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Saaristolintujen lentopoikastuotto
Porvoon Söderskärillä
vuosina 1981–2007
Martti Hario

Selkälokin kannanlasku on seurausta erittäin pieneksi käyneestä rekryytistä eli lentopoikastuotto ei riitä korvaamaan aikuiskuolevuutta. Kannanlaskun mekanismi on selvitetty Söderskärin tutkimusasemalla. Ari Seppä

Saaristolintujen parimääristä Söderskärillä on julkaistu tietoja vuosilta 1949–62
(Grenquist 1965) ja 1963–86 (Hario ym.
1986). Tämä raportti esittelee vuonna 1981
uutena seurantahankkeena aloitettujen lentopoikaslaskentojen tulokset sekä ao. lajien
populaatiotrendit vuoteen 2007 asti.
Söderskärin tutkimusalue koostuu 27
pikkusaaresta ja luodosta Porvoon merialueella, parikymmentä kilometriä Helsingin keskustasta itäkaakkoon. Se on linnustonsuojelualuetta, jonne yleisöltä on maihinnousu kielletty lintujen pesimäaikaan
touko-elokuussa. Vanhoissa majakanvartijoiden rakennuksissa toimineella Söderskärin riistantutkimusasemalla tehtiin pitkäjänteistä merilintututkimusta yli kuudenkymmenen vuoden ajan, kunnes asema
lakkautettiin valtion tuottavuusohjelman
puristuksessa vuonna 2007.
Söderskärin seurannat ovat erikoisia siksi, että havainnointi oli päivittäistä läpi lintujen pesimäkauden, kun paikalla asuttiin

ja tehtiin tutkimustyötä jäidenlähdöstä loppukesään. Yleensä saaristolintuseurannoissa tehdään kertaluontoinen kokonaisselvitys tai systemaattinen otanta kertakäynnillä
(ks. Koskimies & Väisänen 1988), jolloin
tulokset edustavat jonkinlaista vähimmäismäärää todellisista lintumääristä. Söderskärillä monet tutkimusprojektit edellyttivät tarkkaa pesintöjen löytymistä. Myös
poikastappioiden erittely edellytti tiheitä
maastokäyntejä heinäkuun loppuun asti,
pilkkasiiven osalta elokuun lopulle.
Sorsalinnuista raportissa ovat mukana
vain haahka ja pilkkasiipi. Puolisukeltajasorsat ja tukkasotka ovat Söderskärillä siinä
määrin vähälukuisia ja piileskeleviä, ettei
tuottolukuja ole pystytty selvittämään. Koskelot kalansyöjinä puolestaan ovat poikuehoidossaan kovin liikkuvaisia eivätkä pysy
alueella. Vaikeasti tavoitettavia olivat myös
hanhet ja kyhmyjoutsen. Ne johdattivat
poikueensa pois alueelta suojaisempaan
sisäsaaristoon. Läheinen Pirttisaari ruoik-

koisine lahtineen oli niiden suosiossa, mutta poikueiden erittely sikäläisestä kannasta
osoittautui mahdottomaksi.
Tulokset on koottu taulukkoon 1, ja kommentoin niitä seuraavassa kunkin lajin osalta
erikseen. Tavoitteena on tarjota vertailupohja tuleville saaristolintuseurannan hankkeille.
Tuottolukujahan ei ole meillä juuri julkaistu
(ks. kuitenkin Jakobsson & Wistbacka 2015),
eikä varsinkaan näin pitkältä ajanjaksolta.
Tietenkään laskentoja ei pystytä kaikkialla tekemään samalla teholla kuin Söderskärillä.
Ehkä on kuitenkin hyvä, että vertailupohjana
olevat luvut ovat tavallista tarkempia.

Menetelmistä
Jotta Söderskärin lentopoikastuoton lukemat toimisivat mahdollisimman hyvänä
vertailupohjana, olisi tarpeen tietää myös,
millaisessa kannankehityksen vaiheessa
luvut on kerätty. Enimmillään 27 vuoden
aikasarjoihin mahtuu monenlaista vaihtelua, niin nousu- kuin laskurinteitä, joillakin
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lajeilla pelkästään nousua tai laskua. Esimerkiksi Söderskärin kalalokkien tuottoluvut ovat peräisin ajalta, jolloin kanta pelkästään laski, ja tämä lasku oli alkanut jo
1960-luvulla (ks. Hario ym. 1986). Taulukossa 1 on kerrottu, kuinka monelta vuodelta kunkin lajin tuottoluvut ovat peräisin
ja millainen kannan kehitys oli sinä aikana.
En pohdi raportissani lentopoikastuoton
osuutta kannan säätelymekanismeissa. En
esimerkiksi kuvaa kannantiheydestä riippuvia muutoksia tuotannossa enkä arvioi sitä,
missä määrin syntyvyydellä ylipäätään on
ollut kantaa säätelevää vaikutusta. Sen sijaan pyrin lyhyesti arvioimaan, onko tuotto
ollut laskennallisesti riittävä kuolevuuden
kompensoimiseen. Tarkastelu on vain teoreettinen, koska minulla ei ole minkäänlaista tietoa nuorten siirrynnästä (dispersiosta),
aikuisten poismuutosta (emigraatiosta) eikä
tulomuutosta (immigraatiosta). Laskelmien
pohjana olevat aikuiskuolevuusluvut pohjaavat kirjallisuustietoihin ja ovat populaatioista,
joiden kannankehitysvaihe ei ole tiedossa.
Aikuiskuolevuus jaettuna esiaikuisten
eloonjäävyydellä antaa vähimmäislentopoikastuoton eli luvun, joka korvaa kuolevuudet. Jos populaatio on esim. 120 paria eli 240 aikuista ja aikuiskuolevuus on
10 %, kuolee populaatiosta 24 aikuista
Söderskärin riistantutkimusaseman lintuluodoilla on muiden töiden ohella seurattu
saaristolintujen lentopoikastuoton vaihteluita 27 vuoden ajan. Jari Kostet
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vuosittain. Kuitenkin, koska jokainen kuollut aikuinen on ensin ollut esiaikuinen,
joiden eloonjäävyys on esim. 40 %, pitää
ensin laskea, mistä yksilömäärästä kuolevat 24 yks. muodostavat 40 %, eli 24/0,40
= 60 yksilöä. Vastaavasti tästä esiaikuisten
määrästä on kuollut 60 % eli 36 yksilöä.
Kompensoidakseen 60 yksilön yhdistetyn
esiaikuis- ja aikuiskuolevuuden (24 + 36)
tulee 120 parin kannan tuottaa 0,5 lentopoikasta per pari (60/120). Laskutoimitus
on lyhykäisyydessään 0,10×240/0,40/120.

Haahka
Söderskärin haahkoista tehtyjen aikasarjojen
perusteella tiedetään, että aikuiskuolevuus
muuttuu verkkaisesti ja että kannansäätelyn
keskeisin tekijä Söderskärillä on voimakkaasti vaihteleva jälkeläistuotto (Hario ym. 2009,
Öst ym. 2016). Vuosien 1986–96 jyrkän kannanlaskun aikaan (laskua keskimäärin 6 %
vuodessa) lentopoikastuotto oli vain 0,05/
pari, mutta laskun tasaannuttua (1997–2007
-1 % vuodessa) se on merkitsevästi parantunut 0,27 poikaseen per pari (t-testi, t = 3,78,
P = 0,002).
Kaikkien vuosien 1981–2007 keskiarvo,
0,15/pari, on kuitenkin kokonaisuudessaan
laskevan kannan ajalta (-2,7 % vuodessa)
eikä yllä vähimmäislukemaan 0,36, jolla 12
prosentin aikuiskuolevuus (Hario ym. 2009)
ja 33 prosentin esiaikuiskuolevuus olisivat

korvattavissa (esiaikuisten eloonjäävyys tässä
67 % Baillien & Milnen 1982 mukaan; vaihtelu kirjallisuudessa laajaa: 40–75 %).
Lentopoikasten suhteellisen määrän lasku
tarkoittaa myös, että kannan kasvaessa lentopoikasten absoluuttiset määrät ovat pienentyneet toisin kuin untuvikkojen määrät (ks. Hario & Rintala 2006). Siten tuotannon pieneneminen Söderskärillä ajoittuu poikasten kasvukaudelle ja tapahtuu lähinnä poikaskuolevuuden kautta, ei pesyekoon tai kuoriutumistuloksen kautta. Hyviä poikastuottovuosia on
Söderskärillä ollut huomattavasti harvemmassa kuin huonoja. Poikastuoton tulisi varjeltua
takaiskuilta useana vuonna peräkkäin ja/tai
nuorten immigraation voimistua, jotta kanta
nousisi (lähemmin, ks. Öst ym. 2016).

Pilkkasiipi
Myöhään pesivän pilkkasiiven lentopoikastuoton selvittäminen edellyttää loppukesään
saakka kestävää seurantaa, toisin kuin monien muiden saaristolintujen. Söderskärin n.
30 parin kannan kuoriutumisen mediaani
on vasta heinäkuun puolivälissä, ja poikueet
poistuvat alueelta elokuun loppupuoliskolla.
Tosin monena vuonna kaikki poikueet tuhoutuivat jo alkuvaiheessa. Yksityiskohtaisen tarkkaa aineistoa Söderskäriltä on vain 14 tutkimusvuodelta, mutta ne sattuvat edustamaan
pilkkasiiven poikastuotannon koko kirjoa
nollasta erittäin hyvään (0,81) (lähemmin, ks.
Hario 2008). En ole löytänyt kirjallisuudesta
ajanmukaisesti työstettyjä kuolevuuslukuja.
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Meriharakka
Meriharakan keskimääräinen tuottoluku 0,39
lentopoikasta/pari on pääosin kasvavasta kannasta. Söderskärillä meriharakka on seurantajakson mittaan runsastunut hitaasti, joskin
parimäärän yhtäkkisiä pudotuksiakin on ollut. Lentopoikaslukujen vaihteluväli 0–1,67
on samansuuruista kuin Ens’in (1992) perusteellisissa tutkimuksissa meriharakasta Vattimerellä 1980-luvulla.
En ole havainnut meriharakan koskaan
korvauspesineen Söderskärillä edes menetettyään haudontapesyeen, joten parimäärän
ja poikastuotannon seuraaminen on tuntunut
melko helpolta ja suoraviivaiselta. Pesinnän
epäonnistumisia on sattunut yllättävän usein
siihen nähden, että meriharakka pitää paremmin puoliaan saalistajia vastaan kuin pienemmät kahlaajat. Täydellisiä nollavuosia on aineistossa viisi (n = 17 vuotta).
Meriharakan aikuiskuolevuus on Vattimerellä eri tutkimuksissa ollut 6–8 %, siis varsin
pieni, mutta esiaikuiskuolevuus varsin korkea,
60–70 % (Glutz ym. 1975). Näihin suhteutettuna Söderskärin kanta olisi pysynyt vakaana
0,40 lentopoikasen tuotannolla. Keskimääräinen tuotantoluku, 0,39 lentopoikasta/pari,
on kenties myös osaltaan mahdollistanut kannan hitaan 3 prosentin keskimääräisen kasvun. Meriharakat elävät pitkään, Vattimeren
seurannoissa keskimäärin 14,3 vuotta (Glutz
ym. 1975). Suomessa poikasena rengastetuista ja myöhemmin kuolleena tavatuista meriharakoista 64 % on löydetty ensimmäisen
elinvuoden aikana (Saurola ym. 2013), mikä
sekin viittaa korkeaan esiaikuiskuolevuuteen.

Meriharakan poikastuotto on Söderskärillä ollut pienempi kuin muiden kahlaajien, mikä osaltaan
juontuu myös lajin pienemmästä pesyekoosta (2–3 munaa, muilla 4). Lajin pitkäikäisyys on kuitenkin kompensoinut rekryytin pienuuden ja meriharakkakanta on hitaasti kasvanut. Matti Rekilä

Tylli
Oltuaan peräti kokonaan kateissa 1980-luvulla tylli on nykyään runsastuva laji Söderskärillä, kuten muuallakin saaristoissamme (Hario &
Rintala 2014). Keskimääräinen lentopoikastuotto 0,78/pari onkin pääosin kasvavasta kannasta.
Söderskärillä laji on menestynyt erityisesti
riistantutkimusaseman pihapiirissä ja majakkaturistien suosimilla kulkuväylillä, paikoilla,
joille varikset harvoin uskaltautuvat. Tylli on
etelärannikolla lähes yhtä aikainen pesijä kuin
meriharakka, mutta toisin kuin meriharakka,
se on hanakka korvauspesijä. Varttuneita poi-

kasia näkee saaristossa kesäkuun alkupuolelta
aina elokuun puoliväliin. Niinpä poikastuoton
seuranta edellyttää melko myöhäisiäkin tarkistuskäyntejä lentopoikaskohteilla.
Tyllin eliniänodote on huomattavasti alhaisempi kuin isokokoisen meriharakan, vain
3,5 vuotta (Bub 1962). Keskimääräinen vuosikuolevuus on ollut 42 % (rengaslöydöistä,
ikäluokkia ei ole eritelty, Glutz ym. 1975).
Tähän suhteutettuna Söderskärin kanta olisi
edellyttänyt 0,84 lentopoikasen vuosituottoa.
Keskimääräinen lentopoikastuotto 0,78 on
melko lähellä tätä.
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Punajalkaviklo
Punajalkaviklo runsastui 1980-luvulla, mutta
on sittemmin saman verran vähentynyt, niin
että Söderskärin pitkäaikaistrendi on vakaa.
Keskimääräinen lentopoikastuotto 0,68 on
suunnilleen kannan nousu- ja laskurinteen
keskiarvo. Kannan noustessa tuotto hieman
nousi (vuodet 1981–92: 0,71 lentopoikasta/
pari), mutta ei merkitsevästi verrattuna laskuvuosiin (1993–2007: 0,66). Vattimerellä saaduilla 55 prosentin esiaikuis- ja 30 prosentin
aikuiskuolevuudella (Glutz ym. 1977) Söder
skärin kannan olisi pitänyt tuottaa keskimäärin
1,3 lentopoikasta/pari. Saatu keskimääräinen
tuottoluku on tästä vain puolet.
Punajalkavikloemojen loputon varoittelujankutus paljastaa poikasten olemassaolon
täydellä varmuudella, mutta toisin kuin tylli,
meriharakka ja karikukko, punajalka ei tuo
poikasiaan näkösälle kuin vasta vähän ennen
niiden lentokykyisyyttä, useimmiten vasta heinäkuun puolella. Lentopoikasten lukumäärän
selvittäminen vaatii siten tiivistä kenttätyötä
oikealla ajoituksella. Se on jopa Söderskärillä
osoittautunut vaikeaksi, selvästi vaikeammaksi
kuin muiden kahlaajien, joten on mahdollista, että Söderskärin yllä mainituissa tuottoluvuissa on aliarviota tai sitten Vattimeren kuolevuuslukemat eivät päde meillä.
Yhtään nollavuotta ei kuitenkaan sisälly
Söderskärin aineiston vaihteluväliin 0,14–
2,0. Punajalat elävät Vattimerellä keskimäärin 3,7 vuotta (Glutz ym. 1977). Lyhyeen eliniänodotteeseen viittaa myös ensimmäisenä
elinvuotenaan kuolleena löydettyjen korkea
osuus, 86 %, Suomessa poikasena rengastetuista ja myöhemmin kuolleena tavatuista yksilöistä (Saurola ym. 2013).

Rantasipi
Rantasipi on Söderskärin karuissa metsättömissä oloissa aina vähälukuinen. Parhaimmillaan
niitä pesi 1990-luvun alussa 5–7 paria, muutoin 0–2 paria. Mitään trendiä ei ole havaittavissa. Pääosa tuottoluvuista on peräisin riistantutkimusaseman pihapiirin pesinnöistä. Näihin
saalistus pääsi vaikuttamaan vähemmän kuin

alueen muiden saarten pesintöihin, ja keskimääräinen lentopoikastuotto 1,07 poikasta/
pari onkin pääosin tutkijoiden ”kotisaarilta”.
Lukema on selvästi korkeampi kuin muiden
kahlaajien; vain 7 vuoden aineisto on kuitenkin muihin verrattuna pieni (ks. taulukko 1).
Punajalan lisäksi rantasipi on toinen saariston kahlaaja, jonka rengaslöydöt viittaavat
isoon esiaikuishävikkiin: 83 % kuolleista on
löytynyt ensimmäisenä elinvuotenaan (Saurola ym. 2013). En ole löytänyt julkaistuja tutkimuksia aikuiskuolevuudesta enkä lentopoikastuotosta.

Karikukko
Karikukko oli aikaisemmin saariston runsaslukuisin kahlaaja, mutta on nykyään voimakkaasti vähenemässä rannikoillamme. Punaisen kirjan uhanalaisuusluokituksessa se siirtyi suoraan
elinvoimaisesta vaarantuneeksi kymmenessä
vuodessa (Rassi ym. 2010). Söderskärillä kannanlasku alkoi 1990-luvun puolivälin jälkeen.
Sitä ennen lajin keskimääräinen lentopoikastuotto oli 0,84, sen jälkeen 0,74. Koko seurantajakson keskimääräinen tuottoluku on 0,78.
Karikukkoa on joskus todella hankala havaita muninta- ja haudonta-aikaan, vaikka se
poikasaikaan on erittäin äänekäs. Aikaisessa
vaiheessa epäonnistuneet pesinnät saattavat
jäädä huomaamatta. Korvauspesinnät ovat
harvinaisia (Bergman 1946), mutta Söderskärillä heinäkuussa löytyneet munapesät epäilemättä ovat tällaisia. Ne ovat kuitenkin järjestään tuhoutuneet.
Aikoinaan julkaistulla 22 prosentin aikuiskuolevuudella (von Haartman ym. 1963) ja
rengaslöydöistä pääteltävällä 64 prosentin ensimmäisen elinvuoden kuolevuudella (Saurola ym. 2013) lentopoikastuoton vähimmäistarve olisi 1,2. Mikään yllä mainituista luvuista ei yllä lähellekään tätä, joten kannanlasku
saattaa olla suoraa seurausta rekryytin riittämättömyydestä. Mikäli sukukypsyys saavutetaan vasta niinkin myöhään kuin 3–6-vuotiaana (Hildén & Vuolanto1997), olisi lentopoikastuoton vähimmäistarve vieläkin suurempi.
Eliniänodotteesta ei ole julkaistuja tietoja.

Karikukko on taantunut
kaikkialla Itämerellä.
Syitä tähän ei tunneta.
Vaatimaton lentopoikastuotto on ainakin yksi
keskeinen tekijä vähenemisessä. Tero Pelkonen
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Kalalokki
Myös lokkikantojen kehitys Söderskärillä
noudattelee valtakunnallisen saaristolintuseurannan yleispiirteitä, poikkeuksena kuitenkin
kalalokki. Söderskärin kalalokit ovat taantuneet hitaasti ja vääjäämättä kaukaa 1960-luvulta lähtien. Enimmillään Söderskärin kolonioissa mekkaloi 723 paria vuonna 1967.
Vuonna 1981 pareja oli enää 179 ja vuonna
2007 67.
Lentopoikastuotto oli yhtäläisen vaatimaton kautta seurantajakson 1981–2007, keskimäärin 0,21, vaihteluväli 0,04–0,55. Tuottolukujen vaihtelu ei osoita minkäänlaista
suuntausta. Ne ovat huonompia kuin missään
muissa tutkimuksissa Pohjois-Euroopan rannikoilla (yhdeksän tutkimusta, näiden keskiarvo
0,79, vaihteluväli 0,34–1,5; Glutz ym. 1982)
Kalalokin huono poikastuotto johtuu jatkuvasta harmaalokkien harjoittamasta poikaspredaatiosta lähes jokaisessa Söderskärin koloniassa. Yli 35 % kalalokin poikasten
renkaista on löydetty harmaalokkien pesiltä
ja näiden lisäksi 48 % poikasista on kadonnut tavalla, joka viittaa saalistukseen (Hario
ym. 2000). Tappio-osuutta korottaa myös harmaalokin munapredaatio. Lisäksi harmaalokit ottavat myös aikuisia kalalokkeja kiinni,
tappavat ja syövät. Tauteihin on kuollut vain
15–16 % kuoriutuneista, eivätkä poikasten
maksan PCB-pitoisuudet ole olleet hälyttävän korkeita, toisin kuin selkälokkien (Hario
ym. 2000).
14 prosentin aikuiskuolevuudella (vaihtelu
12–16 %, edellä mainituista tutkimuksista) ja
63 prosentin esiaikuiskuolevuudella (rengaslöytöaineisto, Valkama ym. 2014) lentopoikastuoton tulisi olla 0,8, jotta kanta säilyisi; tähän
ei Söderskärillä päästy yhtenäkään vuotena.

Selkälokki
Söderskärin selkälokkien keskimääräinen lentopoikastuotto 0,19/pari on huonompi kuin
useimmilla muilla tässä käsiteltävillä lajeilla,
ja myös kannanlasku on ollut jyrkempää kuin
muilla, keskimäärin 11 % vuodessa (esim. kalalokilla 5 % vuodessa).
Selkälokin huonon poikastuoton syitä
ovat poikasten kuoleminen tauteihin sekä
harmaalokin saalistus. Yli kaksi kolmasosaa
selkälokin poikasista kuoli Söderskärillä sisäelinrappeutumiin, tulehduksiin ja verenmyrkytykseen. Poikasten maksa oli vaurioitunut
eikä pystynyt torjumaan normaaleja tulehdusreaktioita, joita syntyy aukinaisen navan
kautta heti poikasen kuoriuduttua (Hario &
Rudbäck 1996). Maksamuutokset korreloivat
maksan PCB- ja DDT-pitoisuuksien kanssa.
Nämä ympäristömyrkyt poikanen saa emoltaan ruskuaispussin välityksellä. Myrkyt ovat
rasvaliukoisia ja varastoituneet emon rasvakudoksiin, mutta munan kehittyessä ne siirtyvät
verenkiertoon ja päätyvät ruskuaiseen.
Emo saa vierasaineet ravinnostaan, DDT:n
lähinnä Afrikasta, jossa linnut viettävät 7–8
kk vuodessa. Myrkkyjen siirtymistä munaan
edesauttaa selkälokin enimmillään yli 7000
kilometrin pituisen kevätmuuttolennon rasitus.
Naaras on muutolta tullessaan hoikassa kunnossa, toisin kuin harmaalokki (ks. Hario ym.
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1991), ja joutuu siirtämään kontaminoituneen
rasvansa muniin samalla kun itse ottaa lisää
PCB-pitoista silakkaa Suomenlahdelta.
Useimmat niistä poikasista, jotka säästyivät taudeilta, joutuivat myöhemmin harmaalokkien saalistamiksi. Näiden osuus, runsas
20 %, oli pienempi kuin kalalokin vastaava,
mutta se koostui poikasten parhaimmistosta,
taudeilta säästyneestä potentiaalisesta rekryytistä (Hario 1994). Siksi harmaalokin poikassaalistus on ollut selkälokkikannoille erityisen
kohtalokasta.
Selkälokin kuolevuudesta ei ole laskelmia,
mutta mikäli lajiin sovelletaan toisen Afrikanmuuttajan, räyskän, kuolevuuslukuja (aikuiskuolevuus 10 %, esiaikuiskuolevuus 56 %,
Cramp 1985), olisi lentopoikastuoton oltava
vähintään 0,45. Tähän ei ole Söderskärillä lähimainkaan päästy. Sitä vastoin Pohjanlahden
ja sisämaan kolonioissa selkälokit tuottivat
vuonna 2013 keskimäärin 0,70 lentopoikasta/pari (vaihteluväli 0,07–1,08) (Hario 2014).
Vuoden 2013 suurinventoinnissa Suomen kokonaiskanta oli kuitenkin laskenut 17 % kymmenen vuoden aikana, joten yhden vuoden
hyvistä tuottoluvuista ei vielä voida tehdä laajempia päätelmiä.

Harmaalokki
Söderskärin harmaalokit ovat tuottaneet vuosittain keskimäärin 1,28 lentopoikasta/pari
paitsi vuosina 1986–89 ja 2001–03, jolloin
ne tuottivat keskimäärin 0,26 lentopoikasta/

Toisin kuin muualla rannikoillamme, Söderskärillä kalalokki on vähenevä laji. Sen poikastuotto
on kärsinyt harmaalokin saalistuksesta. Matti Rekilä
pari. Syynä jälkimmäiseen olivat selkälokin
suojelun nimissä tehdyt kannanrajoitustoimet,
joilla ympäristöministeriön erillisluvin kaikki
harmaalokin munapesät pyrittiin poistamaan
Söderskärin saarilta. Silti vuosittain 20–50 %
harmaalokeista teki korvauspesän. Nämäkin

Taulukko 1. Saaristolintujen lentopoikastuotto (poikasia/pari, vuosien keskiarvo hajontalukuineen) sekä kantojen muutosvauhti Söderskärillä vuosina 1981–2007.
Table 1. Mean number of fledglings per pair and population change of different bird species
at Söderskär in 1981–2007.
Laji

Keskiarvo
KeskiVaihteluPopulaation
poik./pari
hajonta
väli
muutosvauhti,
				
%/vuosi
Species
Arithmetic
Standard
Range
Population
mean fl/pair
deviation
change, %/year
Haahka
Common Eider
0,15
0,17
0,008–0,54
–2,7
Pilkkasiipi
Velvet Scoter
0,18
0,24
0–0,81
0
Meriharakka
Oystercatcher
0,39
0,41
0–1,67
+3
Tylli
Ringed Plover
0,78
0,8
0–1,75
+8,5
Punajalkaviklo
Redshank
0,68
0,56
0,14–2
0
Rantasipi
Common Sandpiper
1,07
0,93
0–2
0
Karikukko
Turnstone
0,78
0,59
0,08–2,4
–3,1
Kalalokki
Common Gull
0,21
0,15
0,04–0,55
–5,6
Selkälokki
Lesser Black-backed Gull
0,19
0,17
0–0,73
–11
Harmalokki
Herring Gull
1,28
0,28
0,79–1,96
–0,1
Merilokki
Great Black-backed Gull
1,99
0,4
1,38–3
–1
Kalatiira
Common Tern
0,41
0,28
0–1,13
+6,2
Lapintiira
Arctic Tern
0,27
0,25
0–1,11
+3,1
Räyskä
Caspian Tern
0,71
0,39
0,01–1,2
+55,3
Riskilä
Black Guillemot
1,06
0,29
0,3–1,45
+1,5

Seurantavuosia
Number of
study years
23
14
17
17
15
7
20
27
27
27
24
27
27
7
23

kaikki pyrittiin poistamaan, mutta piiloisilla
pesinnöillään kanta onnistui rajoitusvuosinakin tuottamaan keskimäärin 0,26 lentopoikasta/pari. Sekin lukema on suurempi kuin
harmaalokin saalistuksen jäljiltä selkälokin ja
kalalokin lukemat. Harmaalokin poikassaalistusta ei saatu tälläkään loppumaan, koska itse
saalistajia ei poistettu. Erikoistuneita saalistajia oli vain 2–5 % kannasta, mutta niiden jäljittäminen oli työlästä ja poistaminen vieläkin
työläämpää. Se onnistui vain tarkalla piilokojuseurannalla eräissä selkä- ja harmaalokin
sekakolonioissa (Hario 1994).
Vuodesta 2005 Söderskärin harmaalokkikanta on kuitenkin pienentynyt, kuten muuallakin Suomenlahdella (Hario & Rintala 2014).
Nykyisiä tuottolukuja ei kuitenkaan tunneta.
Harmaalokki tulee sukukypsäksi keskimäärin
5-vuotiaana, joten vuosien 2001–03 rajoitettu
tuotanto Söderskärillä on saattanut olla käynnistämässä laskua. Ulkomaisissa selvityksissä
vähimmäistuotto kannan säilyttämiseksi vakaana on vaihdellut välillä 0,6–1,2 lentopoikasta/pari (Glutz & Bauer 1982).

Merilokki
Merilokki on ollut vielä harmaalokkiakin tehokkaampi lisääntyjä. Söderskärin kanta on
tuottanut keskimäärin 1,99 lentopoikasta/pari,
paitsi kannanrajoitusvuosina (samat kuin harmaalokilla) keskimäärin 0,16. Pudotus on
huomattava ja varmaankin osaltaan johtanut
kannan hitaaseen laskuun.
Merilokki on helpoimmin seurattavia saaristolintuja: aina avoimesti näkyvillä, yleensä yksittäisparein omilla kalliotöpäksillään.
Lentopoikaset saattavat kuitenkin sekoittua
lähinaapuruston harmaalokkien jälkeläisjoukkoon, silloin kun lajit pesivät lähekkäin.
Pienikokoisen merilokkiyksilön nokka ei ole
juuri suurempi kuin harmaalokin; lentopoikasella se ei ole vielä täysimittainenkaan, ja
lajisekaannukset ovat mahdollisia. Suurin osa
Söderskärin aineistosta on kuitenkin kerätty
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alustavalla tuntemuksella, eli tietoa on ollut
myös edeltäneistä pesä- ja poikastappioista.
Ulkomaiset tuottoluvut ovat vaihdelleet
välillä 0,4–2,0 lentopoikasta/pari; Saaristomerellä luku on ollut 1,46 (Lemmetyinen 1973).
8 prosentin aikuiskuolevuudella ja 60 prosentin esiaikuiskuolevuudella (Glutz & Bauer
1982) Söderskärin kalatiirojen olisi tarvinnut
tuottaa 0,4 lentopoikasta/pari. Se tuotti tämän (0,41), mutta 2000-luvun kannannousu
45 parista 116 pariin viidessä vuodessa ei liene ollut mahdollista ilman ulkoapäin tulevaa
täydennystä eli immigraatiota.

Lapintiira

Söderskärin räyskäasutus alkoi yksittäis
pareista ja kasvoi 2000-luvulla isoksi yhdyskunnaksi immigraation vaikutuksesta. Lajin poikastuottoa seurattiin tarkasti riistan
tutkimusaseman lakkauttamiseen asti vuonna
2007. Matti Rekilä
yksittäispareista, joiden pesintää on seurattu
yksityiskohtaisesti pitkin kesää.
Ulkomaisissa selvityksissä merilokin lentopoikaslukemat ovat olleet samansuuruisia
kuin harmaalokin, mutta selvitykset on tehty
isoissa yhdyskunnissa, joissa suuri tiheys
alentaa tuotantoa lajinsisäisen predaation
kautta. Söderskärin oloissa merilokin poikasia ei tunnu uhkaavan mikään.

Kalatiira
Kalatiiran keskimääräinen tuottoluku Söderskärillä, 0,41 lentopoikasta/pari, on saatu 6
prosentin vuosivauhtia kasvaneesta kannasta.
Myös muualla merialueillamme kalatiira on
runsastunut erityisesti 2000-luvulla (Hario &
Rintala 2014).
Kalatiira ei ole aivan yhtä altis suurille pesätuhoille kuin lapintiira, ja se pystyy myös
onnistuneisiin korvauspesintöihin. Korvaus
pesinnät saattavat kuoriutua vasta heinäkuun
puolivälissä, kun onnistuneiden ykköspesintöjen poikaset ovat jo lennossa. Heinäkuun
loppupuoliskolla tiirojen lentopoikaslaskentoja keskisellä Suomenlahdella alkaa vaikeuttaa
myös läpimuuttavien nuorten lintujen yleistyminen. Se tapahtuu samaan aikaan kuin
omassa kannassa tapahtuu liikekannallepanoa
ja kun viimeiset ovat pääsemässä siivilleen tai
vasta uimasilleen. Söderskärillä lentopoikasmäärät on selvitetty hyvin tiheillä käynneillä
kolonioissa, rengastuksella ja pesimätuloksen
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Lapintiira on runsastunut Söderskärillä 3 prosentin vuosivauhtia. Keskimääräinen tuottoluku 1981–2007 oli 0,27 lentopoikasta/pari.
Kannan kasvu on ollut hieman nopeampaa
kuin muualla rannikoillamme (1,2 % vuodessa, Hario & Rintala 2014).
Lapintiiran seuranta edellyttää kesän säätilojen tarkkailua. Suuret tulvatappiot rankkasateissa ovat tavallisia, ja myrskysäillä voivat kokonaiset koloniat pyyhkiytyä pois. Esimerkiksi vuonna 2002 sattui juhannusmyrsky, joka
nosti meriveden ja hävitti kuoriutuvia tiiranpesiä monilta luodoilta. Ilman ennen myrskyä tehtyjä laskentoja parimääräksi olisi tullut
paljon todellista pienempi luku. Lapintiirakin
munii korvauspesintöjä, mutta Söderskärillä
ne eivät ole koskaan onnistuneet.
Meritiirojen lopullinen lentopoikastuotto
on hankalasti arvioitavissa, koska poikaset
kohta siivilleen päästyään poistuvat koloniasta emojen mukana (ne ovat riippuvaisia näiden ruokinnasta vielä ainakin muuttomatkan
alkuvaiheessa). Niitä on kerralla läsnä vain
osa todellisesta kokonaistuotosta. Lopullinen
tuottoluku (tulkinta ”isoja poikasia / pari”)
joudutaan muovaamaan isojen maastopoikasten ja lentopoikasten yhteismäärästä.
Lemmetyisen (1973) tutkimuksissa Saaristomerellä lapintiiran lentopoikastuotto 0,91
on huomattavasti parempi kuin ulkomaisissa
selvityksissä, joiden vaihteluväli on 0,37–0,59
(Glutz & Bauer 1982). Englannissa aikuiskuolevuus on ollut 12–13 % ja esiaikuiskuolevuus
47 % (Coulson & Horobin 1976). Näiden pohjalta laskettuna vähimmäistuoton tulisi olla
0,47 lentopoikasta/pari eli selvästi enemmän
kuin Söderskärillä. Mahdollisesti kantaan on
immigroitunut pesijöitä muualta tai kuolevuus
on ollut pienempää kuin edellä mainitut luvut.

Räyskä
Vuosina 1981–86 räyskiä pesi Söderskärillä
yksi pari, joka tuotti keskimäärin 1,33 lentopoikasta vuodessa. 15 vuoden tauon jälkeen
räyskä palasi pesimälinnustoon vuonna 2001.
Tuolloin Pellingin suurkolonian linnut vähin
erin alkoivat siirtyä Söderskärille pesintöjen
epäonnistuttua jyrkällä avokalliolla kesäsateissa (kasvillisuus oli monivuotisen pesinnän
tuloksena kulunut olemattomiin). Ensimmäiset pariskunnat heinäkuussa 2001 munivat
4 korvauspesyettä. Ne onnistuivat hyvin, ja
seuraavina vuosina parimäärä nousi vähitellen sadan tietämille.
Räyskien seitsemän vuoden keskimääräinen tuotanto 0,71 on hyvin riittänyt kannan

ylläpitoon (ks. selkälokki), jopa kannan kasvattamiseen, kuten on käynyt. Vuonna 2004
kaksi harmaalokkia söi yhdyskunnan kaikki
munat ja poikaset ennen kuin saalistukseen
erikoistuneet yksilöt saatiin poistettua. Muuten räyskät ovat saaneet Söderskärillä pesiä
rauhassa tarkkaan vartioituina.

Riskilä
1970-luvun loppupuolen romahduksen (ks.
Hario ym. 1986) jälkeen Söderskärin riskiläkanta on hitaasti kasvanut 1–2 prosentin
vuosivauhtia. Keskimääräinen lentopoikastuotto 1,06 on laskettu isojen rengastusikäisten poikasten määrästä (riskilän poikaset ovat
pesässä 36 vrk ja ovat rengastettavissa aikaisintaan vajaan viikon ikäisinä). Viitenä minkkivuotena, jolloin minkit tuhosivat pesinnöistä 10–40 %, tuotanto oli keskimäärin 0,73
(SD 0,43, vaihteluväli 0,3–1,4). Mikään muu
pesinnän tunnusluvuista ei tuolloin muuttunut (pesyekoko, kuoriutumistulos, poikasten katoamiset), eivät edes varisten aiheuttamat 15 prosentin munatappiot (Hario 2002).
Minkittömien vuosien lentopoikastuotanto
oli keskimäärin 1,08 (SD 0,20, vaihteluväli
0,87–1,45).
Söderskärillä lentopoikastuotto on ollut parempi kuin moniaalla muualla. Ulkomaiset tuottoluvut ovat vaihdelleet välillä 0,48 ja 0,9 (Glutz
& Bauer 1982); Irlannissa sataman aallonmurtajassa poikastuotto oli kuitenkin 1,18 vuosina 1985–97 (Greenwood 1998). Bergmanin
(1971) tutkimusyhdyskunnassa Kirkkonummen
Mickelskärillä se oli 0,62 vuosina 1963–70.
Riskilän poikastuotto on Söderskärillä ollut
varsin vakaata. Mikäli minkki tai myrkkylevät
eivät yllätä, yhdyskunta tuottaa sen määrän
poikasia, minkä variksilta suojaisten pesäonkaloiden määrä mahdollistaa. Notkeana ja
ketteränä varis pääsee säätelemään kuoriutuvien munapesyeiden lopullista määrää ja
myös liian uteliaiden poikasten määrää. Pesänsuun uskalikot se repii ulos ja syö. Rankkasateiden vesivahingot onkaloissa vaihtelevat
yllättävän vähän kesän sääsuhteiden mukaan.
Vuodesta 1985 lähtien Söderskärin kaikki riskilänpesät merkittiin maastoon ja jokainen pesäonkalo sai juoksevan numeron. Uusia pesäpaikkoja löytyi joka vuosi, ja tarkastettavien onkaloiden määrä nousi vähitellen
viimeisen tutkimusvuoden (2007) 403:een.
Avo-onkaloissa pesinnät tuhoutuvat kuitenkin jo munintavaiheessa, ja kun pesät käytiin
läpi vasta poikasrengastuksen aikaan, saattaa
Söderskärin keskimääräinen lentopoikaslukema muodostua liian korkeaksi. Vapautuvia
pesäkoloja tosin on Söderskärillä odottamassa jatkuvasti suuri määrä pesättömiä riskilöitä. Viime jääkausi näyttääkin määränneen Söderskärin riskiläkannan ylärajan.
Riskilöiden aikuiskuolevuus ulkomaisissa
töissä on vaihdellut 6:n ja 20 prosentin välillä, parhaissa aineistoissa se on ollut 13 %
(Frederiksen & Petersen 1999). Esiaikuiskuolevuudesta en ole löytänyt luotettavia lukemia.
Suomalaisista poikasrengaslöydöistä 64 % on
kahdelta ensimmäiseltä elinvuodelta (Valkama ym. 2014). Näiden pohjalta vähimmäistuoton pitäisi olla 0,7. Söderskärin riskilöiden
poikastuotto on selvästi tätä korkeampi.
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Summary: Fledgling production of
archipelago birds at Söderskär bird
sanctuary in 1981–2007
■ This paper deals with reproductive success

and population trends of archipelago birds at
Söderskär, Gulf of Finland, and discusses the
methods employed in the census work. It also
aims to encourage the national Archipelago
Bird Census scheme to include fledgling counts
to its incoming routines.
Reproductive success was measured by dividing the total number of fledged young by the
number of nests found. This actually measures
colony success instead of per capita breeding
success of individuals. The results are given
as arithmetic means of the annual rates, years
numbering 7–27, depending on the bird species (Table 1).
Colony success may be biased if possible
renestings are not accounted for. Moreover,
nesting attempt may remain undetected should
the nest be lost before it is located. However, at
Söderskär nest searches were done on several

occasions during spring and summer, alongside
with field studies on growth statistics and mortality factors of young. The effect of accidental environmental factors has been kept small
by using repeat counts. The general aim was to
find most or all of the nests within the whole
investigation area (27 islets). The same applies
to counts of fledglings.
Many of the species showing a declining
trend (expressed as mean percentage change in
annual pair numbers in Table 1) produced too
few fledglings to compensate for the adult and
subadult mortality. However, as the knowledge
of mortalities is based on figures taken from literature and from populations of unknown trend
the regulatory effects of fledging rates to population trends have not bee evaluated.
Eider reproduction seldom exceeded 0.5
fledglings per female. Normally, only one of
five or six females managed to produce one
fledgling. Typically, bad years outnumbered
good years. For Velvet Scoter, the mean reproduction rate 0.18 was slightly better than that of
the Eider, but this was due to a few exceptionally good years.
Of the waders, Oystercatcher, Ringed Plover
and Common Sandpiper showed fledging rates
sufficient to compensate for the adult and subadult mortality, whereas Redshank and Turnstone exhibited the opposite trend. The situation of the Turnstone is especially alarming.
With an annual decline of 3%, the population
has halved during the study period and the
mean fledging rate is far below the presumed
minimum rate to sustain the population. Reasons for the decline are not well understood.
The long-lasting decline of the Common
Gull at Söderskär deviates markedly from the
overall welfare of the species along Finnish
coasts. The heavy predation on chicks by Herring Gulls is the prime cause for the extremely low fledging result. Also the Lesser Blackbacked Gull is suffering from Herring Gull
predation on chicks. Roughly 20 % of chicks
were taken by predatory Herring Gulls. These
were survivors from innate diseases apparently
induced by organochlorines, their share rising
up to 65–70% of chicks. Lesser Black-backed
Gulls produced only 0.19 fledglings per pair,
a rate far too low to compensate for the adult
and subadult mortality, and the population declined by 11% per annum. Both the Herring
Gull and the Great Black-backed Gull showed
the highest reproduction rates among gulls. Yet,
both species have been declining at Söderskär
at similar rates as elsewhere in the southern sea
districts, in areas where culling programs have
taken place.
Each of the three sea terns exhibited a positive population trend, and the fledging rates
were above the minimum considered to compensate for the adult and subadult mortality.
The Black Guillemot is a successful species,
too, despite the occasional invasions of American Minks into the colonies. During the five
years of Mink predation, the fledging rate averaged 0.73, whereas in years when there were
no Minks present it was 1.8. The overall fledging rate, 1.6, apparently allows the population
to increase at a rate of 1.5% per annum.
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