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Petokatsaus 2003
RSLH ry:n toimialueelta (Rauma, Eurajoki, Lappi, Pyhäranta, Kodisjoki)

Vuosi 2003 oli petolinnuston kannalta monella tapaa erikoinen. Pitkästä aikaa alueella oli kunnon 
myyrähuippu, joka innosti monet myyräspesialistit pesimään runsaina. Lisäksi käynnissä olevan 
atlasprojektin ansiosta retkiä suunnattiin uusille alueille, ja samalla löydettiin myös uusia petolintujen 
reviirejä ja pesiä. Havainnot tähän katsaukseen on kerätty pääosin atlas-tietokannasta.

Merikotka (Haliaeetus albicilla)
Alueelta on tiedossa kaksi pesää, joista toisessa pesintä onnistui ja kaksi poikasta rengastettiin.

Mehiläishaukka (Pernis apivorus)
Mehiläishaukka jatkaa hiljaista ja piilottelevaa elämäänsä alueella. Reviirejä havaittiin melko 
tavanomaiseen tapaan, ja pesinnät varmistettiin kahdelta paikalta. Ainoalta löydetyltä pesältä 
rengastettiin kaksi poikasta.
Asutut reviirit: 9
Varmat pesinnät:
Ej 1 lentopoikue
La 1 pesä

Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)
Ruovikoittemme peto tuntuu kasvattavan pesimäkantaansa hitaasti mutta varmasti. Pesimäaikaisia 
havaintoja on alkanut kertyä joka puolelta aluetta. Tänä vuonna saatiin epäsuorin todistein varmistetuksi 
kuusi pesintää. Poikasia ei rengastettu.
Asutut reviirit: 10
Varmat pesinnät:
Ej 1 pesintä (lentopoikue)
Ko 2 pesintää (saaliinkantoa)
La 2 pesintää (lentopoikueita)
Ra 1 pesintä (saaliinkantoa)

Kanahaukka (Accipiter gentilis)
Viime vuoteen verrattuna selvästi parempi vuosi kanahaukalle. Varmistettuja pesintöjä oli tänä vuonna 
komeasti 11. Pesinnät olivat myös entistä tasaisemmin jakautuneet kunnittain. Poikasia rengastettiin 
yhteensä ainakin 14. Yhdessä pesässä varttui peräti neljä poikasta.
Asutut reviirit: 18
Varmat pesinnät:
Ej 2 pesää, 1 lentopoikue
Ko 1 pesä
La 3 pesää
Py 1 lentopoikue
Ra 2 pesää

Varpushaukka (Accipiter nisus)
Totuttuun tapaan varpushaukan pesiä löydettiin niukasti, vaikka laji on todellisuudessa alueellamme 
epäilemättä runsaampi. Kiinnostus lajia kohtaan tuntuu puuttuvan. Varmoja pesintöjä tänä vuonna 
kolme, kaikki Eurajoelta.
Asutut reviirit: 13
Varmat pesinnät:
Ej 1 pesä, 2 lentopoikuetta

Hiirihaukka (Buteo buteo)
Hyvän myyrävuoden ja parin innokkaan pesien etsijän ansiosta hiirihaukan pesintöjä varmistettiin huikeat 
19! Varsinkin Lapista ja Pyhärannasta löytyi paljon uusia pesiä. Sen sijaan Raumalla monet vanhat pesät 
olivat autioituneet eikä uusia juuri löytynyt. Poikasia rengastettiin yhteensä ainakin 16. Kaksi pesintää 
todettiin varmuudella tuhoutuneiksi.
Asutut reviirit: 40
Varmat pesinnät:
Ej 3 pesää, 2 lentopoikuetta
Ko 1 pesä
La 8 pesää
Py 4 pesää
Ra 1 pesä



Sääksi (Pandion haliaetus)
Viime vuosiin verrattuna tuttu tilanne. Eurajoelta tiedossa on kaksi pesää, joista rengastettiin myös 
poikaset (2+2). Raumalta on tiedossa yksi pesä. Muualta pesät ovat hukassa, vaikka sääksiä näkyykin 
pesimäaikaan monilla järvillä ja merenlahdilla kalastelemassa.
Asutut reviirit: 6
Varmat pesinnät:
Ej 2 pesää
Ra 1 pesä

Tuulihaukka (Falco tinnunculus)
Tuulihaukka on palannut! Myyrähuippu toi alueellemme peräti neljä pesivää paria. Kaikki pesät olivat 
pöntöissä, joista poikasia rengastettiin yhteensä 21. Muita reviirejä ei näiden lisäksi ollut.
Varmat pesinnät:
Ej 3 pesää
Ko 1 pesä

Ampuhaukka (Falco columbarius)
Pyhärannasta pesimäaikainen havainto parista.

Nuolihaukka (Falco subbuteo)
Pesintöjä varmistettiin tänä vuonna kolme. Kaksi pesistä sijaitsi saaristossa, kolmaskin rannikolla. Yksi 
pesä sijaitsi erään kesämökin pihamännyssä asukkaiden tietämättä siitä mitään! Tästä pesästä 
rengastettiin kaksi poikasta. Tyypillinen vuosi nuolihaukalle.
Asutut reviirit: 13
Varmat pesinnät:
Ra 2 pesää
Py 1 pesä

Huuhkaja (Bubo bubo)
Perinteisesti huuhkaja on ollut Rauman seudulla muutamien harrastajien erityisen mielenkiinnon 
kohteena, joten reviirit ovat tarkkaan tiedossa. Pesintöjen määrä oli viime vuosien keskitasoa. Poikasia 
rengastettiin yhteensä 11. Kolmen poikasen poikueita oli vain yksi.
Asutut reviirit: 27
Varmat pesinnät:
Ej 3 
La 1
Py 2
Ra 2

Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)
Pikkupöllömme ei myyrävuodesta huolimatta innostunut tavanomaista runsaampaan pesintään. 
Varmistettuja pesintöjä oli kolme. Ainakin molemmat Rauman pesät olivat luonnonkoloissa. Pöntöt eivät 
tunnu varpuspöllölle oikein kelpaavan.
Asutut reviirit: 12
Varmat pesinnät:
Ej 1 pesä
Ra 2 pesää

Lehtopöllö (Strix aluco)
Normaalivuosina alueemme runsain pöllö. Pesivien parien määrä oli tänä vuonna jopa hieman 
edellisvuosia suurempi. Varmoja pesintöjä mukavat 25, jotka kaikki perinteisesti rannikon läheisyydessä. 
”Sisämaasta” on tiedossa vain yksi reviiri. Kaikki löydetyt pesät olivat pöntöissä. Poikasia rengastettiin 
yhteensä ainakin 48. Pyydystetyistä naaraista neljä oli kontrolleja: kaukaisin oli tullut Toijalasta 
Pyhärantaan, eräästä raumalaisesta viimevuotisesta poikueesta tavattiin nyt kaksi lintua pesivänä 
(Raumalla ja Eurajoella), yksi vanha naaras pesi viimevuotisella reviirillä.
Asutut reviirit: 43
Varmat pesinnät:
Ej 7 pesää, 1 lentopoikue
Py 4 pesää, 3 lentopoikuetta
Ra 9 pesää

Viirupöllö (Strix uralensis)
Samoin kuin lehtopöllöllä; pesiviä pareja hieman tavanomaista enemmän. Varmistettuja pesintöjä 
yhteensä kahdeksan. Poikasia rengastettiin yhteensä 16. Pyhäranta on yllättäen nousemassa alueemme 
viirupöllökuntien parhaimmistoon.
Asutut reviirit: 15
Varmat pesinnät:
Ej 3 pesää
Ko 1 pesä



La 1 pesä
Py 3 pesää

Lapinpöllö (Strix nebulosa)
Pesimäaikainen havainto Pyhärannasta.

Sarvipöllö (Asio otus)
Hämmästyttävä massaesiintyminen. Alueelta löytyi yhteensä 49 pesää/poikuetta. Suurin osa pesinnöistä 
tuli tietoon vasta maastopoikasten kerjuuäänten perusteella. Maastopoikueissa oli keskimäärin 1,97 
poikasta (n=32). Esiintyminen vaikutti kuitenkin olevan epätasaista. Eurajoen kunnasta löytyi vain kolme 
poikuetta, vaikka kuunteluretkiä tehtiin aktiivisesti. Tälle ”tyhjiölle” ei tunnu löytyvän järkevää selitystä. 
Poikasia rengastettiin koko alueella tiettävästi vain yksi.
Asutut reviirit: 58
Varmat pesinnät:
Ej 3 lentopoikuetta
Ko 2 lentopoikuetta
La 1 pesä, 11 lentopoikuetta
Py 1 pesä, 13 lentopoikuetta
Ra 1 pesä, 17 lentopoikuetta

Suopöllö (Asio flammeus)
Ko Otajärvi, pesimäaikainen havainto.

Helmipöllö (Aegolius funereus)
Myös helmipöllö pesi alueella poikkeuksellisen sankoin joukoin. Pesintöjä varmistettiin 16, joista viisi oli 
pöntöissä, viisi luonnonkoloissa ja kuusi löytyi lentopoikasvaiheessa. Ainakin neljä löydetyistä pesistä 
tuhoutui; pönttöpesinnöistä näätä tuhosi kaksi. Poikaset saatiin rengastettua vain yhdestä pöntöstä (5 
poikasta). Helmaritkin tuntuivat jostain syystä välttelevän Eurajoen seutuja!
Asutut reviirit: 39
Varmat pesinnät:
Ej 1 pesä
Ko 2 pesää
La 2 pesää
Py 2 pesää, 3 lentopoikuetta
Ra 3 pesää, 2 lentopoikuetta

Alueella ovat petolintuja rengastaneet:
Kai Leppimäki, Ari Rantamäki, Hannu Virtanen ja Ville Vasko

Katsauksen syntymistä ovat edesauttaneet seuraavat henkilöt: Timo Aro, Tuija Fagerlund, Kalle Haapala, 
Jyri Halme, Ilona Hankonen, Esa Helander, Anna Innola, Jari Junnila, Jarmo Junnila, Seppo Kivislahti, 
Paavo Klytseroff, Simo Laaksonen, Janne Lampolahti, Sami Lyytinen, Jaakko Mäki-Jaakkola, Jyri Mäki-
Jaakkola, Sven Nordqvist, Esa ja Antti Partanen, Hannu Pihlasalo, Veli Puputti, Tomi Raita, Tapio Sarlund, 
Raimo Sundelin, Pasi Tanner, Kari Toivonen, Timo Trogen, Juha Uusitalo, Pentti Uusitorppa, Juha Wallin, 
Raimo Wallin, Rauno Varjonen, Matti Vastiala ja Mikael Wickman.

Katsauksen kokosi Ville Vasko.
yhteystiedot vvvask@utu.fi puh.040-7558217
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