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Juha Honkala & Pertti Saurola
Petolintujemme seuranta jatkui vuonna 2006
aiempien vuosien tapaan. Tämän raportin
sisältämät petolintu- ja pöllötiedot on koottu petolinturengastajien ja -harrastajien toimittamista tiedoista, mukana eivät siis ole
maamme jokaisen petolinnun pesätiedot,
vaan otoksia eri puolilta maata. Tiedonkeruumenetelmät ja saatujen aineistojen tulkinta on selostettu edempänä. Saaduista tietoaineistoista on pyritty hahmottamaan maamme
petolintujen ja pöllöjen kannankehitystä aiempien vuosien tietoihin verraten.
Petolintuseuranta on ympäristöministeriön,
Luonnontieteellisen keskusmuseon ja satojen
petolinturengastajien ja heidän tukijoukkojensa toteuttama yhteishanke, jonka aineistot
ja menetelmät ovat Euroopan mittakaavassa
poikkeuksellisen edustavat. Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että petolintuseurannassa olem-

me eturivissä! Talkoohengellä työskentelevät
rengastajat ovat vastanneet aineiston kokoamisesta petolintujen ja pöllöjen pesäpaikkoja
ja reviirejä tarkastamalla; museon henkilökunta on muokannut aineiston raportoinnin edellyttämään muotoon ja hallinnollisista kuluista on vastannut ympäristöministeriö yhdessä
Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.

Edempänä tekstissä puhuttaessa tutkimustai seurantajaksosta tarkoitetaan ruutu- ja yhteenvetoseurannan 1982-2006 aikaväliä.
Tässä raportissa ei käsitellä erityisseurannassa olevia petolintulajeja (merikotka, maakotka, kalasääski, muuttohaukka).

Tarkastusteho ennallaan
Petolintujen kannankehityksen seurantaaineistoa kerätään kahdella menetelmällä.

TAULUKKO 1. Suurimmat todetut aloitettujen pesintöjen määrät seurantaruuduilla sekä ao. ruutujen
vastuuhenkilöt vuonna 2006, kun lentopoikueita ilman pesälöytöä ei ole laskettu mukaan.
TABLE 1. The number of active nests found at some of the best-studied 70 x 70 km grid-squares in 2006.
A = raptors and owls, B = raptors, C owls, D = Northern Finland (North of Oulu), raptors and owls.
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Vuonna 1982 aloitettu ruutuseuranta on yltänyt jo neljännesvuosisadan ikään, ja 1986
aloitetun yhteenvetoseurannan tuloksiakin
tarkastellaan jo 21. kerran.
Vuonna 2006 ruutuseurannan tutkimustulokset saatiin ajoissa 127 ruudulta (kuva 1),
joten ruutuseurannan aineisto on tältäkin osin
viime vuosien tasolla: 2005 ja 2004 tarkastettiin 131 ruutua ja 2003 seurantaruutuja oli
132, kun myöhässä tulleita tietoja on liitetty
jälkikäteen aineistoihin. Myös vuoden 2006
tietoja joudutaan päivittämään parin ruudun
osalta myöhemmin. Eniten aloitettuja pesintöjä vuonna 2006 sisältäneet seurantaruudut,
sekä ruutujen vastuuhenkilöt on listattu taulukkoon 1. Kaksi seurantaruutua liittyi tutkimukseen takautuvasti ja näiden aineistot aina
1990-luvun puolivälistä alkaen saatiin näin
kokonaisaineistoa täydentämään.
Petolintujen ruutuseurantamenetelmä on
kehitetty tuottamaan luotettavaa aineistoa
kannanmuutosten arvioimiseksi (Saurola
1986, 2006). Petolinturengastajat avustajineen tutkivat vuosittain seurannassa olevat
10 x 10 kilometrin yhtenäiskoordinaatistoruudut petolintujen pesien ja reviirien löytämiseksi. Koska kunkin tutkimusruudun pintaala ja sen tutkimiseen käytetty työtuntimäärä
on pyritty vakioimaan, ovat vuosittaiset tulokset pääsääntöisesti vertailukelpoisia pitkälläkin aikavälillä. Ruutuseurantamenetelmän tulosten perusteella voidaan arvioida
luotettavasti kannan tiheydessä tapahtuvia
muutoksia. Tarkastelun perusvuotena, johon
tuloksia verrataan, on edelleen 1997. Kunkin lajin runsausindeksin arvoksi vuodelle
1997 on asetettu O %. Esim. vuoden 2006
indeksiarvot on saatu suhteuttamalla vuoden 2006 reviirien ja pesien summat vuoden
1997 vastaaviin kokonaissummiin. Summia
laskettaessa on huomioitu vain ne ruudut,
joilta on ollut käytettävissä tarkastustieto
sekä perusvuodelta että tarkasteluvuodelta
ja lisäksi on edellytetty, että kyseisen lajin
tiedot poikkeavat nollasta joko perusvuotena
tai tarkasteluvuotena.
Ruutuseurannan täydentämiseksi petolintujen pesimätietoja kootaan rengastajien yhteenvetolomakkeella. Yhteenvetolomakkeella rengastajat ilmoittavat tiedossa olevien
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pesien, reviirien ja tarkastettujen pesäalustojen lisäksi todettujen munien ja poikasten määrät. Näin saadaan koottua runsas aineisto koko maan alueelta ja on mahdollista
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ovat risupesiä, haukoille tehtyjä pesänalustoja, haukan- ja pöllönpönttöjä, tikankoloja ja
muita luonnonkoloja sekä "sekalaisia muita"
pesäpaikkoja. Tarkastettujen pesäpaikkojen

Kuva 1. Tutkittujen petoruutujen sijainti 10 x 10 km ruuduittain vuosina 1982-2006 (vasen) ja vuonna 2006 (oikea).

luvussa ovat mukana lisäksi seuraavien lajien

Fig. 1. The study plots by 10 x 10 km squares (Finnish Coordinate System) from 1982 to 2006 (left)
and in 2006 (right).

tarkastetut pesäpaikat: ruskosuohaukka (407),
sinisuohaukka (178), niittysuohaukka (9), var-

kaisemien llmastokatsausten pohjalta (Hyrk-

keväisiksi myös Lapissa. Sateinen ja epävakaa

pushaukka (925), huuhkaja (930) ja suopöllö

käinen & Kersalo, 2006 a, b & c, Kersalo &

säätyyppi jatkui huhtikuun neljännelle viikolle

(266). Tarkastettujen pesäpaikkojen lukumää-

Tietäväinen 2006 a,

b & c, Nordlund 2006).

asti, jolloin Pohjois-Venäjällä sijainneen kor-

rä ja tyypit on eritelty taulukossa 2. Taulu-

Tammikuun sääolot olivat vaihtelevat:

keapaineen keskuksen eteläpuolitse maahan

koissa käytetty aluejako noudattaa BirdLife

vuosi alkoi leutona ja kosteana koko maassa

virtasi hyvin lämmintä ilmaa. Aurinkoisessa

Suomen jäsenyhdistysten toimialueita vuo-

etelänpuoleisen ilmavirtauksen seurauksena.

säässä lämpötilat kohosivat nopeasti. Huhti-

den 2005 lopun tilanteen mukaisesti (kuva

Kuun puolivälissä Siperiasta länteen liikkunut

kuun alussa koko maassa oli lunta runsaasti ja

2). Useimpien lajien pesäpaikkoja Larkaslelliin

pakkaskorkeapaine Loi hyvin kylmää ilmaa

sen sulaminen eleni hilaasli kuun puoliväliin

hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suomeen. Kuun lopussa sää lauhtui ja hel-

saakka. Toukokuun alkaessa lunta oli enää

Tarkastettujen pikkuhaukkojen tekopesien

mikuu alkoi paikoin hyvin lauhana: Ahvenan-

Oulun läänin itäosassa ja Lapissa.

määrä on ollut hienoisessa nousussa koko

maalla mitattiin kuun vaihteessa +6,5 °C, kun

Toukokuun alussa korkeapaineen selänne

2000-luvun ajan, näistä valtaosa lienee tuuli-

Itä-Suomessa pakkasta oli -20 °C. Talvi kiristi

ulottui Venäjältä Suomeen ja päivälämpötilat

haukan pesälaatikoita. Tarkastettujen varpus-

kuitenkin pian otettaan koko maassa ja kire-

kohosivat suuressa osassa maata 15 asteen

pöllön pönttöjen lukumäärä on lisääntynyt

ää pakkasta mitattiin etelärannikkoa myöten.

vaiheille. Helleraja ylitettiin useilla Ilmatieteen laitoksen mittausasemilla 7.5., muun

tasaisesti ja vuosituhannen vaihteesta kasvua

Kuun puolivälissä lumisadealueita kulki maan

on peräti 1 500 pönttöä. Laskusuunnassa ovat

yli ja uutta lunta kertyi vanhan päälle. Hel-

muassa Rovaniemellä. Lämpimän alkukuun

tarkastusmäärissä mitaten jo pidempään ol-

mikuun lumitilanne oli tyypillinen suuressa

jälkeen sää viileni etenkin maan pohjois- ja

leet lehtopöllön ja helmipöllön pöntöt. Edel-

osassa maata ja vain Lounais-Suomessa lun-

lisiä tarkastettiin vuonna 1998 yli 5 000 ja

ta oli niukasti. Helmikuun viimeisellä viikol-

keskiosassa, kun Jäämereltä virtasi Lappiin
kylmempää ilmaa. Maan eteläosissa lämpö-

jälkimmäisiä yli 10 000. Viidesosan vähene-

la Pohjois-Lappiin levisi hyvin lauhaa ilmaa

tilat pysyivät edelleen 15 ja 20 asteen välillä.

minen tarkistettujen pönttöjen määrästä on

ja Utsjoella mitattiin +6,0 °C lämpötila. Hel-

Lännestä saapuneen matalapaineen myö-

huomattavan paljon - ovatko viime vuosien

mikuu kuitenkin päättyi koko maassa hyvin

tä lämpötilat laskivat myös Etelä-Suomessa.

tehohakkuut todella vieneet metsät ja pöntöt

kylmänä ja maaliskuukin alkoi samanlaisissa

Erityisen kylmää oli 17.5. vastaisena yönä,

näin tehokkaasti, vai onko kyseessä vanhan

talvisissa merkeissä. Kuun puolivälin erittäin

jolloin lämpötilat laskivat Etelä-Suomessakin

lauhan jakson jälkeen lumisateet olivat run-

monin paikoin -5 asteen tienoille. Touko-

pönttökannan rapistuminen?
Tarkastetuista pesäpaikoista asutuiksi var-

saita maan itä- ja pohjoisosissa ja säätyyppi

kuun keskilämpötila oli koko maassa asteen

mistui 12 966. Pesintä saatiin varmistettua

muuttui jälleen hyvin kylmäksi ja esim. Länsi-

verran tavanomaista korkeampi.

yhteensä 8 152 päiväpetolinnun ja pöllön
reviirillä (8 028 vuonna 2005).

Uudellamaalla mitattiin -26 asteen yölämpö-

Kevään, eli maalis-toukokuun keskiläm-

tila (Kaj Hälisten). Helsingissä maaliskuu oli

pötila oli Etelä- ja Keski-Suomessa noin as-

kylmin lähes 20 vuoteen.

teen keskimääräistä alhaisempi. Maan poh-

Sääolot vuonna 2006

Huhtikuun alkupuolella useita lumi- ja vesisadealueita liikkui etelästä ja lounaasta maan

joisosassa keskilämpötila oli vajaan asteen
keskimääräistä korkeampi.

Sääolosuhteita on seuraavassa koetettu kuvata

yli koilliseen. Sää pysyi kylmänä kuun puo-

Kesäkuu oli aurinkoinen ja vähäsateinen

tiivistetysti pääosin Ilmatieteen laitoksen jul-

liväliin asti, jolloin lämpötilat alkoivat kivuta

suurimmassa osassa maata. Kesäkuun alussa

LINNUT VUOSIKIRJA 2006

55

Valtakunnallinen linnustonseuranta

Petolintuvuosi 2006
kuneen matalapaineen yhteydessä saatiin
sadetta maan itä- ja pohjoisosissa. Maan
eteläosissa Uudeltamaalta Kymenlaaksoon
sademäärät jäivät hyvin pieniksi. Heinäkuun
keskilämpötila oli vähän pitkän ajan keskiarvoa korkeampi.

päivälämpötilat pysyivät maan etelä- ja keskiosissa 15 asteen ja maan pohjoisosissa 10
asteen vaiheilla. Hallaa esiintyi kesäkuun 5.
ja 9. päivän välisenä aikana yleisesti, kylmintä
oli Kittilän Puljussa, -5,3 astetta. Kesäkuun 10.
päivästä alkaen päivälämpötilat nousivat nopeasti. Helleraja ylitettiin seuraavina päivinä
Lappia myöten. Kesäkuun keskilämpötila oli
lähes koko maassa hyvin tyypillinen.
Heinäkuu alkoi varsin lämpimänä koko
Suomessa ja etenkin kuun alkupuoliskolla
oli laajalti helteistä. Runsaimmat sateet keskittyivät maan pohjoisosaan. Rajut ukkospuuskat aiheuttivat tuhoa maan itäosassa,
lisäksi Pohjois-Karjalassa satoi suuria, haikaisijaltaan jopa 6,5 senttimetrisiä rakeita.
Kuun puolenvälin jälkeen Jäämerellä liik-

Myyrien runsaus 2006
Vuonna 2005 useat päiväpetolinnut ja pöllöt onnistuivat pesinnöissään hyvin etenkin
maan etelä- ja keskiosissa myyrärunsauden
turvin (Honkala & Saurola 2006). Syksyllä
2005 myyräkannat olivat ennätyksellisen tiheät suurimmassa osassa eteläistä Suomea.
Suotuisien lumiolosuhteiden ansiosta kannat
säilyivät vahvoina pitkälle kevättalveen 2006.

TAULUKKO 2. Tarkastettujen pönttöjen ja muiden pesätyyppien määrät paikallisyhdistyksittäin vuon-

na 2006.
TABLE 2. The numbers of potential nest sites checked in 2006. 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 sma/1 Falco spp, E = nest-boxes for Strix ura/ensis, F = nest-boxes for Strix aluco, C = nestboxes for Aegolius funereus, H = nest-boxes for Claucidium passerinum, I = greater natural holes, J =
holes made by medium sized woodpeckers.
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Lopputalven ja kevään kuluessa myyrien kannat romahtivat hyvin alhaisiin tiheyksiin miitei koko napapiirin eteläpuolisessa Suomessa
(Huitu & Henttonen 2006). Petolinturengastajilta saatujen tietojen mukaan myyräromahduksen ajankohdassa oli kuitenkin alueellista
vaihtelua. Kari Ahola kommentoi seuraavasti.
"Länsi-Uudellamaalla koettiin erittäin hyvä
myyrätalvi. Kaikkien aikojen pöllökevättä
odoteltiin. Pikkumyyrien kannat romahtivat kuitenkin totaalisesti huhtikuun loppuun
mennessä. Toukokuun alun myyräpyynnit antoivat saalisprosentiksi enää 0,3 %. Vesi myyriä sen sijaan löytyi vielä ainakin koko kevään
pesintäkauden ajan". Myyräkato ei kuitenkaan ollut Etelä-Suomessa yhtäaikainen, sillä esimerkiksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä romahdus tapahtui myöhemmin. Jyrki Tolvanen
(Kanta-Häme): "Paras myyrä- ja pöllövuosi
miesmuistiin (30 v.). Myyriä oli hyvin jo syksyliä -05 ja niitä riitti silmin nähden kesään
-06 asti, tosin vähentyen" ja Heikki Aarela
(Päijät-Häme, Padasjoki): "Alueellinen vaihtelu myyräkantojen romahtamisajankohdassa
ilmeistä, sillä Padasjoella toinen huippupöllövuosi peräkkäin, etenkin viirupöllöllä".
Ainakin osassa Pirkanmaata myyrät hupenivat lumien kanssa samanaikaisesti. Martti
Lagerström kuvaili tilannetta: "Keväällä lumien aikaan myyriä vielä hyvin runsaasti.
Romahdus pesintöjen alkuvaiheessa, lehtopöllön pesinnöistä joka kolmas tuhoutui. Vesimyyrää oli paikka paikoin alkukesään".
Etelä- ja Pohjois-Savosta sekä PohjoisKarjalasta saatujen myyrätietojen mukaan
kannankehitys oli laajalti hyvin samankaltainen ja myyräkannat hiipuivat keväällä tai
kesän kynnyksellä. Alueellista vaihtelua oli
kuitenkin jonkin verran. Janne Leppäsen mukaan tutkimusalueellaan Polvijärvellä Pohjois-Karjalassa myyrien kannanromahdus ei
näkynyt, sillä: "Talvella oli ollut ja keväällä ja
alkukesällä oli yhä myyriä valtavasti".
Merenkurkusta Pohjois-Pohjanmaalle ja
Kainuuseen ulottuvalla alueella myyrätilanne oli rengastajilta saatujen tietojen mukaan
eteläisen Suomen kaltainen. Kemi-Torniosta
ja Lapista kantautui niukanpuoleisesti myyrätietoja, mutta Jouni Ylipekkalan (Kemi-Tornio) ja Petri Piisilän (Itä-Lappi) havaintojen
perusteella myyräkannat kohentuivat ainakin
paikallisesti loppukeväällä.

Pesinnät 2006
Ilmeisesti ainakin pesimäkauden alkuvaiheisiin asti runsaat myyräkannat saivat petolinnut aloittamaan pesinnät sillä useiden lajien
pesiä löydettiin hieman keskimääräistä enemmän. Aloitettuja päiväpetolintujen pesintöjä
(muna- ja poikaspesät sekä maastopoikueet
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ilman pesälöytöä) todettiin 4 142 (taulukko
3). Asuttujen reviirien lukumäärään (6 290) sisältyvät pesintöjen lisäksi asutut reviirit, joilta
ei ole pesälöytöä, sekä asutut pesät, joihin ei
ole munittu. Luvut ovat samalla tasolla edellisten hyvien vuosien 2005 ja 2003 kanssa.
Ruskosuohaukan, tuulihaukan ja nuolihaukan pesintöjen määrät ylsivät lähes parhaiden vuosien tasolle. Sen sijaan mehiläishaukan ja hiirihaukan pesintöjen määrät olivat
edelleen keskimääräistä pienempiä. Useiden
lajien pesimistulos oli yhteenvetoseurannan
1986-2006 keskiarvoa parempi. Vain sinisuohaukan, ampuhaukan ja nuolihaukan
pesimistulos jäi hienoisesti pitkän aikavälin
keskiarvoa huonommaksi.
Pöllöjen 10 680 asutusta reviiristä pesintä aloitettiin 4 007 reviirillä. Viirupöllö
ylsi pesintämäärissä uuteen ennätykseen
ja lehtopöllö jakoi asuttujen reviirien määrässä vuoden 1995 ennätystuloksen. Useat muutkin pöllölajit pesivät keskimääräistä
runsaammin. Pesimistulos oli viirupöllöllä
seurantajakson kolmanneksi paras. Muita
pesimistuloksessaan keskimääräistä paremmin onnistuneita pöllöjä olivat varpuspöllö,
lapinpöllö ja sarvipöllö.

aloitettujen pesintöjen määrä (166) oli viidenneksen pienempi kuin edellisenä vuonna, ei asuttujen reviirien kokonaismäärässä
(336) ollut juuri muutosta edelliseen vuoteen (339 vuonna 2005). Tämä saattaa selittyä sillä, että edellisenä vuonna BirdLifen
erityisseurantalajin pesiä etsittiin tarkemmin
ja nyt tyydyttiin toteamaan reviirit asutuiksi.
Alueellisia eroja reviirimäärien kehityksessä oli jonkin verran: Satakunnassa todettiin
vuonna 2005 yhteensä 53 asuttua reviiriä,
kun vuotta myöhemmin niitä oli 29. Päinvastaista kehitys oli Pohjois-Pohjanmaalla, josta
ilmoitettiin 14 asuttua reviiriä, kun vuotta
aiemmin niitä oli vain yksi. Varsinais-Suomen ruovikkoiset merenlahdet eivät tunnu
ruskosuohaukalle kelpaavan ja sisämaassa
sopivia pesäpaikkoja on hyvin vähän, joten
lajin puuttuminen alueelta (vain 2 reviiriä)
selittynee näillä tekijöillä.
Ruskosuohaukan pesinnöistä tuhoutui
21,9 %, mikä on viitisen prosenttia keskimääräistä enemmän, mutta pesimistulos
oli kuitenkin vuosikeskiarvojen keskiarvon
yläpuolella. Yleisimmin pesissä oli 4-5 poikasta, huippuna seitsemän poikasen poikue
(Vesa Nieminen).

Mehiläishaukka

Sinisuohaukka

Mehiläishaukan tasaisesti hiipuva kannankehitys näyttää ruutuseuranta-aineiston perusteella edelleen jatkuvan (kuva 3). Yhteenvetolomakkeilla ilmoitettujen asuttujen reviirien
kokonaismäärä (302) on neljänneksen pienempi kuin 90-luvun alkupuoliskolla ja koko
seurantajakson neljänneksi huonoin. Keskimääräinen pesimistulos on ajanjaksolla 19862006 pysynyt vakaana (kuva 4), joten selitys
kannanmuutokseen on etsittävä muualta.
Kesän 2006 sääolot lienevät olleet suosiolliset mehiläishaukkojen pesinnöille, sillä
pesintöjen keskimääräinen tuhoutumisprosentti oli keskimääräistä pienempi ja pesimistulos hieman keskimääräistä parempi
(1,40 vuosina 1986-2006).
Ruotsin mehiläishaukkakannan laskusuunta on ollut havaittavissa Falsterbon
muuttolintuaineistossa (Kjellen 2005), jonka mukaan alueen kautta muuttavien mehiläishaukkojen lukumäärä on pudonnut
2000-luvun alkuvuosina alle kolmasosaan
kolmessakymmenessä vuodessa (vuosina
1973-1980 keskimäärin 12 753 muuttavaa
mehiläishaukkaa / syksy, kun vastaava luku
vuosina 2001-2005 oli 4 053).

Sinisuohaukan pesinnän varmistaminen oli
totutun hankalaa. Asuttuja reviirejä löydettiin 141, joka on keskimääräinen tulos, mutta pesintöjä saatiin varmistettua vain 16. Yli
puolet kaikista asutuista reviireistä oli kolmen paikallisyhdistyksen alueella (Suupohjassa 39, Merenkurkussa 20 ja Lapissa 19).
Pieneen aineistoon perustuva pesimistulos
oli keskimääräistä hieman huonompi. Niinä
vuosina, kun myyräravintoa on ylenpalttisesti tarjolla, ovat sinisuohaukan pesyekoot suuremmat ja munaluku voi olla jopa 7. Kuuden
munan pesye tavattiin Pohjois-Savosta, josta
varttui vuoden ainoa tietoon tullut kuuden
poikasen poikue.

Ruskosuohaukka
Ruskosuohaukan nousujohteinen kannankehitys tasaantui vuonna 2006. Vaikka
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Kuva 2. BirdLife Suomen jäsenyhdistysten toimialueiden sijainti ja numerointi. Ks. taulukot 2-4.
Fig. 2. Territories of the local ornithological
societies of BirdLife Finland. Numbering as in
Tables 2-4.

Kanahaukka
Kanahaukkaan kohdistunut mielenkiinto on
johtanut monilla alueilla jo pidemmän aikaa
tehokkaaseen seurantaan ja useiden alueiden kanahaukkakannasta on saatu hyvä käsitys. Ruutuaineiston kannankehityskäyrästä
(kuva 3) voidaan kuitenkin nähdä, että 90-luvun alkupuolelta jatkunut laskeva suhdanne
eli kannan harveneminen jatkuu yhä. Kanahaukkakannan elpymisestä ei ole näkyvissä
minkäänlaisia merkkejä, vaikka yhteenvetoaineistoon kertyikin hieman edellistä vuotta
enemmän pesintöjä ja asuttuja reviirejä.
Suomen metsien tilasta kertoo mm. se,
että Etelä-Suomessa kanahaukkojen on havaittu siirtyneen pesimään kaupunkien liepeille erilaisiin virkistyskäyttöön tarkoitettuihin metsiin. Näillä city-metsillä lienee
toistaiseksi merkitystä vain pienelle osalle
kanahaukkoja.
Pesintöjen määrissä tehtiin uudet alueennätykset Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla sivuttiin
vuoden 1995 ennätystä (taulukko 3). LänsiUudeltamaalta varmistui 11 pesintää enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomenselällä
ja Keski-Pohjanmaalla kanahaukkakanta on
pienentynyt 2000-luvun alusta alkaen. Osa
selittyy lajiin vahvasti keskittyneen yksittäisen rengastajan panoksen pienentymisellä,
mutta kannankehityksen suunnan syyksi on
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arveltu myös pulaa sopivista pesintämetsistä, huonoa ravintotilannetta ja vainoa (Sulkava 2007).
Talvisten olosuhteiden jatkuminen huhtikuun puoliväliin asti viivästytti kanahaukan
pesintöjen aloittamista ainakin maan eteläpuoliskolla. Pesinnät kuitenkin sujuivat hyvin, sillä keskimääräistä pienempi osuus pesinnöistä tuhoutui, joten pesimistuloksesta
tuli keskimääräistä parempi. Viiden poikasen
poikaspesiä tavattiin neljä.

Varpushaukka
Varpushaukka on runsaudestaan huolimatta
ollut aina jossakin määrin "aliedustettuna"
petoseurannassa ja vaikeutensa vuoksi vaatii jatkuvia ponnisteluja, sillä varpushaukka
pesii vuosittain uuteen pesään. Ehkä tästä
johtuen varpushaukan pesintöjen määrä on
seurantajaksolla 1986-2006 vaihdellut vaatimattomasti 236:n ja 462:n välillä eli pesiä on löydetty vain puolet siitä mitä kanahaukan pesiä. Vuonna 2006 asuttuja pesiä
löydettiin hyvin keskimääräisesti 350 kap-

paletta (ka=354, n=7 433). Huimimman pesämäärän tutkimusalueeltaan Pirkanmaalta
löysi Tapani Kaunisto, jonka tarkistamista
65 reviiristä 29:llä oli poikaspesä. Löydettyjen pesien määrässä tehtiin seurantajakson uudet ennätykset Varsinais-Suomessa
ja Pohjois-Karjalassa. Länsi-Uudellamaalla
kiinnostus lajiin on 2000-luvulla painunut
pohjalukemiin: vuonna 1989 pesiä löytyi
ennätysmäärä (74), josta on nyt romahdettu
alle neljäsosaan. Kannankehityskäyrän (kuva
3) mukaan varpushaukkakanta on harvinaistunut jo useiden vuosien ajan, ja sama kehitys jatkuu. Vuoden 1997 tasosta kanta on
pienentynyt viidenneksellä. Alamäki voi tosin olla osittain harhaa ja johtua metsien rakenteen muutoksesta. Varpushaukka saattaa
nykyään pesiä viheliäisessä mäntytaimikossa, josta pesän etsiminen on todella tuskallista ja turhauttavaa.
Varpushaukan pesimistulos oli parempi
kuin kertaakaan aiemmin seurantajaksolla.
Pirkanmaalta löytyi historian ensimmäinen 8
poikasen pesä (Hannu Järvinen). Tosin vuonna 1863 Kuopiossa tavattiin 8 munan pesye

Varpushaukka. Kuva:

)ORMA

TENovuo.

TAULUKKO 3. Todetut päiväpetolintujen pesintöjen määrät (muna- ja poikaspesät sekä maastopoikueet ilman pesälöytöä) lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin

vuonna 2006.
TABLE 3. The numbers of active nests (nests with eggs or nestlings, and f!edged broods without the nest found) of raptors detected in different areas in 2006.

Alue (yhdistys)
Area
01 Ahvenanmaa (ÅFF)
11 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta (PLY ja RSLH)
21 Länsi-Uusimaa (Tringa)
22 K.- ja P.-Uusimaa (Apus)
23 Itä-Uusimaa (PSLY)
31 Kymenlaakso (KyLY)
32 Etelä-Karjala (EKLY)
41 Lounais-Häme (LHLH)
42 Kanta-Häme (K-HLY)
43 Päijät-Häme (P-HLY)
44 Pirkanmaa (PiLY)
46 Valkeakoski (VLH)
51 Etelä-Savo (Oriolus)
54 Pohjois-Savo (Kuikka)
57 Pohjois-Karjala (PKLTY)
61 Keski-Suomi {KSLY)
71 Suomenselkä (SSLTY)
72. Suupohja (SpLY ja OA)
73 Merenkurkku (MLY ja OA)
74 Keski-Pohjanmaa {KPLY)
81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY)
82 Kainuu (KLY)
91 Kemi-Tornio (Xenus)
92 Lappi (LLY)
Pesintöjä Active nests
Reviirejä yht.
Occupied territories
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Mehiläishaukka
PERAPI

Ruskosuohaukka
CIRAER

13
4

20

7
5
1
6
7
5
3
5
3
3

Kanahaukka
ACCGEN

Varpushaukka
ACCNIS

Hiirihaukka
BUTBUT

73
75
29
5
3

44

40
39
17
2

17
108

14

17
3

18
4
3

17

35
15
28
27

46
6
4
5
4
65
9
12
7
21

46
38
4
8
31
25
4
16

148

21

Sinisuohaukka
CIRCYA

11
2

7
7
26
2
3
7
3
9
2

24

2
4
1

1

6

11
3
12

2

49

2
2

83
4
12
14

1

74
302

166
336

96
11
20
30
54
45
42
90
37

16

141

901
1211

11
15
1

1
2
350
.605

814

14
34
3
3
28

437

Tuulihaukka
FALTIN

120

Amkuhau ka
FALCOL

Nuolihaukka
FALSUB

13

14
2

35

21

13
68
12
17
23
6
8
10
2
4
3

14

Piekana
BUTLAG

5
13
22
78

21
26
298
79
8
18
95
31
319
195
92
93
104
5
84

2
2
2
1
2
1
3

36
3
13
1
2
4
7
8
5

1
6

27

20

1930
2180

43
89

19
1
6
203
534

Yht./
Total
4142
6290
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Fig 3. Population changes of birds of prey in
100 km2 study plots from 1982 to 2006. For
each species and year, only the plots in which
the species was censused aisa in 1997 were
included. The numbers of territories (dots) and
nests found (triangles) were related to the corresponding numbers in 7997. The size of data
used is given for the year 2006: the number
of territories or nests and the number of study
plots in which the data was collected.
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Kuva 4. Mehiläishaukan keskimääräinen pesyekoko (munia/ munapesä;

Kuva 6. Hiirihaukan keskimääräinen pesyekoko (munia/ munapesä; neli-

neliöt), poikuekoko (poikasia/ poikaspesä; kolmiot) ja pesimistulos (poikasia / aloitettu pesintä; pallot) vuosittain 7986-2006. Pesimistuloksen
pitkäaikaistrendi on merkitty pisteviivalla.

öt), poikuekoko (poikasia/ poikaspesä; kolmiot) ja pesimistulos (poikasia /
aloitettu pesintä; pallot) vuosittain 7986-2006. Pesimistuloksen pitkäaikaistrendi on merkitty pisteviivalla.

Fig 4. Yearly average clutch size (squares), brood size (young / successful
nest; triangles) and breeding output (young / active nest; filled circles) of
Pernis apivorus in 7986-2006. The long-term trend of the breeding output
is indicated by a dotted line.

Fig 6. Yearly average clutch size (squares), brood size (young / successful
nest; triangles) and breeding output (young / active nest; filled circles) of
Buteo buteo in 7986-2006. The long-term trend of the breeding output is
indicated by a dotted line.

TAULUKKO 4. Todetut pöllöjen pesintöjen määrät (muna- ja poikaspesät sekä maastopoikueet ilman pesälöytöä) lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuon-

na 2006.
TABLE 4. The numbers of active nests (nests with eggs or nestlings, and fledged broods without the nest found) of owls detected in different areas in

2006.

Alue (yhdistys)
Area

01 Ahvenanmaa (ÅFF)
11 Varsinais-Suomi (TLY)
12 Satakunta {PLY ja RSLH)
21 Länsi-Uusimaa (Tringa)
22 K. ja P.-Uusimaa (Apus)
23 Itä-Uusimaa (PSLY)
31 Kymenlaakso (KyLYl
32 Etelä-Karjala (EKLY)
41 Lounais-Häme (LHLH)
42 Kanta-Häme (K-HLY)
43 Päijät-Häme (P-HLY)
44 Pirkanmaa (PiLY)
46 Valkeakoski (VLH)
51 Etelä-Savo (Oriolus)
54 Pohjois-Savo (Kuikka)
57 Pohjois-Karjala (PKLTY)
61 Keski-Suomi (KSLY)
71 Suomenselkä (SSLTY)
72 Suupohja (SpLY ja OA)
73 Merenkurkku (MLY ja OA)
74 Keski-Pohjanmaa (KPLY)
81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY)
82 Kainuu (KLY)
91 Kemi-Tornio (Xenus)
92 La pi (LLY)
Pesintöjä Active nests
Reviirejä yht. 0ccupied territories

60

Huuhkaja
BUBBUB
2
35
34
10
2
5
22
1
8
2
5
22
6
9
15
2
7
11
24
10
4
2

Hiiripöllö
SURULU

Varpuspöllö Lehtopöllö
GLAPAS
STRALU

2

7
16
3
8

11

4
3
4

3
5

4
5
45
26
199
42
16
6
4
50
53
34
13
36
2

28
27
122
23
16
31
8
6
54
32
107
23
4
1
10
3

242

649

11
47
18
22
8
43
35
39
140

134
123

13
73
41
48
144
79
68
22
31
25

4
5
32
80

582
874

Lapinpöllö
STRNEB

10
2
31
7

71

1
2
2

Viirupöllö
STRURA

496
784

1236
1732

10

Sarvi pöllö
ASIOTU

Suopöllö
ASIFLA

Helmipöllö
AEGFUN

5
15
31
31

14
14
4
4

68
4
2
44
11
82
17
41
9
58
54
8
8
8
2
3

26
17
3
14
26
70
8
23
47
44
50
103
93
41

5
2

3

68
85

504
678

2
7
1
17
2

57
6
2
10
6

53
17
53

Yht./

11

Tota/

55
158

792
1633

4007
6673
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(von Haartman ym. 1963), jonka poikasvaiheista ei kuitenkaan ole tietoa. Löydettyjen
munapesien keskimääräinen munaluku oli
seurantajakson toiseksi paras ja kun pesäpoikasvaihe sujui suotuisasti (pesintöjen tuhoutumisprosentti vain 8,2) oli hyvä pesimistulos seuraus tästä yhtälöstä.

Hiirihaukka
Pesivien hiirihaukkojen määrä kääntyi vuonna 2005 pitkään jatkuneen vähenemisen jälkeen varovaiseen nousuun. Suotuisa kehitys
ei saanut jatkoa 2006, sillä sekä ruutuaineiston käyrää (kuva 3) että yhteenvetoaineiston
lukuja tarkasteltaessa on todettava, että kannankehitys näyttää jälleen laskevalta. Kannan tiheyttä kuvaavan kannankehityskäyrän
mukaan pesivien hiirihaukkojen määrä on
vähentynyt 36 % vuoden 1997 tasosta.
Yhteenvetoaineiston mukaan hiirihaukkoja
tavattiin aiempaa runsaammin Suupohjassa,
josta pesiä löytyi enemmän kuin kertaakaan
aiemmin (23). Merenkurkussa pesintöjen
määrä (6) oli huonoimpien vuosien tasolla,
mutta alueelta löydettiin näiden lisäksi ennätykselliset 32 asuttua reviiriä. Nämä hiirihaukat taisivat jättää myyrien puutteessa pesimättä? Etelä-Savosta löydettyjen pesien ja
asuttujen reviirien määrä (44) oli suurempi
kuin aiemmin, mutta selittävänä tekijänä on
tehostunut pesien etsintä. Alueelle perustettujen uusien petoruutujen tulokset antavat
aikanaan hiirihaukkakannan kehityksestä nykytilannetta selkeämmän käsityksen. Pesintöjen määriä tarkasteltaessa hiirihaukalla meni
edelleen melko hyvin Varsinais-Suomessa,
josta löydetyt 40 pesää ylittää pitkän aikavälin keskiarvon kahdeksalla pesällä. Kaiken
kaikkiaan pesivien hiirihaukkojen määrä on
ollut Varsinais-Suomessa samassa suuruusluokassa 90-luvun alkupuolelta lähtien. Satakunnassa hiirihaukan pesiä on löydetty vuosituhannen vaihteen tienoilta asti enemmän
kuin aiemmin. Tähänkin lienee syynä tehostunut pesien etsintä, eikä kannan todellinen
runsastuminen. Mutta mikä mahtoi olla syynä
pesivien hiirihaukkojen pieneen määrään (7
pesintää) Kanta-Hämeessä? Alueella pesivät
lehto- ja viirupöllöt onnistuivat pesinnöissään
hyvin, joten ravintoa ainakin oli monin paikoin runsaasti tarjolla.
Metsien pirstoutumisesta ja vähenemisestä johtuva pesäpaikkapula saattaa olla
keskeisiä tekijöitä pohdittaessa syitä hiirihaukkakannan vähenemiseen. Pesäpaikkakilpailussa heikompi hiirihaukka joutuu väistämään vahvempaa kanahaukkaa ja joutuu
joko luovuttamaan risupesänsä kanahaukalle
tai pesimään niin lähellä, että häiriöstä johtuen poikastuotto laskee (Hakkarainen ym.
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2004a ja 2004b). Vuosien 1986-2006 yhteenvetoaineiston mukaan hiirihaukkakannan alamäki ei kuitenkaan näytä johtuvan
pesimistuloksen jatkuvasta huononemisesta. Pesyekoon, poikuekoon ja pesimistuloksen vuosittaiset vaihtelut, jotka tahdittuvat
myyrätilanteen mukaan, ovat melko suuria,
mutta pitkäaikaistrendit ovat täysin vaakasuoria (kuva 6).
Vuonna 2006 keskimääräinen munaluku
ja pesimistulos olivat koko seurantajakson
viidenneksi parhaat.

Piekana
Piekanan pesinnöistä saatiin vain niukasti tietoa. Lasse Iso-Iivarin lopetettua petoseurannan on piekana "tuuliajolla" ellei uutta piekanasta innostunutta petoihmistä ilmaannu.
Kun vielä pohjoisen myyrätilanne oli heikohko, ei ole ihme, että piekanan pesimistietoja
lajin ydinalueelta Tunturi-Lapista kertyi niukasti. Asutuiksi todettuja piekanan reviirejä
oli hieman keskimääräistä vähemmän. Kolme
neljäsosaa niistä oli Lapissa. Yksittäisiä pesiviä pareja löydettiin Pohjois-Savosta, PohjoisPohjanmaalta ja Kainuusta. Suomenselältä
pesiviä pareja löytyi kaksi (Lehtonen 2007).
Molemmat parit pesivät risupesässä hakkuuaukealle jätettyyn mäntyyn. Kemi-Tornion
alueelta tuli tietoon parin tyhjän vuoden jälkeen viisi pesivää piekanaparia.
Pienen aineiston (n=13) perusteella pesimistulos, 2,08 isoa poikasta / poikaspesä,
on puoli poikasta seurantajakson keskiarvoa parempi.
Mainittakoon petoseurannan ulkopuolelta, että harvinainen piekanan ja hiirihaukan
sekapesintä todettiin Ylivieskassa PohjoisPohjanmaalla (Forsman 2007). Pesästä lähti
maailmalle ainakin kaksi lentopoikasta.

Tuulihaukka
Tuulihaukan voittokulku jatkui eri puolilla
Suomea, vaikka vahvimman kannan alueella
pesivien parien määrä vähenikin paikoitellen
tuntuvasti. Koko maasta löydettyjen pesivien parien määrä (1 930) oli kaikkien aikojen
toiseksi suurin, jääden viimevuotisesta ennätyksellisestä pesintöjen määrästä 134 pesää
vähäisemmäksi.
Osassa vahvimman kannan aluetta pesivien tuulihaukkojen määrät pienenivät edellisen vuoden lukuihin verrattuna. Suomenselällä muutos oli -152 pesintää, Suupohjassa
-89 ja Keski-Pohjanmaalla -33 pesintää. Pirkanmaalla ja Merenkurkussa pesivien määrä
oli lähes ennallaan. Vuonna 2005 edellä mainittujen viiden paikallisyhdistyksen alueella
pesi 64 % seurantatutkimukseen ilmoitetuista

Kuva 5. Varpushaukan asutuiksi todettujen re-

viirien määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina
1986-2006. Pylväiden musta osuus osoittaa
aloitettujen pesintöjen määrän. Määrät on saatu
rengastajille vuosittain lähetetyn petolintujen
yhteenvetolomakkeen perusteella. Koko maan
kuvaajassa (vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig 5. The annual numbers of occupied territo-

ries of Accipiter nisus by local areas from 1986
to 2006 according to the Raptor Questioinnaire. The black parts of the bars indicate the
numbers of active nests. The scale for the whole country (upper left) is different from that of
local areas.
tuulihaukoista. Vuotta myöhemmin samalla
alueella pesineiden tuulihaukkojen osuus oli
55 % koko maan tuulihaukkojen määrästä.
Pesivien tuulihaukkojen määrä kasvoi
edellisvuodesta Varsinais-Suomessa (+9 varmistettua pesintää), Länsi-Uusimaalla (+8),
Kymenlaaksossa (+1), Päijät-Hämeessa (+12),
Etelä-Savossa (+5), Pohjois-Savossa (+1), Pohjois-Karjalassa (+13), Keski-Suomesta (+2),
Pohjois-Pohjanmaalla (+59), Kainuussa (+2),
Kemi-Torniossa(+ 39) ja Lapissa (+23 varmistettua pesintää).
Näyttää siltä, että tuulihaukka runsastuisi
hitaasti niin etelässä, idässä kuin pohjoisessakin. Tuulihaukan pesälaatikoiden ripustamisella on keskeinen osa tässä kehityksessä.
Suomen tuulihaukkakannan kasvu edustaa
täysin päinvastaista suuntausta verrattaessa lajin yleiseurooppalaiseen kehitykseen (BirdLife
International 2004). Ehkäpä muuallakin Euroopassa innostutaan ripustamaan pesälaatikoita, kun tieto Suomen ihmeestä leviää.
Pesinnöistä tuhoutui seurantajakson viitenä ensimmäisenä vuonna keskimäärin 13,6
%. Tuulihaukkojen siirryttyä risupesistä
pönttöpesijöiksi on pesintöjen onnistumi61
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sesta tullut varmempaa. Viimeisen viiden

Nuolihaukka

Huuhkaja

vuoden keskimääräinen tuhoutumisprosentti
on 5,5. Vuonna 2006 pesinnän tunnusluvut

Nuolihaukan kannankehityskäyrä osoittaa

Vuotta 2005 luonnehdittiin huuhkajan osal-

olivat kauttaaltaan hieman keskimääräistä

petolinturuutujen nuolihaukkojen tasaises-

ta "hyvistä vuosista huonoimmaksi" (Hon-

parempia. Myyräkantojen romahtamisesta

ti runsastuneen vuosituhannen vaihteesta

kala & Saurola 2006), kun synkeän pohja-

huolimatta emot saivat ruokittua poikueet ja

(kuva 3). Vuoden 1997 vertailutasosta kanta

vuoden 2004 jälkeen pesivien huuhkajien

vuodesta tuli hyvä tuulihaukoille. Keskimää-

näyttäisi vahvistuneen peräti 36 %. Petolin-

määrä nytkähti nousuun runsaan myyrära-

räinen munaluku ylitti seurantajakson vuo-

turengastajien yhteenvetoaineiston tulkin-

vinnon turvin. Vuosi 2006 oli huuhkajalle

sikeskiarvojen keskiarvon, samoin oli laita

ta on hankalampaa, koska tarkastustehossa

edellisen kaltainen, jääden tuloksiltaan kui-

poikuekoon ja pesintätuloksen. Pesintätulos

saattaa olla vuosienvälistä vaihtelua. Yhteen-

tenkin sitä hiukan huonommaksi. Huuhka-

oli seurantajakson 5. paras.

vetoaineiston tarkastelu kuitenkin tukee kan-

jareviirejä tarkastettiin 930 ja näistä osoit-

nankehityskäyrän kuvaamaa muutosta, sillä

tautui asutuiksi 649. Asuttuja reviirejä oli

asuttujen reviirien yhteismäärä on kasvanut

kolmisenkymmentä enemmän kuin edellise-

Ampuhaukka

tasaisesti. Se ylitti kolmen sadan rajapyykin

nä vuonna, mutta pesintöjä parikymmentä

Ruutuseuranta ei tavoita ampuhaukkaa ja

vuonna 1989, neljän sadan vuonna 2004

vähemmän. Kannankehityskäyrää tarkaste-

tästä johtuen kannankehityskäyrän (kuva 3)

ja viiden sadan rajapyykin vuonna 2006.

lemalla on havaittavissa, että petoruutujen

esittämiin vaihteluihin on syytä suhtautua

Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi Kan-

ilmentämä huuhkajakannan tiheys on ollut

varauksella. Pesiä löydettiin jälleen eteläistä

ta- ja Päijät-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa

vertailuvuoden 1997 tiheyttä alhaisemmalla

Suomea myöten (taulukko 3), mutta valtaosa

sekä Keski-Pohjanmaalla lajia ei tällä het-

tasolla yhtäjaksoisesti jo 10 vuotta (kuva 3).

pesistä oli pohjoisessa. Yhteensä pesälöytöjä

kellä juuri seurata. Ennätyslukemat pesiä löy-

1990-luvulla alkanut vanhanaikaisten kaato-

tehtiin 30 ja maastopoikueita havaittiin 13.

dettiin kuuden paikallisyhdistyksen alueelta:

paikkojen täydellinen sulkeminen tai muut-

Pieneen aineistoon perustuvat pesyekoko ja

Varsinais-Suomesta, Länsi-Uudeltamaalta,

tuminen tehokkaasti biojätettä kompostoi-

pesimistulos jäivät alle seurantajakson keski-

Etelä-Karjalasta, Etelä-Savosta, Suupohjasta

viksi nykyaikaisiksi jäteasemiksi on vienyt

arvojen. Ampuhaukan pesimistuloksen vuo-

ja Pohjois-Pohjanmaalta.

tuinen vaihteluväli seuranta-aineistossa on

huomattavalta osalta huuhkajia helpon rot-

Kuten ampuhaukallakin, on nuolihaukan-

taravinnon. Tästä johtuen kannantiheys on

pieni. Vaikka vuoden 2006 pesimistulos 3,14

kin pesinnän tunnuslukujen vuosittainen

pienentynyt ja pesimätulos laskenut (Valka-

isoa poikasta/ poikaspesä onkin kaikkien ai-

vaihteluväli suppea: poikuekoko on vaih-

ma & Saurola 2005).

kojen 3. huonoin, jää se vain hienoisesti alle

dellut välillä 2,17-2,60 ja pesimistulos vä-

Petolinturengastajien yhteenvetoaineis-

vuosikeskiarvojen keskiarvon (3,22, n=461).

lillä 1,96-2,42. Vuonna 2006 nuolihaukan

toon kertyi tehostuneesta seurannasta joh-

pesinnän tunnusluvut jäivät hienoisesti kes-

tuen aiempaa enemmän huuhkajan pesintä-

kimääräisten arvojen alapuolelle.

tietoja Etelä-Savosta. Myös Pohjois-Savosta
löydettiin pesiä aiempaa enemmän.
Pesyekoko oli hieman keskimääräistä pie-

TAULUKKO 5. Petolintujen keskimääräinen pesyekoko, poikuekoko ja pesimistulos /ajeittain vuonna
2006 petolinturengastajan yhteenvetolomakkeiden mukaan.

nempi, mutta poikuekoko aivan keskimää-

TABLE 5. f he average clutch size, brood size and breeding success of birds of prey in 2006 according
to the Raptor Questionnaire sent to bird ringers.

poikasen pesiä ei tavattu lainkaan ja nel-

Laji Species
Mehiläishaukka Pernis apivorus

räinen 2, 1 poikasta / poikaspesä. Viiden
jän poikasen pesiäkin oli vain 7. Huuhkajan

munia/
munapesä (N)
clutch size (N)

isoja poikasia/
oikaspesä (N)
isoja poikasia/
tuhoutumis-% munapesä (N)
ig young/
successful nest unsuccessful
bigyoung/
(N)
active nest (N)
nests (%)

1.92(12)

1.79(53)

13.1

1.56(61)

Sen sijaan edellisenä vuonna tuhoutuneita
oli ennätyksellisen vähän 15, 5 %. On toden-

6

pesinnät ovat alttiita tuhoutumaan. Tietoon
tulleista pesistä 26,1 % tuhoutui, mikä on lähellä keskimääräistä tuhoutuneiden määrää.

Ruskosuohaukka Circus aeruginosus

4.43(7)

3.88(75)

21.9

3.03(96)

Sinisuohaukka Circus cyaneus

5.00(7)

4.15(7)

22.2

3.22(9)

näköistä, että todelliset tuhoutumisprosentit
ovat korkeampia, sillä tuhoutunut huuhka-

Kanahaukka Accipiter gentilis

3.27(111)

2.97(638)

11.8

2.62(723)

Varpushaukka Accipiter nisus

4.84(73)

4.36(202)

8.2

4.00(220)

Buteo buteo

2.69(45)

2.28(260)

10.3

2.04(290)

Piekana Buteo lagopus

5.00(11

2.45(11)

15.4

2.08(13)

Falco tinnunculus
Ampuhaukka Falco columbarius
Nuolihaukka Falco subbuteo
Huuhkaja Bubo bubo
Hiiripöllö Surnia ulu/a
Varpuspöllö _Glaucidium passerlnum
Lehtopöllö Strix aluco
Viirupöllö Strix uralensis
Lapinpöllö Strix nebulosa
Sarvipöllö Asia otus
Suopöllö Asia flammeus
Helmieöllö Ae~olius funereus

5.23(812)

4.87(1712)

4.8

4.64(1799)

3.00(2)

3.67(18)

14.3

3,14(21)

2.52(29)

2.31(88)

7.4

2.14(95)

2.26(31)

2.10{164)

26.1

1.55(222)

5.67(9)

3.77(13)

31.6

2.58(19)

6.58(353)

5.74(475)

11.5

5.07(537)

3.70(287)

3.30(368)

18.6

2.69(452)

3.72(791)

3.16(919)

16.5

2.64(1101)

Hiirihaukka
Tuulihaukka

62

janpesä jää helposti havaitsematta. Myös
pesimistulos oli keskimääräinen, sillä isoiksi
poikasia varttui hieman yli puolitoista poikasta kutakin aloitettua pesintää kohden.

Hiiripöllö
Hiiripöllön esiintyminen on ailahtelevaa, eikä
ravintotilanteen mukaan liikkuvan lajin esiintymistä tietyllä alueella voi juuri ennakoida.
Levinneisyyden painopiste on seuranta-aineiston mukaan pohjoinen, mutta yksittäisiä

4.27(11)

2.56(43)

6.5

2.39(46)

4.87(15)

3.28(25)

10.7

2.93(28)

5.50(16)

4.09(21)

34.4

2.69(32)

5.05(423)

3.73(488)

29.7

2.62(694)

ta 1986 jatkuneella seurantajaksolla hiiripöl-

KA(MP)

KA/P (PP/P)

KA/M (PP/M)

lön asuttuja reviirejä on vuosittain varmistettu

pareja voi pesiä etelärannikkoa myöten, mikäli myyräravintoa on runsaasti tarjolla. Vuosien
välinen vaihtelu on kuitenkin suurta. Vuodes-
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4-175. Vuoden 2006 asuttujen reviirien yhteismäärä (80) oikeuttaa seurantajakson neljänneksi parhaaseen sijoitukseen. Asutuista
reviireistä 42,5 % oli Pohjois-Pohjanmaalla
tai pohjoisempana, loput jakautuivat ympäri
eteläisempää Suomea. Huomattava on kuitenkin se, että Pohjois-Suomessa seurantatehokkuus ei petolinturengastajien ja lintuharrastajien vähäisyydestä johtuen ole samalla
tasolla kuin etelämpänä.
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Lehtopöllö

Nuolihaukka
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Varpuspöllön kannanvaihteluita on seurattu
viime vuosina mielenkiinnolla. Lajin elintapojen ja pesäpaikkavaatimusten tultua
päivänvaloon on varpuspöllö osoittautunut
kohtalaisen yleiseksi pöllöksi. Uuttera pöntöttäminen on tuonut varpuspöllön toden
teolla seurannan piiriin, sillä seurannan alkuvuosina kanta "kasvoi" samassa tahdissa
pönttöjen määrän kasvun kanssa. Kasvu oli
varmaankin valtaosaksi näennäistä: pöllöt
siirtyivät tikankoloista pönttöihin. Mutta ainakin vuosituhannen vaihteesta alkaen kuvan 3 indeksit heijastavat hyvin varpuspöllökannan todellisia muutoksia. Syksyn 2003
ennätysmäinen varpuspöllövaellus tyhjensi
Suomen varpuspöllöistä. Kannanmuutos oli
niin tuntuva, että kanta saavutti vasta nyt
saman tason kuin 2002. Mainittakoon, että
tarkastettujen pesäpaikkojen määrä on kasvanut huippuvuoden 2003 tasosta 600 pöntön ja tikankolon verran.
Varpuspöllön vuosi muistutti numeroiden
valossa huomattavasti menestyksekästä vuotta 2002, tarkastettuja pesäpaikkoja tosin oli
nyt 800 enemmän. Pesyekoot olivat keskimääräistä suurempia, mutta kymmenmunaisia
pesiä ei vuonna 2006 löydetty. Poikuekootkin
ylsivät hieman keskimääräistä paremmiksi ja
kun tuhoutuneita pesintöjä oli pari prosenttiyksikköä normaalia vähemmän, oli pesimistulos keskimääräistä parempi.

Lehtopöllö
Lehtopöllöt aloittivat runsaslukuisina pesinnät kevättalven myyräpaljouden rohkaisemina. Ravintoa riitti ilmeisesti munintavaiheessa vielä hyvin, sillä pesyekoot olivat
keskimääräistä suurempia, vaikka kuusimunaista pesyettä suurempia munalukuja ei nyt
tavattukaan. Poikuekootkin olivat hieman
keskimääräistä isompia, mutta kun pesinnöistä tuhoutui miltei viidesosa, jäi pesimistulos "karvan verran" alle vuosikeskiarvojen
keskiarvon (2,73, n=7 714). Länsi-Uudellamaalla todettiin ennätysmäärä pesintöjä, kun
muualla maassa tehtiin lähinnä tasaisen hyvää tulosta. Pesintöjen ja asuttujen reviirien
LINNUT VUOSIKIRJA 2006
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Kuva 7. Nuolihaukan asutuiksi todettujen re-

Kuva 8. Lehtopöllön asutuiksi todettujen re-

viirien määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina
7986-2006. Pylväiden musta osuus osoittaa
aloitettujen pesintöjen määrän. Määrät on saatu
rengastajille vuosittain lähetetyn petolintujen
yhteenvetolomakkeen perusteella. Koko maan
kuvaajassa (vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.

viirien määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina
7986-2006. Pylväiden musta osuus osoittaa
aloitettujen pesintöjen määrän. Määrät on saatu
rengastajille vuosittain lähetetyn petolintujen
yhteenvetolomakkeen perusteella. Koko maan
kuvaajassa (vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.

Fig 7. The annual numbers of occupied territories of Falco subbuteo by local areas from 7986
to 2006 according to the Raptor Questioinnaire. The black parts of the bars indicate the
numbers of active nests. The scale for the whole country (upper left) is different from that of
local areas.

Fig 8. The annual numbers of occupied territories of Strix aluco by local areas from 7986 to
2006 according to the Raptor Questioinnaire.
The black parts of the bars indicate the numbers of active nests. The scale for the whole
country (upper left) is different from that of
local areas.

yhteismäärä (784) jakaa seurantajakson ennätystuloksen vuodelta 1995. Tuolloin tosin

kuin myöhemmin, ja että vuosi 2006 oli myös
kannantiheyttä tarkasteltaessa huippuvuosi
(kuva 3). Käyrä ilmentää myös myyrärunsauden säätelemää kolmivuotissykliä, nelivuotissykliin viittaavat kaksi "kauneusvirhettä" jotka
osuvat vuosituhannen vaihteen molemmille
puolin (kuva 3). Koska vuodesta 2007 tullee
pohjavuosi, on viirupöllö palaamassa jälleen
kolmivuotissykliin ...
Pesintöjen määrissä tehtiin uudet ennätykset Länsi-Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla,
Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Keski-Suomes-

pesintöjä oli muutama kymmenen enemmän, mutta metsissä oli myös tuhatkunta tarkastettua lehtopöllön pönttöä enemmän.

Viirupöllö
Viirupöllön ennätystehtailu jatkuu. Vaikka pesinnän tunnusluvut jäivät kauttaaltaan hieman
jälkeen edellisvuoden menestyksekkäiden
pesintöjen ennätysluvuista, aloitti pesintänsä kuitenkin suurempi joukko viirupöllöjä
kuin kertaakaan aiemmin petolintuseurannan historiassa. Seuranta viirupöllön osalta
on tehostunut vuosien kuluessa hieman, sillä
viirupöllöille sopivien pönttöjen määrä metsissä oli 1990-luvun alkupuolella kymmenisen prosenttiyksikköä pienempi (esim.1992
pönttöjä tarkastettiin 3 894, vuonna 2006
luku oli 4 348), mutta 2000-luvulla vuosittain tarkistettujen pönttöjen määrä on vaihdellut vain hyvin vähän. Kannankehityskäyrää
tarkasteltaessa näyttää siltä, että seurannan
alkuvuosina pohjavuodet olivat syvempiä

sa, Suupohjassa ja Kainuussa. Seitsenmunaisia pesyeitä tavattiin peräti 13 ja neljässä
näistä myös poikasluku oli täydet 7 (KantaHämeessä 1, Etelä-Savossa 1 ja Keski-Suomessa 2).

Lapinpöllö
Tarkastetuista 130 lapinpöllön reviiristä ilmoitettiin asutuiksi 85 ja näistä 68:lla pesittiin. Pesintöjen määrä oikeuttaa seurantajakson 4. parhaaseen sijoitukseen. Todettujen
pesintöjen määrä on vaihdellut vuosittain
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seurantaan ison aukon.
Suopöllön pesinnät sujuivat hieman keskimääräistä huonommin, sillä pesistä tuhoutui
joka kolmas. Yksi yhdeksänmunainen pesye
todettiin Pohjois-Karjalassa, mutta yleisin
munaluku oli viisi. Aloitetuista pesistä lähti
maailmalle keskimääräistä (3,38, n=721) yli
puoli poikasta vähemmän poikasia.
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Kuva 9. Helmipöllön keskimääräinen pesyekoko (munia/ munapesä; neliöt), poikuekoko (poikasia/
poikaspesä; kolmiot) ja pesimistulos (poikasia/ aloitettu pesintä; pallot) vuosittain 1986-2006. Pesimistuloksen pitkäaikaistrendi on merkitty pisteviivalla.

Fig 9. Yearly average c/utch size (squares), brood size (young / successful nest; triangles) and breeding output (young / active nest; filled circ/es) of Aegolius funereus in 1986-2006. The long-term
trend of the breeding output is indicated by a dotted line.

suuresti, sillä pesiä on ollut 4-100. Eniten
pesintöjä todettiin nyt Pohjois-Karjalasta
(31 ). Yhteenvetoaineistoon kertyneistä 837
pesinnästä 157 on Pohjois-Karjalasta. Samassa suuruusluokassa ovat Pohjois-Pohjanmaa 178 pesinnällä ja Kemi-Tornio, jossa
pesintöjä on todettu 141. Näiden kolmen
paikallisyhdistyksen alueilta on siis löydetty
yli puolet kaikista lapinpöllön pesistä.
Lapinpöllön pesyekokoaineisto (n=216) ei
ole suuren suuri, mutta sen keskimääräiseen
pesyekokoon (3,65) verrattuna olivat vuoden
2006 pesyeet suurempia (4,27 n=11). Kun
pesinnöistä tuhoutui vain 6,5 %, tuli pesimistuloksestakin keskimääräistä parempi.

Sarvi pöllö
Sarvipöllön kannankehitystä kuvaavan käyrän (kuva 3) jyrkistä vaihteluista johtuvan
sahanteräkuvion säännönmukaisuuden rikkoi vuosituhannen vaihteen muutama alavireinen vuosi. Säännönmukaisuus on toistaiseksi palannut ja saanee jatkoa vuoden
2007 puolella, sillä myyrien määrät sarvipöllön vahvalla alueella maan eteläpuoliskolla ovat tätä kirjoitettaessa tiettävästi pohjalukemissa.
Vuosi 2006 oli sarvipöllölle yksi hyvistä vuosista. Pesintöjä varmistettiin yli 500
kuten muinakin hyvinä vuosina. Enemmän
kuin aiemmin seurannan historiassa pesin64

töjä todettiin Etelä-Savossa, Keski-Suomessa
ja Pohjois-Karjalassa. Pesinnän tunnusluvut
olivat keskimääräistä paremmalle sarvipöllövuodelle tyypillisiä, sillä vaikka pesinnöistä
tuhoutui prosenttiyksikön verran enemmän
kuin keskimäärin, oli pesimistulos pari kymmenystä keskimääräistä (2,70, n=1 254) parempi. Viime vuonna tavattu ja jättipoikueita
ei nyt osunut rengastajien kohdalle, ja suurimmassa poikueessa oli kuusi poikasta.

Suopöllö
Suopöllö lienee petolintuseurannan kannalta
hankalimpia lajeja, sillä pesinnän varmistaminen on vaikeampaa kuin useimmilla muilla pöllöillä. Yhteenvetoaineistoon onkin kertynyt havaintoja asutuista reviireistä (2 109)
huomattavasti enemmän kuin varmistettuja
pesintöjä (1 367). Runsaimmin suopöllön
pesintöjä ja asuttuja reviirejä on ollut Suomenselällä (733), Suupohjassa (573), KeskiPohjanmaalla (529) ja Pohjois-Pohjanmaalla (522). Näiden neljän paikallisyhdistyksen
alueelta on kertynyt 68 % kaikista suopöllön
pesintään viittaavista havainnoista.
Suopöllön pesintöjen ja asuttujen reviirien kokonaismäärä (153) on vain osittain
vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa,
sillä Suomenselällä vaikuttaneen vannoutuneen suopöllömestarin Sakari Ikolan äkillinen poismeno kesken maastokauden jätti

Ennätyksellinen myyrävuosi 2005 oli hyvä
vuosi pesiville helmipöllöille etenkin EteläSuomessa. Helmipöllöjä tosin oli metsissä
huomattavasti vähemmän kuin vanhaan
hyvään aikaan 80-luvulla ja seurantaindeksi jäi alle vertailuvuoden 1997 tason (kuva
3). Vuotta myöhemmin, kun metsissä riitti
myyriä alueesta riippuen joko hyvin tai ainakin alkupaloiksi, aloitti pesintänsä suurempi määrä helmipöllöjä (taulukko 4). Lisäksi
asuttuja reviirejä (841) todettiin lähes kaksin
verroin edellisvuoteen verrattuna. Pesintöjen
määrä oli toiseksi suurin sitten vuoden 1994
ja edelle kiilaakin vain huippumyyrävuoden
2003 lukemat. Seurantaindeksi kohosi vertailuvuoden tason paremmalle puolelle,
vaikka edelleenkin jäätiin kauas todellisista
huipputuloksista.
Suurin osa helmipöllöpesyeistä (n=423)
oli viisimunaisia (n=152), mutta Pohjois-Pohjanmaalla löydettiin neljä kymmenmunaista
pesyettä. Poikuekoko oli hieman keskimääräistä pienempi, ja kun pesinnöistä tuhoutui yli neljäsosa, ei pesimistulos hätyytellyt
kärkisijoja, vaan oli 21-vuotisen seurannan
historian 7. huonoin. Yhteenvetoaineiston
pesimätuloskuvaajaa (kuva 9) tarkastelemalla voidaan nähdä, että 1986-2006 seurantajakson huippu- ja pohjavuosien väliset
erot ovat todella suuria, mutta pesimistulos
on pysytellyt keskimääräisesti aivan muuttumattomana.
Eri paikallisyhdistysten alueilla tavattujen
helmipöllön pesintöjen ja reviirien kuvaajaa tarkasteltaessa ilmenee, että vuosittainen
vaihtelu on suurta ja että luvut eivät juuri
ole kasvussa millään alueella (kuva 10). Helmipöllökanta näyttää romahtaneen etenkin
Länsi-Uudellamaalla, jossa laji näyttää nykyisin olevan pesivänä harvinaisuus, sekä
Kymen laaksossa.

Harvinaiset lajit
Kiljukotkan pesintä onnistui jo toisena peräkkäisenä vuotena. Pesästä rengastettiin
kaksi poikasta. Toinen poikasista havaittiin
syksyllä muuttoaikaan Etelä-Ruotsissa, jossa
lintu valokuvattiin. Kuvaa suurentamalla osa
renkaan numeroista saatiin luettua ja lintu
LINNUT VUOSIKIRJA 2006
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varmistui toiseksi Suomessa rengastetuista
poikasista.
Keski-Suomesta ilmoitettiin vuoden ainoa
haarahaukan pesintä. Pesästä rengastettiin
kaksi poikasta.
Niittysuohaukan pesintöjä varmistettiin
neljä Satakunnassa. Näistä kaksi todennäköisesti tuhoutui ja kaksi onnistui maastopoikasvaiheeseen. Asuttuja reviirejä oli lisäksi Varsinais-Suomessa (1 ), Suomenselällä
(1) ja Merenkurkussa (1).
Arosuohaukan reviirejä todettiin peräti
kaksi: toinen Kainuussa ja toinen Tornion lähistöllä. Jälkimmäisellä paikalla oli sekä koiras että naaras, mutta pesintää ei todettu.
Tunturihaukan pesintätiedot saatiin aiempien vuosien tapaan Metsähallituksen tunturihaukkatyöryhmältä (Tuomo Ollila). Tunturihaukan pesintätulos oli vuonna 2006 hyvä.
Tarkastettuja reviirejä oli 38 ja näistä oli asuttuja 22. Poikaspesiä oli 18 (vuonna 2005
vastaava luku oli 13), ja rengastusikäisiä poikasia yhteensä 52 (39 vuonna 2005).

Petolintuseurannan
kansainväliset tuulet
Petolintujen seuranta Euroopassa on näihin
päiviin saakka ollut lähinnä tiettyjen, usein
uhanalaisten lajien erityisseurantaa ja yleisemmät petolinnut ovat jääneet laajalti "lapsipuolen asemaan".
Näiden lisäksi vähäiselle huomiolle ovat
jääneet hankalasti tutkittavat nomadiset lajit, jotka vaihtavat ravintotilanteen mukaan
elinalueitaan. Kansainvälinen yhteistyö on
avainasemassa tällaisten lajien seurannassa (Saurola 2006). Oman arvaamattoman
lisänsä niin petolintujen kuin muidenkin lajien seurantaan näyttää tuovan muuttuva
ilmasto. Pitkän aikavälin seurannalla saatava tieto on tulevien toimintasuunnitelmien
tärkeimpiä perusteita.
Parin viime vuoden aikana on pidetty
ja pidetään kolme kansainvälistä kokousta, joiden tavoitteena on tehostaa petolintukantojen seurantaa ja petolintujen parissa työskentelevien tutkijoiden yhteistyötä.
Marraskuussa 2005 järjestettiin Kostamuksessa suomalais-venäläisen luonnonsuojelutyöryhmän ja Karjalan tiedekeskuksen yhteistyönä kokous, johon kutsuttiin joukko
suomalaisia ja venäläisiä petolintututkijoita esittelemään käynnissä olevia tutkimus-,
seuranta- ja suojeluprojekteja. Kokouksessa pidetyistä esitelmät on koottu julkaisuksi
(Koskimies & Lapsin 2006), jonka voi ladata
osoitteesta: http://www. krc. karel ia. ru/pub 1.
php?id=2396
Lokakuun alussa 2006 pidettiin Sisiliassa
pienimuotoinen työkokous, jonka tehtäväLINNUT VUOSIKIRJA 2006

Petolintuvuosi 2006
nä oli kartoittaa petolintuseurannan nykytila
Euroopassa ja selvittää mahdollisuuksia perustaa koko EU:n alueen kattava petolintujen
seurantaverkosto. Kokoukseen kutsuttiin 12
petolintujen seurantaan vihkiytynyttä tutkijaa ja saman verran ympäristöviranomaisia
tai vastaavia; Suomea edusti Pertti Saurola.
Kokouksen esitykset kootaan ympäristötutkimuksen erikoisjulkaisun Ambion yhdeksi
numeroksi, joka suunnitelmien mukaan tulee valitettavasti ilmestymään vasta vuonna
2008. Kokouksessa asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella EU:n tutkimuksen VII puiteohjelmaan pohjautuvaa laajaa
hakemusta koko EU:n kattavan petolintukantojen seurantaverkoston luomiseksi.
Molemmissa edellä mainituissa kokouksissa kävi jälleen selvästi ilmi, että Suomessa pesivien petolintukantojen seuranta,
joka perustuu maastotyön osalta rengastajien ammattitaitoiseen vapaaehtoistyöhön,
hakee vertaistaan koko maailmassa. Sisilian
kokouksessa Suomen esitelmän jälkeen ensimmäinen kysymys oli: "Kuinka suomalaisia petolinturengastajia voitaisiin houkutella
pois Suomesta"? - Esitelmöitsijä kieltäytyi
vastaamasta.
Huhtikuussa 2007 pidetään Italiassa
EBCC:n maailmankokous Bird Numbers
2007, jonka yksi istunto on omistettu petolintukantojen seurannalle. Suomalaisten
petolintuharrastajien ammattitaitoa ja pitkäjänteisyyttä tullaan varmaankin taas taivastelemaan ...
Skotlannissa hiljattain julkaistu petolintuseurannan käsikirja (Hardey ym. 2006) on
omiaan laajentamaan seurantaan vakavasti
suhtautuvien piiriä. Kyseisessä käsikirjassa
kuvaillaan saarivaltakunnassa tavattavien
petolintujen vuotuisen syklin, elinympäristövaatimusten ja pesimäbiologian lisäksi
myös mm. seurantamenetelmiä, poikasten
iän- ja sukupuolenmääritystä niin selkeästi,
että teos saattaa innostaa petoseurantaihmisiä laajemmaltikin.

Lopuksi
Petolintujen ruutuseuranta-aineistoa tullaan tulevaisuudessa analysoimaan TRIMohjelmalla. Kyseisen ohjelman laskentatapa
huomioi nykyistä menetelmää tarkemmin
aineiston epätasaisuudet ja on siten hyötysuhteeltaan tehokkaampi. Tästä johtuen kaikki vuosia sitten hiljenneet seurantaruudut
toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi mukaan seurantaan edes yhden maastokauden
ajaksi! Näin olisi mahdollista koota entistäkin tarkempaa tietoa petolintukantojemme
kehityksestä.

Helmipöllö
Aegolius funereus
1986-2006

c,
r

Kuva 10. Helmipöllön asutuiksi todettujen reviirien määrät paikallisyhdistyksittäin vuosina
1986-2006. Pylväiden musta osuus osoittaa
aloitettujen pesintöjen määrän. Määrät on saatu
rengastajille vuosittain lähetetyn petolintujen
yhteenvetolomakkeen perusteella. Koko maan
kuvaajassa (vasemmalla ylhäällä) on eri jakoväli.
Fig 10. The annual numbers of occupied territories of Aegolius funereus by local areas from
1986 to 2006 according to the Raptor Questioinnaire. The black parts of the bars indicate
the numbers of active nests. The scale for the
whole country (upper left) is different from that
of local areas.

Kiitokset
Parhaat kiitoksemme kaikille petolintuihmisille maastossa ja työpöydän ääressä käytetystä ajasta ja sitkeästä ja pyyteettömästä
työstä petolintujemme hyväksi.
Lämpimät kiitokset Pirjo Hätöselle tunnollisen tarkasta petolintutietojen tallentamisesta ja kiitokset myös työtovereillemme
Jukka Haapalalle, Seppo Niiraselle, Johanna
Ojalle, Pekka Puhjolle, Jarmo Ruoholle ja
Jari Valkamalle kaikesta avusta jota meille
pyydettäessä on empimättä suotu.
Kirjoittajien osoite/ Authors address
Rengastustoimisto
PL 26
FIN-00014 Helsingin yliopisto

Kirjallisuus
Birdlife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation
status. Cambridge; UK: Birdlife International.
(Birdlife Conservation Series No.12). 374 s.
Forsman, D. 2007. Hiirihaukan ja piekanan onnistunut sekapesintä Suomessa. Linnut 42

65

Petolintuvuosi 2006
(1):36-37.
von Haartman, L., Hilden, 0., Linkola, P., Suomalainen, P., Tenovuo, R. 1963. Pohjolan linnut
värikuvin 1. Otava, Helsinki.
Hakkarainen, H., Mykrä, 5., Kurki, S., Tornberg,
R., Jungell, S. 2004 A. Competitive interactions among raptors in boreal forests. Oecologia 141: 420-424(5).
Hakkarainen, H., Mykrä, S., Kurki, S., Tornberg,
R., Jungell, S., Nikula, A. 2004 B. Long-term
change in territory occupancy pattern of
goshawks (Accipiter gentilis). Ecoscience 11:
309-403.
Hardey, J., Crick, H.Q.P., Wernham, C.V., Riley,
H.T., Etheridge, B. & Thompson, D.B.A. 2006.
Raptors: A Field Guide to Survey and Monitoring. The Stationery Office, Edinburgh.
Honkala, J.& Saurola, P. 2006. Petolintuvuosi
2005 - monien ennätysten vuosi. Summary:
Breeding and population trends of common
raptors and owls in Finland in 2005.- Linnutvuosikirja 2005: 9-22.
Huilu, 0. & Henttonen, H. 2006. Myyräkannat
ovat romahtaneet. Metsäntutkimuslaitoksen
tiedote. 8.6.2006. (www.metla.fi/tiedotteet)
Hyrkkäinen, J. & Kersalo, J. 2006. A. Helmikuun
sääkatsaus 2006. llmastokatsaus 2/2006. Ilmatieteen laitos.
Hyrkkäinen, J. & Kersalo, J. 2006. B. Maaliskuun
sääkatsaus 2006. llmastokatsaus 3/2006. Ilmatieteen laitos.
Hyrkkäinen, J. & Kersalo, J. 2006. C. Huhtikuun
sääkatsaus 2006. llmastokatsaus 4/2006. Ilmatieteen laitos.
Kersalo, J. & Tietäväinen, H. 2006. A. Toukokuun
sääkatsaus 2006. llmastokatsaus 5/2006. 11matieteen laitos.
Kersalo, J. & Tietäväinen, H. 2006. B. Kesäkuun
sääkatsaus 2006. llmastokatsaus 6/2006. Ilmatieteen laitos.
Kersalo, J. & Tietäväinen, H. 2006. C. Heinäkuun
sääkatsaus 2006. llmastokatsaus 7/2006. Ilmatieteen laitos.
Koskimies, P. & Lapshin N.V. (toim.) 2006. Status of
Raptor Populations in Eastern Fennoscandia. Proceedings of the Workshop, Kostomuksha, Karelia, Russia, November 8-10, 2005. Cocrn»m1e
nonyn»uHA XHillHhlX ITTHU B BoCT04HOA
<PennocKan.u1rn. MaTepnanhI ceMHHapa,
KOCTOMYKilla, Pocnrn, 8-10 HOH6pH 2005. Petrozavodsk: KarRC RAS, 2006. -184 p.
Kjellen, N. Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2005. Meddelande nr 230 från Falsterbo
fågelstation. http://www.s kof. se/Fbo/arkiv/
pdf/230_Strack05_06.pdf
Lehtonen, M. 2007. Piekanan pesältä. - Suomenselän linnut 42 (1): 10-12.
Nordlund, A. 2006. Tammikuun sääkatsaus 2006.
llmastokatsaus 1/2006. Ilmatieteen laitos.
Saurola, P. 1986. The raptor grid: an attempt to
monitor Finnish raptors and owls. Vår Fågelväld. Suppl. 11: 187-190.
Saurola, P. 2006. Monitoring "Common" Birds
of Prey in Finland in 1982-2005. - in Koskimies, P. & Lapshin, N.V. (toim.): Status of
Raptor Populations in Eastern Fennoscandia.
Proceedings of the Workshop, Kostomuksha,
Karelia, Russia, November 8-10, 2005.
Sulkava, P. 2007. Suomenselän haukat kesällä
2006. - Suomenselän linnut 42 (1): 4-9.
Valkama, J. & Saurola, P. 2005. Mortality factors
and population trends of the Eagle Owl Bubo
bubo in Finland. Ornithologischer Anzeiger
44 (2): 81-90.

Summary: Breeding and population
trends of common raptors and ow!s
in Finland in 2006.
The nationwide monitoring study of the common birds of prey, the Raptor Crid, started in
1982, continued in Finland in 2006. Since 1982
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bird ringers and other amateur ornithologists have
searched for raptor and owl nests and territories in
a total of 296 10x10 km study plots (the National
Grid, see Fig.1). ln 2006, a total of 127 plots were
active (Fig. 1; 130 in 2005). Since 1986 additional
breeding data from outside the study plots has
been collected from ringers who filed a Raptor
Questionnaire. ln 2006, more than 44 000 potential nest sites were checked (43 700 in 2005) and
12 956 occupied territories including 8 142 active
nests found (8 028 in 2005, see tables 1-3, and
Fig. 2 for the study areas of regional ornithological societies). The average clutch size and breeding success of ali common species are given in
Table 5. The annual variation of the population
indices of most species is shown in Fig. 3. Year
1997 has been used as a reference year (= 0 %level of the population index) to which all others
have been scaled.
ln 2006, both the numbers of active nests and
territories of birds of prey were at the same level
as in the good years 2005 and 2003 (Tables 3
and 4). The high numbers of microtines remained
from 2005 to the beginning of the breeding season 2006. During the spring, the numbers of microtines decreased to almost total absence in
Finland south of the Arctic Circle. However, the
period when microtines decreased varied from
site tosite from mid-April to June. Weather conditions were mostly favourable for breeding though
thick snow cover remained unexpectedly late in
April in southern parts of Finland.
The population indices of Pernis apivorus
have stayed low during this millennium (Fig. 3).
The number of occupied territories (302) was
the fourth lowest during the monitoring period.
However, according to Questioinnaire data, no
negative trend can be seen in the breeding success during the monitoring period 1986-2006
(Fig. 4).
The steady increase of Circus aeruginosus
slowed down in 2006. The number of breeding attempts was some 20 % lower than in the
previous year, but the total number of occupied
territories was on the same level. ln 2005 C. aeruginosus was the project species of BirdLife Finland
and therefore the effort to find nests was probably
higher than usual.
The number of the occupied territories of Circus cyaneus was average. More than a half of the
total number C. cyaneus territories were found in
areas 72, 73 and 92.
The numbers of nests and active territories
of Accipiter gentilis were slightly higher than in
the previous year in Raptor Questioinnaire data.
However, the Raptor Crid data show that the
population has been slowly decreasing since the
beginning of the 1990s (Fig. 3). The breeding success was above average.
During the monitoring period, the reported
number of active nests of Accipiter nisus has varied between 236 and 462. ln 2006 an average
number (350) of nests was found. According to
Raptor Grid data, the population has decreased
more than 20 % since 1997. Clutch size was the
second highest of the Questioinnaire period and
breeding success was better than ever before
(4.00, n=220). From area 44, an exceptional nest
with 8 big young was recorded.
Both Raptor Crid and Questioinnaire data
show a decreasing population trend for Buteo
buteo. According to Raptor Crid, the population
has diminished 36 % since 1997. lntensive defor-

estation might have caused increased interspecific competition between B.buteo and A.gentilis,
resulting in decreased breeding success of the
former (Hakkarainen et al. 2004). However in
2006, clutch size, brood size and breeding success were above average. Further, according to
Questioinnaire data 1986-2006, only quite extensive annual variation but no trend can be seen
in the breeding success (Fig 6).
Since one ringer specialized on Buteo lagopus
stopped ringing in 2005, only a limited amount of
information on this species is available for 2006.
Low numbers of microtines affected breeding attempts in Lapland. The total number of breeding
attempts (23) and occupied territories (56) was
below average. 75 % of occupied territories were
in Lapland, and single breeding pairs were found
in areas 54, 81 and 82. Two breeding pairs were
found exceptionally in area 71.
The year was another good year for Falco tinnunculus although in the stronghold area the
number of breeding pairs diminished (areas 71,
72 and 74). ln contrast, in many other areas the
number of breeding pairs was higher than in
2005.
Mainly due to active nest-box programmes, the
percentage of unsuccessful nests has been only
5.5 % during the past five years. ln the beginning
of the monitoring period the percentage of unsuccessful nests was 13.6.
Breeding data for Falco columbarius was as
scarce as every year, with no more than a total
of 43 breeding attempts found. The southernmost
breeding attempts were in areas 11 and 32. Not
enough Raptor Crid data was compiled to estimate a population index for 2006.
According to Raptor Crid data, Falco subbuteo
has increased 36 % since the reference year 1997.
Questioinnaire data shows a similar pattern: in
1989 the number of occupied territories reached
a total of 300, in 2004 400 and in 2006 534 territories, despite the fact that in areas 42, 43, 57 and
74 the interest in the species is poor (Fig. 7).
Of Bubo bubo territories, 930 were checked of
which 649 proved occupied. A slow decrease in
the population of Bubo bubo continued (Fig 3).
This trend has been attributed to the dramatic decrease of apen rubbish dumps all over the country
during the last 15 years (see Valkama & Saurola
2005). The percentage of unsuccessful nests (26.1
%) was slightly above average. Probably the percentage of unsuccessful nests was even higher, as
an unsuccessful nest is easily overlooked.
ln total 80 breeding attempts of the nomadic
Surnia ulula were found, this being the fourth best
record during the monitoring period.
After the massive autumn invasion of Claucidium passerinum in 2003, the breeding population
crashed and remained at a low level in 2004 and
2005. ln 2006 the breeding population reached
the same level as in 2002. Compared with the top
year 2003, 600 nest-boxes more were checked
in 2006. Overall, the year was favourable for C.
passerinum as clutch size, brood size and breeding results were all above the average.
Strix aluco bred commonly in southern Finland, as microtines were abundant at the beginning of the breeding season. The mean clutch and
brood size were above average, but as almost one
fifth of the nests were unsuccessful, the breeding result was slightly below the overall average
(2.73, n=7 714). The number of occupied territories (784) ties the best score recorded in 1995,
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although at that time the number of nest-boxes
checked was 1 000 more.
The number of active nests (1 236) of Strix
uralensis exceeded the previous records. The
number of nest-boxes checked has increased
some 10 % from the beginning of the nineties,
but has been on the same level since 1999. Also
according to Raptor Crid data the year was the
best of the monitoring period. New records of
breeding attempts were made in six local areas.
Of the 130 territories of Strix nebulosa checked,
85 were occupied and 68 active. The annual
number of breeding attempts has varied from
four to one hundred during the monitoring period. The highest concentration of 5. nebulosa
was in area 57 where 31 breeding attempts were
recorded.
The year was favourable for Asia otus. Over
500 breeding attempts were confirmed, as in other good years. New records of breeding attempts

LINNUT VUOSIKIRJA 2006

Petolintuvuosi 2006
were made in areas 51, 57 and 61. Though the
percentage of unsuccessful nests was higher than
on the average, the breeding result was still above
the average (2.70, n= 1 254).
According to Questioinnaire data, a total of
153 occupied territories of Asia f!ammeus were
found. The breeding success (2.69, n=32) was
below average (3.38, n=721).
ln recent years, the population of Aegolius funereus has been on a clearly lower level than in
the 1980s (Fig 3). After the peak microtine year
2005, a greater number of A.funereus attempted
to breed in 2006. According to the Questioinnaire
data the number of occupied territories doubled
from the previous year, and the number of breeding attempts was the second highest since 1994
(Fig. 10). The most common clutch size was five
eggs, but from area 81 four clutches with ten eggs
were found. Because the average brood size was
below average and the percentage of unsuccess-

ful nests was higher than usual, the breeding success was poor (2.62, n=694; Fig 9). The clutch
size, brood size and breeding success fluctuate
considerably from year to year, however, no general trend can be detected during the monitoring
period 1986-2006 (Fig 9).
The following records of rare birds of prey were
reported in 2006. One pair of Aquila c/anga bred
successfully and raised two young. One active
nest of Milvus migrans with two young was recorded in area 61. A total of four breeding attempts of Circus pygargus were confirmed in area
12, of which two were successful. ln addition, occupied territories were found in areas 11, 71 and
73. Two occupied territories of Circus macrourus
were found, one in area 82 and another in 91. The
breeding result of Fa!co rusticolus was good. Of
the 38 territories checked, 32 were occupied. The
number of nests with young was 18, of which 52
young were ringed (39 in 2005).
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