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Tiivistelmä 
 

Luonnonsuojelugenetiikalla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja lajien suojelemista 

evoluutio- ja molekyyligenetiikan keinoin. Maakotka on osassa levinneisyysaluettaan 

uhanalainen laji, jonka geneettistä tilannetta on kuitenkin tutkittu toistaiseksi melko vähän. 

Tässä tutkielmassa kuvaan maakotkan tilannetta ja geneettistä tutkimusta palearktisella alueella 

ja etenkin Suomessa. 

Useassa tutkimuksessa on haluttu selvittää maakotkan geneettistä monimuotoisuutta ja 1800- 

ja 1900-lukujen vaihteen vainon vaikutusta siihen. Maakotkan geneettinen monimuotoisuuden 

todettiin olevan oletettua parempi, eikä lähihistoriassa tapahtuneen pullonkaulan vaikutusta 

löytynyt vainosta huolimatta. Asiaan saattaa kuitenkin vaikuttaa maakotkan pitkäikäisyyden 

toimiminen puskurina geneettisen monimuotoisuuden heikkenemistä vastaan.  

Maakotkan populaation huomattiin jakautuvan kahteen haploryhmään palearktisella alueella, 

välimerellinen haploryhmä Alppien eteläpuolisilla alueilla ja holarktinen haploryhmä 

kaikkialla muualla. Maakotkaa pidetään kotipaikkauskollisena lajina, joka palaa 

synnyinseuduilleen lisääntymisiän saavutettuaan. Silti maantieteellistä jakautumista Suomen 

maakotkien genetiikassa ei havaittu. Suomen maakotkien dispersaalia tutkittaessa, huomattiin 

maakotkien pesivän kauempana synnyinseuduiltaan Pohjois-Suomessa kuin etelämpänä. 

Tämän voidaan ajatella johtuvan Pohjois-Suomen suuremmasta yksilötiheydestä. Lisäksi 

saatiin selville, että maakotkalla on selviytynyt viimeisestä jääkaudesta kahdessa turvapaikassa, 

joista toinen on sijainnut Välimeren alueella ja toinen jossain päin Aasiaa.  

Suomessa selvitettiin ensimmäisen kerran kumppanin vaihtuvuusprosentti maakotkalle. 

Tulokseksi saatiin 23 %, joka on yllättävän suuri siihen nähden, että maakotkaa pidetään pitkälti 

yksiavioisena lajina. Saman suuntaisia tuloksia on saatu kuitenkin muidenkin petolintulajien 

kumppanin vaihtuvuusprosenttia tutkittaessa. Yleisintä kumppanin vaihto oli odotetusti 

epäonnistuneen pesinnän jälkeen. 

Yllättävän korkeasta geneettisestä monimuotoisuudesta huolimatta, maakotkan tilannetta tulisi 

seurata tulevaisuudessa niin perinteisin kuin geneettisinkin keinoin. Voidaan myös todeta, että 

nämä geneettiset tutkimukset tuottavat monenlaista tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää 

tulevaisuudessa maakotkan suojelutoimia suunnitellessa.  
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1. Johdanto 

 

1.1 Eliöiden uhanalaisuus ja sen luokitteleminen 

 

Eliölaji tai sen populaatio on uhanalainen, jos siihen kohdistuu lopullisen häviämisen uhka. 

Suomen punaisen kirjan mukaan (Hyvärinen ym., 2019) uhanalaisuutta kategorisoidaan 

IUCN:n (International Union for Conservation of Nature) luokituksella. Luokituksen mukaan 

sukupuuttoon kuolleet lajit kuuluvat luokkaan hävinneet (RE) ja uhanalaiset lajit luokitellaan 

kolmeen luokkaan, äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet 

(VU). Muita luokkia ovat silmällä pidettävät (NT), elinvoimaiset (LC) ja puutteellisesti tunnetut 

(DD). Lajien uhanalaisuuden arvioimisessa käytetään IUCN:n kriteerejä niin Suomessa, kuin 

muuallakin maailmassa. Näihin kriteereihin kuluu populaatiokoon pieneminen, 

maantieteellisen alueen koko (levinneisyys-, esiintymisalue tai molemmat), pienessä 

populaatiokoossa tapahtuva jatkuva taantuminen, pirstoutuminen tai voimakas kantojen 

vaihtelu ja hyvin pieni populaatiokoko tai erittäin rajoittunut esiintyminen. Häviämisriskin 

kvantitatiivinen analyysi on yksi kriteereistä. Se arvioi eläimen todennäköisyyttä hävitä tietyllä 

aikavälillä. Tätä kriteeriä ei kuitenkaan käytetä Suomessa, koska kriteerin vaatimia analyysejä 

ei ole Suomessa käytettävissä (Hyvärinen ym., 2019). 

 

1.2 Geneettinen monimuotoisuus ja populaatiorakenne 

 

Uhanalaisen lajin geneettisen monimuotoisuuden ja populaatiorakenteen ymmärtäminen on 

tärkeää, jotta lajia voitaisiin suojella kyseiselle lajille sopivimmalla tavalla (Craig ym., 2016). 

Lajin selviytymisen kannalta on tärkeää, että laji pystyy sopeutumaan muutoksiin. Geneettisen 

monimuotoisuuden uskotaan olevan välttämätöntä, jotta sopeutumista voisi tapahtua. Jos 

populaatiokoko pienenee huomattavasti, se voi johtaa geneettisen muuntelun vähenemiseen. 

Muuntelun väheneminen johtaa monesti geneettiseen ajautumiseen ja sukusiittoisuuteen, joiden 

seurauksena haitalliset resessiiviset alleelit voivat yleistyä populaatiossa, jolloin populaation 

kelpoisuus huononee ja sukupuuton riski kasvaa (Bourke ym., 2010). Geneettisen 

monimuotoisuuden väheneminen, pieni populaatiokoko, stressi ja muut populaatioon 
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selviytymismahdollisuuksia huonontavat bioottiset ja abioottiset tekijät vahvistavat toisiaan. 

Tämä sukupuuttokierre johtaa lopulta populaation sukupuuttoon (Godwin ym., 2020). 

 

1.3 Luonnonsuojelugenetiikka 

 

Frankhamin (2010) mukaan luonnonsuojelugenetiikka on biodiversiteetin eli luonnon 

monimuotoisuuden suojelemista evoluutio- ja molekyyligenetiikan keinoin. Biodiversiteetin 

suojelu pitäisi IUCN:n mukaan toteuttaa geeni-, laji- ja ekosysteemitasolla. Genetiikan 

menetelmiä voidaan hyödyntää näissä kaikissa kolmessa. Geenitason suojelussa geneettisten 

menetelmien käyttö on aika itsensä selittävää. Lajitasolla genetiikan avulla voidaan selvittää 

lajin häviämiseen liittyviä riskejä, kuten sukusiittoisuutta, geneettisen monimuotoisuuden 

vähenemistä ja siitä johtuvaa sopeutumispotentiaalin häviämistä (Frankham, 2010). Efektiivistä 

populaatiokokoa (Ne) käytetään arvioimaan, kuinka suuri populaation tulisi olla, jotta 

sopeutumispotenttiaali säilyisi. Efektiivinen populaatiokoko 50 riittää 

sukusiittoisuusongelmien välttämiseen lyhyellä aikavälillä. Jotta sopeutumispotentiaali säilyisi 

pidemmällä aikavälillä, tulisi populaatiokoon olla 500 yksilöä tai enemmän (Frankham ym., 

2014). Geneettinen monimuotoisuus vaikuttaa myös koko ekosysteemin monimuotoisuuteen, 

toimintaan ja selviytymiseen (Frankham, 2010). Geneettisen analyysin avulla voidaan määrittää 

populaation rakenne ja havaita siinä tapahtuvia muutoksia, kuten muuttoliikenteen vaikutuksia 

ja seurauksia ilmaston lämpenemisestä ja muista muutoksista elinympäristössä (Craig ym., 

2016). 

Moritzin (1994) mukaan pelkkä taksonominen luokittelu ei kuvaa riittävän hyvin geneettistä 

monimuotoisuutta. Aina ei myöskään kannata suojella kaikkia mahdollisia geneettisesti 

erilaisia yksiköitä, koska osa voi olla huonosti nykyiseen tilanteeseen sopivia, ja näistä 

luonnonvalintakin pyrkii eroon. Näiden seikkojen vuoksi taksonomian sijaan 

luonnonsuojelugenetiikassa käytetään usein hoitoyksikköjä ja evolutiivisesti merkittäviä 

yksikköjä. Evolutiivisesti merkittävät yksiköt ovat mitokondrio-DNA perusteella 

monofyleettisiä (sisältäen kaikki kantamuodosta polveutuvat linjat) ja eroavat merkittävästi 

toisistaan nukleaarisen DNA:n osalta. Evolutiivisesti merkittäviä yksiköitä käytetään erityisesti, 

kun pyritään sopeutumispotentiaalin säilyttämiseen. Hoitoyksiköt ovat populaatioita, jotka 

eroavat merkittävästi muista nykyisistä populaatioista kumman tahansa, joko mitokondriaalisen 
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tai nukleaarisen DNA:n alleelifrekvenssien perusteella. Hoitoyksikköjä hyödynnetään yleensä 

populaatioiden suojelutoimissa ja monitoroinnissa (Moritz, 1994).  

 

1.4 Maakotka (Aquila chrysaetos) 

 

Maakotka on pitkäikäinen laji, joka saavuttaa lisääntymisiän 5-vuotiaana (Masden ym., 2010; 

Nebel ym., 2019). Naaras on koirasta suurempi niin kuin monilla muillakin petolintulajeilla. 

Maakotkat ovat pitkälti yksiavioisia, mutta ne pariutuvat uudestaan, jos edellinen kumppani 

kuolee. Joidenkin yksilöiden (enimmäkseen naaraiden) on myös havaittu vaihtavan puolisoa, 

jos pesimätulos on ollut edellisen kumppanin kanssa huono (Watson, 2010).  

Maakotka on melko kotipaikkauskollinen laji. Nuoret maakotkat saattavat kierrellä kaukanakin 

synnyinseuduiltaan, mutta usein lisääntymisikäiset yksilöt asettuvat asumaan suhteellisen 

lähelle paikkaa, missä ovat syntyneet (Nebel ym., 2019). Kaikkein pohjoisimpia populaatioita 

lukuun ottamatta, aikuiset maakotkat pysyvät pesimäseuduillaan myös talvella. Nuoret 

maakotkat muuttavat kuitenkin talveksi etelämmäksi (Lyly ym., 2015). Maakotkan pesä 

sijaitsee havupuussa tai vuoristoisella alueella se voi sijaita myös jyrkänteellä (Watson, 2010). 

Monesti pesimäalueella sijaitsee myös yksi tai useampikin varapesä, joita kotka käyttää eri 

kesinä. Tämä käytös voi liittyä kotkilla parisuhteen ylläpitämiseen. Syyksi varapesiin on 

ehdotettu myös loisilta puolustautumista (Kochert & Steenhof, 2012). Naaras munii yhden tai 

kaksi munaa maalis- ja huhtikuun vaihteessa ja hautoo niitä 38–42 päivää. Jos poikasia on kaksi, 

ensimmäisenä kuoriutunut saattaa tappaa nuoremman sisaruksensa (Watson, 2010).  

Watsonin (2010) mukaan maakotka käyttää ravintonaan yleensä pieniä ja keskikokoisia 

nisäkkäitä, kanalintuja ja joitakin sorkkaeläimiä. Tietyissä osissa levinneisyysaluettaan 

maakotka metsästää myös matelijoita. Vaikka maakotkan pesä sijaitsisi metsässä, se tarvitsee 

pesimäalueelleen avoimempia paikkoja esim. soita metsästysalueiksi. Pesinnän aikana koiras 

metsästää ravintoa naaraan hautoessa. Jos naaras kuolee poikasten ollessa pieniä, myös poikaset 

kuolevat. Koiras tuo kyllä ruokaa pesään, mutta se ei osaa pilkkoa saalista poikasille (Watson, 

2010). 

Maakotka ravintoketjun huipulla elävänä petona vaikuttaa saaliseläintensä populaatiokokoon 

ja sitä kautta koko ekosysteemiin. Lisäksi maakotkan elinalueella viihtyy muitakin uhanalaisia 

lajeja, joten suojelemalla maakotkan elinaluetta, voidaan samalla suojella monia muitakin lajeja. 
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Maakotka on ollut osana myös monien kansojen kulttuurissa ja perinteissä (Watson, 2010). 

Maakotkan populaatiokokoa on seurattu 50-luvulta lähtien Suomessa (Saurola, 2012), mutta 

maakotkan genetiikkaa on tutkittu ylipäätään melko vähän ja suuri osa tutkimuksista on tehty 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomen tilannetta kuvaavia, genetiikkaan keskittyviä 

tutkimuksia maakotkaan liittyen löysin vain kaksi tuoretta pro-gradututkielmaa.  

Tässä tutkielmassa kuvaan maakotkan tilannetta ja geneettistä tutkimusta palearktisella alueella, 

etenkin Suomessa. Lopuksi käyn läpi maakotkan tutkimuksen ja suojelun tulevaisuutta. Mikä 

on maakotkan tilanne nyt ja miltä sen tulevaisuus vaikuttaa? Mitä tähän mennessä on tutkittu? 

Onko jotain, mitä kannattaisi tutkia enemmän? Onko alueita, joiden maakotkapopulaatioiden 

genetiikkaa on tutkittu hyvin vähän tai ei ollenkaan? Miten maakotkaa tulisi tulevaisuudessa 

suojella? 

 

2. Palearktisen alueen maakotkat 

 

2.1 Maakotkan tilanne 

 

Maakotka (Aquila chrysaetos) on yksi laajimmalle levinneistä petolintulajeista. Sen 

levinneisyys kattaa käytännössä koko palearktisen alueen. Palearktiseen alueeseen kuuluu 

Eurooppa, Aasian Himalajan pohjoispuolella oleva osa ja Afrikan pohjoisosat (Nebel ym., 

2015). Maailmanlaajuisen uhanalaisuus luokituksen mukaan maakotka kuuluu luokkaan 

elinvoimainen (LC), mutta paikoitellen se on uhanalainen tai sitä ei tavata enää osassa maata 

ollenkaan pesimälintuna (Nebel ym., 2019). Irlannista maakotka hävisi 1900-luvun 

alkupuolella, mutta 2000-luvulla sitä on siirtoistutettu takaisin Skotlannin populaatiosta 

(O’Toole ym., 2002). 

Maakotkien kantaan vaikutti 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa monin paikoin ihmisten 

kielteinen suhtautuminen maakotkiin uhkana kotieläimille. Lisäksi maakotkaa vainottiin, sillä 

se saalistaa myös ihmisten arvostamia riistaeläimiä. Toinen suurimmista syistä kannan 

supistumiseen oli maakotkalle sopivien elinalueiden pirstoutuminen (Nebel ym., 2015). 

Maakotka on nykyään suojeltu laji kaikkialla Euroopassa. Laittomasti niitä saatetaan kuitenkin 

edelleen ampua tai myrkyttää. Elinalueiden pirstoutuminen on myös edelleen ongelma (Nebel 

ym., 2019). Muita nykyisiä uhkia ovat törmääminen tuulivoimaloihin, lentokoneisiin ja 
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sähkölinjoihin, sekä myrkyllisten aineiden, kuten lyijyn kerääntyminen maakotkan elimistöön 

(Kylmänen, 2022; Nebel ym., 2019). 

 

Kuva 1. Maakotkan levinneisyys. Vihreillä alueilla maakotka asuu vakituisesti, keltaiset ovat 

pesimäalueita ja siniset ovat talvehtimisalueita. Karttaan on merkitty myös maakotkan alalajit. 

Kartassa on käytetty IUCN:n dataa maakotkan levinneisyydestä vuodelta 2014. (Karabanina, 2020) 

 

2.2 Maakotkan esiintyminen ja tilanne Suomessa 
 

Maakotka (Aquila chrysaetos) on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) Suomessa pienen 

populaatiokokonsa vuoksi Punaisen kirjan 2019 arvioinnin mukaan (Hyvärinen ym., 2019). 

Aikoinaan maakotkaa tavattiin eteläisessäkin Suomessa, mutta kanta supistui 1800- ja 1900-

lukujen vaihteessa. Pesimäalueiden pirstoutuminen metsätalouden, ihmisasutuksen ja teiden 

rakentamisen seurauksena, sekä vaino aiheuttivat maakotkan levinneisyyden supistumisen. 

Vaikka maakotka rauhoitettiin vuonna 1962, poikkeuslupia maakotkien ampumiseen 

poronhoitoalueilla myönnettiin vielä vuoteen 1968 asti (Ollila & Koskimies, 2008). Nykyään 

pesivän maakotkakannan arvioidaan olevan 339–470 paria ja levinneisyys on painottunut 

selvästi pohjoiseen (Ollila, 2019). 
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Kuva 2. Maakotkan levinneisyys Suomessa vuonna 2019. (Ollila, 2019) 

 

3. Geneettinen tutkimus 

 

3.1 Geneettinen tutkimus Suomessa ja muualla maailmassa 

 

Palearktisella alueella geneettistä tutkimusta maakotkaan liittyen on tehty Suomen lisäksi 

erityisesti Keski-Euroopassa (Nebel ym., 2015, 2019), Isossa-Britanniassa (Bourke ym., 2010) 

ja Japanissa (Naito-Liederbach ym., 2021; Sato ym., 2020). Nebel ym. (2015, 2019) 

tutkimuksista selvisi, että maakotkan populaatiorakenne on jakautunut mitokondrion DNA:n 

perusteella holarktiseen (holarktinen alue sisältää palearktisen alueen lisäksi Pohjois-

Amerikan) ja välimerelliseen haploryhmään, joista holarktista haploryhmää esiintyy 

Euroopassa Alppien pohjoispuolella ja välimerellistä haploryhmää niiden eteläpuolella. Tämä 

tulos viittaa siihen, että viimeisen jääkauden aikana maakotkalla on ollut ainakin kaksi refugiota 

eli turvapaikkaa, joista toinen on sijainnut jossain Välimeren lähistöllä ja toinen holarktisella 

alueella todennäköisesti jossain päin Aasiaa (Nebel ym., 2015).  
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Tutkimusten (Bourke ym., 2010; Naito-Liederbach ym., 2021; Nebel ym., 2015, 2019; Sato 

ym., 2020) perusteella maakotkan geneettinen monimuotoisuus on oletettua rikkaampi, eikä 

lähihistoriassa tapahtunutta geneettistä pullonkaulaa ole löytynyt populaatiokoon 

pienenemiseen johtaneesta vainosta huolimatta. Tosin nämä seikat voivat johtua siitä, että 

maakotkan pitkäikäisyys toimii puskurina geneettisen monimuotoisuuden vähenemiselle 

(Nebel ym., 2019). Skotlannin populaatiossa heterotsygotia ja geneettinen monimuotoisuus on 

kuitenkin laskenut (Naito-Liederbach ym., 2021; Nebel ym., 2015). Amerikassa 

heterotsygootteja on vähemmän nuorissa yksilöissä kuin aikuisissa. Tämä viittaa siihen, että 

homotsygoottisuudesta on haittaa yksilön eloon jäämisen kannalta, joten aikuiseksi selvinneissä 

yksilöissä on enemmän heterotsygootteja (Doyle ym., 2016). 

Naito-Liederbach ym. (2021) mukaan Japanin pienessä uhanalaisessa populaatiossa 

sukusiittoisuus on vähäistä ja heterotsygoottien määräkin on tällä hetkellä korkea, mutta 

erillaisia alleeleja esiintyy populaatiossa vähän. Jos Japanin populaation yksilömäärä jatkaa 

laskuaan, maakotkan geneettinen tilanne sukusiittoisuuden ja heterotsygotian osalta saattaa 

huonontua tulevaisuudessa. On myös huomattu, että nuoret yksilöt asettuvat entistä harvemmin 

pesimään vanhojen tai kuolleiden yksilöiden tilalle, mikä viittaa populaation ikääntymiseen, 

joka osaltaan vaikuttaa populaatiokoon ja geneettisen monimuotoisuuden vähenemiseen, sekä 

sukusiittoisuuden lisääntymiseen. Sekä geneettinen, että ekologinen nykytilanne viittaavat 

siihen, että tilanteen etenemistä kannattaa seurata tulevaisuudessa myös geneettisten 

ominaisuuksien osalta monitoroinnin lisäksi (Naito-Liederbach ym., 2021). 

 Nebelin ym. (2019) uudemmassa tutkimuksessa oli muutama näyte Suomestakin, mutta niitä 

oli niin vähän, että ne laskettiin samaan joukkoon Virosta saatujen näytteiden kanssa. Suomen 

maakotkiin liittyen on tehty kuitenkin kaksi tuoretta pro gradututkielmaa (Karabanina, 2020; 

Kylmänen, 2022), joihin keskityn seuraavaksi. 

 

3.2 Näytteiden kerääminen 

 

Peters ym. (2020) mukaan näytteiden keräämisessä suoraan eläimestä otetuissa näytteissä on 

hyviä puolia se, että tiedetään, mistä yksilöstä ja koska näyte on otettu ja saatu DNA on 

hyvälaatuista. Huonoja puolia tässä on se, että näytteiden kerääminen aiheuttaa eläimille 

stressiä ja harvinaisilta lajeilta näytteiden ottamiseen voi olla vaikea saada lupaa. 

Opportunistinen näytteiden kerääminen häiritsee eläimiä vähemmän, mutta näin kerättyihin 



 

11 
 

näytteisiin liittyy epävarmuutta siitä, kuinka kauan aikaa sitten näyte, esimerkiksi höyhen, on 

tippunut eläimestä ja mistä yksilöstä se on (Peters ym., 2020). 

Molemmissa tutkimuksissa (Karabanina, 2020; Kylmänen, 2022) näytteitä kerättiin Suomesta 

Metsähallituksen toimesta. Metsähallitus on vastuussa maakotkien monitoroinnista Suomessa 

ja luovutti myös lintujen monitoroinnista saatua dataa näihin tutkimuksiin. Näytteinä käytettiin 

höyheniä, joita irrotettiin poikasista rengastuksen yhteydessä. Lisäksi aikuisten lintujen 

irtohöyheniä kerättiin pesästä ja pesän lähistöltä. Karabaninan (2020) tutkimuksessa käytettiin 

näytteitä, jotka oli kerätty pääosin vuosina 2006–2015 ja Kylmäsen (2022) tutkimuksessa 

vuosina 2006–2020. Karabaninan  (2020) tutkimuksessa käytettiin myös muutamia Aasian ja 

Euroopan maista peräisin olleita museonäytteitä. 

 

3.3 Mikrosatelliitit 

 

Mikrosatelliitit ovat 1–6 nukleotidin toistojaksoja, joiden määrä vaihtelee yksilöittäin ja joita 

tavataan usein eliöiden genomeissa (Kalia ym., 2011; Schlotterer, 2000). Mikrosatelliitit ovat 

suosittuja geneettisiä markkereita, koska niissä on paljon vaihtelua yksilöiden välillä. 

Mikrosatelliitteja voidaan hyödyntää hyvin monenlaisissa tutkimuksissa, esimerkiksi 

yksilöntunnistuksessa, isyystestissä ja populaatiogeneettisessä analyysissä (Schlotterer, 2000). 

Mikrosatelliitit sijaitsevan useimmiten DNA:n proteiineja koodaamattomilla alueilla ja niiden 

evoluutio on todennäköisesti suurimmaksi osaksi neutraalia (Kalia ym., 2011; Schlotterer, 

2000). Molemmissa tutkimuksissa (Karabanina, 2020; Kylmänen, 2022) eristettyjen DNA-

näytteiden genotyypit määriteltiin 12 mikrosatelliitin avulla, mutta Karabaninan (2020) 

tutkimuksessa niitä käytettiin vain varmistamaan, ettei lähisukuisia yksilöitä sisällytetä 

jatkoanalyysiin. Karabaninan (2020) mukaan genotyypit laskettiin uniikeiksi, jos kolme tai 

useampi lokuksista olivat erilaisia.  

 

3.4 Mitokondrio-DNA 

 

Maternaalisesti periytyvä, rengasmainen ja kaksijuosteinen mitokondrio-DNA on pienen 

kokonsa ja nopean evoluutionsa vuoksi paljon käytetty evoluutiotutkimuksissa. Koska 

mitokondrio-DNA:n on haploidi ja maternaalisesti periytyvä, sen efektiivinen populaatiokoko 
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on pienempi kuin nukleaarisen DNA:n. Tämän ansiosta evoluutiotapahtumat näkyvät 

mitokondrio-DNA:ssa neljä kertaa nopeammin kuin tuman DNA:ssa. Mitokondrio-DNA:ta 

käytetään geneettisenä markkerina varsinkin populaatiogenetiikassa ja systematiikassa. Sen 

avulla on selvitetty esimerkiksi ihmisen populaatiogenetiikkaa ja levittäytymistä ympäri 

maapallon, sekä eläinten populaatioiden välisiä sukulaisuussuhteita (DeSalle ym., 2017). 

Karabaninan (2020) tutkimuksessa keskityttiin mitokondrio-DNA:n muunteluun sen 

muuntelevimmalla alueella, kontrollialueella. 

 

3.5 Geneettinen monimuotoisuus 
 

Mitokondrio-DNA:n geneettistä muuntelua laskettiin Karabaninan (2020) tutkimuksessa 

neljälle isolle ryhmälle, joihin kuului Pohjois-Eurooppa, Keski-Eurooppa/Lähi-Itä, Aasia ja 

Pohjois-Amerikka, mutta myös useammalle alaryhmälle, joihin kuului esimerkiksi 

Fennoskandia. Muuntelun määrää selvitettiin laskemalla eroavien kohtien määrä sekvensseissä, 

haplotyyppien määrä, haplotyyppi- ja nukleotididiversiteetit, sekä nukleotidi-erojen 

keskimääräinen lukumäärä populaatiossa (Karabanina, 2020). 

Kylmäsen (2022) tutkimuksessa geneettisen monimuotoisuuden arvioimisessa nukleaarisilla 

mikrosatelliiteilla näytteet rajattiin poikasista peräisin oleviin näytteisiin. Työssä arvioitiin 

alleelien lukumäärää, erilaisten alleelien määrää, sukusiitoskerrointa, sekä havaittua ja 

odotettua heterotsygotiaa. Tutkittiin myös, onko populaatio Hardyn-Weinbergin lain 

mukaisessa tasapainossa (Kylmänen, 2022). Lain mukaan genotyyppi ja alleelifrekvenssit 

pysyvät samoina, jos kyseessä on tarpeeksi suuri populaatio, jossa pariutuminen on satunnaista 

ja elinolosuhteet pysyvät samoina sukupolvesta toiseen. 

Karabaninan (2020) mukaan maakotkan geneettinen monimuotoisuus on Suomessa muuhun 

maailmaan verrattuna hiukan pienempi. Mitokondriodatan mukaan Suomessa 

nukleotididiversiteetiksi (π) saatiin 0,0039 ja haplotyyppidiversiteetiksi (h) 0,598. 

Nukleotididiversiteetin arvot olivat tutkituilla neljällä isolla alueella 0,0035 Pohjois-

Eurooppassa, 0,0153 Keski-Eurooppassa/Lähi-Idässä, 0,0125 Aasiassa ja 0,0033 Pohjois-

Amerikkassa. Haplotyyppidiversiteetti arvot olivat vastaavasti 0,594 Pohjois-Eurooppassa, 

0,766 Keski-Eurooppassa/Lähi-Idässä, 0,832 Aasiassa ja 0,721 Pohjois-Amerikkassa. Jos 

verrataan merikotkaan, joka on kärsinyt historiansa aikana hyvin samoista ongelmista kuin 

maakotkakin, merikotkat ovat mitokondriaalisen datan perusteella Suomessa 
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monimuotoisempia. Syy tähän saattaa liittyä merikotkan populaation jakautumiseen kahdelle 

erilliselle alueelle Suomessa tai ongelmat ovat vain vaikuttaneet maakotkien 

monimuotoisuuteen selkeämmin (Karabanina, 2020). Geneettisen monimuotoisuuden 

väheneminen ei kuitenkaan ole suoraan verrattavissa lajin kelpoisuuteen ja 

sopeutumispotentiaaliin (Bourke ym., 2010).  

Kylmäsen tutkimuksessa (2022) populaatio ei ollut täysin Hardyn-Weinbergin lain mukaisessa 

tasapainossa. Tasapainosta poikkeaminen voi johtua hänen mukaansa tässä tapauksessa 

sukusiittoisuudesta tai Wahlund-ilmiön mukaisesta piilossa olevasta populaatiorakenteesta. 

Wahlund-ilmiö tarkoittaa heterotsygotian vähenemistä, mikä johtuu populaation 

jakautumisesta osapopulaatioihin. Mikrosatelliittidatan mukaan odotetuksi heterotsygotiaksi 

(HE) saatiin korkeimmillaan 0,668 vuonna 2017 ja matalimmillaan 0,551 vuonna 2008. 

Geneettinen monimuotoisuus ei kuitenkaan vaihdellut kovin paljoa eri vuosien välillä. Hän 

arvelee tämän johtuvan tasaisesta geenivirrasta ja siitä, että populaation koossa ei ole tapahtunut 

radikaaleja muutoksia näytteiden keräämiseen käytettyjen vuosien aikana (Kylmänen, 2022). 

Nebel ym. (2015) tutkimuksen mukaan geneettinen monimuotoisuus on pienempää 

Fennoskandiassa ja Skotlannissa kuin muualla. Heidän mukaansa tämä oli odotettua, koska 

alueet ovat olleet pisimpään jään peitossa viime jääkaudella, joten maakotka on päässyt 

levittäytymään niille muita alueita myöhemmin. He saivat haplotyyppidiversiteetin (h) arvoiksi 

Fennoskandialle 0,41 ja Skotlannille 0,60 ja nukleotididiversiteetin (π) arvoiksi 

Fennoskandialle 0,001 ja Skotlannille 0,002. Fennoskandian ja Skotlannin näytteiden määrä oli 

melko vähäinen, mutta niin oli osassa niistäkin paikoista, joista saatiin suurempia arvoja. 

Alppien populaatiosta oli eniten näytteitä. Alppien diversiteettiarvoiksi saatiin 

haplotyyppidiversiteetin osalta 0,67 ja nukleotidiversiteetin osalta 0,0079, kun otettiin sekä 

holarktiset, että välimerelliset haplotyypit huomioon (Nebel ym., 2015). Bourken ym. (2010) 

tutkimuksen mukaan suurin osa geneettisen monimuotoisuuden vähenemisestä Britanniassa on 

ollut seurausta viime jääkauden aikaisesta pullonkaulasta, ja 1900-luvun jälkeinen 

monimuotoisuuden väheneminen on ollut suhteessa vähäistä.  

 

3.6 Populaatiorakenne ja dispersaali 
 

Karabaninan (2020) tutkimuksessa mitokondrio-DNA sekvenssit jaettiin ryhmiin yksilöiden 

maantieteellisen sijainnin perusteella populaatiorakenteen tutkimista varten. Eroja ryhmien ja 
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alaryhmien välillä laskettiin F-statistiikan avulla (Karabanina, 2020). Kylmäsen tutkimuksessa 

(2022) populaatiorakenteen analyysissä käytettiin näytteitä yhdestä poikasesta per reviiri per 

vuosi. Aikuisista linnuista otettuja näytteitä ja näytteitä, joiden datasta puuttui yli 25 % ei 

käytetty. Populaatiorakenteen määrittelyssä käytettiin Bayesilaiseen tilastotieteeseen 

perustuvaa ohjelmaa (Kylmänen, 2022). Bayesilaisessa tilastotieteessä ilmiön todennäköisyyttä 

arvioidaan tunnettujen havaintojen perusteella. Dispersaalia eli levittäytymistä, tässä 

tapauksessa nataalidispersaalia, tutkittiin vertailemalla poikasista ja aikuisista linnuista saatuja 

näytteitä. Jos toisiinsa sopivat näytteet löytyivät ja niiden keräämisen välillä oli kulunut 

vähintään neljä vuotta, voitiin lintua ajatella samana lintuna ja sen olevan nyt tarpeeksi vanha 

lisääntyäkseen. Synnyin-pesän ja yksilön itse rakentaman pesän välinen matka mitattiin tämän 

jälkeen Google Maps:in avulla (Kylmänen, 2022). 

Karabaninan tutkimustuloksissa (2020) näkyi sama kaava maakotkan populaatiorakenteen 

jakautumisessa holarktiseen ja välimerelliseen haplotyyppiin (kuva 3) kuin Nebelin 

tutkimusryhmänkin tuloksissa (2015). Välimerellinen haploryhmä painottuu Karabaninan 

(2020) tulosten mukaan myös Aasiassa levinneisyysalueen eteläisiin osiin. Mielenkiintoisena 

poikkeuksena hän löysi yhden yleisen välimerellisen haplotyypin M1 Pohjois-Suomesta (kuva 

4). Hän arveli, että tämä yksittäistapaus voisi johtua, joko voimakkaasta tuulesta, joka olisi 

muuttanut kotkan lentosuuntaa tai viasta kyseisen yksilön sisäisessä navigointisysteemissä. 

Varmaa selitystä ei kuitenkaan ole ja siitä, miten lintujen navigointisysteemi käytännössä toimii 

ei tiedetä paljoakaan (Karabanina, 2020).  

Selvää maantieteeseen pohjautuvaa geneettistä populaatiorakennetta Suomen maakotkista ei 

tutkimuksissa (Karabanina, 2020; Kylmänen, 2022) löydetty. Suomessa ei ole leviämistä 

rajoittavia maantieteellisiä esteitä. Lisäksi maakotkat eivät suosi Suomessa mitään tiettyä 

habitaattia sen perusteella, missä ovat itse syntyneet, toisin kuin merikotkat, jotka suosivat joko 

rannikkoa tai sisävesiä (Karabanina, 2020). Mielenkiintoista on, että Pohjois-Amerikassakaan 

ei maakotkilla esiinny geneettistä populaatiorakennetta itä- ja länsirannikon välillä, vaan 

samoja haplotyyppejä löytyy koko mantereen leveydeltä. Tähän on tosin saattanut vaikuttaa 

ihmisen toimet, koska maakotkia on istutettu Länsi-Amerikasta Itä-Amerikkaan (Craig ym., 

2016).  

Dispersaalissa eri alueiden välillä vaikuttaisi kuitenkin olevan eroa. Maakotkat dispersoivat 

Kylmäsen  (2022) tutkimuksen mukaan kauemmaksi synnyinseuduiltaan pohjoisessa Suomessa 

kuin eteläisessä Suomessa. 90 prosenttia Suomen maakotkista elää Oulujoen pohjoispuolella. 
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Suuren populaatiotiheyden vuoksi pohjoisessa maakotka saattaakin joutua matkustamaan 

pidemmän matkan löytääkseen sopivan ja vapaan reviirin (Kylmänen, 2022).  

 

Kuva 3. Haplotyyppiverkosto, joka kuvaa maakotkan haplotyyppien jakautumista alueittain. 

Ympyröiden koko kuvaa frekvenssiä. Värit kertovat, mistä päin maailmaa näytteet ovat. Pienet 

viivat ympyröitä yhdistävissä viivoissa kuvaavat nukleotidieroja. Uusina löydetyt haplotyypit 

on merkitty punaisella. Välimerelliseen haploryhmään kuuluvat haplotyypit on merkitty kuvaan 

M-kirjaimella, holarktiseen haploryhmään H-kirjaimella ja Pohjois-Amerikkalaiset haplotyypit 

on merkitty koodilla NA. (Karabanina, 2020) 
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Kuva 4. Haplotyyppiverkosto Fennoskandian alueelta. Merkintöjä tulkitaan samalla tavalla 

kuin kuvan 3 haplotyyppiverkostossa. (Karabanina, 2020) 

 

3.7 Kumppanin vaihtaminen 
 

Kumppanin vaihtamista Kylmänen (2022) tutki sen perusteella, kuinka läheistä sukua samassa 

pesässä eri vuonna syntyneet poikaset geneettisesti ovat. Ohjelma, jolla tätä arvioitiin, perustui 

suurimpaan todennäköisyyteen (maximum likelihood) ja se otti myös nolla-alleelit (null alleles) 

huomioon. Nolla-alleeli on alleeli, joka mutaation seurauksena ei monistu PCR:ssä. Mutaatio 

johtaa vääriin homotsygootteihin, mikä voi aiheuttaa poikkeamia Hardyn-Weinbergin 

tasapainoon. Jos poikasen geneettinen sukulaisuus tippui yli 40 %, mutta alle 85 % edellisen 

vuoden samassa pesässä syntyneeseen poikaseen nähden, voitiin ajatella poikasten 

vanhemmista toisen vaihtuneen. Jos sukulaisuus tippui yli 85 %, molempien vanhempien 

voitiin päätellä vaihtaneen pesää. χ2-testiä käytettiin selvittämään, vaikuttiko huono 

pesimämenestys kumppanin vaihtamiseen (Kylmänen, 2022).  

Suomalaisten maakotkien kumppanin vaihtamisen arvioksi saatiin Kylmäsen (2022) 

tutkimuksessa 23 %. Prosenttiosuus on yllättävän suuri siihen nähden, että maakotkia pidetään 

yksiavioisina ja vuodesta toiseen samalla alueella elävinä. Tulos viittaa siihen, että poikkeuksia 
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löytyy. Sekä parin, että pesän vaihto oli yleisempää epäonnistuneen pesinnän jälkeen. 

Maakotkan kumppanin vaihtuvuusprosenttia ei ole tutkittu ennen, joten ei ole varmuutta siitä 

että, päteekö tulos maakotkiin muuallakin maailmassa vai vain Suomessa. Tätä 

vaihtuvuusprosenttia on tutkittu kuitenkin muilta petolintulajeilta ja tulokset ovat olleet 

samankaltaisia (Kylmänen, 2022). 

 

4. Tulevaisuuskatsaus 

 

Maakotkan geneettinen monimuotoisuus on Suomessa hiukan pienempää kuin maailmalla 

(Karabanina, 2020). Yleensä ottaen maakotkan geneettinen monimuotoisuus on ainakin 

toistaiseksi hyvällä tasolla, eikä 1800–1900 lukujen vainosta seurannut geneettistä pullonkaulaa 

(Naito-Liederbach ym., 2021; Nebel ym., 2015). Voi tosin olla, ettei monimuotoisuuden lasku 

näy vielä selvästi maakotkan pitkäikäisyyden vuoksi (Nebel ym., 2019). 

Kylmäsen (2022) mukaan kumppanin vaihtamiseen vaikuttavat kuolleisuus ja pesimämenestys. 

Lisätutkimukset maakotkan kumppanin vaihtamisesta saattaisivat tuottaa lisätietoa, jonka 

avulla maakotkan kuolleisuudesta voitaisiin tehdä arvioita. Myös kumppanin vaihtamiseen 

johtavien syiden tarkempi tutkimus antaisi tietoa maakotkiin kohdistuvista uhkista alueilla, 

joissa kumppanin vaihtaminen on yleistä. Esimerkiksi voitaisiin tutkia, onko kumppanin 

vaihtaminen yleisempää alueilla, joissa on tuulivoimaloita (Kylmänen, 2022). Muuttavien 

kotkien kuolleisuus ja kuolleisuus talvehtimisalueilla vaikuttavat myös pesimäalueen kantaan, 

joten suojelun kannalta olisi hyvä tietää, missä ja miten populaation yksilöt kuolevat. Myös 

epäonnistuneen pesinnän jälkeen paremmalle pesimäalueelle dispersoivien yksilöiden 

vaikutusta geenivirtaan tulisi tutkia tarkemmin. Tällainen yksilö saattaa viedä kuolleen 

vakituisen asukkaan pesäpaikan, jolloin vakituisen asukkaan kuolema saattaa jäädä 

huomaamatta. (Craig ym., 2016). Jotta näiden esimerkkien kaltaisia tapauksia voitaisiin ratkoa, 

pitäisi muuttavat yksilöt pystyä tehokkaasti erottamaan vakituisena asuvista. Tähänkin tarvitaan 

geneettistä analyysiä (Doyle ym., 2016). 

Karabaninan (2020) mukaan muinais-DNA tutkimuksella saataisiin lisää tietoa kotkien 

evoluutiota ja lajiutumista. Se saattaisi myös auttaa löytämään jääkauden aikaisen turvapaikan 

tarkemman sijainnin. Suojelutoimien kannalta näiden menneiden turvapaikkojen suojelu 

kannattaa, sillä turvapaikat ovat todennäköisesti geneettisesti monimuotoisia alueita, joiden 
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suojelu pitää yllä lajin sopeutumispotentiaalia. Turvapaikoista saattaa myös löytyä 

haplotyyppejä, joita ei muualta löydy (Karabanina, 2020). 

Palearktisella alueella suuri osa Aasiasta ja varsinkin Pohjois-Afrikka ovat alueita, joiden 

maakotka populaatioiden genetiikkaa ei ole juurikaan tutkittu. Aasian aluetta tutkimalla 

saataisiin lisää tietoa välimerellisen haploryhmän esiintyvyydestä (Nebel ym., 2015). 

Lisätutkimukset muualla Aasiassa antaisi myös Japanille tietoa populaatioista, joiden yksilöitä 

olisi kenties mahdollista istuttaa Japaniin tuomaan uutta geenivirtaa (Naito-Liederbach ym., 

2021). 

Elinalueiden pirstoutumisesta ja monista muista ihmisen toiminnan seurauksista on 

maakotkalle ongelmia edelleen, joten suojelun tarve on olemassa (Nebel ym., 2019). 

Tutkimuksista nousi esille tutkijoiden ehdottamia keinoja maakotkan suojelemiseksi. 

Luonnonvaraisten ja vankeudessa elävien maakotkien geenivirran turvaamisen avulla voidaan 

yrittää estää tilannetta menemästä huonompaan suuntaan. Valikoimalla vankeudessa 

kasvatettuja nuoria kotkia vapautettavaksi luontoon sopiviksi todetuille alueille, saadaan 

populaatioon uutta geenivirtaa (Naito-Liederbach ym., 2021).  Populaatioiden kokoa tulisi 

tarkkailla jatkossakin, mutta lisäksi olisi hyvä tarkkailla myös geneettisiä parametreja, koska 

siten saadaan tietoa geneettisen ajautumisen, sukusiittoisuuden ja populaatioiden 

pirstoutumisen kaltaisista asioista (Karabanina, 2020; Naito-Liederbach ym., 2021). 

Populaatioiden kokoa voidaan yrittää myös kasvattaa suojelemalla yksilöitä ja niiden 

elinalueita (Bourke ym., 2010).  

Lukemani artikkelit antoivat uutta tietoa niin maakotkan geneettisestä monimuotoisuudesta, 

populaatiorakenteesta, evoluutiohistoriasta, dispersaalista kuin kumppaninvaihto-

käyttäytymisestäkin. Tutkimustulosten avulla maakotkan suojelutoimia voidaan suunnitella 

jatkossa entistä paremmin, mutta lisätutkimuksia tarvitaan ja varmasti tehdäänkin 

tulevaisuudessa. 
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