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etolintujen rengastusmäärät ovat
viimeisen neljännesvuosisadan
aikana kasvaneet huimasti tehostuneen seurannan ja petolintujen rengastukseen kannustavan lupapolitiikan myötä. Suurelta yleisöltä tulevien
rengaslöytöilmoitusten määrä ei kuitenkaan ole kasvanut samassa suhteessa, koska petolintuihin kohdistunut vaino on samana jaksona jyrkästi vähentynyt. Vastapainoksi rengastajat ovat viime vuosikymmeninä itse aktiivisesti koonneet arvokasta
aineistoa kontrolloimalla pöntöissä pesiviä
rengastettuja pöllöemoja ja tuulihaukkoja
sekä lukemalla tehokkaasti haaskoilla vierailevien kotkien värirenkaita.
Tässä kirjoituksessa ei ole mahdollista
käsitellä otsikon laajaa aihetta tyhjentävästi. Tyydyn esittelemään joitakin julkaistuja
ja julkaisemattomia tuloksia, jotka perustuvat suomalaiseen rengaslöytöaineistoon. Olen päivittänyt artikkelin tilastotiedot vastaamaan tilannetta 31.12.1999.

Petolintujen rengastus tehostunut
Vuoden 1999 loppuun mennessä Suomessa oli rengastettu yhteensä yli 7 ,6 miljoonaa lintuyksilöä, joista päiväpetolintujen
osuus oli 185 000 ja pöllöjen 199 000 yksilöä (taulukko 1). Petolintujen rengastusmäärät ovat kasvaneet jyrkästi 1970-luvun
alun tasolta (kuvat 1 ja 2). Kasvu on aiheutunut nimenomaan rengastustyön tehostumisesta. Vuonna 1971 aloitettiin valtakunnallinen sääksiprojekti (Saurola 1999),
vuonna 1982 käynnistyi petolintujen nmtuseuranta ja vuonna 1986 rengastajilta
ryhdyttiin keräämään vuosittain kaikki petolintujen pesintää koskevat tiedot (Saurola 1997). Kaikki nämä petolintuihin kohdistuneet projektit nostivat osaltaan myös
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rengastusmääriä. Tärkein syy kasvuun on
kuitenkin ollut Rengastustoimiston 1970luvun puolivälistä lähtien harjoittama petolintujen rengastusta suosiva lupapolitiikka.
Petolintujen rengastus on tärkeätä monesta eri syystä. Monet petolintulaj it tarvitsevat suojelutoimia menestyäkseen ihmisen muokkaamassa ympäristössä. Koska
tieto on kaiken järkevän suojelun perusta,
myös rengastuksen avulla on syytä kerätä
tietoa petolinnuista. Rengastustoimiston
näkövinkkelistä katsoen petolinturengastuksella on hyvä "hyötysuhde" (Saurola
1987a). Ensinnäkin petolintujen rengastuksen taustalla on suuri määrä rengastajien vapaaehtoista maastotyötä ja toiseksi
petolinturengastukset tuottavat paljon löytöjä suhteessa rengastusten määrään.
Kuvista 1 ja 2 käy ilmi viiden runsaimmin rengastetun lajin osuudet. Päiväpetolintujen yhteismäärän nousu 1990-luvulla
johtuu lähes kokonaan tuulihaukan rengastusmäärien kasvusta, joka puolestaan on
seurausta Erkki Korpimäen Etelä-Pohjanmaalla aloittamasta ja nyt jo varsin laajalle
levinneestä pöntötysprojektista (kuva 1).
Pöllöjen rengastusmäärät ovat heilahdelleet myyrävuosien tahdissa. Helmipöllöjen osuus on erityisen korostunut yhteissumman korkeimmissa piikeissä. Jaakko
Syrjäsen ja Martti Lagerströmin Pirkanmaalla aloittaman varpuspöllöprojektin
voittokulku näkyy lajin viime vuosina voimakkaasti kasvaneena osuutena pöllöjen
kokonaissummasta (kuva 2).

Löytöaineiston sudenkuopat
Kun rengaslöytöjä analysoidaan, on tiedostettava aineiston sudenkuopat. Rengaslöytö koostuu kolmesta osatekijästä:

(a) rengasteth1 lintu on tietyllä hetkellä tietyssä paikassa, (b) ihminen saa renkaasta
havainnon, ja (c) ihminen ilmoittaa havaintonsa asianomaiseen rengastuskeskukseen. Osatekijöiden (b) ja (c) ajallinen,
alueellinen ja linnun iästä riippuva vaihtelu on otettava huomioon rengaslöytöaineistoja analysoitaessa.
Esimerkiksi pisteet löytökartoilla kuvaavat kyllä petolintujemme todellisia
muuttoreittejä ja talvehtimisalueita, mutta
painottuvat niille alueille, joilla rengastetut petolinnut joutuvat ihmisen käsiin ja
vielä sellaisten ihmisten käsiin,j otka lähettävät löytämänsä renkaan rengastustoimistoon. Sama varoitus aineiston mahdollisesta harhaisuudesta on muistettava, kun
rengaslöytöjen avulla tutkitaan synnyin- ja
kotipaikkauskollisuutta, kuolinsyyjakaumia ja vuosikuolevuutta (esim. Rinne ym.
1990, 1993). Eräs keino kiertää sudenkuopat on tarkastella useita lajeja rinnakkain ja toisiinsa vertaillen.
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Kuva 1. Päiväpetolintujen pesäpoikasten vuosittaiset rengastusmäärät Suomessa 1968-1999. Viiden eniten rengastetun lajin
osuudet vuosisummista merkitty näkyviin. Lajit lueteltuina alhaalta
ylöspäin: sääksi (valkea), kanahaukka (harmaa), varpushaukka
(vinoviivoitus ), hiirihaukka (musta), tuuli haukka (ristikko) ja kaikki
muut lajit yhteensä (poikkiviivoitus).
Fig 1. Annual totals of nestlings of a/1 species of diurnal birds of
prey ringed in Finland in 1968--1999. The contributions to the total
ofthe Osprey Pandion haliaetus, Goshawk Accipiter gentilis, Sparrowhawk Accipiter nisus, Common Buzzard Buteo buteo and Kestrel Falco tinnunculus are indicated.

Löytötavat

Rengaslöydöt kertovat vainon
vähenemisestä
Tällä hetkellä rengastustoimiston tietokannassa on yhteensä 604 843 tapaamisilmoitusta. Jos samalta paikalta(< 10 km)
lyhyen ajan (< 3 kk) sisällä tehdyt kontrollit jätetään pois laskuista, luvuksi saadaan
309 397. Näistä 20 677 koskee päiväpetolintuja ja 25 435 pöllöjä (taulukko 1).
Kuvasta 3 saa käsityksen, kuinka mainitut
löydöt jakautuvat eri löytötapaluokkiin
muutamien lajien kohdalla. Helmipöllö,
Kuva 3. Rengastettujen petolintujen löytötapojen jakaumat. Lajit / Species: Kanahaukka/Goshawk (A.gentilis),
sääksV
Osprey (P. haliaetus), tuulihaukka/Kestrel
(F tinnunculus), varpushaukka/Sparrowhawk (A. nisus), kotka/Golden Eagle (A.
chrysaetos), huuhkaja/Eagle owl (B.
bubo), sarvipöllö/Long-eared Owl (A.
otus), lehtopöllö/Tawny Owl (S. aluco), viirupöllö/Ural Owl (S. uralensis), helmipöllö/Tengmalm's Owl (A. funereus). Löytötapaluokat: ihmisen tappamat; muut ihmisen
tahattomasti aiheuttamat syyt, joista tarkempia tietoja (ks. kuva 4); luonnolliset
syyt (kuva 4); löydetty kuolleena, ei tarkempia tietoja; rengastajien tekemät kontrollit elävistä linnuista.
Fig. 3. Finding circumstances of recoveries. For species: see above. Categories
of finding circumstances: killed by man; others caused by man (see Fig. 4); natural
causes (Fig. 4); found dead, no details; recaptures made by ringers.
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Kuva 2. Pöllöjen pesäpoikasten vuosittaiset rengastusmäärät
Suomessa 1968-1999. Viiden eniten rengastetun lajin osuudet
vuosisummista merkitty näkyviin. Lajit lueteltuina alhaalta ylöspäin:
lehtopöllö (vinoviivoitus), viirupöllö (harmaa), huuhkaja (musta),
helmipöllö (valkea), varpuspöllö (ristikko) ja kaikki muut lajit yhteensä (poikkiviivoitus ).
Fig 2. Annual totals of nestlings of a/1 species of owls ringed in Finland in 1968-1999. The contributions to the total of the Tawny Owl
Strix aluco, Ural Owl Strix uralensis, Eagle Owl Bubo bubo, Tengmalm's Owl Aegolius funereus and Pygmy Owl Glaucidium passerinum are indicated.
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Tarkastelen seuraavaksi, mitä rengaslöydöt kertovat kuuden päiväpetolintulaj in
muutosta. Esittelen ensin aikaisemmin julkaisemattomat kartat ulkomaisista rengaslöydöistä, joiden perusteella suomalaisten
ampuhaukkojen, piekanojen ja mehiläishaukkojen talvehtimisalueet hahmottuvat
(kuvat 1, 2ja 3). Sen jälkeen esittelen lyhyesti sääksestä, hiirihaukasta ja muuttohaukasta saatujen rengaslöytöjen perusteella julkaistuja tuloksia.
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Kuva 4. Kuolleina löydettyjen rengastettujen kanahaukkojen (A. gentilis, n= 1 220), varpushaukkojen (A. nisus, n= 877), sääksien (P. haliaetus, n = 638), huuhkajien (B. bubo, n
= 1 289), lehtopöllöjen (S. aluco, n= 2 418) ja viiru pöllöjen (S. uralensis, n= 943) ilmoitetut kuolinsyyt(%). Löydöt, joissa kuolinsyytä ei ole ilmoitettu lainkaan tai joissa lintu on ilmoitettu tapetuksi, on jätetty pois. Selitykset: pyydys= lintu jäänyt jollekin muulle lajille
tarkoitettuun pyydykseen (esim. kalaverkkoon), voimalinja= törmännyt voimalinjaan tms.
tai kärventynyt muuntajassa, auto= törmännyt autoon, junaan tai lentokoneeseen, ikkuna = törmännyt ikkunaan, rakennus = tunkeutunut rakennukseen, vesisäiliö = hukkunut
vesisäiliöön, sairas= kuollut johonkin sairauteen, peto= jäänyt pedon saaliiksi, nälkä=
nääntynyt nälkään, muu = jokin muu kuolinsyy.
Fig. 4. Reported causes of death of the Goshawks (A. gentilis, n = 1 220), Sparrowhawks
(A. nisus, n = 877), Ospreys (P. haliaetus, n= 638), Eagle Owls (B. bubo, n= 1 289), Tawny
Owls (S. aluco, n= 2 418) and Ural Owls (S. uralensis, n= 943) ringed in Finland. Birds killed intentionally and birds reported as "found dead" without any details are excluded.
Legend: trap = trapped accidentally (e.g. in fish nets et.), power line = col/ision with wires or
electrocuted, car = hit by car, train or aeroplane, window = collision with window, building =
entered in buildings etc., water container = drowned in water container, sick = diseases etc,
predator = taken by a predator, starvation = starved, other = other causes of death.

lehtopöllö, viirupöllö, tuulihaukka ja kotka ovat esimerkkejä lajeista, joita kontrolloidaan intensiivisesti joko pesäpaikoilla,
muuton aikaan lintuasemilla tai talvella
haaskalla.
Vielä 1950- ja 1960- luvuilla petolintujamme tapettiin armottomasti niin Suomessa kuin muuttomatkalla ja talvehtimisalueilla. Rengaslöytöjen mukaan petolintujen vainoaminen on jo laantunut lähes
kaikkialla Euroopassa, mutta jatkuu edelleen Afrikassa (Saurola 1985, 1994). Vanhojen aikojen painolasti näkyy edelleen
voimakkaasti kanahaukanja sääksen "löytöpiirakassa" (kuva 3). Nykyään suurin osa
petolinnuista, kuten useimmista muista lajeista, vain "löydetään kuolleena" ilman
tarkempaa tietoa kuolinsyystä.
Selvitettyjen kuolinsyiden jakaumat
Goista tapettujen osuus on poistettu) vaihtelevat huomattavasti lajista toiseen (kuva 4).
Sääkset takertuvat kalanpyydyksiin, varpushaukat törmäävät ikkunaan, huuhkajat
törmäävät sähkölinjoihin tai kärventyvät
muuntajissa, lehtopöllöt jäävät pesäpaikkaa
etsiessään loukkuun savupiippuihin ja il-
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manvaihtohormeihin jne. Törmääminen
autoon koituu monen lehtopöllön, viirupöllön ja huuhkajan kohtaloksi. Kun tarkastelin petolintujen kuolinsyitä parikymmentä
vuotta sitten, totesin että lehtopöllön poikasen todennäköisyys törmätä ensimmäisen
elinvuotensa aikana autoon oli suorassa
suhteessa rekisterissä olevien autojen määrään. Kun keskimääräinen autokanta kasvoi
2,4-kertaiseksi jaksolta 195 8-1967 jaksolle
1968-1977, niin lehtopöllön poikasten törmäämisfrekvenssi kasvoi myös täsmälleen
2,4-kertaiseksi (Saurola 1979).

Muutto ja talvehtimisalueet

Suomalainen rengaslöytöaineisto antaa
nykyisellään varsin hyvän kuvan useiden
päiväpetolintumme muutosta ja talvehtimisesta. Hiirihaukasta, helmipöllöstä, varpushaukasta, maa- ja merikotkasta, suo- ja
sarvipöllöstä, sääksestä ja muutto haukasta
on myös ehditty julkaista alustavia rengaslöytöanal yysej ä (Saurola 1977, 1979,
1981a, 1981b, 1983, 1994, 1999).

Ampuhaukat pyyhältävät
yhdenmukaisesti lounaaseen

Suomalaiset ampuhaukat muuttavat erittäin yhdenmukaisesti lounaaseen ja talvehtivat Keski- ja Etelä-Euroopan länsiosassa (kuva 5). Löytökartta on visuaalisesti hyvin selkeä: joukko yhdensuuntaisia
viivoja rengastuspaikasta löytöpaikkaan.
Lähes kaikilla ampuhaukanpoikasilla on
kirkkaana mielessä sama synnyn näinen
muuttosuunta, johon syksyllä lähdetään ja
josta ei juuri poiketa.
Ampuhaukkalöydöt painottuvat selvästi etelämmäksi kuin suomalaiset varpushaukkalöydöt (Saurola 1981a), jokseenkin samalle alueelle kuin valtaosa
muuttohaukkalöydöistä (Saurola 1997).
Edellä varoitettiin sudenkuopista,jotka tulee muistaa rengaslöytöjä analysoitaessa ja
jotka ainakin osittain voidaan välttää vertaamalla eri lajeista saatuja tuloksia toisiinsa. Tähän vedoten uskon, että rengaslöytöjen antama kuva ampuhaukan talvehtimisalueesta vastaa todellisuutta.

Piekanoilla laaja löytöviuhka

Myös piekanalöytöjen kartta on selkeä,
mutta eri tavalla kuin ampuhaukkakartta
(kuva 6). Leveät löytösuihkut lähtevät lähinnä kolmesta pisteestä: Enontekiön ja
Suomen luoteisimmasta kolkasta Kilpisjärven pahdoilta, joilla Martti Lagerström
kiipeili 1960-1980-luvuilla piekananpoikia rengastamassa, sekä Luoteis-Inarista
ja -Utsjoelta, joka puolestaan on ollutparin viimeisen vuosikymmenen ajan Lasse
Iso-Iivarin piekanareviiriä. Mainittujen
kahden tehorengastajan työ on tuottanut
lähes puolet kuvassa 6 esitetyistä ulkomaanlöydöistä.
Läntisin Enontekiöllä rengastettu piekana on tavattu talvella Hollannissa ja vastapainoksi itäisin suurin piirtein samalla
leveysasteella, mutta 32 pituusastetta
idempänä, kaukana Kaakkois-Venäjällä,
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lähellä Kazahstanin rajaa! Näiden äärilintujen kulkemat matkat olivat samaa suuruusluokkaa (2 048 km ja 2 796 km), mutta
suuntakulmat olivat kaukana toisistaan
(211 ° ja 152°). Talvi löydöt keskittyvät kuitenkin suhteellisen suppealle alueelle
Tsekkiin, Slovakiaanja Ukrainaan. Eteläisimmät rengaspiekanat on tavattu Mustanmeren rannikolla Romaniassa ja Venäjällä
Asovanmeren eteläpuolella.

Mehiläishaukoilla kolme reittiä
päiväntasaajalle
Mehiläishaukat näyttävät olevan muuttosuuntansa suhteen yhtä "laajakatseisia"
kuin piekanat: löydöt leviävät Välimeren
korkeudella Gibraltarilta Syyrian ja Irakin

Petolintujen rengaslöydöt

rajalle (kuva 7). Syyriasta ja Libanonista
on kaikkiaan kahdeksan mehiläishaukkalöytöä, joista seitsemässä löytötapa on
sama: "tapettu". Pääosa Välimeren löydöistä on kuitenkin saatu alueen keskeltä
Italiasta ja Balkanilta. Mutta kuten edellä
on varoitettu, löytö kartan antama kuva voi
olla alueellisesti vaihtelevan metsästyspaineen vääristämä.
Tässä yhteydessä pieni sivupolveke on
ehkä sallittu. EURINGin nykyinen presidentti Fernando Spina kertoi toistakymmentä vuotta sitten vavahduttavan esimerkin ihmisen kulttuuriperinteen ja luonnonsuojelun ristiriidasta. Kun mehiläishaukat
keväällä palaavat Afrikasta, ne ottavat
Sisilian yllä korkeutta ennen kuin jatkavat
yli Messinan salmen. Calabriaa kohti matkaavat mehiläishaukat nousevat niin kor-

Ampuhaukka Falco columbarius "
Löytökuukaudet
• joulu-helmikuu
"' maalis-huhtikuu
"' elo-marraskuu
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kealle, että niihin on vaikeata osua pyssyllä. Ehkä ei ole mitenkään kummallista, että
mafiosojen kotisaarella on aikoinaan syntynyt traditio, jonka mukaan miehen pitää
pystyä ampumaan muuttava mehiläishaukka osoittaakseen, ettei ole cornuto eli aisankannattaja! Vanhaan hyvään aikaan talon pääoven yläpuolelle naulattu
mehiläishaukka oli varma tae isännän
mieskunnosta.
Sisilialainen neitonen Anna Giordano
käynnisti runsaat kymmenen vuotta sitten
suojeluprojektin laittoman tradition lopettamiseksi. Kuukauden kuluttua projektin
toimisto lensi pölynä ilmaan ja Giordanon
auto poltettiin - mafia halusi, että perinteinen miehuuskoe pidetään voimassa. Mutta
Anna Giordano ei luovuttanut. Nyt LIPU eli
BirdLife Italia, WWF-Italia ja hallituksen

Piekana
Buteo /agopus
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Kuva 5. Suomessa pesäpoikasina rengastettujen ampuhaukkojen Falco columbarius ulkomaiset löytöpaikat (symbolit; n =
74 ). Musta symboli = löydetty 1. elinvuotena, harmaa symboli =
löydetty myöhemmin. Kolmio, kärki alaspäin = löydetty
elo-marraskuussa; neliö = löydetty joulu-helmikuussa; kolmio,
kärki ylöspäin = löydetty maalis-huhtikuussa. Rengastuspaikat
on osoitettu symboleista lähtevillä janoilla.
Fig. 5. Recovery places (symbols; n= 74) ofthe Merlins Falco
columbarius ringed as nestlings in Finland and found abroad.
Black symbol = found during the 1st year of life, grey symbol
found later. Triangle pointing downwards = found in
August-November, square = found in December-February,
triangle pointing upwards = found in March-April. Ringing sites
are indicated by straight Iines.
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Kuva 6. Suomessa pesäpoikasina rengastettujen piekanojen Buteo
lagopus ulkomaiset löytöpaikat (symbolit; n= 100). Musta symboli=
löydetty 1. elinvuotena, harmaa symboli = löydetty myöhemmin. Kolmio, kärki alaspäin = löydetty syys-marraskuussa; neliö = löydetty
joulu-helmikuussa; kolmio, kärki ylöspäin = löydetty maalis-toukokuussa; täplä = löydetty kesä-elokuussa. Rengastuspaikat on osoitettu symboleista lähtevillä janoilla.
Fig. 6. Recovery places (symbols; n= 100) ofthe Rough-legged Buzzards Buteo lagopus ringed as nestlings in Finland and found abroad.
Black symbol =found during the 1st year of life, grey symbol =found later. Triangle pointing downwards = found in September-November,
square = found in December-February, triangle pointing upwards =
found in March-May, dot = found in June- August. Ringing sites are
indicated by straight Iines.
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palkkaamat vartijat valvovat petolintujen
kevätmuuton turvallisuutta Messinan salmessa. Anna Giordano sai hiljattain sinnikkäästä työstään arvostetun amerikkalaisen
"luonnonsuojelun Nobel-palkinnon".
Rengaslöytöjen mukaan mehiläishaukkamme talvehtivat melko laajalla alueella
trooppisessa Afrikassa, Guineanlahden
rantavaltioissa Liberiasta Kongoon. Päiväntasaajan alueella on tavattu yhteensä 25
Suomessa rengastettua mehiläishaukkaa.
Niistä 24 tapettiin ja yksi löytyi kuolleena.

1994). Ne osoittivat selkeästi, että sääkset
viettävät kesänsä vuoden ikäisinä (2kv)
etelässä ja suuntaavat kohti Pohjolaa vasta
kaksivuotiaina (3kv) ja silloinkin selvästi
vanhempia ikäluokkia myöhemmin.
Talvikauden löydöt hajaantuvat laajaksi viuhkaksi Afrikan länsirannikolta itärannikolle. Kun ryhmittelin löydöt rengastuspaikan itäkoordinaattien mukaan kolmeen ruotsalaiseen ja kolmeen suomalaiseen ryhmään, havaitsin seuraavat tilastollisesti merkitsevät erot: 1) ruotsalaiset
sääkset talvehtivat keskimäärin lännempänä kuin suomalaiset, 2) Länsi-Ruotsin
sääkset talvehtivat keskimäärin lännempänä kuin Keski- ja Itä-Ruotsin sääkset,ja 3)
Itä-Suomen sääkset idempänä kuin Keskija Länsi-Suomen sääkset (Saurola 1994).
Löydöt siis osoittivat, että melko läheisil-

Suomen sääkset talvehtivat idempänä
kuin Ruotsin sääkset
Pohjoismaisista sääksilöydöistä on tehty
jo kaksi analyysiä (Österlöf 1977, Saurola
Löytökuukaudet
• marras-maaliskuu
• huhti-toukokuu
• kesä-heinäkuu
v elo-lokakuu
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täkin osa-alueilta kotoisin olevat sääkset
saattavat viettää talvensa keskimäärin hyvin erilaisissa olosuhteissa - myös niihin
mahdollisesti kohdistuvien uhkatekijöiden (vaino, myrkyt jne.) suhteen.

Länsirannikon hiirihaukat muuttavat
Keski-Eurooppaan, muut Afrikkaan
Hiirihaukasta tehty analyysi (Saurola 1977)
puolestaan antoi aiheen uskoa, että Suomen
länsirannikolla rengastetut hiirihaukat talvehtivat pääsääntöisesti läntisessä Keski-Euroopassa, mutta Itä-Suomessa rengastetut muuttavat Itä-Euroopan kautta
Itä-Afrikkaan. On toistaiseksi kuitenkin
selvittämättä, riittääkö selitykseksi yksinomaan läntisen buteo- ja itäisen vul-
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löydetty 1. elinvuonna
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Poikasrengastukset
1973-1999

1 0 x 1 0 km ruuduittain
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Kuva 7. Suomessa pesäpoikasina rengastettujen mehiläishauk- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kojen Pernis apivorus ulkomaiset löytöpaikat (symbolit; n= 106).
Musta symboli= löydetty 1. elinvuotena, harmaa symboli= löydetty Kuva 8. Helmipöllön poikasrengastukset 1973-1999 (n= 49 347)
myöhemmin. Kolmio, kärki alaspäin= löydetty elo-lokakuussa; ne- 10 x 10 km yhtenäiskoordinaattiruuduittain. Rengastusten määrät

liö = löydetty marras-maaliskuussa; kolmio, kärki ylöspäin = löy- ruuduissa on osoitettu harmaan tummuusasteilla. Ruudukko =
detty huhtHoukokuussa; täplä= löydetty kesä-heinäkuussa. Ren- 100 x 100 km yhtenäiskoordinaatisto.
gastuspaikat on osoitettu symboleista lähtevillä janoilla.
Fig. 8. Ringing totals (n= 49 347) ofthe Tengmalm's Owl Aegolius
Fig. 7. Recovery places (symbols; n= 106) ofthe Honey Buzzards funereus nestlings in 1973-1999 by 10 x 10 km squares ofthe FinPernis apivorus ringed as nestlin~s in Finland and found abroad. nish National Grid. Number of ringings per square indicated by a
Black symbol = found during the 1s year of life, grey symbol = found scale from light grey ta black. Grid = 100 x 100 km Finnish National
later. Triangle pointing downwards = found in August-October, Grid.
square = found in November-March, triangle pointing upwards =
found in April-May, dot = found in June--July. Ringing sites are indicated by straight Iines.
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pinus-rodun välinen ero muuttomatkan pituudessa. Ovatko länsirannikolta läntiseen
Keski-Eurooppaan matkaavat linnut siis
vahvasti buteo-geenien kyllästämiä? Vai
ajautuvatko meren ylitystä vieroksuvat
hiirihaukat läntiselle tai itäiselle kiertotielle vain Itämeren alueella syysmuuton aikana vallitsevien tuulisuhteiden sääteleminä?

Tekevätkö Pohjois-Suomen
muuttohaukat sammakonhypyn?
Muuttohaukkalöytöjen tarkastelu viritti
sudenkuopan (Saurola 1997). Näytti nimittäin mahdolliselta, että Etelä-Suomen
muuttohaukat talvehtivat pohjoisempana
kuin Pohjois-Suomen muuttohaukat,jotka
siis muuttaisivat eteläisten lajitovereidensa talvehtimisalueen ylitse. On mahdollista, että juuri näin on. On kuitenkin myös
mahdollista, että kyseessä on aineiston heterogeenisuuden aiheuttama harha. Eteläiset muuttohaukat rengastettiin ennen

Aegolius fi.unereus
.

~1-'"

1~

1970-lukua, kun Etelä-Suomessa vielä oli
muuttohaukkoja. Pohjoiset muuttohaukat
on puolestaan rengastettu 1970-luvulta alkaen. On periaatteessa mahdollista, että 30
vuotta sitten ja aikaisemmin löytöjen raportointi Espanjasta ja Pohjois-Afrikasta
oli paljon heikoSuomessa pesäpoikasina
rengastettujen mehiläishaukkojen Pernis
apivorus ulkomaiset löytöpaikat (symbolit; n= 106). mpaa nykyaikaan verrattuna.
Eli, jos osa eteläisistä muuttohaukoista
olisi tapettu esimerkiksi Etelä-Espanjassa,
niistä ei koskaan olisi tullut löytöilmoitusta Suomeen.

Syrjäyttääkö satelliittiseuranta
muutontutkimuksessa rengastuksen?
Olen mahdollisesti fossiili ja ammattini
vuoksi jäävi vastaamaan esitettyyn kysymykseen. Mielipiteeni on joka tapauksessa
selvä: ei syrjäytä- ainakaan pitkään aikaan.
Satelliittiseuranta avaa kiistatta mahdollisuuden saada lintujen muutosta sellaista
1

tietoa,jota ei mitenkään muutoin saa. Se on
toistaiseksi hyvin kallis menetelmä, aiheuttaa ainakin periaatteessa lisärasitteen linnulle, soveltuu vain isokokoisille lajeille ja
sen avulla pystytään käytännössä seuraamaan vain melko rajallista joukkoa yksilöitä, joista kyllä saadaan jatkuvasti hyvin
tarkkaa tietoa. Rengastuksen avulla sen sijaan pystytään kohtuullisin kustannuksin ja
aiheuttamatta lisäkuormaa linnulle keräämään aineistoja suuresta joukosta yksilöitä.
Mielestäni satelliittiseurannan käytöllä tulee aina olla vankat suojelulliset tai tutkimukselliset perusteet (vrt. Saurola 1999).
Siihen ei ole syytä ryhtyä vain sillä perusteella, että sattuu löytymään yhteistyöhaluinen sponsori ...

Yksilöllinen merkintä populaatiotutkimusten kulmakivi
Populaatioekologisten tunnuslukujen
(kuolevuus, pesinnän aloittamisikä, synnyin- ja kotipaikkauskollisuus) laskemi-
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Kuva 9. Pesäpoikasena rengastetuista helmipöllöistä pesivänä naaraana (vasen kuva, n= 422) tai koiraana (oikea kuva, n= 105) saadut kontrollit. Pesäpaikat on osoitettu täplillä ja synnyin paikat täplistä lähtevillä janoilla. Ruudukko = 100 x 100 km yhtenäiskoordinaatisto. Myös Ruotsissa tai Norjassa (kuva-alan ulkopuolelle lähtevät viivat) tehdyt kontrollit on sisällytetty kuvaan.
Fig. 9. Recaptures at the nest (dots) offemale (left, n= 422) and male (right, n= 105) Tengmalm's Owls Aegolius funereus ringed as
nestlings. Ringing places are indicated by straight Iines. Grid = 100 x 100 km Finnish National Grid. Recaptures in Sweden and Norway
(Iines pointing outside the frame) are inc/uded as we/1.
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tu myös monella muulla petolintulajilla,
mm. sääksellä (Saurola 1999).
Jos halutaan edetä astetta pidemmälle
ja arvioida mahdollisimman tarkasti, kuinka pitkän matkan helmipöllöt todellisuudessa siirtyvät, kontrolliaineisto on suhteutettava rengastusten maantieteelliseen
jakaumaan (kuva 8). Tähän tarvittavan laskentamenetelmän kehittely on käynnissä.
Aikaisemmin on osoitettu, että Suomessa helmipöllön sukupuolten välillä on
vastaava ero myös kotipaikkauskollisuudessa: naaraat siirtyvät muille maille, kun
ravintotilanne huononee, mutta koiraat
yrittävät sinnitellä reviirillään myyrälamankin aikana (Korpimäki ym. 1987). Sen
sijaan myyräsyklin vaiheella ei Korpimäen
ja Lagerströmin (1988) tulosten mukaan
ole vaikutusta poikasten synnyinpaikkauskollisuuteen.

Helmipöllön naaraspoikaset siirtyvät kauemmaksi kuin koiraat. © Ismo Hölsä
Young Tengmalm's Ow/.

Viirupöllöllä kestävämpi pariside kuin
lehtopöllöllä

nen edellyttää pitkäjänteistä oman paikallisen tutkimuspopulaation seurantaa, johon
sisältyy paitsi poikasten rengastus, myös
pesivien aikuisten systemaattinen, vuotuinen rengastus ja kontrollointi. Suomessa
tällaisen populaatiotutkimuksen kohteena
ovat olleet toistaiseksi vain pöntöissä ja tekopesissä pesivät petolintulajimme lehtopöllö, viirupöllö, helmipöllö, varpuspöllö
ja tuulihaukka. Myös sääksiemojen rengastukseen ja kontrollointiin ryhdyttiin
Hämeessä jo 1970-luvulla, mutta valitettavasti resurssit eivät ole riittäneet tämän
Suomen sääksien suojelun kannalta keskeisen projektin jatkamiseen. Muut suomalaiset petolintulaj it odottavat vielä intomielistä tutkijaansa. Rajoitun seuraavassa antamaan vain pari esimerkkiä näiden erikoistutkimusten tuottamista tuloksista.

Muiden lintulajien kuin eräiden varpuslintujen, joutsenten ja hanhien pari siteen kestävyydestä on suhteellisen vähän tietoa.
Käsikirjoissa kenotaan liian usein kritiikittömästi, että "pariside kestää läpi elämän", vaikka väitteellä ei olisi lainkaan todellista, merkittyihin yksilöihin perustuvaa pohjaa.
Edellä todettiin, että helmipöllöllä pariside katkeaa, kun naaras lähtee seikkailemaan myyrien perässä. Pääsääntöisesti
suomalaiset viirupöllöt ja lehtopöllöt pysyttelevät huonoinakin aikoina reviirinsä
tuntumassa, tosin pitkiäkin siirtymiä tunnetaan. Suomalaisten rengaskontrollien
mukaan vain n. 3-5 % viirupöllöjen parisiteistä katkeaa, lehtopöllöllä vastaava
luku on n. 15-20 % (Saurola 1987b).
Tämän hetken käsitykseni on, että Suomessa lehtopöllöllä ei ole todellista jatkuvaa parisidettä, joka tarkoittaisi sitä, että
puolisot olisivat kontaktissa keskenään
myös talvella. Uskon, että alkuperäisenä
etelän asukkina lehtopöllö joutuu yleensä
Suomen talvessa niin koville, että sen vain
täytyy yrittää selvitä hengissä ja unohtaa
puolison olemassaolo. Kun kevät koittaa,
puolisot palaavat melko todennäköisesti
entiselle pesäpaikalleen ja uusivat parisiteensä. Uskon myös, että viirupöllöllä
periaate on sama, mutta se on niin paljon
paremmin sopeutunut Suomen talveen,
että se ajautuu lehtopöllöä harvemmin kokonaan uuteen elinympäristöön ja kauaksi
puolisostaan.

Helmipöllön synnyinpaikkauskollisuus
Olen parhaillaan analysoimassa löytöaineiston pohjalta petolintujemme synnyinja kotipaikkauskollisuutta (nata! dispersal
ja breeding dispersa[). Mitä aineisto kertoo vaikka helmipöllön synnyinpaikkauskollisuudesta? Vuosina 1973-1999 rengastettiin kaikkiaan 1 442 atlasruudussa
yhteensä 49 347 helmipöllön poikasta
(kuva 8). Helmipöllön poikasrengastusten
alueellinen kattavuus on laajempi kuin
minkään muun suomalaisen petolinnun ehkä laajempi kuin minkään muun suoma-
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laisen lajin ylipäätään. Myös pesiviä helmipöllönaaraita on rengastettu ja kontrolloitu Kemin-Tornion korkeudelle saakka
varsin kattavasti (kuva 9). Sen sijaan pesivien koiraiden pyynti on valtaosin jäänyt
Erkki Korpimäen, Jussi Ryssyn ja Sten
Vikströmin varaan. Kuvasta 9 selviää, että
sekä naaraat että myös koiraat saattavat
siirtyä pesimään monen sadan kilometrin
päähän synnyinpaikastaan.
Kun analysoin koko Suomen aineistoa
tarkemmin, totesin, että naaraiden siirtymien mediaani (keskimmäinen siirtymä,
kun siirtymät on pantu pituusjärjestykseen) oli 109 km ja koiraiden 19 km (kuva
10). Siirtymien keskiarvo oli naarailla 140
km ja koirailla 65 km. Koska vain kolme
rengastajaa on pyydystänyt tehokkaasti
myös koiraita, koko maan aineiston perusteella ei voi luotettavasti tutkia sukupuolten mahdollista eroa synnyinpaikkauskollisuudessa.
Tein laskut uudestaan, mutta otin nrnkaan vain ne yksilöt, jotka oli rengastettu
pesäpoikasina missä hyvänsä Suomessa ja
pyydystetty ensipesijöinä nimenomaan
Korpimäen, Ryssyn tai Vikströmin alueella. Kuten saattoi odottaa, naaraiden mediaani (66 km, n= 110) lyheni, mutta koiraiden mediaani (18.5 km, n= 76) pysyi samana. Ero oli kuitenkin edelleen tilastollisesti erittäin merkitsevä,joten voidaan turvallisesti väittää, että helmipöllön naaraspoikaset siirtyvät kauemmaksi pesimään
kuin koiraspoikaset. Vastaava tulos on saa-
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Kuva 10. Helmipöllökoiraiden (ylempi kuva, n= 105)ja-naaraiden
(alempi kuva, n= 422) ensimmäisten pesäpaikkojen etäisyys (km)
synnyinpaikasta. Sama aineisto kuin kuvassa 8.
Fig. 10. Distribution of distances from the nata/ site to the 1st nest
sitein males (upper figure, n = 105) and females (lower figure, n =
422) of Finnish Tengma/m's Ow/s Aegolius funereus (cf. Fig. 8).

Viirupöllön ja helmipöllön elinaikainen
j älkeläistuotto
Jouduin viirupöllön pauloihin osittain sattumalta. Pentti Linkola komensi syksyllä
1965 avukseen rakentamaan viirupöllönpönttöjä saamistaan keskeltä lahoista lehtikuusenpölleistä. Palkkioksi sain omaan
käyttööni muutaman pöntön, joihin vähitellen tuli asukkaita. Suhteeni "Yltiön
Mammaan" tuli viralliseksi kesällä 1968,
jolloin se ensi kerran, kuuden vuoden iässä, paljasti Linkolan sille poikasena antaman nimen D-21037. Haikein mielin kirjoitin muistoki1joituksen Mammasta 12
vuotta myöhemmin (Saurola 1980). Silloin olin jo täysin sitoutunut...
Elinaikaisen jälkeläistuoton selvittäminen edellyttää sitoutumista. Tutkimuspopulaation yksilöt on merkittävä yksilöllisesti
ja seurattava herpaantumatta niiden vaiheita kirjaimellisesti "kehdosta hautaan".
Lyhytikäisiä varpuslintuja tutkivilla haaste
on vielä kohtuullinen. Parissakymmenessä
vuodessa saa jo todella hyvän aineiston, jos
ei työtä pelkää. Toista se on pitkäikäisiin lajeihin hullaantuneilla: ihmisikä ei riitä ...
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Kuva 11. Viirupöllönaaraiden (ylempi kuva; Saurola 1989) ja helmipöllökoiraiden (alempi kuva; Korpimäki 1992) elinaikainen jälkeläistuotto.
Fig. 11. Lifetime reproductive output of female Ural Owls Strix uralensis (upper figure; Sauro/a 1989) and male Tengmalm's Ow/s
Aegolius funereus (lower figure; Korpimäki 1992).

Sain kunnian tehdä analyysin viirupöllön elinaikaisesta jälkeläistuotosta aikamme petolintututkimuksen "ylijumalan" Ian
Newtonin aihetta koskevaan kokoamateokseen (Saurola 1989). Kelpuutin tuolloin
aineistoon yhteensä 203 naarasta, joihin
omieni lisäksi kuului yksilöitä Juhani Koivun, TimoLarminja Pentti Linkolan pöllökatraasta. (Aineistoni viirupöllökoiraista
oli siinä vaiheessa liian pieni elinaikaisen
jälkeläistuoton analysointia varten). Naaraat tuottivat elinaikanaan keskimäärin 8,2
lentopoikasta, huonoimmat eivät tuottaneet yhtään ja paras sai 35 poikasta (kuva
10). Tutkimuksen tulos oli sama kuin
muissa vastaavissa analyyseissä ja voidaan
kiteyttää vanhaan viisauteen "tasan ei käy
onnen lahjat". Vain 23 % naaraista tuotti
puolet kaikista lentopoikasista. Arviolta
72 % lentopoikasista kuoli ennen kuin ehti
pesiä ja vain 6,4 % lentopoikasista tuotti
puolet seuraavan sukupolven poikasista.
Eniten naaraiden välistä vaihtelua elinaikaisessa jälkeläistuotossa aiheuttivat elinikä, pesintäkertojen lukumäärä ja lentopoikasten selviytyminen pesiviksi emoiksi.
Pesyekoko ja poikasten selviytyminen

munasta lentopoikaseksi sen sijaan olivat
vähemmän tärkeitä vaihtelun aiheuttajia.
Erkki Korpimäki (1992) selvitteli vastaavalla tavalla tutkimusalueensa helmipöllökoiraiden elinaikaista jälkeläistuottoa ja päätyi hyvin samankaltaisiin lukuihin kuin edellä: 21 % koiraista tuotti puolet
lentopoikasista ja 5 % poikasista tuotti
puolet seuraavan sukupolven poikasista
(kuva 10). (Suomalaisten helmipöllönaaraiden elinaikaisen jälkeläistuoton tutkiminen on käytännössä mahdotonta, koska
ne muuttavat pesäpaikkaansa ravintotilanteen mukaan.) Viirupöllöanalyysistäni
poiketen Korpimäki totesi, että helmipöllöllä poikasten selviytyminen munasta
lentokykyiseksi oli tärkein vaihtelua aiheuttava jälkeläistuoton komponentti. Hän
totesi myös, että koiraat, jotka pesivät ensimmäisen kerran huippuvuonna, tuottivat
elämänsä aikana vähemmän poikasia kuin
myyräsyklin muissa vaiheissa pesimisuransa aloittaneet. Samaan tulokseen
päätyivät myös Päijät-Hämeen viirupöllöjen elinaikaisesta jälkeläistuotosta hiljattain ansiokkaan analyysin tehneet Brommer, Pietiäinen ja Kolunen (1998).
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Lopuksi
Olen edellä lähinnä vain luetellut joitakin
rengaslöytöihin ja -kontrolleihin pohjautuvia tuloksia, jotka ovat osaltaan kartuttaneet tietojamme petolintujemme elämästä.
Esitykseni on pintaraapaisu. Rengastusta
tutkimusmenetelmänä käyttäen petolintujemme biologiasta on toki saatu paljon
enemmän selville - erityisesti Erkki Korpimäen tutkimusryhmän ahkeran työn tuloksena. Kuten juuri olemme saaneet lukea, myös Päijät-Hämeen viirupöllöt ovat
entistä voimallisemmin matkalla maailman kartalle (Pietiäinen 2000, Brommer
ym. 2000), rengastus on varmasti mukana
matkalla. Korpimäki ja Pietiäinen ovat
huippuammattilaisia - mitä petolintuharrastajan toivotaan tekevän? Petolinturengastajan toivotaan jatkavan entiseen malliin ja tuottavan tasokasta perusmateriaalia, joka yhteen koottuna luo pohjan korkeatasoiselle tutkimukselle.

Rengastus 100 vuotta - kokousesitelmiä

blished maps of foreign recoveries are shown: Fig. 5
för the Meriin Falco co/umbarius, Fig 6. för the
Rough-legged Buzzard Buteo /agopus, and Fig 7 för
the Honey Buzzard Pernis apivorus. !n addition,
some results from three published papers (Saurola
1994, 1977 and 1999) are referred to. The contribution of ringing to our knowledge of the population
ecology ofthe Finnish birds ofprey is illustrated with
three examples. The first is the nata! dispersal of the
Tengmalm's OwlAegoliusfimereus. Fig. 7 shows the
distribution ofringing totals of nestlings of the Tengmalm's Owl in 1973-1999 by the l0xl0 km squares
ofthe Finnish National Grid. Fig. 8 shows the geographical relationship between the nata! sites and first
breeding sites of the male and female Tengmalm's
Owls. The distributions ofnatal dispersal distances of
male and female Tengmalm's Owls are shown in Fig.
10. Because the males have been captured at the nest
in some restricted areas only, the distributions and
medians of the two sexes in Fig. 10 are not comparable. When only the data from those areas where both
sexes have been captured at the nest with the same effort was included, the medians of the nata! dispersal
distances were 18.5 km (n= 76) för the males and 66
km (n= 110) för the females. The difference between
the two sexes was highly significant. The second
example is mate fidelity in the Finnish Ural Owl Strix
uralensis and Tawny Owl Strix aluco (see Saurola
1987b), and the third, from population ecology, is the
lifetime reproductive success of Ural and Tengmalm's Owls (Fig. 11; Saurola 1989, Korpimäki
1992).

Kiitokset
0 Ien yrittänyt kannustaa suomalaisia ren-

gastaj ia työskentelemään petolintujen parissa. Rengastajat ovat vastanneet haasteeseen suurella sydämellä: Suomi kuuluu maailman kärkimaihin sekä pöllöjen
että päiväpetolintujen rengastuksessa.
Toivottavasti jännittävät löydöt ja kontrollit - sekä mielenkiintoiset analyysit tulevat palkitsemaan panoksenne! Löytökartat ovat Jukka Haapalan piirtämiä.
Rengastustoimiston muu väki auttoi tietojen tarkistuksessa. Kunnioittavat kiitokseni!
Summary: Ring recoveries and the life
of Finnish birds of prey
This paper is a written version of a presentation given
at the '100 Years ofBird Ringing' conference arranged by the Finnish Ringing Centre in Febrnary 1999.
It gives some examples ofpublished and unpublished
results achieved by analysing Finnish ring recoveries
and recaptures. Ringing totals and recovery totals during 1913-1999 are given in table 1. The annual totals
of diumal raptors and owls ringed as nestlings in
1968-1999 are shown in Fig. l and Fig. 2 respectively. Fig. 3 indicates how the recoveries of selected species are distributed between the different categories
ofthe finding circumstances. The death causes ofsix
species are compared in fig. 4. To illustrate the contribution ofringing to our knowledge ofmigration and
wintering areas of Finnish birds of prey, three unpu-
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