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Pertti Saurola, Juhani Koivusaari, Timo Lumme, Ismo Nuuja ja Torsten Stjernberg

Minne menet, 

merikotka?
–SATELLIITTIMERIKOTKIEN ENSIMMäINEN VUOSI

WWF:n merikotkatyöryhmä ryhtyi yhteistyössä Luonnontieteellisen 

keskusmuseon kanssa kesällä 2009 seuraamaan satelliittitekniikan avulla 

Merenkurkun merikotkia, joiden uhkaksi on noussut maailmanperintöalueen 

naapuriksi suunniteltu tuulivoimapuisto. Ensimmäinen vuosi on takana – on aika 

kurkistaa vuoden aikana kertyneeseen tietopankkiin.

Kuinka laajalla alueella merikotkat saalistavat? Tämä 
tieto olisi tarpeen, jotta voitaisiin antaa vankkaan 

tutkimustietoon perustuvat suositukset tuulivoimaloiden 
ympärille jätettävien turva-alueiden laajuudesta.  

marKuS vareSvuo/lintuKuva.fi
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T uulivoimapuistot tulevat! Ranni-
kolle, saaristoon ja Lappiin on tu-
lossa tuhansia tuulivoimaloita. Ko-

tomaamme koko kuva muuttuu. Ovatko 
sen äidinkasvot edelleen ystävälliset, ku-
ten Aleksis Kivi niin sykähdyttävästi kirjoit-
ti? Onnistuvatko merikotka ja monet muut 
siivekkäät väistelemään viuhuvia lapoja? 
Voidaanko tuulivoimapuistojen suunnit-
teluun vielä vaikuttaa? Ehkä voidaan, jos 
on tietoa.

Merikotkanuorukaiset 
satelliittiseurantaan

Merikotkatyöryhmän keskeisimpänä ta-
voitteena on saada tietoa pesimärevii-
rille asettuneiden aikuisten merikotkien 
saalistusalueen laajuudesta, jotta suun-
nittelijoille voitaisiin antaa vankkaan 
tutkimustietoon perustuvat suositukset 
tuulivoimaloiden ympärille jätettävien 
turva-alueiden laajuudesta. Valitettavasti 
aikuisten merikotkien pyynti ei ole aivan 
yksinkertaista ja vaatii tutkijalta taidon ja 
pitkäjänteisyyden lisäksi erittäin hyvää on-
nea. Toistaiseksi työryhmä ei ole yrityksis-
tä huolimatta onnistunut pyydystämään 
ainoatakaan aikuista merikotkaa pesimä-
reviiriltään. On vain laiha lohtu, että ai-
kuisten merikotkien pyyntiä on tuloksetta 
yritetty jo useina vuosina Norjassakin, jos-
sa tuulivoimaloiden ekologisiin vaikutuk-
siin vihkiytyneillä tutkijoilla on ollut käy-
tössään monta kertaluokkaa mittavampi 
rahoitus.

Viime vuonna merikotkatutkijat Juha-
ni Koivusaari ja Timo Lumme kiinnitti-
vät neljälle noin seitsemän viikon ikäiselle 
merikotkan pesäpoikaselle satelliittilähet-
timen 24.6. ja 25.6. Poikasista kaksi oli 
Raippaluodosta löytyneestä kolmen poi-
kasen poikueesta ja kaksi muuta kahdesta 
eri pesästä entisen Björköbyn kunnan alu-

eelta. Nokan ja nilkan mittojen sekä pai-
non perusteella Koivusaari päätteli, että 
poikasista kaksi oli koiraita ja kaksi naa-
raita. Merikotkatutkimuksessa noudatetun 
käytännön mukaan poikasten oikeaan jal-
kaan kiinnitettiin punainen Merenkurkun 
aluerengas ja vasempaan jalkaan mus-
ta-sininen vuosirengas. Käytännön syis-
tä poikasista ryhdyttiin kansantajuisessa 
tiedottamisessa käyttämään renkaiden tai 
lähettimien tunnusnumeroiden asemesta 
inhimillisiä nimiä. Samasta pesästä olevat 
koiras ja naaras nimettiin Junnuksi ja Me-
riksi. Kahdesta muusta tuli Ivar ja Tuuli.

Lähes 15 000 paikannusta

Tänä vuonna 5.8. mennessä Ivarista ja Jun-
nusta oli saatu kaikkiaan 3 616 ja 3 623 GPS-
paikannusta ja Meristä ja Tuulista 3 812 ja 
3 859 GPS-paikannusta. Kun mukaan laske-
taan vain viimeisen vuoden aikana tehdyt 
paikannukset, paikannusyrityksistä onnistui 
75–82 prosenttia. Epäonnistumiset johtui-
vat siitä, että aurinkopaneelit eivät saaneet 
tarpeeksi valoa pitääkseen lähettimen jän-
nitteen riittävän korkeana. Pisimmän ”uutis-
pimennyksen” aikana 19.11.–2.1. Ivarista ei 
saatu ainoatakaan GPS-paikannusta. Tuol-
loin saatiin kuitenkin kolmen päivän välein 
perinteisiä Argos-satelliitin antamia paikan-
nuksia, jotka ovat GPS-paikannuksia epätar-
kempia, mutta jotka osoittivat Ivarin edel-
leen oleskelleen Merenkurkussa.

Runsaan vuoden kuluessa satelliitit oli-
vat rekisteröineet Junnun ”lokikirjaan” pe-
räti 8 264 lentokilometriä. Merin, Tuulin 
ja Ivarin vastaavat lukemat olivat 5 658, 
5 139 ja 4 046 kilometriä.

Kesä kotipiirissä

Poikaset olivat kuoriutuneet toukokuun 
alkupäivinä. Ensimmäisenä pesästä läh-
ti Junnu, joka satelliittipaikannusten mu-
kaan jo 28.6. kävi 106–160 metrin pääs-
sä pesästä. Muut poikaset kävivät yli 100 
metrin päässä pesästä paljon myöhemmin: 
Ivar 7.7., Meri 13.7. ja Tuuli 16.7. Poikaset 
lähtivät ensilennoilleen odotetussa järjes-
tyksessä: ensin koiraat ja selvästi myöhem-
min kookkaammat naaraat.

Molemmat koiraat uskaltautuivat satel-
liitin mukaan kilometrin päähän pesästä 
8.8. eli noin kolmen kuukauden ikäisinä ja 
naaraat hieman myöhemmin: Meri 11.8. ja 
Tuuli 16.8. Elokuussa kaikkien kotipiiri oli 
vielä erittäin suppea: Merillä 2,4, Tuulilla 
7,8 ja Junnulla 9,0 neliökilometriä. Kaikki 
Ivaristakin elokuun aikana saadut paikan-
nukset mahtuivat vain 34 neliökilometrin 
alueelle.

Satelliittimerikotkat kuuluivat muut-
tokäyttäytymiseltään selvästi kahteen 
ryhmään. Sisarukset Meri ja Junnu olivat 
selvästi ”muuttogeenin” kantajia, jotka 
suuntasivat määrätietoisesti kohti etelää 
suorastaan yllättävän aikaisin 17.9. ja 24.9. 
Sen sijaan Ivar ja Tuuli sinnittelivät jouluun 
saakka Merenkurkussa.

Kun kaikki 25.6.–19.11. kertyneet pai-
kannukset otetaan mukaan, Ivarin kotipii-
rin laajuudeksi saadaan 500 neliökilomet-
riä eli viisi ”atlasruutua”. Paikannuksista 
95 prosenttia keskittyi kuitenkin vain 41 
neliökilometrin eli alle puolen atlasruudun 
alueelle. Tuuli puolestaan liikkui 625 ne-
liökilometrin alueella 25.6.–25.12., joskin 
95 prosenttia paikannuksista mahtui 112 
neliökilometrin sisään.

Lopulta Tuuli ja Ivarkin lähtivät liik-
keelle, ja niin neljän satelliittikotkan syys-
muutosta, talvesta ja kevätmuutosta syntyi 
neljä tarinaa.

Satelliittilähettimet asennetaan mahdollisimman kookkaille pesäpoikasille. Tässä jo liian 
varttunut poikanen ponnahtaa lentoon pesältä ja häviää tavoittamattomiin. iSmo nuuJa

Juhani Koivusaari kiipeää turvavarusteiden 
kera pesälle. Alkukesän tarkastuskierroksella 
poikaset rengastetaan ja mitataan. Samalla 
tutkitaan pesällä olevat saalistähteet, 
otetaan talteen munankuoren kappaleet ja 
kuoriutumattomat munat. iSmo nuuJa

Rengastusvaiheessa poikaset mitataan ja näin voidaan paremmin arvioida, koska sille 
voi asentaa satelliittilähettimen. Tämä viisiviikkoinen, untuvien kirjavoima kolmekiloinen 
poikanen olisi vielä aivan liian pieni. iSmo nuuJa

Lähetin 
SelKään Ja 

matKaan
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tullut syksyllä yli Ahvenanmeren. Lopuksi Meri 

kierteli Östhammarin saaristossa ja vietti maa-

liskuun viimeisen yön Ruotsissa pienellä luo-

dolla 14 kilometriä Ahvenanmeren keskellä si-

jaitsevasta, Suomen ja Ruotsin rajalla olevasta 

Märketin majakasta länteen. Merille ehti kertyä 

167 vuorokauden aikana 2 198 satelliitin rekis-

teröimää lentokilometriä Ruotsin ilmatilassa.

Meri saavutti Eckerön rannikon vain kuu-

den kilometrin päässä paikasta, josta se lähti 

syksyllä ylittämään Ahvenanmerta. Aprillipäivän 

Meri vietti Saltvikin Orrdalsklintillä, Ahvenan-

maan korkeimmalla kohdalla, jonka lähistölle 

ensimmäiset ahvenanmaalaiset aikanaan aset-

tuivat asumaan. Sitten Meri teki melko erikoisen 

viiden vuorokauden ja 375 kilometrin pituisen 

edestakaisen matkan Luvian pohjoispuolel-

le mutta palasi vielä neljäksi päiväksi Orrdals-

klintille! Vasta 22.4. Meri lähti tositarkoituksella 

eteenpäin Ahvenanmaalta ja saapui 26.4. pe-

rille Merenkurkkuun, Korsnäsin Halsöhön, jonne 

se asettui kesää viettämään.

J unnu lähti Merenkurkusta 24.9. Se jäi kui-

tenkin alkuun poukkoilemaan Korsnäsin 

saaristoon, josta määrätietoinen eteneminen 

kohti etelää alkoi 29.9. Ahvenanmaan raja ylittyi 

1.10., ja viikkoa myöhemmin Junnu siirtyi Ecke-

röstä Ruotsin puolelle Östhammarin saaristoon.

Ruotsissa Junnu suuntasi ensin luoteeseen, 

mutta kääntyi Uppsalan läänin pohjoisnurkas-

sa kohti lounasta ja päätyi runsaan kuukauden 

harhailtuaan 10.11. Vänernin koillisnurkkaan. 

Sieltä Junnu jatkoi Vänernin pohjoisrantaa län-

teen ja jäi loppukuun ajaksi järven luoteisreu-

nalta työntyvän massiivisen niemen tyveltä löy-

tämälleen pienten järvien pirstomalle alueelle 

Säfflen kaupungin pohjoispuolella. Junnu lähti 

1.12. jatkamaan kohti lounasta ja saapui pari 

päivää myöhemmin suuren veden äärelle, Poh-

janmerestä Norjan, Tanskan ja Ruotsin väliin 

työntyvän Skagerrakin salmen rannalle. Illaksi 

Junnu ehti Orustin saarelle, jossa se viipyi joulu-

kuun puoliväliin saakka.

Suomalaista 
merikotkahistoriaa

Orustin saareen liittyy annos suomalaista me-

rikotkahistoriaa. Vuonna 1845 Wilhelm von 

Wright, keskimmäinen suomalaisista lintumaa-

lariveljeksistä, avioitui Orustilla asuvan tilan-

omistajan tyttären kanssa ja jäi loppuiäkseen 

asumaan saarelle. Wilhelm von Wright osallistui 

ajan hengen mukaisesti alueen merikotkien hä-

vittämiseen. Hän tutki ja mittasi tarkasti tappa-

mansa merikotkat ja pystyi näin romuttamaan 

siihen asti vallinneen harhakäsityksen, jonka 

mukaan Pohjolassa oli kaksi merikotkalajia: 

merikotka ja isomerikotka. Sekaannus johtui ai-

kuisten ja nuorten höyhenpuvun erilaisuudesta 

– muun muassa siitä, että nuorten lintujen en-

simmäisessä puvussa siipisulat ovat pidemmät 

kuin sulkasadon jälkeen kasvavat uudet sulat.

Orustilta Junnu suuntasi Vänernin lounais-

osan länsipuolella olevalle Mellerudin, Väners-

borgin ja Färgelandan rajaamalle alueelle, jos-

ta talven aikana saatiin peräti 591 paikannusta! 

Tarkkaan ottaen Junnulla oli alueella kaksi noin 

18 kilometriä toisistaan olevaa tukikohtaa, jois-

ta toinen näytti olevan voimakkaasti kiemurtele-

van joen äärellä ja toinen pienehkön järven ran-

nalla – molemmat ehkä erinomaisia kala-apajia?

Oleskeltuaan yli puolitoista kuukautta Mel-

lerudin alueella Junnu teki 7.–15.2. Göte borgin 

ulkosaaristoon partiomatkan, joka kartalla 

näyttää haparoivalla kädellä piirrettyltä kah-

deksikolta, ja palasi takaisin Mellerudiin. Siel-

tä se siirtyi ensin Säfflen lähistölle ja 20.–22.3. 

se teki edestakaisen piston pohjoiseen, lähes 

parinsadan kilometrin päähän keskeiseltä tal-

vialueeltaan Mellerudissa. Ehkä keväthormonit 

jo vetivät Junnua kohti pohjoista? Tästä huoli-

matta Junnu vieläkin palasi Mellerudiin ja viipyi 

siellä 7.4. saakka. Seuraavana päivänä se lensi 

Vänerniin luoteesta työntyvän niemen kärkeen, 

vietti siellä yön ja aloitti määrätietoisen paluun 

kohti Merenkurkkua.

Miksi Junnu kiersi 
Pohjanlahden?

Liikkeelle lähdettyään Junnu eteni alkuun riva-

kasti poikki Värmlannin ja Taalainmaan ja läh-

ti sitten seuraamaan Ruotsin itärannikkoa poh-

joiseen. Merenkurkun alueelle Junnu saapui jo 

13.4 ja oli seuraavana aamuna Uumajan saaris-

tossa noin 60 kilometrin päässä synnyinpesäs-

tään ja vain 37 kilometrin päässä Valassaarilta, 

joilla se oli vieraillut jo 18.9. Tästä huolimatta 

Junnu jatkoi kohti pohjoista, ohitti 17.4. aamul-

la Luulajan ja ylitti samana päivänä noin kello 

14.30 Tornion pohjoisreunalla valtakunnanrajan.

Yövyttyään Junnu käänsi kurssin etelään ja 

ehti iltapäiväksi Kemiin ihmettelemään noin 150 

metrin etäisyydeltä Ajoksen tuulivoimaloita! Seu-

raavaksi Junnu suuntasi pariksi päiväksi sisämaa-

han ja palasi 21.4. rannikolle Kalajoen Rahjan 

saariston kohdalla, josta se jatkoi Kokkolan, Pie-

tarsaaren ja Uudenkaarlepyyn saaristojen kautta 

Mustasaareen ja vihdoin 25.4. Raippaluotoon.

Mutta miksi Junnu lensi 11 vuorokautta ja 

995 kilometriä ympäri Pohjanlahden sen sijaan, 

että olisi lentänyt 60 kilometriä suoraan yli Meren-

kurkun? Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa…

M eri lähti 17.9. satelliittimerikotkista en-

simmäisenä pois Merenkurkun vesiltä. 

Pari päivää myöhemmin Meri saapui Merikarvi-

an ulkosaaristoon, josta se jatkoi 24.9. rannikkoa 

seuraten etelään ja päätyi yöksi Pyhämaan saa-

ristoon. Vielä kaksi viikkoa myöhemmin paikan-

nukset paljastivat Merin olevan Pyhämaan Ka-

jakulman saarella ja Pamprinniemellä. Jo 2.10. 

Meri oli kuitenkin lähtenyt reippaasti kohti etelää 

ja yöpynyt Kustavissa. Seuraavana päivänä se 

jatkoi vielä Iniöön, mutta kääntyi takaisin ja pa-

lasi Pyhämaalle täsmälleen samoille vesille, josta 

oli edellisenä päivänä lähtenyt. Pyhämaan saa-

ristossa on kaikesta päättäen erinomaisia saa-

listusapajia, mahdollisesti kalasatama ja kassi-

lohien kasvattamoita kalanjätteineen ja kotkalle 

saaliiksi kelpaavine muine ruokavieraineen?

Vihdoin 8.10. Meri malttoi jatkaa toden 

teolla eteenpäin: se ylitti Kihdin selän ja yöpyi 

Ahvenanmaalla Brändön saaristossa. Seuraa-

vat kaksi vuorokautta kuluivat Torsten Stjern-

bergin kotivesillä Kumlingessa, josta Meri jatkoi 

11.10. Pohjois-Eckeröhön, josta on hyvä näky-

vyys Ruotsin rannikolle.

Mälarin maisemiin

Kolme päivää jahkailtuaan Meri ylitti Ahvenan-

meren 14.10. Se oleskeli ensin rannikolla, mutta 

sen jälkeen Östhammarin, Uppsalan ja Norrtäl-

jen rajaamalla metsäalueella, jossa muun muas-

sa sijaitsee Ruotsin ja koko maailman ”Dr. Meri-

kotkan”, Björn Helanderin talo. Kuultuaan Merin 

siirtymisestä sisämaahan Helander osasi heti 

antaa selityksen: alueella oli käynnissä mittava 

hirven ja villisian metsästys, joka tarjosi kotkille 

mahtavan tilaisuuden jahtijätteillä herkutteluun.

Meri jatkoi matkaansa kohti lounasta ja saa-

pui 11.11. Mälarille, jossa se viihtyi pari kuukaut-

ta ja lähti 10.1. jatkamaan matkaansa lounaa-

seen. Mutkiteltuaan kolme viikkoa se pysähtyi 

pariksi viikoksi Nyköpingin koillispuolella sijaitse-
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• syysmuutto ja talvi  
(17.9.–14.3.;  
n = 1 121

• kevätmuutto  
(15.3.–26.4.; n = 401

• kesä (27.4.–4.8.;  
n = 1 307

•  syysmuutto ja talvi 
(24.9.–8.4.;  
n = 1 414

• kevätmuutto  
(9.–25.4.; n = 180

• kesä (26.4.–5.8.;  
n = 1 062

Pallukoiden koko riippuu paikannusten 

määrästä. Havainnot, jotka ovat alle 25 

kilometrin etäisyydellä toisistaan, on 

koottu niiden yhteiseen keskipisteeseen. 

Eri keskipisteisiin kertyneiden löytöjen 

määriä on kuvattu erikokoisilla ympyröil-

lä. Niiden halkaisija EI siis kuvasta sitä, 

kuinka laajalta alueelta havainnot ovat 

kertyneet, vaan sitä, kuinka monta ha-

vaintoa on koottu lähekkäin sijainneiden 

havaintojen yhteiseen keskipisteeseen.

Meri ja Junnu viettivät ensimmäisen talvensa 
Ruotsissa.

• Merin reitti 14.10.–31.3.

• Junnun reitti 8.10.–9.4.

valle järvialueelle ja jatkoi sieltä sisämaan mut-

kan kautta Itämeren rannalle Valdemarsvikin 

saaristoon, jossa se asusti 21.2.–7.3. Björn He-

landerille tehdyn ilmoituksen mukaan Valdemars-

vikin lähistöllä oli maaliskuun alkupäivinä nähty 

merikotka, jonka selästä sojotti antenni ja joka 

herkutteli parin muun merikotkan kanssa metsä-

kauriin raadolla. Merihän se siinä mässäili.

Tämän jälkeen Meri suuntasi hieman yllät-

täen yhä kohti etelää, ensin rannikkoa pitkin 

Västervikiin ja sitten sisämaahan välillä kouk-

kaillen aina Oskarshamniin asti, jonne se saapui 

14.3. puolenpäivän jälkeen. Loppupäivän pai-

kannukset tulivat sisämaasta, josta Meri seu-

raavana päivänä aloitti paluunsa Ahvenanmaan 

kautta Merenkurkkuun.

Paluuperä Orrdalsklintille

Paluumatkalla Meri piti vuorokauden pituisen 

tauon 19.3. Söderköpingin saaristossa ja viipyi 

sitten runsaan viikon Norrtäljen pohjoispuolel-

la, täsmälleen sen reitin varrella, jota pitkin oli 

Junnu Wilhelm von Wrightin jäljilläMeri lähti ensimmäisenä
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J o 12.–14.9. Tuuli oli tehnyt tutustumislen-

non Bergöhön, joka sijaitsee yli 30 kilo-

metrin päässä Tuulin pesältä. Sen jälkeen Tuuli 

pysytteli hyvin tiiviisti pesän lähialueilla ja lähti 

vasta joulupäivänä lopullisesti pois Björköbyn ja 

Raippaluodon alueelta.

Pakko lähteä

Mikä hätisti Tuulin ja Ivarin matkaan? Juhani Koi-

vusaaren Västervikissä tekemien muistiinpanojen 

pohjalta kehkeytyy uskottavalta tuntuva vastaus. 

Syksy oli poikkeuksellisen lauha joulukuun puoli-

väliin asti, joten kotkilla ei ollut tarvetta poistua 

Merenkurkusta. Yhtäjaksoinen pakkasjakso alkoi 

14.12. ja kesti aina 9.3. saakka. Kun hellittämät-

tömät pakkaset alkoivat, meri jäätyi ainakin osit-

tain. Joulukuun 16. päivänä lunta tuprutti kerralla 

25–30 senttiä ja myöhemmin lisää monena päi-

vänä. Vahva lumipeite kattoi koko saariston, mikä 

haittasi jäänmuodostusta ja edelleen ammattika-

lastusta jäältä. Kaiken tämän seurauksena kotkat 

eivät voineet itse saalistaa eivätkä myöskään tur-

vautua kalastajien jäälle jättämiin roskakaloihin 

– niitä ei joko ollut lainkaan tai ne peittyivät no-

peasti peräkkäisten lumisateiden alle. Tuntuu sel-

vältä, että aikansa kärvisteltyään ainakin nuorten 

kotkien oli pakko lähteä antoisammille apajille.

Vuodenvaihteeseen mennessä Tuuli oli ehti-

nyt Merikarvialle ja loppiaisaatoksi jo Ahvenan-

maalle Brändöhön. Sitten seurasi parin päivän 

paluuperä Uudenkaupungin saaristoon, jonka 

jälkeen Tuuli siirtyi 8.1. lopullisesti Ahvenan-

maan puolelle: ensin Vårdöhön, sitten pariksi 
kautta tutustumaan 20.–23.1. Ahvenanmaan 

pohjoisosiin, Saltvikiin ja Getaan.

Lågskärin lintuasemalla

Tuulin poukkoiltua kuukauden pääasiassa Vår-

dön, Kumlingen, Sottungan ja Brändön vesillä 

satelliitti tavoitti nuoren merikotkan Lågskärin 

yksinäiseltä majakka- ja lintuasemasaarelta, jos-

sa Tuuli viihtyi runsaan viikon helmi-maaliskuun 

vaihteessa. Seuraavat kaksi viikkoa Tuuli oleske-

li pääasiassa Lemlandissa ja erityisesti sen län-

tisessä saaristossa, jossa se pääsi myös 1,5–2  

kilometrin etäisyydeltä tarkkailemaan Nyhamnin 

ja Båtskärien kuuden tuulivoimalan hyrräystä.

Tuuli aloitti paluun kohti Manner-Suomea ja 

Merenkurkkua 20.3., jolloin se ylitti puolenpäi-

vän aikaan Kihdin ja ehti illaksi Uudenkaupun-

gin lähistölle. Sieltä paluumatka jatkui Säkylän 

Pyhäjärvellä ja Loimaan ja Huittisten välisellä 

metsäalueella pidettyjen pysähdysten jälkeen 

Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan lakeuksien yli 

Oravaisiin, jonne Tuuli saapui 6.4.

I varin lähtöpäivää Merenkurkusta ei tiedetä, 

koska lähetin tilapäisesti mykistyi. Argos-

satelliitin kolmen päivän välein tekemien pe-

rinteisten paikannusten ansiosta kuitenkin tie-

detään, että Ivar oli Björköbyssä vielä 22.12., 

mutta joulupäivän aamuna jo Bergön Rågskä-

retin luonnonsuojelualueella. Vasta 3.1. Ivarin 

saavuttua Luvian saaristoon lähettimen kennot 

saivat riittävästi valoa ja GPS-paikannukset on-

nistuivat jälleen.

Kohtaaminen Tuulin kanssa

Ivar ehti Ahvenanmaalle 8.1., jolloin se yöpyi Vår-

dössä vain 540 metriä etelään paikasta, johon 

Tuuli oli asettunut samana yönä. Aamulla kello 7 

Ivar oli vielä yöpymispaikallaan jonne Tuuli saapui 

kello 7 ja 8 välillä! Mahdollinen tapaaminen jäi 

kuitenkin lyhyeksi, sillä tuntia myöhemmin Ivar oli 

jo siirtynyt viisi kilometriä etelään.

Ivarin talvipaikannukset keskittyvät erittäin 

selvästi Föglön ja Lemlandin eteläiseen saaris-

toon sekä Lemlandin sisäosiin. Valtaosa Ahve-

nanmaan pääsaaresta jäi menneenä talvena sekä 

Ivarin että Tuulin nautinta-alueen ulkopuolelle.

Maaliskuun alussa Ivar teki kymmenen päi-

vän ja 317 kilometrin pituisen kiertomatkan en-

sin ilmeisesti jäänreunaa seuraten Föglöstä 

Kökarin ja eteläisen Nauvon kautta Korppoon 

Jurmon vesille ja sieltä pohjoiseen Houtskariin 

asti, josta takaisin Föglöhön.

Ivar lähti paluumatkalle 25.4. ja noudat-

ti sisämaan halki kulkevaa reittiä Mynämäki–

Lavia–Jalasjärvi–Alavus–Lapua–Kauhava–Uusi-

kaarlepyy, josta se suunnisti rannikkoa pitkin 

Björköbyhyn.

Ahvenanmaan antimet

Ivar ja osittain Tuuli viettivät talvensa Jomalan, 

Maarianhaminan, Lemlandin ja Föglön eteläises-
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Ivar vietti ensimmäisen talvensa Ahvenanmaalla ja Saaristomerellä 8.1.–25.4.2010. Nuolet 
osoittavat reitin alku- ja loppupisteet.
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Tuuli kierteli Ahvenanmaalla ja Saaristomerellä 8.1.–20.3.2010. Nuolet osoittavat reitin alku- 
ja loppupisteet.

päiväksi Föglöhön ja pariksi päiväksi Sottun-

gaan, jonka jälkeen se lähti Kumligen ja Vårdön 

sä saaristossa. Syy on ilmeinen: juuri näillä ve-

sialueilla on suuri määrä vesilintuja talvisaikaan, 

mikäli jääolot sen sallivat. Monena talvena alue 

on jäätön tai siellä on ajojäätä. Menneenä pak-

kastalvena tämän poikkeuksellisen dynaamisen 

alueen jäätilanne vaihteli: joulukuun lopussa 

alue oli jäätön, kuukautta myöhemmin alueel-

la oli hajanaista tai tiheää ajojäätä, helmikuun 

puolivälissä tiheää ajojäätä, maaliskuun puo-

livälissä hajanaista ajojäätä ja maaliskuun lo-

pussa alue oli lähes jäätön. Sisempänä oleval-

ta Sottungan selältä viimeiset jäät lähtivät 13.4.

Tammikuussa ja vielä helmikuussa Ahvenan-

maalla havaittiin suuria vesilintumääriä. Enim-

millään yhdeltä alueelta laskettiin yli 23 000 

tukkasotkaa, lähes 2 000 isokoskeloa, yli tuhat 

kyhmyjoutsenta, kuutisensataa merimetsoa ja 

runsaat sata nokikanaa. Ivarille ja Tuulille oli siis 

runsain mitoin sopivaa syötävää tarjolla. Talven 

aikana saatiin lisäksi useita tietoja kuolleista tai 

huonossa kunnossa olevista kyhmyjoutsenista, 

joiden vieressä merikotkat istuivat odottamas-

sa… Tällaisia havaintoja tehtiin eritoten väylien 

varsilla, muun muassa Turku–Tukholma-väylän 

molemmin puolin Sottungan eteläpuolella, jossa 

Tuuli vietti monta helmikuun päivää.

Tuuli tutustui lintuasemaan Ivar viihtyi jäänreunan tuntumassa

• syysmuutto ja talvi  
(25.12.–19.3.;  
n = 583

• kevätmuutto  
(20.3.–6.4.; n = 196

• kesä (7.4.–5.8.;  
n = 1 365

• syysmuutto ja talvi 
(22.12.–24.4.;  
n = 888

• kevätmuutto  
(25.4.–7.5.; n = 147

• kesä (8.5.–5.8.;  
n = 1 067
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Suuryllätys:  
kesäksi Lappiin!

Tarinat nuorten kotkien poistumisesta ja 
paluusta Merenkurkkuun sujuivat odote-
tusti käsikirjoituksen mukaan. Sitten alkoi 
tapahtua. Kaikki neljä nuorta merikotkaa 
lähtivät kukin vuorollaan Lappiin! Miksi? 
Ajoivatko aikuiset ne pois vakiintuneilta 
reviireiltä? Tuskin, sillä maastohavaintojen 
mukaan jopa kuolemaan johtavat reviiri-
taistelut käydään sukukypsyyden saavut-
taneiden yksilöiden välillä – vuoden ikäi-
set saavat sukkuloida rauhassa aikuisten 
lomassa. Luontevampi selitys voi olla ra-
vintotilanteen muuttuminen: toukokuussa 
kalojen pyynti kutupuroilla oli äärimmäi-
sen helppoa, mutta kesäkuun alussa kutu 
ehtyi. Mutta miksi piti lentää Lappiin asti? 
Avoimia kysymyksiä riittää…

Juhannus kaukana 
pohjoisessa

Uuden näytöksen avasi Tuuli, joka Me-
renkurkun tasolle saavuttuaan jatkoi sa-
man tien Uudenkaarlepyyn saaristoon ja 
sieltä edelleen Kalajoen Rahjan saariston 
kautta 17.–22.4. Hailuotoon. Sieltä palat-
tuaan Tuuli kierteli Uudenkaarlepyyn, Pie-
tarsaaren ja Kokkolan saaristossa, kunnes 
20.–22.5. matkasi Rovaniemelle! Tämä oli 

vasta alkua, sillä kuukauden kuluttua Tuu-
li vietti juhannusta Rostojärvellä, Ruotsin 
pohjoisimmassa nurkkauksessa! Heinä-
kuun puolivälissä oli vuorossa piipahdus 
Porttipahdan altaalla ja Vaskojoen latvoil-
la Lemmenjoen kansallispuistossa. Sen 
jälkeen Lappi oli nähty ja Tuuli pyyhälsi 
päivässä 341 kilometriä Lemmenjoelta Ka-
lixin saaristoon Perämeren rannalle!

Seuraavana lähti Junnu, joka kierrel-
tyään kuukauden Merenkurkussa läh-
ti 29.5. jälleen kiertämään Pohjanlahtea! 
Sundsvallissa Junnu käänsi kurssin suoraan 
pohjoiseen ja saapui 12.6. Sarekin kansal-
lispuistoon. Sieltä Junnun kesäseikkailu 
jatkui yhä ylöspäin Abiskon kansallispuis-
toon, josta se teki juhannuspäivänä edes-
takaisen piston Narvikinvuonolle Atlantin 
äärelle. Tätä kirjoitettaessa Junnu oli pa-
lannut Sarekiin.

Kaatopaikkojen kutsu

Meri viipyi kymmenien muiden lajikump-
paniensa kera kuukauden kutukeitailla 
Hals össä. Kierreltyään hetken Vaasan ja 
Mustasaaren saaristossa Meri lähti muu-
tamaksi päiväksi Hailuotoon ja jatkoi siel-
tä Lokan altaan kaakkoisnurkalle, jossa se 
oleskeli kolmisen viikkoa kesäkuussa ja ai-
van ilmeisesti käytti parinkymmenen muun 
merikotkan tavoin hyväkseen Lokan kylän 

vanhalle kaatopaikalle kärrättyä roskakalaa.
Kaatopaikan äärellä vietetyn jakson 

jälkeen Meri tutustui – koukattuaan ensin 
Venäjän puolelle – neitseellisiin Lapin erä-
maihin: Sarmitunturin, Vätsärin ja Muotka-
tunturien maisemiin.

Viimeisenä pohjoiseen lähti Ivar, joka 
Ahvenanmaalta palattuaan kierteli 8.5.–
27.6. Merenkurkussa, alkuun Björköbyssä 
ja loppuajan Bergössä. Juhannuksen jäl-
keen Ivarkin suuntasi pohjoiseen ja löysi 
toisen Lapin kahdesta nykyään toiminnas-
sa olevasta kaatopaikasta, joka sijaitsee 
Korkiarakanjängän maastossa, noin 15  
kilometriä Rovaniemen eteläpuolella. Vie-
lä ei tiedetä, miksi Ivar on viihtynyt hyvin 
suppealla alueella jo runsaan kuukauden. 
Kuulopuheiden mukaan kaatopaikka on 
mallikelpoisesti hoidettu.

Paljon uutta tietoa

Satelliittimerikotkien ensimmäinen vuosi 
toi mukanaan paljon uutta tietoa nuorten 
lintujen liikkumisesta. Muun muassa seu-
raavat havainnot palaavat mieleen:
1. Muutolle lähdön ajankohta ja muutto-

matkan pituus vaihtelivat kovasti: kak-
si poikasista oli selviä muuttolintuja ja 
kaksi paikkalintuja.

2. Paluuperät olivat niin syys- kuin kevät-
muuton aikana hyvin tyypillisiä.

3. Merikotkat lensivät sekä syksyllä että 
keväällä odottamattoman paljon ja pit-
kiä matkoja sisämaassa eikä rannikkoa 
seuraten. Oliko tämä vain tyypillistä 
nuorten lintujen harhailua, joka osit-
tain johtuu siitä, että ne joutuvat koke-
mattomina saalistajina etsimään muu-
takin ravintoa, esimerkiksi haaskoja, 
kuin elävää kalaa ja riistaa?

4. Koiraat käväisivät keväällä aivan synty-
mäpaikkansa lähistöllä. Myös naaraat 
palasivat Merenkurkkuun, mutta jäivät 
oleskelemaan muutaman kymmenen 
kilometrin päähän syntymäpaikaltaan 
– monien lintulajien koiraathan asettu-
vat yleensä pesimään lähemmäksi syn-
nyinpaikkaansa kuin naaraat.

5. Täysin odottamatonta oli kotkien yk-
simielinen siirtyminen kesäksi Lappiin. 
Oliko pohjimmaisena syynä tähänkin 
se, että merikotkat joutuvat vielä vuo-
den ikäisinä nöyrtymään osittaisiksi 
haaskalinnuiksi? Ainakin Meri ja Ivar 
oleskelivat pitkään kaatopaikalla.

Evästykset tuulivoimaloiden 
rakentajille

Satelliittiseurannan avulla pyrittiin hank-
kimaan merikotkien liikkumisesta uutta 
tietoa, jonka pohjalta osattaisiin rakentaa 
uudet tuulivoimalat merikotkan kannal-

ta mahdollisimman turvallisille alueille. 
Ykköstavoitteena oli kiinnittää lähettimet 
pesiville koiraille ja saada näin mitattua 
tietoa merikotkan saalistusalueen laajuu-
desta. Tähän tavoitteeseen ei valitettavasti 
ole vielä päästy, koska aikuisten lintujen 
kiinniotossa ei ole onnistuttu. Pyyntimene-
telmiä yritetään edelleen kehittää ja pyyn-
tiyrityksiä tehdään reviireillä loppukesän ja 
syksyn aikana.

Mitä nuorten lintujen seurannan pe-
rusteella voidaan viestittää tuulivoiman 
rakentajille? Päällimmäisin viesti on ilman 
muuta, että Raippaluodon tuulipuisto-
hankkeesta on syytä luopua! Raippaluo-
to ja Björköby ovat Suomen merikotkien 
perinteisintä ja keskeisintä pesimäaluet-
ta. Kolme satelliittikotkista vieraili pesästä 
lähdön jälkeen suunnitellun puiston alu-
eella. Lisäksi tuulipuiston rakentamiseen 
varatun alueen keskeltä löytyi syyskesällä 
2009 kokonaan uusi pesä, jonka poikaset 
tulisivat sekä Suomen että Norjan satelliit-
tikotkista kertyneen tiedon perusteella ole-
maan erittäin alttiina törmäyksille.

Satelliittipaikannukset osoittavat sel-
västi, että vaikka nuoret linnut liikkuvat 
vuoden aikana hyvin laajalla alueella, pai-

kannukset keskittyvät voimakkaasti muu-
tamille paikoille, joiden ympäristötekijät 
on mahdollisimman pian tarkemmin selvi-
tettävä. Ensimmäisen vuoden lentoreittien 
perusteella merikotkat lentävät paikoin 
hyvinkin kapeista ”porteista”. Esimerkiksi 
Merikarvialla kaikkien neljän satelliittikot-
kan reitit kulkivat syysmuutolla noin neljän 
kilometrin levyisestä portista etelään.

Merikotkan suojelua edistääkseen me-
rikotkatyöryhmä toivoo tuulivoimaloiden 
sijoittuvan alueille, jotka kokonaisuuden 
kannalta siihen parhaimmin soveltuvat. 
Sellaisia alueita ovat esimerkiksi kaupun-
git, satamat, teollisuusalueet, ydin- ja hiili-
voimalaitokset sekä laskettelurinteet.

Merikotkatyöryhmän tutkimus jatkuu. Ta-
kana on vasta satelliittiseurannan ensimmäi-
nen vuosi. Seuraavaksi jännitetään, milloin ja 
minne Meri, Junnu, Tuuli ja Ivar suuntaavat 
pohjoisilta kesänviettopaikoiltaan.

Lisätietoa:
Merikotkatyöryhmä pyrkii välttämään lajin suojelun ja tuu-
livoiman yhteentörmäyksiä, ja sen näkemykset on koottu 
ohjeiksi suunnittelulle:
http://www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/ohje_merikot-
ka_ja_tuulivoima.pdf.
Satelliittimerikotkien matkapäiväkirjat ja lähettimet:
http://www.luomus.fi/elaintiede/merikotkat/

Tuulivoimapuistojen 
SiJoituSta 
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Nuorten merikotkien liikkeistä saatiin heti ensimmäisenä vuonna uutta tietoa. Jarmo Juntunen

Tuulimyllyt voivat koitua merikotkan kohtaloksi. Tämä vanha merikotka kohtasi matkansa 
pään Gotlannin Näsuddenilla. Stellan hedgren


