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Uhanalaisten lajien seuranta

Suomen sääksikannan seuranta jatkuu 
kunniakkaasti. Vuonna 2008 tarkastettiin 
yhteensä 1624 eli täsmälleen yhtä monta 
potentiaalista pesäpaikkaa kuin vuotta ai-
kaisemmin. Tällä kertaa talkoisiin osallis-
tui 112 vapaaehtoista rengastajaa. Sääksi-
rekisteriin on 38 vuoden aikana kertynyt 
yhteensä 49 847 ”havaintoa”, jos yhdeksi 
”havainnoksi” lasketaan kaikki yhdellä pe-
säpaikalla yhden vuoden aikana kerätyt tie-
dot. Sääksiprojektiin on 38 vuoden aikana 
osallistunut yhteensä 376 rengastajaa.

Tämä katsaus on tekstiltään aiempia sup-
peampi ja keskittyy esittelemään lyhyesti 
Suomen sääksivuoden 2008 piirteitä. Tä-
män lisäksi kerron satelliittisääksi “Peten” 
lähettimen löytymisestä sekä tuoreimpia uu-
tisia Espanjan siirtoistutusprojektista, jossa 
Suomi on ollut aktiivisesti mukana. Aineis-
ton käsittelyssä käytän perinteiseen tapaan 
vanhaa lääninjakoa.

Toiseksi aikaisin vuosi

Koko maan tilaston mukaan sääksen pesintä 
alkoi vuonna 2008 kolme ja puoli vuoro-
kautta 38 vuoden keskiarvoa (9.6.) aikaisem-
min. Vuosi 2008 oli jakson toiseksi aikaisin; 
vain vuosi 1990 oli keskimäärin ”vuorokau-
den kymmenyksen” verran aikaisempi (kes-
kiarvot 6,1 kesäkuuta ja 6,2 kesäkuuta).

Pesintä alkoi kaikissa lääneissä kahdes-
ta viiteen vuorokautta keskimääräistä aikai-
semmin (kuva 1). Mikkelin, Pohjois-Karjalan 
ja Oulun läänissä aloituspäivämäärät ovat 
sääksiseurannan aikaisuusennätyksiä. Uu-
denmaan läänissä pesintä alkoi vain vuonna 
1991 ja Kuopion läänissä vuonna 1990 hive-
nen aikaisemmin kuin viime kesänä. Muis-
sa lääneissä keskimääräisten aloituspäivien 
sijoitukset vaihtelivat välillä 3.–7.

Olen aiemmin todennut, että keskimää-
räisen jäänlähdön ja poikasten kuoriutumis-

ajankohdan välillä on erittäin merkitsevä 
korrelaatio (Saurola 1997) ja että jäänläh-
dön avulla voidaan ”selittää” 60 % kuoriutu-
misajan vaihtelusta (Saurola 2005). Keväällä 
2008 jäät lähtivät SYKE:n keräämän aineis-
ton mukaan Etelä-Suomessa jälleen erittäin 
aikaisin eli vain muutamaa päivää myö-
hemmin kuin ennätysvuonna 2007 (Saurola 
2008a), mutta Pohjois-Suomessa sen sijaan 
keskimääräistä huomattavasti myöhemmin. 
Tästä huolimatta sääksen pesintä alkoi myös 
Pohjois-Suomessa paljon keskimääräistä 
aikaisemmin (kuva 1), mikä osoittaa, että 
sääksen pesinnän aloitus ei ole ”täydellises-
ti” riippuvainen jäänlähdöstä – tai ainakaan 
käytettävissä olevasta jäänlähtöä kuvaavas-
ta mittarista. Solonen (2008) puolestaan on 
osoittanut etelärannikon 20 parin sääksipo-
pulaatiota tutkiessaan pesinnän aloituksen 
korreloituvan merkitsevästi suursäätilaa ku-
vaavan NAO-indeksin kanssa.

Suomen sääkset 2008
Pertti Saurola

Sääksen Pandion haliaetus kanta kalaruokinnasta on yksimielinen. Kuva: Jukka Haapala
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Pesintä aikaistunut – suuret 
poikueet aikaisia – ilmaston-
muutos?

Sääksen pesintä on aikaistunut seurantajak-
son aikana noin vuorokauden kymmenes-
sä vuodessa (Saurola 2007). Lääneittäistä 
aineistoa tarkasteltaessa havaitaan, että ai-
kaistuminen on tilastollisesti erittäin mer-
kitsevä (p < 0.01 tai p < 0.001) Kymen, Hä-
meen, Mikkelin, Keski-Suomen, Kuopion ja 
Lapin läänissä ja merkitsevä (p < 0.05) Uu-
denmaan, Turun ja Porin, Vaasan ja Poh-
jois-Karjalan läänissä. Oulun läänissäkin ai-
kaistuva suuntaus on lähes merkitsevä (p = 
0.055). Vastaavasti sääksen syysmuutto on 
Falsterbon systemaattisen seuranta-aineiston 
mukaan erittäin merkitsevästi aikaistunut (p 
< 0.01) havaintojaksolla 1973–2007 (Kjel-
len 2008).

Koko maan aineistosta lasketut keskimää-
räiset kuoriutumispäivät jakautuvat poikue-
koon mukaan seuraavasti: neljä poikasta 

6.6., kolme poikasta 8.6., kaksi poikasta 
10.6. ja yksi poikanen 13.6. Toisin sanoen 
neljän poikasen poikueet kuoriutuvat kes-
kimäärin viikkoa aikaisemmin kuin yhden 
poikasen poikueet.

On muotia ennustaa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia eliöiden menestymiseen ja mah-
dollisiin levinneisyysalueiden muutoksiin. 
Mitä sääkselle ilmastonmuutoksen pyörteis-
sä tapahtuu? Arvelen, että ainakaan lähiai-
koina ei tapahdu mitään dramaattista. Jos 
Suomen talvet lyhenevät ja sääksien pesintä 
edelleenkin aikaistuu, pesimistulos luulta-
vasti hieman paranee ja kanta saattaa sen 
myötä entisestään vahvistua (ks. asian poh-
dintaa Saurola 2007).

Toiseksi eniten pesintöjä

Vuonna 2008 Suomessa rekisteröitiin 962 
asuttua sääksireviiriä, 800 aloitettua pesin-
tää ja 735 onnistunutta pesintää (kuva 2). 
Muna- ja poikaspesien määrät ovat 38-vuo-
tisen sääksiseurannan toiseksi parhaita. 
Vain vuonna 2006 päästiin suurempiin lu-
kuihin (803 ja 752). Sen sijaan asutuiksi to-
dettujen reviirien määrä sijoittuu ”vasta” 
kuudenneksi vuosien 1994, 1995, 2000, 
2006 ja 2007 jälkeen (kuva 2). Toistaiseksi 
vain kerran on asutuiksi rekisteröityjen re-
viirien määrä on ylittänyt maagisen rajan 
tuhat: vuonna 2006 saldoksi saatiin 1001. 
Suomen sääksikannan kehitysvaiheita ja 

Kuva 1. Lääneittäiset sääksenpoikasten keski-
määräiset kuoriutumispäivät vuonna 2008 
(kursivoidut ylemmät luvut) ja vuoden 2008 
keskimääräisten kuoriutumispäivien poikkea-
mat koko jakson 1971–2008 keskimääräisistä 
kuoriutumispäivistä vuorokausina (lihavoidut 
alemmat luvut). 

Fig. 1. Average annual hatching dates by regions 
(old provincial division) of Finnish Ospreys in 
2008 (upper figures in italics) and the devia-
tions (in days; lower figures in bold) of the ave-
rage hatching dates in 2008 from the long-term 
means 1971–2008. 

sääksiseurannan tehokkuutta olen hiljat-
tain tarkastellut lähemmin (Saurola 2008a, 
b), joten tässä yhteydessä ei niihin asioihin 
ole tarpeen puuttua.

Pesäntarkastajia pohjoiseen 
kaivataan!

Hämeen, Mikkelin, Vaasan, Keski-Suomen, 
Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänissä todet-
tujen muna- ja poikaspesien määrät olivat 
koko jakson suurimpia tai toiseksi suurimpia. 
Kymen ja Turun ja Porin läänissä muna- ja 
poikaspesien määrät mahtuivat kymmenen 
parhaimman vuoden joukkoon. Sen sijaan 
Uudenmaan, Oulun ja Lapin läänin muna- 
ja poikaspesien määrät jäivät huomattavasti 
alle parhaiden vuosien tason. Aktiivisten pe-
sien määrän väheneminen johtunee näissä 
lääneissä tarkastustehokkuuden heikkene-
misestä. 

Kari Oittisen (suullinen tieto) mukaan 
Lapin sääksikanta on ainakin joillakin alu-
eilla (esim. Yli-Tornio, Pello, Posio) myös 
todellisuudessa pienentynyt. Koska Lapin 
sääkset ovat maailman pohjoisimpia pe-
siviä sääksiä, olisi monestakin syystä erit-
täin tärkeätä ja mielenkiintoista, että Lapin 
sääksikannan kehitystä pystyttäisiin edel-
leenkin tehokkaasti seuraamaan. Hyöty-
patikointia on siis reippaille rengastajille 
Lapissa tarjolla!

Kuva 2. Havaittujen sääksenpesien lukumäärät Suomessa 1971–2008. Neliöt = asutut reviirit, kolmiot 
= munapesät, pisteet = poikaspesät.

Fig. 2. Number of occupied territories (squares), active nests (triangles) and successful nests (dots) of 
Finnish Ospreys checked in 1971–2008.

Suomen sääkset 2008
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Alueelliset pesimistulokset olivat suu-
rimmaksi osaksi aikasarjojensa keskitasoa. 
Erittäin huono pesimistulos oli Pohjois-Suo-
messa. Oulun läänissä poikastuotto muna-
pesää kohti laskettuna oli koko seurantajak-
son huonoin ja poikaspesää kohti laskettuna 
jakson kolmanneksi huonoin. Kun jätetään 
pois pilottivuosi 1971, jolloin Lapissa tarkas-
tettiin vain pari pesää, vastaavat sijoitukset 
Lapin läänissä olivat neljänneksi huonoin ja 
huonoin. Vain Uudenmaan, Turun ja Porin 
ja Keski-Suomen läänissä kaikki tuottoluvut 
kuuluivat aikasarjansa parhaimpaan kolman-
nekseen.

Satelliittisääksi Peten lähetin 
löytyi hiekkaerämaasta

Olen edellisessä vuosiraportissa kertonut 
satelliittisääksi Peten syysmuutosta, tal-
vehtimisesta ja kevätmuutosta, joka päät-
tyi 5.4.2008 Drâa-joen äärelle Marokkoon 
(Saurola 2008a). Myöhemmin kesällä Sääk-
sisäätiö ryhtyi organisoimaan Arto Kalliolan 
johdolla ja BirdLifen avulla operaatiota, 
jonka tavoitteena oli löytää Peten lähetin 
ja palauttaa se Suomeen mahdollista uu-
delleenkäyttöä varten. Melko pian Maro-
kosta löytyi Abu Dhabin krununprinssin ho-
vin ylläpitämä organisaatio (Emirates Center 
for Wildlife Propagation), joka arvaukseni 
mukaan on keskittynyt sukupuuton par-
taalle metsästetyn lännenkaulustrappikan-
nan (Chlamydotis undulata) elvyttämiseen. 
Kriittisenä skeptikkona otaksun, että huip-
pukalliiseen projektiin ei suinkaan ole ryh-
dytty pelkästään suojelusyistä, vaan siksi, 
että perinteistä haukkametsästystä voidaan 
jatkaa? Kaulustrappi on suuren kokonsa 
vuoksi unelmalaji, jota upporikkaat arabit 
metsästävät perinteisesti koulutetulla aavik-
kohaukalla (Falco cherrug). Ymmärtääkse-
ni kaulustrappi on aavikkohaukalle ylisuuri 
saalis, jota se ei luontaisesti saalista ja jonka 
saaminen hengiltä on haukalle melkoinen 
haaste…

Oli kyseisen organisaation todelliset ta-
voitteet mitkä hyvänsä, projektin tekninen 
koordinaattori Eric Le Nuz otti ystävälli-
sesti ja tehokkaasti Peten lähettimen et-
sinnän hoitaakseen. Hän lähetti matkaan 
Rachid Khain, joka suunnisti Drâa-joelle 
ilmoittamieni koordinaattien avulla. Tul-
tuaan 23.7.2008 paikalle, josta Peten vii-
meisin tarkka paikannus oli saatu, Rachid 
Khain löysi hiekasta lähettimen, muutaman 
luun ja sulan (kuvat 4 ja 5). Mielestäni tämä 
on huikea todiste satelliittiseurannan ny-
kyisestä, suorastaan uskomattomasta tark-
kuudesta!

Kuva 3. Sääksen pesimistulos Suomessa 1971–2008. Neliöt = poikasia / asuttu reviiri, kolmiot = poikasia 
/ munapesä, pisteet = poikasia / poikaspesä.

Fig. 3. Breeding output of the Finnish Ospreys in 1971–2008. Squares = nestlings / occupied territory, 
triangle = nestlings / active nest, dot = nestlings / successful nest.

Pesimistulos keskimääräinen 
tai huono

Vuonna 2008 koko maan pesimistulosta 
kuvaavat tunnusluvut olivat 1,65 poikasta 
per asuttu reviiri, 1,98 poikasta per aloitettu 
pesintä (= munapesä) ja 2,16 poikasta per 
onnistunut pesintä (= poikaspesä), joiden 
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sijoitukset 38 vuoden aikasarjassa ovat 8., 
21. ja 23. (kuva 3). Koko jakson keskiar-
vot ovat 1,52, 1,95 ja 2,18 ja ennätykset 
1,79 (1999), 2,16 (2006) ja 2,37 (1990). Vii-
meisten kahdenkymmenen vuoden aika-
na munapesien tuotto on ollut huonompi 
vain vuosina 1995 ja 1996 ja poikaspesien 
vuonna 1995. 

Kuva 4. Satelliittisääksi Peten lähetin ja maalliset jäännökset Marokko, Drâa-joki 23.7. 2008 (ks Sauro-
la 2008; http://www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/satelliittisaakset/pete/). Kuva: RacHid kHain

Fig. 4. Transmitter and remnants of ’Pete’, the Osprey tracked by the Argos satellites during 2008 (see 
Saurola 2008; http://www.fmnh.helsinki.fi/english/zoology/satelliteospreys/pete/index.htm ) Moroc-
co, river Drâa 23 July 2008. 
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Kuva 6. Espanjan ensimmäinen siirtoistutetun 
sääksiparin pesintä käytöstä poistettuun voi-
majohtopylvääseen rakennetussa tekopesässä. 
Kuva: Miguel FeRReR

Fig. 6. Breeding site of the first translocated Os-
prey pair in Andalucia.

Peten lähetin saatiin siis takaisin Suomeen. 
Koska lähetin oli maannut pitkään hiekassa 
aurinkopaneeli maata vasten, sen akku ei 
enää pystynyt latautumaan. Talvella lähet-
timeen vaihdettiin uusi akku, joten lähetin 
on nyt toimintakunnossa ja valmis käytettä-
väksi uudelleen.

Lähettimen ja muutaman luun ja sulan 
löytyminen ei valitettavasti juurikaan tuot-
tanut tarkempaa lisätietoa Peten kuolemaan 
johtaneista syistä. Vuoden 2007 raportissa 
heitin ilmaan joitakin vaihtoehtoja (Saurola 
2008a). Eric Le Nuz puolestaan esitti en-
simmäisenä arvelunaan, että Pete on saat-
tanut joutua paikallisen vuorikotkan (Hie-
raetus fasciatus) tai huuhkajan saaliiksi. Tätä 
vaihtoehtoa tukevat seuraavat havainnot: (1) 
lähettimessä ei ollut lainkaan kettuun tai koi-
raan viittaavia purujälkiä ja (2) lähettimen 
teflon-kiinnitysnauhat oli ”leikattu” poikki 
samaan tapaan kuin Le Nuz oli todennut 
vuorikotkan katkaisevan kaulustrapin lähet-
timen kiinnitysnauhat.

Peten pesä tuotti yhden  
poikasen

Jo huhtikuun puolivälissä 2008 todettiin, että 
Peten jääminen muuttomatkalle ei johtanut 
pesäpaikan autioitumiseen. Pesän rengas-
tajaisäntä Pertti Nikkanen ja Juhani Koivu 
havaitsivat pesällä tuolloin viimevuotisen 
naaraan, joka tunnistettiin värirenkaastaan, 
rengastetun koiraan ja vielä varoiksi kolman-
nenkin sääksen, jonka sukupuolta ei kuiten-

kaan pystytty määrittämään. Myöhemmin 
Nikkanen rengasti pesästä yhden poikasen. 
Uuden koiraan identiteetti jäi kesällä 2008 
selvittämättä.

Hämäläinen sääksituki Espan-
jalle päättyi – toistaiseksi?

Espanjan sääksikannan elvytysprojekti al-
koi kesällä 2003, kun ensimmäiset neljä 
sääksenpoikaa siirrettiin Hämeestä vapau-
tusalueelleen Andalusiaan (Saurola 2004). 
Jo seuraavana vuonna tukijoukkoihin liittyi-
vät Suomen esimerkkiä seuraten Skotlanti 
ja muihin verrattuna kaksinkertaisella pa-
noksella Saksa. Siirtosopimus Hämeen ja 
Pirkanmaan ympäristökeskusten kanssa salli 
yhteensä 20 sääksenpoikasen siirron vuosi-
na 2003–2007. Resurssien puutteen vuoksi 
espanjalaiset eivät ole toistaiseksi hakeneet 
uutta siirtolupaa Suomesta, joten vuonna 
2008 Suomesta ei enää viety, eikä myöskään 
vuonna 2009 tulla viemään sääksiä Espan-
jaan. On kuitenkin mahdollista, että espan-
jalaiset palaavat vielä asiaan myös suoma-
laisten sääksien osalta.

Yksitoista siirrokasta palannut 
– ei ainoatakaan suomalaista!?

Vuosina 2003–2008 Andalusiaan on siirretty 
kaikkiaan 107 sääkseä: 57 koirasta ja 50 naa-
rasta, kaikkiaan 68 Saksasta, 20 Suomesta 
ja 19 Skotlannista (Casado & Ferrer 2009). 
Näistä yksi suomalainen ja kaksi saksalais-

ta menehtyi häkkiinsä jo ennen vapautus-
ta. Yksi suomalainen, yksi skotlantilainen ja 
kolme saksalaista puolestaan löytyi kuol-
leena Espanjasta jonkin aikaa vapautuksen 
jälkeen. Lisäksi satelliittiseurannan avul-
la voidaan päätellä, että kaksi suomalaista 
menehtyi ensimmäisellä muuttomatkallaan 
Marokossa, yksi skotlantilainen Guinea Bis-
saussa ja yksi saksalainen Senegalissa. Eli 
enintään 95 sääkseä, joista 16 suomalaista, 
on ollut hengissä ensimmäisen talven jäl-
keen.

Tähän mennessä (1.5.2009) Andalusiaan 
on palannut vähintään vuoden ikäisenä kaik-
kiaan 11 siirrokasta: kahdeksan saksalaista 
koirasta, kaksi skotlantilaista koirasta ja yksi 
skotlantilainen naaras. Toistaiseksi ainoata-
kaan suomalaista siirrokasta ei ole havaittu 
vapauttamissyksynsä jälkeen Espanjassa tai 
jossakin muualla. Miten tämä on selitettä-
vissä?

Ensinnäkin huomataan, että palanneiden 
joukossa on vain yksi naaras ja kymmenen 
koirasta. Tulos on täysin odotusten mukai-
nen. Esim. suomalaisen rengastusaineiston 
mukaan sääksikoiraat palaavat pesimään 
selvästi lähemmäksi synnyinpaikkaan-
sa (mediaanietäisyys 27 km) kuin naaraat 
(mediaanietäisyys 133 km; Saurola 2006a). 
Tästä seuraa, että alkuperämaiden välinen 
vertailu täytyy tehdä vain koiraiden välillä. 
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Kuva 5. Pete-sääksen kuolinmaisemaa. Marokko 23.7.2008. Kuva: RacHid kHain

Fig. 5. Lanscape around Pete’s death site. Morocco 23 July 2008.
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Jotta tarkastelu olisi vertailukelpoinen, las-
kuista pitää lisäksi jättää pois vasta vuonna 
2008 vapautetut yksilöt, jotka olivat kaikki 
saksalaisia ja jotka ovat tällä hetkellä vasta 
vuoden ikäisiä. Jäljelle jää 26 saksalaista, 
10 skotlantilaista ja seitsemän suomalaista 
koirasta, joista on palannut viisi (19 %) sak-
salaista, kaksi (20 %) skotlantilaista, mutta 
ei yhtään suomalaista. Ovatko erot tilastol-
lisesti merkitseviä? Vastaus on täysin selvä: 
Fisherin eksaktin testin antaman tuloksen 
mukaan eri alueilta peräisin olevien siirrok-
kaiden paluuprosenttien erot eivät ole tilas-
tollisesti merkitseviä. Suomalaisten sääksien 
puuttuminen palanneiden joukosta voi siis 
olla vain pienestä aineistosta johtuvaa sat-
tuman leikkiä.

Jälleen rengastamattoman 
sääksiparin pesintäyritys  
Espanjassa 

Aiemmin olen kertonut ”villin” (= rengas-
tamattoman) sääksiparin pesintäyrityksistä 
Espanjassa vuosina 2005 ja 2006 (Saurola 
2006b, 2007). Pesinnät ”onnistuivat”, kun 
kuoriutumattomat munat korvattiin Saksasta 
tuoduilla poikasilla. Vuosina 2007 ja 2008 
pesällä ei ollut munintaan johtanutta pesin-
täyritystä. Kuluvana keväänä paikalle ilmes-
tyi jälleen rengastamaton pari, joka kohensi 
pesän, paritteli ja aloitti haudonnan 7.4.2009 
(Casado & Ferrer 2009). Espanjalaiset usko-
vat, että koiras on sama kuin vuosina 2005 
ja 2006, ja on nyt saanut pesältä häipyneen 
naaraan tilalle uuden.

Nämä pesintäyritykset eivät kuitenkaan 
ole ainakaan suoranaisesti jälleenistutuspro-
jektin hedelmiä. Tosin espanjalaiset uskovat 
vahvasti, että loppukesällä vapautusalueel-
la äänekkäästi kerjäävät nuoret linnut ovat 
viestittäneet alueella velttoilleille esiaikui-
sille, että alue on otollista pesimäaluetta, ja 
näin rohkaisseet niitä kokeilemaan pesintää 
seuraavana keväänä.

Odotusten täyttymys: ensim-
mäinen siirrokkaiden pesintä!

Andalusian sääksiprojektin toteuttajien 
harras unelma on lähellä täyttymystään. 
Vuonna 2005 Saksasta siirretty ja Huel-
vassa vapautettu koiras ja samana vuonna 
Cadiz’sissa vapautettu skotlantilainen naaras 
ovat asettuneet keväällä 2009 pesimään Hu-
elvaan (Casado & Ferrer 2009)! 

Kyseiset yksilöt havaittiin jo kaksivuo-
tiaina vuonna 2007 Espanjassa: koiras 
ensimmäistä kertaa 30.7.2007 vapautus-
paikallaan Huelvassa ja naaras samoin va-
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pautuspaikallaan 6.–25.8.2007 Cadiz’sissa, 
n. 120 km itäkaakkoon Huelvasta. Vuon-
na 2008 pari ilmaantui Huelvaan 14.4. ja 
ryhtyi rakentamaan pesää käytöstä pois-
tettuun voimajohtopylvääseen rakennet-
tuun tekopesään vain 800 m päähän koi-
raan vapautushäkistä (kuva 6). Koiras yritti 
paritella useita kertoja, mutta epäonnistui 
kokemattomuuttaan ja joutui naaraan tor-
jumaksi. Pari piti reviiriä hallussaan aina 
elokuun puoliväliin asti, jonka jälkeen mo-
lemmat linnut hävisivät paikalta (Casado & 
Ferrer 2009). 

Keväällä 2009 naaras palasi reviirille 19.3. 
ja koiras päivää myöhemmin. Pari yritti vä-
littömästi ryhtyä kohentamaan pesää, joka 
tuolloin kuitenkin oli pesimättömän kat-
tohaikaraparin valtaama. Vasta kun katto-
haikarat oli häädetty pois, sääkset pääsivät 
aloittamaan pesän kohennuksen ja kosio-
menot. Nyt parittelut onnistuivat ja naaras 
aloitti haudonnan Espanjan sääksihistorialle 
tärkeänä päivänä 3.4.2009 (Casado & Ferrer 
2009). Toukokuun 12. päivänä Eva Casadol-
ta tullut sähköpostiviesti kertoi, että ensim-
mäinen poikanen on kuoriutunut. Tätä kir-
joitettaessa Andalusiassa eletään peukalot 
ja varpaat pystyssä ja ristissä…

Kiitokset
Suomen sääksikannan seurantaa toteutetaan 
joukkovoimalla. Suurin ja tärkein joukko on 
sääksirengastajat – periaatteessa uhanalainen, 
mutta käytännössä uskomattoman uupumaton 
voimavara. Sen jälkeen tulevat sääksirekisterin 
ylläpitäjät. Juha Honkala hoiti todella esimer-
killisesti vuoden 2008 loppuun jatkuneen sijai-
suutensa, jonka jälkeen Heidi Björklund palasi 
äitiyslomaltaan entistäkin pontevampana pitä-
mään paperit ja tietokannan tiedot järjestykses-
sä. Tietokannan kehityksestä puolestaan ovat 
vastanneet Jan Lindström ja ennen kaikkea Heik-
ki Lokki, joka keväällä 2008 polkaisi pystyyn 
viiden Helsingin yliopiston TKTL:n opiskelijan 
muodostaman ryhmän, joka kehitti sääksijär-
jestelmän käyttöliittymän uuteen uskoon. Järjes-
telmän viimeistelyyn saatiin houkuteltua tehtä-
väänsä erinomaisesti vihkiytynyt Esko Piirainen. 
Nanna Manninen (SYKE) toimitti jälleen paluu-
postissa jäänlähtöaineiston. Rengastustoimiston 
ja myös muu keskusmuseon henkilökunta on 
suhtautunut edelleenkin eläkeläiseensä kiitettä-
vän ymmärtäväisesti.
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Summary: Finnish Ospreys (Pandion 
haliaetus) 2008
A nationwide Project Pandion was started by 
the Finnish Ringing Centre in 1971. Since that 
voluntary bird ringers have inspected annually 
nearly all known nest sites of the Osprey, Pan-
dion haliaetus. In 2008, altogether 1,624 (the 
same number as in 2007!) potential nest sites 
were checked by 112 ringers. The total number 
of ringers, who have participated in Project Pan-
dion during 1971–2008, is now 376.

Correlation between the ice break-up and 
the onset of breeding of the Osprey has been 
demonstrated earlier by Saurola (1997, 2005). In 
2008, the ice break-up in many lakes in south-
ern Finland happened again very early, only a 
few days later than in the record year 2007, but, 
in contrast, in the northern part of the country 
much later than on the average during 38 last 
years. Nevertheless, the overall mean hatching 
date for the entire country was 3.5 days earlier 
than the corresponding overall mean (= 9 June) 
of the 38-year period; only in 1990 overall aver-
age hatching date was earlier than in 2008. The 
onset of breeding took place in all provinces 2–5 
days earlier than the corresponding local average 
(fig. 1). These updated data confirm again that 
breeding time of Finnish Ospreys has advanced 
about one day in a decade during the last 38 
years (cf. Saurola 2007).

In 2008 (fig. 2), 962 occupied territories were 
detected and reported, 800 of them were active 
(= eggs were laid) and 735 successful (= large 
young were produced). The overall productiv-
ity was not in 2008 as good as during the re-
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cent years: 1.65 large nestling per territory, 1.98 
per active nest and 2.16 per successful nest (fig. 
3). The placements of these breeding results for 
2008 were, correspondingly, 8th, 21st and 23rd for 
the entire 38-year monitoring period. For the en-
tire period, the annual productivity averages are 
1.52, 1.95 and 2.18, and the records 1.79 (1999), 
2.16 (2006) and 2.37 (1990). 

The transmitter and remnants of the Osprey 
‘Pete’(fig. 4 and 5), which was tracked during 
2008 by Argos satellites (see Saurola 2008; 
http://www.fmnh.helsinki.fi/satelliteospreys) 
were found by the staff of Emirates Center for 
Wildlife Propagation 23 July 2008 in Morocco. 
No definite conclusions on the cause of death 
could be made.

The Spanish reintroduction project continued, 
but no nestlings were translocated from Finland 
to Andalucia in 2008. The latest results of the 
project are reported to the Finnish readers. In 
English, see Casado & Ferrer 2009.

Suomen sääkset 2008

Sääksi Pandion haliaetus kalastaa täysillä. Kuvat: Jukka Haapala

Sitten siiville.

Tukevampi ote.

Surfin’ bird – lainelautailua.
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