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H

elsingin yliopiston Eläinmuseon
rengastustoimiston koordinoima ja ympäristöministeriön rahoittama petolintuseuranta on jatkunut
jo yli 20 vuotta. Suomen petolintuseuranta on laajuudessaan ja aikasarjaltaan
ainutlaatuinen koko Euroopan mittakaavassa. Ruutuseuranta alkoi 1982 ja
petolintutietojen kernuta täydentävä petolinturengastajan yhteenvetoseuranta
käynnistyi 1986. Tämä petolinturaportti
perustuu satojen vapaaehtoisten petolinturengastajien ja -avustajien maastotyöhön ja työn tuloksista urakalla täytettyihin lomakkeisiin.

Valtava työ
Petolintujen ruutuseuranta on kehitetty
tuottamaan aineistoa luotettavaa petolintujen kannanseurantaa varten (Saurola 1986). Vuosittain seurannassa olevat 10 x 10 kilometrin yhtenäiskoordinaatistoruudut tutkitaan tarkasti petolintureviirien ja pesien löytämiseksi. Vuosien välisen vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi on tärkeää, että ruudun tutkimustehokkuus pysyy samana. Tämän
seuraamiseksi ruutulomakkeella pyydetään arvioimaan myös havainnointiin
käytetty aika työtunteina.
Vuonna 2003 seurantaan ilmoitettiin
130 petolinturuutua (kuva 1), mikä on
kaksi vähemmän kuin edellisvuotena.
Vuoden 2002 lopullinen ruutumäärä
oli 132, kun yksi uusi ruutu ilmoitettiin takautuvasti seurantaan (vrt. Björklund ym. 2003). Uusia petoruutuja perustettiin v. 2003 viisi ja seuranta alkoi uudelleen yhdellä vanhalla petoruudulla. Neljä ruutua vetäytyi tutkimuksesta tilapäisesti ja neljän ruudun
seuranta lopetettiin kokonaan. Taulukkoon 1 on koottu eniten muna- tai poikaspesiä sisältäneet ruudut sekä kyseisten ruutujen vastuuhenkilöt. Lajien
kannankehityskuvaajat perustuvat ruutuaineiston tuloksiin vuosilta 19822003. Kunkin seurantavuoden ruututuloksia verrataan nollatasoksi asetet-
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Varpuspöllön poikasia rengastettiin vuonna 2003 ennätyksellisen paljon. © Antti Be/ow
A record number of young Eurasian Pygmy Owl were ringed in 2003. © Antti Below

tuun vuoteen 1997. Jotta vertailu olisi
mahdollista, ruudun tulee olla tutkittu
sekä tarkasteluvuotena (esim. 2003)
että vertailuvuotena 1997 ja lajista tulee olla merkintä kummaltakin näistä
kahdesta vuodesta. Tästä syystä kannankehi tyskuvaajien pohjana olevan
aineiston koko eli ruutujen määrä vaihtelee eri lajeilla.
Petolinturengastajan yhteenvetolomakkeen täyttävät kaikki ne rengastajat, jotka ovat kyseisenä vuonna rengas-

taneet petolintujen poikasia, löytäneet
asuttuja pesiä, maastopoikueita tai reviirejä, tai vaikkapa tarkastaneet tyhjiksi todettuja pesiä tai reviirejä. Pesien
osalta yhteenvetolomakkeella kartutetaan myös aineistoa muna- ja poikasmääristä. Tiedot kerätään kultakin
BirdLife Suomen paikallisyhdistyksen
alueelta (kuva 2). Vuodelta 2003 petolinturengastajan yhteenvetolomakkeita
palautettiin 344 kappaletta, mikä on
jonkin verran edellisvuotista enemmän
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(316 vuonna 2002). Lomakkeita saatiin
255 henkilöltä tai työryhmältä (236
v. 2002). Yhteenvetolomakeaineistosta
saadut tulokset on koottu taulukoihin 25. Joiltakin paikallisyhdistysalueilta tietoja karttuu vähän petolinturengastajien
alhaisen määrän vuoksi. Esimerkiksi
Ahvenanmaan petolinnustosta yhteenvetoaineisto ei kerro juuri mitään, sillä
tiedot perustuvat järjestelmällisen seurannan sijasta lähinnä yksittäishavaintoihin. Artikkeli ei käsittele erityisseurannassa olevia lajeja (merikotka, maakotka, kalasääski, muuttohaukka),joista
laaditaan erilliset raportit.
Vuonna 2003 tarkastettiin noin
46 010 pesäpaikkaa (v. 2002, 44 650;
v. 2001, 43 500; v. 2000, 44 500). Lukuun sisältyvät risupesät, haukkojen
keinotekoiset pesänalustat ja -pöntöt,
pöllönpöntöt, luonnonkolot ja pesäluokka "muut" sekä ruskosuohaukan
(350), sinisuohaukan (182), niittysuohaukan (8), arosuohaukan (2), varpushaukan (1 008), huuhkajan (1 021) ja
suopöllön (200) tarkastettujen reviirien määrät. Tarkastettujen pesänalustojen määrät paikallisyhdistyksittäin on
koottu taulukkoon 2. Etenkin isoja risupesiä tarkastettiin edellisvuotista
enemmän (lisäys yli 320), samoin isoja luonnonkoloja ( +274). Myös kaikkia pöllönpönttöjä tarkastettiin enemmän kuin vuonna 2002. Into varpuspöllön pönttöjen ripustamiseen taitaa
kuitenkin olla hiipumassa, sillä lisäys
edellisvuotiseen nähden oli enää vajaa
70 pönttöä.

Metsäverotus muuttuu petolintumetsät hupenevat
Metsäverotus muuttui pinta-alaverotuksesta myyntiverotukseen vuonna 1993,
jolloin metsänomistajat saivat siirtyä
myyntiverotukseen heti tai siirtymäajan
jälkeen (vuoden 2005 loppuun mennessä). Metsäverotusuudistuksen siirtymäkauden lähetessä loppuaan hakkuut ovat
kiihtyneet- eri puolilta kantautui vuonna 2003 petolinturengastajien turhautuneita viestejä siitä, kuinka pönttöjä ja
petolintureviirejä menetettiin hakkuissa. Jotkut jopa harkitsivat petolintuseurannan lopettamista, kun petoruudulta
ovat parhaat metsät huvenneet. Näemme asian päinvastoin: kun aineistoa on
vuosikaudet jo kerätty, juuri nyt on tärkeää seurata petolintukantoja sekä elinympäristön muutosvaiheessa että sen
jälkeen!
LINNUT-VUOSIKIRJA 2003
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Kuva 1. Tutkittujen petoruutujen sijainti 10 x 10 km ruuduittain vuosina 1982-2003 (vasen)
ja vuonna 2003 (oikea).
Fig. 1. The study plots by 10 x 10 km squares (Finnish Coordinate System) from 1982 to
2003 (left) and in 2003 (right).
Taulukko 1. Suurimmat todetut aloitettujen pesintöjen määrät seurantaruuduilla sekä ao. ruutujen vastuuhenkilöt vuonna 2003, kun lentopoikueita ilman pesälöytöä ei ole laskettu mukaan.
Table 1. The number of active nests found at some of the best-studied 10 x 10 km gridsquares in 2003. A = raptors and owls, B = raptors, C = owls, D = Northern Finland
(North of Oulu), raptors and owls.
A. KAIKKI PETOLINNUT

C. PÖLLÖT

52
51
46
45
41

38 Vikström, Sten
36 Vikström, Sten
33 Suopajärvi, Matti
33 Ruuskanen, Keijo

Ruuskanen, Keijo
Vikström, Sten
Vikström, Sten
Suopajärvi, Matti
Järvinen, Hannu
39 Väliaho, Jouni
39 Palo & Ketola
38 Nikkanen, Pertti
38 Nikkanen, Pertti
37 Suopajärvi, Matti
37 Vikström, Sten

28 Nääppä, Mikko

26 Suopajärvi, Matti
26 Vikström, Sten
25 Nikkanen, Pertti
24 Väliaho, Jouni
22 Kangas & Pynssi
21 Suopajärvi, Matti

B. HAUKAT

D. OULUN POHJOISPUOLI,
KAIKKI PETOLINNUT

23 Järvinen, Hannu
21 Nikkanen, Pertti

45 Suopajärvi, Matti
37 Suopajärvi, Matti
33 Suopajärvi, Matti
19 Tihinen, Reino
19 Suopajärvi, Matti
18 Suopajärvi, Matti

20 Palo & Ketola
20 Palo & Ketola
19 Ruuskanen, Keijo
19 Järvinen, Hannu
18 Mäkelä, Jonne
17 Palo&Ketola
16 Sorri, Olavi
16 Lappalainen, Pirkka
16 Suopajärvi, Matti
16 Suopajärvi, Matti

Myyriä piisasi
Syksyllä 2002 myyriä todettiin olevan
runsaasti lähes koko maassa (Henttonen
& Kaikusalo 2002, Björklund ym. 2003),
mikä antoi aihetta odottaa hyvää petolin-

tukevättä. Tällä kertaa myyräennusteet
pitivät paikkansa ainakin läntisessä Suomessa, jossa koettiin melkoinen petolintuhuippu. Myyräjuhlat alkoivat Satakunnasta pohjoiseen. Suupohjassa myyriä oli
laikuittain runsaasti, paikoin kuitenkin
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Taulukko 2. Tarkastettujen pönttöjen ja muiden pesätyyppien määrät paika/lisyhdistyksittäin vuonna 2003.
Tab/e 2. The numbers of potential nest sites checked in 2003. 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
boxes for Strix aluco, G = nest-boxes for Aegolius funereus, H = nest-boxes for Glaucidium passerinum, I = greater natural holes, J
made by medium sized woodpeckers.
isoja
risupesiä
Alue (yhdistys)
Area
01 Ahvenanmaa (ÅFF)
1 1 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY ja RSLH)
21 Länsi-Uusimaa

(A)
224
321

31 Kymenlaakso (KyLY)

32

130

41
42
43
44

Lounais-Häme (LHLH)
Kanta-Häme (K-HLY)
Päijät-Häme (P-HLY)
Pirkanmaa

46 Valkeakoski (VLH)
51 Etelä-Savo (Oriolus)
54 Pohjois-Savo (Kuikka)
57_Pohjois-Karjala _(PKLTY) ___

tekopesiä
isoille
haukoille
(C)

tekopesiä
pikkuhaukoille
(D)

63
28

35
197

48

75
5

13

204

(8)

120

61
142
249
43
74
105

91
141
40

56
30
73
7
139

(E)

(F)

(G)

(H)

(!)

())

129

118

120
127

52
9

63

283

258
263

177
122
274

62

74

433
172
747

257

141
249

167
98
39

48

194
51

251

216

193

201

74
374
125

44
449
243

58

69

152
64

102
439

86
267

47
194

53

369

649

495

146
849

7

15

32
5
9
33

183

46

197
315

37
156

160

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

92 Lappi (LLY)

191
79

varpuspöllön
pönttöjä

isoja
luonnonko/oja

tikankoloja

41

236

172

89
29
136
205
250
387

46
11

12
245

88

562
50
30
52
35

1 058

879

210

8
186

52

69
217
254

32
60
96

90

223

160

318

53

108
153
155

12

117
288

13

18

104
221

37
22

316
525
1567
585

36
76
73
86

53

599

167
66
29
366

43

321

7
5

940

94

102
1202

112

65
30

560
391

183
177
81

158
334
47
94

44
155
12
41

248
123
11
94

491

318

75
60

453

108

8

280
79
229
50

4122

1 796

1539

5660

4473

niukasti (Pekka Peltoniemi). Merenkurkun alueella Ralf Wistbacka totesi myyriä olevan mielettömästi - edellisestä
huippuvuodesta olikin kulunut jo 14 vuotta. Lisäksi myyräkanta kesti ainakin elokuulle asti, mikä oli suotuisaa petolintujen pesintöjen kannalta. Parhaassa Wistbackan varpuspöllön pöntössä oli keskitalvella 2002/03 varastoituna 46 peltomyyrää, 22 metsämyyrääja viisi päästäistä. Toinen pönttö sisälsi 39 peltomyyrää,
37 metsämyyrää, neljä päästäistä ja yhden sinitiaisen. Samansuuntaisia myyräuutisia kerrottiin myös Keski-Pohjanmaalta, tosin Miika Kankaan ja Kai Pynssin mukaan petoruudulla myyriä oli "hyvin, mutta ei huippurunsaasti". Edelleen
Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa Antero
Autio raportoi myyrämäärien olleen huipussaan ja runsaampia läntisissä kuin itäisissä kunnissa. Myyrävyöhyke jatkui pohjoiseen myös Xenuksen alueelle. Pekka
Peltoniemen mukaan Etelä-Lapissa koettiin myyrähuippu Rovaniemen korkeudelle asti, kun taas Pekka Paarman tiedotti
myyrätilanteen olevan hyvä vielä Sodankylässäkin.
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helmipöllön
pönttöjä

36

202

Yhteensä - Toto/

lehtopöllön
pönttöjä

43
51
94

61 Keski-Suomi (KSLY)
71 Suomenselkä (SSLTY)
72 Suupohja (SpLY ja OA)
73 Merenkurkku

viirupöllön
pönttöjä

3
156
23
53
275

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

variksen ja
oravan
pesiä

= nest= holes

29

883
185
115

531

343

76
53
230

229

245

47
140

23

37
222
26

44

44

12

477
308

467
221
54
83

10

110

18

247

147

9530

5608

2715

2795

4259

Kaikki eivät kuitenkaan olleet yhtä
onnekkaita. Varsinais-Suomesta Jouni
Tittonen raportoi heikosta myyräkannasta pesintäkaudella. Myös Länsi-Uudellamaalla myyrätilanne oli heikko
(Tapio Solonen). Niin ikään Mikko Hakasen alueella Kangasniemellä EteläSavossa myyriä oli heikosti. Monin paikoin lupaava myyräkanta romahti kevättalvella. Näin kertoivat mm. Hannu
Pietiäinen Päijät-Hämeestä sekä Janne
Taskinen, Seppo Räsänen ja Ari Tanskanen Pohjois-Savosta. Sakari Ikola
arveli myyrämäärän lopahtaneen Suomenselällä vasta kesällä.
Rengastajien kommenttien perusteella oli kuitenkin tavallisinta, että myyräpaljoudella kansoitetun Länsi-Suomen ulkopuolella myyräkannat olivat
hyvin vaihtelevia. Timo Larmin tutkimusalueella Kanta-Hämeessä myyräkanta oli hyvin vaihteleva, mutta syksyllä 2003 alueen eteläosissa oli myyriä erittäin runsaasti. Juha Vesan tutkimusalueella Kymenlaaksossa myyriä
riitti hyvän syksyn 2002 jäljiltä keväälläkin nimenomaan pelloilla, mutta met-
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sissä vallitsi myyräkato ja kesälläjyrsijät katosivat avomaastoistakin. PohjoisSavosta tuli edellä mainittujen romahdusten lisäksi tietoja hyvästä myyrävuodesta (Veli-Matti Sorvari) ja jopa saman
kunnan sisällä havainnot olivat päinvastaisia: Kiuruveden pohjoisosissa koettiin hyvä myyrävuosi (Timo Hämäläinen) ja myyriä riitti ainakin kesäkuuhun asti. Kiuruveden eteläosissa puolestaan myyrätilanne oli vielä talvella
erittäin hyvä, mutta kanta romahti paikoitellen ja runsastui vasta kesällä (Ari
Tanskanen). Pohjois-Karjalassa Juha
Miettinen raportoi lähes pohjanoteerausksesta (alueen eteläiset kunnat),
kun taas pohjoisemmissa kunnissa
myyriä oli melko runsaasti (Veikko
Korhonen, Hannu Lehtoranta). Kontiolahdella Joensuun pohjoispuolella myyriä oli jopa hyvin paljon (Veli-Matti
Sorvari). Keski-Suomi oli selvästi jakautunut kahtia: eteläosissa oli myyriä
niukasti (Asko Kaikusalo, Pekka Mäkinen, Mikko Hakanen), kun taas pohjoiskunnissa oli Tomi Hakkarin mukaan
mahtava myyrähuippu.
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Petolinturengastajien havainnoista
saadun kuvan myyräkantojen alueellisesta kehityksestä vahvistaa hienosti
Metsäntutkimuslaitoksen myyräkantaseuranta. Metlan kesäkuun tiedotteen
mukaan (Henttonen & Kaikusalo
2003a) talvella 2002/03 myyriä oli
erittäin runsaasti Länsi-Suomessa (paikallisyhdistysalueet 12, 71-74 sekä
osin 44, 61 ja 81 :n eteläosa), missä
myyrät aiheuttivat pahoja taimikkotuhoja. Myyrien määrä romahti keväällä
eteläisimmässä Suomessa ja monin
paikoin Länsi-Suomessa, jossa kanta
tosin jatkoi paikoin edelleen kasvuaan
alkukesällä. Myyräkanta oli kesällä
kasvussa myös Pohjois-Savosta EteläLappiin asti ulottuvalla alueella. Metlan marraskuun tiedotteen mukaan tilanne oli jo toinen (Henttonen & Kaikusalo 2003b). Myyrämäärien todettiin romahtaneen äkillisesti kesän aikana Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla
sekä Pirkanmaalla. Syyksi epäiltiin
tauteja, kuten jänisruttoa, joka esiintyy tyypillisesti runsaasti etenkin niinä kesinä, jolloin myyräkannat ovat
heikkenemässä. Sen sijaan Kainuussa
ja Lapissa sekä rajan tuntumassa Pohjois- ja Etelä-Karjalassa myyriä oli

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 os in Tables 2-4.

syksyllä paljon tai ainakin kannat olivat vahvistumassa.
Pyyntien lisäksi myyrien kannanvaihtel ui ta voi seurata muullakin tavoin.
Hiljattain tehdyssä väitöski1jassa seurantaa laajalla alueella on kuvattu käyttäen hyväksi rengastajien keräämää aineistoa petolinnuista (Sundell ym.
2004).

Myyräpaljous innosti
pesintään
Odotetusti vuosi oli mitä suotuisin myyriä syövien petolintujen - etenkin pöllöjen - pesinnälle. Päiväpetolintujen
pesintöjä (myös maastopoikueet laskettu mukaan) todettiin 4 081 (taulukko 3),
mikä on yli 500 enemmän kuin vuonna
2002. Asuttujen reviirien kokonaismäärään (5 936) tuli lisäystä 800 reviiriä.
Asutuiksi reviireiksi lasketaan pesinnät

sekä reviirit, jotka ovat olleet selvästi
asuttuja, mutta joilla pesintää ei ole aloitettu tai sitä ei ole havaittu. Etenkin tuulihaukan pesintävuosi oli todella ennätyksellinen: pesintöjä raportoitiin yli 12

Taulukko 3. Todetut päiväpetolintujen pesintöjen määrät (yht. 4 081) lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2003. Päiväpetolintujen
reviirejä ilmoitettiin kaikkiaan 5 936.
Table 3. The numbers of aetive nests of raptors (in total 4 081) deteeted in different areas in 2003. A total of 5 936 occupied territories of
raptors were reported
Alue (yhdistys)
Area

Mehiläis- Ruskos.haukka haukka
PERAPI CIRAER

0 1 Ahvenanmaa (ÅFF)
1 1 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY ja RSLH)
21 Länsi-Uusimaa
22 Hyvinkää (HyLY)
23 Itä-Uusimaa (PSLY)
31 Kymenlaakso

32
41
42
43
44

Lounais-Häme (LHLH)
Kanta-Häme (K-HLY)
Päijät-Häme (P-HLY)
Pirkanmaa

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

57
61 Keski-Suomi (KSLY)
71 Suomenselkä (SSLTY)
72 Suupohja (SpLY ja OA)
73 Merenkurkku

1
9
7

HiiriPieSinisuoKana- Varpuskana
haukka haukka haukka haukka
C/RCYA ACCGEN ACCNIS BUTBUT BUTLAG

71
81
29

26
1

2

2
91

68
25

5

26

14

8

32

4
8

8

2

9
77

19

18

18

110

1

3

5

2
10

7

12
16
22
22

2
2

53
70

5

116

1

6
1
2

4
8

74 Keski-Pohjanmaa (KPLY)
8 1 Pohjois-Pohjanmaa ( PPLY)
82 Kainuu (KLY)
91 Kemi-Tornio

4

3

36
71
65

3

19

92 Lappi (LLY)

3
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18
18

13

7

7

89
289

1
1

10

74

22

6
9
1

Pesintöjä - Aetive nests
Reviire 'ä ht. - Occu ied territories

20

5

54
15
2
40

7

1
2

24

2
37

5
38
39
20
25

4
1

32

141

9

8
19
174

14
10

26
3
6

9
9

13
28

8

14

22

11
37
13
6
38
5

13
16
15
20
10

1
6
9

339
186
117
250
63

2
1
2

1

7
2

58
5

24

7
8
2

3
1

3
1

8
1
2
4

16

92

2
2
14
21

3

2
10
1

10

4

2
10

30

14
112

4

11

2

3

61

25

19

24
145

957
1275

376
599

397
769

108
152

1 770
1943

47
88

2

286

TuuliAmpuNuolihaukka haukka haukka
FALTIN FALCOL FALSUB
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5
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61
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Kuva 3. Petolintujen kannanvaihtelu seurantaruuduilla 1982-2003. Käyrät kuvaavat
reviirien (ympyrät) ja pesälöytöjen (kolmiot)
määrän vuotuista vaihtelua suhteessa vuoden 1997 tasoon, joka on kuvassa merkitty
nollalla. Vuodelta 2003 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 2003.
For each species and year, only the plots in
which the species was censused aisa in
1997, were included. The numbers of territories (dots) ond nests found (triangles) were
related to the corresponding numbers in
1997. The size of the data used is given for
the year 2003: the number of territories or
nests and the number of study plots in which
the data was colleeted.
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kertaa niin paljon kuin yhteenvetoaineiston heikoimpana pesintävuotena
1987, jolloin ilmoitteiin 142 pesintää!
Myös piekanan pesinnässä oli selvä
huippuvuosi. Uusiksi yhteenvetoaineiston pesimälajeiksi ki1jattiin arosuohaukka ja punajalkahaukka.
Pöllöjen pesintöjä ilmoitettiin 4 729
eli yli tuhat enemmän kuin edellisvuonna (taulukko 4). Vuosi 2003 oli pesintöjen puolesta huippuvuosi ainakin hiiripöllön, varpuspöllön, lapinpöllön, sarvipöllön ja helmipöllön osalta. Muutamilla näistä lajeista on ollut yhtä hyvä
pesintävuosi viimeksi 1990-luvun alussa. Erityisen ilahduttavaa oli, että pitkään alhaisissa lukemissa madellut sarvipöllö pyöräytti yhteenvetohistoriansa
uuden, selvän pesintämääräennätyksen!
Lehto- ja viirupöllön pesintöjä sen sijaan todettiin edellisvuoden huippumääriä vähemmän. Asuttuja pöllöreviirejä summattiin 7 041 (5 816 vuonna
2002).

Hiirihaukkakantamme on ollut huolestuttavan laskusuuntainen jo yli kymmenen vuoden ajan.
© Antti Below

The population trend af Common Buzzard has been decreasing in Finland for over ten years.
© Antti Below

Mehiläishaukka
Mehiläishaukan reviirejä tarkastettiin
463 eli jokseenkin saman verran kuin
edellisvuotena. Pesintöjä kuitenkin varmistui yli 20 enemmän (89). Pesimistulokseltaan mehiläishaukan vuosi oli
koko maan mittakaavassa keskimääräinen. Silti ruutuaineiston mukaan kannan huolestuttava alamäki jatkuu
(kuva 3) - vai onko etsintäteho laskenut? Piilottelevaa mehiläishaukkaa on
vaikea havaita pesintäaikaan ja korkealla kuusessa sijaitseva pesäkin on huomaamaton, varsinkin kun aikuiset eivät
yleensä varoittelulla paljasta pesän sijaintia tai siinä olevia poikasia. Pesällä
emo voi kuitenkin olla käsittämättömän
peloton: Sampo Liukko yllättyi mehiläishaukkanaaraasta, joka tuli pesälle
kennon kanssa Liukon rengastettua poikasen. Hän otti naaraan kiinni paljain
käsin ja rengasti senkin. Emo ei närkästynyt käsittelystä, vaan jäi vapauduttuaan vielä varoittelemaan viereiseen puuhun.
Varmistettujen pesintöjen osuus kaikista asutuista reviireistä oli 31 %, mikä
on tyypillistä mehiläishaukalle (vuosittaisten osuuksien keskiarvo 1986-2003
on 29 %). Osuus on huomattavan alhainen esimerkiksi kanahaukkaan verrattuna. Ero johtuu ensinnäkin siitä, että
mehiläishaukan pesää on vaikeampi
löytää. Toisekseen reviirillä voi olla varsinaisen pesän lisäksi useita koristeltuLINNUT-VUOSIKIRJA 2003

ja vaihtopesiä, jonka löydettyään pesänetsijä saattaa lopettaa etsinnän ja pesintä
jää pimentoon. Suurin osa mehiläishaukan asutuista reviireistä onkin merkitty
petolomakkeella kohtaan "asuttu reviiri, ei pesälöytöä" (sisältäen pesät, joista ei tiedetä, onko munittu vai ei). Isojen haukkojen pesäpaikkakilpailussa
mehiläishaukka on todennäköinen häviäjä: aikaisemmin pesintänsä aloittavat kanahaukka ja hiirihaukka voivat
vallata mehiläishaukan pesän, jos oma
pesäpuu on kaatunut hakkuissa (Valkama 2004). Vasta toukokuussa palaava
mehiläishaukka joutuu ehkä rakentamaan pesänsä alusta alkaen ja saattaa
varsinkin huonona ravintovuotena jättää kokonaan pesimättä.
Jopa yksittäisen petolintuharrastajan
panostus näkyy yhteenvetoaineistossa.
Mehiläishaukkakannan näennäinen hiipuminen Kanta-Hämeessä neljän viimeisimmän vuoden aikana johtuu ennen kaikkea siitä, että edesmenneen Jari
Toivosen, erityisesti mehiläishaukan
pesien etsintään vihkiytyneen petolinturengastajan, työlle ei ole löytynyt jatkajaa. Toisaalta Pirkanmaalla, missä
tutkitaan useita petolinturuutuja uutterasti, mehiläishaukan pesintöjen määrä
on pysytellyt samalla tasolla jo yli 10
vuotta ja itse asiassa vuoden 2003 pesintämäärä oli Pirkanmaan yhteenvetokauden toiseksi paras. Varoituksen sa-

nan lausuu kuitenkin Juha Vesa todetessaan Kymenlaaksossa mehiläishaukkakannan olevan koko ajan menossa
huonompaan suuntaan.

Ruskosuohaukka
Ruskosuohaukan asuttuja reviirejä (yhteensä 286) raportoitiin kaksi enemmän
kuin edellisvuotena. Sen sijaan pesintöjen osuus reviireistä väheni. Joko suurempi osa reviiriä pitävistä pareistajätti pesimättä tai pesintäyritys tuhoutui
niin varhaisessa vaiheessa, ettei sitä
kyetty varmistamaan. Varmistetuista
pesinnöistä tuhoutui yli viidesosa (taulukko 5), mikä ylittää yhteenvetojakson
vuosittaisten tuhoutumisprosenttien
keskiarvon yli neljällä prosenttiyksiköllä. Pesimistulos (isoja poikasia/ munapesä) jäikin keskimääräistä alhaisemmaksi. Ilmoitetuista poikasmääristä tavallisin oli neljä poikasta (30 pesää,
n=86). Satakunnassa havaittiin yksi
kuuden poikasen poikue. Vähäisissä
Ahvenanmaan petolintujen hajahavainnoissa ei mainittu ruskosuohaukkaa,
vaikka laji asuttanee saarten suojaisia
ruovikkolahtia. Julkaistuista tiedoista
löytyi lähinnä muuttohavaintoja; reviiriin viittaavista havainnoista on raportoitu viimeksi vuonna 1999 (Andersson
2000).
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Sinisuohaukka
Asuttuja sinisuohaukan reviirejä ilmoitettiin 145, joista 24:llä varmistui pesintä. Reviirimäärä ei yhteenvetoaineistossa ole sinänsä ihmeellinen, sillä puolentoista sadan tuntumaan on viimeksi
ylletty vuosina 1995-1997. Vaikka reviirejä löytyi odotetusti eniten myyrähuippualueilta Suupohjasta (28), Keski-Pohjanmaalta (19) ja Merenkurkusta (18), ainakin Ralf Wistbacka ihmetteli sinisuohaukkojen vähyyttä suhteessa myyräpaljouteen näillä alueilla.
Suupohjasta löydettiin yksi seitsemän
munan pesye, joka sittemmin tuhoutui.
Yhteenvetoaineistossa on aiemmilta
vuosilta vain yksi yhtä suuri pesye, sekin Suupohjasta. Seitsemää poikasta ei
aineisto tunne, sen sijaan kuuden poikasen poikueita on löydetty 18 vuosina
1986-2002. Vuonna 2003 löytyi yksi
kuuden poikasen poikue Suomenselältä.

Tuulihaukka
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Kana haukka
Kanahaukkakanta on ruutuaineiston
mukaan pysytellyt viimeiset kymmenisen vuotta lähes samalla, edeltävää
kymmentä vuotta alemmalla tasolla.
Yhteenvetoaineiston mukaan sekä asuttuja reviirejä että aloitettuja pesintöjä
löydettiin kuitenkin toiseksi eniten yhteenvetojakson aikana. Miksei tämä
juurikaan heijastu kanahaukan kannankehityskuvaajaan (kuva 3)? Selitys piilee menetelmien erossa ja toimii esimerkkinä siitä, miten pelkästään yhteenvetoaineiston lukuihin tuijottaminen voi antaa lajin tilasta väärän kuvan.
Kannankehityskuvaajan nousu vaatisi
lajin pesimistä pinta-alaltaan vakioiduilla petoruuduilla tiheämmin ja tihentymistä pitäisi tapahtua usealla petoruudulla, mikä heijastaisi siis todellista
kannankasvua. Nousu yhteenvetoaineistossa puolestaan voi johtua todellisesta kannankasvusta tai siitä, että lajia
etsitään petoruutujen ulkopuolelta innokkaammin ja laajemmalta alueelta
kuin aiemmin. Jälkimmäisestä vaihtoehdosta on mitä todennäköisimmin
kyse kanahaukan kohdalla. Pesintöjen
määrän uudet alue-ennätykset kirjattiin
Pirkanmaalla (110), Satakunnassa (81)
ja Kainuussa (19). Näistä runsastuminen Satakunnassa ei ole todellista, vaan
johtuu kattavammasta raportoinnista.
Jmi Valkaman mukaan määrä on samansuuruinen kuin vuonna 2002. Pirkan-
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Kuva 4. Tuulihaukan aloitettujen pesintöjen (musta) ja asutuiksi todettujen reviirien (harmaa) määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina 1986-2003. Määrät on saatu rengastajille
vuosittain lähetetyn petolintujen yhteenvetokyselyn perusteella. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig. 4. The annual numbers of active nests found (black) and occupied territories (grey) of
Falco tinnunculus by the local areas from 1986 to 2003 according to the Raptor Questionnaire. The scale for the whole country (upper left) is different from that of the local areas.

maan kiristä huolimatta Suupohja säilytti edelleen johtoasemansa kanahaukan pesintämäärissä (116).
Koko maan tilastossa pesintöjen
osuus kaikista asutuista reviireistä oli
tyypilliset 75 % (1986-2003 vuosittaisten osuuksien keskiarvo 74 %, vrt. mehiläishaukka!). Tiedossa olevien reviirien pesät kolutaan siis varsin tarkkaan
ja uudetkin pesät löytyvät suhteellisen
helposti, sillä kanahaukan reviirille jää

merkkejä pesinnästä (mm. saaliinkynimispaikat) ja itse pesäkin on melko näkyvä. Kolmella petoruudulla todettiin
viisi pesintää; ne kaikki sijaitsivat Länsi-Suomessa.
Vuoden 2003 pesinnän tunnuslukuja
luonnehtii parhaiten sana keskinkertainen. Keskimääräinen poikuekoko sekä
pesimistulos (taulukko 5) olivat molemmat samansuuruisia yhteenvetokauden
vuosikeskiarvojen keskiarvon kanssa.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2003
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Pesintöjen tuhoutumisprosenttikin oli
keskinkertainen.

Varpushaukka
Suomen yleisimmän päiväpetolinnun
pesintöjä raportoitiin päiväpedoista vasta
neljänneksi eniten (taulukko 3). Varpushaukkaa ei ole seurattu yhtä tehokkaasti
kuin esim. tuuli- ja kanahaukkaa. Etsintätehokkuuden vaikutus pesintämäärään
näkyy Keijo Ruuskasen hyvin imuroidulla petoruudulla Hämeessä: 10 pesintää oli taas vuoden paras tulos. Samainen ruutu pitää hallussaan 15 pesinnän
ruutuennätystä vuodelta 2001. Vastaavasti yhdeltä Kimparin petoruudulta
Uudeltamaalta löydettiin aikoinaan jopa
13 pesintää, mutta työryhmän lopetettua
varpushaukan pesien aktiivisen etsimisen pesintämäärä romahti (kolme vuonna 2003). Edellisvuotisen notkahduksen
jälkeen ruutuaineiston kannankehityskuvaaja kääntyi taas nousuun, mutta nykytaso ei kuitenkaan ole lähelläkään 1990luvun vaihteen kulta-aikoja (kuva 3).
Uusiin alueellisiin pesintämääräennätyksiin pinnistivät Varsinais-Suomi (32),

Satakunta (24, varpushaukankin "nousu" selittyy tehostuneella raportoinnilla), Suupohja (37) ja Kainuu (5).
Varpushaukan keskimääräinen pesyekoko 4,47 (n=79, taulukko 5) oli yhteenvetojakson vuosikeskiarvojen keskiarvoa pienempi, mutta, kun munittujen pesien tuhoutumisprosentti jäi alle
kymmenen ensimmäistä kertaa neljään
vuoteen, pesimistuloksesta kehkeytyi
lopulta erinomainen. Keskiarvo 4,36
poikasta poikaspesää kohden ylitti kirkkaasti edellisen ennätyksen 4,24 vuodelta 1993 ja myös pesimistulos 3,92
poikasta munittua pesää kohden oli yhteenvetokauden huippulukema. Jopa
kaksi seitsemän poikasen katrasta löytyi (Suomenselkä ja Pohjois-Pohjanmaa) - tätä ennen seitsemän poikasen
poikueita on yhteenvetoaineiston mukaan tavattu neljästi.

Hiiri haukka
Edellisvuotinen kohennus hiirihaukan
kannankehitykseen jäi tilapäiseksi, kun
suunta kääntyi petoruutuaineiston mukaan jälleen laskevaksi (kuva 3). Taka-

2003

na ovat ajat, jolloin 100 krn 2:n ruudulla
saattoi olla jopa 16 hiirihaukan reviiriä: nyt yllettiin enimmillään seitsemään
reviiriin kahdella petoruudulla, joilla on
yli kymmenen vuotta sitten ollut 15 ja
13 reviiriä. Yhteenvetoaineistoon kasautui tietoja 397 pesinnästä (taulukko 3)
- alle neljänsadan pesinnän on jääty 17
aiemman vuoden aikana vain kahdesti.
Asuttuja reviirejä (sisältäen pesinnät)
ilmoitettiin kuitenkin yhteensä 769,
mikä on enemmän kuin kolmena edellisenä vuotena. Ainoa paikallinen pesintämääräennätys raapaistiin Satakunnasta (54), mikä johtuu Jari Valkaman mukaan seurannan ja havaintojen ilmoittamisen tehostumisesta eikä kannankasvusta. Lähes kaikkien muiden paikallisyhdistysten alueilta pesintämääriä ilmoitettiin vähemmän kuin vuonna
2002. Myyrähuippu heijastui kuitenkin
lievästi hiirihaukkamääriin Merenkurkussa (+8 pesintää vuoteen 2002 verrattuna) ja Keski-Pohjanmaalla (+6).
Hiirihaukan pesimistulos (1,83 poikasta munapesää kohden, n=294) jäi
hieman yhteenvetovuosien keskiarvoa
alhaisemmaksi, sillä aloitetuista pesinnöistä tuhoutui 15 %, mikä on tähänas-

Taulukko 4. Todetut pöllöjen pesintöjen määrät (yht. 4 729) lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2003. Pöllöjen reviirejä ilmoitettiin
kaikkiaan 7

041.

Table 4. The numbers of active nests of ow/s (in toto/ 4 729) detected in different areas in 2003. A toto/ of 7 041 occupied territories of ow/s
were reported.
HuuhHiirikajo
pöllö
BUBBUB SURULU

Alue (yhdistys)
Area

Varpuspöllö
GLAPAS

LehtoViirupöllö
pöllö
STRALU STRURA

Lapinpöllö
STRNEB

Sarvipöllö
ASIOTU

SuoHelmipöllö
pöllö
ASIFLA AEGFUN

0 1 Ahvenanmaa (ÅFF)

11 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY ja RSLH)
21 Länsi-Uusimaa
22 Hyvinkää (HyLY)
23 Itä-Uusimaa (PSLY)
31 Kymenlaakso (KyLY)
32
41 Lounais-Häme (LHLH)
42 Kanta-Häme (K-HLY)
43 Päijät-Häme (P-HLY)

33
41

44 Pirkanmaa

27

7
3

33

6

6

1
2

4

15

14
11
25
25
25
225
80

1

2
11
3
7

45
43
94
20
13
31
7
15
46
37
119
34

14
52
13
12
2
31
25
48
98
111
114
16
21
21
26
103
87
44
17
106
36
16

28
78
10
9
2
62
6
7
18
6
52
23
7
8
48
12
54
42
68
71
1
2

16
30
2

46 Valkeakoski (VLH)
51 Etelä-Savo (Oriolus)
54 Pohjois-Savo (Kuikka)
57
61 Keski-Suomi (KSLY)
71 Suomenselkä (SSLTY)
72 Suupohja (SpLY ja OA)
73 Merenkurkku
74 Keski-Pohjanmaa (KPLY)
81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY)
82 Kainuu (KLY)
91 Kemi-Tornio
92 Lappi (LLY)

12
15
23
5
2
2
3
5
1
4
5
12
1
6
...........................................- - - - - - - - - - ......................• • · · - - - - - .......................
1
15
4

Pesintöjä - Active nests
Reviire 'ä ht. Occu ied territories

294
707
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2003

7
1
7
6

15
13
22
18
21
8

4

7
7
3

12

33

7
2
5

107
42
17
104
14

12

11

7

10

578
912

1
13
2

560
769

1084
1389

5
15
12
1

27
43

402
532

4
2
19
2

76
166

8
8
3
3
4
55
7
2
49
27
27
324
78
100
308
59
49
111
14
621
1288
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Taulukko 5. Petolintujen keskimääräinen pesyekoko, poikuekoko ja pesimistulos lajeittain vuonna 2003 petolinturengastajan yhteenvetolomakkeiden mukaan.

Table 5. The average clutch size, brood size and breeding success of birds of prey in 2003 according to the Raptor Questionnaire sent to
bird ringers.

Laji - Species
Mehiläishaukka Pernis apivorus
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Kanahaukka _Accipiter gentilis
Varpushaukka Accipiter nisus
Hiirihaukka Buteo buteo
Piekana Buteo lagopus
Tuulihaukka Falco tinnunculus
Ampuhaukka Falco columbarius
Nuolihaukka Falco subbuteo
Huuhkaja Bubo bubo
Hiiripöllö_ Surnia __ulula__ _
Varpuspöllö G/aucidium passerinum
Lehtopöllö Strix aluco
Viirupöllö Strix uralensis
Lapinpöllö_ Strix _nebulosa _ _ __
Sarvipöllö Asia otus
Suopöllö Asia flammeus
Helmipöllö Aegolius funereus

tisen aineiston toiseksi korkein tuhoutumisprosentti.

Piekana
Edellisen petolinturaportin (Björklund
ym. 2003) ennuste piekanan huippuvuodesta toteutui (kuva 3). Edeltäneestä
huipusta (1996) ehtikin jo kulua seitsemän vuotta,joten nähtäväksi jää, palautuuko takavuosien viisivuotissykli. Yhteenvetoaineiston 108 pesintää on eniten sitten vuoden 1992, jolloin todettiin 112 pesintää. Ennätysvuosien
1987-1988 lukemat 166 ja 167 pesintää ovat kuitenkin toistaiseksi olleet ylittämättömiä. Suurin osa pesinnöistä todettiin jälleen Lapissa (61), mutta piekanat levittäytyivät etelämmäksikin, sillä mm. Keski-Suomesta löydettiin kaksi
reviiriä, Suomenselältä yksi reviiri ja
yksi pesintä sekä Merenkurkusta yksi
pesintä. Mielenkiintoista oli piekanojen
rynnistys Xenuksen toimialueelle Kemin-Tornion seudulle: pesintöjä löydettiin 30, kun vuonna 2002 lukema oli
pyöreä nolla! Xenuksen alue-ennätys
raapaistiin hyvänä piekanavuotena
1996 (34 pesintää), mutta muutoin alueelta on raportoitu harvakseltaan vain
yksittäisiä pesintöjä. On kuvaavaa, että
vuoden toiseksi paras petoruudun piekanamäärä (kuusi pesintää) kasautui
Keminmaalta Matti Suopajärven petoruudulta, jolta ei aiemmin ole edes re-
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5, 19
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viiritietoja piekanasta. Lasse Iso-Iivarin petoruutu Utsjoella piti kahdeksalla
pesinnällä edelleen pintansa piekanojen
ykkösruutuna.
Piekanan poikueet olivat isompia
kuin keskimäärin (taulukko 5) ja pesimistulos kaksi poikasta munittua pesää
kohden oli neljä kymmenystä suurempi kuin yhteenvetojakson vuosikeskiarvojen keskiarvo.

Tuulihaukka
Myyrähuippu vauhditti tuulihaukan kannankasvua etenkin Länsi-Suomessa
(kuva 4). Eniten pesintöjä summattiin
taas Suomenselältä (339, taulukko 3),
jossa edellisvuotinen ennätys peitottiin
kirkkaasti 111 pesinnällä! Samalla tuulihaukasta tuli helmipöllön ohella ainoa
laji, jonka ilmoitettu pesintämäärä paikallisyhdistysalueella ylittää kolmen sadan. Alueelliset pesintämääräennätykset
rikkoutuivat kaikkiaan neljäntoista paikallisyhdistyksen alueella, joista huimimmin Keski-Pohjanmaalla (+56 edelliseen ennätykseen nähden), Suupohjassa (+32), Kemi-Torniossa (+28) ja Pohjois-Karjalassa (+22). Ennusteen mukaisesti (Björklund ym. 2003) Keski-Pohjanmaajätti toisena alueena taakseen 200
löydetyn pesinnän rajapyykin. Uudet
paikallisyhdistysten pesintähuiput ki1jattiin lisäksi Satakunnassa, Itä-Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karja-
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big young/
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1
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lassa, Päijät-Hämeessä, V alkeakoskella,
Pirkanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Menestyksellinen vuosi näkyi myös ruutuaineistossa (kuva 3). Parhaat tuulihaukkakeskittymät osuivat tällä kertaa Suupohjan petoruuduille, missä Karit Palo
ja Ketola kokosivat yhdeltä ruudultaan
18 pesää.
Koko maan tilaston 1 770 löydettyä pesintää vuonna 2003 on 425 enemmän
kuin vuonna 2002. Kun pikkuhaukkojen
tekopesiä tarkastettiin vain 33 enemmän
kuin edellisvuotena, pesintälisäyksen täytyy perustua siihen, että aiemmin ripustetuista pöntöistä suurempi osa oli asuttuja. Tuulihaukka pesii myös vanhoissa
varislintujen pesissä, mutta niitä ilmoitettiin tarkastetuiksi jopa vähemmän kuin
vuonna 2002. Vuonna 2003 palautettiin
165 tuulihaukan pesäilmoituslomaketta,
joista 159 koski pesintää tuulihaukan pöntössä tai -pesälaatikossa. Yksi pari pesi
varislinnun ja yksi sääksen risupesässä.
Utsjoelta ilmoitettiin neljä pahtapesintää,
joista yhdessä pesänalustana oli vanha
korpin ja yhdessä piekanan pesä. Mielenkiintoisesta pesäpaikasta Kempeleellä
Pohjois-Pohjanmaalla rapmtoi Juhani
Hirvelä: tuulihaukan pesä oli ladon sisällä lähelle kattoa ripustetussa ämpärissä,
vaikka vapaa pesälaatikkokin olisi ollut
lähistöllä. Yksi poikanen oli kuollut pesästä pudottuaan, mutta muutoin ämpäristä selviytyi lentopoikue.
Maan keskimääräinen pesyekoko oli
yhteenvetokauden toiseksi sumin ja poiLINNUT-VUOSIKIRJA 2003
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kuekoko suurin (taulukko 5). Ennätykselliset 1 549 ilmoitettua poikaspesää tuottivat 7 863 poikasta, joista 7 839 rengastettiin (5 936 poikasesta 5 869 rengastettiin v. 2002). Rengastettujen poikasten
määrä oli petolintujen vuosiennätys.
Keskimääräinen pesimistulos (4,78
poikasta munapesää kohden) oli yhteenvetovuosien ennätys. Ravintoa tuntui riittävän, sillä munituista pesistä tuhoutui vain 5,8 % (vuosikeskiarvojen
keskiarvo 9,4 %). Jari Valkaman mukaan Satakunnassa myyriä täytyi olla
paljon, koska kaikista seitsemänmunaisista pesyeistä lähti seitsemän poikasta
ja pesätappiot jäivät muutoinkin vähäisiksi. Suomenselältä löydettiin jopa
kaksi yhdeksän munan pesyettä (yhteenvetoaineistossa kahdesti aiemmin).
Kahdeksan poikasen poikueita ilmoitettiin viisi (Suomenselkä kaksi, KeskiPohjanmaa kolme) - aiemmilta vuosilta niitä on yhteenvetoaineistoon kertynyt yhteensä kahdeksan. Suurempia
poikueita ei Suomessa ole todettu.

Ampuhaukka
Asutuilta 88 reviiriltä löydettiin 47 pesintää, mikä yltää yhteenvetokauden
kolmanneksi sumimmaksi saavutukseksi. Pesintöjä ilmoitettiin kanta-alueelta
Lapista kaksi kertaa viimevuotista
enemmän (taulukko 3). Toiseksi eniten
pesintöjä löytyi Pohjois-Pohjanmaalta,
mutta Etelä-Suomessa asti tavattiin yksittäisiä pareja pesimispuuhissa. Ruutuaineisto ei anna luotettavaa käsitystä
ampuhaukan kannankehityksestä, sillä
pienen aineiston vuoksi vähäisetkin
muutokset heilauttavat kuvaajaa. Pesintämäärä näyttää kannankehityskuvaajan
mukaan ponkaisseen hurjaan nousuun
(kuva 3). Toki seitsemän pesintää vuonna 2003 on 133 % enemmän kuin kolme pesintää vertailuvuotena 1997, mutta kannan todellista tilaa muutos ei juuri
valaise.
Vuosien 1986-2003 yhteenvetoaineiston mukaan yleisin muna- ja poikasmäärä on neljä (n=l 16 munapesää,
356 poikaspesää). Viisi poikastakaan ei
ole tavaton määrä (yht. 64 poikuetta,
joista kolme v. 2003); kuuden munan
pesye on löydetty kerran Lapista.

Nuolihaukka
Pientä piristystä tapahtui nuolihaukkakuvioissakin, kun pesintöjä todettiin
LINNUT-VUOSIKIRJA
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taas hieman enemmän kuin edellisvuotena. Asuttujen reviirien kokonaismäärä 390 oli jopa yhteenvetohistorian korkein ja uudet alue-ennätyksetkin pyöräytettiin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Itä-Uudellamaalla. Reviireistä
suurimmalta osalta (55 % ) ei tälläkään
kertaa löytynyt pesää (sama osuus
2002). Petoruuduista eniten reviirejä (5)
oli Timo Aallon ruudulla Kymenlaaksossa. Pesintöjen tuhoutumisprosentti
pysytteli lähes edellisvuotisissa ennätyslukemissa, mistä syystä keskimääräinen pesimistulos jäi edelleen alle vuosikeskiarvojen 1986-2003 keskiarvon
(taulukko 5). Neljän poikasen poikue
osui kohdalle Pohjois-Pohjanmaalla ja
Xenuksen alueella. Vuosilta 1986-2003
kertyneessä aineistossa on 118 tuhoutunutta, 137 yhden poikasen, 441 kahden, 564 kolmen ja 21 neljän poikasen
pesää (yht. 1 281 munittua pesää, jonka lopputulos on tiedossa). Ennenkuulumattomat viisi munaa on laskettu kahdesti: Rauno Sivonen löysi Pirkanmaalta 1991 pesän, jossa oli neljä poikasta
sekä ehjä muna. Tuomo Puutio löysi
Keski-Pohjanmaalta kotkanpesästä
2002 nuolihaukan pesän, jossa oli viisi
munaa. Pienempään pesyeaineistoon
perustuva kirjallisuus mainitsee nuolihaukan munamääräksi korkeintaan neljä (Cramp & Simmons 1979).

Huuhkaja
Lyhytaikaiseksi jäi edellisvuotinen
huuhkajan pesintämäärien nousu: vuosi 2003 viiletettiin taas alaspäin niin
yhteenveto- kuin ruutuaineistonkin
mukaan (kuva 3). Eniten huuhkajareviirejä löydettiin Varsinais-Suomessa (93
asuttua reviiriä), Satakunnassa (91) ja
Pirkanmaalla (81 ), mutta myös Suupohjasta (67) ja Kymenlaaksosta (54) huuhkajia ilmoitettiin pieneen alueeseen
nähden kohtuullisesti. Pesimistulos oli
edellisvuotista luokkaa, mutta pesien
tuhoutumisprosentti oli huomattavan
alhainen. Rengastajien toteamista pesinnöistä tuhoutuu keskimäärin lähes
neljäsosa, vuonna 2003 kuitenkin vain
alle viidesosa. Aarne Lahti tapasi kolmen pojan poikueen Merenkurkussa
ladosta. Jos ei ole helppoa huuhkajareviirin lähistöllä asuvilla petolinnuilla, ei
omakaan pöytä ole aivan puhdas: Pohjois-Savossa Seppo Räsäsen huuhkajan
pesästä löytämät pelkät poikasen jalat
kielivät isompien sisarusten ruokalistasta. Harvinainen viiden munan pesye

löytyi Merenkurkusta - edeltäviltä 17
vuodelta tunnetaan 12 viiden munan tai
poikasen pesää.

Hiiripöllö
Hiiripöllöjä pesi viime vuosien ankeisiin määriin verrattuna ilahduttavan
paljon (taulukko 4)! Yhteensä 76 pesinnälle (63 pesälöytöä, 13 maastopoikuetta) vetää vertoja vain vuodet 198889, jolloin pesintöjä ilmoitettiin 119 ja
109. Eniten haukkapöllöjä pesi Lapissa, mutta yli kymmenen pesintää löytyi myös Keski-Pohjanmaalta, PohjoisPohjanmaalta ja Keski-Suomesta (uusi
alue-ennätys). Eteläisimmät pesintätiedot tulivat Satakunnasta (kolme pesintää, lisäksi yksi reviiri). Vuoden 2003
pesimistulos oli yhteenvetoaineiston
toiseksi paras (taulukko 5) ja poikasia
rengastettiin 198. Hiiripöllön poikueet
ovat tyypillisesti isoja: vuosien 19862003 aineiston poikasmääräjakauma on
9x 1pull, 8x2pull, 35x3pull, 42x4pull,
37x5pull,34x6pull,23x7pull,14x8pull,
10x9pull ja 3xl0pull. Lajilla on todettu myös 11 ja 12 munan pesyeet vuonna 1989.

Varpuspöllö
Seuraamme kiinnostuneina, mille tasolle todettujen varpuspöllön pesintöjen
määrä lopulta päätyy - toistaiseksi kasvu ei ole osoittanut lainkaan hiipumisen merkkejä (kuva 3)! Varpuspöllön
pönttöjä tarkastettiin enää vain 68
enemmän kuin edellisvuotena ja niin
ikään pesäpaikaksi sopivia tikankoloja
jopa vähemmän (2 795) kuin edellisvuotena (2 830). Siitä huolimatta asuttujen reviirien kokonaismäärä ylitti ensimmäistä kertaa tuhannen (1 214) ja
valtakunnan pesintämäärässä (798) päihitettiin vuoden 2002 ennätys jopa 220
pesinnällä! Onko varpuspöllö tullut entistä "näkyvämmäksi" eli siirtynyt pesimään tarjolla oleviin pönttöihin, vai
onko kanta todella myös voimistunut?
Vastausta on vaikea antaa ennen kuin
tarjolla olevien pönttöjen määrä on riittävän edustavalla alueella pysynyt samana useamman vuoden. Koko maan
aineistossa varpuspöllön aloitettujen
pesintöjen määrä on noussut tarkastettujen varpuspöllön pönttöjen määrän
kasvaessa (Björklund ym. 2003). Jos
kaikki pesinnät vuonna 2003 olisivat
sijainneet pöntöissä, koko maassa tar-
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Kuva 5. Sorvipöllön aloitettujen pesintöjen (musta) jo asutuiksi todettujen reviirien (harmaa) määrät poikallisyhdistyksittäin vuosina
1986--2003. Määrät on saatu rengastajille vuosittain lähetetyn petolintujen yhteenvetokyselyn perusteella. Koko maan kuvaojassa (vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig. 5. The annual numbers of active nests found (black) and occupied territories (grey) of Asia otus by the local areas from 1986 to
2003 according to the Raptor Questionnaire. The scale for the whole
country (upper left) is different from that of the /ocal areas.

kastetuista varpuspöllön pöntöistä 14 %
olisi ollut asuttuja. Kannan keskittymistä kuvaa se, että vastaavasti Pirkanmaan
pöntöistä yli neljäsosa oli asuttu. Varpuspöllönpönttöjä tarkastettiin ensimmäistä kertaa Suomenselällä enemmän
kuin Pirkanmaalla, joka on hallinnut
pikkupöllötilastoja jo monta vuotta.
Pesintämäärissä Pirkanmaa oli edelleen
ykkönen (225 pesintää uusi alue-ennätys), mutta ahkeran pöntötyksen vaikutus näkyi ennustetusti vihdoin myös
Suomenselän tilastoissa (Björklund ym.
2003). Suomenselän entinen ennätysmäärä vuodelta 2000 yli kaksinkertaistui, kun pesintämäärä loikkasi kerralla
yli sadan (taulukko 4). Vielä suurempi
harppaus nähtiin Keski-Pohjanmaalla,
jossa pesintämäärä kipusi yli kolme kertaa niin suureksi kuin edellisvuotinen
ennätys! Pönttömääriin suhteutettuna
tämä tarkoittaa, että useampi kuin joka
viides varpuspöllön pönttö oli Keski-
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Kuva 6. Helmipöllön aloitettujen pesintöjen (musta) ja asutuiksi todettujen reviirien (harmaa) määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina
1986-2003. Määrät on saatu rengastajille vuosittain lähetetyn petolintujen yhteenvetokyselyn perusteella. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig. 6. The annual numbers of active nests found (black) and occupied territories (grey) of Aegolius funereus by local areas from 1986
to 2003 according to the Raptor Questionnaire. The scale for the
whole country (upper left) is different from that of the local areas.

Pohjanmaalla asuttu. Alue-ennätykset
lyötiin myös muilla myyrähuippualueilla: Satakunnassa, Valkeakoskella, Keski-Suomessa, Suupohjassa, Merenkurkussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä lisäksi Etelä-Savossa. Keijo Ruuskasen
petoruudulla saavutettiin uusi ruutuennätys 23 varpuspöllön pesää. Ruuskasen ruudulla oli siis enemmän pesintöjä kuin mitä ilmoitettiin esimerkiksi
koko Kymenlaaksosta yhteensä! Ennätysruutu tuotti 120 poikasta, joka oli
myös uusi varpuspöllön ruutuennätys
(vrt. helmipöllö). Sadan poikasen raja
rikkoutui myös Mikko Nääpän (105
poikasta 19 pesästä, pesiä yht. 21) ja
Jouni Väliahon petoruuduilla (100 poikasta 22 pesästä).
Pesintävuosi oli kaiken kaikkiaan onnistunut: keskimääräinen pesyekoko ja
keskimääräinen poikuekoko olivat yhteenvetohistorian kolmanneksi suurimmat (taulukko 5). Kymmenmunaisia pe-

syeitä löytyi viisi eli yhtä monta kuin
edeltävän 17 vuoden aineistossa yhteensä. Kaikki jättipesyeet pyöräytettiin Keski-Pohjanmaalla. Yhteenvetoaineiston
mukaan 640 poikasmäärältään tunnettua
poikaspesää tuotti ennätykselliset 3 923
poikasta (v. 2002: 2 783 poikasta,
v. 2001: 2 030, v. 2000: 1 752). Rengastettujen kokonaismäärä oli vieläkin suurempi, 4 069 poikasta. Ero johtuu 54 pesästä, joiden tarkka poikasmäärä oli tuntematon (osa poikasista esim. jo maastossa), mistä syystä poikasmäärää ei yhteenvetolomakkeella ilmoitettu.

Lehtopöllö
Lehtopöllön asuttuja reviirejä ilmoitettiin täsmälleen yhtä monta kuin vuonna 2002 (769), vaikka lehtopöllön pönttöjä tarkastettiin yli 220 enemmän. Pesintöjen osuus reviirimäärästä kuitenLINNUT-VUOSIKIRJA 2003
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kin laski, vaikkakin pesintöjä oli edelleen sekä ruutu- että yhteenvetoaineiston mukaan enemmän kuin moneen
vuoteen ennen huippuvuotta 2002
(kuva 3). Vahvimmat kannat olivat edelleen Pirkanmaalla (119 pesintää) ja
Länsi-Uudellamaalla (94). Kari Aholan
ja Teuvo Karstisen seuraama lehtopöllöpari Kauniaisissa aloitti taas aikaisin:
ensimmäinen muna oli pöntössä jo 2.2.
(pesintä tuhoutui pienten poikasten aikaan). Lehtopöllön keskimääräinen
poikuekoko oli suurempi ja pesimistulos parempi kuin seurantajakson vuosikeskiarvojen keskiarvo (taulukko 5).
Yllättävää sinänsä, sillä pesintöjen keskimääräinen tuhoutumisprosentti loikkasi neljä prosenttiyksikköä edellisvuotista korkeammaksi ja oli siten suurempi
kuin seurantajaksolla keskimäärin.
Pentti Aholan petoruudulta (Länsi-Uusimaa) tempaistiin uusi lehtopöllön ruutuennätys: 18 reviiriä, joista viidellätoista pesittiin. Seitsemän munan pesye löydettiin Itä-Uudeltamaalta (vuosilta
1986-2002 yht. 5 kpl). Yhteenvetoaineistossa mainitaan kaksi kahdeksan
munan pesyettä ja yksi jopa yhdeksän
munan pesye. Suurin tunnettu poikasmäärä on kuitenkin vain kuusi (n=79).

Viirupöllö
Myös viirupöllön pesintämäärät laskivat edellisestä vuodesta, vaikkakin yhä
jäätiin tuhannen paremmalle puolelle.
Sen sijaan asuttuja reviirejä löydettiin
eniten (1 428) koko yhteenvetokaudella. Uusiin pesintämäärien alue-ennätyksiin yllettiin tarkalleen myyrähuippualueella Satakunnassa, Pirkanmaalla,
Valkeakoskella, Suomenselällä, KeskiPohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja
Kainuussa. Suupohjassa sivuttiin alueennätystä. Vuoden paras ruututulos tuli
jälleen Tomi Hakkarin keskisuomalaiselta petoruudulta: kymmenen reviiriä,
joista seitsemällä pesittiin.
Pesinnät onnistuivat melko hyvin, sillä pesintöjen tuhoutumisprosentti oli
lähes neljä prosenttiyksikköä yhteenvetojakson keskiarvoa alhaisempi. Keskimääräinen pesimistulos olikin hieman
vuosikeskiarvojen keskiarvoa parempi.
Viirupöllöaineistossa vuosilta 19862003 kaksi ja kolme munaa ovat selvästi
tavallisimmat pesyekoot (2 598 ja 3 008
pesyettä, yhteensä 69 % aineistosta,
n=8181). Tarkastelujakson aikana on
löydetty kaikkiaan kolme kahdeksan
munan pesyettä. Niistä viimeisin löyLINNUT-VUOSIKIRJA 2003

tyi vuonna 2003 Lappajärveltä Suomenselältä. Mikko Hännisen mukaan
pesye kuitenkin tuhoutui. Seuranta-aineistoon sisältyy vain kaksi seitsemän
poikasen poikuetta (Päijät-Häme ja
Keski-Suomi).
Seppo Räsänen raportoi viirupöllön
pesästä navetan ilmanvaihtohormissa
Pohjois-Savossa. Mikko Hakanen puolestaan totesi viirupöllön pesineen onnistuneesti männyn tuulenpesässä, jossa ei ollut lainkaan haukan tuomia risuja.

Lapinpöllö
Myyräpaljous innosti lapinpöllötkin
tositoimiin. Asuttuja reviirejä (104) ja
niiltä pesintöjä (87) löydettiin eniten
kymmeneen vuoteen ja pesinnät keskittyivät monien muiden petolintujen tapaan läntiseen Suomeen (taulukko 4).
Tosin Pohjois-Karjalastakin pesintöjä
raportoitiin runsaasti. Alue-ennätys
muotoiltiin uusiksi kuitenkin vain Keski-Suomessa. Mikko Hakasen sanoin:
"lähes jokaisessa vapaassa, tiedossa olevassa risupesässä lapinpöllö". Keskimääräiset pesye- ja poikuekoot olivat
molemmat yhteenvetojakson toiseksi
suurimmat (taulukko 5). Niinikään keskimääräinen pesimistulos 2,89 poikasta munapesää kohden oli jakson toiseksi
paras tulos. Suurimmassa poikueessa
Keski-Suomessa oli peräti kuusi poikasta. Tämän valiokatraan lisäksi yhteenvetohistoria tuntee yhden seitsemän
poikasen poikueen Pohjois-Pohjanmaalta. Aloitetut pesinnät onnistuivat
hyvin, sillä tuhoutuneiden osuus sivusi
yhteenvetojakson alhaisinta tuhoutumisprosenttia. Vuoden lapinpöllöruutu
oli Matti Suopajärven ja Jouni Ylipekkalan hallinnassa Xenuksen alueella:
petoruudun kuusi lapinpöllön pesää
tuotti 15 poikasta. Ruutuennätys on
kahdeksan pesää. Tomi Hakkarin mukaan Keski-Suomen pohjoisosissa todettiin useita lapinpöllön polygamiatapauksia (koiraalla useampi naaras).

Sarvi pöllö
Edellisvuotinen kannankoheneminen ei
jäänyt pitkään laskusuuntaisen sarvipöllökannan tilapäiseksi heilahdukseksi
(kuva 3). Päinvastoin, vuonna 2003 kirjattiin yhteenvetoaineiston selvä sarvipöllön pesintämääräennätys (kuva 5) !
Asuttujen reviirien kokonaismäärässäkin

päästiin huippuvuosien 1986 ja 1991 tasolle. Läntisen Suomen hyvä myyrävuosi näkyi myös sarvipöllön pesinnässä,
sillä uudet paikallisyhdistysten pesintämääräennätykset kirjattiin Satakunnassa, Suomenselällä, Suupohjassa, Merenkurkussa ja Keski-Pohjanmaalla. Muutamilla näistä alueista oli sarvipöllöjä ennennäkemättömän runsaasti: esim. Merenkurkussa lisäys viimevuotiseen ennätykseen oli 47 pesintää ja Satakunnassa
14 vuoden takainen ennätys ylitettiin 44
pesinnällä. Sen sijaan Pirkanmaan sarvipöllökanta jäi edelleen huomattavasti
alhaisemmalle tasolle kuin 1990-luvun
alun huippuvuosina (1991-92, 1994),
vaikka muiden petolintujen ohella nimenomaan sarvipöllöön erikoistuneet
rengastajat Tapani Kaunista, Vesa Nieminen ja Pertti Nikkanen ovat uurastaneet lajin parissa entiseen tapaan - myös
kesällä 2003.
Sarvipöllön pieneen aineistoon perustuva keskimääräinen pesyekoko oli yhteenvetoseurannan vuosista suurin ja
keskimääräinen poikuekoko 3,46 poikasta poikaspesää kohden (n=50) toiseksi suurin (taulukko 5). Kun vielä pesien tuhoutumisprosentti oli alhainen,
vuoden pesimistulos (3,26 poikasta munittua pesää kohden, n=53) oli jakson
toiseksi paras. Yhteenvetoaineiston ensimmäinen kahdeksan munan sarvipöllöpesye löytyi Pohjois-Pohjanmaalta.
Suomenselältä tavoitettiin kaksi seitsemän poikasen pesää, kun aiemmilta 17
vuodelta vastaavankokoisia poikueita
tunnetaan yhteensä vain kaksi. Tarkkoihin muna- ja poikasmääriin perustuva
aineisto on lajin osalta pieni, sillä
useimmat pesinnät havaitaan vasta
maastopoikasvaiheessa (82 % v. 2003).
Jouni Sihvosen petoruudun 11 pesintää
Kymenlaaksossa oli vuoden paras ruutusumma, jokajäi vielä kauas koko seurantajakson ruutuennätyksestä (28 pesintää).

Suopöllö
Yllättäen suopöllön asuttujen reviirien
määrä pysytteli täsmälleen samoissa lukemissa kuin edellisvuotena ja pesintöjä todettiin jopa vähemmän. Rengastajista Ralf Wistbacka ihmetteli suopöllöjen vähäistä määrää myyräalueilla Suupohjassa ja Merenkurkussa. Eniten reviirejä löydettiin Keski-Pohjanmaalta,
Suomenselältä ja Keski-Suomesta. Pesintöjen alkutaival sujui mallikkaasti, sillä keskimääräinen pesyekoko oli yhteen-
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vetohistorian toiseksi suurin (7,23 munaa/ munapesä, n=23) - tosin useimpina vuosina aineisto on ollut hyvin pieni.
Keskimääräinen poikuekoko oli jopa
yhden poikasen verran suurempi kuin
vuosikeskiarvojen 1986-2003 keskiarvo (taulukko 5). Pesistä tuhoutui yli viidesosa, mutta onnistuneiden pesintöjen
hyvä poikastuotto piti pesimistuloksen
parempana kuin yhteenvetokaudella keskimäärin. Maastopoikasvaiheessa tilanne saattoi olla toinen, sillä myyräkannat
romahtivat kesällä monin paikoin. Suopöllöjä Suomenselällä rengastavan Sabui Ikolan mukaan maastopoikueet olivat pienempiä jokaisella käyntikerralla,
kunnes paikat hiljenivät tyystin heinäkuun lopulla. - Ikola sai pesäpaikkauskollisuudesta kertovan kontrollin suopöllökoiraasta: hän luki renkaan pesivältä
pöllöltä, jonka oli itse rengastanut vuotta aikaisemmin pesivänä samassa paikassa.

Helmipöllö
Monta vuotta alamaissa pysytellyt helmipöllökanta piristyi, sillä pesintöjen
määrä yli kaksinkertaistui edellisvuotisesta - itse asiassa pesintöjä oli eniten
sitten vuoden 1992 (kuva 6). Huippu oli
nyt kuitenkin vaatimattomampi kuin
1990-luvun vaihteen monina hyvinä
vuosina, eikä esimerkiksi pesintämääräennätyksiä uhattu minkään paikallisyhdistyksen alueella. Varsinainen helmariryöppy kohdistui Suomenselälle
(324 pesää), Keski-Pohjanmaalle (308)
ja Kemi-Tornion alueelle (111 pesintää). Sten Vikströmin keskipohjanmaalaiselta petoruudulta löytyi 30 helmipöllön pesää, joissa varttui yhteensä 138
poikasta. Poikasmäärä on suurin, mitä
minkään petolintulajin on todettu tuottaneen vuodessa yhden petoruudun alueella koko ruutuseurannan aikana. Yli
sata helmipöllön poikasta kertyi myös
Matti Suopajärven ja Jouni Ylipekkalan petoruudulta Xenuksen alueella
(115 poikasta 27 pesästä, pesiä yht. 28)
sekä toiselta Sten Vikströmin petoruudulta Keski-Pohjanmaalla (111 poikasta
25 pesästä, pesiä yht. 27). Näillä ruuduilla oli enemmän helmipöllön pesiä
kuin suurimmalla osalla petoruuduista
oli pöllöjen pesiä yhteensä (taulukko I)! Samalla täsmennettäköön edellisen petolinturaportin (Björklund ym.
2003) varpuspöllötekstiä, josta sai sen
käsityksen, että tutkimusruudulta olisi
todettu joltakin petolintulajilta yli sata
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Huuhkajareviirejä ilmoitettiin eniten Lounais-Suomesta. © Antti Below
Highest numbers of occupied territories of Eurasian Eagle Owl were found in southwestern
Finland. © Antti Below

poikasta ensimmäisen kerran vuonna
2002. Todellisuudessa ensimmäiset sadan ylitykset kirjattiin vuonna 1989,
kun Kari Palon petoruudun 40 helmipöllön pesää (ruutuennätys) tuottivat
117 poikasta ja Ralf Wistbackan ruudun 38 helmipöllön pesästä 26 tuotti
112 poikasta.
Helmipöllön pesintävuosi oli onnistunut. Pesimistulos 4, 17 poikasta munapesää kohden (n=I 123) oli yhteenvetovuosien toiseksi paras ja yli yhden
poikasen verran suurempi kuin vuosikeskiarvojen 1986-2003 keskiarvo
(taulukko 5). Keskimääräiset pesye- ja
poikuekoot olivat molemmat yhteenvetojakson kolmanneksi suurimmat pesien tuhoutumisprosentin jäädessä toiseksi alhaisimmaksi. Kaksi kymmenen
munan pesyettä löydettiin Keski-Pohjanmaalta.
Aarne Lahti tapasi Merenkurkussa
viiden poikasen helmipöllöpoikueen
hylätyn talon ullakolta, jonne linnut
pääsivät palokärjen hakkaaman reiän
kautta. Puoliavonainen viirupöllön
pönttökin oli kelvannut pesäpaikaksi
Pohjois-Savossa (Seppo Räsänen).

Harvinaiset lajit
Haarahaukka pesi jälleen Keski-Suomessa sekä Keski-Pohjanmaalla. Molemmat pesät tuottivat kolme poikasta.
Keski-Pohjanmaan pari oli rakentanut
risupesänsä koivuun 10 metrin korkeudelle. Lapissa kaksi edellisvuotista reviiriä ilman pesälöytöä olivat taas asut-

tuja, lisäksi löytyi vielä yksi reviiri.
Vuosilta 1986-2002 petolintuseurantaan on ilmoitettu seitsemän pesintääja
yhdeksän reviiriä ilman pesälöytöä.
Maamme toinen arosuohaukan lajipuhdas pesintä Kainuussa tuotti kolme
lentopoikasta (Jouni Ruuskanen), lisäksi Lapista löytyi yksi reviiri. Aikaisemmasta pesinnästä Kiihtelysvaarasta vuodelta 1933 on todisteena täytetty poikanen (Ohtonen 2003). Vuonna 1993
arosuohaukkakoiras pesi niittysuohaukkanaaraan kanssa Savukoskella Lapissa kasvattaen kolme risteymäpoikasta
(Nikander ym. 1994). Vuonna 1996 aikuisen arosuohaukkakoiraan yli kahden
kuukauden oleskelu Rovaniemen maalaiskunnassa herätti ajatuksia mahdollisesta pesinnästä Pohjois-Suomessa
(Lindroos 1997).
Niittysuohaukan asuttuja reviirejä ilmoitettiin kuusi, joista neljä VarsinaisSuomessa, yksi Satakunnassa ja yksi
Merenkurkussa. Kaikki kolme Varsinais-Suomen pesintäyritystä tuhoutui.
Juha Siekkinen löysi punajalkahaukan lentopoikueen Limingan V enenevalta. Aikuisten lisäksi paikalla oli kolme lentopoikasta (Ohtonen 2003). Yhteenvetoaineistossa on aiemmilta vuosilta kaksi reviiritietoa: Keski-Suomesta vuodelta 1986 ja Kymenlaaksosta
vuodelta 1990.
Matti Melan (Metsähallitus) mukaan
asuttuja tunturihaukan reviirejä löydettiin 16, joista kolmellatoista pesittiin.
Kaikki tiedossa olleet munapesät tuottivat poikasia; keskimääräinen poikuekoko oli 3,38.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2003
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Talven koetukset
Talven ankaruutta ja ravintotilannetta
voidaan viitteellisesti arvioida Luonnontieteelliselle keskusmuseolle tuotujen kuolleiden petolintujen, etenkin
pöllöjen määristä. Helmi-huhtikuussa
2003 museoon tuotiin vain 17 kuollutta pöllöä (huuhkajia, lehto- ja viirupöllöjä sekä lapin- ja sarvipöllö), joista
neljän alhainen paino viittasi nälkiintymiseen. Vuosina 1999 ja 2000 vastaavana aikana otettiin vastaan 18 ja 26
pöllövainajaa (joista 5 ja 13 nälkiintynyttä, Taivalmäki ym. 2000 ja 2001).
Museolle vuonna 2003 tuoduista 13
kuolleesta kanahaukasta kahdeksan ja
neljästä varpushaukasta kaksi oli painon perusteella nälkiintyneitä. Muita
mainittuja pöllöjen ja haukkojen kuolinsyitä olivat mm. törmäämiset ajoneuvoihin tai sähkölankoihin.
Talven 2003 / 2004 tilasto tullee olemaan paljon karumpi myyräkantojen
romahdettua jo kesällä 2003. Hyvän
pesintävuoden jälkeen syksyllä nähtiin
ennätysmäinen, ilmeisesti huonon ravintotilanteen laukaisema, varpuspöllövaellus etelärannikkoa myöten: pelkästään Hangon lintuasemalla minipöllöjä
havaittiin syyskuusta marraskuun puoleenväliin yhteensä 350 yksilöä, joista
nuoria oli 318 (Aleksi Lehikoinen)!
Syksyllä 2003 alkoi kantautua tietoja myös poikkeuksellisen kesyistä pöllöistä, kun ravinnonpuutteen heikentämiä pöllöjä nähtiin pihoissa ja taajamissa. Rengastustoimisto pyysikin rengastajia ilmoittamaan omat ja tietoonsa
saamat havainnot "omituisesti käyttäytyvistä pöllöistä". Maaliskuun 2004
loppuun mennessä tietoja tuli 51 nälkiintyneen oloisesta viirupöllöstä ja
kuudesta lehtopöllöstä. Huuhkajista ilmoitettiin 11 havaintoa ja varpuspöllöstä kuusi. Joistakin oli vaikea tulkita,
oliko nälkiintyminen syy vai seuraus
siipirikosta: osa huuhkajista päätyi hoitoon törmättyään ensin junaan tai sähkölinjaan.

Kiitokset
Suuret kiitokset kaikille petolintuharrastajille, joiden maastouurastuksen tuloksiin tämäkin petolinturaportti perustuu! Monet rengastajat ovat jo parikymmentä vuotta kolunneet petoruutujaan
ja palauttaneet tietonsa tunnollisesti.
Tyytyväisiä olemme myös siitä, että
uusia petolintuharrastajia on ilmaantuLINNUT-VUOSIKIRJA 2003
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nut vuosittain. Jukka Haapalaa kiitämme ruutuaineiston analysoinnista. Kiitokset englanninkielisen yhteenvedon
tarkistuksesta Diane Alaruikalle.
Summary: Breeding and population
trends of raptors and owls in Finland
in 2003 - a good vole year in
Western Finland.
The nationwide Finnish monitoring study of
common birds of prey, the Raptor Grid, has been
going on for over twenty years. The aim of the
Grid survey is to produce comparable data for
the estimation of population trends. The survey
is based on a lOxl0 km grid of the Finnish Coordinate System, thus one study plot is 100 km 2•
The study plots are carefully checked in order
to find all the nests and other occupied territories of the birds of prey. For further description
of the method, see Saurola 1986. In 2003, 130
study plots shown in Fig. l were checked (132
in 2002, Björklund et al. 2003). Table 1 shows
the highest totals of active nests (= nests with
eggs) found in the study plots. In Fig. 3, the
population indices between 1982 and 2003 were
drawn for most species by comparing each year' s
data to a chosen baseline indicated with zero
(here 1997). Since 1986 additional information
beyond the Raptor Grid study plots has also
been gathered from ringers or working groups
with a Raptor Questionnaire. In the Questionnaire the ringers report the total amount of territories and nest sites they have checked, the
numbers of active nests and occupied territories, as well as data on clutch and brood sizes.
In total, 344 Questionnaires were returned from
255 ringers or working groups in 2003. Tables 2-5 show the results obtained from this
data by the areas of the regional ornithological societies (Fig. 2).
In 2003, ca. 46,010 potential nest sites were
checked (44,650 in 2002). In addition to the nest
sites mentioned in Table 2, the total includes also
the checked territories of ground nesting species (Circus sp., Bubo bubo and Asia flammeus)
and Accipiter nisus. More big twig nests, greater natural holes and nest-boxes for owls were
checked than in previous year. As expected,
based on the good vole situation in the autumn
of 2002 (Henttonen & Kaikusalo 2002), the vole
cycle reached its peak in the spring of 2003 at
]east in Western Finland (Henttonen & Kaikusalo 2003a). Based on ringers' observations, the
level of vole populations in other parts of the
country was highly variable. The vole populations crashed in Southern Finland during the
spring and in Western Finland later in the summer (Henttonen & Kaikusalo 2003b ), when most
of the birds of prey had already succeeded in
raising their broods.
Not surprisingly, the year was favourable for
nesting of many species preying on microtines.
The amount of occupied territories of raptors
found (5 936, Table 3) exceeded by over 800 the
corresponding amount in 2002, which was not
a weak year either. The occupied territories include all verified breeding attempts (4 081 altogether, over 500 more than in 2002) as well
as other occupied territories in which the onset
of breeding was not verified. Owls were even
more conspicuously present and breeding: from
7 041 occupied territories 4 729 breeding at-

tempts were confirmed (5 816 and 3 649 correspondingly in 2002).
Slightly more breeding attempts of Pernis
apivorus were recorded (Table 3) than in the
previous year, but overall the current population trend of the species does not show a bright
future (Fig. 3). Since a nest of P. apivorus is hard
to find, the proportion of active nests and fledged
broods of all occupied territories was typically
low, 31 % (in 1986-2003 on the average 29 %,
compared to 74 % of Accipiter gentilis!).
Milvus migrans bred again in Finland: five
occupied territories were detected; three young
were raised in both nests found.
The amount of occupied territories of Circus
aeruginosus remained at the same level as in
2002, but the proportion of active nests and
fledged broods declined. Either the pairs did not
breed or the breeding attempt was destroyed
before its verification. More than 20 % of the
reported breeding attempts failed in 2003, which
exceeds by over four percentage units the average of the annual proportion of destroyed nests
in 1986-2003 (Table 5). The reported numbers
of occupied territories and active nests of C.
cyaneus were higher than in previous years, but
not as high as could be expected in a top vole
year. One clutch with seven eggs was found. A
clutch of the same size has been encountered
only once before. Seven young has never been
reported however. The second nesting ever of
C. macrourus in Finland raised three fledglings.
In 1993, a male C. macrourus bred with a female C. pygargus in Lapland (area 92) and raised
three hybrid young (Nikander et al. 1994). Six
occupied territories of C. pygargus were found
in southwestern Finland. All three breeding attempts failed.
According to the Raptor Grid data, the Accipiter gentilis population has remained on the
same level for the past ten years after a decline
in the early 1990's (Fig. 3). However, the amount
of both occupied territories and breeding attempts were the second largest during the Questionnaire period (Table 3). The result reflects a
difference between the methods: ringers' activity in searching for nests in a wider area affects
the Questionnaire data more easily whereas the
Grid data tied to a certain area should give a
better estimate of the population trend. For example in 2003 the biggest amount of nests in
the Questionnaire data was again found in a
small area 72 where the species has been under
a special survey for several years. The breeding
result in 2003 was close to the long-term average. Although A. nisus is the most common raptor in Finland, the amount of reported breeding
attempts was only the fourth biggest of the raptors. This small bird of prey has not been as
popular among the ringers as, for instance, A.
gentilis or Falco tinnunculus. The top number
of nests found was ten from one l 0x 10 km study
plot (record 15 nests from the same plot in 2001).
The average brood size (4.36 young / successful nest) was the greatest and the breeding result (3.92 young / active nest) was the best of
the Questionnaire period. Two broods with seven young were found (areas 71 & 81; only four
times before).
The promising rise in the declining population trend of Buteo buteo in 2002 remained temporary (Fig. 3, Björklund et al. 2003). At most,
seven occupied territories were found this year
in lOxl0 km study plots where over ten years
ago there had been 15 and 13 territories. The
trend is apparent in almost every local area in-
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dicating a rea! decline instead of a lower searching activity. The breeding success was not good:
as much as 15 % of breeding attempts failed
(10.9 % on average). Instead, the B. lagopus
population reached its peak in 2003. Seven years
have passed since the last peak, so the future
shows whether the five years cycle of B. lagopus will start again (Fig. 3). Most of the nests
were found again in Lapland, but as in a typical
peak year breeding attempts were also verified
in more southem areas (Table 3). For example,
in area 91 a total of 30 breeding attempts were
reported while in 2002 there were none! In the
same area one study plot gathered the second
best number of breeding B. lagopus (6 in 100
km 2 ) in 2003 although during the 21 previous
years not even one occupied territory has been
found from the same plot. Occupied territories
and nests were also found as south as in Central
Finland.
For Falco tinnunculus the year was again successful, especially in the vole area in Western
Finland (Fig. 4). In total, 1 770 breeding attempts were 425 more than in 2002, but the
number of suitable nest-boxes and twig nests
checked did not increase in proportion suggesting that a bigger proportion of nest-boxes set
up earlier were inhabited. Out of the 1 549 nests
with young, unprecedented 7 863 nestlings were
counted and 7 839 ringed (5 869 ringed of 5 936
nestlings in 2002), which is more than in any
other birds of prey in one year. The average
breeding result was the best of the Questionnaire period (Table 5). Two clutches with nine
eggs were found (only twice before) and five
broods with eight nestlings were encountered
(8 times in 1986-2002).
Of the 88 occupied territories of F. columbarius 47 breeding attempts were found. In Lapland, the main breeding area of the species, the
amount of active nests doubled from the previous year, but a few breeding pairs were met also
in Southern Finland. A sudden increase in the
curve of the population trend (Fig. 3) reflects
fluctuations in the small Grid data of the species rather than a true change in the population
size. The amount of occupied territories of F.
subbuteo was a modest record in the Questionnaire period. As in 2002, in 55 % of the occupied territories no nests were found. Again a high
proportion of breeding attempts were destroyed
and the breeding results remained below the
average of the yearly averages in 1986-2003.
One fledged F. vespertinus brood of three young
was found (Ohtonen 2003). This was the first
official breeding record of the species in Finland. Thirteen active nests of endangered F. rusticolus were found.
After an increase in the previous year the
decline of Bubo bubo continued (Fig. 3). However, the proportion of unsuccessful nests of
ali breeding attempts was only 19.8 % while
the average is over 24 %. Surnia ulula had the
best breeding year since 1988-89: as many as
76 breeding attempts were found mainly in the
vole-rich areas 61, 74, 81 and 92. Distribution
of brood sizes in the Questionnaire data in
1986-2003 is given in the Finnish text (see Hiiripöllö). Glaucidiwn passerinum took also advantage of the good vole year. Again new
records in the amounts of occupied territories
(1 214) and breeding attempts (798) were
made. Interestingly, 5 608 nest-boxes of the
tiny owl were checked which is only 68 more
than in the previous year, although 220 more
acti ve nests or broods were found. Thus the
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increase in the amount of nests was not only
due to an increased searching activity; rather
the G. passerinum inhabited a bigger proportion of nest-boxes already set up than before.
One IOxlO km study plot gathered a record of
23 nests, which produced l 20 nestlings (compare with Aegolius funereus)! In two other
study plots the amount of nestlings exceeded
one hundred. The breeding year was again successful: in total 4 069 young were ringed. Five
clutches with ten eggs were found (five times
before in 1986-2002).
The number of breeding pairs of Strix aluco
was still high according to both Grid and Questionnaire data (Fig. 3). In one !Ox!O km study
plot there were 18 occupied territories with 15
verified breeding attempts. One clutch with seven eggs was found. The number of breeding attempts of S. uralensis was less than in 2002 but
still more than in an ordinary year. The total
amount of occupied territories found was however the greatest during the Questionnaire period. The breeding success was good as well (Table 5). One clutch with even eight eggs was
found, but it was not successful. S. nebulosa was
also more abundant than usually: the number of
occupied territories and nests was bigger than
for ten years ! As expected, most of the breeding
attempts were situated in Westem Finland. The
average breeding success was the second best
of the Questionnaire period. The largest brood
had six young in area 61 - besides this one brood
with seven young has been announced once. A
few polygamous breeding cases were reported
in area 61.
As Figures 3 and 5 show, the previous year' s
peak in population trend of Asio otus was not
temporary. Instead, more breeding attempts than
ever in 1986-2002 were reported ! This trend was
the most conspicuous on western coast. The average clutch size was the largest and the brood
size the second largest of the Questionnaire period. With a low proportion of destroyed nests
the average breeding result was the second best
as well (Table 5). Most of the breeding attempts
(82 % in 2003) were verified only on the basis
of the constant begging of the fledged young.
One exceptionally big clutch with eight eggs was
found in area 81. Two broods with seven young
were found in area 71. Despite the vole peak,
the amount of occupied territories of A. flammeus remained at exactly the same level as the
year before and the proportion of breeding attempts in the territories even decreased. Yet the
average brood size was the second biggest of
the Questionnaire data. However, some observations suggested that fledged broods disappeared suddenly, perhaps due to a crash in the
vole population.
The nomadic Aegolius funereus is one of the
best indicators of the vole cycles (see e.g. Sundell et al. 2004). Both the Grid and the Questionnaire data show that the year 2003 was one
of the best breeding years for A. funereus for a
long time (Figures 3 and 6). The centres of occurrence were at western coast (Table 4) - one
1Ox10 km grid square had 30 nests of A. funereus
producing 138 young. This is more nestlings
than any bird of prey has raised in a study plot
during the Grid survey. The record ofthe number
of nests is 40 nests of A. fwzereus in a study plot
in 1989. The breeding result in 2003
(4.17 young / active nest, n=l 123) was more
than one nestling larger than the average in
1986-2003. Two clutches of ten eggs were
found.
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