Suomen merikotkat 1999
- kanta kasvaa edelleen
Torsten Stjernberg, Juhani Koivusaari ja Jouko Lehtonen
Tämä kirjoitus perustuu Suomen WWF:n merikotkatyönJhmän ja sen aluehJöryhmien vuodesta 1973 alkaen keräämään havaintoaineistoon. Artikkelin sisällöstä vastaavat kirjoittajat. Vuosina 1999 ja 2000 havaintoja keränneet
ja hJöryhmän käyttöön toimittaneet henkilöt
luetellaan Kiitokset-kappaleessa. Koko seurantajaksoa koskeva havaintojenkerääjäjoukko on
esitetty aiemmin julkaistuissa artikkeleissa
(Stjernberg ym. 1990, 1997).

V

uonna 1998 ennustimme, että
vuonna 2000 Suomessa aloittaa pesintänsä yli 200 merikotkaparia (Stjemberg ym. 1999).
Tässä kuvaamme merikotkakantamme kehitystä ja pesimätulosta vuosina 1999-2000,
joten näemme, onko e1muste toteutunut.
Lisäksi esittelemme merikotkan ensimmäiset todetut maapesinnät Suomessa sekä
1990-luvulla asuttujen merikotkanpesien
suojelutilannetta. Esitämme myös joitakin
tietoja viime syksynä Tukholman saaristossa pidetystä kansainvälisestä merikotkakokouksesta Sea Eagle 2000, johon oli kokoontunut merikotkan tutkijoita ympäri maailmaa.

Aineisto, menetelmät ja aluejako
Aikaisempaan tapaan katsauksen aineistona on WWF Suomen merikotkatyöryhmän
vuodesta 1973 keräämä, koko maata käsittävä inventointitieto. Tilastoja on täydennetty saatavissa olevilla, joskaan ei yhtä
kattavilla tiedoilla jaksolta 1970-1972.
Merikotkatutkimuksen menetelmät ja tulosten laskentatavat on kuvattu aikaisemmin (Stjembergym.1990, 1997, 1999, Stjemberg & Koivusaari 1995). Pesimätulos on
laskettu aiempaan tapaan "asuttua reviiriä" kohti (Postupalsky 1977). Asutuksi tulkitulla reviirillä on koristeltu pesä tai pesässä on todettu munia tai poikasia. Postupalskyn (1977) suosituksesta poiketen perustiedot merikotkaparien pesintämenestyksestä
vain harvoin perustuvat kahteen pesällä
käyntiin.
Kaikki tiedossa olevat vanhat reviirit ja
pesäpaikat on tarkastettu vuosittain ja lisäksi on etsitty uusia. Samat tarkastajatovatjatkaneet uurastustaan myös 1999-2000, tosin
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inventointeihin on saatu myös jonkin verran uusia voimia. Reviirien inventointitehokkuus on pääsääntöisesti ollut sama kuin
aikaisemmin. Varsinais-Suomessa inventointiteho kuitenkin oli vuonna 2000 hieman normaalia alhaisempi. Aluetyöryhmiä
on tällä hetkellä seitsemän: Länsi-Uusimaa
ja Turun saariston kaakkoisosa, Turun saaristo ja rannikko, Satakunta, Ahvenanmaa,
Merenkurkku, Oulun lääni sekä Lapin lääni.
Läänijakoa on Suomessa äskettäin muutettu. Vertailukelpoisuuden vuoksi käytämme kuitenkin pääsääntöisesti sitä aluejakoa, jota olemme aikaisemminkin käyttäneet ja joka vallitsi Suomessa vielä 1996
(Tilastokeskus 1996). Tulosten esittelyssä
käytämme seuraavia nimityksiä: 1) Ahvenanmaa, käsittää koko maakunnan, 2)
Turun ja Porin lääni, käsittää koko läänin,
siis myös Satakunnan, sekä Länsi-Uudenmaan, mikäli ei toisin mainita, 3) Merenkurkku, käsittää Vaasan läänin, 4) Oulu, käsittää Oulun läänin ja 5) Lappi, käsittää
Lapin läänin. Kuvissa 1 ja 2 olemme käyttäneet Turun ja Porin läänin tilalla aluejakona
Varsinais-Suomea ja Satakuntaa.

Noin 200 paria vuonna 2000
Vuonna 1999 löydettiin Suomesta 162 ja
vuonna 2000 167 asuttua reviiriä (kuva 1).
Uusia reviirejä löytyi vuonna 1999 peräti 24
ja vuonna 2000 15. Koska asuttuja pesiä ei
näinä vuosina löytynyt kaikilta jo entuudestaan tunnetuilta reviireiltä, pylväät kuvassa
1 eivät kasva niin rajusti, kuin yllä mainitut
luvut uusista reviireistä olisivat edellyttäneet. Jos todettuihin asuttuihin reviireihin lisäämme "kadoksissa olevat parit", saamme
vuoden 2000 parimääräksi 206. Tämän lisäksi on melko varmasti olemassa inventoijille
joitakin kokonaan tuntemattomia pareja,
etenkin nyt, kun jatkuvasti muodostuu uusia pareja, jotka saattavat asettua sekä ei perinteisiin merikotkabiotooppeihin että kokonaan uusille alueille. Arviolta näiden kokonaan tuntemattomien parien lukumäärä
vuonna 2000 oli suuruusluokaltaan 10-20
(Stjemberg & Koivusaari 2001). Varovainen
arvio voisi täten olla, että Suomen merikotkakanta vuonna 2000 käsitti runsaat 200 paria. Siten ennusteemme, että Suomessa
vuonna 2000 pesisi yli 200 paria, voidaan
katsoa toteutuneeksi.
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seuranta

Kanta kaksinkertaistunut
kahdeksassa vuodessa

Kolmen viime vuoden aikana (1998-2000)
asuttujen reviirien lukumäärä on ollut melko vakaa, vaikkakin lievässä nousussa .
Määrä on näinä vuosina kasvanut 158:sta
167:ään (kuva 1). Jos tarkastellaan koko
1990-lukua voidaan todeta, (1) että kanta on
kaksinkertaistunut kahdeksassa vuodessa
(kuva 1), ja (2) että vuotuinen keskimääräinen kannan kasvu 1990-2000 on ollut 7,5 %
(Stjernberg & Koivusaari 2001). Alueellinen
vaihtelu vuotuisessa kannankasvussa on
ollut melko suuri: Ahvenanmaalla 7,5 %,
Turun ja Porin läänissä 14,1 %, Merenkurkussa 4,8 % sekä Pohjois-Suomessa (Lappi
+ Oulu) 3,8 %. Koko Suomessa todettu keskimääräinen kannan kasvu on aika tarkkaan sama, kuin mitä se on ollut Ruotsissa
1990-luvulla (7-7,5 %; Helander 2000).
Edellisessä katsauksessa totesimme,
että kanta 1990-luvulla on tihentynyt ydinalueilla ja että lyhin etäisyys kahden asutun
pesän välillä Ahvenanmaalla oli 3,4 km
(Stjernberg ym. 1999). Vuosina 1999 ja 2000
Ahvenanmaalla lyhin etäisyys oli 1,8 km ja
Merenkurkussa peräti vain 1,5 km (Stjernberg & Koivusaari 2001). Merenkurkun tapauksessa molemmat pesinnät onnistuivat.
Tihenevä kanta pitäisi myös näkyä lisääntyvien reviiritaistelujen muodossa.
Syyskuussa 2000 ahvenanmaalainen pariskunta havaitsi illansuussa kahden merikotkan ottavan mittaa toisistaan ulapan yllä, ja
miten ilmataistelun sankarit vähitellen päätyivät mereen, missä kaksintaistelu jatkui.
Kun pelastuspartion vene saapui paikalle,
toinen lintu (rengastettu pesäpoikasena
Ruotsissa v. 1996) oli jo menehtynyt, toinen
hakeutui uimalla niemen nokkaan, josta se
sitten seuraavana aamuna vaivalloisesti
lähti lentoon. Ruumiinavaus, sukupuolen
määritys ja tarkempi tutkimus on vielä tekemättä. Linnun sukupuoli on kiinnostava
mm. sen takia, että Norjasta on kantautunut
tietoja useammastakin reviiritaistelusta,
jossa toinen lintu on kuollut, ja jossa taistelijoina on ollut kaksi naarasta (A. 0. Folkestad, henk. ilm.).

175

150

r---===================;-------------,
E3 Lappi
•
Uusimaa
~ Merenkurkku
~
1

1

i

1

D
B

!]]] Oulun lääni

~~

Ahvenanmaa

Satakunta

,---,

Varsinais-Suomi

.!!!

~ 125 f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j : ~ ~

.....C:0
'--

25

100 t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 ' . = = = t :

E:

::i

~

75

0..

~------------------==i~~,~,t~IIII

50

0

=LLLLZ0<=cLLL.LLLLZ0<='L'.'LZLLLLLLLLZ0<=cLLL.LLLL'L/h=<=cLLL.LLLLZ0<=cLLL.LLLLZ0<=cLLL.CLLLLLLLZ0=

1970

72

74

76

78

1980

82

84

86

88

1990

92

94

96

98

2000

Vuosi/ Year
Kuva 1. Asuttujen merikotkareviirien määrä Suomessa osa-alueittain 1970-2000. Tiedot v. 1970-1972 eivät
ole yhtä kattavia kuin myöhäisemmällä jaksolta, samoin Ahvenanmaan tiedot 1970-1978.
Figur 1. Antalet kända bebodda havsömsrevir i Finland delområdesvis 1970-2000. För Ålands vidkommande
äruppgiftema för 1970-1978 inte heltäckande, ej heller för Åbo och Bjömeborgs Iän samt Kvarkenområdet
1970-1972. Lappi= Lapplands Iän, Uusimaa= Nylands Iän, Merenkurkku= Kvarkenområdet, i praktiken
Vasa Iän, Oulu= Uleåborgs Iän, Satakunta= Satakunda, Ahvenanmaa= Åland, Varsinais-Suomi= Egentliga
Finland.
Fig. 1. The numbers af accupied territaries af Haliaeetus albicilla in different sub-regians in Finland in
1970-2000. The numbers far the Aland Islandsin 1970-1978 are nat as camplete as later anes, neither the figuresfar the ather regians in 1970-1972. Lappi= Lapland, Uusimaa= the pravince afUusimaa, Merenkurkku
= the Quark area (= the pravince afVaasa), Oulu= the pravince afOulu, Satakunta= the caunty afSatakunta.

160

Merenkurkku

V,

Oi 140

.s;

t;

Varsinais-Suomi

(!)

-~
c: 120
00 C:
Cll

Ahvenanmaa
f--------~

,ä::

'6a.. ~2 100

t----------------------------,--rl

-~ cij
00

-c::

·:3

'+-

Cll

(!)

;;; ~

80

t-------------------------j

..>::: .Q

~E
:::i ::i

Pesimätulos

Vuonna 1999 Suomessa rekisteröitiin 145
ja vuonna 2000 peräti 172 poikasta (kuva
2). Kasvu on ollut nopeaa, sillä vasta vuonna 1996 todettujen poikasten määrä kirjoitettiin merikotkaprojektin aikana ensimmäistä kertaa kolmenumeroisella luvulla
(tasan 100 poikasta). Muutos 1970-luvun
alkupuolen tuloksiin 4-10 poikasta/vuosi
on melkoinen.
Vuonna1999vain40,0 %pesintäyrityksistä Merenkurkussa onnistui. Muilla
osa-alueilla onnistumisprosentti oli selvästi korkeampi (kuva 3). Syy voi olla sekä satLINNUT-VUOSIKIRJA 2000
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Kuva 2. Rengastusikäisten merikotkanpoikasten määrä Suomessa osa-alueittain 1970-2000.
Figur 2. Antalet kända havsörnsungar (halvvuxna) i Finland 1970-2000. För delområden, se Fig. 1
Fig. 2. The numbers afhalf-grawn Haliaeetus albicilla nestlings in different regians in Finland in 1970-2000.
Far regians, see Fig. 1.
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Kuva 3. Onnistuneiden pesintöjen osuus (%) Suomen merikotkilla osa-alueittain
1970-2000. Vaakasuora viiva kuvaa vertailutilannetta häiriytymättömässä populaatiossa (72 %).
Figur 3. Andelen lyckade havsömshäckningar (%) årsvis i fyra delområden i Finland
1970-2000. För delområden, se Fig. 1 & 4. Den vågräta linjen anger nivån ien ostörd
population (72 %).
Fig. 3. Successful nesting attempts (%) o/Haliaeetus albicilla in different regions in
Finland in 1970-2000. For regions, see Fig. 1 & 4. The horizontal line represents the
level in an undisturbed population (72 %).

tumassa että talven sääoloissa. Hyvin leuto
alkutalvi sai ilmeisesti jotkut parit aloittamaan pesintänsä normaalia aikaisemmin.
Sitten sattui kunnon takatalvijakso, joka ilmeisesti tuhosi joitakin pesintöjä. Ne parit,
jotka aloittivat myöhemmin, onnistuivat
paremmin.
Vuonna 2000 pesimistulos oli hyvä kaikilla osa-alueilla, etenkin Turun ja Porin
läänissä (kuvat 3 ja 4). Tarkasteltuna viisivuotisjaksoittain voidaan todeta, että
Ahvenanmaalla viimeisen jakson aikana
sekä keskimääräinen poikastuotto että pesintöjen onnistumisprosentti ovat hieman
laskeneet edelliseen jaksoon nähden (kuvat 5 ja 6). Silti saarimaakunnassa poikastuotto (poikasia/ asuttu reviiri) on melko
korkea (0,93) ja samaa tasoa kuin Turun ja

76

Kuva 4. Merikotkien keskimääräinen vuosittainen poikasmäärä asuttua reviiriä kohden osa-alueittain 1970-2000.
Figur 4. Genomsnittligt antal havsömsungar/bebott revir/år i olika delområden i Finland 1970-2000. För delområden, se Fig. 1. Turku= Åbo och Bjömeborgs Iän, inkluderar även data för Nylands Iän.
Fig. 4. The average numbers ofnestlingsloccupied territo1y/year ofHaliaeetus
albicilla in different regions in Finland in 1970-2000. For regions, see Fig. 1.
Turku = the province afTurku and Pori comprises the county af Varsinais-Suomi and the county ofSatakunta; here it also includes datafrom the province of
Uusimaa.

Porin läänissä (0,92) ja Merenkurkussa
(Vaasan lääni) (0,87). Jälkimmäisissä lääneissä pesimistulos oli noussut edellisestä
jaksosta. Helanderin (1994) mukaan keskimääräinen poikastuotto / asuttu reviiri häiriöttömässä merikotkakannassa (Ruotsin
itämeripopulaatio ennen v. 1954, Norja ja
Grönlanti) vaihteli 0,8 ja 1,2 välillä. Täten
voidaan todeta, että Suomen merikotkakannan pesimätulos Itämeren piirissä
näyttää nyt normalisoituneen.
Vaikka pesimätulos Lapissa viimeisenä viisivuotisjaksona on laskenut (kuvat 5
ja 6), se oli vuonna 2000 hyvä (kuvat 3 ja 4).
Kaikkina neljänä viisivuotisjaksona 19801999 pesimätulos (poikasta/ asuttu reviiri)
on vaihdellut 0,68 ja 0,92 välillä (kuva 5).
Nämä luvut ovat samaa suuruusluokkaa,

kuin mitä on todettu Pohjois-Ruotsissa ja
Kuolan niemimaalla (Helander 1996,
Ganusevich 1996).
Lapissa merikotka elää lisääntymismahdollisuuksiensa äärirajoilla. Täällä
ruuan puute ja/tai kovat sääolot pesäpoikasaikaan usein vaikuttavat siihen, että toinen poikanen tai koko poikue kuolee.
Vuonna 1999 koko Suomesta kuolleena
löydetystä viidestä poikasesta neljä löytyi
Pohjois-Suomesta. Vastaavasti, vuonna
2000 kuolleena löydetystä yhdeksästä poikasesta kuusi löytyi Pohjois-Suomesta.
Pohjois-Suomessa 1995-2000 todetusta 96
poikasesta 19,7 % kuoli pesäpoikasaikaan,
verrattuna Etelä-ja Länsi-Suomen tilanteeseen, jossa 718 poikasesta vain 1,5 % menehtyi (Stjernberg & Koivusaari 2001).
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Kuvassa 7 esitämme tiivistelmän merikotkakannan ja sen pesimätuloksen kehityksestä koko maassa vuosina 1980-2000
sekä 1972-1998 Merenkurkussa ja Turun ja
Porin läänissä, mistä on vertailukelpoiset
tiedot 29 vuodelta. Jälkimmäisillä alueilla
pesimätulos vuonna 2000 oli 1,05 poikasta/ asuttu reviiri ja koko maassa 1,03.
Taulukoista 1 ja 2 käy ilmi, ettei pelkästään pesimätulos (poikasia/ asuttu reviiri),
vaan myös poikuekoko oli 1970-luvulla
selvästi alhaisempi kuin 1990-luvun jälkipuoliskolla. Se on vähitellen noussut ja oli
jaksolla 1995-1999 Merenkurkun alueella
1,67 ja Ahvenanmaalla 1,64 poikasta/ poikue, eli aika tarkkaan samaa suuruusluokkaa, kuin nykyisin Ruotsin itämerikannassa (Helander 2000). Häiriöttömässä Ruotsin itämerenkannassa (ennen v. 1954) se oli
Helanderin (1994) mukaan 1,84 poikasta/poikue.
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Taulukko 1. Merikotkan poikuekoko Merenkurkun alueella 1965-1999.
Tabell l. Havsömcns ungkullstorlek i Kvarkcnområdct 1965-1999.
Table 1. Brood size af Haliaeetus albicilla in Westem Finland (The Quark region) in 1965-1999.
Poikuekoko
Ungkullstorlek
Broods/ze

1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999

1

2

3

2
6

1
1
4
9
12
19
43

0
0

8
8

15
24
27

3
7
12
17
27
45
73

0

0
0
2
3

Keskiarvo
Medeltal
Mean

1,33
1,14
1,33
1,53
1,44
1,51
1,67

Taulukko 2. Merikotkan poikuekoko Ahvenanmaalla 1976-1999.
Tabell 2. Havsömens ungkullstorlek på Åland 1976-1999.
Table 2. Brood size of Haliaeetus albicilla on tlzeAland lsland~ in 1976-1999.

Kaksi ensimmäistä maapesintää

Suomessa merikotka rakentaa pesänsä
puun latvaan, Ahvenanmaalla ja Turun ja
Porin läänissä useimmiten jykevään mäntyyn. Jaksolla 1972-1994 useimmat tunnetut pesät Ahvenanmaalla (95 %, n= 79) sijaitsivat männyissä, 5 % lehtipuissa (Wallgren ym. 1998). Merenkurkussa, missä
kuusi on saaristometsien valtapuuna, noin
20 % pesistä sijaitsee kuusissa (Koivusaari
1993).
Vuonna 1998 yksi Ahvenanmaan merikotkapareista, jolla entuudestaan oli kaksi
vaihtopesää lepissä ja yksi koivussa, rakensi pesänsä 31 m korkean teräksisen väylämerkin ylätasanteelle ja kasvatti siinä vuosina 1999-2000 3+2 poikasta. Läpiruostunut merimerkki poistettiin syksyllä 2000.
Tiettävästi tämä merikotkan linjamerkkipesintä on ensimmäinen tällainen tapaus
Suomessa. Tekopesän merikotka kuitenkin hyväksyy, totesimmehan aikaisemmin, että vuonna 1998 23 % pesinnöistä oli
tekopesissä (Stjernberg ym. 1999).
Yllätys oli suuri, kun vuonna 2000
Ahvenanmaan ulkosaaristosta varmistui
kaksi merikotkan maapesintää. Toinen niistä oli niin ulkona merellä, että "harmaahylkeet olivat lähimpiä naapureita". Molemmat pesimäsaaret ovat puuttomia avoluotoja, 1,0 ja 3,2 ha kokoisia ja maksirnikorkeus 5 m merenpinnasta. Luodoilla ei ollut
jyrkänteitä. Molemmat pesintäyritykset
epäonnistuivat. Ulompana merellä sijain-

Poikueita
Kullar
Broods

1

1976-1979
1980-1984
1985-1989
1985-1989
1990-1994
1995-1999
Pre-1954

(11
(24

15
27
47
55
24

Poikuekoko
Ungkullstorlek
Broods/ze
2

Poikueita
Kullar
Broods

3

3
9
7
24
55
79
58

0
1
1
1
4
5
9

14
34
23
52
106
139
91

Keskiarvo
Medeltal
Mean

1,21)1)
1,32)1)
1,39 2)
1,50 3l
1,59 3l
1,64 3l
1,84 4>

1) Poikasten lukumäärä todettu maasta käsin/ Antalet boungar fastställt från marken / Numbers of
nestlings established from the ground.
2) Poikasten lukumäärä todettu rengastettaessa / Antalet boungar fastställt vid ringmärkningstillfället / Nests inspected by c/imbing the tree (nestlings ringed).
3) Ainoastaan kiivetyt poikaspesät kelpuutettu / Här ingår endast ungkullar konstaterade genom
klättring / On/y nests inspected by c/imbing accepted.
4) Helander 1994: Ruotsin itämerikannan poikuekoko <1954 (ei ympäristömyrkkyjen vaivaama)/
Ungkullstorleken i Sverige före 1954 (icke påverkad av miljögifter) / Brood size <1954 in Swedish
Baltic (undisturbed).

Ahvenanmaan ulkosaaristossa todettiin kesällä
2000 Suomen kaksi ensimmäistä merikotkan
maapesintää. Toisen pesän kuoppa sijaitsi hehtaarin kokoisen avoluodon korkeimmassa kohdassa.© Torsten Stjernberg

In 2000 the first two Sea Eagle nests build on the
ground in Finland were observed on apen tree-less
skerries in the outennost archipelago of the Aland
Islands.
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Taulukko 3. Vuosina 1990-1999 asuttujen merikotkien pesäpaikkojen suojelu- ja maanomistustilanne Suomessa osa-alueittain (Stjemberg & Belowin 2000 mukaan). Osa pesistä on sekäluonnonsuojelu-ettäNatura-alueilla. ALA= Ahvenann1aa, V+S = Varsinais-Suomi sekä Satakunta, UUS =Uusimaa, MER = Merenkurkku,
OUL = Oulun lääni, LAP = Lapin lääni.
Tabell 3. Skyddsstatus för havsörnsbon i Finland som varit bebodda minst en gång under perioden 1990-1999 (enligt Stjemberg & Below 2000). Vissa bon ingår såväl i skyddsområden som i Natura 2000 områden. OBS. Siffroma kan ge en felaktiguppfattning om bonas skyddsstatus på Åland och i Lappland. PåÅ!and förutsätter
förändring i markanvändning vid örnboplats ett tillstånd av landskapsstyrelscn. l Lappand är sgs. alla boplatser på statsägd mark och är följaktligen automatiskt skyddade via Forststyrelsens generella skyddsdirektiv och en år 2000 upprättad skyddsplan för varje boplats.
Table3. Protectionstatus of Haliaeetus albioillanests inFinland occupied at !east once in 1990-1999 (according to Stjernberg & Below 2000). Some ofthe nests occur
both within sanctuaries and Natura 2000 areas. N ote: Thejigures might give a wrong impression ofthe protection status ofthe nests on the Äland Islands and in Lap/and. On the Aland Is/ands any change in la11d-use in the vicinity ofa nest-site needs a license ofthe provincial authorities. In Lapland almost ali nests are on state owned land, a11d lienee they are protected via general rules by Metsähallitus (the former Forest a11d Park Service).
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not yet protected.

nut oli mahdollisesti uusi vaihtopesä parille, joka edellisenä vuonna rakensi ensimmäistä pesäänsä raitaan, jonka myrsky sitten katkaisi seuraavana talvena. Toinen
maapesä oli merkeistä päätellen ilmeisesti
ollut olemassa jo jonkun vuoden, mutta jäänyt löytämättä, kun inventoija (TS) tuloksetta oli tarkastanut vain lähiseudun lehtipuita kasvavia saaria. Todettakoon silti, että
noin viiden viime vuoden aikana TS on aktiivisesti yrittänyt hakea merikotkan mahdollisia maapesintöjä Ahvenanmaan ulkosaaristossa - ajatus tällaisesta mahdollisuudesta ei siis ole ollut aivan vieras.
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Merikotkan pesäpaikkojen
suojelutilanne
Vuonna 1998 teimme yhteenvedon sinä
vuonna asuttujen pesien suojelutilanteesta
ja totesimme, että 151 asutusta pesästä ainoastaan 19 (13 %) oli suojelualueilla. Sen
lisäksi 33 pesää (22 %) sijaitsi ehdotetulla
Natura 2000 alueella (Stjernbergym.1999).
Kaksi kolmasosaa sinä vuonna asutuista
pesistä eli 66 % jäi kokonaan suojelualueiden ulkopuolelle. Samassa kirjoituksessa
totesimme myös, ettei yhden vuoden aikana asuttujen pesien tarkastelu anna kokonaiskuvaa merikotkareviirien koko tilanteesta, koska saman reviirin muut mahdolliset vaihtopesät silloin jäivät tarkastelun
ulkopuolelle. Nyt voimme esittää kattavampaa tilastoa (Stjernberg & Below 2000).
Jaksolla 1990-1999 todettiin Suomessa
347 vähintään kerran käytössä ollutta merikotkan pesää (taulukko 3; Stjernberg &
Below 2000). Näistä ainoastaan 40 (12 %) oli
suojelualueilla. Pesistä 126 (36 %) oli ehdotetuilla Natura 2000 -alueilla Qotkut näistä
sisältyivät myös olemassa oleviin suojelualueisiin). Peräti 218 (63 %) pesistä sijaitsi
paikoilla, joita ei ole suojeltu tai edes suun24

Kuva 5. Merikotkien keskimääräinen poikasmäärä asuttua reviiriä kohden viisivuosittain eri osa-alueilla Suomessa 1970-1999.
Figur 5. Genomsnittligt antal havsömsungar/bebott revir/år femårsvis under perioden 1970-1999 i olika delområden i Finland. För delområden, se Fig. 1 & 4.
Fig. 5. The average numbers ofHaliaeetus albicilla nestlings/occupied territ01y!year in pentads in different regions in Finland in 1970-1999. For regions, see Fig. 1 & 4.
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Kuva 6. Onnistuneiden merikotkan pesintöjen osuus (%) viisivuosittain eri osa-alueilla Suomessa
1970-1999.
Figur 6. Andelen lyckade havsömshäckningar (%) femårsvis i olika delområden i Finland 1970-1999. För
delområden, se Fig. 1 & 4.
Fig. 6. Successfiil nesting attempts (%) of Haliaeetus albicilla in pentads in different regions in Finland
1970-1999. For regions, see Fig. 1 & 4.
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niteltu suojeltaviksi. Kun suojelusuunnitelmat ovat toteutuneet ehdotetussa laajuudessaan, pesien suojelutilanne on, jos ei
hyvä, niin ainakin kohtuullisen hyvä.
Ahvenanmaan ja Lapin läänin osalta
luvut taulukossa 3 saattavat antaa väärän
kuvan pesien suojelutilanteesta. Ahvenanmaalla on jo pitkään ollut käytössä järjestelmä, jossa kaikki luontoa muuttava toiminta merikotkien reviireillä on edellyttänyt maakuntahallituksen luvan. Lapissa
taas 85 % pesistä on valtion mailla, joilla
vallitsee metsähallituksen yleisohjeet merikotkan pesä paikkojen suojelussa (Metsähallitus 1993). Sen lisäksi Lapin merikotkareviireille ja -pesille on juuri valmistunut
erityinen suojelusuunnitelma Metsähallituksen ohjenuoraksi tulevalle viisivuotiskaudelle (Ollila 2000).
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Ottaen huomioon kannan nopean kasvun,
hyvän pesimätuloksen, nuorten merikotkien hyvinkin alhaisen kuolevuuden
1990-luvulla (Saurola ym. 2001), sekä pahimpien ympäristömyrkkyjen pitoisuuksien laskevan suuntauksen Itämeressä
(Bignert ym. 1998), näyttää ilmeiseltä, että
kannan nopea kasvu tulee jatkumaan lähitulevaisuudessakin. Myös uusien alueiden valtaus tullee jatkumaan.
Toisaalta on syytä todeta, että kannan
tiheydestä johtuviakannankasvunopeutta
hidastavia ilmiöitä, kuten runsastuvia reviiritaisteluja, on viime vuosina myös todettu. Tässä yhteydessä on syytä lisäksi viitata niihin 1990-luvun vainoamistapauksiin, joista viime kerralla kerroimme
(Stjernberg ym. 1999). Vuonna 2000 jouduttiin valitettavasti taas toteamaan kaksi
vainoamistapausta. Kahdesta varsinaissuomalaisesta poikaspesästä poikaset hävisivät. Toinen tapaus koskee samaa
Uudenkaupungin pesää, josta emo ammuttiin vuonna 1997.
On ennenaikaista povata, miten talviruokinnan lopettaminen Ahvenanmaalla tulee vaikuttamaan merikotkien selviytymiseen (viimeinen ruokintakausi siellä oli talvi
1999/ 2000). Menneenä talvena maakunnassa otettiin hoitoon pari nääntynyttä "jalkamiestä", jotka menehtyivät hoidosta huolimatta. Niiden tutkiininen on vielä kesken.

Euroopassa nyt 4 500 merikotkaparia

Syyskuussa 2000 runsaat 60 merikotkan
tutkijaa 18 maasta kokoontui Tukholman
saaristoon viisipäiväiseen merikotkakokoukseen Sea Eagle 2000. Maantieteellinen
edustavuus oli melkoinen: Grönlannista
Israeliin, Skotlannista Kuolaan, Norjasta
Amuriin. Suomen edustus oli komeasti
kymmenpäinen.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2000
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Kuva 7. Merikotkien keskimääräinen vuosittainen poikasmäärä asuttua reviiriä kohden sekä asuttujen reviirien lukumäärä Suomessa 1980-2000 (ylempi kuva) sekä Turun ja Porin läänissä ja Merenkurkussa 1972-2000
(alempi kuva).
Figur 7. Genomsnittligt antal havsörnsungar/bebott revir/år (fylld cirkel) samt antalet årligen bebodda
havsörnsrevir i Finland 1980-2000 (övre diagrammet). Nedre diagrammet visar motsvarande uppgifter för
Åbo och Björneborgs del (inkl. Nyland) samt Kvarkenområdet 1972-2000.
Fig. 7. The average numbers ofnestlings/occupied territo,y/year (blackdots) and tlre nwnbers ofoccupied territories/year ofHaliaeetus albicilla in Finland in 1980-2000, andfor the regions in SW Finland and the Quark
region in 1972-2000 (below).

Yhtenä tuloksena voidaan pitää kokouksen arviota Euroopan merikotkakannan nykyisestä koosta: n. 4 500 paria. Mainittakoon, että vuonna 1994 arvio päätyi n.
3 500 pariin (Tomialojc & Folkestad 1994).
Norjan merikotkakanta on tällä hetkellä
suuruusluokaltaan n. 2 000 paria, Ruotsin
n. 250, Viron 80-90, Puolan n. 500 ja Saksan
343 paria. Skotlannin pesivä kanta on tällä
hetkellä 20 paria. Vajaat puolentoista sataa
puolikasvuista poikasta Norjasta on viety
sinne kahdessa jaksossa ja nyt pesivät parit
muodostuvat sekä istutuslinnuista että niiden jälkeläisistä. Merikotka on myös palannut Tanskaan (1995), missä viimeinen
edellinen tiedossa oleva pesintä oli vuodelta 1911. Vuonna 1999 siellä pesi jo kuusiparia. KaikkikontrolloidutTanskassa pesivät
linnut ovat peräisin Saksasta (Gensböl
2001).
Kaksi Suomen "Talvikotkat-projektin"
puitteissa tehtyä tutkimusta herätti ansait-

tua huomiota. Toisen niistä esitti Juhani
Koivusaari talvikotkien painosta, syöntimääristä ja ruokailuajoista. Jaksona 19922000 138 eri vapaasti elävää merikotkaa oli
punnittu elektronisilla vaaoilla kolmella
ruokintapaikalla Ahvenanmaalla, Turun
saaristossa ja Merenkurkussa. Mainittakoon, että mediaanipaino oli 5,42 kg (vaihteluväli 3,50-7,15 kg) (Koivusaari ym.
2001). Toisen esitti Pertti Saurola. Mahtavan perusaineiston valossa (numerokontrolleja Suomessa 1990-1999 rengastetuista
merikotkan poikasista on noin 8 000!) voitiin todeta, että nuorten ja esiaikuisten merikotkien elävyys on huomattavan korkea.
Pesästä lähdöstä ensimmäiseen talveen se
oli 0,86-0,94, ensimmäisestä talvesta toiseen talveen O,90-0 ,93, toisesta kolmanteen
peräti 0,96-0,99 ja kolmannesta neljänteen
talveen 0,86-0,93 (Saurola ym. 2001).
Yhteensä Suomen edustajat pitivät
seitsemän esitelmää. Sen lisäksi esitettiin
25
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posterina uusinta tietoa merikotkan ravinnonvalinnasta Suomessa (Sulkava
2001). Merikotkatyöryhmän pitkäaikainen puheenjohtaja ja nykyinen kunniapuheenjohtaja, professori Henrik Wallgren
piti esitelmän merikotkanpesien näkyvyydestä 27 vuoden aikana Ahvenanmaan Föglön kunnassa. Hän on vuosittain
inventoinut kaikki kunnan merikotkareviirit pesineen vuodesta 1973 lähtien. Mielenkiintoista kyllä, aineisto ei tukenut hypoteesia, että merikotkat rakentaisivat nykyisin pesänsä näkyvämmin kuin aikaisemmin (Wallgren 2001). Koska kyseessä
kuitenkin on vain yhden kunnan alue, tutkimusta tulee laajentaa koskemaan koko
saarimaakuntaa ja ehkä laajemminkin, ennen kuin voidaan tehdä lopullisempia
johtopäätöksiä.

Sea Eagle 2000 - julkilausumat

Kokous hyväksyi kahdeksan julkilausumaa, jotka koskivat seuraavia aiheita:
(1) herkkänä indikaattorilajina merikotka
tulisi liittää sekä kansallisiin että kansainvälisiin ympäristön seurantaohjelmiin,
(2) valtioiden tulisi mahdollisimman nopeasti kieltää lyijyhaulien ja -luotien
käyttö metsästyksessä ja siirtyä ei-myrkyllisiin vaihtoehtoihin,
(3) tuulivoimaloiden rakentamista tulisi
välttää alueilla, jotka ovat tärkeitä merikotkan pesimis-, talvehtimis-ja muuttoalueina,
(4) Smölan (Länsi-No1jan ulkosaaristoa) ja
Forsmarkin alueille (Ruotsin itärannikolla) suunnitellut tuulivoimalat tulisi
rakentaa muualle,
(5) riittäviä suojavyöhykkeitä merikotkan
metsäisillä pesimäalueilla tulisi varata
kaikissa maissa lajin esiintymisalueella, sekä
(6) avainlajina ja herkkänä indikaattorilajina merikotkaa tulisi aktiivisesti tukea
sen nykyisellä ja aikaisemmalla levinneisyysalueella, mistä se nykyään vielä
puuttuu tai on uhanalainen.

Näiden lisäksi hyväksyttiin kaksi kuningasmerikotkaa (Haliaeetus pelagicus) koskevaa julkilausumaa. Toinen koskee öljyyhtiöiden ja ympäristömyrkkyjen uhkaamia pesimäalueita Itä-Venäjällä. Suosituksen (7) mukaan öljy-yhtiöiden tulisi
viipymättä osallistua tämän harvalukuisen lajin suojeluun laatimalla ympäristövaikutusarviointeja, suojelusuunnitelmia
ja käynnistämällä tieteellistä seurantaa.
Toinen suositus koskee Itä-Venäjän populaatiota uhkaavaa lyijymyrkytystä lajin
talvehtimisalueilla Pohjois-Japanissa.
Japanin hallitus on kyllä vaatinut, että
metsästäjät luopuisivat lyijyluotien ja
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Mahdollisesti ihmisen ja merikotkan vuosikymmeniä vallinnut rauhanomainen yhteiselo johti siihen, että vuonna 1998 merikotka rakensi pesänsä tämän 31 metriä korkean väylämerkin päälle.
© Torsten Stjernberg
The nest of Sea Eagle on the top of 31 m high steel sea mark is the first record of this kind of nesting sitein

Finland.

-haulien käytöstä traditionaalisessa peuranmetsästyksessä ja käyttäisivät myrkyttömiä ammuksia. Koska kuningasmerikotkan tilanne on tästä huolimatta nopeasti pahenemassa, Sea Eagle 2000 -konferenssi suositteli vahvasti, että (8) päätökset viipymättä pantaisiin täytäntöön.
Rituaalisista syistä vain peurojen takaosat
otetaan talteen ja muut osat, jotka useimmiten sisältävät myös lyijyluotien tai
-haulien myrkylliset jätteet, jäävät metsään kuningasmerikotkien ruuaksi - ja
tappaviksi lyijynlähteiksi.

Kiitokset
WWF Suomen merikotka työryhmä aluetyöryhmineen on jatkanut tarkkaa vapaaehtoistyötään
maastossa. Nyt käsillä olevan inventointijakson
työhön ovat eri tavalla osallistuneet seuraavat
henkilöt aluetyöryhmittäin:
Uusimaa - Turun saariston kaakkoisosa: Hannu Ekblom, Karl-Erik Ekblom, Timo Helle,
Johan Hulden, Osmo Jokiniemi, Rudolf Karlsson, Kalevi Koskinen, Göran Lindström, Pekka
Loi varan ta, Gustav Munsterhjelm, Bore Möller,
Jörgen Palmgren, Kaj-Olof Pihl ja Kaarlo Saarikoski.
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Varsinais-Suomi: Michael Davies, Jukka Grönlund, Kaius Hedenström, Heikki Heikkilä, Hannu Hilke, Jouko Högmander, Tero Ivaska, Esko
Joutsamo, Markku Kivi virta, Jari Kårlund, Henry Laine, Tino Laine, Markku Lappalainen, Eero
Lehtonen, Juhani Lehtonen, Pirkko Lehtonen,
Tomi Lindholm, Sven Nordqvist, Hans Nordström, Mikael Nordström, Jukka Nummelin,
Aarni Nummila, Heikki Rankonen, Pentti Selin,
Peter Silvendoin ja William Velmala.
Satakunta: Pertti Kalinainen, Seppo Keränen,
Jouko Kivelä, Jaakko Reponen ja Raimo Sundelin.
Ahvenanmaa: Göran Andersson, Camilla
Ekblad, Hannu Ekblom, Jörgen Eriksson, Börje
Fagerlund, Johan Franzen, Bruno Hellberg,
Håkan Kulves, Tommy Pettersson, Göran Sjuls,
Monica Stjernberg ja Henrik Wallgren.
Merenkurkku: Patrik Bylund, Ulf Ehn, Matts
Finnlund, Juhani Hannila, Hans Hästbacka,
Anders Isaksson, Rune Jakobsson, Seppo Keränen, Matts Källström, V. Laine, Seppo Lammi,
Harry Lillandt, Carl-Anders Lundberg, Erkki
Lämsä, Pertti Malinen, Matti Maskulin, Eero
Murtomäki, Hannu Mäenpää, Jaakko Salo,
Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa, Jussi Tuohimaa, Jukka Vierimaa ja Ralf Wistbacka.
Oulun lääni: Jyrki Mäkelä, Hannu Tunturi ja
Kalevi Tunturi.
Lapin lääni: Jarmo Ahtinen, Lasse Iso-Iivari,
Seppo Koivisto, Leevi Mäcklin, Kari Oittinen,
Seppo Ojala, Tuomo Ollila ja Ahti Pasanen.
Metsähallitukselta ja Rajavartiolaitokselta on
saatu arvokasta apua mm. logistiikassa. Moni
paikkakuntalainen, kesämökkiläinen ja ornitologi on antanut arvokkaita vihjeitä uusista pareista. Pekka Routasuo viimeisteli taas kaikki
diagrammit. Seppo Keränen luovutti jälleen auliisti valokuvia käyttöömme. Esitämme näille
kaikille kauneimmat kiitoksemme.

Sammanfattning: Havsörnen i Finland
1999-2000 - stammen stadd i fortsatt
ökning
Ien tidigare artikel (Stjernberg et al. 1999) belystes havsörnsstammens storlek och häckningsresultat 1970-1998. Likaså belystes de år 1998
bebodda bonas skyddstatus. I denna artikel
granskas utvecklingen under de två senaste
åren samt de under perioden 1990-1999 bebodda bonas skyddsstatus. Likaså beskrivs havsörnens första konstaterade markhäckning i Finland samt första konstaterade häckningen i sjömärke, 31 m högt. Slutligen rapporteras kort om
den internationella havsörnskonferensen Sea
Eagle 2000, som i september 2000 hölls i Stockholms skärgård.
Basmaterialet har insamlats på försorg av
WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp. Inventerarna nämns delområdesvis under rubriken Kiitokset. Alla kända revir har inventerats årligen
och nya bon och revir har letats upp. Inventeringarna är riksomfattande.
Antalet bebodda revir (hyser känt bo med
ägg/ungar eller åtm. smyckat bo) \lppgick år
1999 till 162 och 2000 till 167 (Fig. 1). Ar 1990 var
antalet 75. Om antalet "borttappade par" också
beaktas, dvs. sådana par vars för året i bruk varande bo inte kunnat påträffas, samt även sådana för inventerarna helt okända par (uppskatt-
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ningsvis inte flere än 10-20 år 2000), kan antalet
par år 2000 uppskattas tili drygt 200.
Stammen har fördubblats under de senaste
åtta åren. Underperioden 1990-2000 har den genomsnittliga årliga tillväxten för hela landet varit 7,5 ~, med stora regionala olikheter: Åland
7,5 %, Abo och Björneborgs Iän 14,1 %, Kvarkenområdet 4,8 % och Norra Finland 3,8 %. Storleksordningen (7,5 %) är den samma som konstaterats för Sverige under samma tidsrymd
(Helander 2000).
Havsörnsstammen har tätnat i kärnområdena. Kortaste avstånd mellan två samtidigt bebodda bon var 1,8 km på Åland och 1,5 km i
Kvarkenområdet. I sistnämnda fall lyckades
båda häckningarna. Revir- strider med dödlig
utgång har konstaterats i enstaka fall.
Häckningsresultatet mätt i absolut antal ungar har varit g,ott, år 1999145 ungar, år 2000 hela
172 (Fig. 2). Ar 1999 lyckades endast 40 % av
häckningsförsöken i Kvarkenområdet, medan
andelen lyckade hät;kningar i övriga delområden var gott (Fig. 3). Ar 2000 var häckningsresultatet gott i alla delområden, speciellt i Abo och
Björneborgs Iän (Fig. 3 och 4). Setti ett femårsperspektiv har häckningsresultatet på Åland
aningen försämrats, och li,gger nu på ungefär
samma (goda) nivå som i Abo och Björneborgs
Iän och Kvarkenområdet (Fig. 5 och 6).
Lapplands havsörnar lever vid de yttersta
gränserna för artens existensmöjligheter. Här leder näringsbrist och/ eller kärva väderleksförhållanden under boungstiden ofta tili att den
ena ungen eller hela ungkullen omkommer. År
1999 påträffades i hela landet.fem döda ungar,
av dem fyra i Norra Finland. Ar 2000 hittades 6
av totalt 9 döda ungar i Norra Finland. Under
perioden 1995-2000 dog 19,7 % av 96 ungar i
Norra Finland, mot endast 1,5 % av 718 ungar i
södra och västra Finland (Stjernberg & Koivusaari 2001).
I Fig. 7 sammanfattas havsörnspopulationens utveckling och häckningsresultatets ut"l'.eckling för hela landet 1980-2000 och skilt för
Abo och Björneborgs Iän samt Kvarken för perioden 1972-2000.
Tabell 1 och Tabell 2 illustrerar att också ungkullsstorleken återhämtat sig sedan 1970-talet.
Under perioden 1995-1999 var den 1,67 i KvarkenoJ11fådet (Tab. 1) och 1,64 på Åland (Tab. 2).
Ar 1998 byggde ett havsörnspar, som hade
två växelbon i al och ett i pjörk, nytt växelbo i ett
31 m högt sjömärke på Aland. Aren 1999-2000
producerades här 3+2 ungar. Sjömärket visade
sig vara genomrostigt och nedmonterades hösten 2.000 (se foto, sid. 26).
Ar 2000 konstaterades de två första dokumenterade markhäckningarna av havsöm i Finland, båda i åländska utskär. Båda häckskären är
kalskär, 1,0 (se foto, sid. 23) och 3,2 ha stora, maximihöjd över havet 5 m och ingetdera hyser några
branter. Det ena boet har sannolikt byggts av ett
par som året innan byggde sitt första bo i en sälg,
som sedermera bröts av vinterstorm. Det andra
parets bo har uppenbarligen funnits redan något
år tidigare, men förblivit oupptäckt av inventeraren.
I Tabell 3 sammanfattas skyddsstatus för under perioden 1990-2000 minst en gång bebodda
havsörnsbon i Finland, inalles 347. Endast 12 %
ingår i något skyddsområde, 126 (36 %) ingår i föreslagna Natura 2000 områden, medan hela 218
(63 %) skull e förbli utanför alla skydds -program.
I fråga om Aland och Lappland är siffroma missvisande. På Aland fungerar ett regelverk som innebär att förändrad markanvändning vid havsömsboplats förutsätter landskapsstyrelsens tillstånd. I Lappland är s.g.s. samtliga havsömsbon
på statsägd mark. För dem gäller automatiskt
Forststyrelsens direktiv för havsömens boplat0

ser, likaså en år 2000 färdigställd skyddsplan för
varje boplats i Lappland (Ollila 2000).
Med beaktande av stammens snabba tillväxt under 1990-talet, det goda häckningsresultatet, den låga dödligheten bland ungfåglar och
subadultafåglar (Saurolaet al. 2001), ochattmiljögiftshalterna i Östersjön minskat (Bignert et al.
1998), är det uppenbart att stammen också i fortsättningen kommer att öka.
Konferensen Sea Eagle 2000 i Stockholms
skärgård i september 2000 hade samlat drygt 60
havsörnsforskare från olika delar av världen.
Antalet havsörnspar i Europa uppgår nu tili
4500. De resolutioner som konferensen antog
återges i sammandrag.

Summary: Population size, nesting
success and protection status of nesting
sites of the White-tailed Sea Eagle
Haliaeetus albicilla in Finland in
1999-2000
The Sea Eagle has been monitored by WWF Finland since 1973. Every known territory and nest
has been checked annually, and new territories
and nests have been looked for intensively by
regional working groups. The number of occupied territories (with eggs/young orat !east a
nest with recent embellishment) was 162 in 1999
and 167 in2000 (Fig. l). In 1990 therewere75 occupied territories. If also "lost pairs" are considered, i.e. a known pairs whose nesting attempt
of the year not had been found, and if also for the
surveyors totally unknown pairs (presumably
not more than 10-20 in 2000) are taken into account, then the number of Sea Eagle pairs in Finland in 2000 was slightly more than 200.
The Sea Eagle population has doubled during the last eight years. In 1990-2000 the average annual increasing rate in Finland has been
~.5%, but with great regional differences. On the
Aland Islands the rate has been 7.5%, in the province of Turku and Pori 14.1 %, in the Quark region 4.8 % and in Lapland 3.8 %. The average increase (7.5%) is of the same magnitude as inSweden (Helander 2000). During recent years the
population density in the "classic" regions has
increased. The shortest distance between two simultaneously occupied nests has been 1.8 km on
the Aland Islands and only 1.5 km in the Quark
region. Both nests in the Quark region were successful. A few territorial fights to death have
also been recorded.
The absolute number of recorded nestlings
has risen. In 1999145 and in 2000 172 nestlings
were recorded (Fig. 2). Although the breeding
success was reasonably good in 1999 in most regions, only 40% of the nesting attempts in the
Quark region were successful (Fig. 3). In 2000,
the breeding success was good in ali regions, especially in the province of Turku and Pori .(Figs.
3 and 4). The breeding success on the Aland
Islands has slightly decreased during the last
pentad, but is still very good (Figs. 5 and 6).
The White-tailed Sea Eagle in Lapland lives
at the very edge of its existence minimum. Shortage of food, often in combination with harsh
weather during nestling time often reduces
brood size or whole broods succumb. In 1999, altogether five dead nestlings were recorded in
Finland, four of them in Northem Finland. In
2000, the figures were six out of nine. During
1995-2000, 19.7% of 96 nestlings found in Northern Finland died compared to 1.5 % of 718 nestlings in the three southern Finnish regions with
Sea Eagles (Stjernberg & Koivusaari 2001). Fig. 7
summarizes the recovery of the White-tailed Sea
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Eagle population as well as the improvement of
the breeding success in Finland in 1980-2000,
and, separately for the province of Turku and
Pori and the Quark region in 1972-2000. Not
only the breeding success but also the brood size
was sh·ongly reduced in the 1970s. Now there
has been a recovery. During the last pentad
(1995-1999) the brood size in the Quark region
has been 1.67 (Tab. 1) and on the Åland Islands
1.64 (Tab. 2) (Stjernberg & Koivusaari 2001).
In 1998, a Sea Eagle pair on the Åland
Islands, with two alternative nests in Alders
(Alnus glutinosa) and one in a Birch (Betula pubescens), built anewnestina sea-mark of steel, 31 m
high. In 1999-2000, 3+2 nestlings were produced in this nest (see photo, p. 26). The sea-mark
was removed in autumn 2000 because it had
rusted away (three of the nestlings were ringed).
In 2000, the first two documented records of Sea
Eagle nests built on the very bedrock in Finland
were e.stablished in the outermost archipelago
of the Aland Islands. Both nesting islets are treeless skerries, 1.0 (see photo, p. 23) and 3.2 ha, respectively, with a maximum height of 5 m a.s.l.
No 111-ajor precipice exists on either skerry. On
the Aland Islands most (95%, n = 79) of the
known nests in 1972-1994 were built in pines
(Pinus silvestris), 5% in deciduous h·ees (Wallgren et al. 1998).
Table 3 summarizes the protection status of
ali Sea Eagle nests (n= 347) in use in Finland in
1990-2000 (according to Stjernberg & Below
2000). Only 40 (12%) were within existing sanctuaries. 126 (36 %) occurred within proposed
Natura 2000 areas (some of them also belong to
existing sanctuaries). 218 (63%) of the nests will
remain outside existing or proposed sanctuaries. The figures for the Åland Islands and Laplpnd might give a wrong impression. On the
Aland Islands any change in land-use in the vicinity of a nest-site needs a license of the provincial authorities. In Lapland almost ali nests are
on state owned land, and hence, they are protected via general rules by Metsähallitus (the former Forest and Park Service). Further, in Lapland, a detailed protection pian for ali nests was
issuedin 2000 (Ollila 2000).
Considering (1) the high number of potential recruits produced in the 1990s, (2) the high
recent productivity figures, (3) the established
low mortality among juveniles and sub-adults
during the 1990s (Saurola et al. 2001), as well as
(4) the recent reasonably low levels of those environmental contarninants in the Baltic (Bignert
et al. 1998) which were to exterminate the Sea
Eagle population, the population will continue
to increase (rapidly) during forthcoming years.
It will, presumably also continue to spread to
new areas. However, the first signs of density
dependent mortality factors in action have been
recorded in the densest populations.
The international conference Sea Eagle 2000
held in the archipelago of Stockholm in September 2000 is shortly commented upon. According
to the conference, the numbers of Sea Eagle pairs
in Europe is now ca 4 500, most of them (ca 2 000)
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in Norway. A short version of the resolutions
adopted by the conference is presented.
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