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tuja tällä vuosikymmenellä.
Maailman Luonnon Säätiön
(WWF) valkoselkätikkatyöryhmän inventointien ja seurantatutkimusten mukaan
valkoselkätikka on metsälinnustomme
uhanalaisimpia, ellei kaikkein uhanalaisin
laji (Laine 1997). Tehokas metsätalous on
nopeasti muuttanut ja vähentänyt valkoselkätikalle kelvollisia metsiä (Virkkala ym.
1993b). Vanhoja, lehtipuuvaltaisia metsiä
on uudistettu tehokkaasti viimeisten 40
vuoden aikana havupuiden kasvatusta varten. Lähes 80 % valkoselkätikan levinneisyysalueen kypsään ikään varttuneista, lahopuustoisista lehtimetsistä on hävitetty
1950-luvulta lähtien.
Valkoselkätikkatyöryhmä on seurannut Suomen tikkapopulaation kehitystä
järjestelmällisesti 1990-luvun alusta lähtien. Raportit ovat vuodesta toiseen kertoneet kannan taantumisesta ja valkoselkätikan epävarmasta tulevaisuudesta
(esim. Virkkala ym. 1993a, Alanko &
Reinikainen 1993, 1994, Laine ym.
1994, 1995, Alanko 1996, Laine 1996,
1997, Alanko 1998). Tässä katsauksessa
tarkastellaan inventointien ja reviiri tarkastusten tuloksia vuosilta 1997-1998.
Seurantatietoja käytetään ympäristöhallinnon suojelutyössä valkoselkätikkatyöryhmän laatiman suojelusuunnitelman toteuttamiseksi.
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aloitettujen pesintöjen lisääntyminen viime vuosina herättää toiveita siitä, että kannan taantumisen pahin aallonpohja olisi
ohi. Vielä ei ole perusteltua väittää sukupuuton uhan kokonaan väistyneen, mutta
tilanne näyttää olevan parempi kuin viisi
vuotta sitten. Pienen populaation säilyminen tai häviäminen on kuitenkin paljolti
sattumatekijöiden varassa, joten tilanteen
täydelliseen muuttumiseenkin on varauduttava.
Koko maan reviiritarkastuksissa todettiin vuonna 1997 yhteensä 23 aloitettua
valkoselkätikan pesintää (taulukko 1),
joista ainakin 18 pesää tuotti jälkeläisiä.
Poikaspesien määrä kasvoi edellisvuodesta vähintään yhdellä, mutta todennäköisesti jopa kolmella, sillä kahdella pesäpaikalla

pesinnän loppuvaiheista ei ole tarkkaa tietoa. Vuonna 1998 varmistettiin 18 pesintää
(taulukko 1). Vuoden 1994 surkeaan pohjanoteeraukseen (11 pesää) ven-attuna pesintöjen määrä on siis lupaavasti kasvanut.
Pesimäaikaisiin havaintoihin perustuva arvio reviirien kokonaismäärästä kasvoi
myös selvästi kahteen edelliseen vuoteen
ven-attuna (taulukko 2).
Pesivä populaatio on entistä selvemmin jakautunut kahteen erilliseen osaan
(kuva 1). Pesälöydöt, asutut reviirit jahavainnot yksinäisistä linnuista keskittyvät
jo lähes 75 %:sti läntisen osapopulaation
alueelle.
Päijät-Häme ja Keski-Suomi ovat tällä
hetkellä vahvimpia valkoselkätikan esiintymisalueita Suomessa. Kuningaskuntanakin

Parimäärät kasvussa

Valkoselkätikkatyöryhmä on muutaman
vuoden ajan arvioinut Suomen pesivän populaation n. 30 pariksi. Parimäärien ja
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Valkoselkätikkakoiraat jäävät usein yksinhuoltajiksi. © Timo Laine.
The White-backed Woodpecker ma/es are often a/one responsible for the brood.
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tunnettu Hartola on valkoselkätikkojen valtakuntaa. Vuonna 1997 vannistui neljä pesimäreviiriä, joista kolme sijaitsee mitä komeimmalla biotoopilla. Alangon ( 1998)
mukaan Hartolassa saattoi lentopoikashavaintojen perusteella pesiä jopa viisi valkoselkätikkaparia. Kesällä 1998 löytyi neljä poikaspesää ja lisäksi tehtiin pesintään
viittaavia havaintoja ainakin yhdellä varmalla reviirillä. Hartola näyttääkin olevan
todellinen Päijät-Hämeen valkoselkätikkojen lisääntymiskeskus, sillä kahden lähimmän poikaspesän etäisyys oli vain 3,5 km.
Näin lähellä toisiaan valkoselkätikan pesiä
ei liene meillä aiemmin todettu.
Hartolan naapurikunnassa Luhangassa
- väestöltään vähäisimmässä Keski-Suomen pitäjässä- on tällä hetkellä Suomen tihein valkoselkätikkakanta. Luhangan valkoselkätikat tunnetaan hyvin jo vuosien takaa. Vuonna 1997 löytyi kolme valkoselkätikan pesää ja v. 1998 löydettiin kolmen
pesän lisäksi vielä yksi lentopoikue, joten
varmojen pesintöjen määrä ylsi samaan
kuin Hartolassa. Luhangan luoteisimman
revii1in pesimätilastossa oli peräti kuusi
välivuotta ennen vuosien 1997-1998 pesintöjä. Tämä osoittaa hyvin, mitä valkoselkätikan suojelusuunnitelmassa usein
toistettu ilmaus "potentiaalinen tikkametsä" merkitsee.
Päijänteen valkoselkätikat löytyvät
yleensä järven itäisiltä, vehmailta rantamailta. Länsirannan harvat havainnot sä-

Taulukko 1. Valkoselkätikan pesinnät Suomessa vv. 1997-1998.
Table 1. Breeding of the Whitebacked Woodpecker in Finland in
1997-1998.
Kunta

Commune

Pesiä 1997 Pesiä 1998
Nests 1997 Nests 1998

Asikkala
Hartola
Heinola
Hirvensalmi
Joutsa
Kangasniemi
Korpilahti
Kesälahti
Kontiolahti / Polvijärvi
Luhanka
Mustasaari
Mäntyharju
Padasjoki
Parikkala
Punkaharju
Rautjärvi
Saari
Sahalahti
Sulkava

1
4

Yhteensä/ Total

23

1
1
1
1

4
2
1

1
1

1
1
3
1

4

2
1

2
1

1

1
1
1
1

1
1
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väyttävätkin aina ihan omalla tavallaan.
Kesän 1997 valkoselkätikkasesonki huipentui ikimuistoisella tavalla Padasjoen
kirkonkylällä. Vanhan sukukartanon puutarhaterassilla todistettiin ainutlaatuista
hetkeä. Isäntäväen pitkäaikainen toive valkoselkätikan pesinnästä kartanon puistometsässä oli vihdoinkin toteutunut. Poikaset kurkottelivat jyhkeän koivupökkelön
kolosta tavoittamattomissa korkeuksissa.
Köysikiipeilyyn ei ryhdytty, sillä poikaset
olivat niin isoja, että niiden rengastaminen
ei ehkä enää olisi onnistunut. Kaksi sukupolvea kartanoväkeä paikallisilla lintuharrastaj illa ja rengastaj akaksiko lla vahvistettuna siirtyikin takaisin terassille kohottamaan malj oja valkoselkätikan kunniaksi ja
menestykseksi. Tunnelma ei kohonnut
yhtä korkealle kesällä 1998, sillä reviirillä
havaittiin vain tikkakoiras.
Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan tehostuneet maastoinventoinnit lisäsivät
odotetusti havaintojen määrää, sillä aiemmin reviiritarkastukset ovat jääneet osittain puutteellisiksi. Pesälöytöjen määrä on
kuitenkinjäänytvähäiseksi. Vuoden 1998
kylmä ja runsasluminen kevät saattoi hyydyttää valkoselkätikkojen pesimisintoa
Karjalassa, sillä parhaimpaan soidinaikaan oli pakkasta parikymmentä astetta ja
luntakin vielä n. 80 cm.
Etelä-Savon valkoselkätikkakannassa
ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Maakunnan uljaimmat tikkametsät Kangasniemen Kyyvedellä eivät onneksi olleet autioituneet, vaikka jo niin povattiin, sillä molemmilla pesimäkausilla löydettiin poikaspesät. Itäisen osapopulaation täydennys inventointia on kuitenkin jatkettava valkoselkätikan levinneisyyskuvan tarkentamiseksi ja vielä löytymättä olevien pesimäreviirien kartoittamiseksi.
Pirkanmaalle tuntuu toistaiseksi vakiintuneen vain yksi reviiri, vaikka lupaavia havaintoja on saatu muualtakin maakunnasta. Merenkurkun saaristosta kesällä
1997 löytynyt reviiri on mitä ilmeisimmin
syntynyt muutaman vuoden takaisen vaelluksen seurauksena, sillä alue sijaitsee
kaukana valkoselkätikan perinteisiltä
esiintymisalueilta. Valkoselkätikkojen pesimärauha oli turvattu, sillä pesäpaikka
löytyi saariston luonnonsuojelualueelta
merikotkan pesäpuun juurelta.
Syksyllä 1993 alkanut mittava valkoselkätikkavaellus lienee jonkin verran
vahvistanut Suomen pesivää populaatiota.
Vuoden 1987 vaellukseen verrattuna tilanne on samankaltaisuudessaan mielenkiintoinen. Tarkasti seurattu Päijät-Hämeen

pes1va valkoselkätikkakanta vahvistui
edellisen vaelluksen jälkeen vähitellen
huippuunsa neljän vuoden kuluessa (Alanko 1996). Sama suuntaus on nähtävissä
vuoden 1993 vaelluksen jälkeen koko
maan pesälöytöjenmäärässä (taulukko 2).

Poikastuotto pysynyt vakaana
Tutkimusjakson aikana löydetyillä pesillä
kuoriutui yhteensä n. 100 poikasta. Kaikille pesille ei päästy edes erikoistikkailla
lintujen ja pesätarkastajien turvallisuutta
vaarantamatta. Kaksi pesintää keskeytyi
tai tuhoutui tuntemattomasta syystä. Valkoselkätikat ovat yllättävän hyvin välttyneet nisäkäspetoj en aiheuttamilta tuhoilta,
mutta ainakin yksi valkoselkätikkapoikue
joutui näädän suuhun kesällä 1997. Kahdella reviirillä pesätarkastajat olivat myöhässä, sillä merkit viittasivat poikasten olleen lennossa jo touko-kesäkuun vaihteessa. Pesintä saattaa joskus olla todella aikainen, sillä Päijät-Hämeessä on todettu poikasten jättäneen pesäkolonjo 20.5. (Alanko 1998). Valtaosa poikueista lähti maailmalle pitkän aikavälin keskiarvon mukaisesti kesäkuun toisella viikolla. Vuonna
1997 pesimätulos varmistettiin 14 pesäpaikalla ja v. 1998 11 paikalla. Poikastuotto oli edelleen hyvä molempina vuosina,
keskimäärin 2,9 poikasta pesivää paria
kohti.

Moniavioisuus varmistui
Luhangan Onkisalon vanha vakioreviiri
on ollut tikkojen säännöllisesti asuttama
vuodesta 1989 lähtien. Tällainen lienee
harvinaista vahvassa ja elinvoimaisessa-

Taulukko 2. Valkoselkätikl<areviiritja
pesälöydöt Suomessa 1990-1998.
Table 2. Territories of the Whitebacked Woodpecker in Finland in
1990-1998.
Vuosi

Year

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Reviirejä

Pesälöytöjä

Territories Nests found

23
30
26
21
27
21
21
27
30

18
22
19
16
11
16
17
23
18
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Valkoselkätikka suosii vanhoja, lahopuustoisia lehtimetsiä. © Timo Laine.
The White-backed Woodpecker favours mature deciduous forests with lots of dacayed wood.

kin populaatiossa saati sitten niissä rippeissä, joista Suomen nykyinen kanta
koostuu.
Jo vuonna 1996 epäiltiin, että tämän reviirin Ainoksi ristitty naaras olisi pariutunut kahden koiraan, Arvon ja toistaiseksi
vielä rengastamattoman herra X:n kanssa,
mutta silloin värirenkaiden lukeminen jäi
epävarmaksi. Seuraavana keväänä asiaan
ei jäänyt epäilyn sijaa, sillä värien lisäksi
varmistettiin myös alumiinirenkaiden numerot kaukoputkella ja valokuvaamalla.
Maalis-huhtikuussa 1997 Arvo ja Aino
havaittiin soidinmenoissa tulevalla pesäpaikalla, mutta edellisvuotiseen tapaansa
Aino touhusi aktiivisesti myös hein X:n
kanssa n. 5 km:n päässä sijaitsevalla toisella reviirillä. Kesäkuun alkuun saakka Arvo
hoiti yksinään poikasten ruokkimisen samaan aikaan kun Aino ja herra X kasvattivat pesyettään yhdessä. Viikon kuluttua
Arvon jälkeläiset kurkistelivat vielä pesäkolosta, kun toinen poikue oli jo lähtenyt
maailmalle. Tässä vaiheessa Aino palasi
Arvon luokse ruokkimaan nälkäisiä poikasiaan.

6

Viime pesimäkaudella Arvo oli onnistunut valloittamaan itselleen uuden kumppanin, Hartolassa vuonna 1995 syntyneen
nuorikon, joka nimettiin valkoselkätikan
suojelutyössä ansioituneen omitologin mukaan Marjoksi. Paikalla hääri myös yksi ylimääräinen koiras, jonka värirenkaista ei
saatu selkoa. Seuraavalle pesimäkaudelle
voikin taas syntyä erilainen asetelma- kuka
missäkin pesii - ja kenen kanssa!
Valkoselkätikkojen ruokintakäyttäytymistä tutkittaessa on usein todettu, että koiraslinnut ovat aktiivisempia ravinnon tuojia kuin naaraat. Naaraat saattavat osallistua poikasten ruokkimiseen pesäpoikasvaiheen alussa, mutta monesti ne katoavat
paikalta kokonaan. Yhtenä vuonna ei
Onkisalon pesällä nähty naarasta missään
vaiheessa- ei edes hautoma-aikana, vaikKuva 1. Valkoselkätikan nykylevinneisyys
Suomessa (varjostettu) ja 1990-luvun pesimäkunnat (pisteet).
Fig. 1. Present distribution area (shadowed) of the White-backed Woodpecker in
Finland and nesting communities in the
1990s (dots).
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ka pesintää seurattiin silloinkin tarkasti.
On liian rohkeaa olettaa, että kaikki tämänkaltaiset havainnot viittaisivat moniavioisuuteen (polyandriaan). Kriittisesti vähentyneen, uhanalaisen lajin lisääntymisstrategiana tällainen tietysti olisi oivallinen
keino perintöaineksen siirtämiseen seuraavaan sukupolveen.

Poikasrengastukset ennätyslukuihin
Vuonna 1997 rengastettiin 41 valkoselkätikan pesäpoikasta ( 14 poikuetta), mikä
on tähänastinen ennätys. Seuraavalla pesimäkaudella saatiin merkityksi 30 poikasta (11 poikuetta). Vuosina 1987-1998
on rengastettu yhteensä 306 pesäpoikasta
(kun mukaan ei oteta pesään rengastuksen jälkeen kuolleita lintuja). Aikuisia
valkoselkätikkoja ei ole rengastettu haudonnan ja poikasvaiheen aikana. Ruokintapaikoilta ja atrappipyynillä saatiin tutkimusjakson aikana merkityksi 17 yksilöä. Vuoden 1998 loppuun mennessä
Suomessa on rengastettu n. 150 aikuista
valkoselkätikkaa.
Pesäpoikasrengastuksista on saatu niukasti löytöjä ja kontrolleja, minkä on

LINNUT-VUOSIKIRJA 1998

yleensä tulkittu viittaavan poikasten suureen kuolleisuuteen ja hajaantumiseen laajalle alueelle ensimmäisen elinvuoden aikana. Noin 7 % merkityistä poikasista on
havaittu myöhemmin. Pesäpoikasina rengastetuista valkoselkätikoista 4 % on tavattu myöhemmin pesivänä.
Hangon Tvärminnessä kesäkuussa
1995 rengastetun naaraspoikasen vaiheita
on onnistuttu seuraamaan tarkasti. Ensimmäisen talvensa lintu vietti Vantaalla ainakin helmikuun loppuun asti. Seuraavan
vuoden keväällä naaraan värirenkaat luet-

tiin Kustavin Kaurissalossa. Tuoreimmat
havainnot samasta yksinäisestä linnusta
tehtiin vuoden 1998 maaliskuussa samalla
reviirillä kuin edelliskeväänä.
Maaliskuussa 1997 havaittiin rummuttava naaras Joutsassa n. 25 km:n päässä
Luhangan pesäkolosta, mistä lintu oli merkitty poikasena kesällä 1995. Paikalla oli
myös renkaaton koiras. Huhtikuussa paikka autioitui. Naaras yhytettiin uudestaan
toukokuussa Hartolassa n. 15 km:n päässä,
mihin se oli asettunut pesimään tutun, värirengastetun koiraan parina. Pesintä päättyi

Taulukko 3. Valkoselkätikan potentiaalisten pesimäalueiden suojelutilanne eri
ympäristökeskusten alueilla vuoden 1998 lopussa.

Tab/e 3. Conservation status of the potential breeding sites of the Whitebacked Woodpecker at the end of 1998.

Ympäristökeskus
Environmental Centre

Suojeltu ha (%)
Protected ha (%)

Kohteita
Sites

Ala ha
Area ha

Häme
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala

5
6
2
9
24
4

144
256
123
202
721
290

42 (29%)
153 (60%)
'83 (67%)
101 (50%)
340 (47%)
166 (57%)

Yhteensä/Tota/

50

1736

885 (51%)
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kuitenkin onnettomasti näädän ryövätessä
lähes lentokykyiset poikaset.
Rengaskontrollit osoittavat ainakin
osan valkoselkätikoista pitkäikäisiksi ja
hedelmällisiksi yksilöiksi. Joutsassa pyydystettiin keväällä 1998 naaras,jonka värirenkaat olivat mustuneet pilalle. Lintu oli
rengastettu pesäpoikasena Hartolassa
1991, ja havaittu monena vuonna pesivänä
emona samalla reviirillä.
Ikäennätys on kuitenkin Hartolan Jääsjärvellä aikuisena merkityllä naaraalla,
joka sai värirenkaansa keväällä 1988.
Samalla reviirillä viihtynyt lintu onjo kolmetoistavuotias ja edelleen hyvässä kunnossa. Vanhalla rouvalla on ollut vähintäänkin neljä eri puolisoa vuosien mittaan.
Sopivista kosijoista lienee välillä ollut
puutetta, sillä 1995-1996 kumppanina oli
oma poika. Pesintä on sujunut edelleen hyvin, sillä v. 1998 naaras tuotti uuden partnerin kanssa neljä poikasta.
Valkoselkätikkatyöryhmän rengastamilla linnuilla on aina alumiinirenkaan parina värirengas ja toisessa nilkassa kaksi
värirengasta, joiden yhdistelmistä linnut
ovat yksilöitävissä. Värirenkaiden havaitseminen maastossa vaatii valoa ja hyvää
optiikkaa, eikä silloinkaan ole aina helppoa. Havaintoja kiljatessa tulisi aina tarkasti merkitä muistiin värirenkaat ja niiden
sijainti nilkassa. Varpaita lähinnä oleva
alempi värirengas näkyy yleensä selvästi,
mutta ylempi saattaa olla piilossa pörhistettyjen höyhenten alla.

Aikuiset liikkuvat laajalti
Aikuisten valkoselkätikkojen elämää on
seurattu myös radiotelemetrian avulla.
Tarkoituksena on ollut selvittää talvireviirien laajuutta sekä lintujen ravinnonkäyttöä erilaisilla biotoopeilla. Talviaineisto
on jäänyt vähäiseksi teknisten ongelmien
ja seurantaresurssien vähäisyyden vuoksi.
Kesällä tekniikka on toiminut paremmin. Pienellä radiolähettimellä varustetun,
vanhan koirasvalkoselkätikan liikkumista
seurattiin Pirkanmaalla heinäkuussa 1997
kolmen viikon ajan. Seurantaa jatkettiin
kesällä 1998 samoilla paikoilla. Tällä kertaa lähetin kiinnitettiin edellisen linnun
vuonna 1996 syntyneelle jälkeläiselle,
joka oli myös koiras.
Seurantatulokset vahvistavat oletusta,
että aikuiset valkoselkätikat liikkuvat aktiivisesti pesimäreviirin ulkopuolella poikasten itsenäistymisen jälkeen. Päivittäiset siirtymät olivat suuria - 4--8 km:n päi-

8

Vetotikkailla päästään turvallisesti 12 metrin korkeudella sijaitseville pesille. Pesäpökkelö
voi olla käytössä vielä avohakkuun jälkeen, mutta yleensä reviiri autioituu, jos alue hakataan.© Timo Laine.
Nest-ho/es up ta 12 m height can be safe/y reached by a special step/adder. Dead trunks
may be used as nesting sites after c/ear-cuts, but usually the territory is abandoned.

vämatka paikasta toiseen oli tavallista molemmille seuratuille yksilöille. Vanhempi
koiraista oli liikkuvampi suurimman siirtymän ollessa peräti 18 km vuorokauden
aikana. Seurantareviirit eivät kuulu parhaimpien biotooppien joukkoon, joten se
voi osaltaan vaikuttaa lintujen aktiiviseen
liikkumiseen ja laajan alueen ravintoresurssien hyödyntämiseen. Lajityypillisiin syöntijälkiinja muihin oleskelumerkkeihin perustuvia arvioita reviireistä, pa-

reista ja yksinäisistä linnuista tuleekin tarkastella kriittisesti, sillä yksi linh1 voi jättää jälkensä todella laajalle alueelle.

Suojelutilanne kohentunut
Valkoselkätikan suojelusuunnitelman tavoitteena on 100-150 parin elinvoimaisen
ja uudistuvan populaation luominen. Se
edellyttää riittävän laajan ja edustavan
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suojelualueverkoston perustamista. Natura 2000 -ohjelma varmistaa tärkeimpien
pesimäalueiden ja muiden merkittävien
elinpiirien suojelua. Näitä ensisijaisia suojeluvarausalueita on yhteensä viitisenkymmentä ja niiden kokonaispinta-ala on
n. 1800 ha. Tällä hetkellä alueelliset ympäristökeskukset ovat saaneet puolet tästä
alasta suojelun piiriin (taulukko 3).
Valkoselkätikkatyötyhmä on tehnyt
vuosikausia pioneerityötä talousmetsien
luonnonhoitosuunnittelun ja puuntuotannollisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi siten, että metsien uhanalaisten lajien tulevaisuus turvattaisiin. Työryhmän ohjeiden mukaisia hoito- ja käyttösuunnitelmia
sekä määräaikaisia hakkuista pidättymissopimuksia on laadittu monille arvokkaille
kohteille perinteisten kiinteistökauppojen
ja rauhoituspäätösten sijasta. Uudistettu
luonnonsuojelu- ja metsälainsäädäntö antaa selkeät mahdollisuudet valkoselkätikan elinympäristöjen säästämiseksi, kunhan vain lain hengen edellyttämää hyvää
tahtoa ja yhteistyöhalukkuutta ilmenee.
Tässä suhteessa on vielä toivomisen varaa.

Kiitokset
Valkoselkätikkakannan seuranta jatkui
Maailman Luonnon Säätiön (WWF) Suomen Rahaston ja Ympäristöministeriön rahoituksen turvin. Parhaimmat kiitokset
kaikille mukana olleille lintuharrastajille.
Tapio Alanko ja Kari Reinikainen ansaitsevat erityiskiitokset uupumattomasta tarmostaan Päijät-Hämeen valkoselkätikkojen suojelutyössä.
Valkoselkätikkatyöryhmä toivoo yhteistyön lintuharrastajien kanssa jatkuvan
edelleen. Havainnot voi ilmoittaa suoraan
työryhmän projektivastaavalle (Timo Laine, p. 0400-4 72177) tai Suomen WWF:n
toimistoon, os. Lintulahdenkatu 10, 00500
Helsinki, p. (09) 7740 100.

Summary: The White-backed Woodpecker Dendrocopos /. leucotos getting
over the population decline?
- Monitoring studies in 1997-1998
The White-backed Woodpecker population has been
carefully monitored during this decade in Finland. According to the studies carried out by the World Wide
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Fundfor Nature (WWF) in Finland the White-backed
Woodpecker is the most endangered species in woodlands, especially in deciduous forests.
The influence of heavy forestry on the loss of
suitable habitat is quite clear. Approximately 80% of
mature deciduous forests in the main distribution area
of the species have been clear-cut and replanted with
conifers since l 950s.
The size of the present breading population is estimated at 30 pairs. The declining trend of the Finnish
population has been drastic, the bottom being
reached in 1994 (Table 2.). Since then the figures
show some increase and it is possible that the decline
has retarded or even stopped. In spite of the increase
in numbers of nests found and territories occupied,
the threat of extinction still exists. Today the number
ofbreeding birds scattered in large areas is so low that
there is a serious risk of the species becoming extinct
due to purely random causes.
A large-scale woodpecker irruption from Russia
in the autumn of 1993 resulted in the permanent
growth of the breeding population by only a few new
pairs.
The present distribution area can be divided into
two subpopulations. About 75 of the breeding territories are situated in the area of the westem
subpopulation. The majority of nesting records were
confirmed in Hartola in the county of Päijät-Häme and
in Luhanka in the county of Keski-Suomi (Table 1).
The overall nesting success in 1997-1998 was
fairly good. The total number of nestlings hatched
was about 100 and the production of offspring measured in fledglings ringed/nest was 2.9 (1997 n=l4,
1998 n= 11 ). Most of the broods left theirnest-holes in
the second week of June.
Loss of fledglings caused by mamma! predators
seems to be uncommon. !n 1997 one brood of the
White-backed Woodpecker was destroyed, probably
by a pine marten.
Polyandric behaviour of the species was verified
in 1997. Breeding observations of a female woodpecker having broods with two mates were made in
Luhanka in the county of Keski-Suomi. The distance
between nesting sites was about 5 km. The same female was observed in the northern territory feeding
young with an unknown partner until the brood left
their nest-hole and then later in the southern territory
where the female raised young with its colour-ringed
mate.
The number of fledglings ringed was 41 (n= 14)
in 1997 and 30 (n= 11) in 1998. Altogether 306 fledglings have been ringed during the survey period
1987-1998.
lts is quite obvious that the juvenile mortality rate
as well as the dispersal rate is high during the first year
oflife. About 7% of the juvenile birds have been found
or controlled later and the recruitment rate is 4%.
Adult birds have not been captured during the incubation or feeding period. In 1997-1998 altogether
17 adult birds were ringed at feeding stations in the vicinity ofbreeding areas during winter. The total number of adults ringed in Finland is approximately 150.
One of the fledglings ringed in Hartola in 1991
was captured in February 1998 in Joutsa
(Keski-Suomi) where it had been previously controlled as a breeding female. The age of this individual was nearly 7 years. The distance to its native site
was 23 km.
The oldest White-backed Woodpecker specimen
ever found in Finland has already reached the age of
13 years and is still doing very well. This female was
ringed as an adult in Hartola in spring 1988. Since
then this old lady has lived at the very same place with

four mates, one of which was her own son in
1995-1996. The latest record of successful breeding
(4 fledglings) was confirmed in June 1998.
!n order to find out the range of territories and the
use of food resources, adult woodpeckers have been
monitored with telemetric equipment. Results of
these experiments clearly support the assumption that
adult woodpeckers range over large areas after the
breeding season. Daily movements of 4-8 km were
quite usual for both of the two males tracked. In July
1997 the biggest transition was 18 km in 24 h.
The aim of the conservation pian compiled for
the species is to create a viable population of 100-150
pairs in Finland. A network of deciduous forests (ca.
1800 ha) favoured by White-backed Woodpeckers
has been proposed. About 51 % of the total area of the
most important nesting sites had been protected by
the end of 1998 (Table 3.).
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