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{;:,;;;i, ,1~ ta yhteensä 300 rengastajan voii;/L;;.:..~;~ min. Vuonna 1998 reviirien tarkastukseen osallistui 110 rengastajaa, jotka tarkastivat yhteensä 1357 pesäpaikkaa.
Asuttuja reviireitä todettiin 884, joista varmoja munapesiä oli 719 ja poikaspesiä
653. Kaikkiaan 1 294 sääksen poikasta sai
renkaan jalkaansa vuonna 1998. Sääksirekisteriin on tähän mennessä kertynyt yhteensä 33 849 havaintoa, jos yhdeksi havainnoksi tiivistetään kaikki yhtenä vuonna samalla pesäpaikalla tehdyt havainnot.
Luku sisältää myös negatiiviset havainnot
historiallisilla pesäpaikoilla.
Tässä raportissa kerron, mitä sääkset ja
sääksien rengastajat saivat aikaan vuonna
1998. Seuraavaksi selvitän, mitä suomalaisen rengaslöytöaineiston perusteella voidaan sanoa sääksen synnyinpaikkauskollisuudesta. Lopuksi tarkastelen vireillä olevaa hanketta Portugalin sääksikannan elvyttämiseksi. - Käsittelen sääksiaineistoa
edelleen vakiintuneeseen tapaan eli vanhan läänijaon mukaan.
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Onko reviirien määrä vähentynyt
vai tarkastusteho heikentynyt?
Korjaamattoman seuranta-aineiston mukaan sääksikantamme näyttää kasvaneen
tasaisesti 1980-luvun alusta vuoteen 1994
saakka ja sen jälkeen hieman taantuneen
(kuva 1). Vuonna 1994 asutuiksi todettiin
976 ja vuonna 1998 vain 884 reviiriä. Erotuksesta, 92 reviiriä, valtaosa lankeaa Lapin
(-27), Uudenmaan (-20), Oulun (-18) ja
Hämeen läänin (-16) sekä Ahvenanmaan
(-12) osalle (ks. myös kuva 2).
Kun aineistoa tarkastellaan reviiri reviiriltä, paljastuu, että laskusuhdanne on
osittain näennäinen ja johtuu tarkastustehokkuuden vähäisestä hiipumisesta viimeisten neljän vuoden aikana. Ahvenanmaalta ei ole saatu lainkaan sääksitietoja
vuoden 1994 jälkeen, koska Göran Sjulsin
lopettamisen jälkeen saarivaltioon ei ole
löytynyt uutta sääksien rengastajaa. Myös
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Oulun läänissä todettu "muutos" selittyy
kokonaan tarkastustehon heikkenemisellä.
Lapin ja Uudenmaan läänissä ainakin puolet "puutteista" voidaan kirjata puutteellisen tarkastuksen tiliin. Sen sijaan Hämeen
läänissä havaittu notkahdus näyttää lähes
täysin todelliselta.
Reviirien määrän todellinen väheneminen oli näin ollen enintään 36 reviiriä.
Todellisuudessa erotus saattoi olla vieläkin
pienempi, sillä ainakin osalla autioiksi
merkityistä reviireistä, etenkin Lapissa, oli
todennäköisesti uusi vaihtopesä,jota ei ehditty etsiä esiin. Vuonna 1998 Suomessa
oli siis lähes yhtä paljon tai hieman vähemmän ( alle 3,7 % ) asuttuja sääksireviireitä
kuin tähän asti parhaimpana vuonna 1994.

Pesintä päivän myöhässä
Koko seurantaprojektin ajan on kerätty tietoa sääksen pesinnän ajoittumisesta. Poikasen kuoriutumispäivä selvitetään laskemalla siiven pituuden perusteella poikasen ikä
rengastushetkellä. Kertynyt aineisto on varsin vakuuttava, sillä rengastajat ovat mitanneet vuosina 1971- 1998 kaikkiaan 10 735
sääksipoikueen siivet!
Vuonna 1998 sääksipoikueiden esikoiset kuoriutuivat keskimäärin 12.6. eli noin
puolitoista vuorokautta vuosien 1971-1998
kokonaiskeskiarvoa myöhemmin, mutta
puolitoista vuorokautta aikaisemmin kuin
vuonna 1997 (Saurola 1998). Keski-Suomen läänissä kuoriutuminen oli vuorokauden keskiarvoa aikaisempi, Hämeen läänissä täsmälleen keskiarvon mukainen ja
muissa lääneissä 1-2 vuorokautta keskiarvoa myöhäisempi (kuva 3).
Olen todennut, että keskimääräisen
jäänlähdön ja sääksen pesinnän ajoittumisen välillä on erittäin vahva korrelaatio
(Saurola 1997). Tässä kirjoituksessa jää
testaamatta, kuinka hyvin sääksen pesintä
vuonna 1998 vastaa jäänlähdön antamaa
ennustetta, sillä jäänlähdön rekisteröinti
on lopetettu kahdella kuudesta käyttämästäni havaintopisteestä- valitettavasti. Vastaisuudessa on yritettävä löytää lopetettu-

jen tilalle uudet pisteet,joiden havaintosarjat kattavat koko seurantajakson.

Pesimistulos erinomainen
- alueelliset erot suuria
Sääksen pesimistulos oli vuonna 1998
1970-luvun pohjavuosiin verrattuna erinomainen: koko maan aineistosta laskettuna keskimäärin 1,64 poikasta asuttua reviiriä, 2,01 poikasta munapesää ja 2,22 poikasta poikaspesää kohti. Tulos ei ole yllättävä, sillä vuosittainen poikastuotto on viimeisten kymmenen vuoden ajan ollut erinomainen, myös jakson huonoimpana
vuonna 1995 (kuva 1).
Pesimistulos vaihteli alueellisesti melko paljon, välillä 1,38-1,86 poikasta asuttua reviiriä kohti (kuva 4). Hämeen, Vaasan
ja Pohjois-Karjalan läänissä tulokset olivat
selvästi muita läänejä huonommat, vaikka
nekin olivat sinänsä erinomaiset. Hämeen,
Vaasan ja myös Oulun läänin lukemat olivat lähes täsmälleen samat kuin koko seurantajakson vastaavat keskiarvot. Pohjois-Karjalan läänissä tulos jäi 0, 12 poikasta keskiarvon alapuolelle. Muissa lääneissä tuotettiin reviiriä kohti 0, 1-0,4 poikasta
enemmän kuin keskimäärin. Turun ja
Porin läänissä päästiin vuonna 1998 läänin
parhaaseen, Kymen läänissä toiseksi parhaaseen ja Uudenmaan läänissä kolmanneksi parhaaseen tulokseen koko seurantajakson aikana.
Pesimistulokseen verrattuna onnistuneiden pesintöjen poikuekoko vaihteli alueellisesti hyvin vähän (kuva 4). Vain Pohjois-Karjala erottui selvästi muista lääneistä,joissa tuotettiin yhdenmukaisesti keskimäärin 2, 19-2,29 poikasta poikaspesää
kohti.
Miksi pesimistulos vaihteli alueellisesti paljon ja poikuekoko vähän? Periaatteessa erot voivat olla harhaa ja syntyä vain siitä, että rengastajat kirjaavat asumisen merkit muistiin erilaisella tarkkuudella. Jos
alueella A merkitään sääksilomakkeelle
vähäisimmätkin asumisen merkit, mutta
alueella B samat merkit jätetään kirjaamatta ja merkitään pesä asumattomaksi, alu-
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Kuva 1. Tarkastettujen sääksenpesien lukumäärät (vasen kuva) ja pesimistulos (oikea kuva) Suomessa 1971-1998. Neliöt= asutut reviirit yhteensä, kolmiot = munapesät yhteensä, pisteet = poikaspesät.
Fig. 1. Number of occupied (squares), active (triang/es) and successfu/ nests (dots) af Finnish Ospreys Pandion haliaetus checked in
1971-1998 (on the left). Breeding output af occupied (squares), active (triang/es) and successful nests (dots) in the same period (on the
right).
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Kuva 2. Vuonna 1998 asutuiksi todettujen
sääksireviirien lukumäärät (ylemmät luvut)
ja vuonna 1995 tehdyn kannanarviokyselyn mukaiset sääksireviirien minimimäärät
(alemmat, kursivoidut luvut) vanhan läänijaon mukaan.
Fig 2. Numbers af occupied Osprey
territories verified in 1998 (upper figures)
and the minimum estimates of occupied
territories given by Osprey ringers in 1995
(/ower figures in italics) by provinces (note:
old provincia/ nomenc/ature).
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Kuva 3. Lääneittäiset sääksenpoikasten
keskimääräiset kuoriutumispäivät jaksolla
1971-1998 (kursivoidut ylemmät luvut) ja
vuoden 1998 keskimääräisten kuoriutumispäivien poikkeamat niistä vuorokausina (lihavoidut alemmat luvut).
Fig. 3. Average annual hatching dates by
province ofFinnish ospreys in 1971-1998
(upper bound figures in italics) and the
deviations (in days; /ower bound figures in
bold) af the average hatching dates in
1998 from the long-term means.

1.74

Kuva 4. Lääneittäiset sääksen pesimätulokset vuonna 1998. Ylemmät luvut = poikasten keskimäärät asuttua reviiriä kohti.
Alemmat kursivoidut luvut= poikasten keskimäärät poikaspesää kohti.
Fig. 4. Average annual breeding output by
provinces af Finnish Ospreys in 1998 per
occupied (upper figures) and successful
(lower figures in italics) nests.

LINNUT-VUOSIKIRJA 1998

Sääksiseuranta 1998

eella A poikasia tuottamattomia reviireitä
tulee enemmän mukaan jakolaskuunja pesimistulos asuttua reviiriä kohti saadaan
näennäisesti huonommaksi kuin alueella
B. Samoin käy, jos eri alueilla ei tarkasteta
aikaisempina vuosina poikasia tuottaneita
ja tuottamattomia pesiä yhtä tehokkaasti.
Oletan, että rengastajat ovat toimineet
ohjeiden mukaisesti ja että kuvan 4 osoittamat alueelliset erot pesimistuloksissa ovat
ainakin suurimmaksi osaksi todellisia.
Koska onnistuneiden pesintöjen poikasmäärissä oli hyvin vähän vaihtelua, erot
määräytyivät nimenomaan sen mukaan,
kuinka suuri osa reviireistä tuotti lainkaan
poikasia. Hämeen ja Vaasan läänissä,jotka
olivat pesimistulokseltaan huonoimpia,
vain 63 % asutuistareviireistä tuotti poikasia, kun vastaavat luvut Kuopion ja Mikkelin läänissä olivat 83 % ja 82 %. Muissa lääneissä onnistumisprosentit asettuivat näiden ääritapausten väliin.
Poikasia tuottamattomista pesistä osa
on munapesiä, jotka eivät ole tuottaneet isoja poikasia, ja osa mm. kihlaparien kunnostamia pesiä, joihin ei ole edes munittu.
Hämeen ja Vaasan läänissä munapesistä tuhoutui 18 % ja 19 %,ja vastaavasti Kuopion
ja Mikkelin läänissä vain 7 % ja 3 %.
Hämeen tunnusluvut eivät tosin ole täysin
vertailukelpoisia muiden läänien kanssa,
sillä suurin osa Hämeen poikaspesistä tarkastetaan uudestaan vielä lentopoikasvaiheessa, jolloin miinustiliin tulee mukaan
myös rengastuksen jälkeen tuhoutuneet pesinnät. Vuonna 1998 Hämeen lentopoikastarkastuksissa todettiin 12 % poikueista tuhoutuneiksi rengastuksen jälkeen. Isojen
sääksenpoikasten tärkein kuolinsyy on joutuminen huuhkajan saaliiksi.
Niiden pesien osuus, joita selvästi oli
kohennettu, mutta joihin ei todennäköisesti oltumunittu, oli vuonna 1998 Hämeen ja
Vaasan läänissä 23 % ja 22 % ja Kuopion ja
Mikkelin läänissä 10 % ja 16 % . Erot pesimistuloksessa "huonojen" ja "hyvien" läänien välillä johtuivat siis sekä eroista munapesien suhteellisissa osuuksissa että niiden tuhoutumisprosenteissa. Jatkokysymyksiin en tässä yhteydessä yritä löytää
vastauksia.

Suomalaisten sääksien
synnyinpaikkauskollisuus
Jäljempänä käsittelen suunnitelmaa elvyttää Portugalin sääksikanta siirtoistutusta
käyttäen. Ennen kuin siirtoistutukseen
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Kuva 5. Suomessa pesäpoikasina rengastettujen sääksikoiraiden synnyinpaikkauskollisuus. Pesät, joilla koiraat on kontrolloitu pesivinä aikuisina, on merkitty pisteillä. Koiraiden
synnyinpesien sijainti on ilmaistu pisteistä lähtevillä janoilla.
Fig. 5. Nata/ dispersa/ of the Osprey males ringed as nestlings in Finland. The /ocations of
nests where the males were retrapped as breeding adults are indicated by dots. The nata/
sites are indicated by the terminating points of the Iines drawn from the dots.

Kuva 6. Suomessa pesäpoikasina rengastettujen sääksinaaraiden synnyinpaikkauskollisuus. Selitykset kuten kuvassa 5. Kuvan ulkopuolelle lähtevä jana viittaa Ähtärissä syntyneeseen naaraaseen, joka kontrolloitiin pesivänä Ruotsissa.
Fig. 6. Nata/ dispersal of the Osprey females ringed as nest/ings in Finland. Legend as in
fig. 5. The /ine crossing the left border of the figure refers to the female retrapped at a nest
in Sweden.

ryhdytään, on selvitettävä, millä todennäköisyydellä kanta voisi elpyä luontaisesti,
muualla syntyneiden poikasten tulomuuton (immigraation) seurauksena. Kuinka
kauas synnyinpaikaltaan esimerkiksi suomalaiset sääkset asettuvat pesimään?
Synnyinpaikkauskollisuudesta saadaan
tietoa pesällä tehtyjen rengaskontrollien
avulla. Suomessa sääksenpoikasia on rengastettu tehokkaasti koko maassa projektin
alusta alkaen. Sen sijaan aikuisia on kontrolloitu pesältä tehokkaasti vain Hämeessä
Juhani Koivun ja kumppaneiden aheiTUk-

sen tuloksena. Kontrollit osoittavat (kuvat
5, 6 ja 7 A; Saurola & Koivu 1987), että koiraat pesivät keskimäärin selvästi lähempänä
synnyinpaikkaansa (mediaanietäisyys 28
km) kuin naaraat (mediaanietäisyys 128
km). Suomen rajojen sisällä koiraan pisin
siirtymä on 144kmjanaaraan303 km. Näiden lisäksi Jussi Ryssyn vuonna 1993 Ähtärissä rengastama poikanen pyydystettiin
kesällä 1998 Ruotsissa 573 km päässä synnyinpaikaltaan pesivänä naamana. (Tuolloin se sai selkäänsä satelliittilähettimen,
jonka avulla sen muuttoreitti talvehtimis-
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alueelle ja muuton aikataulu saatiin tarkasti
selville.) Vastaavasti kolme Ruotsissa poikasena rengastettua sääkseä on kontrolloitu
pesällään Hämeessä: kaksi naarasta (siirtymät 450 km ja 480 km) ja koiras (siirtymä
380 km).
Myös suuren yleisön tekemiä sattumanvaraisia rengaslöytöjä voidaan harkiten käyttää hyväksi synnyinpaikkauskollisuutta tutkittaessa (kuvat 7B ja 8). Poimin
löytörekisteristä tarkasteltavaksi löydöt,
jotka täyttivät seuraavat ehdot:
• lintu oli rengastettu poikasena Suomessa ja oli tavattaessa elänyt vähintään kolmatta ikävuottaan (4kv)
• linnun tapaamiskuukausi oli toukoheinäkuu
• lintu oli tavattaessa ollut joko elävä (ei
kuitenkaan "kontrolli") tai aivan äskettäin kuollut
• linnun löytöpaikka oli tarkasti tiedossa
ja löytöajan tarkkuus oli vähintään
viikko.
Kaikkiaan 106 kotimaista ja 20 ulkomaista
löytöä täytti periaatteessa mainitut kriteerit. Kuvaan 7B kelpuutin kuitenkin mukaan kotimaisten lisäksi vain löydöt Venäjältä (7), Ruotsista (4) ja Norjasta (1).
Ulkopuolelle jättämäni löydöt Keski- ja
Etelä-Euroopasta (6) ja Afrikasta (2) olivat
joko sääksen pesirnisalueen ulkopuolelta
tai saatu linnuista, jotka todennäköisesti
sairauden takia olivat jääneet matkalle
"vetelehtimään".
Pesällä tehdyt kontrollit ja sattumanvaraiset löydöt antavat toisiaan täydentävän
kuvan suomalaisten sääksien synnyinpaikkauskollisuudesta. Yhteenvetona arvioin
rohkeasti, että valtaosa koiraista (8090 % ), mutta selvästi alle puolet naaraista
(30-40 % ) pesii alle 100 km päässä synnyinpaikastaan. Sattumanvaraisten löytöjen mukaan yli 4 % Suomessa syntyneistä
sääksistä (lähinnä naaraista?) on tavattu
pesimisaikana yli 500 km päässä synnyinpaikastaan; pisimmät siirtymät ovat olleet
712, 711 ja 603 km.

Sääksitukea Portugaliin
vuodesta 1999 alkaen?

Kirjoitin Portugalin sääksikannan elvytyssuunnitelmista jo joitakin vuosia sitten
(Saurola 1990). Hanke on hiljalleen edennyt periaatteessa ja vihdoin vuonna 1998
myös käytännössä. Marraskuun alussa
Portugalin sääksiprojektin puuhamiehet
Luis Palma ja Pedro Beja kutsuivat koolle
asiantuntijaryhmän, johon kuuluivat Eva
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Kuva 7. Suomessa pesäpoikasena rengastettujen sääksien synnyinpaikkauskollisuus.
A) Pesällä kontrolloidut koiraat (musta) ja naaraat (harmaa). Vaaka-akseli: pesäpaikan
etäisyys synnyinpesästä. Pystyakseli: kontrolloitujen yksilöiden lukumäärä. B) Sattumanvaraiset löydöt touko-heinäkuussa Suomesta (musta) ja ulkomailta (harmaa). Vaaka-akseli: löytöpaikan etäisyys synnyinpesästä. Pystyakseli: löytöjen lukumäärä.
Fig. 7. Nata/ dispersa/ of Ospreys ringed as nestlings in Finland. A) Males (black) and fema/es (grey) retrapped at their nests. Horizontal axis: distance between the nata/ site and
breeding site. Vertical axis: numberofretrapped individua/s B) Random recoveries during
the breeding season (May-Ju/y) from Finland (black) and from abroad (grey). Horizontal
axis: distance between the nata/ site and finding place. Vertical axis: number of recoveries.

Casado Espanjasta, Roy Dennis Skotlannista, Andreas Helbig Saksasta, Jorge
Mutanera Baleaareilta, Jean-Claude Thibault Korsikalta ja allekirjoittanut. Ryhmän tehtävänä oli arvioida portugalilaisten tekemän elvytyssuunnitelman toteuttamiskelpoisuus. Ryhmän työskentelyyn
sisältyi kokousten lisäksi kahden päivän
intensiivinen tutustuminen sääksen potentiaaliseen pesimäympäristöön Portugalin
lounaisrannikolla.

Koska Suomen sääkset ilmeisesti tulevat
näyttelemään merkittävää roolia Portugalin
sääksikannan palauttamisessa, on paikallaan
kertoa projektista hieman tarkemmin. Oheiset tiedot perustuvat Luis Palman ja Pedro
Bejan (1999) laatimaan julkaisemattomaan
projektikuvaukseen.
Historia ja nykytilanne. Vuosisadan alussa
Portugalin rannikolla on arvioitu pesineen
ainakin 22 sääksiparia. Vuonna 1978 pare-
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ja oli vielä kolme, mutta niiden määrä väheni yhteen tasan kymmenen vuotta myöhemmin. Viimeisen parin naaras kuoli
huhtikuussa 1997 sotkeuduttuaan haudonnan aikana pesässä olleeseen nylonsiimaan. Sen jälkeen yksinäinen koiras on
oleskellut pesällä (ainakin vielä maaliskuun lopulla 1999) ja odotellut turhaan uuden naaraan ilmaantumista. Koska Portugalin oma poikastuotto on pitkään ollut
erittäin vähäistä ja koska todella suuret ja
tuotteliaat sääksen osapopulaatiot sijaitsevat vasta yli 2 000 km päässä Pohjolassa
(esim. Saurola 1997b), todennäköisyys
Portugalin sääksikannan luontaiseen elpy-

miseen on erittäin pieni (vrt. edellä). Tästä
syystä portugalilaiset ovat ryhtyneet suunnittelemaan sääksikannan palauttamista
ihmisen avulla.

Siirtoistutuksen ehdot. IUCN (Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto) edellyttää, että
seuraavat ehdot täyttyvät ennen kuin jotakin eliölajia voidaan ryhtyä istuttamaan
jollekin alueelle. (1) Täytyy olla todisteet
aiemmasta luontaisesta esiintymisestä
alueella. (2) On oltava tiedossa, että häviäminen on johtunut ihmisen toiminnasta
ja että kannan palautuminen luontaisesti
on hyvin epätodennäköistä. (3) Kannan

häviämisen aiheuttaneet tekijät eivät ole
enää uhkaamassa lajin tulevaisuutta alueella. (4) Alue tarjoaa edelleen lajille edullisen elinympäristön. (5) Muualta siirrettyjen yksilöiden tulee olla geneettiseltä
taustaltaan mahdollisimman lähellä alueen alkuperäistä kantaa. (6) Siirto ei saa
uhata lajin tulevaisuutta alueella, josta
siirrettävät yksilöt ovat peräisin.

Vähenemisen syyt. Tärkein vähenemisen
syy vuosisadan alkupuoliskolla oli suoranainen vaino, joka nyt on kokonaan loppunut. Koska portugalilaiset ovat intohimoisia vapaa-ajan kalastajia, jotka henkensä
kaupalla tasapainoilevat onkiensa kanssa
rantajyrkänteillä, joilla myös sääkset pesivät, tahaton häirintä kriittisenä aikana on
myös aiheuttanut vainon seurauksena
aroiksi oppineiden sääksien pesintöjen
epäonnistumisia. Portugalin nykyisen
lainsäädännön mukaan lounaisrannikon
rakentamattomilla rannoilla on suojavyöhyke,joka estää muun ihmisen toiminnan paitsi retkeilyn. Sen lisäksi luonnonsuojelullisesti tärkeät kohteet voidaan kokonaan julistaa suojelualueiksi, joilla ei
saa lainkaan liikkua ilman erikoislupaa.
Mistä sääksiä voidaan siirtää Portugaliin? Edellä on todettu, että IUCN :n asettamat siirtoistutuksen edellytykset 1--4 täyttyvät. Entä kohdat 5 ja 6? Mistä sääksiä
voidaan siirtää Portugaliin? Parasta olisi
tietenkin ottaa siirrettävät poikaset mahdollisimman läheltä eli Välimereltä. Välimeren osapopulaatiot, Marokko 20-25,
Baleaarit 16, Korsika 25 ja Algeria 6-10
paria ovat kuitenkin aivan liian pieniä
(kohta 6) luovuttamaan riittävästi poikasiaan muualle. Saksalainen Andreas Helbig
on tutkinut eri sääksipopulaatioiden geneettistä rakennetta ns. mitokondrio-DNA
-tekniikkaa käyttäen. Helbigin tutkimukset osoittivat mm., että amerikkalaiset ja
eurooppalaiset sääkset poikkeavat selvästi
toisistaan. Sen sijaan läntisen Euroopan
osapopulaatioiden välillä ei havaittu eroja,
joten suuret ja elinvoimaiset Pohjolan osapopulaatiot ovat ilmeisesti yhtä kelvollisia
elvyttämään Portugalin sääksikantaa kuin
pienet Välimeren populaatiot (kohdat 5 ja
6).

Kuva 8. Suomessa pesäpoikasena rengastettujen sääksien synnyinpaikkauskollisuus.
Sattumanvaraiset löydöt Suomesta touko-heinäkuussa. Löytöpaikat merkitty pisteillä ja
synnyinpesien sijainnit pisteistä lähtevillä janoilla.
Fig. 8. Nata/ dispersal ofthe Ospreys ringed as nest/ings in Finland. Random recoveries
during the breeding season (May-Ju/y) from Finland. Finding places are indicated by
dots. The nata/ sites are indicated by the terminating points of the Iines drawn from the
dots
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Toteuttamissuunnitelma. Koska Suomen
sääkset ovat olleet kohta kolme vuosikymmentä tarkan vuosittaisen seurannan kohteena, portugalilaiset ovat valinneet Suomen ensimmäisenä ehdolle tulevaisuuden
sääksipopulaationsa emämaaksi. Tällä
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pesimään nimenomaan vapautuspaikalleen, eivätkä alkuperäiselle synnyinalueelleen. Paluu Portugaliin ei varmaankaan
tulisi olemaan ongelma. Sen sijaan ensimmäinen syysmuutto voi olla ongelma.
Suomalaisten sääksien keskimääräinen
synnynnäinen muuttosuunta talvehtimisalueelle on rengaslöytöjen mukaan 206 astetta eli etelälounas (Saurola 1994). Jos
Suomesta siirretyt nuoret sääkset lähtevät
myös Portugalista muuttamaan synnynnäiseen muuttosuuntaansa, ne päätyvät
Kanarian saarille, Kap Verdelle tai Brasiliaan,jonne Portugalista on "vain" 5 500 km
eli vähemmän kuin suomalaisten sääksien
6 000-10 000 km pituinen normaali muuttomatka talvehtimisalueelle. Näiden vaihtoehtojen lisäksi on myös mahdollista, että
ne uupuvat lennollaan ja hukkuvat Atlantiin. Tästä syystä satelliittilähettimien
avulla on tutkittava, miten Portugaliin siirretyt suomalaiset sääksenpojat selviävät
ensimmäisestä syksystään ja missä ne talvensa viettävät, ennen kuin laajamittaiseen sääksenpoikasten siirtoon ryhdytään.
Hankkeen arviointi. Mikäli portugalilaiset
haluavat elvyttää sääksikantansa suomalaisilla geeneillä ja saavat suunnittelemansa
resurssit projektin toteuttamiseen, sitä voi
myös Suomi tukea. Suomen sääksikantaa ei
10-12 poikasen vuosittainen lahjoitus Portugaliin hetkauta. Edellä mainittu syysmuuttoon mahdollisesti liittyvä ongelma,
joka on myös tieteellisessä mielessä erittäin
mielenkiintoinen, on kuitenkin selvitettävä
heti projektin alkuvaiheessa.

Portugalilaista sääksen pesimäympäristöä. © Pertti Saurola.
Nesting habitat of the Osprey in Portugal.

hetkellä suunnitelma on Portugalin viranomaisten hyväksyttävänä, jonka jälkeen
ehdotus sääksiyhteistyöstä lähetetään
Suomen viranomaisille. Mikäli viranomaiset antavat hankkeelle siunauksen,
projekti alkaa kesällä 1999 ja kestää viisi
vuotta. Projektin aikana Suomesta siirretään vuosittain 12 sääksenpoikasta noin
kuuden ja puolen viikon ikäisinä potentiaaliselle pesimäalueelle Portugalin lounaisrannikolle. Siellä niitä pidetään suuressa häkissä,johon ilmaantuu näkymättömän emon tuomana kalaa. Häkin etuseinä
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poistetaan, kun poikaset ovat 60 vuorokauden ikäisiä. Tämän jälkeen poikaset
saavat lennellä vapaasti ja lähteä lopulta
muutolle. Ne löytävät kuitenkin edelleen
ruokaa sekä häkistä että lähistölle rakennetuista tekopesistä niin kauan kuin ovat
vapautusalueella.
Ensimmäinen syysmuutto? Edellä kuvattu
"hacking"-tekniikka on tuottanut erinomaiset tulokset useissa sääksien siirtoistutuksissa USA:ssa: siirretyt poikaset ovat
nuoruusseikkailujensa jälkeen palanneet

Seuranta jatkuu - ilmoita
merkitsemättömät pesät!
Sääksi ei ole Suomessa uhanalainen ja sillä menee hyvin. Sääksi on kuitenkin "suojelunvarainen", mikä tarkoittaa sitä, että
sääksikannan menestymistä on seurattava
ja sääksen hyväksi on edelleenkin uurastettava. Vuosittain syntyy uusia sääksireviireitä. Toivottavasti niistä saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tieto
sääksirekisteriin. Siis, jos löydät sääksen
pesäpuun, jossa ei ole rauhoitustaulua, lähetä viesti ja mahdollisimman tarkka tieto
pesän sijainnista (mieluiten peruskarttakopio) Rengastustoimistoon. Osoite: Rengastustoimisto, PL 17, 00014 Helsingin
yliopisto. Sähköposti: elmu_ren@cc.helsinki.fi.
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be mostly explained by the somewhat poorer coverage of the fieldwork.
!n 1998, the average hatching date for the entire
country was June 13, which is 1.5 days later than the
average for the whole period 1971-1998. The difference between the southern coast and Lapland was 16
days (fig. 3). Breeding output was again very good,
on average 1.64 per occupied territory, 2.01 per active
nest and 2.22 per successful nest, for the entire country (fig. 1). However, there were quite big differences
between the different parts of the country (fig. 4 ).
According to the retraps at the nest in Häme
(southern Finland) of Ospreys ringed as nestlings in
Finland, the nata! dispersal distance of the male (median 28 km, maximum 144 km) is much shorter than
that of the female (median 128 km, maximum 573;
see figs. 5, 6 and 7 A). In addition, three birds ringed
as nestlings in Sweden were retrapped as breeders in
Häme as well. The distances moved by these birds
were 380 km (male), 450 km and 480 km (females).
The potential information on nata! dispersal given by
random recoveries (from the breeding season,
May-July, of Ospreys in their 4th calendar year) is
shown in figs. 7B and 8. According to this data, 4% of
potentially breeding Ospreys ringed as nestlings in
Finland were found during the breeding season further than 500 km from their nata! site. The longest
distances verified so far are 712, 711 and 603 km.
The conservation program for Ospreys in Portugal by Luis Palma and Pedro Beja (1999) is here
briefly introduced to the Finnish readers, because it
includes plans to translocate 6-week-old Finnish
nestlings for release in Portugal. This program is very
well planned and realistic, and hopefully will be accepted by the authorities both in Portugal and Finland.

Kirjallisuus

Portugalin viimeinen sääksen pesäpaikka. © Pertti Saurola.
The /ast nesting site of the Osprey in Portuga/.

Kiitokset
Sääksirengastajat ovat upeasti hoitaneet
leiviskänsä jo kohta kolme vuosikymmentä. Viime syksynä petolinturekistereiden
ylläpitäjäksi saatiin Jukka-Pekka Taivalmäki, intomielinen petolintumies, joka
pohjalaisella peräänantamattomuudella
puristi viimeistenkin viivyttelijöiden lomakkeet museolle. Jukka Haapala valvoi,
että sääksirekisterin bitit olivat oikeassa
järjestyksessä, ja piirsi kartat yhdessä Päivi Karen kanssa. Kaikille kaikuisa kiitos!
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Summary: Finnish Ospreys Pandion
haliaetus in 1998
The Project Pandion, a nation-wide monitoring program of Finnish Ospreys Pandion haliaetus has been
carried out by the Finnish Ringing Centre since 1971.
In 1998, altogether 1 357 current and former nest sites
were checked and 884 occupied te1Titories found
(figs. 1 and 2). Of these 719 were active (eggs were
laid) and 653 successful (young were produced); a total of 1 294 nestlings were ringed. By 1998, there
were 33 849 records in the Osprey computer file (one
record = ali information in one year from one
nest-site, including the unoccupied ones). The number of occupied territories was 92 territories smaller
than in the top year 1994 (fig. 1). This difference can
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