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etolinturaportti pernstuu vuonna
1982 käynnistyneen petolintujen
ruutuseurannan sekä 1986 alkaneen petolinturengastajan yhteenvetoseurannan tuloksiin. Ruutu- ja yhteenvetoseuranta täydentävät toisiaan petolintujen vuosittaisen runsaudenvaihtelun ja pesimistuloksen arvioinnissa.
Seurannat ovat ympäristöministeriön ja
Helsingin yliopiston Eläinmuseon rengastustoimiston yhteisprojekti. Kunnioitettava urakka eli itse maastotyö lepää satojen vapaaehtoisten petolintuharrastajien käsissä.
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Ruutuseurannan tarkoitus on tuottaa
aineistoa, jossa vuosien väliset kannanvaihtelut luotettavasti näkyvät.
Seurannassa olevat 1Ox10 kilometrin
yhtenäiskoordinaatistoruudut tutkitaan perusteellisesti petolintureviirien ja pesien havaitsemiseksi. Ruudun
tutkimustehokkuuden tulisi pysyä samana vuosien välisen vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi (menetelmä,
ks. Saurola 1986). Vuonna 2002 tutkittiin 131 petolinturuutua (kuva 1) kaksi vähemmän kuin vuonna 2001
(Hannula ym. 2002). Kolmen ruudun
seuranta lopetettiin kokonaan ja neljän tilapäisesti. Uusia ruutuja ilmoitettiin seurantaan kaksi ja välivuoden
jälkeen seuranta aloitettiin uudestaan
kolmella ruudulla. Eniten aloitettuja
pesintöjä sisältäneet ruudut sekä kyseisten ruutujen vastuuhenkilöt on listattu taulukkoon 1. Ruutuaineiston
tuloksista vuosilta 1982-2002 on piirretty kannankehityskuvaajat. Niissä
laskentavuosia verrataan nollatasoksi asetettuun vuoteen 1997. Kunkin
vuoden kaikki tarkastetut ruudut eivät siis ole lajin kuvaajassa mukana.
Esimerkiksi vuoden 2002 ruuduista
vertailuun otettiin vain ne, jotka oli
tutkittu myös vuonna 1997 ja joilta oli
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Kuva 1. Takseerattujen petoruutujen sijainti 10 x 10 km ruuduittain vuosina 1982-2002
(vasen) ja vuonna 2002 (oikea).
Fig 1. The study plots by 10 x 10 km squares (Finnish Coordinate System) from 1982 to
2002 (left) and in 2002 (right).

merkintöjä lajista kummaltakin näistä kahdesta vuodesta. Näin valitettavasti osa aineistosta jää tässä vuosiraportissa käsittelyn ulkopuolelle,
koska uuden analyysimenetelmän kehittely on edelleen kesken.
Petolinturengastajan yhteenvetolomakkeita palautettiin 316, yhteensä 236
eri henkilöltä tai työryhmältä. Yhteenvetolomakkeella ilmoitetaan petolinnuille sopivien, tarkastettujen pesätyyppien määrät sekä reviirien, todettujen
pesien ja niissä olevien munien ja poikasten määrät kultakin BirdLife Suomen
jäsenyhdistyksen alueelta (kuva 2).
Yhteenvetolomakeaineistosta on laadittu koosteet taulukoihin 2-5. Joidenkin
jäsenyhdistysalueiden alhaiset luvut
selittyvät alueen petolinturengastajien
vähäisellä määrällä - esim. Ahvenanmaan luvut perustunevat lähinnä satunnaishavaintoihin. Artikkeli ei käsittele

erityisseurannassa olevia lajeja (maakotka, merikotka, kalasääski, muuttohaukka), joista laaditaan vuosittain erilliset raportit.
Vuonna 2002 tarkastettiin noin 44 650
pesäpaikkaa (v. 2001, 43 500; v. 2000
44 500 ja v. 1999, 46 000). Lukuun sisältyvät risupesät, haukkojen keinotekoiset pesäalustatja pöntöt, pöllönpöntöt, luonnonkolotja pesäluokka "muut"
sekä huuhkajan (1 024), varpushaukan
(996), ruskosuohaukan (333), sinisuohaukan (155), suopöllön (214) ja niittysuohaukan (6) tarkastettujen reviirien määrät. Tarkastettujen pönttöjen ja
muiden pesätyyppien määrät on paikallisyhdistyksittäin koottu taulukkoon 2.
Tarkastusinnostus kohosi viime vuodesta, sillä kaikkia pesätyyppejä paitsi lehtopöllön pönttöjä tarkastettiin enemmän
kuin vuonna 2001. Erityisesti kiinnostivat edelleen varpuspöllön pöntöt, joiLINNUT-VUOSIKIRJA 2002
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ta koluttiin yli 350 enemmän kuin edellisenä vuotena. Hyvänä kakkosena pikkuhaukkojen tekopesiä (lähinnä tuulihaukan pönttöjä) tutkittiin lähes 300
enemmän edellisvuotiseen nähden.

Karvakerien edesottamukset
Myyrien runsautta hehkutettiin Merenkurkussa, Keski-Pohjanmaalla, Satakunnan koillisosassa, Päijät-Hämeessä
ja Etelä-Karjalassa. Edellisvuotisen
myyräkadon jälkeen kantojen todettiin
olevan nousussa Keski-Pohjanmaalla
(Reijo Raudaskoski, RalfWistbacka)ja
nousussa tai runsaita Merenkurkussa
(Ralf Wistbacka, Aarne Lahti). Esa Sojamo Etelä-Karjalasta kehui myyrävuotta parhaaksi kymmeneen vuoteen.
Päijät-Hämeessäkin myyräkantoja pidettiin paikoin erinomaisina (Silvo Pöysä).
Auvoiseksi ennustettu myyräkevät
koki paikoin takaiskun kevättalvisään
temppuilun vuoksi. Etelä- ja lounaisrannikolla hanget hupenivat alkukeväästä
ja seuraava pakkasjakso kovetti loput
lumet jäiseksi kuoreksi vaikeuttaen
myyrien talvehtimista. Lupaavat myyränjälkimäärät alkutalvesta päätyivät
pettymykseen keväällä Varsinais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan lisäksi pai-

koin Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Veli-Matti Sorvari Pohjois-Karjalasta havaitsi myyränjälkiä olevan
paljon lumien sulettua, mutta heinäkuulle asti itse myyriä ei havaittu lainkaan. Sittemmin karvakuonoja näkyi
taas runsaasti. Myös Pohjois-Karjalan
Juuassa myyrätilannetta luonnehdittiin
heikoksi pesimäaikana (Jouni Lehtoranta). Samansuuntaisesti tilannetta kuvaili
Seppo Räsänen Pohjois-Savosta (Kaavi-Siilinjärvi). Talvella myyräkanta oli
siellä varsin runsas ja helmipöllöt olivat äänessä. Kevättalven romahduksen
seurauksena helmipöllöt eivät kuitenkaan pönttöihin pesineet. Nilsiässä sen
sijaan myyriä paikoitellen säilyi ja helmipöllöjen pesinnät todettiin normaalia myöhäisemmiksi. Pohjois-Savon myyräkantojen alueellisesta vaihtelusta kertovat eri rengastajien kommentit: Kauko Siikströmin mukaan
myyräkanta oli hyvä, mutta Timo Hämäläisen mukaan myyrätilanne oli ilmeisesti enimmäkseen huono paikallisia tihentymiä lukuun ottamatta. Myös
Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja
osassa Keski-Suomea valiteltiin myyrien niukkuutta.
Myyräkatoalueillakin kesä toi käänteen parempaan. Lapista Pelkosenniemeltä Pekka Nyman tiedotti keväällä
nollissa olleen myyräkannan käänty-

Taulukko l. Suurimmat todetut aloitettujen pesintöjen määrät seurantaruuduilla sekä ao.
ruutujen vastuuhenkilöt vuonna 2002, kun pelkkiä lentopoikuelöytöjä ei ole laskettu mukaan.
Table l. The number of oetive nests found ot some of the best-studied l O x l O km gridsquares in 2002. A = roptors and owls, B = raptors, C = owls, D = Northern Finland
(North of Oulu), raptors ond owls.
A. KAIKKI PETOLINNUT

C. PÖLLÖT

50 Ruuskanen, Keijo
46 Nikkanen, Pertti
42 Väliaho, Jouni
38 Nikkanen, Pertti
31 Järvinen, Hannu
30 Lappalainen, Pirkka
30 Lokki, Heikki
30 Nieminen, Vesa
27 Järvinen, Hannu
26 Järvinen, Hannu

29 Ruuskanen, Keijo
28 Väliaho, Jouni
22 Lokki, Heikki
22 Nikkanen, Pertti
21 Nikkanen, Pertti
16 Mäki-Tasku, Juha-Pekka
16 Nääppä, Mikko
14 Nieminen, Veso
13 Järvinen, Hannu
13 Nieminen, Vesa

B. HAUKAT

D. OULUN POHJOISPUOLI,
KAIKKI PETOLINNUT

25 Nikkanen, Pertti
21 Ruuskanen, Keijo
20 Lappalainen, Pirkka
19 Sorri, Olavi
18 Järvinen, Hannu
16 Nieminen, Vesa
16 Nikkonen, Pertti
15 Järvinen, Hannu
14 Järvinen, Hannu
14 Palo&Ketolo, Kari
14 Sojamo, Esa
14 Väliaho, Jouni
LINNUT-VUOSIKIRJA 2002

13 Suopajärvi, Matti
12 Tihinen, Reino
10 Suopa järvi, Matti
9 Hukkanen, Markku
9 Tihinen, Reino
8 Suopojärvi, Matti
8 Tihinen, Reino
7 Iso-Iivari, Lasse
7 Suopajärvi, Matti
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Kuva 2. BirdLife Suomen jäsenyhdistysten
toimialueiden sijainti ja numerointi. Ks. taulukot 2-4.
Fig 2. Territories of the local ornithological
societies of BirdLife Finland. Numbering as
in the tables 2-4.

neen kesällä nousuun ja elokuussa karvakerä löytyi jo tammukan mahastakin.
Ari Tanskanen Kiuruvedeltä PohjoisSavosta oli niin ikään toiveikas: kevään
romahduksesta kesällä toipuneet myyräkannat säilyivät pitkälle syksyyn melko runsaina ja ennusteena on hyvä myyräkevät 2003. Myös pohjoiskarjalalaisen Risto Komun mukaan myyräkanta
oli lokakuussa runsas päätellen jälkien
paljoudesta lumella. Rengastajien kommentteja tukevat Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoiden Heikki Henttosen ja
Asko Kaikusalon raportit myyrätilanteesta kesällä ja syksyllä 2002. Metlan
kesäkuun tiedotteessa (Henttonen &
Kaikusalo 2002a) myyriä todettiin olevan runsaasti Kokkola-Sotkamo-linjan
eteläpuolella lukuun ottamatta LounaisSuomea ja itärajan seutua. Pohjoinen
Lappikin lukeutui runsasmyyräiseksi.
Sen sijaan Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Metsä-Lappiin ulottuvalla
vyöhykkeellä myyriä oli vähän. Metlan
marraskuun tiedotteen mukaan (Henttonen & Kaikusalo 2002b) myyriä oli
syksyllä runsaasti koko maassa paitsi
Satakunnan ja Suupohjan rannikolla
sekä itärajalla Kuhmosta etelään. Henttosen mukaan tämä on poikkeuksellista, sillä yleensä myyräkannat eivät vaihtele samassa rytmissä koko maassa.
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Taulukko 2. Tarkastettujen pönttöjen ja muiden pesätyyppien määrät paikallisyhdistyksittäin vuonna 2002.
Table 2. The numbers of potential nest sites checked in 2002. 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 = nestboxes for Strix aluco, G = nest-boxes for Aegolius funereus, H = nest-boxes for Glaucidium passerinum, I = greater natural holes, J = holes
made by medium sized woodpeckers.
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pöllön
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pöllön
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pesiä
Alue (yhdistys)
koille
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())
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(/)
Area
01 Ahvenanmaa (ÅFFO)
11 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY)
21 Länsi-Uusimaa

22 Hyvinkää (HyLY)
23 Itä-Uusimaa (PLY)
31 Kymenlaakso (KyL Y)
32_ Etelä-KarjalaJEKLY)_
41
42
43
44

2
226
295

43
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40

32

25
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5
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13
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9
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142
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9
237

53

168

Lounais-Häme (LHLH)
Kanta-Häme (KHLY)
Päijät-Häme (PHLY)
Pirkanmaa

46 Valkeakoski (VLH)
51 Etelä-Savo (Oriolus)
54 Pohjois-Savo (PSLTY)
57_Pohjois-Karjala (PKLY)
61 Keski-Suomi (KSLY)
71 Suomenselkä (SSLY)
72 Suupohja (SPLY ja OA)
73 Merenkurkku

74
81
82
91

Keski-Pohjanmaa (KPLY)
Pohjois-Pohjanmaa (PPLY)
Kainuu (KL Y)
Kemi-Tornio

92 Lappi (LLY)
Yhteensä - Toto/

43
58
87

41
41
42

172

73
55
50

126
171

297
144

142
88

175

35

301
19

181
15

85

46

15

179

37
6
7
30

85
40

105
64

86
260

360

146
647

Kohentunut myyrätilanne innosti petolintujen lisäksi pesien etsijöitäkin, sillä
monen lajin pesiä löytyi enemmän kuin
koko petoyhteenvetoseurannan tähänastisessa historiassa. Päiväpetolintujen
pesintöjä (muna- ja poikaspesät sekä
maastopoikueet ilman pesälöytöä) todettiin 3 522 (taulukko 3). Asuttujen reviirien määrään (5 126) sisältyvät pesintöjen lisäksi asutut reviirit ilman pesälöytöä sekä asutuilta reviireiltä löydetyt pesät,joihin ei oltu munittu. Ruskosuohaukan ja tuulihaukan pesintöjä todettiin ennätysmäärä. Myyristä nauttivat myös sinisuohaukkaja piekana,joiden pesintöjä löytyi reilusti edellisvuotista notkahdusta enemmän. Varpushaukkakanta oli sen sijaan edelleen laskusuuntainen.
Pöllöjen pesintöjä todettiin 3 649 ja
reviirejä 5816 (taulukko 4; vuonna
2001 vastaavasti 2 304 ja 3 808). Edellisen katovuoden jälkeen pöllöt pesivät
sankoin joukoin ja koko maan pesintämääräennätyksen tehtailivat varpuspöl-
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1159

619
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22

631
1498
587
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301
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326
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263

41
14

43

5626

1542

256
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113

551

1813
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48

223

99

3798

282

150
101

155

90
66

185
71

71

730

98
446

417

418

262

374
128

35
201
6
122
7

408
142

229
65
59
223
200

417

Ennätykset paukkuivat

30

127
147

869

5
2

384
487

12

3

265
93

4338

4038

9264

lö, lehtopöllö ja viirupöllö. Lähes kadoksissa ollut helmipöllö kolminkertaisti pesintä- ja reviirimääränsä, mutta
läheni sillä vasta keskimääräistä tasoaan. Huuhkajan pesintöjäkin todettiin
yli 100 enemmän kuin vuonna 200 l.
Vain hiiripöllön pesiä ja reviirejä löytyi jopa edellisvuotista vähemmän.
Esiintymiseltään niin ikään ailahtelevat
lapinpöllö ja suopöllö sen sijaan ilmoittautuivat myyrätalkoisiin. Lapinpöllön
pesintöjäja reviirejä todettiin lähes seitsemänkertaisesti vuoteen 2001 verrattuna ja suopöllön edellisvuoden yksi
pesintä kalpeni vuoden 2002 pesintämäärän 76 rinnalla. Vuodesta 1994 lähtien huolestuttavasti vähentynyt sarvipöllökanta kääntyi ilahduttavasti nousuun ja pesintöjä oli yli kolminkertaisesti viime vuoteen nähden.

Mehiläishaukka
Mehiläishaukkakanta on viimeiset
kymmenen vuotta ollut huolestuttavasti laskusuuntainen. Löydettyjen
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33
5
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38
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91
9
343

46
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12
47
545

39
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326

82
48
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203

207

25

26

48

171
13

50

353
20
30

11

48

52

5540

2441

2830

46
83

pesintöjen kokonaismäärä 68 oli hädin tuskin edellisvuotista parempi,
mutta asuttujen reviirien kokonaismäärä painui alhaisimmaksi yhteenvetoaineiston historiassa. Huomaamattoman pesän ja emojen piilottelevan käyttäytymisen vuoksi mehiläishaukan pesä on vaikea löytää, joten
pesälöytöjen osuus asutuista reviireistä on pieni. Pesintöjen keskimääräinen tuhoutumisprosentti oli v. 2002
hieman keskimääräistä korkeampi ja
pesimistulos (1,35 poikasta/ munapesä, n=54) jotakuinkin keskimääräinen ( 1,40 vuosina 1986-2002). Dick
Forsmanin (suull. ilm.) syysmuuttohavaintojen mukaan vuosi 2002 tuotti kuitenkin keskimääräistä selvästi
enemmän nuoria mehiläishaukkoja.
Tähän viittasi paitsi nuorten lintujen
suuri määrä myös aikuisten lintujen
keskimääräistä myöhäisempi syysmuutto. Forsmanin mukaan aikuisten
mehiläishaukkojen muutto viivästyi
niiden huolehtiessa poikasistaan. Mehiläishaukan tavallisin muna- ja poikasmäärä on kaksi; 16 munapesyeesLINNUT-VUOSIKIRJA 2002

Valtakunnallinen linnustonseuranta

Petolintuvuosi

tä 13 sisälsi kaksi munaa ja 54 poikaspesästä 31 kasvatti kaksi poikasta. Kolmemunainen pesye on todettu
vain kerran vuosina 1986-2002.
Mehiläishaukan negatiivinen kannankehitys on havaittu myös esim. Ruotsissa Falsterbon muuttolintuaineistossa
vuosilta 1973-1997 (Tjernberg 2002).
Kannanlaskun syiksi Tjernberg arvioi
runsashyönteisten elinympäristöjen vähenemisen maa- ja metsätalousympäristöjen muutosten myötä. Muutoksiin
sisältyy elinympäristöjen kuivuminen
ojitusten takia ja havupuutuotannon lisääminen lehtipuuvaltaisten metsien
kustannuksella. Kontkasen & Nevalaisen (2002) metsienkäsittelysuositusten
mukaan iäkkäiden kuusten ja lehtipuiden muodostamien sekametsien sekä
ketojen ja niittyjen säilyttäminen hyödyttäisi mehiläishaukkaa. Viimeisimmän arvion mukaan Suomen mehiläishaukkakanta on 4 000-5 000 paria (Väisänen ym. 1998).
Metsästys Välimeren maissa on edelleen ongelma: esim. Maltalla ammuttiin vuonna 1999 pelkästään Buskettin
luonnonsuojelualueella 28.8.-1.10. välisenä aikana vähintään 74 mehiläishaukkaa (Vassallo 1999) ! Vuonna 2000

ko 5). Mehiläishaukan tapaan myös ruskosuohaukka on maltalaisten metsästäjien tähtäimessä. Vassallon ( 1999) mukaan Buskettin luonnonsuojelualueella
ammuttiin 7.-27.9.1999 yhteensä 42
ruskosuohaukkaa. Surullisena muutonhuippuna voitaneen pitää päivämäärää
10.9., jolloin ammuttiin 22 yksilöä.

Maltalla nähtiin petolintuleirin aikana
tapettavan 25 mehiläishaukkaa ajalla
12.-23.9. ja lisäksi 21 lintua kohti ammuttiin (BirdLife Malta 2000). Vuonna
2001 vastaavat luvut olivat 21 tapettua
(ammuttua)ja 30 tappoyritystä ajanjaksona 9.-20.9. (BirdLife Malta 2001).
BirdLife Maltan lehdistötiedotteen
(2002) mukaan 8.5.2002 Maltalla havaittiin massiivinen mehiläishaukkamuutto, jolloin myös metsästäjät olivat
aktiivisia ampuen satoja mehiläishaukkoja.

Sinisuohaukka
Myyrät piristivät sinisuohaukkojakin,
vaikka 14 löydetyssä pesinnässä ei vielä olekaan hurraamista. Asuttuja reviirejäkin (120) löytyi vain 15 enemmän
kuin edellisvuonna. Reviirit keskittyivät Suupohjan, Merenkurkun ja KeskiPohjanmaan alueille (45 % reviireistä).
Kahdella parhaimmalla ruudulla Suupohjassa oli neljä reviiriä. Sinisuohaukan pieneen aineistoon (n=9) perustuva pesimistulos oli keskitasoa parempi. Etelä-Karjalassa yhytettiin yksi kuuden poikasen poikue. Yleisesti ottaen sinisuohaukalla ei kuitenkaan näyttäisi
menevän hyvin. Vankat vuodet 1990luvun taitteessa ovat ohi ja kannankehitysindeksi on ollut laskusuuntainen
vuodesta 1996 lähtien.

Ruskosuohaukka
Ruskosuohaukan tilanne näyttää hyvältä. Pesintämäärä on ollut noususuuntainen 1990-luvun alusta asti ja vuoden
2002 lukema 167 todettua pesintää on
yhteenvetoaineiston suurin määrä. Tilaston kärjessä komeilevat Satakunta
(29 pesintää), Pirkanmaa (27) ja EteläKarjala (22). Pesinnän tunnuslukujen
mukaan vuosi oli kuitenkin keskinkertainen; keskimääräinen poikuekoko ja
pesimistulos olivat hieman seurantaajan keskiarvoja matalammat. Pesinnöistä tuhoutui lähes viidesosa (tauluk-

Taulukko 3. Todetut päiväpetolintujen pesintöjen määrät (yht. 3 522) lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2002. Päiväpetolintujen reviirejä
havaittiin kaikkiaan 5 126.
Table 3. The numbers of aetive nests af raptors (toto/ 3 522) deteeted in different areas in 2002. ln toto/, 5 126 occupied territories of birds of prey
were observed.
Alue (yhdistys)
Area

01 Ahvenanmaa (ÅFFO)
11 Varsinais-Suomi (TL Y)
12 Satakunta (PLY)
21 Länsi-Uusimaa

Mehiläis- Ruskos.haukka
haukka
PERAPI C/RAER

3
7

75
52
'29

'29
4

22 Hyvinkää (HyLY)
23 Itä-Uusimaa (PLY)

1

31 Kymenlaakso (KyLY)
32

9

17

4

22

41
42
43
44

SinisuoKanahaukka
haukka
C/RCYA ACCGEN

92 Lappi (LLY)

1

Pesintöjä Aetive nests
Reviirejä_tht. Occueied territories

LINNUT-VUOSIKIRJA 2002

68
273

6
8

3

5

1

1

2

43

1

13

36
7

44
44

76
57

4

14
12
18
172

2

3
3

21

10

2

34

74 Keski-Pohjanmaa (KPLY)
81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY)
82 Kainuu (KLY)
91 Kemi-Tornio

11

5

46

4

46

1
1
1
1

3
48
34

Nuolihaukka
FALSUB

6

8
5

13

4

95

90

10
27
33

10

12

4

8

8
6
7

11
13

17

70

8
7
26
6

16
12

228

11

136

7

89

14

2

79
77
5

2
27

4

10

2

7

10
4
2
2

54
1

67

3

121

32

5

2

4

1

167
284

15
31

2

12

14
120

931
1161

9

3
1

14

3

20
6
3

1

3

57
3

27

57
61 Keski-Suomi (KSLY)
71 Suomenselkä (SSLY)
72 Suu pohja (SPL Y ja OA)
73 Merenkurkku

23
8

TuuliAmpuhaukka
haukka
FALTIN FALCOL

4

Lounais-Häme (LHLH)
Kanta-Häme (KHLY)
Päijät-Häme (PHLY)
Pirkanmaa

46 Valkeakoski (VLH)
51 Etelä-Savo (Oriolus)
54 Pohjois-Savo (PSLTY)

VarpusHiiriPiehaukka
haukka
kana
ACCNIS BUTBUT BUTLAG

17

30
5
10
1
1

2
2
3

8
4
4
4
2
14

2

1

309
542

1

2

85

406
717

108

87

4

8
1345
1486

38
76

157

359
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Kuva 3. Petolintujen kannanvaihtelu seurantaruuduilla 1982-2002. Käyrät kuvaavat reviirien (ympyrät) ja pesälöytöjen
(kolmiot) määrän vuotuista vaihtelua suhteessa vuoden 1997 tasoon, joka on kuvassa merkitty nollalla. Vuodelta 2002 on
lajeittain ilmoitettu käytetyn aineiston
koko: reviirien ja pesintöjen määrä sekä
niiden ruutujen määrä, joilta kyseinen
aineisto on kerätty.
Fig 3. Population changes of birds of prey
in 100 km 2 study plots from 1982 to
2002. For each species and year, only the
plots in which the species was censused
aisa in 1997, were included. The numbers of territories (dots) and nests found
(triangles) were related to the corresponding numbers in 1997. The size of the data
used is given for the year 2002: the
number of territories or nests and the
number of study plots in which the data
was collected.
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Kana haukka
Kuva 3 osoittaa, että kanahaukkakannan vuosivaihtelu on ollut muihin lajeihin verrattuna paljon vähäisempää.
Kuvaaja kertoo myös, että kanta on ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana keskimäärin kymmenen prosenttiyksikköä alemmalla tasolla kuin tätä edeltävien 11 vuoden aikana. Hienoinen laskusuunta Itä-Suomessa kompensoituu
Länsi-Suomen vahvalla kannalla, mutta joidenkin länsisuomalaisten paikallisyhdistysten alueella havaittu kannankasvu lienee valtaosaksi näennäistä
(esim. Suupohjassa, Nousiainen ym.
1999). Rengastajat ovat etsineet pesiä
tehokkaammin ja toisaalta etsintä käy
helpommin, kun kanahaukat keskittyvät metsätalouden puristuksessa yhä
vähäisemmiksi käyviin vanhojen kuusikoiden saarekkeisiin.
Huippuvuoden 1999 jälkeen löydettyjen pesintöjen määrä on pysytellyt
900:n paremmalla puolella. Pesintämäärien ykkönen oli jälleen Suupohja
( 121 pesintää) perässään Pirkanmaa
(95), Keski-Pohjanmaa (79), PohjoisPohjanmaa (77) ja Varsinais-Suomi
(75). Enimmillään löytyi viisi pesintää
kahdelta Suupohjan alueen petoruudulta. Tavallisin muna- ja poikasmäärä oli
kolme, mutta viisimunaisiakin pesyeitä ilmoitettiin 11. Yksikään niistä ei
nähtävästi selviytynyt täysimääräiseksi poikueeksi, sillä suurin raportoitu
poikasmäärä oli neljä.

Varpushaukka
Varpushaukan löydettyjen pesintöjen
määrä 309 oli yhteenvetoaineiston kolmanneksi alhaisin - vain seurannan
kahtena ensimmäisenä vuotena löydettiin vähemmän pesintöjä. Reilu notkahdus näkyy myös petoruutuaineistossa
(kuva 3), joten pesien etsintäinnokkuuden laskusta tuskin on kyse. Omissa
pesintälukemissaan porskutti taas Pirkanmaa (90 pesintää). Pesintämäärien
puolesta ylivertainen petoruutu oli jälleen Keijo Ruuskasen vastuuruutu Hämeessä. Pesiä löytyi tällä kertaa 11 (ennätysmäärä 15 haalittiin vuonna 2001 ).
Kyseinen petoruutu oli kaiken kaikkiaan sekä tuottoisa että esimerkillisesti
tutkittu, sillä sen tulokset komeilevat
kärkipäässä pöllöjen ja haukkojen pesintämäärissä sekä pesien yhteismäärässä (taulukko 1). Varpushaukan pesyeja poikuekoot olivat hieman keskimääLINNUT-VUOSIKIRJA 2002

Kahanaukka on hieman taantunut. © Antti Below
The Northern Goshawk has slightly declined. © Antti Below

räistä suurempia, mutta pesimistulos jäi
keskitasoiseksi korkeamman tuhoutumisprosentin vuoksi. Yksi seitsemän
munan pesye löytyi Pohjois-Pohjanmaalta.

Hiirihaukka
Ruutuseurannan tuottama kannankehityskäyrä (kuva 3) ja hiirihaukan summapylväikkö (kuva 4) antavat ymmärtää, että hiirihaukkakannan koko 1990luvun kestänyt lasku kääntyi lievään
nousuun. Useimmat paikallisalueiden
pylväiköt kertovat kuitenkin pesämäärien jääneen myös vuonna 2002 huomattavasti pienemmiksi kuin kymmenen vuoden takaisina huippuvuosina. Koko maan pylväikön pieni pykälä
ylöspäin voi puolestaan johtua myyräsyklin nousuvaiheesta. Suurin pesintämäärä kirjattiin Varsinais-Suomessa,
missä 48 todettua pesintää tiesi 20 pesinnän lisäystä edellisvuodesta. Tulos
oli alueen toiseksi paras. Pesintämäärät kohosivat myös mm. Pirkanmaalla
(+ 12 vuoteen 2001 verrattuna), PohjoisKmj alassa (+ 12 ), Suomenselällä (+9) ja
Satakunnassa (+8). Ainoa isompi pudotus iski Lounais-Hämeessä, jossa löydettiin 13 pesintää vähemmän kuin viime vuonna. Paras ruututulos oli 6 pesintää Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa. Hiirihaukan pesintämenestys oli
hyvä. Poikuekoko, isoja poikasia poikaspesää kohti, oli toiseksi suurin kauden 1986-2002 aikana ja pesimistulos,
isoja poikasia munapesää kohti, neljän-

neksi paras, lähes neljä kymmenystä parempi kuin tarkastelujakson keskimääräinen tulos. Pesien tuhoutumisprosenttikin oli hivenen keskimääräistä alhaisempi. Parannusta kurjaan vuoteen
2001 kuvastaa se, että neljän poikasen
poikueita tavattiin nyt 26, kun edellisvuonna niitä löytyi vain yksi.

Piekana
Myyräkatovuosien jälkeen piekanoja
oli taas maisemissa. Piekanan siisti syklisyys on ollut hukassa vuoden 1996
huipun jälkeen (kuva 3). Edellisestä
huipusta (v. 1998), on kulunut neljä
vuotta ja mikäli viisivuotissykli onpalaamassa, varsinaisen huipun pitäisi sattua vuodeksi 2003. Pesinnät keskittyivät taas Lappiin, missä 235 tarkastetulta reviiriltä löytyi 85 pesintää (taulukko 3). Parhaimmalta Lasse Iso-Iivarin
petoruudulta löytyi 10 reviiriä, joista
seitsemällä pesittiin. Yhteenvetoaineiston mukaan poikasmäärä kolme oli tavallisin (43 %, n=68), mutta viiden poikasen poikueitakin kasvatettiin kahdeksan. Keskimääräinen poikuekoko ja
pesimistulos olivat yhteenvetokauden
toiseksi parhaat. Pesien tuhoutumisprosentti oli yli 18 prosenttiyksikköä keskimääräistä alhaisempi.

Tuuli haukka
Tuulihaukan osalta rikkoutuivat lähes
kaikki ennätykset. Vuonna 2002 tarkas-
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Kuva 4. Hiirihaukan aloitettujen pesintöjen (musta) ja asutuiksi todettujen reviirien (harmaa) määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina
1986-2002. Määrät on saatu rengastajille vuosittain lähetetyn petolintujen yhteenvetokyselyn perusteella. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig 4. Annual numbers of aetive nests found (black) and occupied
territories (grey) of Buteo buteo by the local areas from 1986 to
2002 according to the Raptor Questionnaire. The scale for the whole
country (upper left) is different from those of the local areas.

tettiin ennätykselliset 2 066 tuulihaukkareviiriä ja niistä ennätykselliset 1 486
oli asuttu (kuva 5). Myöskin pesintämäärä 1 345 oli yhteenvetohistorian
suurin. Ruutuaineiston kannankehityskäyränkin mukaan nousujohteinen tuulihaukkakanta saavutti taas uuden huippunsa (kuva 3). Tuulihaukan isojen poikasten määrä 5 936 nousi myös ennätyslukemiin, samoin rengastettujen poikasten määrä 5 831 . Vuonna 2001 isoja
poikasia ilmoitettiin 3 899, vuodelta
2000 oli peräisin edellinen ennätys
4 897 ja vuonna 1999 isoja poikasia raportoitiin 4 609. Paikallisyhdistyksistä
suurin pesintämäärä haalittiin Suomenselältä (228), jossa 200 löydetyn pesinnän raja ylittyi toista kertaa (205 vuonna 1999). Mahdollisesti seuraava 200:n
ylitys tapahtuu Keski-Pohjanmaalla,
jossa nyt yllettiin jo 194 pesintään. Mui-
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Kuva 5. Tuulihaukan aloitettujen pesintöjen (musta) ja asutuiksi todettujen reviirien (harmaa) määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina
1986-2002. Määrät on saatu rengastajille vuosittain lähetetyn petolintujen yhteenvetokyselyn perusteella. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig 5. Annual numbers of aetive nests found (black) and occupied
territories (grey) of Falca tinnunculus by the local areas from 1986
to 2002 according to the Raptor Questionnaire. The scale for the
whole country (upper left) is different from those of the local areas.

ta alueellisia pesintämääräennätyksiä
tahkottiin Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa, Valkeakoskella, Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä. Pesintämäärä on yllättäen ollut vähenevä Pohjois-Pohjanmaalla,
jossa nykyinen määrä on vain reilu
40 % muutaman vuoden takaisesta tasosta. Esimerkiksi Reino Tihisen petoruudulta Pohjois-Pohjanmaalla löytyi
nyt vain kolme asuttua tuulihaukan pesää, vaikka samaiselta ruudulta on peräisin tuulihaukan ruutuennätys 25 pesää vuodelta 1996 eikä havainnointiteho tai pönttöjen määrä ole tällä välillä
olennaisesti muuttunut. Vuoden 2002
tuulihaukkahaavi oli Pertti Nikkasen
petoruutu Hämeessä: 12 pesintää. Koko
maan pesintätulos oli erinomainen (taulukko 5): pesyekoko oli keskimääräistä suurempi, poikuekoko oli kauden

1986-2002 kolmanneksi paras ja pesimistulos toiseksi paras. Pesien tuhoutumisprosentti 4,1 oli toiseksi alhaisin
ja peräti 5,5 prosenttiyksikköä vuosikeskiarvojen keskiarvoa alhaisempi.
Alavieskassa ja Kortesjärvellä rengastettiin kahdeksan poikasen poikueet.
Näiden lisäksi rengastusaineisto tuntee
kaikkiaan kuusi kahdeksan poikasen
poikuetta vuosilta 1975, 1988, 1991 ja
1994.

Ampuhaukka
Ampuhaukan pesintälukernat ovat pysytelleet samalla tasolla jo monta vuotta (38 v. 2002). Kaukana ovat 1980-luvun lopun vuodet,jolloin harvakseltaan
esiintyvän ampuhaukan pesintöjä haalittiin kasaan yli 50. Kuten tuolloinkin,
LINNUT-VUOSIKIRJA 2002
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ampuhaukan pesinnät keskittyvät maan
pohjoisosiin, mutta ero pesintämäärissä vuosikymmenten välillä on silmiinpistävä. Vuonna 2002 Lapista ilmoitettiin kahdeksan ampuhaukan pesintää,
kun vuonna 1987 niitä oli 35 ja vuonna
1988 ennätykselliset 39. Osaltaan väheneminen johtunee havainnointitehokkuuden laskusta, sillä monen petoruudun tutkiminen on lopetettu ampuhaukan ydinalueilla Pohjois-Lapissa. Parhaimmillaan eräällä Utsjoen ruudulla
havaittiin yhdeksän ampuhaukan reviiriä kahtena vuotena peräkkäin 1980luvun lopulla. Tämän ja muutaman
muun Utsjoen ruudun seuranta lopetettiin jo ennen ruutuseurannan vertailuvuotta 1997 (ks. Aineiston keruu), joten niiden aineisto ei ole mukana kannankehitysindeksin
laskemisessa
(kuva 3). Harmillista sinänsä, sillä olisi mielenkiintoista tietää, onko ampuhaukka vähentynyt juuri näillä ydinalueillaan. Sen sijaan kannankehitysindeksin laskeminen perustuu useimpien vuosien osalta varsin pieneen aineistoon
(esim. vuosien 1997 ja2002 ampuhaukkavertailuun pääsi vain yhdeksän petoruutua, kun lajista pitää olla merkintö-

jä kummaltakin vuodelta). Pienessä
ruutuaineistossa on riskinä, että vähäisetkin muutokset voivat heilauttaa indeksiä. Vuonna 2002 paras ruututulos
oli vain kaksi reviiriä (kolmella ruudulla), kun ennätys on yhdeksän
reviiriä 100 km 2 :llä. Keskimääräinen
poikuekoko (2,84, n=l 9) ja pesimistulos (2,57, n=21) olivat heikoimmat
kautta seurantajakson.

Nuolihaukka
Nuolihaukan pesintämäärä ei tuonut
yllätyksiä, vaikkakin pesintöjä löydettiin 18 pesällisen verran edellisvuotta
enemmän. Tyypillisesti nuolihaukankin
asuttu reviiri on helpompi todentaa kuin
itse pesä; 55 %:lla asutuista reviireistä
ei löydetty pesää. Neljä pesintää eräällä Pirkanmaan ruudulla oli ruutuseurannan vuoden paras saavutus. Nuolihaukan pesintämenestys ei ollut auvoinen
vuonna 2002, sillä keskimääräinen poikuekoko oli yhteenvetoaineiston toiseksi alhaisin, samoin pesimistulos. Pesintöjen tuhoutumisprosentti 14,9 kipusi
reilusti uuteen ennätykseen (taulukko 5)

ja on 1,8 prosenttiyksikköä edellistä
ennätystä korkeampi ja peräti 5,9 prosenttiyksikköä
vuosikeskiarvojen
1986-2002 keskiarvoa suurempi.

Huuhkaja
Myyräkadon jälkeen huuhkajan pesintöjä löydettiin noin sata enemmän kuin
vuonna 2001. Ruutuaineiston kannankehityskäyräkin heilahti hieman ylöspäin myyrätilanteen kohenemisen
vuoksi. Todennäköisesti käyrän keskimääräinen suuntaus on edelleen alaspäin, mitä se on ollut kaatopaikkojen
rotta-apajien sulkemisen jälkeen (Taivalmäki ym. 2001 ). Petoruutujen vuoden paras reviirimäärä oli kuusi. Parhaaksi ruudun pesämääräksi tänä vuonna saatiin kolme pesintää VarsinaisSuomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Pesimistulos oli keskinkertainen. Tavallisin poikasmäärä oli kaksi (4 7 %,
n=211), mutta seitsemän neljän poikasen poikuettakin löytyi. Huuhkajan pesintöjen tuhoutumisprosentti oli 3,3
prosenttiyksikköä keskimääräistä alhaisempi.

Taulukko 4. Todetut pöllöjen pesintöjen määrät (yht. 3 649) lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2002. Pöllöjen reviirejä havaittiin
kaikkiaan 5 816.
Table 4. The numbers of active nests of owls (total 3649) detected in different areas in 2002. /n toto/, 5 816 occupied territories of owls
were observed.
· ·· ·· ···Huuh=·
HiiriVarpusLehto=
ViiruLapinSarvi- ....... SuoHelmiAlue (yhdistys)
kajo
pöllö
pöllö
pöllö
pöllö
pöllö
pöllö
pöllö
pöllö
BUBBUB SURULU GLAPAS STRALU STRURA STRNEB ASIOTU
ASIFLA AEGFUN
Area

01 Ahvenanmaa (ÅFFO)
11 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY)
21 Länsi-Uusimaa
22 Hyvinkää (HyLY)
23 Itä-Uusimaa (PLY)
31 Kymenlaakso (KyLY)
32 _Etelä-Karjala _(EKLY) _
41 Lounais-Häme (LHLH)
42 Kanta-Häme (KHLY)
43 Päijät-Häme (PHLY)
44 Pirkanmaa

3
5

34

36
19

17

8

9

31
111
20
10

8

2

28
4

12
6

·········-···-······-·····-····

46 Valkeakoski (VLH)
51 Etelä-Savo (Oriolus)
54 Pohjois-Savo (PSLTY)
57 Pohjois-Karjala_ (PKLY) ..

38

10
22
7
1
2
6

74 Keski-Pohjanmaa (KPLY)
81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY)
82 Kainuu (KLY)
91 Kemi-Tornio
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37

3
3
1

1
1
5

30

9

12
2
2

5

3
32

110
13

20

8

66
2

34

6
9

40

4

29

8

34

115

11

48

69

46

26
90

26

43

3

34

4

15

19
28
21

19

32
6

15
3
1

15
3

138

8

100
28

3
9

9

5
1

92 Lappi (LLY)
Pesintöjä - Active nests
Reviirejä yht. - Occupied territories_

44

131
37

4
8

11
9
4
47

22
16
···-··-··•-··--·········-·
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Taulukko 5. Petolintujen keskimääräinen pesyekoko, poikuekoko ja pesimistulos lajeittain vuonna 2002 petolinturengastajan yhteenvetolomakkeiden mukaan.
Table 5. The average clutch size, brood size and breeding success of birds of prey in 2002 according to the Raptor Questionnaire sent to
bird ringers.
isoja poikasia/
tuhoutuneet
isoja poikasia/
munia/
pesinnät (%)
munapesä (N)
munapesä (N)
poikaspesä (N)
unsuccesful
big young/
clutch
big young/
succesful nest (N)
nests (%)
active nest (N)
Laji - Species
size (N)
22,2
1,35
(54)
1,81
(16)
1,74
(42)
Mehiläishaukka Pernis apivorus
3,32
(91)
18,8
2,70 (112)
Ruskosuohauklm Circus aeruginosus
3,57
(7)
4,25
(4)
3,89
(9)
0,0
3,89
(9)
Sinisuohaukka Circus cyaneus
3,22
(142)
2,65 (730)
11,8
2,33 (828)
Kanahaukka. Accipiter gentilis
------ ------------------··--------------------------------4, 14 (214)
10,5
3,71 (239)
Varpushaukka Accipiter nisus
4, 64
(64)
2,62
(37)
2,52 (268)
10,4
2,26 (299)
Hiirihaukka Buteo buteo
4,50
(2)
3,35
(60)
11,8
2,96
(68)
Piekana Buteo lagopus
1 21
1
Tuulihaukka Falco tinnunculus
9,5
2,57
(21)
Ampuhaukka Falco columbarius
3,25
(4)
2,84
(19)
2,82
(11)
14,9
1,96
(74)
Nuolihaukka Fafco subbuteo
2,30
(63)
2,42
(19)
2,04 (211)
21,3
1,61 (268)
Huuhkaja Bubo bubo
0,00
(0)
3,00
(3)
0,0 ------------------3,00
(3)
Hiiripöllö .surnia. ulula.
----------------·------·------------~--------------------------12,0
5,39 (518)
6,12 (456)
Varpuspöllö G/aucidium passerinum
6, 75 (349)
12,6
2, 99 (502)
Lehtopöllö Strix aluco
3,81
(311)
3,42 (439)
12,8
2,23 (949)
Viirupöllö Strix uralensis
2, 93 (696)
2,56 (828)
(17)
2,59
15,0
2,20
(20)
Lapinpöllö Strix .nebulosa -·········· ···················-· ....}.'.~.Q.._ (5)
----------------------------------5,0
3,03
(40)
Sarvipölfö Asia otus
5,00
(12)
3,18
(38)
(44)
20,0
3,87
(55)
Suopöllö Asia flammeus
6, 73
(37)
4,84
Helmipöllö Aegolius funereus
5,27 (286)
4,54 (428)
22,2
3,53 (550)

Hiiripöllö
Hiiripöllöpesinnät hupenivat vielä edellisvuodestakin. Vuonna 2001 ilmoitettiin tarkastetuksi 26 hiiripöllöreviiriä,
joilta löytyi yhdeksän pesintää. Huolimatta innokkaammasta etsinnästä vuonna 2002 (101 tarkastettua reviiriä) kokoon kaavittiin vain seitsemän pesintää.
Pohjois-Karjalasta löytyi yksi ja Lapista
kaksi pesää, joissa kaikissa oli kolme
poikasta. Lisäksi yhden lappilaisen pesinnän poikuekoko jäi tuntemattomaksi ja kolme poikuetta löytyi vasta maastopoikasvaiheessa. Kaksi reviiriä Lapista ja yksi Pohjois-Pohjanmaalta todettiin asutuiksi, mutta pesää ei löytynyt.
Vuosina 1982-2002 palautettujen pesäilmoituslomakkeiden (139 kpl) mukaan
suurin osa hiiripöllön pesistä sijaitsi
luonnonkoloissa (70 pesää, 50 %).
Näistä 40 oli ilmoitettu olevan entisiä
palokärjen koloja. Toiseksi eniten (34,
24 %) pesiä oli katkenneissa, savupiippumallisissa pökkelöissä. Kahden ilmoituksen mukaan hiiripöllö oli itse
kaivanut kolon pökkelöön, ke1Tan jopa
koivun halkeamaan. Pönttöpesiä todettiin 22 (16 %),joista yksi oli tuulihaukan pöntössä. Risupesään haukkapöllö
oli turvautunut kuudesti (4 %): näistä
neljä oli varislinnun, yksi hiirihaukan
ja yksi oravan rakentamia. Yhdeksän
pesän sijaintia ei mainittu (6 %). Aiemmissa raporteissa on jäänyt mainitsematta, että Reijo Kylmänen löysi vuonna 1982 Temmeksessä (nyk. Tyrnävä,
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Pohjois-Pohjanmaa) palokärjen kolosta hiiripöllön pesän, jossa seitsemän
hiiripöllön poikasen joukossa kökötti
helmipöllön poikanen! Myöskin helmariuntuvikko sai renkaan jalkaansa.

Varpuspöllö
Varpuspöllön asuttujen reviirien ja pesintöjen määrän kasvu ei edelleenkään
tunne rajojaan. Lähes 1600 tarkastetusta reviiristä asuttuja oli ennätykselliset
912, joista 578:lla pesittiin. Pesät tuottivat 2 783 poikasta, mikä on yhteenvetoaineiston suurin määrä (v. 2001,
2030; V. 2000, l 752ja V. 1999, 1945).
Keskimääräinen pesyekoko ja keski-

määräinen poikuekoko olivat yhteenvetohistorian neljänneksi suurimmat. Pesimistulos oli viisi kymmenystä vuosien välistä keskiarvoa korkeampi ja pesien tuhoutumisprosentti oli kaksi prosenttiyksikköä alhaisempi. Pesintöjen
määrän kasvun taustalla vaikuttaa yhä
enenevä pöntötys; nyt tarkastettiin jo
reilu 5 500 varpuspöllön pönttöä (v.
2001, 5170; V. 2000, 4587 ja V. 1999,
4 263). Kuvassa 6 on esitetty varpuspöllön tarkastettujen pönttöjen ja aloitettujen pesintöjen määrät vuosina 19862002. Pesintäkäyrässä näkyy selvästi
myyrättömän kevään 1996 aiheuttama
notkahdus (Haapala ym. 1997). Pesintöjen määrä kmTeloi tarkastettujen pönttöjen määrän kanssa tilastollisesti merLINNUT-VUOSIKIRJA 2002
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kitsevästi (r = 0,94, p < 0,001). Pesintöjen määrän kasvu selittynee etenkin
sillä, että pesät löytyvät pöntöistä helpommin kuin luonnonko loista. Tästä todistaa pesintöjen huiman nousun keskittyminen Pirkanmaalle, missä innostus pöntötykseen on ollut suurinta (taulukko 2). Suomenselälläkin pönttöjä
tarkastettiin vuonna 2002 lähes yhtä
paljon, mutta hämmästyttävää kyllä
Suomenselän pöntöt eivät ole yhtä vetovoimaisia, sillä Pirkanmaa on pikkupöllöjen pesintämäärissä täysin ylivoimainen (kuva 7). Pönttömäärissä hyväksi kolmanneksi sijoittunut KeskiPohjanmaa puolestaan kisaa KantaHämeen kanssa samoissa varpuspöllön
pesintämäärissä, vaikka Kanta-Hämeessä varpuspöllön pönttöjä on vajaat
puolta vähemmän. Pönttöjen määrän
kasvu näkyy myös ruutuseurannan kan-

nankehityskäyrissä (kuva 3). Vuosi
1997,johon muiden vuosien ruutuseurantatuloksia ve1Tataan, oli jo varpuspöllöpöntötyksen innokkaita vuosia.
Vuoteen 1997 verrattuna sitä aiempien
vuosien pesinnät (kolmiot) kalpenevat
suhteessa vielä enemmän kuin asuttujen reviirien määrät (pallot) johtuen siitä, että ennen laajamittaista pöntötystä
suurempi osa pesistä jäi löytymättä.
Vuonna 2002 uudeksi ruutuennätykseksi kirjattiin Keijo Ruuskasen vastuuruudun 22 reviiriä ja pesintää. Myös Jouni
Väliahon ruudun 18 pesintää ylittää aiemman ruutuennätyksen. Hyvä pesintätulos aiheutti päänvaivaa näiden ruutujen osalta: Ruuskasen ruudun ennätykselliset 115 varpuspöllön poikasta ja
Väliahon ruudun 114 poikasta eivät
mahtuneet ruutulomakkeen poikasmääräsarakkeelle. Kukapa olisi arvannut,

että jonkin petolinnun yhden atlasruudun alueella tuottamalle poikasmäärälle ei kahden numeron levyinen sarake
riitä! Yhteenvetoaineiston mukaan alueelliset pesintäennätykset menivät uusiksi Valkeakoskella (+ 16 aiempaan
ennätykseen verrattuna), Keski-Pohjanmaalla (+11), Pirkanmaalla (+9), Suupohjassa (+6), Päijät-Hämeessä (+5),
Keski-Suomessa (+4), Kymenlaaksossa (+3), Lounais-Hämeessä (+3) ja Satakunnassa (+2).

Lehtopöllö
Myös lehtopöllöt intoutuivat pesimäpuuhiin urakalla. Varmistetut 560 pesintää ohitti vuoden 1994 aiemman ennätyksen 12 pesinnällä. Parhaimmat keskittymät olivat Pirkanmaan 131 löydet-
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Kuva 7. Varpuspöllön aloitettujen pesintöjen (musta) ja asutuiksi
todettujen reviirien (harmaa) määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina 1986-2002. Määrät on saatu rengastajille vuosittain lähetetyn
petolintujen yhteenvetokyselyn perusteella. Koko maan kuvaajassa
(vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig. 7. Annual numbers of aetive nests found (black) and occupied
territories (grey) of Glaucidium passerinum by the local areas from
1986 to 2002 according to the Raptor Questionnaire. The scale for
the whole country (upper left) is different from those of the local areas.
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Kuva 8. Helmipöllön aloitettujen pesintöjen (musta) ja asutuiksi todettujen reviirien (harmaa) määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina
1986-2002. Määrät on saatu rengastajille vuosittain lähetetyn petolintujen yhteenvetokyselyn perusteella. Koko maan kuvaajassa
(vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig. 8. Annual numbers of active nests found (black) and occupied
territories (grey) of Aegolius funereus by local areas from 1986 to
2002 according to the Raptor Questionnaire. The scale forthe whole
country (upper left) is different from those of the local areas.
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tyä pesintää (alue-ennätys) ja LänsiUudenmaan 111 pesintää. Kahdelta
Länsi-Uudenmaan petoruudulta löydettiin 14 reviiriä ja ruuduista toisella oli
12 pesintää. Pesyekoko, poikuekoko ja
pesimistulos olivat kaksi kymmenystä
keskimääräistä suurempia ja pesintöjen
tuhoutumisprosentti oli kolmanneksi alhaisin, reilu kolme prosenttiyksikköä
keskimääräistä matalampi. Suuremmat
poikuekoot näkyvät esim. siinä, että
neljän poikasen poikue oli tavallisin
(32 %, 11=502), kun taas vuonna 2001
yleisin oli kolmen poikasen poikue
(36 %, 11=407). Kuuden munan pesyeitä ilmoitettiin seitsemän, mutta täysimääräisiksi poikueiksi niistä kasvoi
vain kaksi (Satakunnassa ja Valkeakoskella).

luimuili viirupöllön poikasten seassa
lehtopöllön poikanen. Katso mitä rengastat!

Lapinpöllö
Suopöllö
Tarkastetuista 77 lapinpöllön reviiristä
asutuiksi ilmoitettiin 43, joista 27:llä
pesittiin. Melko pieneen poikaspesäaineistoon (n=l 7) perustuva keskimääräinen poikuekoko 2,59 oli yhteenvetokauden toiseksi suurin. Myös keskimääräinen pesimistulos 2,2 poikasta
munapesää kohti oli vuosikeskiarvojen
keskiarvoa (1,77, n=448) suurempi.
Vuosina l 986-2002 pesinnät ovat painottuneet Pohjois-Pohjanmaalle, Kemin-Tornion alueelle ja Pohjois-Kaijalaan, joista kustakin on raportoitu yhteensä yli 100 pesintää.

Viirupöllö
Viirupöllönkin pesintävuosi oli antoisa. Tarkastetuilta 2 226 reviiriltä löytyi
ennätykselliset 1 084 asuttua pesää tai
maastopoikuetta. Kanta-Hämeessä ja
Päijät-Hämeessä on perinteisesti runsaasti viirupöllöjä (tai pöllötutkijoita) ja
molemmissa yllettiin lähelle huippuvuoden 1994 tasoa. Uuden, komean
alue-ennätyksen paukutti Keski-Pohjanmaa, jossa l 00 pesintälöytöä tiesi 28
pesinnän lisäystä vuoden 1999 ennätykseen. Uusiin lukemiin yllettiin myös
Kymenlaaksossa, Satakunnassa ja Etelä-Savossa. Myös ruutuaineisto puhuu
poikkeuksellisen hyvän pesintävuoden
puolesta (kuva 3). Vuoden parhaat reviirikeskittymät olivat Tomi Hakkarin
petoruudulla Keski-Suomessa sekä
Juha Tenhusen ruudulla Etelä-Savossa,
joilta molemmilta löytyi yhdeksän reviiriä. Tenhusen ruudulla oli myös yhdeksän pesintää. Vuoden 2002 keskimääräiset pesye- ja poikuekoot olivat
hädin tuskin seurantakauden keskiarvoa
suuremmat. Keskitasoaan neljä prosenttiyksikköä alhaisemman pesintöjen tuhoutumisprosentin ansiosta pesintätulos
oli kuitenkin prosentin kymmenyksen
verran keskiarvoa suurempi. Hannu Pietiäinen ilmoitti kaksi seitsemän munan
pesyettä Päijät-Hämeestä - tätä aiemmin petoyhteenvetohistoriaan on ki1jattu kymmenen seitsemänmunaista ja
jopa kaksi kahdeksanmunaista pesyettä. Täyttä poikasmäärää ei Päijät-Hämeen jättipesyeistä kuitenkaan kehittynyt, sillä suurin ilmoitettu poikasmäärä
oli viisi ( 18 kpl). Yhdessä rengastaja
Pertti Saurolan viirupöllön pöntössä
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me poikasta (n=l 1, 28 %). Kuuden
poikasen poikueita ei havaittu ja viiden poikasen tapauksiakin oli vain kolme.

Sarvi pöllö
Vuodesta 1997 lähtien laskusuunnassa ollut sarvipöllökanta elpyi ilahduttavasti myyränpyyntiin (kuva 3). Ennätykset saivat sarvipöllön osalta kuitenkin olla rauhassa kaikilla paikallisyhdistysalueilla, sillä erityisen hyvästä huippuvuodesta ei ollut kyse. Tämänvuotista parempi sarvipöllöjen pesintähuippu koettiin vuonna 1994 (539
pesintää); sitä ennen 500 pesinnän ylityksiä on ollut säännöllisesti parin vuoden välein. Vuonna 2002 tarkastettiin
734 sarvipöllöreviiriä, joista asuttuja
oli 532. Pesintöjä varmistui 402, joista tyypillisesti suurin osa (317 eli 79
%) yhytettiin maastopoikasvaiheessa.
Pesintöjä löydettiin ylivoimaisesti eniten Kymenlaaksosta (110). Yli sataan
pesintään vuodessa ovat aiemmin yltäneet Kymenlaakson lisäksi LänsiUusimaa ja Pirkanmaa. Vuoden 2002
paras petoruudun reviirimäärä kahdeksan (Kymenlaakso) kalpenee ruutujen
reviiriennätyksen rinnalla: vuonna
1986 summattiin 34 sarvipöllön reviiriä Hannu Revon vastuuruudulla Kymenlaaksossa (nykyisin Jouni Sihvosen hallussa). Petoyhteenvetoaineiston
mukaan pesimistulos oli seurantajakson kolmanneksi paras (3,03) ja neljä
kymmenystä vuosikeskiarvojen keskiarvoa parempi. Munapesiä ilmoitettiin
vuonna 2002 vain 12, joista kahdessa
oli neljä munaa, kahdeksassa viisi ja
kahdessa kuusi munaa. Poikasmääristä tavallisin oli sen sijaan neljä poikasta
(n= 14, 35 %) ja toiseksi tavallisin koi-

Suopöllön pesintäluvut kohentuivat
huomattavasti edellisvuoden pohjalukemasta - tarkkaan ottaen ero on 76-kertainen! Pesinnöistä peräti 41 (54 %) oli
suopöllöspesialisti Sakari Ikolan löytämiä pesiä Suomenselältä. Lopuistakin
pesinnöistä suurin osa oli Pohjanmaalta. Yhdessä Ikolan löytämistä pesistä oli
yhdeksän munaa, mutta suurin ilmoitettu poikasmäärä oli seitsemän. Suopöllöltä tunnetaan muutamia kymmenenkin munan pesyeitä ja jopa yksi
kymmenen poikasen poikue Keski-Pohjanmaalta. Pesye- ja poikuekoot olivat
vuonna 2002 keskimääräistä suurempia
ja pesimistulos ylsi viisi kymmenystä
keskimääräistä paremmaksi. Vaikka tuhoutumisprosentti oli keskimääräistä
alhaisempi, munituista pesyeistä kuitenkin tuhoutui viidesosa, mikä tuntuu suurelta. Sakari Ikolan mukaan suurin osa
pesinnöistä tuhoutuu nykyään peltotöiden yhteydessä.

Helmipöllö
Vuosi 2001 oli helmipöllöllä tyypillinen pohjavuosi (koko maassa yhteensä 201 ilmoitettua pesintää). Vuonna
2002 asuttujen reviirien ja pesintöjen
määrät kolminkertaistuivat (taulukko 4). Lukujen olisi kuitenkin pitänyt
vähintään kuusinkertaistua, jos kuvio
olisi sama kuin huippuvuosina 1986,
1988 ja 1991 puhumattakaan ennätysvuodesta 1989, jolloin pesintöjä ynnättiin 2265 (kuva 8)! Ruutuseurannassa
vuoden paras ruutu Keski-Pohjanmaalla kahmi 23 reviiriä Uoista viidellä pesintä; ruutuennätys Suupohjasta on 59
puputtajaa). Naapuriruudulla pesi 11
helmaria (ennätys on mainitun Suupohjan ruudun 40 pesintää). Pesinnän
tunnuslukujen mukaan vuosi oli pesinnän kannalta hyvä; sekä pesye- että
poikuekoot olivat keskimääräistä suurempia ja pesimistulos neljänneksi paras yhteenvetohistoriassa. Pesimistulos
3,53 isoa poikasta munapesää kohti
oli kuusi kymmenystä parempi kuin
vuosikeskiarvojen keskiarvo 2,93.
Enimmillään vuonna 1999 poikasia
varttui keskimäärin 4,32 munapesää
LINNUT-VUOSIKIRJA 2002
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kohden. Keski-Pohjanmaalta löytyi
yhdeksän munan helmaripesye, mikä
on jo harvinaista (26 kpl vuosina
1986-2001 ). Kymmenmunaisia pesyeitä tunnetaan yhteenvetoaineistossa
kahdeksan ja maailmanennätystä sivuavan 11 munan pesyeen totesi Juha
Miettinen Pohjois-Karjalassa 1986
(Haapala & Saurola 1986).

Harvinaiset lajit
Haarahaukasta on tähän asti ilmoitettu
lähinnä yksittäisiä varmistettuja pesintöjä ja niistäkin viimeisin on vuodelta
1992. Nyt kymmenen vuoden tauon jälkeen vahvistettiin peräti kolme pesintää sekä lisäksi kolme asuttua reviiriä
ilman pesälöytöä. Asutut pesät sijaitsivat Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla sekä Kainuussa ja niissä kaikissa varttui kaksi poikasta. Reviirit sijoittuivat Kainuuseen ja Lappiin.
Niittysuohaukan asuttuja reviirejä ilmoitettiin ennätyksellisesti kuusi. Yksi
pesintä varmistui Satakunnassa ja yksi
Varsinais-Suomessa. Neljä muuta asuttua reviiriä Varsinais-Suomessa olivat
myös ilmeisiä pesintöjä. Niittysuohaukan Suomen valloitus ei kuitenkaan saa
tuulta purjeisiinsa: kaikki pesinnät ja
ilmeiset pesinnät tuhoutuivat vedenpinnan noustessa kesken pesimiskauden.
Vuonna 2001 pääsi lentoon kaksi poikuetta.
Matti Melan (Metsähallitus) mukaan
tunnettuja tunturihaukan vanhoja reviirejä ja muita sopivia pesäpaikkoja tarkastettiin Suomessa vajaa sata. Asuttuja pesiä löydettiin 12, joista seitsemän
poikasvaiheeseen selviytynyttä pesää
tuotti vähintään 20 poikasta. Mela arvioi tunturihaukan pesimäkannan kooksi Suomessa 20-30 paria.

Kiitokset
Suurin kiitos kuuluu ehdottomasti sadoille vapaaehtoisille petoharrastajille,
jotka aikaa ja vaivaa säästämättä ovat
kuunnelleet pöllöjä, tähystäneet soidintavia päiväpetolintuja, kolunneet maastoa, etsineet pesiä, kiivenneet puihin,
rengastaneet poikaset ja - täyttäneet
petolomakkeet. Lämpimät kiitokset
myös Diane Alaruikalle englanninkielisen yhteenvedon kieliasun tarkistuksesta sekä Jukka-Pekka Taivalmäelle
osallistumisesta virheiden metsästykseen.
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Summory: Breeding ond populotion
trends of common roptors ond owls
in Finland in 2002 - mony new
records sow the doylight.
Having started in 1982, thc nationwide Finnish
monitoring study of common birds of prey, the
Raptor Grid, has continucd. The mcthod is presented in Saurola 1986. Based on a I Ox 10 km
grid of the Finnish Coordinate System, constant
study plots of 100 km 2 (Fig. 1) were inspected
carcfully in ordcr to find ali of the nests or at
!east ali of the territories of raptors and owls.
The main purpose is to gathcr year-to-year comparable data in ordcr to cstimate the population
trends. In 2002, 13 1 study plots were examined
(133 in 2001, Hannula et al. 2002). The highcst
totals of active nests of birds of prey föund in
the study plots arc listed in Table 1. The population trends between 1982 and 2002 wcre drawn
för most species by comparing each year 's data
to a chosen baseline indicated with zero (here
1997, Fig. 3). Additional införmation has bccn
gathercd from ringers or raptor working groups
since 1986 by using a Raptor Questionnaire. The
results from the Questionnaire are compiled in
Tables 2-5 aecording to the arcas of the regional ornithological societies (Fig. 2). Out of the
316 Questionnaires retumed, infönnation on the
numbers of potential nest sites, territories and
nests checked were obtained, as wcll as data
about clutch and brood size.
In 2002, ea. 44,650 potential nest sites werc
inspected (43,500 in 2001 ). The number contains not only thc sites listed in Table 2, but also
the ehecked territories of ground nesting species and Accipiter nisus. Compared to the low
vole year in 2001, the year 2002 was more favourablc in almost ali of Finland. However,
along the southem coast and in some other areas the snow melted and then froze again in early spring 2002 förming a hard crust, which
caused a crash in the vole populations, but in
other parts of the country birds of prey had a
good supply of rodents. By the autumn, a rare
situation was faced in having ali of Finland concurrently in thc same, high phase of the rodcnt
cycle (Henttonen & Kaikusalo 2002b ).
The amount of rodcnts refleeted upon thc
brecding of the birds of prey. For many species
more nests were föund than ever bcförc in the
Raptor Questionnaire pcriod. In total, 5 126
occupicd territories of diurnal raptors wcre
föund (Table 3; 4 835 in 2001). The number
consists of both active nests and fledged broods
without a nest föund (3 522 in prcvious year
3 157) and othcr territories in whieh brecding
attcmpt was not vcrified. For owls, the corresponding numbcrs werc 5 816 occupied tcrritories (Table 4; 3 808 in 200 I) and 3 649 aetivc
nests or fledged broods ( only 2 304 in 2001 ).
The most nest rich study plot (Tablc 1, on Keijo
Ruuskanen 's responsibility) in area 44+46 (Fig.
2), eontained 50 active nests föund of which 21
were occupied by diurnal and 29 by noctumal
birds of prey.
A worrying decreasing trend of the Pernis
apivorus population showed no signs of recovering. Although slightly more active nests werc
föund than in 2001, the total amount of occupicd territories were the lowest of the Questionnaire pcriod.
Of Milvus migrans no nests have becn rcported för the past ten years. Now three nests were
föund and thcy ali raised thrce young.

Circus aeruginosus scored a new reeord of
ncsts föund with 167 activc ncsts. But the brecding success was bclow the avcrage of thc ycars
1986-2002 (the avcrage ofcvery ycar's average).
!n 2002, ahnost 20 % of active nests werc dcstroycd, oftcn by suddcnly rising water levcls.
C. cyaneus's occupied tcrritories wcre concentratcd in Wcstern Finland (areas 72, 73 & 74).
The amount of active nests dctected by the ringcrs more than doublcd compared to thc ycar
2001, ycl 14 nests wcre not that much (record
in 1989: 47 nests). The population lrcnd curve
based on the amounl of occupicd tcrritories has
pointcd downwards sincc 1996 (Fig. 3). As much
as six activc nests of C. pygargus werc reportcd
this year. The spccics has bcen undcr a ringing
ban in Finland in ordcr to pro teet the activc nests
ofthc very small population from ali disturbanccs. Howcvcr, no prohibition guards againsl the
rising watcr lcvcl that again destroyed ali of the
six breeding altcmpts. ln Finland, C. pygargus
breeds in vast recd arcas along shores.
ln Accipiter gentilis, the annual fluctuation
of thc population sccms to have been smaller
than in other spccics. Yet, in Fig. 3 a slight decreasc can bc obscrved since 1992. The population is strongest in Western Finland, where in
Suupohja 121 active nests föund were the highesl regional amount of thc year ( area 72 in Fig.
2). On the other hand, the searching and ringing activity has increascd in Wcstern Finland.
At most, fivc ncsts were föund there within a
l 00 km 2 study plot. A. nisus had a poor breeding year. The amount of active ncsts rcported
werc the lowest since the first two years of thc
Raptor Questionnaire period. The clutch and
brood sizes were slightly bigger than on average, but the brceding success (big young / active nest) rcmained on thc averagc levcl bccause
of the higher proportion of unsucccssful ncsts.
One cluteh with seven eggs was föund in area
81.
The Buteo buteo population has bcen declining since 1996. Now both the Raptor Grid and
the Raptor Questionnaire data give an impression that this trcnd would have changed course
(Fig. 3 and 4). However, in many areas of the
rcgional ornithological societies the amount of
brecding attempts are still far from the lcvels
len ycars ago. The breeding success was föurth
best during the period and thc average brood
size was sccond highest. Four ncstlings werc
found from 26 nesls (only in one ncst in 2001 !).
Having bccn a very scarce breeder in 2001, B.
!agopus made a come back this year. Almost ali
of the 87 activc nests detectcd wcre conccnlrated in Lapland. !n one 100 km 2 study plot, ten
occupicd tcrritories including seven active ncsts
werc föund. The averagc brood size and brecding success were the sccond bcst in Questionnaire period.
Falco tinnunculus broke most of its prcvious
records. Of2 066 inspccted tcrritories an unprecedented 1 486 wcre occupied and of thosc the
amount of activc ncsts (l 345) wcre a record as
well (Fig. 5). The samc unendingly rising pattcrn is visiblc in the curvc ofthe population trend
of F tin111111cul11s (Fig. 3). The amount of big
young (5 936) wcre the greatcst evcr, as well as
of those thc sum of the ringcd young (5 831 ).
The biggest amount of nests were gathcred in
Suomcnselkä (area 71, 228 active ncsts föund)
wherc thc limit of 200 was cxeeeded för thc second time. Also in many othcr areas ofthe regional
ornithological societies, thc F ti11111111c11!11s's
brceding population reached a ncw lcvcl. The
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ycar was good by means of brccding succcss
since the avcrage brood size was thc third bcst
and thc brccding succcss was the sccond bcst
during thc Questionnaire period. Two broods
with eight young wcre announccd bcfore this
ycar, eight young havc bccn rccorded six times.
Again a small amount of ncsts of the scarcc F.
columbarius wcrc föund. Thcy wcrc mostly conccntrated in Northern Finland (areas 91 & 92).
The avcrage brood sizc and thc brecding success wcrc thc lowcst during thc raptor investigation. By mcans of brccding activity, F. subbuteo had a fairly normal year with 157 active
ncsts föund, but thc average brood size and thc
brceding success wcre thc sccond lowcst in thc
Questionnaire's history. A dcpressing record by
far was the highcst proportion of unsucccssful
nests (14.9 %) excecding thc average ofthc years
1986-2002 by 5.9 percent. Twelvc active ncsts
of the extremcly rare F. rusticolus were located
in Finland.
After thc low vole year 2001, more active
nests of Bubo bubo were föund. But by ali means
the year 2002 was just an ordinary onc, far from
the prosperous years in the 1980's and early
1990's. Nomadic Surnia ulula was alrnost absent frorn Finland although the other owl species enjoyed the advantageous rodent year. From
101 checked territories seven active nests were
föund (in 2001 frorn 26 nine correspondingly).
ln Raptor Grid period 1982-2002, a total of 139
nest cards of S. ulula have been filled. According to this data, most of the nests were situated
in holes (70 nests, 50 % ). Of these, 40 were reported to have been made by D,yocopus martius and one was hollowed out by S. ulula itself.
Secondly favoured site was the cup-like top of
a broken tree (34, 24 %). Nest-boxes were chosen in 22 cases (16 %), and twig nests six times
(4 %). ln nine cases the nest type was not known.
Once a young Aegolius fimereus was föund
arnong seven S. ulula nestlings!
G/aucidium passerinum appeared to be one
of the favourites arnong the raptor ringers, once
again. Ofthe 912 occupied territories the arnount
ofactive nests detected (578) exceeded five hundred för the first time. Nests produced an unprecedented 2 783 young. Since 1987, when
only 20 nests (!) werc reported, the quantity of
nests has continuously risen. Probably the population of G passerinum rnight have slightly
grown as well, but a prorninent reason is the increasing anxiousncss to put up nest-boxes (see
Fig. 6, r = 0.94, p < 0.001 ). ln 2002, already over
5 500 nest-boxes were available för the G passerinwn. A new study plot record, 22 nests föund
in 100 km 2, was made in area 44+46 (Fig. 2). ln
the amount of nests the area 44 was invincible
(Fig. 7), although in area 71 alrnost as many nestboxes were checked (Table 2).
The two most cornrnon Strix-species also excceded some of their previous records. The reported 560 active nests of S. aluco beat by twelve
the corresponding quantity in 1994. A difference to the low vole year 2001 is remarkable in
the brood sizes; in 2002 the brood sizc of four
young was the most common (32 %, n = 502),
whereas in 2001 three young were most frequent
(36 %, n = 407). For S. uralensis the 1 084 active nests föund was the biggest total ever. Traditionally the hotspot areas are 42 & 43. The
breeding success was to some extent higher than
on average. Two clutches with seven eggs were
found in area 43 - seven eggs have been recorded ten times beföre and even eight eggs twice.
ln one nest-box a S. aluco nestling was föund
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arnong S. uralensis nestlings. After the nonbreeding year 2001, S. nebulosa made a corne
back with 27 activc nests detected (4 in 2001 ).
ln 1986-2002 the nests have been concentrated
in areas 81, 91 and 57.
According to both the Raptor Grid and the
Raptor Questionnaire data, the Asia otus seems
to have passed (ternporarily?) thc lowest point
in its population level (Fig. 3). However, far from
its peak years thc population only came closcr
to mid level. Typically rnost of the breeding attempts werc revealed when the young were
fledged (317, 79 % ). The breeding success was
the third best during the Questionnaire period.
For A.flammeus the irnprovcmcnt was even more
pronounced with the amount of active nests
föund rising frorn one in 2001 to 76 in 2002! As
much as 41 of them were föund by one mau in
area 71. The clutch and brood sizes were bigger
than on average and thc brecding success was
better although 20 % ofthc nests wcre dcstroycd.
The nomadic Aegolius fimereus is a good indicator of vole cycles. Having recovered frorn
an ultimate low last year (Hannula et al. 2002),
A. ji111ereus had three times more occupied tcrritories and active nests found (Table 4). There
is still way to go; even multiplying by six the
number of active nests in 2001, the population
would only get closer to its population peak level
(e.g. 2 265 nests in 1989, Fig. 8). The best study
plot of the year had eleven nests in 100 km 2 in
area 74. Considering the breeding perförmance
the year was good: clutch and brood sizes were
larger than on average and the breeding success
was the föurth best during the Questionnaire
period.
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