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PetoLintuvuosi 2013

Kolmesta löydetystä arosuohaukan pesäs-
tä rengastettiin yhteensä seitsemän poikasta 
ja kahdelta pesältä saatiin myös emolintuja 
renkaisiin. Näille keskipohjanmaalaisille aro-
suohaukkanuorukaisille emot olivat tuoneet 
ateriaksi mm. riekkoa, rastasta ja metsävikloa.  
Ville SuorSa
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Linnustonseuranta

Petolintukantojen pitkäaikaisseurannat jat-
kuivat aiempien vuosien tapaan. Petolin-
turengastajien ja muiden alaan vihkiyty-
neiden työpanos maastossa ja kotona työ-
pöydän ääressä takasi jälleen kerran seu-
rantojen jatkuvuuden.  Petolintujen seuran-
tahanketta hallinnoi Luonnontieteellisen 
museon rengastustoimisto ympäristöminis-
teriön tukiessa taloudellisesti.

Seurantamenetelmät
Käytössä on kaksi seurantamenetelmää.  
ruutuseuranta pyrkii selvittämään petolin-
tujemme kannankehitystä. Petolinturengas-
tajat ja työryhmät selvittävät valitsemiensa 
10 x 10 km yhtenäiskoordinaatistoruutu-
jen alueella olevien haukkojen ja pöllöjen 
reviirien ja pesien lukumäärät. Kunkin pe-
toruudun tarkastustehon pysyessä samana 
vuodesta toiseen, voidaan tuloksista laskea 
kannankehitysindeksit. Kyseiset indeksit on 
laskettu triM-menetelmällä (Pannekoek & 
van strien 2004). ruutuseuranta aloitettiin 
1982, joten vuosi 2013 oli seurannan 32. 
vuosi. Petoruutujen aktiivisuus ja sijainnit 
on esitetty kuvassa 1. 

Yhteenvetoseurantaan petolinturengas-
tajat ilmoittavat myös petoruutujen ulko-
puolelta tarkastetut pesät, reviirit ja maas-
topoikueet. tiedot ilmoitetaan BirdLife suo-
men havaintojenkeruualueittain (kuva 2). 
näistä rengastajien ja työryhmien kokoa-
mista luvuista voidaan laskea pesintöjen 
tunnuslukuja.  Yhteenvetoseurannan tulok-
set on koottu taulukoihin 1–4 ja ruutuseu-
rannan aineistosta lasketut kannankehitys-
kuvaajat ovat kuvassa 3.

Tarkastusmäärät
Petoruututietoja saatiin 134 tutkimusruu-
dulta, mikä on hieman enemmän kuin seu-
rantaruutujen vuosikeskiarvo 128 ruutua. 
seurantaan saatiin ilahduttavasti viisi ko-
konaan uutta tutkimusruutua ja lisäksi yksi 
aiemmin seurannassa ollut ruutu aktivoitiin 
uudelleen. Kahdella ruudulla pidettiin vä-
livuotta ja yhden ruudun haltija ilmoitti lo-
pettavansa seurannan. 

Yhteenvetoseurannan lomakkeita pa-
lautti 210 rengastajaa tai työryhmää. Yh-
teensä lomakkeita palautettiin 296 kpl. 
Kahden pesätarkastajan tiedot saatiin niin 
myöhään, että tietoja ei saatu mukaan tä-
hän vuosiraporttiin. Petolintujen pesäpaik-
koja tarkastettiin 40 977, luvussa ovat mu-
kana taulukkoon 1 koottujen risupesien, 
luonnonkolojen ja pönttöjen lukumäärät, 
sekä tarkistettujen reviirien lukumäärät 
seuraavilta lajeilta: ruskosuohaukka (358), 
sinisuohaukka (188), arosuohaukka (6), 
niittysuohaukka (4), varpushaukka (789), 
huuhkaja (691) ja suopöllö (323). tarkas-
tusmäärät olivat lähellä viime vuosina tar-
kastettujen pesäpaikkojen lukumääriä, 

vaikka kaikkien tarkastettujen pesäpaik-
kojen yhteismäärä jäikin kuluvan vuositu-
hannen pienimmäksi (Honkala ym. 2012). 
tähän on osasyynä se, että tarkastettujen 
helmipöllön pönttöjen lukumäärä on ollut 
pitkään laskusuunnassa. Pesintä varmistui 
6 912 päiväpetolinnun tai pöllön reviiriltä 
(7 272 vuonna 2012).

Pesimäkauden olosuhteet
Lauhan tammi- ja helmikuun (Huti-
la 2013a) jälkeen seurasi poikkeukselli-
sen kylmä ja talvinen maaliskuu (Hutila 
2013b). Lämpöoloiltaan varsin vaihtele-
van talven jälkeen kevät eteni huhtikuus-
sa hitaasti ja talven ote hellitti suurimmas-

Petolintuvuosi 2013 
– enimmäkseen valju ja tasapaksu
Juha Honkala, Jari valkama & Pertti saurola

Kuva 1. Tutkittujen 
petoruutujen sijain-
ti 10 x 10 km ruu-
duittain. Kerran tai 
useammin tutkitut 
ruudut 1982–2012 
(sininen) ja vuonna 
2013 (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–
2012 (blue) and in 
2013 (orange).
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sa osassa maata vasta kuun 16. päivä, jol-
loin päivälämpötilat kohosivat ensimmäi-
sen kerran yli + 10 asteen (Hutila 2013c).  
touko- ja kesäkuut olivat poikkeuksellisen 
lämpimät koko maassa (Hutila 2013d, tuo-
vinen 2013), mutta heinäkuu jäi hieman ta-
vanomaista viileämmäksi ja suurimmassa 
osassa maata satoi keskimääräistä vähem-
män (Hutila 2013e).

useat petolinturengastajat raportoivat 
alhaisista myyräkannoista, eli haukkojen 
ja pöllöjen kannalta huonosta myyrätilan-
teesta. runsaammin myyriä oli rengastajilta 
saatujen tietojen mukaan vain Pohjois-Kar-
jalassa ja paikoin Pohjois-savossa ja Poh-
jois-Pohjanmaalla, mutta muualla maassa 
vallitsi myyräkato. Metsäntutkimuslaitok-
sen seurantojen mukaan myyräkannat al-
koivat kevään edetessä runsastua pohja-
lukemista eteläisessä suomessa. Kantojen 
vahvistuminen oli selkeintä Keski-suomes-
ta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla vyöhyk-
keellä. Pohjois-suomen myyrätiheydet oli-
vat hyvin alhaiset (Huitu 2013).  

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
riistakolmiolaskentojen mukaan kanalintu-
kanta oli pääosassa maata hyvä ja sääolot 
suosivat kanalintujen pesintöjä. Metson, 

teeren ja pyyn kannat kasvoivat laajoilla 
alueilla etelä- ja Keski-suomessa, mutta 
riekon kannat olivat edelleen enimmäk-
seen alhaisella tasolla huolimatta hyvästä 
poikastuotosta (Helle ym. 2014).

Mehiläishaukka
Mehiläishaukan pesimäkausi sujui vaihtele-
vasti maan eri osissa, mutta loppusummaa 
voinee luonnehtia myönteiseksi (taulukko 2).  
Pesintöjä todettiin viimeaikaisia lukuja enem-
män Kymenlaaksossa ja Pohjois-Karjalassa ja 
kehitys näyttää varovaisen positiiviselta myös 
uudellamaalla ja Pirkanmaalla. alavire sen 
sijaan jatkui suomenselällä, Keski-suomes-
sa ja Pohjois-savossa. oliko kesän sää syy-
nä vaihtelevaan pesintöjen määrään ja pesi-
mistulokseen? Mehiläishaukan onnistuneen 
pesinnän takaa hyvä ampiaisvuosi, jolloin 
ampiaisen toukkia ja kennoja löytyy riittä-
västi poikasten ravinnoksi. ampiaisten kan-
nankehityksestä kesällä 2013 ei ollut kattavia 
seurantatietoja käytettävissä, mutta ainakin 
Kainuussa ampiaisvuosi oli hyvä (várkonyi 
2013). Yhteenvetoseurannassa ilmoitettujen 
mehiläishaukkojen pesintöjen määrä (tau-
lukko 2) oli kuluvan vuosituhannen suurin ja 
kun pesimistulos, 1,61 isoa poikasta kutakin 
aloitettua pesintää kohden, oli vuosikeskiar-
vojen keskiarvoa parempi, voidaan puhua ai-
nakin kohtuullisesta mehiläishaukkavuodesta. 

   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) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 varsinais-suomi (tLY) 344 25 133 699 77 370 154 95 33 43 17
12 satakunta (PLY ja rsLH) 354 130 39 201 191 221 67 98 54 130 0
21 L.-uusimaa (tringa, Hakki) 151 107 65 331 202 573 95 274 113 114 28
22 K.- ja P.-uusimaa (apus) 35 83 21 227 109 238 172 120 34 39 19
23 itä-uusimaa (PsLY) 4 7 0 270 35 35 3 0 6 8 1 
31 Kymenlaakso (KyLY) 221 112 129 407 183 240 160 157 248 141 27   
32 etelä-Karjala (eKLY) 101 49 29 432 220 84 214 106 27 33 1
41 Lounais-Häme (LHLH) 68 17 48 103 90 46 61 7 10 7 17
42 Kanta-Häme (K-HLY) 76 69 34 190 475 216 108 458 126 139 6
43 Päijät-Häme (P-HLY) 79 7 156 212 293 154 135 81 29 12 0
44 Pirkanmaa (PiLY) 208 110 221 857 459 647 553 1011 74 99 47
46 valkeakoski (vLH) 40 34 23 110 63 157 47 270 37 32 14
51 etelä-savo (oriolus) 181 37 135 65 327 8 85 151 11 22 28
54 Pohjois-savo (Kuikka) 101 42 33 33 115 17 197 90 27 40 0
57 Pohjois-Karjala (PKLtY) 735 96 78 192 107 20 188 35 101 884 7
61 Keski-suomi (KsLY) 288 71 93 141 691 176 299 342 44 96 42
71 suomenselkä (ssLtY) 148 44 74 902 277 16 1114 1077 140 89 20
72 suupohja (spLY ja oa) 268 157 87 591 198 80 524 185 355 228 0
73 Merenkurkku (MLY ja oa) 80 39 30 276 78 22 147 124 135 88 0
74 Keski-Pohjanmaa (KPLY) 68 6 129 336 234 1 512 202 17 6 0
81 P.-Pohjanmaa (PPLY, Kuus.) 305 115 89 210 85 2 325 277 83 85 0
82 Kainuu (KLY) 69 107 43 38 47 0 246 49 22 50 1
91 Kemi-tornio (Xenus) 57 25 46 148 1 0 191 66 33 26 0
92 Lappi (LLY) 183 35 5 94 7 0 108 24 74 92 622

Yhteensä Total 4165 1524 1740 7065 4564 3323 5705 5299 1833 2503 897

A = big twig nests, B = nests built by Corvidae or Sciurus vulgaris, C = artificial nests for Accipiter gentilis, Buteo and Pernis, D = artificial nests for 
small Falco spp, E = nest-boxes for Strix uralensis, F = 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 2013.

Table 1. The numbers of potential nest sites checked in 2013. 

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

Fig. 2. The areas of local ornithological socie-
ties of BirdLife Finland. The numbering fol-
lows the Tables 1–3.

PetoLintuvuosi 2013
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Linnustonseuranta

Ruskosuohaukka
ruskosuohaukan kannankehitys 2000-luvulla 
näyttää polkevan paikoillaan (kuva 3). ehkä 
vaisusta myyrävuodesta johtuen pesimistulos 
jäi hienoisesti alle seurannan pitkän aikavälin 
keskiarvojen (taulukko 4). Yhteenvetoseuran-
taan ilmoitettujen pesintöjen ja reviirien mää-
rissä on suuria vuosien välisiä eroja eri alu-
eilla, jotka johtunevat lajin seurannan ailah-
televaisuudesta pikemminkin kuin kannan-
vaihteluista.  ruskosuohaukan pesien etsintä 
vaatii alaan paneutunutta erikoisosaamista, ja 
lienee todennäköistä, että näiden erikoisosaa-
jien muista kiireistä johtuen todettujen pesin-

töjen määrät ovat kääntyneet laskusuuntaan 
satakunnassa, Lounais- ja Kanta-Hämeessä, 
Pohjois-savossa ja Merenkurkussa (alueet 12, 
41, 42, 57, 73).

Sinisuohaukka  
sinisuohaukka tuntuu katoavan myyräsyklin 
pohjavuosina seuranta-aineistosta lähes koko-
naan. Pesintöjä todettiin vain 13 (taulukko 2) 
ja näistä valtaosa maastopoikasvaiheessa, jo-
ten pesinnän tunnuslukujen laskentaan (tau-
lukko 4) ei kertynyt aineistoa. Koko maassa 
todettujen asuttujen reviirien summa oli vaa-
timaton 108. 

Kanahaukka
Koko maan seuranta-aineistossa kanahauk-
kakanta näyttää edelleen hiljalleen nousevan 
vuoden 2010 romahduksesta.  talvella 2012–
2013 kanalintuja oli metsissä kohtalaisesti tai 
runsaasti (Helle ym. 2014), samoin kuin ora-
via (Helle & Wikman 2013), joten pesintöihin 
valmistautuneet kanahaukat lienevät olleet 
hyväkuntoisia. Pesivien kanahaukkojen mää-
rät kasvoivat joidenkin paikallisyhdistysten 
alueilla, mutta vaihtelua oli laajalti. voimak-
kaimmin kannat näyttivät vahvistuneen Kes-
ki-suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-
Pohjanmaalla (alueet 61, 74 ja 81). Muualla 
maassa pesintöjen määrissä havaittavat muu-
tokset olivat vähäisempiä, mutta huolestutta-
vaa kannankehitys on Lounais- ja Kanta-Hä-
meessä, Päijät-Hämeessä ja etelä-Karjalassa, 
missä pesivien kanahaukkojen määrät ovat 
jo pidempään olleet laskusuunnassa (alueet 
32, 41, 42 ja 43). osa muutoksista selittynee 
seurantatehon heilahteluilla, mutta vahvistus-
ta kannan vähenemiselle saa ruutuseurannan 
kannankehityskuvaajasta (kuva 3), jonka mu-
kaan kanahaukkakanta pienenee hitaasti.

Kanahaukkojen aloitetuista pesinnöistä tu-
houtui 13,4 %, mikä vastaa pitkän aikavälin 
1986–2013 vuosikeskiarvojen keskiarvoa. Ka-
nahaukan pesimistulos oli keskimääräistä hie-
man parempi (taulukko 4), mutta alueellinen 
vaihtelu oli suurta. suomenselällä, suupohjas-
sa ja Pohjois-Pohjanmaalla (alueet 71, 72 ja 
81) pesimistulos aloitettua pesintää kohden jäi 
keskimääräistä pienemmäksi, kun taas etelä-
savossa ja Pohjois-Karjalassa (alueet 51 ja 57) 
pesinnöistä tuhoutui pienempi osuus ja pesis-
tä varttui keskimääräistä enemmän poikasia.

 

   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) - - - - 1 - - - - -
11 varsinais-suomi (tLY) 4 1 - 80 41 46 - 262 4 9
12 satakunta (PLY ja rsLH) 7 4 - 48 11 9 - 108 1 3
21 L.-uusimaa (tringa, Hakki) 7 4 - 42 9 6 - 42 - 14
22 K.- ja P.-uusimaa (apus) - 2 - 7 5 2 - 71 - 3
23 itä-uusimaa (PsLY) - 3 - 1 1 1 - 107 - 2
31 Kymenlaakso (KyLY) 19 11 - 28 41 71 - 304 - 24
32 etelä-Karjala (eKLY) 7 17 - 13 11 27 - 206 4 12
41 Lounais-Häme (LHLH) 1 - - 22 1 27 - 65 - 3
42 Kanta-Häme (K-HLY) 5 6 - 12 5 8 - 61 - 5
43 Päijät-Häme (P-HLY) 2 12 - 11 4 29 - 127 - 3
44 Pirkanmaa (PiLY) 10 22 - 61 73 62 - 391 - 25
46 valkeakoski (vLH) - 10 - 6 7 5 - 66 - 3
51 etelä-savo (oriolus) 3 13 - 25 6 41 - 20 - 14
54 Pohjois-savo (Kuikka) - - - 25 3 10 - 30 - 1
57 Pohjois-Karjala (PKLtY) 20 1 3 48 17 117      - 122 1 6
61 Keski-suomi (KsLY) 1 12 - 71 4 26 - 63 - 11
71 suomenselkä (ssLtY) - 2 - 62 12 8 - 345 1 3
72 suupohja (spLY ja oa) 4 1 - 89 38 12 - 254 3 3
73 Merenkurkku (MLY ja oa) 2 3 - 17 2 5 - 97 - -
74 Keski-Pohjanmaa (KPLY)  1 2 7 66 2 5 - 163 1 2
81 P.-Pohjanmaa (PPLY, Kuus.) 2 2 3 59 13 8 - 64 4 12
82 Kainuu (KLY) 4 - - 8 3 4 - 8 - 2
91 Kemi-tornio (Xenus) - 1 - 5 1 2 - 36 - 4 Yht./
92 Lappi (LLY) - - - 4 - - - 16 9 - Yht.
             Total
Pesintöjä  Breeding attempts 99 129 13 810 309 510 - 3028 29 164 5082
Reviirejä yhteensä  346 278 108 1157 565 879 5 3289 65 478 7170
Occupied territories

Taulukko 2. Todetut päiväpetolintujen pesintöjen määrät lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2013.

Table 2. The numbers of active nests and fledged broods of diurnal raptors detected in different areas in 2013.

Kesällä 2013 rengastettiin 92 mehiläishaukan poikasta eli parisenkymmentä poikasta enem-
män kuin viitenä edellisenä vuotena. Kuva: Kai Leppimäki
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Varpushaukka
Kesän olosuhteet suosivat varpushaukan pe-
sintöjä, sillä pesimistulos oli keskimääräistä 
parempi (taulukko 4) ja koko seurantajakson 
1986–2013 neljänneksi paras. neljäsosa var-
pushaukan pesinnöistä ilmoitettiin Pirkan-
maalta (taulukko 3), kiitokset sinne hyvästä 
työstä! todettujen pesintöjen määrät kasvoi-
vat viime vuosien tasoon nähden ilahdutta-
vasti uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja suu-
pohjassa (alueet 21, 31 ja 72), mutta monien 
yhdistysten alueilla lajin seurantaan ei ole täl-
lä hetkellä tunkua, vaikka varpushaukan pe-
sillä käynti heinäkuussa pidentää mukavasti 
poikasrengastuskautta. 

Mahtaako ruutuseurannan kannankehitys-
kuvaaja (kuva 3) antaa todellisen kuvan var-
pushaukan kannankehityksestä vai onko laji 
syystä tai toisesta pudonnut ruutuja seuraavi-
en hanskasta?  Muuttavien varpushaukkojen 
syksyiset määrät eivät ole pienentyneet Han-
gon lintuasemalla eivätkä ruotsissa Falster-
bon lintuasemalla, jossa syysmuuttajien mää-
rät ovat kasvaneet merkitsevästi seurantajak-
solla 1973–2013 (Kjellén 2014). 

Hiirihaukka
Pesiviä hiirihaukkoja löydettiin viimeaikaista 
runsaammin Pirkanmaalta ja Pohjois-Karja-
lasta (alueet 44 ja 57) ja jälkimmäisessä teh-
tiin alueen ennätys mitä pesintöjen määrään 
tulee. tehostunut pesien etsintä ja seuranta 
kantaa hedelmää! Monin paikoin muualla 
maassa mentiin edellisten vuosien tunnel-
missa, sillä pesintöjen ja asuttujen reviirien 
määrät heilahtelivat vain hieman suuntaan tai 
toiseen. sen sijaan satakunnassa ja suupoh-
jassa (alueet 12 ja 72) hiirihaukan pesintöjen 
määrä on seuranta-aineiston mukaan jyrkäs-
sä laskusuunnassa. onko syynä seurantate-
hon muutos vai pesimäkannan muutos, on 

tuulihaukkojen pesimistulos jäi huonon 
ravintotilanteen vuoksi alle pitkäaikaisen kes-
kiarvon. neljän ja jopa kolmen munan pe-
syeet olivat tavallisia, minkä vuoksi keskiarvo 
painui hieman alle viiteen munaan. Poikkeus 
kuitenkin mahtui mukaan tähänkin sääntöön, 
sillä varsinais-suomessa oli yhdessä pesässä 
kahdeksan munaa. useimmiten pesässä möl-
lötti neljä tai viisi poikasta. Pesätuhoja kirjat-
tiin hieman normaalia vähemmän (taulukko 
4), mutta sekä suomenselällä että suupohjas-
sa noin joka kymmenes pesintä epäonnistui.

Ampuhaukka
ampuhaukan pesinnöistä kertyi vain niukka 
aineisto, jonka mukaan pesinnät olisivat on-
nistuneet hieman keskimääräistä huonommin 
(taulukko 4). taulukossa esitettyyn tuhoutu-
neiden pesintöjen osuuteen tulee suhtautua 
varauksella. on todennäköistä, että muna-
vaiheessa tuhoutuneiden pesintöjen osuus 
on seuranta-aineistossa aliedustettuna. Poh-
joisruotsalaisessa ampuhaukkatutkimukses-
sa kolmasosa pesinnöistä tuhoutui (Wiklund 
1990). Lapin ampuhaukoista kertyy tätä ny-
kyä tietoja lähinnä Metsähallituksen kotka-
inventointien yhteydessä, mutta muualta 
maasta seurantaan päätyvä ampuhaukkatieto 
on satunnaisempaa johtuen lajin harvalukui-

Varpushaukan poikasten rengastusmäärät 
ovat hienoisessa kasvussa, mutta lajista in-
nostuneita rengastajia on tällä hetkellä edel-
leen kovin vähän. Kesällä 2013 rengastettiin 
666 varpushaukan poikasta. Juha honkala

toistaiseksi epäselvää. Petoruutujen aineistos-
ta muodostettu kannankehityskuvaaja (kuva 
3) puhuu omaa vääjäämätöntä kieltään hiiri-
haukkakannan kehityksestä.

Koko maan aineistosta lasketut pesinnän 
tunnusluvut (taulukko 4) kertovat keskimää-
räistä paremmin onnistuneista pesinnöistä 
koko maan mitassa. Yleisin munaluku pesissä 
oli viimevuotisen kahden sijasta kolme ja kes-
kimäärin pesissä oli 2,75 munaa (v. 2012 mu-
nia oli keskimäärin 2,38 Honkala ym. 2013). 
Pirkanmaalta löytyi poikkeuksellinen, ja seu-
rantahistorian ensimmäinen, kuusimunainen 
hiirihaukan pesä. tästä Mikko Honkiniemen 
tarkastamasta pesästä ei kuitenkaan kuoriu-
tunut ainoatakaan poikasta. viiden munan 
pesyeitä on petolintuseurannan hiirihaukka-
aineistoon kertynyt vuosien varrella yhteensä 
11. eri paikallisyhdistysten alueilla hiirihaukat 
onnistuivat pesinnöissään varsin vaihtelevas-
ti. Pesinnät sujuivat keskimääräistä paremmin 
varsinais-suomessa (2,51 isoa poikasta/aloi-
tettu pesintä), etelä-Karjalassa (2,30) ja etelä-
savossa (2,42). sen sijaan keskimääräistä vai-
keampaa pesivillä hiirihaukoilla oli Pirkan-
maalla (1,91 isoa poikasta/aloitettu pesintä) 
ja Pohjois-Karjalassa (1,75).   

Piekana
Piekanat taisivat matkata kesänviettoon suo-
men rajojen ulkopuolelle, sillä ainoatakaan 
pesintää ei todettu ja reviirilintuja paikallis-
tettiin vain kourallinen (suomenselkä 1, Me-
renkurkku 1, Keski-Pohjanmaa 2 ja Lappi 
1). vastaavankaltaisia piekanan katovuosia 
ovat olleet huonot myyrävuodet 1990, 1995, 
2000, 2005, 2009 ja 2012, tosin seurannan 
alkuvuosista aina vuosituhannen alkuun La-
pin piekanat olivat nykytilannetta kattavam-
massa seurannassa.

Tuulihaukka
tuulihaukan voittokulku jatkuu. asuttujen re-
viirien ja varmistettujen pesälöytöjen mää-
rällä mitattuna kulunut vuosi oli neljännek-
si paras jaksolla 1986–2013. Parempia ovat 
olleet vain huippuvuosi 2009 sekä 2012 ja 
2011. viime vuosina kannan kasvu on ollut 
voimakkainta Kaakkois-suomessa, Pirkan-
maalla, suomenselällä sekä etenkin varsinais-
suomessa, missä vuonna 2013 todettiin 262 
pesintää (taulukko 2). Myös ruutuseurannan 
aineisto osoittaa, että tuulihaukkakannan kas-
vu jatkuu lähes kuuden prosentin vuositahtia. 
viimeisen kymmenen vuoden aikana tuuli-
haukkapopulaatio onkin likimain kaksinker-
taistunut.

Koko maassa tuulihaukoille on tarjolla jo 
noin 7 000 pönttöä (taulukko 1), tosin luvus-
sa saattaa olla mukana pieni määrä nuolihau-
koille asetettuja pesälaatikoita. eniten pönttö-
jä on perinteisesti vankoilla tuulihaukka-alu-
eilla suomenselällä ja Pirkanmaalla, mutta 
varsinais-suomi on kiilannut jo pönttötilas-
ton kolmoseksi. Pyrkimys saada haukka ta-
kaisin maakunnan pesimälinnustoon on siis 
kova, ja siinä on ilmeisen hyvin onnistuttukin. 
vertailun vuoksi voidaan mainita, että vuon-
na 2004 tuolla alueella oli 81 pönttöä ja pe-
sintöjä varmistettiin neljä.  

Kesällä 2013 rengastettiin 11 078 tuulihau-
kan poikasta. Vain kolmena aikaisempana 
vuonna luku on ollut suurempi. Seuraavan 
myyrähuipun myötä rengastettavia tuulihauk-
koja on enemmän kuin koskaan aiemmin ja 
vanhat ennätykset ylitetään kirkkaasti.   
Sini-Maria TuoMiVaara

PetoLintuvuosi 2013
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Kuva 3. Kahdeksan päiväpetolintu- ja kuuden pöllölajin vuosittaiset populaatioindeksit 
1982–2013. Ohuella murtoviivalla toisiinsa liitetyt indeksit ja niiden keskivirheet (pystysuo-
rat janat) laskettiin ruutuseurannan tuottamasta reviiriaineistosta TRIM-ohjelmalla; perusvuo-
deksi (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 mal-
li. Tuulihaukan ja varpuspöllön indeksit jaksoilta 1982–1996 ja 1982–1994 on esitetty muis-
ta poikkeavasti, koska tuolloin ne valtaosaksi kuvastivat lajeille rakennettujen pönttöjen luku-
määrän 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 1982–2013. 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. Significant trends 
are indicated by stars as shown above. The thick line in the panel of the Circus aeruginosus 
indicates the statistically significant 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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suudesta (kuva 4).  Pohjois-ruotsissa pesivien 
ampuhaukkojen emopyynti (Wiklund 1990) 
on osoittautunut mutkattomaksi ja selvittänyt 
muun muassa sen, että linnut pesivät peräk-
käisinä vuosina samalla alueella, mutta voivat 
siirtyä muutaman kilometrin päähän edellis-
vuoden pesäpaikalta. Mahtaisiko pesäpohjan 
perusteellinen puhdistus pesinnän jälkeen 
saada ampuhaukat käyttämään samaa pesää 
uudemman kerran? tämä tapani Kauniston 
kehittämä pesäpohjan puhdistusmenetelmä-
hän on piristänyt ja tehostanut varpushaukka-
seurantaa Pirkanmaalla (Honkala ym. 2013).

Nuolihaukka
Petoruutuseurannan kannankehityskuvaajan 
mukaan nuolihaukkakannassa ei ole tapahtunut 
suuria heilahteluja viimeisten viiden vuoden ai-
kana (kuva 3). Kanta on ollut seuranta-aineiston 
mukaan edelleen hitaasti kasvava. Yhteenveto-
seurantaan eri paikallisyhdistysten alueilta il-
moitettujen nuolihaukkojen määrä sen sijaan on 
vaihdellut vuodesta toiseen suurestikin, mahdol-
lisesti seuranta-aktiivisuuden vaihteluista johtu-
en. nuolihaukkojen reviirien lukumäärät olivat 
edellisten vuosien tasoa pienemmät satakunnas-
sa, uudellamaalla ja Merenkurkussa (alueet 12, 
21 ja 73), kun taas Pirkanmaalla ja etelä-Karja-
lassa (alueet 44 ja 57) pesintöjen määrät kasvoi-
vat. todetuista pesinnöistä joka viides tuhoutui, 
mistä johtuen pesimistulos jäi pitkän aikavälin 
keskimääräistä alhaisemmaksi (taulukko 4). 

Huuhkaja
Huuhkajan tilanteesta on syytä olla huolis-
saan. vuonna 2013 havaittiin 388 asuttua 
reviiriä, mikä on pienin luku koko yhteen-
vetoseurannan (1986–2013) aikana. varmis-
tettujen pesintöjen määrä (103) oli kyseisen 
jakson neljänneksi pienin. vain Pirkanmaalta, 
Kymenlaaksosta, varsinais-suomesta ja sata-
kunnasta löydettiin vähintään 10 pesää, mut-
ta toisaalta esimerkiksi suomenselältä löytyi 
vain yksi pesä ja monilta alueilta Hämeestä 
ei ensimmäistäkään (taulukko 3). on huoles-
tuttavaa, että kanta on pudonnut eniten lajin 
esiintymisen ydinalueella eli Länsi- ja etelä-
suomessa (kuva 5). Petoruutuseurannan mu-
kaan kanta hupenee yli neljän prosentin vuo-
sivauhtia ja niinpä se onkin käytännössä puo-
liintunut viimeisen 20 vuoden aikana.

Huuhkajien pesimistulos jäi myyräkadon 
vuoksi jälleen kerran huomattavasti normaa-
lia heikommaksi. onnistuneissa pesissä oli 
tyypillisesti vain 1–2 poikasta. Poikastuotto 
aloitettua pesintää kohti oli surkea, sillä lä-
hes kolmannes kaikista munapesistä tuhoutui 
(taulukko 4). Poikkeuksellisen paljon pesä-
tuhoja sattui Pirkanmaalla, missä 10 yritystä 
meni poskelleen. Yhden poikasen pesiä koko 
maan aineistossa oli 23, kahden poikasen pe-
siä 28 ja kolmen poikasen pesiä kahdeksan. 
Lisäksi varsinais-suomessa yhdellä reviirillä 
oli neljä poikasta – näky, johon nykyään tör-
mää enää ani harvoin.

Hiiripöllö
Myyräkantojen pohjavuosina hiiripöllö on 
seuranta-aineiston mukaan erittäin vähälu-
kuinen pesimälintu suomessa. Pesimäkau-
delta 2013 aineistoon päätyi vain yksi pesin-
tä Pohjois-Karjalasta ja reilun tusinan verran 
asuttuja reviirejä eri puolilta suomea. Kesän 
hiiripöllöniukkuudesta päätellen syksyllä suo-
meen poikkeuksellisen runsaslukuisina vael-
taneiden hiiripöllöjen (södersved 2013) läh-
töalue oli maamme rajojen ulkopuolelta.

Varpuspöllö
Pesivien varpuspöllöjen määrä on vuoden 
2009 huipun jälkeen (kuva 3) matanut ala-
maissa (taulukko 3). Kesällä 2013 pesiviä var-
puspöllöjä löydettiin edellisvuottakin vähem-
män, mutta pesinnät sijoittuvat ilmeisesti run-
saanpuoleisten myyräesiintymien äärelle, sil-
lä pesimistulos (taulukko 4) oli hieman keski-
määräistä parempi. runsaimmin pesintöjä oli 
jälleen Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan tiheästi 
pöntötetyillä varpuspöllömailla (taulukko 1), 
mutta vastaavasti suomenselällä podettiin il-
meisesti totaalista myyräpulaa, sillä tarkaste-
tuista 1 077 varpuspöllön pöntöstä löydettiin 
vain 13 pesintää.

Ampuhaukka
Falco columbarius
1986–2013

Kuva 4. Ampuhaukan 
asuttujen reviirien (pyl-
väät) ja aloitettujen pe-
sintöjen määrät (punaiset 
osat pylväistä) vuosittain 
1986–2013 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 Merlin Falco colum-
barius found in Finland 

during 1986–2013 as 
reported by the Rap-

tor Questionnaire. 
The numbers are 
shown both as na-
tional totals and 
as totals of local 
ornithological so-
cieties. Note: The 

scale in the panels 
for local areas is the 

same, but differs in 
the panel for the entire 

country.

Varpuspöllön pesäpoikasia rengastettiin 
1 195, tämä on neljäsosa huippuvuoden  
2009 poikasrengastusten määrästä.  
ari Seppä

PetoLintuvuosi 2013
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Huuhkaja
Bubo bubo
1986–2013

Kuva 5. Huuhkajan 
asuttujen reviirien (pyl-
väät) ja aloitettujen pe-
sintöjen määrät (punai-
set osat pylväistä) vuo-
sittain 1986–2013 eri 
jäsenyhdistysten alueil-
la. Määrät on saatu ren-
gastajien vuosittain pa-
lauttamilta yhteenveto-
lomakkeilta. Koko maan 
kuvaajassa (vasemmalla 
ylhäällä) on eri jakoväli.

Fig. 5. The annual num-
bers of all occupied ter-
ritories (columns) and 
breeding attempts (red 
portions of the col-

umns) of Eagle owl 
Bubo bubo found 

in Finland during 
1986–2013 as 
reported by the 
Raptor Ques-
tionnaire. The 
numbers are 
shown both as 
national totals 

and as totals of 
local ornithologi-

cal societies. Note: 
The scale in the pan-

els for local areas is 
the same, but differs in 
the panel for the entire 
country.

Lehtopöllö
Lehtopöllön pesinnät sujuivat tasaisen vaati-
mattomasti kautta koko päälevinneisyysalueen.  
vuoden 2009 huipun jälkeen pesivien leh-
topöllöjen kanta romahti ja näyttää sittem-
min vaihdelleen vain vähän (kuva 3). vuonna 
2013 asutuiksi todettujen reviirien lukumäärä 
oli 427 (taulukko 3). Luku on seurantahistori-
an toiseksi pienin. seuranta-aineiston mukaan 
lehtopöllökannan koko oli menneenä kesänä 
pienimmillään sitten vuoden 1987. 

Viirupöllö
viirupöllön kevät ja kesä vuonna 2013 muis-
tuttavat pesinnän tunnuslukujen osalta häm-
mästyttävällä tavalla edellistä kesää, joka se-
kin oli vaatimaton, valju ja tasapaksu.  todet-
tujen pesintöjen määrä kasvoi edellisvuodes-
ta muutamalla kymmenellä pesällä, mutta 

Huuhkajien emopyyntiä on tehostettu viime 
vuosina. Kuvassa raumalainen +4 kv koiras. 
kai leppiMäki

  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) 16 - 2 31 3 2 14 - 13
12 satakunta (PLY ja rsLH) 10 - 3 24 24 2 - 1 3
21 L.-uusimaa (tringa, Hakki) 4 - 2 33 9 - 6 - 2
22 K.- ja P.-uusimaa (apus) 4 - 2 11 21 - 21 - 2
23 itä-uusimaa (PsLY) 4 - - 1 6 1 4 - -
31 Kymenlaakso (KyLY) 16 - 4 21 28 1 21 - 6
32 etelä-Karjala (eKLY) 1 - 2 - 35 - 2 - 3
41 Lounais-Häme (LHLH) 3 - - 3 31 - 8 - -
42 Kanta-Häme (K-HLY) - - 19 19 118 - 5 - 5
43 Päijät-Häme (P-HLY) - - 5 15 74 5 2 - 4
44 Pirkanmaa (PiLY) 18 - 82 74 114 - 10 - 12
46 valkeakoski (vLH) - - 28 15 14 - 9 - 3
51 etelä-savo (oriolus) 2 - 5 - 70    17 1 - 5
54 Pohjois-savo (Kuikka) 7 - 9 - 29 7 1 1 5
57 Pohjois-Karjala (PKLtY) - 1 1 - 33 43 16 7 32
61 Keski-suomi (KsLY) 2 - 11 6 77 2 4 1 1
71 suomenselkä (ssLtY) 1 - 13 - 23 - 1 - 11
72 suupohja (spLY ja oa) 5 - 10 1 40 1 1 - 13
73 Merenkurkku (MLY ja oa) 3 - 5 1 16 - - - 4
74 Keski-Pohjanmaa (KPLY) 1 - 16 - 72 - 1 - 9
81 P.-Pohjanmaa (PPLY, Kuus.) - - 5 - 35 1 1 3 1
82 Kainuu (KLY) 1 - - - 14 - - - -
91 Kemi-tornio (Xenus) 1 - 2 - - - - - 1  Yhteensä
92 Lappi (LLY) - - - - - - - - 1 Total

Pesintöjä  Breeding attempts 103 1 226 255 886 82 128 13 136 1830
Reviirejä yhteensä 388 14 429 427 1161 128 188 184 457 3376
Occupied territories

Taulukko 3. Todetut pöllöjen pesintöjen määrät lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2013.

Table 3. The numbers of active nests and fledged broods of owls detected in different areas in 2013.
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pesien keskimääräinen munaluku ja keski-
määräinen poikuekoko olivat samalla tasol-
la (taulukko 4). Kun vuotta aiemmin pesinnät 
onnistuivat keskimääräistä paremmin Keski-
suomessa ja suomenselällä (alueet 61 ja 71, 
Honkala ym. 2013) ja muualla maalla jäätiin 
tämän kriittisen rajan tuntumaan tai selvästi 
sen alle, siirtyi viirupöllöjen pesinnöille suo-
siollinen alue nyt kaakkoon. Kymenlaaksossa, 
etelä-Karjalassa ja etelä-savossa (alueet 31, 
32 ja 51) poikuekoko aloitettua pesintää koh-
den oli seurantajakson muihin vuosiin ver-
rattuna keskimääräistä parempi.  etelä-Karja-
lassa pesinnän aloittaneet viirupöllöt välttivät 
petotuhot ja muun epäonnen, sillä aloitetuista 
35 pesinnästä yksikään ei tuhoutunut.

Lapinpöllö
Lapinpöllöt löysivät eniten evästä Pohjois-
Karjalasta (alue 57) ja paikoin etelä- ja Poh-
jois-savosta (alueet 51 ja 54), sillä koko 
maassa asutuiksi todetuista 128 reviiristä yli 
70 % oli näiden paikallisyhdistysten toimi-
alueilla (taulukko 3). Yhteenvetoseurannan 
aineistoon on kertynyt vain neljänä aiempana 
vuonna tietoja yli sadasta asutusta reviiristä, 
joten tämän tiedon valossa vuotta on pidettä-
vä hyvänä. vuonna 2013 pesien poikuekoot 
olivat keskimääräistä pienempiä ja lisäksi tu-
houtuneiden pesintöjen osuus jäi huomatta-
van alhaiseksi (taulukko 4).  Pohjois-Karjalan 
Polvijärvellä, Janne Leppäsen seuranta-alueel-
la, neljä lapinpöllön pesää sijaitsi 32 ha alal-
la, ja pesistä kolme oli tekopesissä. Lapinpöl-
löjen emopyynti Polvijärvellä on tuonut mie-
lenkiintoista tietoa: kesällä 2013 Janne Lep-

pänen kontrolloi pesivän naaraan, joka pesi 
samalla reviirillä myös vuosina 2012 ja 2009.  

Sarvipöllö
Pesivien sarvipöllöjen luku jäi pieneksi jo-
kaisen paikallisyhdistyksen alueella (tauluk-
ko 3), kuten aina huonoina myyrävuosina.  
runsaimmin pesintöjä varmistettiin Keski- ja 
Pohjois-uudellamaalla (alue 22), jossa myy-
rätilanne ei ilmeisesti ollut aivan niin huono 
kuin muualla. sarvipöllö on maastopoikasai-
kaan näkyvä ja kuuluva laji, joka siksi tulee 
helposti havaituksi. näin ollen sarvipöllön 
kannankehityskuvaaja (kuva 3) antaa aihet-
ta huoleen. vaikka pesimään jäävien sarvi-
pöllöjen määrä vaihtelee hyvin suuresti val-
litsevasta myyrätilanteesta riippuen, on kanta 
ruutuseurannan aineiston mukaan pienenty-
nyt seurantajaksolla 2,5 % vuosivauhdilla eli 
puolittunut kolmessakymmenessä vuodessa.

Suopöllö
olosuhteet olivat niukat muutolta palan-
neille ja pesimäaluetta etsiville suopöllöil-
le. Pesintöjä varmistettiin vain 13 (taulukko 
3). Pesimättömiä suopöllöjä hakeutui alueil-
le missä myyriä oli riittävästi hengenpitimik-
si. runsaimmin näitä pesimättömiä tavattiin 
Pohjois-Karjalassa, Merenkurkussa ja Poh-
jois-Pohjanmaalla (alueet 57, 73 ja 81). Poik-
keuksellinen kymmenen reviirin kesäaikainen 
suopöllöesiintyminen todettiin Keski- ja Poh-
jois-uudellamaalla (alue 22), mutta mitään 
pesintöihin viittaavaa ei havaittu. alueelta on 
seuranta-aineistoon kirjattu aiemmilta vuosil-
ta yhteensä vain seitsemän asuttua reviiriä.

Helmipöllö
Helmipöllökannan hiipuessa pienenee myös 
tarkastettujen helmipöllön pönttöjen määrä. 
Pesimäkaudella 2013 helmipöllön pönttö-
jä tarkastettiin miltei puolet vähemmän kuin 
90-luvun huippuvuosina. Liekö niin, että hak-
kuiden ja pönttöjen luontaisen poistuman jäl-
keen metsiin ei enää raahata uutta, korvaa-
vaa pönttökantaa?  vai onko kenties myös 
niin, että näinä myyräkantojen pohjavuosina 
ja helmipöllökannankin samalla hiipuessa jä-
tetään takametsien pönttöjä suosiolla tarkas-
tamatta?

Pesivien helmipöllöjen lukumäärä hipoi 
pohjalukemia (taulukko 3). Pohjois-Karjalasta 
(alue 57) löydettiin neljäsosa koko maan pe-
sinnöistä ja näiden 32 pesän lisäksi alueelta 
ynnättiin reilut puolen sataa reviiriä (kuva 6). 
Muualla maassa jäätiin vaatimattomampiin 
lukuihin. Helmipöllön pesimistulos laskettiin 
tänä vuonna vaatimattomasta 114 pesän ai-
neistosta (taulukko 4). Pesinnän tunnusluvut 
olivat lähellä pitkän aikavälin keskimääräistä.

Harvinaiset lajit
Haarahaukan pesät löydettiin satakunnasta, 
Päijät-Hämeestä ja Pirkanmaalta (alueet 12, 
43 ja 44). satakuntalaisesta pesästä varttui 
kolme poikasta ja päijäthämäläisestä kaksi, 
mutta pirkanmaalainen pesintäyritys epäon-
nistui. asuttuja haarahaukan reviirejä paikal-
listettiin myös kolme. nämä sijaitsivat Keski-
suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa 
(alueet 61, 74 ja 82).

arosuohaukan pesintöjä varmistettiin yh-
teensä kolme Keski-Pohjanmaalta ja Pohjois-

Huonosta myyrätilanteesta johtuen suo-
pöllöjen todettujen pesintöjen määrä jäi  
vähäiseksi. Pesimättömiä suopöllöjä nähtiin 
poikkeuksellisesti mm. Keski-Uudellamaalla. 
Jari koSTeT

PetoLintuvuosi 2013
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Helmipöllö
Aegolius funereus
1986–2013

Kuva 6. Helmipöllön 
asuttujen reviirien (pyl-
väät) ja aloitettujen pe-
sintöjen määrät (punai-
set osat pylväistä) vuo-
sittain 1986–2013 eri 
jäsenyhdistysten alueil-
la. Määrät on saatu ren-
gastajien vuosittain pa-
lauttamilta 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 col-
umns) of Aegolius fu-
nereus found in Finland 
during 1986–2013 as 
reported by the Rap-

tor Questionnaire. 
The numbers are 

shown both as 
national totals 
and as totals of 
local ornitho-
logical socie-
ties. Note: The 
scale in the 
panels for lo-

cal areas is the 
same, but differs 

in the panel for the 
entire 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)
  2013 1986–2013 2013 1986–2013 2013 1986–2013 2013 1986–2013

Mehiläishaukka Pernis apivorus 2,00 (13) 1,94 (560) 1,87 (62) 1,74 (1637) 16,1 19,2  1,61 (72) 1,41 (2026)
ruskosuohaukka Circus aeruginosus 3,56 (9) 3,82 (268) 3,17 (71) 3,38 (1916) 16,5 16,8  2,65 (85) 2,81 (2302)
sinisuohaukka Circus cyaneus    -   (0) 4,85 (174)   -     (0) 4,15 (281) 100,0 16,1  0,00 (1) 3,48 (335)
Kanahaukka Accipiter gentilis 3,42 (50) 3,20 (4067) 2,96 (549) 2,80 (17548) 13,4 13,2  2,57 (634) 2,43 (20209)
varpushaukka Accipiter nisus 4,55 (82) 4,60 (2206) 4,27 (172) 4,12 (5847)  9,5 10,8  3,86 (190) 3,68 (6553)
Hiirihaukka Buteo buteo 2,75 (36) 2,51 (1799) 2,27 (302) 2,16 (8674) 10,9 11,4  2,02 (339) 1,92 (9787)
Piekana Buteo lagopus   -    (0) 3,49 (167)    -    (0) 2,69 (824)   - 21,1     -    (0) 2,12 (1044)
tuulihaukka Falco tinnunculus 4,94 (1316) 5,21 (17898) 4,38 (2589) 4,67 (31870)  5,2   6,4  4,15 (2730) 4,37 (34036)
ampuhaukka Falco columbarius 4,00 (1) 3,93 (170) 3,00 (11) 3,53 (488)  0,0   9,1  3,00 (11) 3,21 (537)
nuolihaukka Falco subbuteo 2,41 (17) 2,73 (405) 2,20 (45) 2,38 (1778) 19,6 10,6  1,77 (56) 2,13 (1990)
Huuhkaja Bubo bubo 1,77 (13) 2,50 (758) 1,78 (60) 2,11 (5023) 31,0 24,1  1,23 (87) 1,60 (6617)
Hiiripöllö Surnia ulula 0 6,27 (129)    -    (0) 4,87 (309)   - 11,2     -    (0) 4,32 (348)
varpuspöllö Glaucidium passerinum 6,55 (133) 6,84 (4606) 6,03 (188) 5,97 (6739) 7,4 12,8  5,59 (203) 5,20 (7729)
Lehtopöllö Strix aluco 3,36 (174) 3,78 (6729) 2,84 (188) 3,35 (8685) 22,0 16,7  2,22 (241) 2,79 (10426)
viirupöllö Strix uralensis 2,70 (579) 3,15 (14205) 2,33 (656) 2,74 (16722) 16,6 16,1  1,94 (787) 2,30 (19934)
Lapinpöllö Strix nebulosa 3,22 (9) 3,97 (312) 1,95 (62) 2,57 (779) 7,4 18,5  1,81 (67) 2,09 (956)
sarvipöllö Asio otus 2,00 (4) 4,59 (348) 2,46 (13)  3,00 (1302)   - 10,1  2,46 (13) 2,70 (1449)
Suopöllö Asio flammeus 7,00 (2) 6,49 (643) 4,67 (6) 4,57 (715) 14,3 21,2  4,00 (7) 3,60 (907)
Helmipöllö Aegolius funereus 5,09 (74) 5,40 (11577) 4,06 (83) 4,24 (12962) 27,1 24,6  2,96 (114) 3,20 (17189) 

Taulukko 4. Petolintujen keskimääräinen pesyekoko, poikuekoko ja pesimistulos lajeittain vuonna 2013 ja koko yhteenvetokaudella 1986–2013 
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 2013 and in 1986–2013 according to the Raptor Question-
naire sent to bird ringers. The data achieved from less than 10 nests indicated in italics.

Pohjanmaalta (alueet 74 ja 81). Keski-Pohjan-
maan pesästä rengastettiin kolme poikasta ja 
Pohjois-Pohjanmaan pesistä toisessa oli kol-
me ja toisessa neljä poikasta.  Lisäksi Keski-
Pohjanmaalta löydettiin kaksi asuttua reviiriä 
ja Kainuusta yksi.

Pohjois-Pohjanmaalla havaittiin kaksi niit-
tysuohaukan pesintää. toisesta varttui kolme 
poikasta siivilleen, mutta toinen pesinnöistä 
tuhoutui.  Lisäksi Lounais-Hämeestä (alue 41) 
löydettiin pysyväksi katsottu reviiri.

Helmipöllön poikasrengastusten määrä, 
331,oli pienin koko petolintuseurannan  
historiassa. Tero pelkonen
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Kiitokset
vuodesta toiseen, vaivoja, hikeä ja kustannuk-
sia säästämättä vapaaehtoiset, petolintuihin 
kiintyneet ihmiset ovat jaksaneet ahertaa ja lisä-
tä yhteistä tietoamme petolintujemme elämän-
kulusta. Parhaat kiitoksemme petolinturengasta-
jille ja työryhmille! Kiitämme myös jälleen ker-
ran lämpimästi Pirjo Hätöstä tunnollisen tarkas-
ta aineistojen tallennusjäljestä ja Heikki Lokkia 
tietojärjestelmiemme tuesta. Kiitämme myös 
työtovereitamme rengastustoimistossa kaikesta 
saamastamme avusta ja tuesta.

EURAPMON on edistynyt
edellisissä petolinturaporteissa (Honkala et al 
2011, 2012 ja 2013) on kerrottu euroopan 
tiedesäätiön (esF) viisivuotisesta tutkimus-
verkko-ohjelmasta euraPMon (research 
and Monitoring For and WitH raptors in 
europe), jonka tavoitteena on edistää petolin-
tukantojen seurantaa ja suojelua euroopassa 
sekä petolintujen puolesta (For) ja rinnalla 
(WitH). Jälkimmäisellä osiolla tarkoitetaan 
sekä petolinnuille että ihmiselle haitallisten 
ympäristöön kertyvien aineiden tutkimusta ja 
seurantaa (ks. http://www.eurapmon.net/ ).

Projektin verkkaisen alkupuoliskon jäl-
keen ja saadun kritiikin jälkeen puheenjoh-
taja ja koordinaattori vaihtuivat ja edistys-
tä alkoi tapahtua. euraPMonin nykyinen 
puheenjohtaja on slovenialainen al vrezec 
ja koordinaattorina toimii irena Bertoncelj 
samasta tutkimuslaitoksesta. euroopan pe-
tolintukantojen seurannan For-osion ny-
kytilan kartoituksen ensimmäisenä vai-
heena koostettiin Murciassa 9.−10.2.2012 
pidetyt maakohtaiset esitykset julkaisuik-
si, jotka ilmestyivät kesällä 2013 kootusti 
acrocephalus-julkaisusarjan erikoisnume-
rona. Kokoelmaan sisältyy 25 maakohtaista 
raporttia (esim. saurola 2012) ja yhteenve-
to (vrezec et al. 2012). Kaikki kyseiset jul-
kaisut ovat vapaasti ladattavissa seuraavalta 
euraPMonin verkkosivulta: 

www.eurapmon.net/activities/invento-
ry-work-package-2. 

samalta sivulta on myös ladattavissa 
skotlantilaisten petolintututkijoiden laati-

ma petolintuseurannan opas (Hardey et al. 
2009) erillisinä pdf-tiedostoina. oppaasta 
on euraPMonin aloitteesta suunnitteilla 
koko euroopan kattava laitos.

euraPMonin tekemän laajan kyse-
lytutkimuksen tulokset ovat WitH-osion 
osalta juuri ilmestyneet (Gómez-ramírez 
et al. 2014) ja For-osion osalta käsikirjoi-
tusvaiheessa.

Koska euraPMonin yhteistyöviestiä 
on haluttu levittää mahdollisimman laa-
jalti petolintujen tutkijoille ja suojelijoille, 
vuonna 2013 pidettiin euraPMonin toi-
mintaa valottava esitelmä eBCC:n kongres-
sissa Romaniassa (Burfield), kansainväli-
sessä kotkakongressissa tatarstanissa venä-
jällä (vrezec) ja kansainvälisessä rrF:n ja 
WWGBP:n yhteiskongressissa argentiinas-
sa (saurola). 

euraPMonin esF-pohjaisen rahoituk-
sen viisivuotiskausi päättyy toukokuussa 
2015. alkuvuodesta 2015 tullaan pitämään 
projektin päätöskonferenssi.

Tuulihaukkojen emopyyntiä tehos-
tamalla pesivien lintujen liikkeistä 
saataisiin entistäkin tarkempi kuva. 
Tätä nykyä vuosittain rengastetaan 
300–500 aikuista tuulihaukkaa. ari 
Seppä

PetoLintuvuosi 2013
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Summary: Breeding and population 
trends of common raptors and owls 
in Finland in 2013.
■  the nationwide monitoring study of the 
common birds of prey continues. the study 
started in 1982 and it is administrated by the 
Finnish Museum of natural History (FMnH) 
and financially supported by the Ministry of 
the environment.

From 1982 onwards the bird ringers and 
amateur ornithologists have searched for raptor 
and owl nests and territories in a total of 315 10 
x 10 km study plots (Fig. 1). in 2013, altogether 
134 study plots were checked. since 1986 ad-
ditional breeding data from outside the study 
plots have been gathered by ringers with the 
raptor Questionnaire. in 2013, approximately 
41 000 potential nest sites were checked. some 
10 500 occupied territories were found, includ-
ing 6 912 active nests (tables 2 and 3). the av-
erage clutch size and breeding success for all 
reported species are given in table 4. the annu-
al variation of the population indices, based on 
the numbers of occupied territories were calcu-
lated by using the program triM (Pannekoek & 
van strien 2004).

Microtine rodents were scarce in most of the 
Finland. only in the areas 54, 57 and 81 (Fig. 2) 
they were locally present to some extent.

the number of the breeding attempts of the 
Honey Buzzard Pernis apivorus was just the 
highest of the millennium and the breeding 
success was above the average (table 4). nev-
ertheless, the decrease of the population of the 
P. apivorus continued (Fig.3).  the population 
of the Marsh Harrier Circus aeruginosus has 
been stable since year 2000 (Fig.3). Possibly 
caused by the low abundance of microtines 
the breeding success of C. aeruginosus was be-
low the average. the number of the breeding 
attempts of the Hen Harrier Circus cyaneus was 
very low, which is usual phenomenon in the 
years of the low microtine populations.

the numbers of the breeding attempts of the 
Goshawk Accipiter gentilis have recently de-
creased in the areas 32, 41, 42 and 43 (Fig.2). 
However, in the areas 61, 74 and 81 the popu-
lations have slowly increased since the harsh 
winter 2009. the breeding success of the a. 
gentilis was above the average (table 4).

the breeding success of the sparrowhawk 
Accipiter nisus was the fourth highest of the 
raptor Questionnaire period 1986–2013 (table 
4). the fourth of all the breeding records were 
reported from the area 44 (Fig.2). it is probable 
that the monitoring effort of the a. nisus has di-
minished slightly in the raptor Grid and there-
fore the population index, given in the figure 3, 
is too negative.

the number of the breeding attempts of the 
Common Buzzard Buteo buteo increased from 
the previous years in the areas 44 and 57. How-
ever, in many areas in the western part of Fin-
land, the numbers of the breeding attempts are 
declining, most notably in the areas 12 and 72. 
the breeding success was above the average in 
most of the country, but in the areas 44 and 57, 
the breeding success was well below the average 
of the raptor Questionnaire period 1986–2013.

the rough-legged Buzzard Buteo lagopus 
was absent throughout the country and not a 
single breeding attempt was recorded. During 

the raptor Questionnaire period 1986–2013, 
the years 1990, 1995, 2000, 2005, 2009 and 
2012 with low abundance of microtines have 
been similar.

the increase of the Common Kestrel Falco 
tinnunculus population continues. according 
to the raptor Grid data the annual increase has 
been six per cent (Fig. 3). During the past 10 
years the population has doubled. in 2013, the 
breeding success of the F. tinnunculus was be-
low the long term average. this was mainly due 
to the small clutches and broods and not the 
high proportion of unsuccessful nests (table 4).

the data of the Merlin Falco columbarius re-
main scarce. the proportion of the unsuccessful 
nests in table 4 might be underrepresented as 
it is probable that the nests that get destroyed 
in early phase remain unnoticed by the ringers.

according to the population index of the 
Hobby Falco subbuteo the population in-
creased slowly from 1982 to 2008, but it has 
been stable in recent years (Fig. 3). in 2013, the 
breeding success of the F. subbuteo was below 
the long term average.

the number of the occupied territories of 
the eagle owl Bubo bubo was the lowest and 
the number of the breeding attempts was the 
fourth lowest of the raptor Questionnaire pe-
riod 1986–2013. the population is in steep de-
cline in the core area of the species in southern 
Finland (Fig. 4). in 2013 the breeding success 
of B. bubo was very low, which was mainly 
caused by the small broods and the high pro-
portion of the unsuccessful nests.

in the years of low densities of the microtine 
rodents, the Hawk owl Surnia ulula is a scarce 
breeder. ln 2013 only one breeding attempt 
was found. therefore the origin of the major in-
flux of the S. ulula in the autumn was probably 
outside Finland. 

since the peak year (2009) of the Pygmy 
owl Glaucidium passerinum the population 
density has been much lower (Fig. 3). in 2013 
the breeding success of the G. passerinum was 
above the long term average (table 4). a great 
proportion of the breeding attempts was record-
ed from the areas 42 and 44. on the other hand, 
only 13 breeding attempts were found in the 1 
077 nest boxes checked in the area 71 (table 1).

since the population of the tawny owl Strix 
aluco crashed in winter 2009 the density of the 
s. aluco population has been low with only 
minor fluctuation between years (Fig. 3). The 
number of the breeding attempts in 2013 was 
the second lowest of the raptor Questionnaire 
period 1986–2013.

the average clutch size, brood size and 
breeding success of the ural owl Strix uralensis 
were below the long term average, just like in the 
previous year. However, in the south-eastern cor-
ner of Finland (areas 31, 32 and 51) the breeding 
success of the s. uralensis was above the average. 
in the area 32, all of the 35 recorded breeding at-
tempts of the s. uralensis were successful.

a total of 128 occupied territories of the Great 
Grey owl Strix nebulosa were reported (table 
3). Previously, only four times during the raptor 
Questionnaire period 1986–2013, the number 
has been at the same high level. in 2013, some 
70 % of the occupied territories were in the areas 
54 and 57. in the municipality of Polvijärvi, in 
the area 57, a total of four breeding attempts of 
s. nebulosa were recorded in an area of 32 hec-
tares. all these proved to be successful.

the number of the breeding attempts of the 
Long-eared owl Asio otus was low as it is usu-
ally when the voles are scarce (table 3). the 
population index of a. otus (Fig. 3) is concern-
ing as it shows an annual decline of 2.5 % de-
spite the strong fluctuation.

only 13 breeding attempts of the short-eared 
owl Asio flammeus were recorded. in some ar-
eas (areas 57, 73 and 81) with probably higher 
densities of voles, non-breeding A. flammeus 
were recorded in relatively good numbers.

Besides the diminishing population of the 
tengmalm´s owl Aegolius funereus also the 
number of the checked nest boxes is in de-
crease (table 1). in 2013, the breeding success 
of a. funereus was near the long term average 
(table 4), but the number of the breeding at-
tempts (114) was one of the lowest.

the following records of the territories of the 
rare birds of prey were reported in 2013. alto-
gether three breeding attempts of the Black Kite 
Milvus migrans were detected (areas 12, 43 and 
44). in addition, three occupied territories were 
found in the areas 61, 74 and 82. a total of 
three breeding attempts of the Pallid Harrier 
Circus macrourus were recorded in the areas 
74 and 81. Moreover, two occupied territories 
were found from the area 74 and one from the 
area 82. in the area 81, two breeding attempts 
of the Montagu´s Harrier Circus pygargus were 
reported: from one the brood fledged but the 
other was unsuccessful. an occupied territory 
of C. pygargus was reported in the area 41.

 

Huuhkajat pesivät harvaksel-
taan myyräkantojen aallon-
pohjan takia. The breeding  
attempts of the Eagle Owl  
were scarce because of the low  
phase of the vole population 
cycle. ari Seppä

Linnustonseuranta


