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Tässä raportissa esitellään petolintukanto-
jen pitkäaikaisseurannan 31. toimintavuo-
den tuloksia. Aineiston kokoamisesta vas-
tasivat aiempien vuosien tapaan vapaaeh-
toistöissä ahkeroineet rengastajat ja muut 
petolinnuista kiinnostuneet harrastajat. 
Luonnontieteellisen keskusmuseon rengas-
tustoimisto hallinnoi hanketta ja ympäristö-
ministeriö tuki työtä taloudellisesti.

Seurannan menetelmät
Petolintutietoja kerätään kahdella menetel-
mällä. Ruutuseurannassa petolinturengas-
tajat työryhmineen tutkivat vuosittain 10 
km x 10 km yhtenäiskoordinaatistoruutuja. 
Kyseisiltä petoruuduilta pyritään löytämään 
päiväpetolintujen ja pöllöjen reviirit ja pe-
sät. Jotta vuosien välisiä tuloksia voitaisiin 
tilastollisesti vertailla, pyritään tarkastusteho 
pitämään samana vuodesta toiseen. Ruu-
tuseurannan tuottamasta aineistosta laske-
taan seurantalajien kannankehitysindeksit 
TRIM-menetelmällä (kuva 3; Pannekoek 
& van Strien 2004). Petoruutujen sijainnit 
ja aktiivisuus vuonna 2012 on esitetty ku-
vassa 1 ja ruutuseuranta-aineistosta lasketut 
kannankehityskuvaajat kuvassa 3.

Yhteenvetoseuranta on ruutuseurantaa 
täydentävä tietojen keruumenetelmä, jolla 
saadaan reviiri-, pesä- ja poikuetietoja myös 
petoruutujen ulkopuolelta. Näistä pesä- ja 
reviiritiedoista lasketaan pesintöjen vuosittai-
set tunnusluvut. Yhteenvetoseurannan tiedot 
kootaan BirdLife Suomen havaintojenkeruu-
alueittain (kuva 2). Tuoreimmat lajikohtaiset 
tulokset on koottu taulukoihin 1�4.  

Tarkastusmäärät
Petoruututietoja koottiin 131 tutkimusruu-
dulta. Luku on lähellä 1982�2011 tutkittu-
jen ruutujen keskiarvoa 128 ruutua. Seuran-
taan tuli mukaan kuusi uutta tutkimusruu-
tua, mutta kolmen ruudun haltijat ilmoit-
tivat seurannan ainakin toistaiseksi jäävän 
tauolle. Ruutuseurantaan on sen historian 
aikana 1982�2012 koottu petolintutietoja 
yhteensä 311 tutkimusruudulta (kuva1). 

Tätä nykyä ruutuseurannan kattavuus on 
monin paikoin hyvä, mutta seuranta kaipaa 
kipeästi uusia tutkimusruutuja mm. Uudel-
lemaalle, Hämeeseen, Savoon, Suomen-

selälle, Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. 

Yhteenvetoseurannan tietoja palautti 
224 rengastajaa tai työryhmää. Palautettu-
ja lomakkeita oli 323. Luku on aavistuksen 
pienempi kuin esim. vuosien 2007�2011 
keskiarvo 343. Petolintujen pesäpaikkoja 
tarkastettiin 42 063, luvussa ovat mukana 
taulukkoon 1 koottujen risupesien, luon-
nonkolojen ja pönttöjen lukumäärät, sekä 
tarkistettujen reviirien lukumäärät seuraa-
vilta lajeilta: ruskosuohaukka (362), sini-
suohaukka (173), arosuohaukka (3), niitty-
suohaukka (7), varpushaukka (780), huuh-
kaja (754) ja suopöllö (271). Tarkastusmää-
rät ovat lähellä viime vuosina tarkastettujen 
pesäpaikkojen lukumääriä (Honkala ym. 
2012). Tarkastetuista pesäpaikoista todettiin 
asutuiksi 10 684 (taulukot 2 ja 3). Pesintä 

varmistui 7 272 päiväpetolinnun tai pöllön 
reviiriltä (7 997 vuonna 2011). 

Pesimäkauden olosuhteet
Metsäntutkimuslaitoksen seurannan mu-
kaan myyräkannat romahtivat talven aika-
na koko maassa, joten myyriä oli maastos-
sa erittäin vähän pesimäkauden koittaessa. 
Lapin myyrähuippu hupeni jo alkutalvella. 
Vesimyyriä esiintyi Metlan mukaan kuiten-
kin paikoin runsaasti, mm. Etelä-Savossa 
(Huitu & Henttonen 2012).

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitok-
sen riistakolmiolaskentojen mukaan ka-
nalintujen tiheys vaihteli maan eri osissa. 
Metson, teeren ja pyyn tiheydet olivat Ete-
lä-Suomessa Kainuuta myöten edellisvuoti-
sella, keskimääräistä korkeammalla tasolla 
ja poikastuotto vähintään keskimääräinen. 

Petolintuvuosi 2012 
� vaisua etelässä, hiljaista pohjoisessa
Juha Honkala, Pertti Saurola & Jari Valkama

Kuva 1. Tutkittujen 
petoruutujen sijain-
ti 10 x 10 km ruu-
duittain. Kerran tai 
useammin tutkitut 
ruudut 1982�2011 
(sininen) ja vuonna 
2012 (oranssi).

Fig. 1. The location 
of the 10 x 10 km 
study plots based 
on the Finnish Co-
ordinate System. 
The plots studied at 
least once in 1982�
2011 (blue) and in 
2012 (orange).
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Petolintuseurannan aineiston Petolintuseurannan aineiston 
mukaan huuhkajan aloitetuis-mukaan huuhkajan aloitetuis-
ta pesinnöistä joka neljäs tu-ta pesinnöistä joka neljäs tu-
houtuu ennen kuin poikaset houtuu ennen kuin poikaset 
ehtivät rengastusikään. Todelli-ehtivät rengastusikään. Todelli-
nen luku lienee suurempi, sillä nen luku lienee suurempi, sillä 
tuhoutuneen munapesän löy-tuhoutuneen munapesän löy-
tyminen huuhkajareviiriltä on tyminen huuhkajareviiriltä on 
onnenkauppaa. Kuvan huuh-onnenkauppaa. Kuvan huuh-
kajanuorukainen istuu Teemu kajanuorukainen istuu Teemu 
Honkasen sylissä Mikkelissä. Honkasen sylissä Mikkelissä. 
ANSSI KIRJALAINENANSSI KIRJALAINEN
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Oulun seudulla ja siitä pohjoiseen kanalin-
tujen tiheys oli vähintään 40 % alhaisempi 
kuin edellisenä vuonna ja poikasten osuus 
jäi selvästi pitkäaikaiskeskiarvoa pienem-
mäksi (Helle & Wikman 2012).

Pesimäkauden sääolot eivät erityisesti 
suosineet haukkojen ja pöllöjen pesintö-
jä. Maaliskuu oli keskilämpötilaltaan koko 
maassa tavanomaista lämpimämpi. Yhte-
näinen lumipeite oli kuukauden päättyes-
sä sulanut maan lounaisimmasta osasta ja 
paikoin etelärannikolta sekä Etelä-Pohjan-
maalta, mutta Kainuusta Keski-Lappiin ulot-
tuvalla alueella oli yleisesti vielä yli metrin 
paksuiset hanget (Kersalo & Hutila 2012a). 
Huhtikuu oli viileä ja keskimääräistä satei-
sempi lähes koko maassa (Kersalo & Huti-
la 2012b). Pitkäaikaiseen keskiarvoon näh-
den toukokuu oli tavanomainen tai vähän 
sitä lämpimämpi lähes koko maassa (Ker-
salo, J. 2012a). Kesäkuu oli koko maassa 
tavanomaista viileämpi. Myös sadetta saa-
tiin keskimääräistä enemmän lähes koko 
maassa (Kersalo, J. 2012b)

Kanalintujen poikasten kannalta erityi-
sesti Lapin olosuhteet olivat kesäkuun lo-
pussa ankeat. Koleassa säässä sateet muut-
tuivat rännäksi ja tuntureilla jopa lumeksi 
(Helle & Wikman 2012).

Kesä 2012 ei suosinut lapinpöllön pesintöjä. 
Vain 20 lapinpöllön poikasta rengastettiin. 
TEEMU HONKANEN

Kuva 2. BirdLife Suomen jäsenyhdistysten ha-
vaintojenkeruualueiden sijainti ja numerointi. 
Ks. taulukot 1�3. 

Fig. 2. The areas of local ornithological 
societies of BirdLife Finland. The numbering 
follows the Tables 1�3.

   Isoja Varik- Teko- Teko- Viiru- Lehto- Helmi- Varpus- Isoja Tikan-  Muita
   risu- sen ja pesiä pesiä pöllön pöllön pöllön pöllön luon- koloja
   pesiä oravan isoille pikku- pönt- pönt- pönt- pönt- nonko-
    pesiä hau- hau- töjä töjä töjä töjä loja
Alue (yhdistys)    koille koille
Area   (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

01  Ahvenanmaa (ÅFF) � 3 � � � � � � � � �
11  Varsinais-Suomi (TLY) 334 32 136 583 70 370 173 73 34 35 18
12  Satakunta (PLY ja RSLH) 388 170 33 263 214 287 119 130 71 195 -
21  Länsi-Uusimaa (Tringa, Hakki) 149 89 47 213 169 549 83 188 89 95 18
22  Keski- ja Pohjois-Uusimaa (Apus) 34 84 19 112 107 235 176 104 27 34 17
23  Itä-Uusimaa (PSLY) 3 6 � 190 35 37 3 1 5 4 � 
31  Kymenlaakso (KyLY)    206 63 132 394 173 223 138 145 113 96 27
32  Etelä-Karjala (EKLY) 100 49 33 400 224 90 235 131 34 41 1
41  Lounais-Häme (LHLH) 59 18 59 99 88 52 73 204 10 9 16
42  Kanta-Häme (K-HLY) 97 69 20 198 408 221 157 557 119 152 6
43  Päijät-Häme (P-HLY) 82 2 148 222 281 114 107 60 13 14 -
44  Pirkanmaa (PiLY) 233 78 227 888 456 620 702 1027 86 147 49
46  Valkeakoski (VLH) 39 49 24 189 69 177 75 340 48 52 14
51  Etelä-Savo (Oriolus) 194 35 135 56 330 13 91 150 15 43 20
54  Pohjois-Savo (Kuikka) 109 32 28 40 97 20 125 53 22 42 27
57  Pohjois-Karjala (PKLTY) 706 101 67 210 138 27 313 76 118 916 12
61  Keski-Suomi (KSLY) 280 47 87 154 670 169 341 376 54 63 40
71  Suomenselkä (SSLTY) 133 81 60 1041 270 14 1196  1087 141 76 �
72  Suupohja (SpLY ja OA) 282 171 91 600 214 82 563 205 335 217 �
73  Merenkurkku (MLY ja OA) 103 80 48 282 165 16 302 208 172 76 �
74  Keski-Pohjanmaa (KPLY) 73 20 130 405 256 1 594 152 20 17 �
81  Pohjois-Pohjanmaa (PPLY, Kuus.) 275 80 78 231 98 3 353 284 85 84 258
82  Kainuu (KLY) 60 105 43 16 30 � 24 35 16 50 2
91  Kemi-Tornio (Xenus) 61 20 46 196 2 � 197 84 32 18 �
92  Lappi (LLY) 229 74 � 70 4 � 138 5 68 88 516

Yhteensä Total 4239 1558 1691 7052 4568 3320 6278 5675 1727 2564 1041

A = big twig nests, B = nests built by Corvidae or Sciurus vulgaris, C = artiÞ cial nests for Accipiter gentilis, Buteo and Pernis, D = artiÞ cial nests for 
small Falco spp, E = nest-boxes for Strix uralensis, F = nest-boxes for Strix aluco, G = nest-boxes for Aegolius funereus, H = nest-boxes for 
Glaucidium passerinum, I = greater natural holes, J = holes made by medium sized woodpeckers, K = others. 

Taulukko 1. Tarkastettujen pönttöjen ja muiden pesätyyppien määrät paikallisyhdistyksittäin vuonna 2012.

Table 1. The numbers of potential nest sites checked in 2012. 
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Mehiläishaukka
Mehiläishaukan alamäki jatkuu. Asutuiksi to-
dettujen reviirien määrä on edelleen alamais-
sa: 1990-luvulla niitä havaittiin vuosittain 
noin 350, mutta reviirimäärä pieneni tasai-
sesti vuosikymmenen loppua kohden. Vuosi-
na 2000�2012 asuttuja reviirejä todettiin vuo-
sittain noin 280, eikä reviirien määrä yltänyt 
yhtenäkään vuonna edellisen vuosikymme-
nen keskiarvoon.

Yhteenvetoseurantaan ilmoitettiin men-
neeltä kesältä 77 mehiläishaukan pesintää 
(taulukko 2), mikä on aavistuksen enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Petoruutujen tiedoista 
laskettu kannanvaihteluindeksi (kuva 3) kuvaa 
omalla karulla tavallaan mehiläishaukkakan-
nan nykytilaa. Pesintöjen tunnusluvut (tau-
lukko 4) olivat lähellä pitkän aikavälin keski-
määräisiä, mutta pesintöjen onnistumisessa oli 
alueellista vaihtelua: Pohjois-Karjalassa (alue 
57, kuva 2) pesimistulos oli keskimääräistä pa-
rempi, Kymenlaaksossa (alue 31) keskimääräi-
nen ja Satakunnassa (alue 12) edellisvuoden 
tapaan selvästi keskimääräistä huonompi, vain 
0,8 isoa poikasta munapesää kohden (tauluk-
ko 4). Hollantilaistutkimuksessa on arvioitu 
pesimistuloksen 1,16 isoa poikasta aloitettua 
pesintää kohden riittävän sikäläisten mehiläis-
haukkapopulaatioiden säilymiseen (Bijlsma 
ym. 2012), mutta Suomessa vastaava poikas-
tuotto ei tunnu riittävän (kuva 3, taulukko 4). 

Ruskosuohaukka
Ruskosuohaukan pesinnöistä tuhoutui keski-
määräistä suurempi osuus ja kun poikueetkin 
olivat tavanomaista pienempiä, jäi pesimistu-

los koko seurannan huonoimmaksi (tauluk-
ko 4). Parhaina vuosina pesissä varttuu jopa 
poikasen verran enemmän ruskosuohaukkoja 
kuin nyt pohjavuonna.

Ruskosuohaukan seuranta on monen pai-
kallisyhdistyksen alueella yhden tai kahden 
petolintuaktiivin varassa. Näiden aktiivien 
pitäessä tarkastustyöstä välivuotta voi ilmoi-
tettujen ruokohaukkojen määrä romahtaa.  
Näin kävi tänä vuonna Satakunnassa ja Poh-
jois-Pohjanmaalla (alueet 12 ja 81, taulukko 
2).  Osittain tästä johtuen poikasrengastusten 
määrä jäi melko vaatimattomaksi (190). Lapis-
sa ruskosuohaukka on uusi tulokas. Pesimä-
havaintoja on seurantaan ilmoitettu vuosina 

2005, 2007 ja 2012. BirdLife Suomen Tiira-
havaintojärjestelmään ilmoitettujen kiertele-
vien ruskosuohaukkojen määrä Lapissa (alue 
92) on ollut kasvussa viime vuosina. Onkin 
mahdollista, että seuraavana hyvänä myyrä-
vuonna ruskosuohaukkoja pesii pohjoisessa 
entistä useammalla paikalla.   

Sinisuohaukka
Myyräkantojen pohjavuosina sinisuohaukan 
pesintöjä varmistetaan hyvin vähän. Seuran-
taan ilmoitettujen asuttujen reviirien määrä jäi 
alle sadan (taulukko 2). Yhtä huonoja vuosia on 
ollut seurannan historiassa aiemminkin huonoi-
na myyrävuosina 1987, 2001, 2004 ja 2010.

Keijo Ruuskanen rengasti kuvan ruskosuohaukan heinäkuussa pesäpoikasena Lempäälässä. 
Syyskuun puolivälissä nuorukainen nähtiin muutolla Helsingin Santahaminassa. Tunnistus  
tehtiin värirenkaasta. JUKKA HAAPALA

   Mehiläis- Ruskosuo-Sinisuo- Kana- Varpus- Hiiri- Pie- Tuuli- Ampu- Nuoli-
Alue (yhdistys)  haukka haukka haukka haukka haukka haukka kana haukka haukka haukka
Area   PERAPI CIRAER CIRCYA ACCGEN ACCNIS BUTBUT BUTLAG FALTIN FALCOL FALSUB

01  Ahvenanmaa (ÅFF) � � � � 2 � � � � �
11  Varsinais-Suomi (TLY) 4 � � 98 48 47 � 163 1 13
12  Satakunta (PLY ja RSLH) 11 5 � 47 12 31 � 134 2 7
21  Länsi-Uusimaa (Tringa, Hakki) 1 4 � 38 4 9 � 26 � 12
22  Keski- ja Pohjois-Uusimaa (Apus) � 3 � 7 1 2 � 68 � 4
23  Itä-Uusimaa (PSLY) � 2 � 1 1 2 � 65 � 1
31  Kymenlaakso (KyLY) 9 10 � 32 37 54 � 256 � 12
32  Etelä-Karjala (EKLY) 5 14 2 13 8 24 � 217 3 11
41  Lounais�Häme (LHLH) 1 � � 25 1 7 � 69 1 2
42  Kanta-Häme (K-HLY) 4 4 � 16 5 8 � 91 � 5
43  Päijät-Häme (P-HLY) 7 6 � 15 5 28 � 120 � 6
44  Pirkanmaa (PiLY) 5 17 � 55 47 27 � 449 1 12
46  Valkeakoski (VLH) � 7 � 6 9 4 � 110 � 1
51  Etelä-Savo (Oriolus) 1 10 � 21 9 25 � 17 � 7
54  Pohjois-Savo (Kuikka) 6 10 2 15 3 10 � 19 � 3
57  Pohjois-Karjala (PKLTY) 11 2 � 52 19 90      � 85 � 3
61  Keski-Suomi (KSLY) � 7 � 45 10 20 � 68 � 17
71  Suomenselkä (SSLTY) 1 2 � 64 17 12 3 546 3 6
72  Suupohja (SpLY ja OA) 5 � � 66 21 13 � 278 3 3
73  Merenkurkku (MLY ja OA) 3 5 � 18 4 7 2 121 � 4
74  Keski�Pohjanmaa (KPLY)  1 2 1 46 2 11 � 201 1 �
81  Pohjois-Pohjanmaa (PPLY, Kuus.) 4 � 1 48 14 6 � 66 1 12
82  Kainuu (KLY) 5 � � 6 4 2 � 11 � 3
91  Kemi-Tornio (Xenus) � 3 � 5 � � � 32 1 3 Yht./
92  Lappi (LLY) � 1 � 7 � 1 6 12 23 � Yht.
             Total
Pesintöjä  Breeding attempts 84 114 6 746 281 440 11 3224 40 147 5093
Reviirejä yhteensä  304 263 90 1043 540 795 16 3496 72 428 7047
Occupied territories

Taulukko 2. Todetut päiväpetolintujen pesintöjen määrät lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2012.

Table 2. The numbers of active nests and ß edged broods of diurnal raptors detected in different areas in 2012.
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Kuva 3. Kahdeksan päiväpetolintu- ja kuuden pöllölajin vuosittaiset populaatioindek-
sit 1982�2012. Ohuella murtoviivalla toisiinsa liitetyt indeksit ja niiden keskivirheet (pysty-
suorat janat) laskettiin ruutuseurannan tuottamasta reviiriaineistosta TRIM-ohjelmalla; perus-
vuodeksi (indeksin arvo 1,0) valittiin vuosi 1997. Paksummalla viivalla piirretty log-lineaarinen 
käyrä kuvaa pitkän aikavälin muutosta, jonka tilastollinen merkitsevyys on osoitettu seuraa-
vasti; *** = P<0.001, ** = P<0.01, * = P<0.05, NS = ei merkitsevä. Ruskosuohaukkakannan 
muutosta  kuvaavaan diagrammiin on paksulla viivalla piirretty ns. 7-pisteen LOESS käyrä, 
joka tässä tapauksessa kuvaa kannan kokonaismuutosta paremmin kuin log-lineaarinen 
malli. Tuulihaukan ja varpuspöllön indeksit jaksoilta 1982�1996 ja 1982�1994 on esitetty 
muista poikkeavasti, koska tuolloin ne valtaosaksi kuvastivat lajeille rakennettujen pönttöjen 
lukumäärän kasvua.

Fig. 3. Annual population indices of eight species of diurnal raptors and six species of owls 
calculated by using the program TRIM and the numbers of occupied territories found from 
the Raptor Grid study plots during 1982�2012. The base year is 1997 with an index value 
1.0.Vertical bars indicate the standard errors. Thin line connects yearly indices to show year-
to-year trajectory. The log-linear regression lines are shown by thick lines. SigniÞ cant trends 
are indicated by stars as shown above. The thick line in the panel of the Circus aeruginosus 
indicates the statistically signiÞ cant 7-point LOESS smoother. For the Falco tinnunculus and 
Glaucidium passerinum the indices during 1982�1996 and 1982�1994, respectively, are 
shown differently, because they are biased by an increased effort. 
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Kanahaukka 
Kanahaukkakannan romahdettua talvella 
2009�2010 on saatu nähdä, ettei kanta pa-
laa ennalleen parissa vuodessa. Kesällä 2011 
moni kannanromahduksen tyhjentämä revii-
ri todettiin asutuksi ja harventuneen kana-
haukkakannan pesimistulos oli aavistuksen 
keskimääräistä parempi. Kesällä 2012 asut-
tujen reviirien lukumäärä polki edellisvuo-
teen nähden enimmäkseen paikoillaan. Kes-
ki-Suomesta, Suomenselältä ja Keski-Pohjan-
maalta (alueet 61,71 ja 74) löydettiin asuttuja 
kanahaukan reviirejä kuitenkin hieman edel-
lisvuotta runsaammin. Vahvasta kanalintu-
kannasta huolimatta pesimistulos jäi hieman 
keskimääräistä huonommaksi (taulukko 4) ja 
poikasrengastusten lukumäärä, 1 206, sekin 
hienoisesti edellisvuotista pienemmäksi. Pe-
simistuloksessa oli alueellista vaihtelua: Kes-
ki-Pohjanmaalla (alue 74) pesinnät sujuivat 
mainiosti (2,96 isoa poikasta munapesää koh-
den), kun taas Pohjois-Karjalassa pesintöjä tu-
houtui runsaasti ja pesimistulos jäi vaisuksi, 
vain 1,95 isoa poikasta munapesää kohden, 
mikä oli Pohjois-Karjalan historiassa kolman-
neksi vaatimattomin tulos.

Nähtäväksi jää, harveniko kanahaukka-
kanta hirmutalven myötä pysyvästi vai tule-
vatko autioituneet reviirit hitaasti uudelleen 
asutetuiksi. Tällä hetkellä kanta näyttäisi hi-
taasti vahvistuneen edellä mainitusta 2009�
2010 romahduksesta (kuva 4). Kanahaukan 
kannankehitystä kuvaava käyrä (kuva 3) näyt-
tää, paitsi kanahaukkakannan negatiivisen 
kannankehityksen, myös viimeaikaiset muu-
tokset varsin selvästi.

Kanahaukkavihasta kantautui jälleen tie-
toja Suomenselältä (Kauhava-Lappajärvi) ja 
myös Pohjois-Savosta (Leppävirta). Tuhoar-
senaaliin kuuluivat niin pesien hävittäminen 
kuin piikkiansatkin.

Suomenselällä kanahaukan on havaittu 
joustavan pesäpaikan valinnassa kuusimetsien 
hävittyä hakkuissa: pesiä on alkanut löyty-
mään puhtaista mäntymetsistäkin (Sulkava 
2013).     

Varpushaukka
Kesän olosuhteet eivät ilmeisesti hellineet pe-
siviä varpushaukkoja. Pesien keskimääräinen 
munaluku oli koko seurantajakson 1986�
2012 pienin (taulukko 4). Yleisin munaluku 
pesissä oli neljä, kun se miltei kaikkina mui-
na seurannan vuosina on ollut viisi. Hieman 
tavallista suuremman osuuden pesinnöistä 
tuhouduttua jäi varpushaukan pesimistulos 
vaisuksi. Seurannan historiassa on ollut vain 
kaksi vieläkin huonompaa vuotta.

Kesän pesimistulos vaihteli maan eri kol-
kissa: Varsinais-Suomessa (alue 11) pesimis-
tulos oli hyvin lähellä koko maan keskiarvoa 
(3,42 isoa poikasta / munapesä), mutta Ky-
menlaaksossa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Poh-
janmaalla (alueet 31, 44 ja 81) pesimistulos 
jäi jonkin verran pienemmäksi. Pohjois-Karja-
lassa sen sijaan varpushaukoilla meni parem-
min (3,83 isoa poikasta / munapesä).

Viime vuosina on arvailtu syitä varpus-
haukan ilmeiseen alamäkeen (kuva 3). Osa 
varpushaukoista pesinee rengastajan kannalta 
hankalissa biotoopeissa ja pesät jäänevät sik-

Nuoret citykanahaukat risulinnassaan. Kesällä 2012 Tapio Solonen rengasti kahdeksasta  
helsinkiläispesästä yhteensä 22 kanahaukan pesäpoikasta. JUKKA HAAPALA

Kanahaukka
Accipiter gentilis

1986�2012

Kuva 4. Kanahaukan 
asuttujen reviirien (pyl-
väät) ja aloitettujen pe-
sintöjen määrät (punaiset 
osat pylväistä) vuosittain 
1986�2012 eri jäsenyh-
distysten alueilla. Mää-
rät on saatu rengastajien 
vuosittain palauttamilta 
yhteenvetolomakkeilta. 
Koko maan kuvaajassa 
(vasemmalla ylhäällä) on 
eri jakoväli.

Fig. 4. The annual num-
bers of all occupied ter-
ritories (columns) and 
breeding attempts (red 
portions of the columns) 
of Goshawk Accipit-
er gentilis found in Fin-
land during 1986�2012 
as reported by the Rap-

tor Questionnaire. The 
numbers are shown 

both as national to-
tals and as totals 
of local ornitho-
logical societies. 
Note: The scale 
in the panels for 
local areas is the 
same, but differs 

in the panel for the 
entire country.
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si löytämättä.  Pirkanmaalla Tapani Kaunisto 
on saanut tehoja lajin seurantaan varsin yk-
sinkertaisin keinoin. Pesäalustan puhdistami-
nen pesinnän jälkeen loppusyksyllä, lehtien 
jo pudottua, on saanut varpushaukat käyttä-
mään samaa pesää myös seuraavana vuonna. 
Tämä on vähentänyt työlästä pesän etsintää. 
Tarkastamiltaan 64 reviiriltä Tapani Kaunisto 
löysi 30 asuttua varpushaukan pesää. 

Hiirihaukka 
Kuten niin monelle muulle petolinnulle, soi 
hiirihaukallekin blues. Hiirihaukan reviirejä 
tarkastettiin yhteensä 1 463, näistä asuttuja 
oli 795 (taulukko 2), tämä on 8 % edellisvuo-
tista vähemmän. Pesintöjen määrä pieneni 
vastaavasti. Koko maan aineistosta laskettu 
pesimistulos oli selvästi keskimääräistä alhai-
sempi (taulukko 4). Pesimistulos myös vaih-
teli jälleen maan eri osissa. Kun tarkasteluun 
otetaan ne paikallisyhdistykset, joiden alueel-

ta löydettiin vähintään 20 hiirihaukan pesää, 
selviää että pesimistulos oli seurantahistorian 
keskiarvoa parempi Varsinais-Suomessa, Pir-
kanmaalla, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa 
(alueet 11, 44, 51 ja 61). Kymenlaaksossa ja 
Pohjois-Karjalassa (alueet 31 ja 57) pesinnät 
sen sijaan sujuivat kehnosti. Pohjois-Karjalas-
sa peräti joka viides hiirihaukan pesintä tu-
houtui ja pesimistulokseksi tuli vain 1,42 isoa 
poikasta / munapesä (n=83).

Piekana
Huonon myyrävuoden osuessa kohdalle pie-
kanat jättävät pesimättä. Näin oli ilmeisesti ti-
lanne nytkin, sillä vain 16 asuttua reviiriä var-
mistettiin. Lapin piekanamailla seurantaverk-
ko on tosin hyvin harva, joten lukuun on syy-
tä suhtautua varauksin. Muutama piekanapari 
pesi jälleen etelässä: Suomenselällä todettiin 
kolme pesintää ja Merenkurkussa kaksi (alueet 
71 ja 73).

Tuulihaukka
Tuulihaukan kanta näyttää voimistuvan lou-
naisimmassa, eteläisimmässä ja kaakkoisim-
massa Suomessa (taulukko 2, kuva 5), tämä 
selittynee sillä, että haukat ovat löytäneet 
ja hyväksyneet niitä varten asetetut pöntöt. 
Muualla maassa, etenkin vahvan kannan alu-
eella Länsi-Suomessa, kannankasvu näyttää 
ainakin toistaiseksi pysähtyneen. Pesintöjen 
määrät lyötiin uusin ennätysluvuin alueilla 
11, 21, 23, 31, 32 ja 43 (kuva 2). Myyrähuip-
pujen aikaan tuulihaukan pesistä löytyy mu-
nia useammin kuusi kuin viisi, joka on yleisin 
munaluku huonompina myyrävuosina. Näin 
oli nytkin. Pesimistulos jäi tästä johtuen seu-
rantahistorian keskiarvoa alhaisemmaksi (tau-
lukko 4). Pesimistuloksessa oli suuria alueel-
lisia eroja. Keski- ja Pohjois-Uudellamaalla, 
Keski-Suomessa ja Suomenselällä (alueet 22, 
61 ja 71, kuva 2) pesinnät onnistuivat hyvin 
ja pesimistulokset olivat lähellä pitkän aika-
välin keskimääräistä. Muualla maassa meni 
heikommin ja pesimistulos jäi normaalia 
huonommaksi.  Poikasrengastusten lukumää-
rä 11 042 oli puolisentoista tuhatta vähem-
män kuin huippuvuosina 2009 ja 2011.

Ampuhaukka
Harvalukuisen ampuhaukan pesinnöistä on 
niukasti mainittavaa. Valtaosa Lapin pesistä 
löytyi viimevuotiseen tapaan haudonta-ai-
kaan Tuomo Ollilan kotkatyöryhmän teke-
missä lentoinventoinneissa. 

Nuolihaukka
Seurantaan ilmoitettujen nuolihaukkareviirien 
määrä kasvoi tasaisesti seurannan alkuajoista 
aina huippuvuoteen 2007 asti (595 reviiriä), 
jolloin kasvu taittui. Ainoastaan Keski-Suo-
mesta (alue 61) asuttuja reviirejä ilmoitettiin 
kesäkaudella 2012 enemmän kuin aiemmin, 
muualla maassa reviirien määrä laski tai py-
syi ennallaan.

Nuolihaukan pesimistulos vaihtelee vuo-
desta toiseen varsin vähän. Aloitetuista pesin-
nöistä on seurannan aineiston mukaan tuhou-
tunut 10,4 % (taulukko 4). Luku antanee liian 
ruusuisen kuvan nuolihaukan pesimämenes-
tyksestä, sillä on todennäköistä, että osa var-
hain tuhoutuneista pesinnöistä jää pesätar-
kastajilta havaitsematta pesien vaikean tavoi-
tettavuuden vuoksi. Oli niin tai näin, mutta 
kesällä 2012 nuolihaukan pesistä tuhoutui 
poikkeuksellisen suuri osuus ja pesimistulos 
jäi seurantahistorian alhaisimmaksi. Poikas-
rengastusten lukumäärä 57 oli tasan puolet 
edellisvuotisesta. 

Tuulihaukka on petolinturengastajien lempi-
lapsi. Viime aikoina on vuosittain rengastet-
tu kymmenisen tuhatta tuulihaukkaa. JUKKA 
HAAPALA

Tuulihaukka
Falco tinnunculus

1986�2012

Kuva 5. Tuulihaukan asuttujen reviirien (pylväät) ja aloitettujen pesintöjen määrät (punaiset 
osat pylväistä) vuosittain 1986�2012 eri jäsenyhdistysten alueilla. Määrät on saatu rengastajien 
vuosittain palauttamilta yhteenvetolomakkeilta. Koko maan kuvaajassa (vasemmalla ylhäällä) 
on eri jakoväli.

Fig. 5. The annual numbers of all occupied territories (columns) and breeding attempts (red 
portions of the columns) of Common Kestrel Falco tinnunculus found in Finland during 1986�
2012 as reported by the Raptor Questionnaire. The numbers are shown both as national totals 
and as totals of local ornithological societies. Note: The scale in the panels for local areas is the 
same, but differs in the panel for the entire country.
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Huuhkaja
Huuhkajan pesintöjen määrä oli edellisvuo-
den tapaan vaatimaton, mutta aivan pohjalle 
ei tänä vuonna syöksytty. Pesintöjä varmistui 
166 (taulukko 3). Näistä yli puolet löydettiin 
Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Kymen-
laaksosta ja Pirkanmaalta (alueet 11, 12, 31 
ja 44). Lounais-Pirkanmaalla tehostettu revii-
rien kuuntelu ja pesien etsintä tuotti tulosta 
ja uusia pesäpaikkoja löytyi pitkälti toista-
kymmentä (Honkiniemi 2013). Pirkanmaalla 
huuhkajan pesinnöistä joka toinen tuhoutui, 
kun taas Varsinais-Suomessa huuhkajilla meni 
paremmin, sillä pesinnöistä tuhoutui vain 
15 %. Pienistä poikueista huolimatta pesimis-
tulos oli alueella kohtalainen 1,70 isoa poi-
kasta / munapesä. Kannankehitystä kuvaava 
käyrä ja muutoksen prosenttiluvut asettuivat 
vuoden päätteeksi taas kymmenyksen verran 
synkempiin lukuihin (kuva 3).

Hiiripöllö
Huonoina myyrävuosina hiiripöllöjä ei juuri 
Suomesta tapaa, vaan linnut hakeutuvat parem-
mille myyrämaille maamme rajojen ulkopuo-
lelle. Niin tänäkin vuonna. Kevättalven myyrä-
runsaus Lapissa romahti ennen pesimiskautta, 
eivätkä hiiripöllöt jääneet tyhjän pantiksi, vaan 
vaihtoivat maisemaa. Koko maasta asuttuja re-
viirejä löytyi vain 16, ja näiltä varmistui yhdek-
sän pesintää. Poikasrengastuksia kertyi vain 
kuusi, kun vuotta aiemmin luku oli 330!

Varpuspöllö
Runsaan myyrätarjonnan vuosina varpus-
pöllöjen pesissä on keskimäärin 1,5 munaa 

enemmän kuin kesällä 2012, jolloin keski-
määräinen munaluku oli 6,1.  Pirkanmaalla 
(alue 44) pesintöjä tuhoutui runsaasti muna-
vaiheessa ja poikastuotto jäi lukemaan 3,81 
isoa poikasta munapesää kohden. Suomen-
selällä (alue 71) pesinnät etenivät huomatta-
vasti suotuisammin ja aloitetuista pesinnöistä 
varttui keskimäärin 5,25 isoa poikasta. Kan-

nanvaihtelun kuvaaja (kuva 3) antaa ymmär-
tää, ettei pesimäkannassa tapahtunut edellis-
vuoteen verrattuna mitään kovin dramaattis-
ta. Yhteenvetoseurannan tiedot tukevat tätä. 
Edellisvuoden tapaan tarkastetuista reviireistä 
viidesosa osoittautui asutuiksi (Honkala ym. 
2012), kun huippuvuosina vahvan kannan ai-
kaan joka toinen tarkastettu reviiri on asuttu.

Pesivien varpuspöllöjen määrä vaihtelee suuresti vuosittain. JUKKA HAAPALA  

  Huuh- Hiiri- Varpus- Lehto- Viiru- Lapin- Sarvi- Suo- Helmi-
Alue (yhdistys)  kaja pöllö pöllö pöllö pöllö pöllö pöllö pöllö pöllö
Area  BUBBUB SURULU GLAPAS STRALU STRURA STRNEB ASIOTU ASIFLA AEGFUN

01  Ahvenanmaa (ÅFF) 2 � � � � � � � �
11  Varsinais-Suomi (TLY) 27 � 3 36 3 � � � 3
12  Satakunta (PLY ja RSLH) 23 � 1 32 28 � 1 � 2
21  Länsi-Uusimaa (Tringa, Hakki) 8 � 1 41 13 � 6 � �
22  Keski- ja Pohjois-Uusimaa (Apus) 3 � 2 16 20 � 4 � �
23  Itä-Uusimaa (PSLY) 1 � � 1 1 � 1 � �
31  Kymenlaakso (KyLY) 17 � 5 22 20 � 11 � 4
32  Etelä-Karjala (EKLY) 2 � 3 � 14 � 4 � 4
41  Lounais-Häme (LHLH) 7 � 5 6 25 � � � �
42  Kanta-Häme (K-HLY) 3 � 25 25 88 � 11 � 5
43  Päijät-Häme (P-HLY) 1 � 6 17 51 2 1 � 1
44  Pirkanmaa (PiLY) 32 � 121 86 126 � 1 � 18
46  Valkeakoski (VLH) 2 � 19 15 7 � � � �
51  Etelä-Savo (Oriolus) 4 2 5 � 46 7 4 � 1
54  Pohjois-Savo (Kuikka) 2 � 3 � 14 1 � 1 22
57  Pohjois-Karjala (PKLTY) 1 � 1 � 27 7 � 2 9
61  Keski-Suomi (KSLY) 2 1 15 5 90 12 4 3 22
71  Suomenselkä (SSLTY) 11 3 55 � 72 � 11 3 198
72  Suupohja (SpLY ja OA) 8 � 12 2 54 � 6 2 26
73  Merenkurkku (MLY ja OA) 2 � 6 1 26 � 4 4 14
74  Keski-Pohjanmaa (KPLY) 6 � 18 � 105 4 5 3 59
81  Pohjois-Pohjanmaa (PPLY, Kuus.) 1 � 4 � 27 � � 1 1
82  Kainuu (KLY) 1 � � � 16 � 1 � �
91  Kemi-Tornio (Xenus) 2 � � � � � � � 1  Yhteensä
92  Lappi (LLY) 1 3 � � 1 � � � 1 Total

Pesintöjä  Breeding attempts 166 9 308 305 873 33 75 19 391 2179
Reviirejä yhteensä 448 16 513 478 1152 50 153 113 714 3637
Occupied territories

Taulukko 3. Todetut pöllöjen pesintöjen määrät lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2012.

Table 3. The numbers of active nests and ß edged broods of owls detected in different areas in 2012.

 Linnut_VK2012_FINAL_netti.indd   57 4.9.2013   14:05:00



58 LINNUT-VUOSIKIRJA 2012 

PETOLINTUVUOSI 2012

Lehtopöllö
Lehtopöllön kannankehitys ei ole vielä lähte-
nyt uuteen nousuun kovan talven 2009�2010 
aiheuttaman harvennuksen jäljiltä (kuva 3). 
Asutuiksi todettujen reviirien lukumäärä laski 
hieman edellisvuodesta; ainoastaan Satakun-
nassa (alue 12) asuttujen reviirien määrä kas-
voi. Lehtopöllöjen pesistä varttui keskimäärin 
2,5 poikasta aloitettua pesintää kohden (tau-
lukko 4), mikä on hieman tavanomaista vaa-
timattomampi tulos. Uudellamaalla ja Sata-
kunnassa pesinnät onnistuivat paremmin kuin 
muualla päälevinneisyysalueella, sen takasi-
vat suurempi munamäärä ja tuhoutuneiden 
pesintöjen pienempi osuus. Poikasrengastus-
ten lukumäärä 687 jäi vajaaseen neljäsosaan 
huippuvuoden 2009 rengastusmäärästä, ja 
noin puoleen hyvän vuoden 2006 luvuista.   

Viirupöllö
Myös viirupöllön asuttujen reviirien määrä oli 
kymmenkunta prosenttia edellisvuotista pie-
nempi. Viirupöllön pesimistulos oli keskimää-
räistä parempi Keski-Suomessa ja Suomense-
lällä (alueet 61 ja 71), mutta muualla tulos oli 
kehnompi. Lounais- ja Kanta-Hämeessä (alu-
eet 41 ja 42) ja Pirkanmaalla (alue 44) pesin-
nöistä tuhoutui munavaiheessa yli kolmasosa 
(36 % ja 35 %). Poikasrengastusten määrä 
1 423 on alle kolmasosa huippuvuoden 2009 
luvusta ja kutakuinkin puolet �tavallisen hy-
vän vuoden� 2006 poikasrengastuksista. Kes-
kimääräistä valjumman vuoden lukuihin tuo 
valaistusta taulukon 4 lukujen silmäily: kun 
ynnää pienet munamäärät ja runsaasti tuhou-
tuneita pesintöjä, on pesimistuloksena taattua 
alempaa keskiluokkaa. 

Lapinpöllö
Osa lapinpöllöistä ilmeisesti vaihtaa elinalu-
eitaan ravintotilanteen mukaan. Vuonna 2012 

lapinpöllön pesintöjä löydettiin edellisvuoden 
tapaan harvakseltaan Etelä-Savosta, Pohjois-
Karjalasta ja Keski-Suomesta (alueet 51, 57, 
61). Yli puolet aloitetuista pesinnöistä tuhou-
tui. Tusinasta poikaspesiä varttui kustakin 
keskimäärin kaksi poikasta rengastusikäisiksi 
(taulukko 4). Poikasrengastuksia kertyi vaati-
mattomat 20.

Sarvipöllö
Sarvipöllön vuosi jäi selvästi edellisvuotta vai-
summaksi. Pesintöjä todettiin harvakseltaan 
Etelä- ja Länsi-Suomessa, mutta idästä sarvi-
pöllöt puuttuivat lähes täysin. Koko maassa 
sarvipöllön poikasia rengastettiin vain 24.

Suopöllö
Muutolta palanneet suopöllöt eivät juuri jää-
neet valjua myyrätilannetta ihmettelemään, 
vaan ilmeisesti lähtivät etsimään parempia 
saalistusmaita maamme rajojen ulkopuolel-
ta. Asutuiksi todettiin vaatimattomat 113 re-
viiriä, joka on tyypillinen huonon myyrävuo-
den luku. Totuttuun tapaan asuttuja reviirejä 
oli eniten Suupohjassa, Merenkurkussa ja 
Pohjois-Pohjanmaalla (alueet 72, 73 ja 81). 

Helmipöllö
Valtaosa helmipöllön pesinnöistä löytyi kah-
den paikallisyhdistyksen alueelta. Suomense-
lältä ja Keski-Pohjanmaalta (alueet 71 ja 74) 
ilmoitettiin neljä viidesosaa pesivistä helmi-
pöllöistä (taulukko 3, kuva 6). Keski-Suomes-
sa (alue 61) pesintöjen määrä jäi pariinkym-
meneen, mutta asuttuja reviirejä oli nelinker-
tainen määrä. Koko maan mittakaavassa asut-
tujen reviirien lukumäärä ei juuri muuttunut 
edellisvuotisesta, mutta muuta yhteistä ei vuo-
silla olekaan. Kun edellisvuonna saatiin La-
pissa iloita myyrärunsauden turvin varttuvis-
ta isoista poikueista, oli kesällä 2012 tilanne 
hyvin erilainen. Lapista ilmoitettiin vain yksi 
pesivä helmipöllöpari ja sekin pesintä tuhou-
tui. Suomenselällä ja Keski-Pohjanmaalla pe-
simistulos oli kutakuinkin puolet edellisvuoti-
sesta ennätystuloksesta. Pesimistulosta painoi 
alas sekä suuri määrä tuhoutuneita pesintöjä 
että poikueiden pieni koko (taulukko 4).

Kesän päätteeksi todettiin Hangon lintu-
asemalla aseman historian kolmanneksi voi-
makkain helmipöllöjen vaellus. Asemalla ren-
gastettiin 88 helmipöllöä, joista 61 % nuoria, 
vuonna 2012 syntyneitä lintuja ja miltei kaik-
ki loput vuonna 2011 syntyneitä (Lehikoinen 
2012). Tämä viittaa huonon myyrätilantee-
seen nuorten helmipöllöjen synnyinseuduil-
la ja toisaalta sopii käsitykseen edellisvuoden 
hyvästä pesimistuloksesta (Korpimäki & Hak-
karainen 2012).

Ikaalisten seudun petolintuseuranta koki ison menetyksen keväällä 2013 rengastaja Matti 
Mäkelän poismenon johdosta. Mattia jäivät kaipaamaan kaikki, jotka hänet tunsivat. Kuvassa 
Matin tuulihaukalle laittama pesälaatikko peltomaisemassa. Pesälaatikkoon asettui pesimään 
viirupöllö. MATTI MÄKELÄ  

Tapaninpäivän myrskyn tuhoja saatiin korjata keväällä myös pönttömetsissä. TEEMU HONKANEN
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Helmipöllön poikasen strategiset mitat: siipi 
66 mm, paino 135 g. Poikanen rengastettu 
Mikkelissä 12.6.2012. TEEMU HONKANEN

Harvinaiset lajit
Haarahaukan pesintä varmistettiin ainoas-
taan Keski-Suomessa (alue 61). Pesintäyritys 
tuhoutui. Asutut reviirit todettiin Päijät-Hä-
meessä (alue 43) ja Kainuussa (alue 82). 

Arosuohaukan pesintä Pohjois-Pohjan-
maalla (alue 81) oli tiettävästi kuudes maas-
samme. Pesästä rengastettiin neljä poikas-
ta.  Lisäksi Kainuusta (alue 82) löytyi asuttu 
arosuohaukan reviiri. Aiemmat pesinnät ovat 
vuosilta 1933, 2003 ja 2011, jolloin todettiin 
kolme pesintää.

Niittysuohaukkoja pesi Lounais-Hämees-
sä ja Pohjois-Pohjanmaalla (alueet 41 ja 81). 
Lounais-Hämeen pesästä varttui kaksi lento-
poikasta, mutta Pohjois-Pohjanmaan pesästä 
ei ole haudonta-ajan jälkeen tarkempia tieto-
ja. Asuttuja niittysuohaukan reviirejä löydet-
tiin Suupohjasta yksi (alue 72) ja Merenkur-
kusta kolme (alue 73).

Kiljukotkan reviiri Pohjois-Pohjanmaalla (alue 
81) näyttää autioituneen. Suupohjassa (alue 
72) soveliaassa pesimäympäristössä havaitun 
yksinäisen linnun tulkittiin asuttaneen reviiriä. 

Helmipöllö
Aegolius funereus

1986�2012

Kuva 6. Helmipöllön asut-
tujen reviirien (pylväät) 
ja aloitettujen pesintöjen 
määrät (punaiset osat pyl-
väistä) vuosittain 1986�
2012 eri jäsenyhdistysten 
alueilla. Määrät on saa-
tu rengastajien vuosittain 
palauttamilta yhteenveto-
lomakkeilta. Koko maan 
kuvaajassa (vasemmalla 
ylhäällä) on eri jakoväli.

Fig. 6. The annual num-
bers of all occupied ter-
ritories (columns) and 
breeding attempts (red 
portions of the columns) 
of Aegolius funereus 
found in Finland during 
1986�2012 as reported 
by the Raptor Question-

naire. The numbers are 
shown both as na-

tional totals and 
as totals of local 
ornithological 
societies. Note: 
The scale in 
the panels for 
local areas is 
the same, but 
differs in the 

panel for the en-
tire country.

Laji  Munia /   Isoja poikasia /  Tuhoutumisprosentti (%)  Isoja poikasia /
  munapesä (N)  poikaspesä (N)     munapesä (N)

Species  clutch size (N) Big young /   Unsuccessful nests (%) Big young / 
    successful nest (N)    active nest (N)
  2012 1986�2012 2012 1986�2012 2012 1986�2012 2012 1986�2012

Mehiläishaukka Pernis apivorus 1,87 (15) 1,93 (547) 1,68 (50) 1,74 (1575) 15,2 19,4  1,42 (59) 1,40 (1954)
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 3,12 (17) 3,83 (259) 2,87 (67) 3,39 (1845) 21,2 16,8  2,26 (85) 2,82 (2217)
Sinisuohaukka Circus cyaneus 5,00 (1) 4,85 (174) 3,50 (4) 4,15 (281) 20,0 15,9  2,80 (5) 3,49 (334)
Kanahaukka Accipiter gentilis 3,07 (59) 3,19 (4017) 2,81 (475) 2,79 (16999) 15,2 13,2  2,39 (560)  2,42 (19575)
Varpushaukka Accipiter nisus 4,10 (57) 4,60 (2124) 3,88 (150) 4,12 (5675) 12,3 10,8  3,40 (171) 3,67 (6363)
Hiirihaukka Buteo buteo 2,37 (32) 2,50 (1763) 1,90 (275) 2,16 (8372) 13,2 11,4  1,65 (317) 1,91 (9448)
Piekana Buteo lagopus 3,00 (1) 3,49 (167) 2,33 (3) 2,69 (824) 57,1 21,1  1,00 (7) 2,12 (1044)
Tuulihaukka Falco tinnunculus 5,03 (1644) 5,23 (16582) 4,33 (2623) 4,69 (29281) 7,2 6,5  4,01 (2828) 4,39 (31306)
Ampuhaukka Falco columbarius �    (0) 3,93 (169) 3,33 (6) 3,54 (477) 0,0 9,3  3,33 (6) 3,20 (526)
Nuolihaukka Falco subbuteo 2,78 (9) 2,75 (388) 2,32 (31) 2,39 (1733) 26,2 10,4  1,71 (42) 2,14 (1934)
Huuhkaja Bubo bubo 2,57 (7) 2,52 (745) 1,84 (110) 2,12 (4963) 30,4 24,0  1,28 (158) 1,61 (6530)
Hiiripöllö Surnia ulula 2,00 (1) 6,27 (129) 2,00 (1) 4,87 (309) 80,0 11,2  0,40 (5) 4,32 (348)
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 6,12 (174) 6,85 (4473) 5,53 (224) 5,96 (6551) 21,1 13,0  4,36 (284) 5,19 (7526)
Lehtopöllö Strix aluco 3,28 (191) 3,79 (6555) 3,10 (224) 3,36 (8497) 18,5 16,6  2,53 (275) 2,80 (10185)
Viirupöllö Strix uralensis 2,66 (490) 3,17 (13626) 2,40 (598) 2,76 (16066) 24,5 16,1  1,81 (792) 2,31 (19147)
Lapinpöllö Strix nebulosa 3,20 (5) 4,00 (303) 2,00 (12) 2,62 (717) 57,1 19,3  0,86 (28) 2,11 (889)
Sarvipöllö Asio otus 6,00 (2) 4,62 (344) 2,38 (13)  3,01 (1289) 13,3 10,2  2,07 (15) 2,70 (1436)
Suopöllö Asio ß ammeus 5,12 (8) 6,49 (641) 4,00 (5) 4,57 (709) 44,4 21,2  2,22 (9) 3,60 (900)
Helmipöllö Aegolius funereus 4,81 (227) 5,40 (11503) 3,50 (246) 4,24 (12879) 30,5 24,6  2,43 (354) 3,20 (17075)

Taulukko 4. Petolintujen keskimääräinen pesyekoko, poikuekoko ja pesimistulos lajeittain vuonna 2012 ja koko yhteenvetokaudella 1986�2012 
petolinturengastajan yhteenvetolomakkeiden mukaan. Alle 10 pesän tietoihin perustuvat luvut kursiivilla.

Table 4. The average clutch size, brood size and breeding success of birds of prey in 2012 and in 1986�2012 according to the Raptor Question-
naire sent to bird ringers. The data achieved from less than 10 nests indicated in italics.
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Petolintuseurannan tiedot 
hyötykäytössä  
Tietoa petolintujemme runsaudesta ja kan-
nanvaihteluista on alusta pitäen kerätty 
sekä suojelun että tutkimuksen tarpeisiin. 
Petoruuduilta, petolintujen pesäilmoitus-
lomakkeilta ja petolinturengastajien täyt-
tämiltä yhteenvetolomakkeilta imetty tieto 
ei jää tiedostoihin happanemaan, vaan sitä 
käytetään aktiivisesti sekä kansallisissa että 
kansainvälisissä tutkimuksissa. Yhtenä erin-
omaisena esimerkkinä tästä on Heidi Björk-
lundin petolintujen pesäaineistoon pohjau-
tuva väitöskirjatyö. Kunhan petolintuseu-
rannan tietokannat saadaan nykyaikaisin 
menetelmin käytettäviksi, tulee aineistojen 
hyötykäytöstä paljon nykyistä helpompaa 
� ja samalla erittäin toivottavaa.

Petoruutuseurannan tietoja on käytetty 
myös lintujemme uhanalaisuusarvioinneis-
sa, joista tuorein valmistui vuonna 2010 
(Rassi ym. 2010). Paraikaa petolintuseu-
rannan tietoja käytetään EU:n lintudirek-
tiivin edellyttämässä raportoinnissa. Konk-
reettista suojeluarvoa petolintuaineistoilla 
on kosolti: monet alueelliset metsäkeskuk-
set ovat aidosti kiinnostuneita petolintujen 
pesäpaikkojen suojelusta, mikä ei onnistu 

ilman rengastajien ja muiden vapaaehtois-
ten avustajien keräämiä tietoja. Viime vuo-
sina petolintutietoja on käytetty paljon tur-
vetuotantoalueiden ja tuulipuistojen YVA-
menettelyissä. 

EURAPMON puolimatkassa
Kahdessa edellisessä petolinturaportissa 
(Honkala ym. 2011 ja 2012) on kerrottu 
Euroopan tiedesäätiön (ESF) viisivuotisen 
tutkimusverkko-ohjelman EURAPMONin 
(Research and Monitoring FOR and WITH 
Raptors in Europe), suunnitelmista ja etene-
misestä. Projektin tavoitteena on koordi-
noida ja edistää petolintujen tutkimusta 
ja seurantaa Euroopassa sekä petolintujen 
puolesta (FOR) että niiden rinnalla (WITH). 
Jälkimmäisellä osiolla tarkoitetaan ympäris-
töön kertyvien haitta-aineiden tutkimusta 
ja seurantaa, joka koituu sekä petolintujen 
että ihmisen itsensä hyväksi.

Kaikkien Euroopan tiedesäätiön tutki-
musverkko-ohjelmien edistyminen arvioi-
daan, kun ohjelmalle varattu työrupeama 
on puolivälissä. Lokakuussa 2012 ESF:n 
asiantuntijapaneeli totesi, että EURAPMON 
ei ollut edistynyt suunnitellulla tavalla ja 
että projektin jatkorahoitus arvioidaan uu-
delleen kesäkuussa 2013. Tiukka uhkavaa-
timus antoi EURAPMONille toivotun piris-
tysruiskeen, jonka ansiosta hyvät suunnitel-
mat pääsivät toteutusvaiheeseen.

EURAPMONille avattiin alkuvuodesta 
2012 kotisivusto http://www.eurapmon.
net/, jossa voi mm. liittyä projektin jäse-
neksi, noutaa projektin esitteen ja saada 

tietoa projektin tieteellisistä kokouksista, 
avoimista apurahoista jne. Sivuilta löytyy 
myös Excel-tiedosto, johon on tiivistetty 
syksyllä 2012 toteutetun Euroopan peto-
linnuissa esiintyvien haitta-aineiden seu-
rantaa koskevan kyselyn (WITH) alustavat 
tulokset; varsinainen tieteellisen julkaisun 
käsikirjoitus on juuri valmistumassa. Myös 
Euroopan petolintukantojen seurantaa kar-
toittavan kyselyn (FOR) tulosten alustava 
käsittely on käynnissä. Tätä osiota koskeva 
tieteellinen raportti pyritään saamaan jul-
kaisuvalmiiksi kesäkuussa 2013. Näillä nä-
kymin EURAPMON-projektin kivijalka eli 
nykytilanteen kartoitus (Työpaketti 2, ks. 
Honkala ym. 2011), jolle muut työpaketit 
pohjautuvat, on tuolloin saatu valmiiksi ja 
päästään jatkamaan muiden työpakettien 
parissa.

Helmipöllönpöntön  puhdistus ja kunnon 
tarkistus. ANSSI KIRJALAINEN
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Summary: Breeding and population 
trends of common raptors and owls 
in Finland in 2012.
■  The nationwide monitoring study of com-
mon birds of prey, The Raptor Grid (Saurola 
1986, 2008), continues. From 1982 onwards 
the bird ringers and amateur ornithologists have 
searched for raptor and owl nests and territories 
in a total of 311 10 x 10 km study plots (Fig. 1). 
In 2012, a total of 131 study plots were inspect-
ed. Since 1986 additional breeding data from 
outside the study plots have been gathered by 
ringers with a The Raptor Questionnaire.

In 2012, a total of 42 063 potential nest-
ing sites were checked. A total of 7 272 active 
nests were found on 10 684 occupied territo-
ries (Tables 1, 2 and 3).The average clutch size 
and breeding success of all common species 
reported are given in Table 4. The annual varia-
tion of the population indices (Fig. 3) based on 
the numbers of occupied territories were calcu-
lated by using the program TRIM (Pannekoek & 
van Strien 2004, Saurola 2008).

In 2012 the numbers of active nests and oc-
cupied territories were low. The main reason 
for this was that the populations of microtine 
rodents crashed before the breeding season in 
northern half of Finland. In southern half of Fin-
land the numbers of microtines were either low 
or microtines were totally absent.

The breeding success of Honey Buzzard 
Pernis apivorus was above the average in the 
area 57 (Fig. 2), in the area 31 it was near the 
average, but in the area 12 the breeding success 
was well below the average. Decrease of the 
population of the P. apivorus continues (Fig. 3).

A high proportion of the breeding attempts 
of the Marsh Harrier Circus aeruginosus were 
unsuccessful and as the mean brood size was 
below the long term average, the breeding suc-
cess became the lowest of the Raptor Question-
naire period 1986�2012.  The number of occu-
pied territories of the Hen Harrier C. cyaneus 
was low, which was probably caused by the 
low level of microtine populations.

The number of occupied Goshawk Accip-
iter gentilis territories remained still relatively 
low despite the fact that the populations of their 
main prey, forest grouse (Tetraoninae) increased 
in particular in southern half of the country. The 
breeding success (Table 4) varied between the 
areas, being above the average in the area 74, 

but in the area 57, the breeding success was 
the third lowest during the Raptor Question-
naire period 1986�2012.

The breeding success of Sparrowhawk A. 
nisus was the third lowest of the Raptor Ques-
tionnaire period 1986�2012. This was caused 
by the smallest clutch size of the study history 
and the high proportion of unsuccessful nests. 
In the area 44, a new technique of manually 
cleaning the nest after the young have ß edged 
has been adopted by a Sparrowhawk special-
ist and ringer. This technique has attracted the 
hawks to use the same nest in consecutive 
years, which in turn has reduced the amount of 
work required to search for nests.

The number of occupied territories of the 
Common Buzzard Buteo buteo decreased 8 % 
from the previous year. The breeding success 
was above the average in the areas 11, 44, 51 
and 61, but in the areas 31 and 57 the breeding 
success was below the average. Because of the 
absence of microtines in Northern half of Fin-
land, the number of the occupied territories of 
the Rough-legged Buzzard Buteo lagopus was 
very small (Table 2).

The increase of the population of the Com-
mon Kestrel Falco tinnunculus continued in the 
areas 11, 21, 23, 31, 32 and 43, but elsewhere 
the population was stable. The breeding suc-
cess of the F. tinnunculus was below the aver-
age, presumably due to low numbers of Micro-
tine voles.

The number of occupied territories of the 
Merlin F. columbarius was as low as usual. In 
2012, the most of the active nests of the F. co-
lumbarius were found as a �side product� when 
checking the Golden Eagle Aquila chrysaetos 
nests in the area 92 by a helicopter. 

The number of occupied territories of the 
Hobby Falco subbuteo has increased from 
1982 to 2007, but since that the population has 
remained on the same level (Fig. 3). In 2012, 
the breeding success of the F. subbuteo was the 
lowest during the Raptor Questionnaire period 
1986�2012. 

More than half of all the active nests of the 
Eagle Owl Bubo bubo were found from the ar-
eas 11, 12, 31 and 44. In the area 44, a special 
effort was put to the search of the new active 
territories and that brought more than a doz-
en new nest sites to the daylight. The overall 
log-linear decrease of B. bubo population from 
1982 to 2012 was 2.6 % per year (Fig. 3). 

In the area 92, the microtine populations 
crashed during winter months and therefore the 
Hawk Owls Surnia ulula left the area before the 
breeding season. The number of the active nests 
was very modest (Table 3).

The mean clutch size of the Pygmy Owl 
Glaucidium passerinum was low (Table 4), 
which possibly resulted from the lack of food 
(small mammals). Like previous year, the Þ fth 
of the checked territories of the G. passerinum 
were occupied. In high density years, a half of 
the checked territories are occupied.

According to the population index (Fig. 3) 
the Tawny Owl Strix aluco has not yet fully re-
covered from the harsh winter of 2009�2010. 
In the areas 12 and 21, the breeding success 
was higher than elsewhere in the main breed-
ing range, as the mean clutch size was bigger 
and the percentage of unsuccessful nests lower 
than in the other areas.

The number of the occupied territories of 
the Ural Owl S. uralensis was a tenth lower 
than in previous year. The breeding success 
was above the average in the areas 61 and 71, 
but was below the average elsewhere. In the 
areas 41 and 42, some 35 % of the clutches 
failed.  In general, the breeding success of the 
S. uralensis was low (Table 4).

The Great Grey Owl S. nebulosa was a 
scarce breeder in the areas 51, 57 and 61). 
More than half of the breeding attempts were 
unsuccessful. Also the Long-eared Owl Asio 
otus was a scarce breeder in 2012. A few ac-
tive nests and ß edged broods were detected in 
Southern and Western Finland, but in the east-
ern part of the country the A. otus was virtu-
ally absent. The number of occupied territories 
of the Short-eared Owl A. ß ammeus was low, 
which is usual in years of vole scarcity. Most 
of the occupied territories of the A. ß ammeus 
were in the areas 72, 73 and 81.

The overall log-linear decrease of the Teng-
malm�s Owl Aegolius funereus population from 
1982 to 2012 was 2.6 % per year (Fig. 3). In 
2012, some 80 % of all the breeding attempts 
of the A. funereus were in the areas 71 and 74. 
In the area 61, of the 80 occupied territories 
only some 20 breeding attempts were veriÞ ed. 
In the area 92 just one breeding attempt was 
noted, the situation being very different when 
compared to the previous year´s high number. 
After the breeding season an inß ux of wander-
ing A. funereus was observed at Hanko Bird 
Observatory, in southernmost tip of Finland. Of 
the caught individuals, 61 % were 1st calendar 
year birds and the rest were 2nd calendar year 
birds (Lehikoinen 2012).

The following records of the territories of the 
rare birds of prey were reported in 2012. A sin-
gle breeding attempt of Black Kite Milvus mi-
grans was recorded in the area 61. In addition, 
there were occupied territories in the areas 43 
and 82. A nest of Pallid Harrier C. macrourus 
with four young was found in the area 81 and 
an occupied territory was detected in the area 
82.  Six occupied territories of Montagu´s Har-
rier C. pygargus were found. Of these, breed-
ing attempts were veriÞ ed in the areas 41 and 
81. A territory of Greater Spotted Eagle Aquila 
clanga was found in the area 72, but the previ-
ously habited territory in the area 81 proved to 
be empty this year.

The breeding success of the Honey Buzzard varied greatly in different parts of Finland. The breeding success of the Honey Buzzard varied greatly in different parts of Finland. 
The breeding success of this particular nest in Parainen, south-west Finland, was above The breeding success of this particular nest in Parainen, south-west Finland, was above 
the average. the average. TEEMU HONKANENTEEMU HONKANEN
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