
-blogissa vuosina 2013—2014 esiteltiin suomen uhanalaisten 
lajien kirjoa ja ihmisiä, jotka tekevät suurella sydämellä 
töitä lajien puolesta

Maakotka
Kotkamies

en arvannut 1970-luvun alussa aloitellessani lintuharrastusta vielä 
joskus saavani palkkaa lintujen seuraamisesta, mutta niin vain 
kävi. aika tarkoin kaksikymmentä vuotta sitten minulle esitettiin 
mahdollisuutta ottaa vastuulleni valtakunnallinen maakotkaseu-
ranta ja tässä ollaan.

olenko unelmatyössäni? totta kai! olen löytänyt kymmeniä 
uusia kotkapesiä, tarkastanut suuren joukon vanhoja pesiä ja saa-
nut olla satoja päiviä ulkona. toki myös pitkiä päiviä toimistossa 
tallentamassa havaintoja ja kirjoittamassa raportteja ynnä muuta.

olen saanut tutustua kollegoihin naapurimaissa ja kauempana-
kin, ja monista heistä on tullut ystäviä myös työn ulkopuolella.

maakotkan porotaloudelle aiheuttamat vahingot korvataan 
reviiriperusteisesti, ja järjestelmän vaatima yhteistyö poromiesten 
kanssa on antanut näköalapaikan tähän elinkeinoon. yhteistyö on 
vahvistanut näkemystäni, että vaikeatkin asiat on mahdollista sel-
vittää, jos siihen on halua.

maaliskuussa alkavaa kotkasoidinta odotellessa.

Maakotka pororenkinä

noin 90 prosenttia suomen maakotkista pesii poronhoitoalueella.
maakotka käyttää ravinnokseen myös poronvasoja jänisten, 

kanalintujen ja muiden saaliseläinten lisäksi.
maakotkan ja poronomistajien välit eivät aina ole olleet parhaat 

mahdolliset, ja sen ovat kotkat saaneet tuntea. helppoa ei aina ole 
ollut poronomistajallakaan.

mutta aika ja asenteet muuttuvat. nyt kuusamolainen 22 vuotta 
vanha maakotka nimeltään tytti , toki syntyjään kuhmolaisia, on 
astunut porotalouden palvelukseen.

kotkalle on laitettu satelliittilähetin. kun sen paikannuksia tulee 
enemmän yhdeltä paikalta, sieltä voi löytyä jonkin suurpedon tap-
pama poronraato, jolla tytti on ruokailemassa ja josta poronomis-
taja saa korvauksen.

vasta reilun kuukauden mittaisen työjaksonsa aikana tytti on 
ehtinyt opastaa ainakin neljälle poronraadolle.

lisätietoa pororenki tytin töistä on sivulla www.petohanke.f/
ajankohtaista

Kotkamiehenä tunnettu Tuomo Ollila on komeiden lintujen suojelun 
veteraani: hän on tehnyt töitä maa- ja merikotkan, tunturi- ja muutto-
haukan ja kiljuhanhen pelastamiseksi kaksi vuosikymmentä. Lintujen 
lisäksi Ollila rakastaa Lappia.

Rakkaudesta lajiin -kampanjan marraskuun tähti on maakotka, joka syö kaiken 
lihan minkä kiinni saa. Teksi: Tuomo Ollila.

kotkamies sääskien saaliina. kuva: metsähallitus / matti 
mela




