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Kuuma kesä suosi haukkoja  
– myyräkato masensi pöllöjä
Kalle Meller, Heidi Björklund, Pertti Saurola & Jari Valkama

■  Suurimmassa osassa Suomea alamaissa pysyttelevien 
myyräkantojen ja etelässä osittain myös myöhäisen kevään takia 
petolintujen pesinnät jäivät vähäisiksi. Aloitetuissa pesinnöissä 
munamäärät olivat pieniä, mutta pesimäkauden lämpimyyden ja 
vähäsateisuuden ansiosta haukkojen poikasten selviytyvyys oli niin 
hyvää, että monilla lajeilla rengastusikäisiksi varttui keskimääräistä 
enemmän poikasia pesintää kohden. Pöllöjen pesimämenestys oli 
kuitenkin enimmäkseen huono.
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LINNUSTONSEURANTA

Petolintuseuranta on pitkäaikaistutkimus, 
jota koordinoi Luonnontieteellinen keskus-
museo Luomus, ja seurannan koordinoin-
tia rahoittaa ympäristöministeriö. Maastos-
sa seurannan toteuttavat arvokasta vapaa-
ehtoistyötä tekevät petolinturengastajat ja 
-harrastajat. Tässä raportissa esittelemme 
petolintuseurannan tuloksia muista kuin 
erityisseurannassa olevista petolintulajeista.

Seuranta- ja analysointimenetelmät
Petolintuseurantaan kerätään aineistoa 
useilla menetelmillä.

Petoruutuseurannan avulla saadaan tie-
toa lajien kannankehityksestä. Petoruutuseu-
ranta (1982–) perustuu yhtenäiskoordinaa-
tiston 10 × 10 km ruutuihin (kuva 1), joil-
ta selvitetään vuosittain eri petolintulajien  
asuttujen reviirien ja pesien määrät sekä 
poikastuotto (1984–). Kun petoruudun tar-
kastusteho pysyy jokseenkin samana, peto-
ruudun tietoja voidaan vertailla eri vuosina 
ja lajien kannankehitys voidaan laskea usei-
den ruutujen tietojen perusteella. Petoruutu-
aineiston asuttujen reviirien määristä lasket-
tiin kannankehitysindeksit TRIM-ohjelmalla 
(Pannekoek & van Strien 2005). Indeksien 
laskemisessa otettiin huomioon aineiston 
ajallinen riippuvuus (perättäisinä vuosina 
ruudulla todetut määrät eivät ole riippumat-
tomia). Vertailuvuodeksi valittiin petoruutu-

seurannan ensimmäinen vuosi 1982 (in-
deksiarvo 1), johon muiden vuosien tietoja  
verrattiin (ruskosuohaukalla vertailuvuosi 
oli kuitenkin 1994, koska lajista on seu-
rannan alkuvuosilta vähän aineistoa). Vuo-
si 2018 oli petoruutuseurannan 37. vuosi. 
Ampuhaukalla ja suopöllöllä trendianalyy-
seissa käytettiin ruutuseurannan ja pesimä-
lintujen linjalaskentojen yhdistettyä aineis-
toa, koska ruutuseurannassa näitä lajeja ei 
havaittu kaikkina vuosina.

Yhteenvetoseurantaan (1986–) ilmoi-
tetaan BirdLife Suomen jäsenyhdistysten 
havaintojenkeruualueittain (kuva 2) tar-
kastettujen pesäalustojen ja reviirien mää-
rät, löytyneiden pesien, maastopoikueiden 
ja muiden asuttujen reviirien määrät sekä 
pesien munamäärät ja poikastuotot. Kaik-
ki petolintujen poikasia tai pesiviä aikuisia 
rengastaneet on ohjeistettu ilmoittamaan 
tietonsa yhteenvetoseurantaan. Vuosi 2018 
oli yhteenvetoseurannan 33. vuosi.

Petolintujen pesistä kerätään myös pe-
säilmoitusaineistoa (1982–), joka sisältää 
tarkemmat tiedot pesien ympäristöstä, tar-
kastuskäynneistä ja pesimätuloksesta.

Sääksiseurannasta (1971–) on erillinen 
raportti sivuilla 96–103.

Petoruutujen reviirimääristä lasketut laji-
en kannankehitykset on esitetty kuvassa 3.  
Yhteenvetoseurannan tiedoista on koottu  

Kuva 1. Petolintujen 
ruutuseurantaan osal-
listuneet 10 × 10 km 
yhtenäiskoordinaatis-
toruudut, jotka tutkit-
tiin 2018 (punainen) 
tai vähintään kerran 
1982–2017 (harmaa).

Fig. 1. Raptor Grid 
study plots studied in 
2018 (red) or at least 
once during 1982–
2017 (grey), based on 
a 10 × 10 km grid of 
the Finnish Uniform 
Coordinate System.

Varpuspöllön katse on syystäkin tuima: 
pesintöjä todettiin vähiten sitten vuoden 
1991 ja kannankoon vähenemisen seu-
rauksena laji luokiteltiin uudessa uhan-
alaisarvioinnissa vaarantuneeksi. The 
number of Pygmy Owl Glaucidium pas-
serinum nests was the lowest since 1991.  
The species was classified as vulnerable  
in the new Finnish Red List due to  
decreased population size. Ari Seppä
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Kuva 2. BirdLife Suomen jäsenyhdistysten ha-
vaintojenkeruualueet. Alueiden nimet ovat 
taulukoissa 1–3.

Fig. 2. The areas of local ornithological soci-
eties of BirdLife Finland. Names of the areas 
are in Tables 1–3.

alueittain pesä- ja reviirimäärät (taulukot 
1–3, kuvat 4–7) sekä laskettu pesinnän 
tunnusluvut 2018 ja koko seurantajaksolla 
(taulukko 4).

Aineistomäärät 2018
Petoruutuseurantaan saatiin tiedot 126 pe-
toruudulta (2017: 133, 2016: 123 ruutua). 
Seuranta loppui yhdellä ruudulla, kahdek-
salla ruudulla pidettiin välivuotta, ja tau-
on jälkeen seuranta alkoi uudestaan 2018 
kuudella petoruudulla. Koko petoruutuseu-
rannan ajan mukana olleita petoruutuja on 
22, ja petoruutuja on tutkittu keskimäärin 
15 vuotta.

Yhteenvetoseurantaan osallistui 271 
rengastajaa tai työryhmää 356 lomakkeel-
la. Petolintujen pesäpaikkoja (pl. sääksi) 
tarkastettiin 36 020, mihin sisältyvät taulu-
kossa 1 mainitut tarkastettujen pesien mää-
rät sekä tarkastettujen reviirien määrät seu-
raavilta lajeilta: varpushaukka (722), rus-
kosuohaukka (327), sinisuohaukka (118), 
arosuohaukka (21), niittysuohaukka (4), 
huuhkaja (585) ja suopöllö (202). Pesin-
tä varmistettiin 4 267 päiväpetolinnun ja 
1 816 pöllön reviiriltä (yhteensä 6 083).

Petolintujen pesäilmoituksia palautettiin 
2 388 pesästä.

Pesimäkauden olosuhteet
Vuosi 2018 oli 1–2 astetta tavanomaista 
lämpimämpi (Ilmatieteen laitos 2018a). 
Vuosi muistetaan etenkin kuumasta ja kui-
vasta loppukeväästä ja kesästä. Toukokuun 
alusta elokuun loppuun ulottuva ajanjakso 
oli mittaushistorian lämpimin.

Talvilämpötilat olivat viidettä kertaa pe-
räkkäin pitkän aikavälin keskiarvoja kor-
keammat. Joulu- ja tammikuu olivat leutoja 
ja vähälumisia, mutta toisaalta helmikuu ja 
maaliskuu olivat keskimääräistä kylmem-
piä. Lumen määrä jäi enimmäkseen kes-
kimääräistä vähäisemmäksi lukuun otta-
matta Itä-Suomea, jossa talvi ja lumisateet 
jatkuivat aina huhtikuun alkuun asti sillä 
seurauksella, että paikoin Pohjois-Savossa 
ja Pohjois-Karjalassa oli huhtikuun alus-
sa lunta ennätyksellisesti yli metrin ver-
ran, mikä haittasi aikaisten pesijöiden, ku-
ten viirupöllön ja kanahaukan, pesintöjen 
aloittamista.

Viileän maaliskuun seurauksena ter-
minen kevät alkoi etelässä keskimääräistä 
myöhemmin, mutta nopeasti lämmenneen 
huhtikuun ansiosta pohjoisessa keskimää-
räistä aiemmin. Toukokuu oli ennätykselli-
sen lämmin sekä koko Suomen keskiläm-
pötilalla (11,6 °C), korkeimmalla havainto-

   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- non-
    pesiä hau- hau- töjä töjä töjä töjä koloja

Alue (yhdistys)    koille koille
Area   (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

  1 Ahvenanmaa (ÅFF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Varsinais-Suomi (TLY) 298 17 235 536 78 463 106 329 28 176 2
12 Satakunta (PLY ja RSLH) 165 30 13 189 172 63 44 44 15 0 1
21 L.-Uusimaa (Tringa, Hakki) 158 167 81 450 229 738 93 369 89 142 29
22 K.- ja P.-Uusimaa (Apus) 37 111 28 468 151 397 148 262 66 141 39
23 Itä-Uusimaa (PSLY) 7 13 2 329 5 10 5 6 21 17 1
31 Kymenlaakso (KyLY) 195 69 126 488 182 215 122 117 131 92 12
32 Etelä-Karjala (EKLY) 61 43 29 456 157 102 124 57 24 18 3
41 Lounais-Häme (LHLH) 87 10 53 433 98 80 26 42 18 20 18
42 Kanta-Häme (K-HLY) 116 76 70 262 550 224 104 372 108 186 9
43 Päijät-Häme (P-HLY) 93 19 169 237 264 136 51 24 15 17 7
44 Pirkanmaa (PiLY) 147 86 103 721 246 506 235 648 35 44 32
46 Valkeakoski (VLH) 20 32 21 148 43 69 39 254 13 26 14
51 Etelä-Savo (Oriolus) 71 26 63 93 243 11 70 110 19 27 27
54 Pohjois-Savo (Kuikka) 66 44 10 34 107 5 165 65 28 32 134
57 Pohjois-Karjala (PKLTY) 623 23 244 208 94 20 215 59 80 115 3
61 Keski-Suomi (KSLY) 211 60 66 101 393 141 205 290 43 39 21
71 Suomenselkä (SSLTY) 129 32 52 875 254 12 890 945 86 87 7
72 Suupohja (SpLY) 234 131 97 628 174 69 501 155 312 193 0
73 Merenkurkku (MLY ja OA) 75 51 31 272 89 47 140 132 148 75 8
74 Keski-Pohjanmaa (KPLY) 41 13 172 338 261 0 421 161 18 2 0
81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY, Kuus.) 106 27 46 112 79 2 526 257 41 44 9
82 Kainuu (KLY) 58 105 6 16 43 0 51 42 46 88 0
91 Kemi-Tornio (Xenus) 20 8 16 124 0 0 170 68 17 8 60
92 Lappi (LLY) 132 24 4 223 4 0 172 12 60 20 21
            
Yhteensä  Total 3150 1217 1737 7741 3916 3310 4623 4820 1461 1609 457

Taulukko 1. Tarkastettujen pönttöjen ja muiden pesätyyppien määrät paikallisyhdistyksittäin vuonna 2018.

Table 1. The numbers of potential nest sites checked in 2018. A = big stick nests, B = nests built by Corvidae or Sciurus vulgaris, C = artifi cial 
nests for Accipiter gentilis, Buteo and Pernis, D = artifi 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 = big natural holes, snags and cavities, J = holes 
made by medium sized woodpeckers, K = others.

PETOLINTUVUOSI 2018
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   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

  1 Ahvenanmaa (ÅFF) - - - - - - - - - -
11 Varsinais-Suomi (TLY) 1 1  99 52 65  104  8
12 Satakunta (PLY ja RSLH) 10 4 0 20 4 19  95 1 8
21 L.-Uusimaa (Tringa, Hakki) 1 5  53 4 5  47 0 36
22 K.- ja P.-Uusimaa (Apus) 0 2 0 7 4 1  72 0 5
23 Itä-Uusimaa (PSLY) 0 0  2 0 0  102  1
31 Kymenlaakso (KyLY) 4 7 0 34 24 28  208 3 11
32 Etelä-Karjala (EKLY) 2 15 0 12 6 22  196 2 14
41 Lounais-Häme (LHLH) 1   32 3 5  87  0
42 Kanta-Häme (K-HLY) 0 2  23 7 6  87  13
43 Päijät-Häme (P-HLY) 5 3  12 10 27  93 0 2
44 Pirkanmaa (PiLY) 7 15  39 48 49  259 2 11
46 Valkeakoski (VLH) 0 1  6 6 2  52  1
51 Etelä-Savo (Oriolus) 2 14 0 23 10 13  20 1 11
54 Pohjois-Savo (Kuikka) 3 1 2 12 2 13  21  2 
57 Pohjois-Karjala (PKLTY) 12 3 2 57 11 78 0 82 0 8 
61 Keski-Suomi (KSLY) 4 5 0 72 15 17 0 33 1 19 
71 Suomenselkä (SSLTY) 1 2  42 21 12 1 344 2 4 
72 Suupohja (SpLY) 2 0 0 58 16 12 0 196 0 6 
73 Merenkurkku (MLY ja OA) 0 5 0 8 2 6 0 101 2 2 
74 Keski-Pohjanmaa (KPLY) 0 4 1 45 10 16  143 0 1 
81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY, Kuus.) 0 1 1 46 0 7 1 41 2 5 
82 Kainuu (KLY) 2 1 4 19 5 8  10 4 3 
91 Kemi-Tornio (Xenus) 0 3 0 2 0 4  22  2 Yht./
92 Lappi (LLY) 0  2 2  1 4 14 14 1 Total
            
Pesintöjä Breeding attempts 57 94 12 725 260 416 6 2429 34 174 4173
Reviirejä yht. Occupied territories  216 245 48 1010 446 678 16 2678 73 426 5783

Taulukko 2. Ilmoitetut päiväpetolintujen pesintöjen määrät lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2018.

Table 2. Numbers of active nests and fledged broods of diurnal raptors reported in different areas in 2018.

aseman lämpötilalla (15,5 °C Helsingissä) 
että hellepäivien määrällä (14) mitattuna. 
Juhannusaaton myrskylukemiin yltynyt tuu-
li pudotti jonkin verran sääksen ja muiden 
petolintujen pesiä eri puolilla Etelä-Suo-
mea. Heinäkuun koko maan keskilämpö-
tila oli mittaushistorian korkein (19,6 °C). 
Etenkin pohjoisessa oli ennätyksellisen 
lämmintä, esimerkiksi Sodankylässä rikot-
tiin edellinen ennätys jopa 1,6 asteella. 
Myös elokuu oli poikkeuksellisen lämmin, 
vaikkei ennätyslukemia saavutettu.

Kesä oli poikkeuksellisen vähäsateinen 
etenkin Ahvenanmaalla ja muualla maan 
länsiosissa, mutta myös monin paikoin 
maan etelä- ja keskiosissa (Ilmatieteen lai-
tos 2018b-i). Sateettomuus ja korkea läm-
pötila kuivattivat maaston monin paikoin 
poikkeuksellisen kuivaksi, mutta petolin-
tujen ei havaittu erityisesti kärsineen kui-
vuudesta.

Myyräkannat olivat vuonna 2018 ala-
maissa suurimmassa osassa Suomea. Mo-
nin paikoin myyriä oli niin vähän, että 
pöllöjen ja pikkunisäkkäisiin erikoistunei-
den haukkojen pesintöjä havaittiin vain 
yksittäisiä tai ei ollenkaan. Näin raportoi-
vat esimerkiksi Pekka Peltoniemi ja Teuvo 
Hietajärvi Lapista, Hannu Lehtoranta, Juha 
Miettinen ja Ilari Soppila Pohjois-Karjalasta 

Sarvipöllöille vuosi 2018 oli heikko, sillä pesiä ja poikueita löytyi vain 106, eniten Keski- 
Suomesta. Petoruutuaineiston mukaan kanta näyttää olevan laskussa. The population of  
the Long-eared Owl Asio otus is decreasing and only 106 occupied nests (or broods) were 
found in 2018. JAri VAlkAmA
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sekä Heli Kuurne Etelä-Savosta. Luonnon-
varakeskuksen seurantojen mukaan myyrä-
kannat olivat huippulukemissa Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaalla (Luonnonvarakeskus 
2018a), mutta petolintutietojen perusteella 
myyrähuippu ei kattanut näitäkään aluei-
ta kokonaan. Muualla Suomessa petolintu   - 
r engastajat olivat havainneet runsaampia 
tai selvästi nousussa olevia myyräkantoja  
vain muutamilla alueilla Pohjois-Pohjan-
maalla (Antero Autio) ja Kemin–Tornion 
seudulla (Jouni Ylipekkala). Ari-Pekka Au-
vinen raportoi mielenkiintoisesta tilan-
teesta Oulun eteläpuolella, jossa vuoden 
2017 kolean ja sateisen kesän ja syksyn 
takia puimatta jääneillä pelloilla oli pai-
koin hyvin suuria myyrämääriä, joiden tur-
vin pesi monia tuulihaukkoja, hiiripöllöjä, 
suopöllöjä, lapinpöllöjä ja arosuohaukko-
ja. Näiden peltojen ulkopuolella myyriä 
ja petolintujen pesintöjä oli kuitenkin vain 
vähän. Myyräseurantojen mukaan syksyl-
lä 2018 myyräkannat olivat vahvistuneet 
laajoilla alueilla Etelä- ja Itä-Suomessa 
sekä Käsivarren Lapissa, minkä seuraukse-
na näille alueille ennustetaan myyrähuip-
pua vuodelle 2019 (Luonnonvarakeskus  
2018a).

Kanalintukannat olivat kasvussa edelli-
sen muutaman vuoden alhon jälkeen. Riis-
takolmiolaskentojen mukaan metson, tee-
ren ja pyyn kannat kasvoivat noin 40 pro-
senttia ja riekkotiheys kaksinkertaistui edel-
lisvuoteen verrattuna (Luonnonvarakeskus 
2018b). Tiheydet olivat silti korkeintaan ta-
vanomaisia pitkän aikavälin keskiarvoihin 
verrattuna. Jos kasvu jatkuu vuonna 2019, 
voisivat kanalintujen määrät nousta pitkäs-
tä aikaa runsaiksi.

Lämmin kesäkausi suosi pistiäisten li-
sääntymistä, minkä seurauksena ampiaisia 
raportoitiin esiintyneen runsaasti eri puolil-
la Suomea. Osa ampiaisista oli tehnyt pe-
sänsä petolintujen pesiin tai niiden lähet-
tyville sillä seurauksella, että poikasia jäi 
rengastamatta vihaisten ampiaisten estäes-
sä pesien saavuttamisen.

Huolestuttavana kehityksenä eri puolilta 
Suomea petorengastajat kertoivat petolintu-
jen pesäpaikkojen tuhoutuvan entistä use-
ammin metsien hakkuissa. Näin raportoivat 
esimerkiksi Juha Miettinen Pohjois-Karja-
lasta, Jouni Ylipekkala Kemin–Tornion alu-
eelta sekä Keijo Ruuskanen Valkeakosken 
ja muun Pirkanmaan seudulta. Rengastaji-
en havaintoja tukevat myös kansalliset ti-
lastot, joiden perusteella vuonna 2017 run-
kopuuta hakattiin enemmän kuin koskaan 
(Luonnonvarakeskus 2018c), ja vuonna 
2018 hakkumäärät olivat arvioiden perus-
teella vielä suurempia (Horne ym. 2018). 
Monilla uhanalaistuvilla petolinnuilla vart-

tuneiden metsien hakkaamisen aiheuttama 
sopivien pesäpaikkojen häviäminen yh-
dessä muiden lajeihin kohdistuvien uhkien 
kanssa todennäköisesti ylläpitää tai kiihdyt-
tää kannankokojen pienenemistä (Jimenéz-
Franco ym. 2018, Lehikoinen ym. 2019). 
Petolinturengastajien ja -seuraajien ansiok-
kaasti keräämä mittava aineisto metsähauk-
kojen pesien sijainneista toimitettiin vuon-

na 2019 Suomen metsäkeskukselle, jotta 
hakkuissa huomioitaisiin pesäpaikkoja ja 
hakkuut tunnettujen pesäpaikkojen lähei-
syydessä ajoitettaisiin pesimäkauden ul-
kopuolelle (Björklund & Valkama 2017, 
www.luomus.fi/fi/metso-petolintuhanke). 
Toivottavasti tämä johtaa mahdollisimman 
monen pesäpaikan säilymiseen pesimäkel-
poisena tulevina vuosina.

Hiirihaukkakanta jatkaa pienenemistään, ja vuosi 2018 olikin lajille koko petoruutuseu ran- 
nan surkein. Kuvassa Teemu Honkanen kiipeää rengastamaan paraislaisen pesän poikasia.  
The Common Buzzard Buteo buteo is decreasing and 2018 was the worst for the species  
during the history of the Raptor Grid scheme. JAri VAlkAmA



85LINNUT-VUOSIKIRJA 2018 

LINNUSTONSEURANTA

Kuva 3. Kahdeksan päiväpetolintu- ja kuuden pöllölajin vuosittaiset kannankehitys-
indeksit 1982–2018 petoruuduilta havaittujen reviirimäärien perusteella. Viivalla toisiinsa 
liitetyt indeksit ja 95 %:n luottamusvälit (pystysuorat janat) laskettiin TRIM-ohjelmalla,  
missä vertailuvuodeksi (indeksitaso 1) valittiin seurannan aloitusvuosi 1982 (rusko-
suohaukalla 1994). Jos vuosi-indeksi luottamusväleineen on indeksitason 1 viivan ylä-
puolella/alapuolella, kyseisen vuoden kannankehitysindeksi on merkitsevästi suurempi/ 
pienempi kuin vertailuvuonna. Punainen luku on TRIMin laskema pitkän aikavälin  
muutos, jonka tilastollinen merkitsevyys on ilmaistu seuraavasti: *** = P < 0,001,  
** = P < 0,01, * = P < 0,05. Lajien kuvaajiin on sovitettu punainen toisen asteen  
polynomifunktion käyrä.

Fig. 3. Annual population trend indices of eight diurnal raptor and six owl species  
based on numbers of occupied territories found from the Raptor Grid study plots.  
Indices connected with year-to-year trajectories and the 95 % confidence intervals  
(vertical bars) were calculated using the program TRIM. Index value 1 indicates the  
level of the chosen base year 1982 (1994 for the Western Marsh Harrier Circus aerugi-
nosus). If the yearly index with its confidence intervals is above/below 1, the yearly  
index is significantly higher/lower than in the base year. Long-term population trends 
from TRIM are reported in red numbers, and their significances are indicated with  
asterisks: *** = P < 0.001, ** = P < 0.01, * = P < 0.05. Red polynomial curve was added 
to the graphs of species.0
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Mehiläishaukka
Asuttuja mehiläishaukkareviirejä löydettiin 
216, ja niiltä varmistettiin 57 pesintää (tauluk-
ko 2). Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 183 
ja 29 (Björklund ym. 2018). Vuosi oli siis hie-
man edellistä parempi, mutta lämmin ja mel-
ko hyvä ampiaiskesä olisi voinut antaa eväät 
parempaankin tulokseen. Eniten pesintöjä tuli 
tietoon Pohjois-Karjalasta (12) ja Satakunnas-
ta (10). Rengastusikäisiksi varttuneiden poi-
kasten määrä aloitettuja pesintöjä kohti oli 
mehiläishaukoilla hieman tavanomaista suu-
rempi, mikä saattaa osittain selittyä sillä, että 
vain noin 10 % aloitetuista pesinnöistä epä-
onnistui (taulukko 4). Ruutuseurannan aineis-
tosta laadittu kannankehityskuvaaja on karua 
katsottavaa (kuva 3). Seurannan alkuvuosiin 
verrattuna Suomen mehiläishaukkakanta on 
pienentynyt noin puoleen. Tämän pitkään 
jatkuneen taantuman vuoksi laji on luokiteltu 
erittäin uhanalaiseksi (Lehikoinen ym. 2019).

Ruskosuohaukka
Ruskosuohaukkareviirejä löytyi 245, ja niil-
tä pesä- tai poikuelöytöjä 94 (2017: 269 ja 
126). Eniten pesä- ja poikuelöytöjä tehtiin 
Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa (15 kum-
massakin; taulukko 2). Jostain syystä vuosi oli 
rusko suohaukoille poikkeuksellisen huono, 
sillä edellisen kerran pesä- tai poikuelöytöjä 
on kertynyt alle sadan vuonna 1994. Poikas-
ten määrä aloitettua pesintää kohti oli lähellä  

pitkä aikaista keskiarvoa. Aloitetuista pesin-
nöistä tuhoutui jonkin verran tavanomaista 
vähemmän (taulukko 4). Petoruutuaineiston 
mukaan Suomen ruskosuohaukkakannan 
1980–90-lukujen kasvun aika on ohi ja kanta 
on viime vuodet pysynyt vakaana (kuva 3).

Sinisuohaukka
Sinisuohaukan asuttuja reviirejä todettiin 48 
(2017: 69). Eniten reviirejä kirjattiin Suupohjas-
sa (12) ja Kainuussa (7). Pesintöjä varmistui 12 
(2017: 3), joista eniten (4) Kainuussa (kuva 4, 
taulukko 2). Neljässä pesässä varttui keskimää-
rin 3,75 poikasta, mikä oli poikaspesää kohden 
heikko tulos, mutta munapesää kohden keski-
määräistä parempi, sillä löydetyistä pesinnöis-
tä yksikään ei tuhoutunut (taulukko 4). Sini-
suohaukan pesiä on vaikea löytää, sillä koko 
seurantakauden ajalta palautettujen 126 pesäil-
moituksen perusteella laji pesii yleensä rämeel-
lä (43 % pesäilmoituksista), hakkuuaukealla tai 
taimikossa (18 %) tai korvessa (18 %). Sinisuo-
haukkakanta pienenee ruutuseurannan mu-
kaan −2,5 % vuosivauhdilla, ja laji luokiteltiin 
uusimmassa uhanalaisarviossa edelleen vaaran-
tuneeksi (Lehikoinen ym. 2019). Pesäilmoitus-
aineiston perusteella sinisuohaukan pesintä 
epäonnistuu tavallisimmin nisäkäspedon takia.

Kanahaukka
Asuttuja kanahaukkareviirejä löydettiin 1 010, 
ja pesintöjä varmistettiin 725 (2017: 1 070 ja 

791). Eniten pesintöjä tuli tietoon Varsinais-
Suomesta, Keski-Suomesta ja Pohjois-Karja-
lasta (taulukko 2). Sekä pesye- että poikue-
koot jäivät selvästi vuosien 1986–2018 pitkä-
aikaisen keskiarvon alapuolelle (taulukko 4). 
Tuhoutuneiden pesien osuus koko maan ai-
neistossa oli lähellä pitkäaikaista keskiarvoa 
mutta joillakin alueilla suuri: Kainuussa aloi-
tetuista pesinnöistä tuhoutui puolet, Lounais-
Hämeessä 40 % ja Varsinais-Suomessa, Länsi-
Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa noin nel-
jännes. Ruutuseurannan mukaan kanahaukka 
vähenee edelleen eikä kanta ole palannut lä-
hellekään kylmää talvea 2009–10 edeltänyttä 
tasoa (kuva 3). Taantumisen vuoksi kanahauk-
ka säilyi tuoreessa uhanalaisarvioinnissa edel-
leen silmälläpidettävänä.

Varpushaukka
Vuonna 2018 petolinturengastajat löysi-
vät 446 asuttua varpushaukkareviiriä (2017: 
441). Näiltä kirjattiin 260 pesä- tai poikue-
löytöä (2017: 275). Pesälöytöjen määrä on 
tarkastelujakson 1986–2018 kolmanneksi 
pienin. Pesä- tai poikuelöytöjä kertyi eniten 
Varsinais-Suomesta ja Pirkanmaalta (taulukko 
2). Varpushaukkojen pesintä onnistui hieman 
tavanomaista paremmin, sillä sekä pesyekoko 
että poikasten määrä aloitettua pesintää koh-
ti olivat hieman pitkäaikaisen keskiarvon ylä-
puolella. Suunnilleen joka kymmenes pesintä-
yritys epäonnistui (taulukko 4). Ruutuseuran-

Suomen kanahaukkakanta ei vieläkään ole toipunut kylmän talven 2009/2010 aiheuttamasta aallonpohjasta, vaan se on ollut koko ajan lieväs-
sä laskussa. Vuonna 2018 joillakin alueilla huomattava osa pesinnöistä epäonnistui, mm. Kainuussa noin puolet. The Finnish Northern Goshawk 
Accipiter gentilis population has not fully recovered from the loss caused by the cold winter 2009/2010. In 2018, up to 40–50 % of breeding 
attempts failed in some areas. JAri VAlkAmA
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Kuva 4. Sinisuohaukan 
Circus cyaneus asuttu-
jen reviirien (pylväät) 
ja aloitettujen pesintö-
jen määrät (punaiset 
osat pylväistä) vuosittain 
1986–2018 eri jäsenyh-
distysten alueilla yhteen-
vetoseurannan aineiston 
perusteella. Koko maan 
kuvaajassa (vasemmalla 
ylhäällä) on eri jakoväli.

Fig. 4. Annual numbers 
of occupied territories 
(columns) and breeding 
attempts (red portions of 
the columns) of the Hen 
Harrier Circus cyaneus 
in the areas of local or-
nithological societies in 

1986–2018 based on 
the Raptor Ques-

tionnaire data. 
The scale in the 
graph for en-
tire Finland 
differs from 
that of the lo-
cal areas.

Sinisuohaukka
Circus cyaneus
1986–2018

nan mukaan varpushaukkakanta pienenee 
1,1 % vuodessa ja on nyt noin neljänneksen 
pienempi kuin 1980-luvun alussa (kuva 3).

Hiirihaukka
Asuttujen hiirihaukkareviirien määrä pieneni 
selvästi vuodesta 2017, mutta pesälöytöjen 
määrä kasvoi hieman. Reviirejä löytyi 678 ja 
pesiä 416 (2017: 761 ja 393). Eniten pesälöy-
töjä tehtiin Pohjois-Karjalassa, Varsinais-Suo-
messa ja Pirkanmaalla (taulukko 2). Aloitettua 
pesintää kohti hiirihaukan pesässä oli keski-
määrin 1,8 poikasta, mikä on myös vuosien 
1986–2018 keskiarvo (taulukko 4). Joillakin 
alueilla pesätuhot olivat yleisiä: esimerkiksi 
Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa jopa yli kol-
mannes aloitetuista pesinnöistä epäonnistui. 
Petoruutuseurannan mukaan hiirihaukkakan-
ta hiipuu tasaista vauhtia eikä merkkiä pa-
remmasta juuri ole, sillä 2018 oli koko seu-
rantajakson surkein vuosi (kuva 3). Hiirihau-
kan uhanalaisuus säilyikin luokassa vaarantu-
nut vuoden 2019 uhanalaisarvioinnissa.

Piekana
Piekanoille vuosi 2018 oli vaisu. Asuttuja re-
viirejä löydettiin vain 16 ja pesintöjä 6 (2017: 
22 ja 1). Lapin lisäksi yksi pesintä tuli tietoon 
Suomenselältä ja yksi Pohjois-Pohjanmaalta 
(taulukko 2). Pesye- ja poikuekokojen laske-
miseen aineisto on turhan vaatimaton, mutta 
hyvä uutinen on, ettei yhdenkään pesinnän 
tiedetty epäonnistuneen (taulukko 4).

Tuulihaukka
Etelä- ja Keski-Suomea piinannut myyrälama 
vaikutti tuulihaukkojen runsauteen. Pesin-
töjen määrä oli pienin sitten vuoden 2007. 
Asuttuja reviirejä havaittiin 2 678 ja pesä- tai 
poikuelöytöjä ilmoitettiin 2 429 (2017: 2 838 
ja 2 572). Yli 200 pesintää todettiin Suomen-
selällä, Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa (tau-
lukko 2). Tuulihaukkojen pesinnän tunnus-
luvut olivat kuitenkin lähellä pitkäaikaisia 
keskiarvoja. Pesyekoko oli hieman normaa-
lia pienempi, mutta poikasmäärä aloitettua 
pesintää kohti oli jonkin verran tavanomaista 
suurempi. Nykyään valtaosa tuulihaukoistam-
me pesii turvallisissa pöntöissä – tämän seu-
rauksena vain 4,5 % aloitetuista pesinnöistä 
epäonnistui (taulukko 4). Ruutuaineiston mu-
kaan tuulihaukkakanta on kasvanut tasaisesti 
huippuvuoteen 2009 saakka, minkä jälkeen 
kasvu on hiipunut tai kääntynyt jopa laskuun 
(kuva 3). Kasvun taittuminen saattaa johtua 
viime vuosien heikosta myyrätilanteesta, mut-
ta osittain myös siitä, että monet ruudut ovat 
tuulihaukkojen suhteen jo ”täynnä”.

Ampuhaukka
Asuttuja ampuhaukkareviirejä löydettiin 73 ja 
pesintöjä varmistui 34 (2017: 67 ja 30). Pe-
sinnöistä lähes puolet oli Lapissa (taulukko 2). 
Pesye- ja poikuekoot olivat niukan aineiston 
mukaan jonkin verran tavanomaista suurem-
pia, eikä yhtään tuhoutunutta pesintää ilmoi-
tettu (taulukko 4). Ampuhaukkakanta ei ole 
ruutuseurannan ja linjalaskentojen yhdistetyn 
aineiston mukaan muuttunut paljoakaan.

Vaikka pikkunisäkkäät ovatkin tuulihaukkojen pääravintoa, myös pikkulinnut ovat tärkeitä  
saaliseläimiä etenkin huonoina myyrävuosina. Sellainen oli myös 2018, jolloin pesälöytöjen 
määrä jäikin pienimmäksi sitten vuoden 2007. Although the Eurasian Kestrels Falco tinnun-
culus usually feed on small mammals, they may sometimes take small passerine birds.  
This happens especially during low vole years, like in 2018. JAri VAlkAmA
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Nuolihaukka
Nuolihaukkakanta vaikuttaa hieman elpy-
neen vuoden 2017 notkahduksesta. Asutuik-
si todettiin 426 reviiriä, joilta varmistui 174 
pesä- tai poikuelöytöä (2017: 316 ja 86). 
Eniten pesintöjä, 36, löydettiin Länsi-Uudel-
tamaalta (taulukko 2). Nuolihaukkojen poi-
kuekoko aloitettua pesintää kohti oli hieman 
keskimääräistä suurempi, mikä saattaa selit-
tyä sillä, että tuhoutuneiden pesintöjen osuus 
oli tavanomaista pienempi (taulukko 4). Ku-
vasta 5 nähdään, että eniten nuolihaukkare-
viirejä on löydetty Etelä- ja Keski-Suomesta, 
mutta myös Pohjois-Pohjanmaan pylväikkö 
on suhteellisen korkea. Huippuvuosista kan-
ta näyttää taantuneen ainakin Pirkanmaalla 
ja Etelä-Savossa. Petoruutuaineiston mukaan 
nuolihaukkakanta kasvoi vuoteen 2007 saak-
ka, mutta on sen jälkeen hieman pienentynyt 
(kuva 3). Muutos on kuitenkin niin pieni, että 
kantaa pidetään edelleen elinvoimaisena.

Huuhkaja
Huuhkajan alamäki näyttää jatkuvan sekä 
yhteenveto- että ruutuseuranta-aineistojen 
mukaan. Asuttuja reviirejä tuli tietoon 369 ja 
pesä- tai poikuelöytöjä 84 (2017: 452 ja 175). 
Pesiä on tätä ennen löydetty vähemmän ai-
noastaan vuosina 2004, 2007 ja 2010. Vuon-
na 2018 Varsinais-Suomesta löytyi 11 pesää, 
mutta kaikilla muilla alueilla pesälöytöjen 
määrä jäi alle kymmenen (taulukko 3). Huuh-
kajien poikasmäärä aloitettua pesintää kohti 
ja tuhoutuneiden pesien osuus olivat hieman 
tavanomaista pienempiä (taulukko 4). Peto-
ruutuaineiston mukaan 1990-luvun puolivä-
lissä alkanut huuhkajakannan lasku jatkuu 
(kuva 3), minkä vuoksi lajin uhanalaisuusluo-
kitus pysyi vuoden 2019 arvioinnissa erittäin 
uhanalaisena. Kanta pienenee noin 3 % vuo-
dessa ja on seurannan alkuvuosista pudonnut 
alle puoleen.

Hiiripöllö
Asuttuja hiiripöllöreviirejä löydettiin 29 ja pe-
sintöjä 16 (2017: 16 ja 5). Suurin osa pesistä 
löytyi Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta (tauluk-
ko 3). Poikastuotto aloitettua pesintää kohti 
oli selvästi normaalia pienempi, mikä johtui 
pääosin siitä, että yli kolmannes pesinnöistä 
tuhoutui (taulukko 4). Aineisto koostuu kui-
tenkin vain muutamasta pesästä.

Varpuspöllö
Pikkupöllölle vuosi 2018 oli myyräkadon 
vuoksi surkea. Asuttuja reviirejä havaittiin 
325, ja niiltä pesälöytöjä kertyi vain 155 
(2017: 551 ja 320). Tätä vähemmän pesiä 
on löydetty viimeksi vuonna 1991. Noin kol-
mannes vuoden 2018 pesälöydöistä tehtiin 
Pirkanmaalla (taulukko 3). Varpuspöllöjen 
pesimätulos oli kuitenkin jopa hieman keski-
määräistä parempi pääosin siksi, että tuhou-
tuneiden pesien osuus oli huomattavan pie-
ni (taulukko 4). Petoruutuseuranta paljastaa 
varpuspöllön ylä- ja alamäet (kuva 3). Kan-
ta kasvoi vuoteen 2009 saakka, mutta on sen 
jälkeen taantunut niin paljon, että laji luo-
kiteltiin vuoden 2019 uhanalaisarvioinnissa 
vaarantuneeksi.
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Kuva 5. Nuolihaukan 
Falco subbuteo asuttu-
jen reviirien (pylväät) ja 
aloitettujen pesintöjen 
määrät (punaiset osat 
pylväistä) 1986–2018. 
Vrt. kuva 4.

Fig. 5. Annual numbers 
of occupied territories 
(columns) and breed-
ing attempts (red por-
tions of the columns) 
of the Eurasian Hob-
by Falco subbuteo in 
1986–2018. See Fig. 4 
for details.

Nuolihaukka
Falco subbuteo
1986–2018

Lämmin kesä suosi nuolihaukkojen pesintöjen onnistumista, mutta surkeasti menneen kylmän 
edelliskesän seurauksena reviirimäärä jäi melko vaatimattomaksi. The warm summer led to 
good breeding success for Hobbies Falco subbuteo, but the number of occupied territories  
remained quite low after the poor success in the cold previous summer.  mAtti SuopAJärVi
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Lehtopöllö
Rengastajat raportoivat vuoden 2018 yhteen-
vetolomakkeilla kaikkiaan 370 lehtopöllön 
pesintää (taulukko 3) eli 41 % huippuvuoden 
2009 tuloksesta, joka oli 905 aloitettua pesin-
tää. Rengastajien tarkastamien lehtopöllön-
pönttöjen määrä on vähentynyt huomatta-
vasti parinkymmenen viime vuoden aikana. 
Vuonna 1998 tarkastettiin 5 017 lehtopöllölle  
ripustettua pönttöä (Taivalmäki ym. 1999). 
Vastaava luku vuonna 2018 oli 3 310 (tau-
lukko 1).

Vuonna 2018 pesintöjä löydettiin perin-
nettä noudattaen ylivoimaisesti eniten Pir-
kanmaalta. Lähes 70 % pesintäilmoituksis-
ta oli peräisin vain neljältä havaintoalueelta 
(11, 21, 42 ja 44, kuva 2). Myyrälama aiheut-
ti notkahduksen lehtopöllön populaatioindek-
siin (kuva 3), joka oli viime vuosina elpynyt 
verkkaisesti mutta vakaasti kaikkien aikojen 
huippuvuotta 2009 seuranneesta syvästä ro-
mahduksesta (kuva 3). Vain kuutena vuonna 
lehtopöllön populaatioindeksi on ollut vuotta 
2018 pienempi. Koko seurantajakson mitta-
kaavassa Suomen lehtopöllökanta on pysynyt 
vakaana. Lehtopöllön pesimätulos on 33 seu-
rantavuoden aikana ollut vain vuosina 2004 
(1,96) ja 2007 (2,11) kehnompi kuin vuoden 
2018 tulos 2,15 poikasta per aloitettu pesintä 
(taulukko 4).

Lehtopöllöllä on Euroopassa laaja levin-
neisyys, ja siitä on helpompaa kuin monista 
muista petolinnuista kerätä edustavaa aineis-
toa kannankehityksen ja vuotuisen pesimä-
tuloksen lisäksi myös vuosikuolevuudesta. 
Näistä syistä lehtopöllöä on hiljattain ehdo-
tettu yhdeksi yleiseurooppalaisen petolintu-
seurannan indikaattorilajiksi (Saurola & Fran-
cis 2018, Derlink ym. 2018).

Viirupöllö
Rengastajat raportoivat vuonna 2018 kaikki-
aan 691 viirupöllön aloitettua pesintää (tau-
lukko 3) eli 39 % huippuvuoden 2009 yh-
teissummasta 1 786 pesintää. Rengastajien 
tarkastetuiksi ilmoittamien viirupöllönpönttö-
jen kokonaismäärä on kahden vuosikymme-
nen aikana pienentynyt paljon vähemmän 
kuin lehtopöllönpönttöjen määrä: 4 296 vii-
rupöllönpönttöä tarkastettiin vuonna 1998 ja 
3 916 vuonna 2018 (taulukko 1). 

Viirupöllö pesii Suomessa paljon laajem-
malla alueella kuin lehtopöllö, minkä vuok-
si viirupöllön pesintöjen määrän vuosivaih-
telussa on myyräkantojen alueellisesta vaih-
telusta johtuvia eroja. Esimerkiksi Hämeessä 
vuosi 2018 oli 33 vuoden tuloksiin verrattuna 
kehno: Päijät-Hämeessä kuudenneksi, Kanta-
Hämeessä seitsemänneksi ja Pirkanmaalla 
kahdeksanneksi huonoin. Sen sijaan Keski-
Pohjanmaalla vuosi 2018 oli havaintojakson 
toiseksi paras!

Ruutuseurannan mukaan Suomen viirupöl-
lökanta on ollut jo lähes neljä vuosikymmentä 
loivassa, mutta tilastollisesti merkitsevässä kas-
vussa (kuva 3). Vuosittaiset populaatio indeksit 
ovat periaatteessa seuranneet Etelä-Suomessa 
myyräkantojen vaihtelun kolmivuotisrytmiä, 
joka kuitenkin käytännössä on aika ajoin rik-
koutunut. Vuosi 2018 oli viirupöllöllä edelli-
siin vuosiin verrattuna pohjavuosi, vaikka po-

pulaatioindeksi asettuu kannan kasvun seu-
rauksena kokonaiskuvassa joidenkin 1980- ja 
1990-lukujen huippuvuosien indeksien ylä-
puolelle. Viirupöllön pesimätulos (poikasia/
aloitettu pesintä) ja poikuekoko (poikasia/
onnistunut pesintä) oli seurantajakson viiden-
neksi huonoin (taulukko 4).

Hiljattain ilmestynyt vertaileva tutkimus 

viirupöllön ravinnosta Suomessa, Latviassa 
ja Sloveniassa osoittaa, että suomalaiset vii-
rupöllöt käyttävät vaihtoehtoravintoa tehok-
kaammin kuin slovenialaiset viirupöllöt (Vre-
zec ym. 2018). Suomessa vähintään viiden-
nes pesivästä viirupöllökannasta pesii lama-
vuosinakin, jolloin slovenialaiset viirupöllöt 
joutuvat luopumaan pesinnästä kokonaan.

Myyrätilanteen mukaan hanakasti pesimäalueitaan vaihtavat hiiripöllöt löysivät riittävästi  
myyriä napattaviksi vain pienestä osasta Suomea, joten pesintöjen kokonaismäärä jäi pieneksi. 
Hawk Owls Surnia ulula found enough voles for breeding only in few areas leading to low  
total number of breeding attempts. Ari Seppä
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Lapinpöllö
Lapinpöllölle vuosi 2018 vaikuttaa olleen sel-
västi huonompi vuosi kuin 2017. Asuttuja re-
viirejä löytyi 115 ja pesiä 75 (2017: 164 ja 
112). Eniten pesä- ja poikuelöytöjä tehtiin 
Suomenselältä Pohjois-Pohjanmaan kautta 
Kainuuseen ulottuvalla alueella (taulukko 3). 
Lapinpöllöjen pesintä ei onnistunut kovin hy-
vin, sillä sekä munaluku että poikasten määrä 
aloitettua pesintää kohti jäivät selvästi vuosien 
1986–2018 keskiarvon alapuolelle (taulukko 
4). Huomattavan suuri osa pesinnöistä tuhou-
tui, esimerkiksi Kainuussa yli puolet. Kuva 6 
kertoo, että viime vuosina vahvimpia lapin-
pöllöalueita ovat olleet Keski-Suomi, Etelä-
Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa.

Suopöllö
Suopöllön reviirejä kirjattiin 112 eli selväs-
ti enemmän kuin 2017 (61). Reviirejä löytyi 
eniten Pohjois-Pohjanmaalta ja Suomenseläl-
tä (18 molemmista), joista todettiin myös eni-
ten pesintöjä (15 ja 12, kuva 7, taulukko 3). 
Suopöllön pesyekoko (6,3 munaa munapesää 
kohden, taulukko 4) oli keskinkertainen, mut-
ta poikastuotto ja pesimätulos jäivät hieman 
heikommiksi kuin koko seurantakaudella kes-
kimäärin. Pesinnöistä noin joka viides tuhou-
tuu. Suopöllöstä on palautettu eniten pesä-
ilmoituksia viljelysmailta (63 % 239 pesä-
ilmoituksesta), joilla pesät voivat tuhoutua 
maataloustoimien, tahattoman häirinnän ja 
nisäkäspetojen takia. Pesiä on ilmoitettu lisäk-
si etenkin hakkuuaukeilta (16 %) ja rämeiltä 
(6 %). Kotimaisen rengaslöytöaineiston pe-
rusteella suopöllöt joutuvat usein liikenteen 
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Kuva 6. Lapinpöllön 
Strix nebulosa asuttu-
jen reviirien (pylväät) ja 
aloitettujen pesintöjen 
määrät (punaiset osat 
pylväistä) 1986–2018. 
Vrt. kuva 4.

Fig. 6. Annual numbers 
of occupied territories 
(columns) and breeding 
attempts (red portions 
of the columns) of the 
Great Grey Owl Strix 
nebulosa in 1986–2018. 
See Fig. 4 for details.

Lapinpöllö
Strix nebulosa
1986–2018

  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

  1 Ahvenanmaa (ÅFF) - - - - - - - - -
11 Varsinais-Suomi (TLY) 11  7 56 2  2  1
12 Satakunta (PLY ja RSLH) 8  1 10 20  2  
21 L.-Uusimaa (Tringa, Hakki) 6  2 68 14 0 8 0 0
22 K.- ja P.-Uusimaa (Apus) 3 0 1 19 3 0 3 0 0
23 Itä-Uusimaa (PSLY) 0  0 1 0  3 0 0
31 Kymenlaakso (KyLY) 7  1 25 18 3 11 0 0
32 Etelä-Karjala (EKLY) 0  1 2 22 1 7 1 0
41 Lounais-Häme (LHLH) 3  1 8 10  0  0
42 Kanta-Häme (K-HLY) 5 0 10 34 52 0 5 0 0
43 Päijät-Häme (P-HLY) 4 0 0 18 31 4 0  0
44 Pirkanmaa (PiLY) 8  56 104 46 0 6  4
46 Valkeakoski (VLH) 0  9 9 5  3  0
51 Etelä-Savo (Oriolus) 3  3 0 17 0   0
54 Pohjois-Savo (Kuikka) 4  3 1 8 0 0 3 6 
57 Pohjois-Karjala (PKLTY) 1 1 2 1 22 7 0 1 6 
61 Keski-Suomi (KSLY) 3 0 11 10 77 7 33 0 9 
71 Suomenselkä (SSLTY) 6 1 19 1 72 11 3 12 64 
72 Suupohja (SpLY) 3 0 9 2 52 2 6 6 14 
73 Merenkurkku (MLY ja OA) 0 0 2 1 18 0 0 4 10 
74 Keski-Pohjanmaa (KPLY) 2 4 11  144 6 13 11 82 
81 Pohjois-Pohjanmaa (PPLY, Kuus.) 6 8 2  39 14  15 28 
82 Kainuu (KLY) 1 1 1 0 17 15 0 2 18 
91 Kemi-Tornio (Xenus) 0 1 3   5 0 6 13 Yht.
92 Lappi (LLY) 0 0 0  2 0 1 1 1 Total
           
Pesintöjä Breeding attempts 84 16 155 370 691 75 106 62 256 1797
Reviirejä yhteensä 369 29 325 596 1090 115 161 112 446 3217
Occupied territories

Taulukko 3. Ilmoitetut pöllöjen pesintöjen määrät lajeittain ja paikallisyhdistyksittäin vuonna 2018.

Table 3. Numbers of active nests and fledged broods of owls reported in different areas in 2018.
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Kuva 7. Suopöllön Asio 
flammeus asuttujen re-
viirien (pylväät) ja aloi-
tettujen pesintöjen mää-
rät (punaiset osat pyl-
väistä) 1986–2018. Vrt. 
kuva 4.

Fig. 7. Annual numbers 
of occupied territories 
(columns) and breed-
ing attempts (red por-
tions of the columns) 
of the Short-eared Owl 
Asio flammeus in 1986–
2018. See Fig. 4 for de-
tails.

Suopöllö
Asio flammeus
1986–2018

uhriksi. Kuvasta 7 näkyy, kuinka suopöllön 
havaitut pesintämäärät ovat olleet suurimpia 
Suomen keskiosissa ja erityisesti Etelä-Pohjan-
maalta Suomenselän kautta Pohjois-Pohjan-
maalle ulottuvalla alueella. Ruutuseurannan 
ja linjalaskentojen yhdistetyn aineiston perus-
teella suopöllö taantuu 3,2 % vuodessa. Tällä 
vauhdilla kanta on pienentynyt 69 % ruutu-
seurannan alusta.

Sarvipöllö
Asuttuja sarvipöllöreviirejä ilmoitettiin 161 
ja pesä- tai poikuelöytöjä 106 (2017: 205 ja 
112). Noin kolmannes pesistä ja poikueista 
oli Keski-Suomessa (taulukko 3). Yhteenveto-
seurannan aikana vain seitsemänä vuonna 
pesintöjä on ollut vähemmän kuin 2018. 
Sarvi pöllönuorukaisia varttui aloitettua pesin-
tää kohti hieman tavanomaista vähemmän, 
mutta tämä ei näyttäisi selittyvän normaalia 
suuremmilla pesätappioilla, sillä niiden osuus 
oli lähellä tarkastelujakson keskiarvoa (tau-
lukko 4). Petoruutuseurannan mukaan sarvi-
pöllökanta pienenee yli 2 % vuodessa, mutta 
vuosien välinen vaihtelu on suurta (kuva 3). 
Vuoden 2009 eteläisen Suomen myyrähuipun 
jälkeen ei hyviä sarvipöllövuosia ole ollut.

Helmipöllö
Asuttuja helmipöllöreviirejä löytyi 446 ja 
pesiä 256 (2017: 501 ja 144). Eniten helmi-
pöllöjä pesi Suomenselältä Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaan kautta Kainuuseen ulottuvalla 
alueella, mutta maan eteläosista laji oli lä-
hes tyystin kateissa (taulukko 3). Helmipöl-
löjen poikastuotto aloitettua pesintää kohti 
oli kuitenkin hyvin lähellä pitkän ajan keski-
arvoa, eikä tuhoutuneiden pesien osuuskaan 
juuri poikennut tavanomaisesta (taulukko 4). 

Reviireillään saalistelevia suopöllöjä havaittiin edellisvuoteen verrattuna lähes kaksinkertaisesti, mutta kokonaismäärä jäi kuitenkin kauas huippu-
vuosista. The number of Short-eared Owl Asio flammeus territories almost doubled from the previous year, but the total was still far below the 
best years. pertti koSkimieS
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  Munia/munapesä  Poikasia/poikaspesä  Isoja poikasia/munapesä Tuhoutuneet f

  Clutch size  Young/successful nest  Young/active nest  Unsuccessful f

Laji Species Vuosi Year μ a,b; σ c,d N e μ a,b; σ c,d N e μ a,b; σ c,d N e μ (%)
Mehiläishaukka 2018 1,67a;0,50c 9 1,75;0,44 28 1,58;0,67 31 9,7a

Pernis apivorus 1986–2018 1,93b;0,09d 601 1,73;0,18 1789 1,39;0,26 2216 20,1b

Ruskosuohaukka 2018 3,58;1,08 12 3,23;1,17 43 2,90;1,49 48 10,4
Circus aeruginosus 1986–2018 3,75;0,47 336 3,34;0,28 2211 2,82;0,27 2641 15,7
Sinisuohaukka 2018 4,50;0,71 2 3,75;1,26 4 3,75;1,26 4 0,0
Circus cyaneus 1986–2018 4,70;0,62 185 4,11;0,47 299 3,31;1,13 355 20,1
Kanahaukka 2018 2,75;0,87 79 2,54;0,84 485 2,14;1,20 575 15,7
Accipiter gentilis 1986–2018 3,15;0,24 4378 2,77;0,20 20480 2,39;0,22 23684 13,6
Varpushaukka 2018 4,71;0,94 52 4,15;1,17 134 3,71;1,70 150 10,7
Accipiter nisus 1986–2018 4,58;0,21 2494 4,13;0,13 6593 3,66;0,20 7427 11,4
Hiirihaukka 2018 2,25;0,62 32 2,15;0,70 222 1,83;1,00 261 14,9
Buteo buteo 1986–2018 2,44;0,30 1964 2,12;0,29 9927 1,87;0,30 11237 12,1
Piekana 2018 1,00;     -  1 2,20;0,84 5 2,20;0,84 5 0,0
Buteo lagopus 1986–2018 3,36;1,04 191 2,31;0,65 888 1,72;0,80 1118 27,0 
Tuulihaukka 2018 4,97;0,95 1238 4,50;1,18 2015 4,30;1,48 2110 4,5 
Falco tinnunculus 1986–2018 5,11;0,31 24996 4,54;0,33 43570 4,19;0,39 46528 7,8 
Ampuhaukka 2018 4,17;0,75 6 3,67;1,12 9 3,67;1,12 9 0,0 
Falco columbarius 1986–2018 3,94;0,44 237 3,54;0,29 516 3,23;0,37 567 8,9 
Nuolihaukka 2018 2,50;0,55 6 2,38;0,86 37 2,20;1,04 40 7,5 
Falco subbuteo 1986–2018 2,72;0,18 449 2,35;0,15 1913 2,08;0,24 2151 11,8 
Huuhkaja 2018 2,18;0,60 11 1,86;0,72 57 1,45;1,00 73 21,9 
Bubo bubo 1986–2018 2,38;0,29 811 2,04;0,17 5577 1,55;0,20 7316 24,2 
Hiiripöllö 2018 5,50;0,71 2 4,80;0,84 5 3,00;2,56 8 37,5 
Surnia ulula 1986–2018 5,44;1,67 182 4,18;1,12 389 3,38;1,53 440 20,1 
Varpuspöllö 2018 6,59;1,35 100 6,07;1,40 122 5,69;2,00 130 6,2 
Glaucidium passerinum 1986–2018 6,42;0,85 5333 5,84;0,54 7800 5,11;0,69 8987 12,8 
Lehtopöllö 2018 3,19;0,91 231 2,81;0,94 236 2,15;1,45 309 23,6 
Strix aluco 1986–2018 3,65;0,48 8081 3,24;0,41 10258 2,67;0,41 12437 17,8 
Viirupöllö 2018 2,29;0,67 376 2,10;0,71 479 1,64;1,07 613 21,9 
Strix uralensis 1986–2018 2,93;0,57 16868 2,56;0,43 20010 2,14;0,46 23881 17,2
Lapinpöllö 2018 3,19;1,22 16 1,71;0,61 38 1,05;0,97 62 38,7
Strix nebulosa 1986–2018 3,60;0,72 414 2,35;0,56 1052 1,90;0,70 1283 20,4
Sarvipöllö 2018 2,50;1,29 4 2,50;1,51 10 2,27;1,62 11 9,1
Asio otus 1986–2018 4,36;0,85 384 2,93;0,41 1366 2,67;0,43 1523 8,9
Suopöllö 2018 6,38;1,91 24 4,40;1,23 20 3,52;2,10 25 20,0
Asio flammeus 1986–2018 6,00;0,98 696 4,40;0,83 765 3,53;0,97 969 19,5
Helmipöllö 2018 5,36;1,20 104 3,95;1,31 167 3,03;2,03 218 23,4
Aegolius funereus 1986–2018 5,17;0,60 12376 4,00;0,64 14058 3,00;0,70 18652 26,0
a  keskiarvo 2018 mean in 2018,  b  vuosikeskiarvojen keskiarvo 1986–2018 mean of the yearly averages in 1986–2018,  c  otoshajonta sample  

standard deviation, d  vuosikeskiarvojen otoshajonta sample standard deviation of the yearly averages, e  otoskoko sample size, f  tuhoutuneiden pesien osuus 
lopputulokseltaan tunnetuista pesintäyrityksistä proportion of unsuccessful nests of breeding attempts with a verified result

Taulukko 4. Petolintulajien keskimääräinen pesyekoko (munia/munapesä), poikuekoko (isoja poikasia/poikaspesä) ja pesimätulos (isoja poikasia/ 
pesintäyritys; munia tai poikasia todettu, pesinnän lopputulos tiedossa) petolinturengastajan yhteenvetoaineiston mukaan. Sinisellä korostetut vuosi-
keskiarvojen keskiarvot perustuvat pienempään määrään vuosia (29−32 vuotta, paitsi hiiripöllön munamäärän osalta 24 vuotta), koska kaikilta vuo-
silta ei ollut havaintoja. Alle kymmenen pesän tietoihin perustuvat luvut kursiivilla.

Table 4. The average clutch size, brood size (big young/successful nest) and breeding success (big young/breeding attempt; eggs or chicks ob-
served, breeding result verified) of birds of prey according to the Raptor Questionnaire data. Numbers highlighted in blue are based on lesser 
number of years (29−32 years, with the exception of 24 years for the clutch size of the Hawk Owl Surnia ulula) due to lack of observations in 
some years. Numbers based on data from less than ten nests are indicated in italics.

pesintää lukuun ottamatta kaikki löytyivät 
Pohjois-Pohjanmaalta. Näissä pesissä varttui 
yhteensä 44 poikasta. Pesintöjen lisäksi Suu-
pohjassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa 
ja Lapissa havaittiin yksi reviiri kussakin. Ari-
Pekka Auvinen ja Olli-Pekka Karlin valjastivat 
Seljaksi nimetyn Siikajoella pesineen ja kol-
me poikasta siivilleen saaneen arosuohaukka-
naaraan GPS-GSM-lähettimellä. Selja talvehti 
onnistuneesti Marokossa ja on tätä kirjoitetta-
essa Alankomaissa paluumatkalla kohti pesi-
mäaluettaan. Seljan vaiheista voi lukea osoit-
teesta www.luomus.fi/fi/arosuohaukat.

Kuten edellisvuonna, niittysuohaukan pe-
sintöjä ei löytynyt ainuttakaan, mutta ensim-
mäistä kertaa sitten vuoden 1992 ei havaittu 
myöskään yhtään asuttua reviiriä. Viimeisten 
20 vuoden aikana on ollut kuusi vuotta ilman 
havaintoa pesintäyrityksestä. Niittysuohauk-
ka on hyvin harvinainen pesijä, ja varsinkin 
peto seurantakauden alkupuolelta löytyy usei-
ta pesinnän nollavuosia.

Ruutu seurannan mukaan helmipöllön ala-
mäki jatkuu (kuva 3), ja loivan taantumisen 
vuoksi lajin uhanalaisuusluokitus säilyi sil-
mälläpidettävänä.

Harvinaiset lajit
Haarahaukasta ilmoitettiin neljä pesintää, 
joista yksi Kymenlaaksosta, yksi Päijät-Hä-
meestä ja kaksi Keski-Suomesta. Pesissä 
varttui yhteensä yksitoista poikasta. Keski-
Suomen kaksi poikaspesää sijaitsivat jälleen 
runsaan kahden kilometrin etäisyydellä toi-
sistaan, ja niiden poikaset varustettiin edel-
lisvuoden tapaan lukurenkailla. Pesintöjen li-
säksi ilmoitettiin yksi asuttu haarahaukan re-
viiri Keski-Suomesta.

Arosuohaukasta ilmoitettiin ennätykselliset 
13 pesintää, joista yhtä Kemi−Tornion alueen 

PETOLINTUVUOSI 2018

Helmipöllö ja saalis. Tengmalm’s Owl Aego-
lius funereus has got a catch. mAtti SuopA-
JärVi
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Kiitokset
Kiitämme erityisesti petolintuseurantaan osallis-
tuneita rengastajia ja lintuharrastajia! Uurastuk-
senne maastossa ja lomakkeiden ääressä mah-
dollistivat jälleen kerran petolintujemme kan-
nankehityksen ja pesimätuloksen analysoinnin. 
Kiitokset rengastajille petolintukuvista. Kiitäm-
me myös rengastustoimiston väkeä hyvästä yh-
teistyöstä.
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Huuhkajalla oli taas huono vuosi. Jatku - 
vasti pienenevän kannankoon seurauksena  
lajin uhanalaisuusluokitus pysyi erittäin uhan-
alaisena. Eagle Owl Bubo bubo had yet again 
a poor year. Due to declined population size, 
the species was classified as endangered in 
the new Finnish Red List. Ari Seppä
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Summary: Breeding and population 
trends of common raptors and owls 
in Finland in 2018
■  Common birds of prey survey, coordinated 
by the Finnish Museum of Natural History Luo-
mus, started with a Raptor Grid study in 1982. 
The Raptor Grid study is based on 10 × 10 km 
study plots (Fig. 1) from which ringers and other 
volunteers report numbers of occupied territo-
ries, breeding attempts and productivity of all 
birds of prey species. A total of 126 plots par-
ticipated in the study in 2018. Study plots have 
been surveyed on average for 15 years and 22 
study plots have participated since the begin-
ning of the study. Annual abundance indices 
(relative to the first year of monitoring, 1982, or 
1994 for the Western Marsh Harrier Circus aer-
uginosus and long-term trends of raptor species 
were modelled based on their annual numbers 
of occupied territories in the Raptor Grid study 
plots using the program TRIM (Pannekoek & 
van Strien 2005). For Merlins Falco columbari-
us and Short-eared Owls Asio flammeus, com-
bined data of the Raptor Grid and the Breeding 
Bird surveys were used due to years with no 
observations of these species in the Raptor Grid 
survey alone.

In 1986 began a Raptor Questionnaire 
study in which everyone ringing raptor chicks 

or breeding adults should participate. Ringers 
report numbers of checked nest types (Table 
1), territories, nests with eggs or chicks, fledged 
broods and other occupied territories within 
areas of local ornithological societies of Bird-
Life Finland (Fig. 2). In 2018, 271 ringers, other 
volunteers or working groups returned Raptor 
Questionnaires.

Figure 3 includes population trend indices 
based on Raptor Grid data. Tables 2–4 and 
Figures 4–7 show results of the Raptor Ques-
tionnaire study. Ringers checked in 2018 over 
36 020 raptor nest sites including nests in  
Table 1 and territory visits of ground nesting 
species. Breeding attempt was verified on 4 267 
territories of hawks and 1 816 territories of  
owls.

Spring came late in southern Finland post-
poning the onset of breeding of many raptors. 
The time period between the 1st of May and 
the end of August was the warmest ever record-
ed, and in May and July new monthly tempera-
ture records were set. The latter part of spring 
and the whole summer were also exception-
ally dry in many areas in western and south-
ern Finland (Ilmatieteen laitos 2018a–i). Hawks 
seemed to benefit from the warm summer as 
their breeding success was good, even though 
numbers of breeding attempts were quite low 
for early breeding species such as the Northern 

Goshawk Accipiter gentilis and vole-eating spe-
cies such as the Common Kestrel Falco tinnun-
culus and the Common Buzzard Buteo buteo. 
For owls, warm temperatures did not compen-
sate for the poor food situation and breeding 
success was rather poor.

Vole populations were at low levels in most 
of Finland. Only in parts of Ostrobothnia (areas 
73 and 74 in Fig. 3) there were high numbers 
of voles. Consequently, nomadic vole-eating 
raptors were almost absent in many areas and 
typically resident species did not breed or laid 
only small clutches.

The intensity of forestry has lately increased 
in Finland from already highly intensive to new 
record levels of clear-cutting. Corresponding-
ly and worryingly, raptor ringers reported in-
creased numbers of nest sites being destroyed 
by forestry.

Warm summer with high number of wasps 
favoured the breeding of the European Honey 
Buzzard Pernis apivorus, but in the seemingly 
optimal conditions even better breeding suc-
cess could have been expected. The reported 
57 breeding attempts and 214 occupied ter-
ritories were more than in the previous year, 
but were still among the lowest numbers dur-
ing the Raptor Questionnaire period (Table 2). 
The Honey Buzzard population declines by 
2 % annually (Fig. 3) and the species was still 
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low vole abundances, the breeding success of Common Kestrel Falco tinnunculus was rather good. Ari Seppä
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classified as endangered in the new Red List of 
Finnish species (Lehikoinen et al. 2019).

The year 2018 was poor for the Western 
Marsh Harrier. The number of reported breed-
ing attempts (94, Table 2) was below one hun-
dred for the first time since 1994. Still, 245 oc-
cupied territories were near the average of al-
most 20 years of stable population size (Fig. 3).

The number of reported occupied territo-
ries (48) of the Hen Harrier Circus cyaneus was 
the lowest during the Raptor Questionnaire pe-
riod (Fig. 4, Table 2). The nests of Hen Harri-
ers are difficult to find because, according to 
126 records in the raptor nest card data, in Fin-
land they are often located in pine-dominated 
(43 %) or spruce-dominated (18 %) peatlands, 
or among tree saplings and in clear-cuts (18 %), 
all of which are not regularly visited by ringers 
or birdwatchers. The species declines at an an-
nual rate of 2.5 % in Finland and was classified 
vulnerable in the new Finnish Red List.

Cold early spring in southern Finland 
caused pairs to skip breeding and led to one of 
the lowest numbers of breeding attempts (791) 
in Northern Goshawks. Mean clutch size and 
number of fledglings were below the long-term 
averages in 1986–2018 (Table 4). The declining 
trend of the Northern Goshawk (Fig. 3) caused 
the species to remain near threatened in the 
new Finnish Red List.

Altogether 260 breeding attempts of the Eur-
asian Sparrowhawk Accipiter nisus were found 
in 446 occupied territories which was the third 
lowest annual total (Table 2). Breeding success 
was slightly above the long-term average (Table 
4). The population size declines at an annual 
rate of 1.1 % (Fig. 3).

The 678 observed territories of Common 
Buzzards were the lowest total amount and 
416 breeding attempts were among the low-
est totals during the Raptor Questionnaire study 
(Table 2). Breeding success was average (Table 
4). The Common Buzzard population has de-
clined at an annual rate of 1.7 % (Fig. 3) and 
was considered vulnerable in the new Finnish 
Red List.

The Rough-legged Buzzard Buteo lagopus 
had another quiet year due to low vole and 
lemming densities in most of Lapland (area 92 
in Fig. 1). Only 16 occupied territories and six 
breeding attempts were reported (Table 2). Due 
to decreasing trend the species was classified 
as endangered in the new Finnish Red List.

Fewer Common Kestrels were reported breed-
ing in 2018 than in 10 previous years due to low 
vole numbers in most of the main breeding areas 
in southern Finland (Fig. 3, Table 2). Breeding 
success was average (Table 4) and only 4.5 % 
of the breeding attempts failed. During the 33-
year study period nest survival has improved 
thanks to raptor ringers providing thousands of 
safe nest boxes. The Common Kestrel popula-
tion increased until 2009 but has since plateau-
ed or even slightly decreased (Fig. 3).

In total, 34 nests of the Merlin Falco colum-
barius were reported in 73 territories. Almost 
half of the nests were found from Lapland 
(area 92 in Fig. 2, Table 2). Based on the small 
sample size, breeding success was better than 
on average without failed breeding attempts  
(Table 4).

The Eurasian Hobby F. subbuteo partly re-
covered from the low year of 2017 with 174 

reported breeding attempts which was higher 
than in last ten years (Table 2). Still, excluding 
2007, 419 occupied territories was the lowest 
total since 2004. Breeding success was good 
and the number of failed nests low (Table 4). 
The largest numbers of Hobby territories are 
found from the southernmost Finland (Fig. 5). 
The population size of the Hobby increased un-
til 2007 but has since been stable or slightly 
decreasing (Fig. 3).

Only 84 breeding attempts of the Eurasian 
Eagle Owl Bubo bubo were found in 369 oc-
cupied territories (Table 3), which was the 
fourth lowest annual total. Breeding success 
was slightly lower than on average (Table 4). 
The population decline which started in the 
mid-1990s still continues at an annual rate of 
3.0 % and the species was classified as endan-
gered in the new Finnish Red List.

A total of 16 breeding attempts of the North-
ern Hawk Owl Surnia ulula were recorded in 
29 occupied territories (Table 3). Most of the 
nests were found from areas 74 and 81 (Fig. 2)  
that were the only areas with peak vole densi-
ties. Breeding success appeared poor in 2018, 
but the sample size was really small (Table 4).

The low vole densities in southern Finland 
led to a poor year for the Pygmy Owl Glauci-
dium passerinum. Only 155 breeding attempts 
in 325 occupied territories were reported  
(Table 3). These were the lowest totals since 
1991. Breeding success was fairly good, main-
ly because the proportion of failed nests was 
low (Table 4). The population size increased 
until 2009, but after that it has declined steep-
ly enough for the species to become classified 
vulnerable in the new Finnish Red List.

In total, 370 breeding attempts of the Taw-
ny Owl Strix aluco were reported (Table 3). The 
population index of the Tawny Owl has been 
lower than in 2018 only in six years during 
1982–2018 (Fig. 3). The annual breeding suc-
cess has been lower than in 2018 only in 2004 
and 2007 (Table 4). Thus, 2018 was a bad year 
for the Finnish Tawny Owls, but the overall 
trend indicates that the population has been 
stable during 1982–2018. The Tawny Owl has 
been recently proposed as a Pan-European in-
dicator species (Saurola & Francis 2018).

In all, 691 breeding attempts of the Ural 
Owl S. uralensis were reported (Table 3). The 
population size has slowly increased during the 
entire study period of 1982–2018 (Fig. 3). 2018 
was a bottom year for voles and hence for the 
largely vole-dependent Ural Owls. Breeding 
success has been lower than in 2018 only in 
four years during the study period (Table 4). In 
low vole years, at least 15–20 % of the breed-
ing population of the Ural Owl is able to rely 
on alternative prey and breed in Finland in 
contrast to Slovenia, where all pairs have to 
skip breeding in low vole years (Vrezec et al. 
2018).

After a record year in 2017, the breeding 
numbers of Great Grey Owls S. nebulosa re-
turned to the average level of the past ten years. 
Most of the nests were found from the only  
areas with peak vole densities in 2018 (areas 
71, 73 and 74 in Fig. 2). Breeding success was 
rather poor, mainly due to a high proportion 
of failed nests (Table 4). Figure 6 shows how 
the central part of Finland is the main breed-
ing area of the Great Grey Owl, and how there 

are large inter-annual variations in the breed-
ing numbers following the fluctuations in vole 
densities.

The year 2018 was poor also for the Long-
eared Owl Asio otus. Only 106 breeding at-
tempts in 161 occupied territories were report-
ed (Table 3). These were among the ten lowest 
annual totals during the 33-year study period. 
Breeding success was also quite poor (Table 4). 
In the long-term, the population size has de-
clined with an annual rate of 2.3 % (Fig. 3).

Most of the 61 reported breeding attempts 
in the 112 occupied territories of the Short-
eared Owl were found from the only areas 
with peak vole numbers in the western part of 
Finland (areas 71, 73 and 74 in Fig. 2). Breed-
ing success was slightly lower than on average 
(Table 4). According to raptor nest card data, 
most of the nests are located in fields and other 
agricultural land (63 % of the 239 nest cards). 
Other nesting habitats include clear-cuts (16 %) 
and pine-dominated forested peatlands (6 %). 
The combined data of Raptor Grid and Line 
Transect schemes show an annual decline of 
3.2 %.

The amounts of reported breeding attempts 
(256) and occupied territories (446) of Teng-
malm’s Owls Aegolius funereus were among 
the lowest annual totals. Majority of the nests 
were found from the vole peak areas in west-
ern Finland (areas 71, 73 and 74 in Fig. 2). All 
breeding success parameters were very close 
to the long-term averages (Table 4). The Teng-
malm’s Owl was classified as near threatened 
in the new Finnish Red List due to a long-term 
population decline with an annual rate of 
2.4 % (Fig. 3).

Four reported breeding attempts of the 
Black Kite Milvus migrans matched the record 
for the highest annual total. The nests were 
found from three adjacent areas in the middle-
part of southern Finland (one in 31, two in 43 
and one in 61, Fig. 2). One additional occu-
pied territory was reported.

The Pallid Harrier Circus macrourus had a 
record year with 13 verified breeding attempts 
that produced 44 young. One nest was found 
from the area 91 and all other nests were found 
from the area 81 (Fig. 2). Additional single 
territories were found from areas 72, 81, 82 
and 92. A successfully breeding adult female 
named Selja was equipped with a GSM-GPS 
transmitter in 2018. Selja migrated through 
Western Europe and overwintered in Morocco. 
As of April 2019, Selja is in the Netherlands on 
a way back to her breeding area. See www.luo-
mus.fi/en/pallid-harriers for details.

No breeding attempts or occupied territories 
of the Montagu’s Harrier C. pygargus were re-
ported. This was the sixth year during the past 
20 years without a verified breeding attempt, 
and the first year since 1992 without any ob-
servations of occupied territories.
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