat keskimääräistä paremmin
(taulukko 5). Vuonna 2007 kymmenessä
tarkastetussa pesässä oli keskimäärin 4,20
munaa (ka = 3,91, n = 135). Poikaspesiä tarkastettiin 18 kpl ja näissä oli keskimääräistä hieman enemmän poikasia (3,78). Koska
tuhoutumisprosentiksi jäi pyöreä nolla, tuli
pesimistuloksesta 3,78 isoa poikasta/munapesä koko seurantajakson paras. Eteläruotsalaisen Falsterbon lintuaseman syysmuuttajien määrät ovat kasvaneet tilastollisesti
merkitsevästi tarkastelujaksolla 1973–2007
(Kjellén 2008).

Nuolihaukka
Nuolihaukkakannan runsastuminen näyttäisi
ainakin hetkeksi tasaantuneen rengastajien
yhteenvetolomakkeilla ilmoittamien varmistettujen pesintöjen kokonaismäärän perusteella. Aluekohtaisia ennätyksiä tehtiin kuitenkin

viimevuotiseen tapaan Varsinais-Suomessa,
Länsi-Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Asuttujen reviirien määrät ovat joillakin alueilla hetkessä yllättäen
kaksinkertaistuneet?! On vielä tarkistamatta,
onko näillä alueilla otettu mukaan muiden
kuin rengastajien Tiira-havaintojenkeruujärjestelmään ilmoittamat tiedot. Toivottavasti ei,
sillä petolintuseurannan on tarkoitus perustua
nimenomaan rengastajilta kerättyyn luotettavaan ja vertailukelpoiseen aineistoon.
Kesän pesinnät menivät nuolihaukalta huonosti ja pesimistulos jäi koko seurantajakson
heikoimmaksi, sillä pesinnöistä tuhoutui
poikkeuksellisesti peräti viidesosa (taulukko
5). Muuta maata huonommaksi pesimistulos jäi Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Valkeakoskella
sekä Etelä-Savossa. Pesien keskimääräinen
munaluku (2,73, n = 15) oli vain aavistuksen
vuosikeskiarvojen keskiarvon (2,76, n = 337)
alapuolella. Myös poikuekoot (2,31, n = 70)
olivat lähellä keskimääräisiä (2,39, n = 1 477),
mutta koska pesinnöistä tuhoutui 19,5 %, jäi
pesimistulos keskimäärin 1,86 isoon poikaseen/aloitettu pesintä (ka = 2,17, n = 1 634).
Keskimäärin pesinnöistä on vuosittain tuhoutunut seurantajakson aikana 9,6 %.
Petoruutuaineiston mukaan nuolihaukan
vuotuinen kannankasvu on ollut 1 % ajanjaksolla 1982–2006. Jatkuvana tämä merkitsisi kannan kaksinkertaistumista 70 vuodessa. Viron nuolihaukkakannan on arvioitu
olleen vakaa 1999–2003 (Lõhmus 2004), samoin Saksan (Mammen & Stubbe 2003).

Huuhkaja
Huuhkajan sukellus jatkuu. Vuonna 2005
huuhkajakanta piristyi ja haukkasi happea,
mutta 2007 oli jälleen kovin huono huuhkajalle. Tarkastettuja huuhkajareviirejä oli 776,
luku on seurantajakson pienin (ka =1 146, n
= 22). Pesintöjä todettiin saman verran kuin
edellisenä pohjavuonna 2004, mutta asuttujen reviirien määrä jäi seurantajakson pienimmäksi. Paikallisyhdistysten alueella todettujen pesintöjen määrät olivat vaatimattomia
(taulukko 4). Kolmasosa koko maan asutuista
reviireistä oli Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ja vaikka pesintöjäkin näillä alueilla oli
muuta maata runsaammin, jäivät luvut huomattavasti takavuosien määriä pienemmiksi.
Seuranta-aineiston mukaan huuhkajakanta
on romahtanut jyrkimmin Pirkanmaalla, mutta alamäki on ollut lähes samanlainen Kymenlaaksossa ja Keski-Pohjanmaalla.
Huuhkajan pesintöjen tunnuslukujen tarkastelu tuo esiin joitakin erityispiirteitä pesintöjen kulusta (taulukko 5). Koska huuhka-
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jan munapesän tarkastaminen johtaa usein
pesän hylkäämiseen, on pesällä syytä käydä
vasta poikasvaiheessa. Tästä huolimatta munapesiä tarkastettiin 9 kpl, joten keskimääräinen munaluku 2 munaa pesää kohden on
hyvin pieni otos, mutta mahdollisesti kuitenkin kertoo jotakin – ainakin se on seurantajakson pienin munaluku.
Keskimääräinen poikasluku 1,87 poikasta/
poikaspesä (n = 52) oli seurantajakson toiseksi pienin, mutta pesintöjen tuhoutumisprosentti 20,3 % oli keskimääräistä vähäisempi ja seurantajakson viidenneksi paras
tulos. Pesimistulos ei tästä johtuen jäänyt aivan onnettomaksi, vaikka viitenätoista vuotena se onkin ollut parempi. Koko seurantajaksolla 1986–2007 pesinnän tunnusluvut
(pesyekoko, poikuekoko ja pesimistulos) ovat
hitaasti laskeneet, mutta tilastollisesti merkitsevä on ainoastaan poikuekoon lasku 0,46
%/vuosi (Saurola 2008b).
Huuhkajan kannanvaihtelun vuosi-indeksien tarkastelu ruutuseurannan tuottaman aineiston perusteella on karua katseltavaa (kuva
3, taulukko 6). Kuvaan 6 on piirretty LOESSkäyrä, joka kuvaa kannan kehitystä paremmin
kuin log-lineaarinen malli. Käyrä (ks. myös taulukko 6) osoittaa, että huuhkajakanta voimistui
vielä tutkimusjakson alkupuoliskolla. Sen sijaan ruutuseurannan jälkimmäisellä puoliskolla 1994–2007 huuhkajakanta on pienentynyt
keskimäärin yli 5 % vuosivauhtia, mikä merkitsee kannan puoliintuvan vain 14 vuodessa! Rengastettujen huuhkajanpoikien määrä
on laskenut 1990-luvun keskimääräisestä 516
poikasesta 2000-luvun 302 rengastettuun poikaseen/vuosi (- 40 %). Tärkeäksi syyksi huuhkajakannan alamäkeen on esitetty huonosti
hoidettujen paikallisten avokaatopaikkojen
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90-prosenttista sulkemista, mikä palautti ylenpalttisilla rottamassoilla mässäilleet huuhkajaparit suomalaisen luonnon normaaliin niukkuuteen (Valkama & Saurola 2005).
Virossa huuhkajan viimeaikainen levinneisyys on painottunut länsirannikolle ja
saarille, eikä kannankehityksessä ole todettu mainittavia muutoksia 1990-luvun alusta
näihin aikoihin (Nellis 2006). Useissa Euroopan maissa huuhkajakannat ovat viime aikoina runsastuneet, mm. Saksassa ajanjaksolla 1988–2002 vuotuinen kasvu oli 5,3 %
(Mammen & Stubbe 2003, 2005).

Hiiripöllö
Petolintuseuranta tavoittaa hiiripöllön huonosti. Ruutuaineistoon hiiripöllön reviirejä ja
pesiä kertyy niin niukasti, että kannanvaihteluindeksiä ei päästä laskemaan. Lajin levinneisyys painottuu pohjoisimpaan Suomeen,
missä petoseurannan verkko on harva, joten
on ilmeistä, että yhteenvetolomakkeilla ilmoitetaan vain murto-osa hiiripöllöistä. Hiiripöllö on vaeltaja, nomadi, jonka runsaus
vaihtelee vuosittain suuresti. Huonoimpina
myyrävuosina laji puuttuu lähes täysin, esim.
1997 ilmoitettiin vain neljä asuttua reviiriä
(ka = 41). Vuonna 2007 esiintyminen oli keskimääräistä runsaampaa, sillä asuttuja reviirejä ilmoitettiin 80 (taulukko 4). Reviireistä
yksi oli Merenkurkussa ja kaksi Kainuussa,
loppujen jakautuessa Kemi-Tornion ja Lapin
alueille (taulukko 4). Pesimistulosta on arvioitava pienen, vain 13 poikaspesän aineiston
perusteella. Poikuekoko oli keskimääräistä
hieman pienempi, mutta koska pesinnöistä
yksikään ei tuhoutunut, oli pesimistulos keskimääräistä parempi (taulukko 5).

Varpuspöllö

Sateiset säät eivät suosineet huuhkajan Bubo
bubo poikasia. Kuva: TAPIO SOLONEN
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Varpuspöllön tarkastettujen pesäpönttöjen
lukumäärä on viime vuosina vakiintunut
6 000 pöntön tietämille (taulukko 2). Aikavälillä 1998–2007 tarkastettujen reviirien lukumäärä on vaihdellut 1 195 ja 1 822 välillä
(ka = 1 421). Vuonna 2007 tarkastettiin 1 374
reviiriä. Pesintöjen määrä (318 kpl) jäi kauas huippuvuosien luvuista, mutta huonosta
myyrävuodesta huolimatta pesinnät sujuivat
hyvin. Pesye- ja poikuekoot ylittivät vuosikeskiarvojen keskiarvon – molemmat yltivät
kuudenneksi parhaalle sijalle koko seurannan mitassa tarkasteltuna. Koska pesintöjen
tuhoutumisprosenttikin oli vain 10,2 %, tuli
pesimistuloksesta myyräolot huomioiden yllättävän hyvä. Seurantajakson 5. tila tuli tuloksella 5,42 isoa poikasta/aloitettu pesintä
(ka = 5,00, n = 5 524).

Varpuspöllökannan vaellettua suurin joukoin syksyllä 2003 (Valkama 2003) ja kevään
2004 reviirimäärien romahdettua, pysyi kanta paljon pienempänä hyvinä myyrävuosina
2005–2006 kuin ennen kannan romahdusta
(Saurola 2008b). Petoruutuaineiston kannankehitysindeksi vahvistaa yhteenvetolomakkeiden pohjalta tehdyt arviot: varpuspöllökanta
todellakin kasvoi jyrkästi yli 5 % vuodessa
aikavälillä 1994–2003, romahti vuonna 2004,
ja alkoi sen jälkeen jälleen toipua (kuva 3, taulukko 6). Petoruutuaineiston mukaan varpuspöllön kannankehityksessä ei voida osoittaa
todellista trendiä aikavälillä 1982–2007 (Saurola 2008b). Viron varpuspöllökanta oli vakaa
aikavälillä 1991–2002 (Elts ym. 2003).

Myös lehtopöllön Strix aluco poikuekoko jäi
seurantajakson pienimmäksi.
Kuva: TAPIO SOLONEN

Lehtopöllö
Huono myyrävuosi heijastui lehtopöllön
pesintöihin. Seuranta-aineiston tarkastetuilla reviireillä (1 175 kpl) todettiin vain 276 pesintää (vaihteluväli on ollut 143–560). Myös
asuttujen reviirien lukumäärä (519) jäi vaatimattomaksi. Vaatimattomampia lukuja on
seuranta-aineistoon kertynyt aiemmin vain
kolmesti. Tavanomaisesta poikkeavaa alueellista vaihtelua ei juuri ollut, ellei tällaiseksi
katsota muuta maata maltillisempia heilahduksia Lounais-Suomen lehtopöllöpopulaatioissa (alueet 11 ja 12; taulukko 4). Pesinnän
aloittaneet lehtopöllöt arvioivat myyrätilanteen niukaksi ja pyöräyttivät pesään historian
pienimmän munaluvun, keskimäärin 2,77
munaa/munapesä (ka = 3,63, n = 5 007).
Kuvaavaa oli, että viisimunaisia pesiä oli
tänä vuonna vain kaksi, kun huippuvuonna
2005 niitä oli toista sataa. Vastaavasti myös
poikuekoko jäi seurantajakson pienimmäksi
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laskea ruutuseurantaan perustuvaa kannanvaihteluindeksiä.

Sarvipöllö

Uralin pöllö voi Suomessa hyvin: viirupöllö Strix uralensis poikasineen. Kuva: TAPIO SOLONEN

(taulukko 5), ja koska pesintöjä tuhoutui 1,5
% keskimääräistä enemmän, jäi pesimistulos
koko seurantajakson toiseksi huonoimmaksi.
Vain erityisen huonona myyrävuonna 2004
pesimistulos on ollut vieläkin huonompi.
Suomen lehtopöllökanta on tutkimusjakson aikana ollut vakaa (kuva 3, taulukko 6).
Myös Virossa lehtopöllökanta on arvioitu
vakaaksi 1991–2002 (Elts ym. 2003). Saksassa lehtopöllökanta on sen sijaan taantunut jo pitkään; seurantajaksolla 1988–2002
kanta väheni 3,6 % vuosivauhtia (Mammen
& Stubbe 2003).

Viirupöllö
Kahden ennätyksellisen vuoden jälkeen viirupöllöt pesivät kitsastellen. Reviirejä tarkastettiin jälleen yli 2 000 kpl, kuten tällä
vuosituhannella on useimmiten ollut tapana,
mutta pesintöjen määrät notkahtivat useimmilla paikallisyhdistysalueilla. Suomenselän
ja Keski-Pohjanmaan alueilla muutokset pesintöjen määrissä poikkesivat eniten muista alueista. Keski-Pohjanmaalla viirupöllön
pesätarkastus lienee jonkinlaisessa murroksessa, sillä tarkastettujen reviirien määrä on
pudonnut kolmasosaan viimeisen 10 vuoden aikana (taulukko 4). Pesiviä viirupöllöjä
alueella oli kuitenkin suhteellisen runsaasti.
Suomenselällä viirupöllön reviirien ja pesien
tarkastustehon vuosivaihtelu on ollut suurta
koko seuranta-ajan.
Tarkastetuissa viirupöllön munapesissä
oli vähän munia: keskimääräinen munaluku 2,25 munaa/ munapesä on seurantajakson toiseksi pienin määrä. Munamäärissä
oli suurta paikallista vaihtelua: Suomenselällä keskimääräinen munaluku oli 2,54 (n
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= 48), kun Päijät-Hämeessä munia oli pesässä keskimäärin 1,83 (n = 23). Pesinnöistä
tuhoutui 22,3 %, mikä on yli viisi prosenttiyksikköä keskimääräistä enemmän. Näin
ollen pesimistulos jäi kovin vaatimattomaksi:
seurantajaksolla on ollut vain kolme vieläkin
vaikeampaa vuotta. Mainittakoon, että keskimääräiset pesimistulokset Suomenselällä ja
Päijät-Hämeessä olivat 1,81 ja 1,38.
Viirupöllön kannanvaihtelun malli on selvä (kuva 3): viittä kolmivuotissykliä (kaksi
huippua ja yksi pohja) seuraa kaksi nelivuotissykliä (kolme huippua ja yksi pohja) ja jälleen yksi kolmivuotissykli (kaksi huippua ja
yksi pohja). Log-lineaarinen regressioanalyysi viittaa siihen, että Suomen viirupöllökanta on hieman vahvistunut tutkimusjakson
aikana (taulukko 6). Viron viirupöllöpopulaatio on ollut suhteellisen vakaa 1990-luvun alun jälkeen kasvettuaan voimakkaasti
1971–1990 (Elts ym. 2003, Lõhmus, suull.).

Lapinpöllö
Huonoina myyrävuosina lapinpöllöistä kertyy niukasti aineistoa. Vuosi 2007 ei ollut
kaikkein huonoimpia, sillä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Kemi-Tornion alueilla oli
jonkin verran lapinpöllöjä, mutta koko maan
reviirimäärä jäi kuitenkin vaatimattomaksi
(taulukko 4). Niukkaan aineistoon perustuviin pesintöjen tunnuslukuihin täytynee
suhtautua pienellä varovaisuudella. Keskimääräinen poikuekoko (2,67, n = 15) oli vuosikeskiarvojen keskiarvoa parempi (ka = 2,41
n = 497), mutta koska pesinnöistä tuhoutui
yli kolmasosa, jäi pesimistulos keskimääräistä huonommaksi (ka = 1,74, n = 23). Lapinpöllökanta on niin harva, että siitä ei voida

Sarvipöllön runsaus seuraa myyrien kannanvaihtelua ja vaihtelee suuresti vuosittain.
Asuttuja reviirejä on seurantajaksolla todettu
vuosittain 61–781 ja myös pesintäyritysten
vuotuinen vaihtelu on ollut suurta (28–616).
Vuonna 2007 asuttujen reviirien summa jäi
koko seurantajakson vaatimattomimmaksi
(61) ja todettujen pesintöjen määrä (32) oli
koko seurantajakson toiseksi pienin. Suurin
osa todetuista pesinnöistä koski havaittuja
maastopoikueita. Muna- ja pesäpoikasmäärien aineistot jäivät niin pieniksi, että pesimistulosta ei voitu luotettavasti arvioida.
Ruutuseuranta paljastaa selkeästi sarvipöllökannan laajat vuotuiset kannanvaihtelut (kuva 3). Ruutuaineiston mukaan Suomen
sarvipöllökanta on pienentynyt aikavälillä
1982–2007 yli 4 % vuosivauhdilla (taulukko 6). Sen sijaan vastaavaa suuntausta ei voida havaita yhteenvetolomakkeiden vuosina
1986–2007 tuottaman aineiston perusteella.
Suomessa sarvipöllö on muuttolintu ja ainakin osittain nomadi (Saurola 1983, 2002), joten sen kannanseuranta ei ole yhtä selväpiirteistä kuin pesäpaikalleen uskollisten lajien.
Viron sarvipöllökannan vuosivaihtelu on
myös huomattavaa, mutta kannankehityksen
trendiä ei ole todettu (Lõhmus 2004, Nellis
2007). Saksassa sarvipöllökanta on pienentynyt 1,7 % vuosivauhtia 1988–2002 (P<0,05/
TRIM; Mammen & Stubbe 2003, 2005).

Suopöllö
Suopöllön pitkän aikavälin kannanvaihtelun
trendiä on vaikea luotettavasti arvioida ruutuseuranta-aineiston ja yhteenvetolomakkeilla kootun aineiston perusteella. Suopöllö on
ensinnäkin nomadi ja toiseksi sen levinneisyys on painottunut maan pohjoisosiin. Koska suurin osa rengastajilta saadusta aineistosta koskee Pohjanmaan alueen suopöllöjä, ei
ruutuseurannan ja yhteenvetolomakkeiden
aineisto täysin edusta koko maan tilannetta.
Suopöllön pesinnän varmistaminen on oma
”taiteenlajinsa” jonka opiskeluun on parhaat
mahdollisuudet siellä, missä kanta on hyvinä
myyrävuosina vahva. Paljon rengastavalle
on luvassa jännittäviä rengaslöytöjä, sillä on
osoittautunut, että ainakin osalla suopöllöistä on taipumus muuton lisäksi vaeltaa kauas
synnyinalueiltaan ja vaihtaa vuotuisia pesimäalueitaan (Saurola 1983, 2002).
Kesän 2007 asutut suopöllöreviirit jakautuivat laajalle alueelle Etelä-Savosta Lappiin (tau-
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lukko 4). Runsaimmin reviiriksi laskettavia suopöllöalueita tarkastettiin perinteisellä vahvan
kannan alueella Etelä-Pohjanmaalla (alueet 71,
72, 73). Pesintöjä kuitenkin todettiin niin vähän, että pesimistulosta ei voida arvioida.

Helmipöllö
Huonona myyrävuonna pesiviä helmipöllöjä on vähän ja myyräpopulaatioiden huippuvuonna asutuista helmipöllöreviireistä monet
jäävät autioiksi, näin oli myös vuonna 2007.
Pesiviä helmipöllöjä oli niukasti Oulun eteläpuolisessa Suomessa, mutta pohjoisempana
helmipöllöjä pesi edellisvuotta runsaammin.
Helmipöllöparin pesässä oli vuonna 2007
keskimäärin 4,60 munaa (n = 145). Seurantajaksolla on ollut neljä huonompaa vuotta.
Munista kuoriutui keskimäärin 3,82 poikasta
(n = 186). Kymmenenä seurantajakson vuosista tulos on ollut huonompi (ka = 3,96, n
= 11 141). Alkukesän olosuhteet eivät olleet
suosiolliset pesinnöille, sillä lähes kolmasosa
niistä tuhoutui (taulukko 5). Pesimistulos 2,59

Kuva 6. Helmipöllön asuttujen reviirien (pylväät) ja aloitettujen pesintöjen määrät (mustat
osat pylväistä) vuosittain 1986–2007 eri paikallisyhdistysten alueilla. Määrät on saatu rengastajien vuosittain palauttamilta yhteenvetolomakkeilta. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla
ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig. 6. Annual numbers of all occupied territories (columns) and active nests (black portions
of the columns) of Aegolius funereus found in
Finland during 1986–2007 and reported by the
Raptor Questioinnaire. Numbers are shown
both as national totals and as regional totals,
representing areas of local ornithological societies. Note: The scale in the panels for local
areas is the same, but different in the panel for
the entire country.
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isoa poikasta/munapesä jäi vuosikeskiarvojen keskiarvon alle (ka = 2,96, n = 14 815),
mutta seitsemänä vuonna seurantajaksolla
pesimistulos on jäänyt huonommaksi.
Petoruutuaineiston mukaan helmipöllökanta on ajanjaksolla 1982–2007 taantunut -3,1 % vuosivauhdilla (kuva 3, taulukko
6). Petolinturengastajien yhteenvetoaineiston 1986–2007 mukaan asuttujen reviirien määrä on vuosittain vaihdellut välillä
387–3 643 ja todettujen pesintöjen määrä
välillä 201–2 265. Vuotuiset kokonaissummat
ovat laskeneet, etenkin eteläisessä Suomessa. Monissa muissa osissa maata populaatiohuippujen väli on pidentynyt huomattavasti
3–4 vuodesta, mikä oli tyypillistä 1970– ja
1980–luvuilla (Saurola 2008b).
Tutkiskeltaessa petoruutu- ja yhteenvetolomakkeilla kerättyjä aineistoja ja pohdiskeltaessa syitä helmipöllön taantumiseen
eteläsuomalaisessa havumetsässä, nousee
näkyville populaatioiden voimakas kasvu ja
romahdus 1990-luvun taitteessa (kuvat 3 ja
6). Saiko suomalainen helmipöllöpopulaatio
tuolloin hyvinä myyrävuosina runsaasti maahanmuuttajia itärajan takaa (Saurola 2008b)?
Poistuivatko maahanmuuttajat tämän jälkeen myyräkantojen romahdettua? Näihin
kysymyksiin ei taideta saada vastauksia.
Aiemmin tässä raportissa viitattiin maamme varttuneiden ja vanhojen metsien pintaalan nopeaan viimeaikaiseen vähenemiseen
(Korhonen ym. 2007). Tutkimuksin on osoitettu helmipöllön elinaikaisen jälkeläistuoton
kasvavan, kun vanhan metsän osuus reviirillä
kasvaa (Laaksonen ym. 2004). Helmipöllölle
soveliaimman biotoopin pinta-alan määrän
väheneminen reviirillä saattaa lisätä helmipöllöön kohdistuvaa petolintujen (Hakkarainen & Korpimäki 1996, Hakkarainen ym.
2004a) ja nisäkkäiden (Sonerud 1985, Korpimäki 1987) saalistuspainetta.
Virossa helmipöllön kannankehitys on arvioitu negatiiviseksi ajanjaksolla 1991–2002
(Elts ym. 2003). Myös Saksassa helmipöllön
kannankehitys on ollut laskusuunnassa. Kanta on pienentynyt tilastollisesti merkitsevästi
2,1 % vuosivauhdilla aikavälillä 1988–2002
(Mammen & Stubbe 2003).

Harvinaiset lajit
Kahtena edellisenä vuonna pesinyt kiljukotka jätti pesinnän väliin. Reviiri oli kuitenkin
asuttu.
Haarahaukan pesinnät varmistuivat KeskiSuomessa ja Kainuussa. Molemmista pesistä
rengastettiin kolme poikasta. Toisen pesän
rengastaja unohti ilmoittaa tämän melko
harvinaisen tapahtuman yhteenvetolomak-

Huonona myyrävuotena helmipöllön Aegolius funereus poikaset kasvavat linturavinnolla
- myös huono-onnisimmat sisarukset päätyvät
ruokapöytään. Kuva: TAPIO SOLONEN

keellaan. Tieto tuli sattumalta vastaan palautettuja rengastustietoja tarkistettaessa!
Niittysuohaukka pesinee nykyään vuosittain muutaman parin voimin maassamme.
Suurin osa viimeisimmistä pesintäyrityksistä
on länsirannikon tuntumasta. Kesällä 2007
Satakunnassa aloitettiin neljä pesintää, joiden
myöhemmät vaiheet jäivät epäselviksi. Merenkurkussa pesästä lähti kaksi poikasta.
Tunturipöllö palasi pesimälinnustoomme
19 vuoden tauon jälkeen! Edellisen kerran
tunturipöllö sai tiettävästi poikasia vuonna
1988 (14 kpl). Tunturisopulivaelluksen myötä tunturipöllöjä vaelsi pohjoisimpaan Lappiin. Viidestä varmistetusta pesintäyrityksestä
neljä tuhoutui. Yhdestä pesästä varttui kaksi
isoa poikasta. Pesimistulos jäi alhaiseksi: 0,40
isoa poikasta/munapesä. Lisäksi pesimisaikaan nähtiin tunturipöllöjä kolmella paikalla
sopivassa pesimisympäristössä, mutta näitä
ei ole tulkittu asutuiksi reviireiksi.
Tunturihaukkatiedot saatiin aiempaan
tapaan Metsähallituksen ja tunturihaukkatutkijoiden vuosiraportista. Tunturihaukan
pesimistulos oli heikentyneistä riekkokannoista huolimatta hyvä vuonna 2007. Asuttuja reviirejä oli 28 ja onnistuneita pesintöjä 18. Rengastusikäisiä poikasia oli 64 kpl.
Onnistuneet pesinnät tuottivat selvästi tavallista enemmän poikasia. Tunturihaukan levinneisyydessä ei ole tapahtunut muutoksia
viimeisen sadan vuoden aikana ja parimäärä
on ollut ainakin viimeiset 50 vuotta vakaa
(Ollila 2007).

Kiitokset
Parhaimmat kiitokset jälleen kerran kaikille petolintuihin vihkiytyneille, jotka aikaa ja vaivaa säästämättä ovat koonneet sen tiedon, josta toivoaksemme olennainen on tiivistynyt tämän raportin
sivuille. Suurkiitos Pirjo Hätöselle, joka oivallisen
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Summary: Breeding and population
trends of common raptors and owls
in Finland in 2007
In 1982, the Finnish Bird Ringing Centre started
a program called the Raptor Grid for monitoring
‘common’ species of both diurnal and nocturnal
birds of prey. The aim of the study is to gather representative data for assessing population trends.
Since 1982 bird ringers have searched raptor and
owl nests and territories in a total of 304 study
plots (Fig. 1). In 2007, altogether 124 study plots
were surveyed. All 10 x 10 km study plots were
deﬁned and situated according to the Finnish National Grid.
Since 1986 additional breeding data outside
established study plots has been collected using
Raptor Questionnaires for ringers. In 2007, some
41 400 potential nest sites were inspected. More
than 9 300 occupied territories were found including 5 558 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 population indices
and long-term trends of 14 species based on the
numbers of occupied territories detected in Raptor Grid study plots are shown in Fig. 3 and Table 6. The calculations of the population indices
were based on the numbers of active nests and
occupied territories. In earlier reports (e.g. Saurola 2006, Honkala & Saurola 2007), the annual
population indices for each year were calculated
by pair-wise comparisons of mean numbers in
the focal year to a reference year by including
data from plots that were active in both years.
Thus, substantial data were excluded, especially
if the time series were long. To be able to incorporate all available data we used the program
TRIM (Pannekoek & van Strien 2005) for imputing missing values and for estimating the annual
indices. However, long-term trends were estimated by using ordinary log-linear regression analysis instead of using TRIM (for details see Saurola
2008a and b).
In 2007 numbers of active nests and occupied
territories were lower than in the previous year
(Tables 3 and 4). The main reason for the low
breeding population levels, especially of owls,
was the absence of microtines in southern half
of Finland. In general, modern extensive and intensive forestry is a factor which has had a very
important negative effect on the well being of
many species of the forest-dwelling birds of prey.
According to results of 9th (1996–2000) and 10th
(2004–2006) National Forest Inventory the total
areas of 60–120 and >120 year forest age classes have decreased by 8% and 6%, respectively,
during only last ten years. This means that a remarkable amount of territories and nest-sites of
birds of prey breeding in forests have been lost.
In addition to the direct effect of habitat loss, indirect effects have been important as well. When
the amount of mature forest decreases, inter-speciﬁc competition and predation pressure upon
the smaller species increases (Hakkarainen et al.
1996, 2004a, 2004b).
The Finnish population of Pernis apivorus has
been decreasing continuously already during
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more than two decades (Fig. 3, Table 6). In 2007,
the absence of wasps and bumblebees was probably the main reason of the poor breeding success
of P. apivorus. A total of 52.8% of breeding attempts failed. Only 12 nestlings were ringed, the
lowest number since 1950´s. In general, in competition of diminishing amount of suitable habitat
and nest-sites P. apivorus is a weak challenger, as
it is a late migrant and can’t compete with stronger
Accipiter gentilis (see above).
Circus aeruginosus increased through the 1980s
and 1990s after which the population was stabilized (Fig. 3). In 2007 the number of occupied
territories and active nests were slightly lower
than in a couple of previous years. In contrast to
C. aeruginosus, Circus cyaneus has been a declining species in Finland (Fig. 3). During 1986–2007
an average of 118 active territories / year of C. cyaneus have been found. In 2007 the number of
occupied territories was 120. Most of these (42)
were in the area 72 (Fig. 2).
A total of 1 333 recorded breeding attempts of
Accipiter gentilis was a new record of the monitoring-period 1986–2007. However, according
to Raptor Grid-data, the population of A. gentilis
has not been increasing, rather slightly decreasing (Fig.3, Table 6). Increased numbers of active
nests of A. gentilis in Raptor Questionnaire-data
are thought to be a consequence of the effective
forestry which has brought A. gentilis from the
dark backwoods into the daylight, in form of small
remnant forest patches.
The steep decrease of Accipiter nisus during
the second half of the Raptor Grid monitoring
period may be at least partly biased (Fig. 3, Table
6). The reason is that a part of the present A. nisus population may breed in commercial forests
and in the middle of dense sapling stands, where
the nest is much more difﬁcult to ﬁnd than in
more natural forests. The breeding success of A.
nisus was slightly above the long-term average.
A. nisus is not very popular among the ringers
and even if it is the most common of the raptors,
the amount of nests found remains relatively low
from year to year.
The continuous decrease of the area of mature
forests has reduced the amount of the prime nesting habitat of forest-dwelling hawks, including
Buteo buteo. Both inter-speciﬁc competition for
breeding territories and predation by A. gentilis
have increased and may well have caused the
negative population trend (Fig. 3, Table 6). Only
a limited amount of information on Buteo lagopus was gathered as there are no ringers specialized on this species at the moment. A total of 44
breeding attempts were recorded, most of them
in Lapland (Table 3).
Since the middle of the 1980s, the population
index of Falco tinnunculus has increased rapidly,
by 5–8% per year depending on whether the indices are based on the numbers of occupied territories or active nests (Fig. 3, Table 6). This steep
increasing trend reﬂects partly the true recovery
of the population. But especially during the ﬁrst
half of the study period, the trend is partly biased
due to the effective nest box program, as new
pairs breeding in nest boxes situated in arable
land are detected more probably than old pairs
breeding in abandoned crow nests in the forest.
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During 1986–2007 the number of artiﬁcial nests
available for small falcons increased from 697 to
5 657. In 2007 the number of breeding attempts of
F. tinnunculus was the third best of the monitoring
period. However, the low number of microtines
was not favourable for breeding attempts and
therefore the clutch size, brood size and breeding success fell all below the average.
Breeding data on Falco columbarius remained
as scarce as usually: totally 92 occupied territories, in which 38 breeding attempts were recorded. Not enough data was compiled to estimate a
population index for 2007. The population trend
of Falco subbuteo has been slightly increasing
during the last decades (Fig 3, Table 6). The summer of 2007 was not favourable for breeding attempts of F. subbuteo. One ﬁfth of all breeding
attempts failed, and consequently the average
breeding success was the lowest of the monitoring period 1986–2007.
The overall log-linear decrease of Bubo bubo
population from 1982 to 2007 was 2.2% per year
(Fig. 3, Table 6). However, the time series includes
a highly signiﬁcant non-linear component (Fig.
3). In fact, during the ﬁrst half of the period the
population change was still positive, but during
the second half of the period the population has
decreased by -4.9% per year. If this trend continues, the population will halve in 14 years.
The majority of the breeding records of Surnia ulula were made in the northern half of the
country, where the density of ringers and other
bird-watchers, as well as people in general is quite
low. Of the 55 occupied territories, a total of 26
active nests were found.
During 1986–2004, the number of nest boxes
constructed especially for Glaucidium passerinum
increased steeply, from 385 to 6 180 and has after
that ﬂuctuated around 6 000. In autumn 2003,
an exceptionally large invasion of G. passerinum
took place. In spring 2004 the population-index
had crashed down to the level of 1993 (Fig. 3)
and remained much lower during the good vole
years of 2005 and 2006 than before the crash.
This suggests that the changes detected by the
Raptor Grid were relevant and not biased during the second half of the study period. Thus,
the population really increased steeply during
1994–2003, then crashed and after that started to
recover again (Fig. 3). In 2007 numbers of active
nests of G. passerinum was relatively low (Table 4)
compared with the numbers of good years before
the crash. Despite the absence of microtines, the
average breeding result was the ﬁfth best of the
Raptor Questionnaire-period.
During 1982–2007, no long-term trend of Strix
aluco population was detected (Fig. 3, Table 6).
The absence of microtines in 2007 reduced the
number of breeding attempts of S. aluco to the
fourth lowest of the monitoring period. Both the
clutch- and brood size were the smallest, and the
breeding success was the second lowest of the
monitoring period.
During 1982–2007, the pattern of the ﬂuctuations of Strix uralensis population has been very
clear (Fig 3): ﬁrst there were ﬁve cycles of three
years (two high years and one low), followed by
two cycles of four years (three and one) and then
again one cycle of three years (two and one). Or-

dinary log-linear regression analysis showed that
S. uralensis has slightly increased during the last
26 years (Fig 3. and Table 6). In 2007, more than
2 000 territories of S. uralensis were checked. In
many areas the number of breeding attempts was
lower than in previous years and a high percentage of the breeding attempts failed (Table 5). The
average breeding success was the fourth lowest
of the monitoring period 1986–2007.
The annual total of active nests of Strix nebulosa as indicated by the Raptor Questionnaires has
varied between 4 and 100 during 1986–2007. In
2007 only 29 active nests were reported. Contributions to the national total from local areas are
very different from year to year and no trend during the study period can be discerned (Fig 3).
The population numbers of Asio otus ﬂuctuates widely from year to year (Fig. 3). During
1982–2007, the long-term population change
of A. otus has been clearly negative (Table 6).
In 2007 the number of active nests of A. otus
was the second lowest of the monitoring period
1986–2007.
Time series of territory-indices based on (insufﬁcient) data from the Raptor Grid suggested a very
strong decrease of the Asio flammeus in Finland
during 1982–2007. However, a corresponding decreasing trend is not indicated by the larger Raptor Questionnaire data set (Fig. 3). A. flammeus
may breed all over Finland, but the present distribution is concentrated to the northern half of
the country. However, the majority of breeding
data reported by ringers comes from Bothnia (areas 71, 72, 73, 74). This means that neither the
Raptor Questionnaire nor the Raptor Grid data
on A. flammeus are fully representative for the
entire country.
The annual totals of active nests and occupied
territories of Aegolius funereus have decreased, especially all over southern Finland. (Fig. 3). In many
other parts of the country the period elapsed between the population peaks have been much longer than 3–4 years, as used to be in the 1970s and
1980s. The ordinary log-linear regression analysis
based on occupied territories indicated a signiﬁcant negative trend during the last 26 years (Fig 3,
Table 6). Because A. funereus is a forest-dwelling
species, continuous degradation of the forest habitat in Finland may play an important role in the
population decrease of the species.
The following records of rare birds of prey were
reported in 2007. One occupied territory of Aquila clanga was recorded, but without breeding
attempt. One active nest of Milvus migrans was
recorded in the area 61 and one in the area 82.
From both of the nests, three young birds were
ringed. A total of four breeding attempts of Circus
pygargus were conﬁrmed in the area 12. In addition, one pair bred successfully in the area 73.
The breeding result of Falco rusticolus was good.
A total of 28 occupied territories were found, with
18 successful breeding attempts. The breeding
result was good with 64 young ringed. Five active nests of Bubo scandiacus were found in the
area 92, but only one pair managed to raise two
young. These were the ﬁrst breeding attempts in
Finland since 1988.
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