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Apurahoja sääksen suojeluun
Sääksisäätiön hallitus on myöntänyt neljä apurahaa sääksen tutkimus- ja suojelutyön tukemiseen:
- Eino Lohikallio, Pertunmaa, 500 mk tekopesän rakentamiseen hartolalaiselle sääksiparille, joka oli menettänyt
ikimuistoisen pesänsä suolle rakennetun tien takia;
- Jouni Ruuskanen, Kajaani, 2.000 mk tekopesäverkoston jatkotöihin Oulujärven ympäristökunnissa;
- Lapin sääksityöryhmä Matti Suopajärvi, Raimo Koskenkorva ja Kari Oittinen, 5.000 mk pesätarkastuksiin,
tekopesien rakentamiseen ja muihin kenttätöiden kustannuksiin Lapin läänin alueella;
- Veiko Tarsa, Lohja, 1.500 mk Lohjan ja Inkoon alueiden tekopesäverkoston kenttätöiden kuluihin.
Lisäksi Sääksisäätiön hallitus on myöntänyt kolme tunnustusapurahaa säätiön toiminnan oma-aloitteisesta ja
ansiokkaasta tukemisesta:
- Jouko Alhainen, Humppila, 1.500 mk Kangasalan Pohtiolammen sääksikeskuksen yleisötornin suunnittelusta;
- Harri Salo, Hämeenlinna, 3.000 mk tunnustuksena säätiön erilaisten rakennus-, varainhankinta- ym. töiden
pitkäaikaisesta tukemisesta;
- Jussi Karhula, Lammi, 1.000 mk Lammin ja Asikkalan rajaseudun sääksikannan tuloksellisesta kartoitustyöstä.
Polkupyörällä liikkunut nuori lukiolainen löysi kesällä 1997 kahdeksan sääksenpesää. "Karhulan etsintätyön tulos vetää
vertoja jopa Pentti Linkolan takavuosien saavutuksille Hämeen sääksimetsissä", Sääksisäätiö perustelee
tunnustusapurahan myöntämistä.
Sääksisäätiö perustettiin Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen aloitteesta vuonna 1990 sääksen suojelutyön
taustatueksi. Sääksisäätiön hallitukseen sen perustajayhdistys valitsee kolme jäsentä. Muut hallituksen jäsenet nimeää
Luonnontieteellinen keskusmuseo (Eläinmuseo), Suomen Lintutieteellinen Yhdistys, Suomen luonnonsuojeluliitto ja
BirdLife Suomi. Säätiön kotipaikka on Hämeenlinna.
Sääksisäätiö jakaa vuosittain apurahoja sääksien parissa työskenteleville tutkijoille. Säätiön tuki pyritään ohjaamaan
sellaisiin kohteisiin, jotka edistävät sääksensuojelua käytännössä. Laajat maakuntakohtaiset tekopesäverkostot ovat
esimerkkejä tällaisesta työstä.
Suomen sääkset ovat vuodesta 1970 lähtien olleet tarkan vuosittaisen seurannan kohteena. Noin tuhannen parin
sääksikantamme tunnetaankin varsin hyvin. Vuonna 1994 tarkastettiin 961 asuttua sääksenpesää. Niistä 42 prosenttia
oli tekopesissä. - Suomen sääkset viettävät talvensa trooppisessa Afrikassa. Paluu Sahelin alueelta pohjoisille
pesimäseuduille käynnistyy maaliskuussa. Suomeen sääkset ennättävät jo huhtikuussa, kun suuret järvet ovat vielä
jäässä.
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