Aspskärin kiislakannan nousut ja laskut
Martti Hario

Etelänkiisla eroaa ruokista pitkänokkaisena ja
selkäpuoleltaan ruskehtavana. Itämeri on ai
noa murtovesialue, jonne tämä valtamerilintu
on asettunut pesimään. The Common Guille
mot Uria aalge is readily told apart from the
Razorbill Alca torda by its long pointed bill
and the brownish upperparts. The Baltic Sea is
the only brackish water area where this ocean
bird is breeding. Arno Rautavaara

■ Aspskärillä näyttäisi ulkoapäin tulevalla kannan täydentymisellä olevan selvempi vaikutus etelänkiisla
kannan kokoon kuin vanhojen pesijöiden poistumalla. Mahdollisesti levämyrkkyjen aiheuttamat joukko
kuolemat ovat pienentäneet kantaa. Merimetsojen asuttaessa kiislojen pesimäluotoa kiislakanta kasvoi, ja
merimetsojen keskellä kiislat rohkaistuivat pesimään avoimilla paikoilla.
Etelänkiisla on muiden ruokkilintujen tavoin
korostuneen pesäpaikkauskollinen. Aikuislinnut eivät yleensä vaihda pesimäyhdyskuntaa kerran jonnekin asetuttuaan (Tuck 1960,
Hudson 1985). Sitä vastoin nuoret siirtyvät
(dispersoivat) yleisesti synnyinpaikkansa ulkopuolelle pesimään (Hudson 1985, Lyngs
1993, Staav 2009).
Itämeren kiislat pesivät 1950-luvulla kolmella paikalla Ruotsissa ja Tanskassa: Ruotsin Stora Karlsöllä ja Bondenilla sekä Tanskan Bornholmilla. Yllättäen vuonna 1957 ilmaantui pieni satelliittikolonia Pernajan (nyk.

Loviisan) Aspskärin suojelualueen Haverörluodolle kuudensadan kilometrin päähän
lähimmistä emäyhdyskunnista (Vuorjoki
1957). Ruotsin ja Tanskan kannat oli tiukoin
suojelutoimin saatu elpymään vuosisadan
vaihteen romahduksesta (Hedgren 1975,
Lyngs 1992), ja uusien yhdyskuntien ilmaantuminen oli sinänsä odotettavaa. Yllättävää oli ensilevittäytymisen pitkä etäisyys.
Koska nuoret siirtyvät pois synnyinpaikoiltaan, Aspskärin yhdyskunta on ollut
jatkuvasti ulkoapäin tulevan täydennyksen varassa. Nopea kannankasvu neljästä

parista 27:ään vuosina 1957–63 heijasteli
kannan kasvua Ruotsin Stora Karlsöllä, jolta varhaisimmat rengaskontrollit Aspskärillä olivat peräisin (Hario 1982). Aspskärillä
aloitettiin 1970-luvun puolivälissä aikuisten
kiislojen systemaattinen rengastus ja kontrollointi, jota on jatkettu nykypäivään asti.
Yhtäkään Aspskärillä aikuisena rengastettua
kiislaa (n = 284 vuoteen 2011 mennessä) ei
ole myöhemmin tavattu pesivänä muualla
Itämerellä, ja vain yksi Aspskärillä poikasena rengastettu kiisla (n = 209) on rekrytoitunut synnyinyhdyskuntaansa (Valkama ym.
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Merimetso löysi vapaan ekolokeron Itämeren lintuyhdyskunnista. Se ei ole vienyt tilaa muilta vaan on päinvastoin lisännyt muun muassa etelän
kiislan pesimismahdollisuuksia omien yhdyskuntiensa suojissa. Great Cormorant Phalacrocorax carbo colonies have greatly enhanced the breed
ing opportunities of Common Guillemots Uria aalge by providing shelter against nest predators such as crows and gulls. Arno Rautavaara

Aineisto ja menetelmät
Kuuden pienehkön saaren (maata yhteensä 27 ha) muodostama Aspskär on ollut linnustonsuojelualue vuodesta 1923 lähtien, ja
lintuasemaluonteisen toiminnan katsotaan
alkaneen siellä vuonna 1949 (Valkama ym.
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2014). Aspskärin toiminnasta on alusta lähtien
vastannut pieni loviisalainen yhdistys Östra
Nylands fågel- och naturskyddsförening rf.
Lintusemalla on tehty rutiiniseurantojen lisäksi useita merilintututkimuksia (ks. esim. Koskimies 1958), joista kiislojen pyynti-uudelleenpyynti on ollut pitkäjänteisin.
Aspskärillä kiisloja on rengastettu 1960-luvulta lähtien, mutta järjestelmällinen pyynti
pesiltä alkoi 1970-luvun puolivälissä ja on
jatkunut näihin päiviin asti joitakin vuosikatkoksia lukuun ottamatta (1981, 1983, 1986
ja 1999–2001). Pyynti on yleensä keskitetty
yhteen kesäkuun alun päivään, jolloin muutaman lintumiehen ja -naisen pyyntiryhmä
on saartanut kiislojen asuttamat kivipaadet
ja pyrkinyt saamaan kiinni mahdollisimman
monta kivien alla tungeksivaa aikuista kiislaa.
Tässä on käytetty apuna ns. lunnikoukkua,
joka ujutetaan linnun nilkkaan, jotta se saadaan vedetyksi ulos onkalosta. Linnut on rengastettu ja kontrolloitu ja kuluneet renkaat on
tarvittaessa vaihdettu uusiin. Samalla on laskettu munien ja mahdollisten vastakuoriutuneiden poikasten kokonaismäärät. Näistä on
saatu parimäärä eli populaation koko (kiisla
munii vain yhden munan).
Vuosittain kiinni saatujen lintujen osuus
on ollut keskimäärin 34 % aikuisista (SD 13,
vaihteluväli 11–60 %, n = 33 vuotta) ja renkaattomien lintujen osuus näistä on ollut keskimäärin 36 % (17, 0–71 %). Renkaattomia
lintuja kutsun tässä immigranteiksi ja kannan
täydentymistä immigraatioksi eli saavunnak-

si (semantiikasta ks. esim. Matthysen 2012).
Renkaalliset ovat vanhoja pesijöitä, ja niiden
pesintävuosien lukumäärä Aspskärillä on ollut keskimäärin 6,4 vuotta.
Pyynti-uudelleenpyyntiaineistosta poimin
erilleen vuosittain viimeistä kertaa pesineiden
lintujen lukumäärät (rengastustermein ”viimeiset kontrollit”), jotka ilmentävät kuolevuutta.
Käytän kuitenkin termiä poistuma, koska kuo100
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2014). Tilanne ei ole muuttunut viime vuosina. Siten alussa mainittu lajin voimakas
pesäpaikkauskollisuus ja heikko synnyinpaikkauskollisuus pätevät myös Aspskärillä.
Vuonna 1992 Aspskärin kiislojen aikuiskuolevuus oli ennätykselliset 60 %, kun se
muina vuosina (1975–2011) on ollut keskimäärin vain 10 % (Suleva & Rintala 2013).
Samalla kanta romahti 59 %. Vuosi oli ensimmäinen Itä-Suomenlahden neljästä suurten lintukuolemien vuodesta, jotka koskivat
ennen muuta ruokkia mutta myös etelänkiislaa (ks. Hokkanen 2012). Romahduksestaan kiislakanta rupesi toipumaan vasta, kun niiden pesimäsaarelle saapui suuri
joukko merimetsoja 1990-luvun lopulla.
Seuraavassa tarkastelen, miten aikuisten
eli ns. vanhojen pesijöiden poistuma kannasta ja toisaalta nuorten ensipesijöiden
saavunta kantaan eli immigraatio ovat vaikuttaneet Aspskärin kiislojen lukumääriin.
Immigraation osalta tarkastelen erikseen
merimetsovuosia vs. muita vuosia.
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Kuva 1. Aspskärin kiislojen parimäärä vuosi
na 1957–2016 (käyrä). Pystyjanoin on ero
teltu jakso, jolloin merimetsot pesivät samal
la luodolla. Suurten lintukuolemien vuodet
merkitty ao. vuosiluvuin.
Fig. 1. Temporal trend in Aspskär Guillemot
population in 1957–2016 (graph). Vertical
lines indicate the period of breeding associa
tion with Great Cormorants (1997–2009).
Years of the Red Tide incidents are added.
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Kuva 2. Immigranttien lukumäärän ja popu
laatiokoon välinen riippuvuus Aspskärin kiis
lakannassa merimetsovuosina.
Fig. 2. Relationship between the annual num
bers of immigrants and the population size
during the period of breeding association with
Great Cormorant Phalacrocorax carbo.
levuus määritellään suhteessa elossa olevien
lukumäärään ja haluan pelkästään hahmottaa poistuman ja kannan koon välistä riippuvuutta. Saman poiminnan tein immigranttien
vuosittaiselle lukumäärälle ja samasta syystä.
Poistumat on poimittu vuosilta 1978–2011 ja
saavunnat vuosilta 1978–2016.
Käytän yksinkertaista lineaarista regressiota riippuvuuden hahmottamisessa. Positiivinen regressio ilmentää kannan koon riippuvuutta mitattavasta muuttujasta. Testit ovat
kaksisuuntaisia, merkitsevyysraja on 0,05.

Tulokset
Kaikkina neljänä lintukuolemavuotena 1992,
2000, 2006 ja 2010 kiislakanta pieneni; erityisen selvästi vuonna 1992 (kuva 1). Merimetsojen asuttaessa kiislojen pesimäluotoa
vuosina 1997–2009 kiislakanta kasvoi. Silloin myös immigranttien määrä korreloi kannan kokoon positiivisesti (kuva 2, r = 0,814,
df = 7, P < 0,01), eli kun immigranttien määrä kasvoi, myös kanta kasvoi; korrelaatiokerroin oli selvästi suurempi kuin ei-merimetsovuosina (r = 0,588, df = 22, P < 0,01).
Kokonaisuudessaan immigranttien lukumäärä korreloi kannan kokoon positiivisesti
(kuva 3, r = 0,616, P < 0,01), eli kasvavassa
kannassa immigranttien määrä nousee. Sitä
vastoin kannan koon ja vanhojen pesijöiden
poistuman välillä ei ollut riippuvuutta (kuva
3; r = 0,039 NS), eli suurentuvassa kannassa
ei ole vähemmän poistumia kuin pienentyvässä eikä pienentyvässä kannassa ole enemmän poistumia kuin suurentuvassa.

meren muiden yhdyskuntien poikastuotantoa,
ja aikuisten poistuman huiput syntyivät lintukuolemien vuosina. Aikuisten ei tiedetä vaihtaneen pesimäpaikkaa pois Aspskäriltä, joten
poistumat osoittavat kuolevuutta.

naisuutena saalistajien varalta. Siltä kannalta
katsottuna on todennäköistä, että kaikki kiinni saadut olivat todellisia pesijöitä eivätkä tilapäisiä käypäläisiä, jotka todennäköisimmin
pakenevat heti rengastajien noustessa maihin.

Virhelähteistä

Joukkokuolemien vuodet

Edellä esitetty tarkastelu sisältää useita epävarmuustekijöitä. Merkittävin lienee se, että
vuosittain kaksi kolmasosaa pesivistä linnuista jäi saamatta kiinni. Kiislojen ns. tuotannollinen elinikä Aspskärillä oli keskimäärin vain
6,4 vuotta, ja tapaamishistoriat ovat erittäin
aukkoisia.
Toisin kuin helposti luulisi, etelänkiisla ei
ole keskimäärin kovin pitkäikäinen laji. Aikuisen eliniänodote on vain 7 vuotta, vaikka vanhimmat yksilöt voivat elää 35–40-vuotiaiksi,
ja sukupolven pituus on 9 vuotta (Glutz &
Bauer 1982). Esiaikuisten kuolevuus on korkea ja vaihtelee eri tutkimuksissa välillä 70–
80 %, joskin kasvavassa kannassa se voi olla
tilapäisesti vain 60 % (Tuck 1960). Sitä vastoin aikuiskuolevuus on osoittautunut hyvin
alhaiseksi; lukemat vaihtelevat välillä 6–13 %
ja aikuiskuolevuus on keskimäärin 10 %
(Glutz & Bauer 1982) eli sama kuin Aspskärillä ei-joukkokuolemien vuosina.
Yksi mahdollisesti epävarmuutta tuloksiin
aiheuttava tekijä oli se, että kivilouhikoiden
uumenissa vieri vieressä pesivistä kiisloista ei
voida sanoa, mikä muna kuuluu millekin yksilölle ja onko kiinni saatu lintu oikeasti pesivä yksilö vai kenties esiaikuinen etsimässä
tulevaa pesäpaikkaansa; höyhenpuvultaan ne
ovat täysin samannäköisiä. Myöskään sukupuolia ei kyetä erottamaan ulkonäöstä. Kiislojen aikuispyynti rengastusta varten perustuu
kuitenkin lajin taipumukseen pysyä pesässään
vaaran uhatessa, mitä yleisesti pidetään lintuvuorten kielekepesinnöissä kehittyneenä omi-

Vuodet 1992, 2000, 2006 ja 2010 olivat pahamaineisia suurten joukkokuolemien vuosia, jolloin Itäisen Suomenlahden kansallispuiston ruokkikanta pieneni voimakkaasti
(Hokkanen 2001, 2012). Joukkokuolemien
vuosina 1992 ja 2006 immigranttien määrä Aspskärin etelänkiislayhdyskunnassa laski
selvästi. On ilmeistä, että noina vuosina kuolemat osuivat yhtäläisesti sekä immigrantteihin että vanhoihin pesijöihin. Kanta ei ottanut
toipuakseen, ja immigranttien määrä pysyi alhaisena seuraavat kuusi vuotta. Joukkokuolema toistui vuonna 2010, jolloin yhtä lukuun
ottamatta kaikki Aspskäriltä löydetyt 16 kuollutta kiislaa olivat renkaattomia ja siten potentiaalisia immigrantteja.
Syitä kuolemiin ei varmuudella tiedetä,
mutta tapahtumainkulku kentällä ja lintujen
kuolintapa (äkillinen hengitysteiden halvaantuminen) ovat samankaltaisia kuin ulkomailla
todetuissa levämyrkkyjen aiheuttamissa merilintukuolemissa (Hario ym. 1993). Levämyrkyt siirtyvät ravintoketjussa planktonin ja
kalaravinnon kautta lintuihin, joita lyhyessä
ajassa saattaa kuolla suuria määriä verraten
pienellä alueella, kunnes toksisuus leväkannoissa jälleen laskee. Toistaiseksi lintukuolemat meillä ovat koskeneet vain ulapalta kalaravintoa hakevia ruokkeja, etelänkiisloja ja
lapintiiroja, mikä myös sopii kuvauksiin levämyrkkykuolevuuksista.
Todellista kuolleiden määrää ei Suomenlahden tapauksissa koskaan saatu selville,
koska linnut kuolivat äkkinäisesti ja iso osa

Tulosten tarkastelua

Ulkoapäin tulevalla kannan täydentymisellä
eli ensipesijöiden saavunnalla näyttäisi olevan selvempi vaikutus kannan kokoon kuin
vanhojen pesijöiden poistumalla. Tämä on
varsin odotettava tulos populaatiossa, jossa
nousut ja laskut ovat olleet dramaattisia ja romahdukset selvästi ulkoisten tekijöiden aiheuttamia. Immigranttien määrä heijastelee Itä-

Huippusosiaaliset etelänkiislat pesivät vieri vieressä myös merimetsokolonian keskellä. Tässä
kuvassa näkyy seitsemän kiislan munaa ja kaksi merimetson pesää Aspskärillä. Yhteispesimi
nen merimetson kanssa yleistyy kaikkialla Itämeren piirissä. The breeding density of Gommon
Guillemot Uria aalge remains high even in the midst of Great Cormorant Phalacrocorax carbo
nests. Associate breeding with Great Cormorants is an expanding trait among Common Guille
mots in the Baltic Sea. Arno Rautavaara
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Kommensalismi
merimetsojen kanssa

Merimetsojen pesiminen etelänkiislojen kanssa samalla luodolla 13 vuoden ajan oli mielenkiintoinen vaihe Aspskärin kiislayhdyskunnassa. Merimetsot rakensivat pesänsä mataliin suikerokatajiin isojen kivien päälle keskelle ruokki- ja kiislayhdyskuntaa. Merimetsot
toimivat suojana munia ja poikasia rosvoilevia variksia ja lokkeja vastaan ja näin loivat
kiisloille lisätilaa pesimiseen (ks. myös Staav
2009). Merimetsojen keskellä kiislat rohkaistuivat pesimään avopaikoilla, mikä oli aivan
uutta. Linnuston biomassa pienellä luodolla kohosi vähitellen ennätykseensä, kun pesintöjä oli kahdessa kerroksessa: merimetsot kivikon päällä ja kiislat ja ruokit kivikon
uumenissa. Tällainen yhteiselämän muoto,
kommensalismi, hyödyttää toista osapuolta
mutta ei ole toisellekaan haitaksi.
Kiislat pyrkivät yleensäkin pesimään mahdollisimman suurissa tihentymissä, jolloin
vain reunapesät joutuvat vaaralle alttiiksi
(Birkhead 1993). Vuonna 2003 jo 16 % eli
5 paria Aspskärin kiisloista pesi taivasalla
merimetsokoloniassa (489 pesää), jossa niiden munien mediaanietäisyys lähimmästä
merimetson pesästä oli 67 cm (vaihteluväli
43–220), sopivasti merimetson nokan iskuetäisyyden ulottumattomissa. Sosiaalisuuden
osuus kasvoi ja oli suurimmillaan vuonna
2005, jolloin 32 % kiisloista eli 13 paria pesi
825 merimetson pesän suojissa. Merimetsojen vaihdettua pesimäsaarta ja poistuttua läheiselle Skarvenille kiislat olivat löytäneet (tai
valloittaneet ruokeilta) kolme uutta kivenalusta, joiden turvin niiden parimäärä pysyi suurena vielä merimetsojen lähdettyä (ks. kuva
1). Merimetsojen ja kiislojen kommensalismi
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jatkui Skarvenilla, jossa kiislojen avopesintä
huipentui 39 munaan vuonna 2012 (AspskärSkarven yhdistetty kannanhuippu tuolloin
122 paria). Sittemmin kiislojen osuus Skarvenilla on vähentynyt huomattavasti, vaikka
merimetsoja on siellä edelleen paljon.
Pesäpaikkauskollisuus on yhtäläinen piirre
kaikilla ruokkilinnuilla (Hudson 1985). Kallionkieleke tai kivenonkalo on pääoma, jota
kannattaa puolustaa. Hyviä pesäpaikkoja on
kaikkialla vähemmän kuin lintupareja, ja kilpailu on kovaa. Parisidos säilyy vuosien läpi,
ja pesäpaikkauskollisuus auttaa puolisoita
löytämään toisensa keväällä. Puolisot talvehtivat erillään, koska koiras lähtee uimapoikasen kanssa merelle ja ruokkii sitä vielä kymmenen viikkoa ulapoilla. Se käy samalla läpi
täydellisen sulkasadon ja on uudestaan lentokykyinen samaan aikaan poikasensa kanssa alkutalvella. Puolisot kohtaavat seuraavan
kerran vasta keväällä saapuessaan pesimäsaarelle (Birkhead 1993).

Uusia yhdyskuntia

Korostunut vastakohtaisuus tiukan pesäpaikkauskollisuuden ja olemattoman synnyinpaikkauskollisuuden välillä on tyypillistä pitkäikäisille merilinnuille. Ne lisääntyvät hitaasti, mutta elävät pitkään, ja populaation
koko säilyy jatkuvasti lähellä ympäristön kantokyvyn (resurssien) ylärajaa (ns. K-strategisti,
esim. Gaston 2004). Tällöin vapaita paikkoja
uusille yksilöille tarjoutuu vähän, eikä suurta
jälkeläisjoukkoa tarvita. Toisaalta seurauksena
voi olla pesäpaikkaa vaille jäävien nuorten
lintujen suuri osuus, ns. kelluva kannanosa.
Itämeren kiislakantojen viimeaikainen
runsastuminen on johtanut edellä mainitun
kelluvan kannanosan kasvuun. Runsastuneiden kilohailikantojen turvin vanhat emäkoloniat ovat kasvaneet äärikokoonsa (Kadin
2014), ja ilman pesäpaikkaa kierteleviä nuoria on riittänyt uusiin yhdyskuntiin eri puolil-
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saattoi kuolla ulapoilla tavoittamattomissa.
Joitakin uhreja poimittiin merestä tyynellä
säällä, muuta pääosa löytyi pesimäluodoilta.
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Avopesäpaikkojen kiislan poikasia merellelähdön kynnyksellä. Poikanen viipyy pesässä kolmi
sen viikkoa ja on sen jälkeen koiraan ruokittavana ulapoilla vielä kymmenen viikkoa. Common
Guillemot Uria aalge chicks at the time of nest exodus. These have been successfully reared on
open ground in the midst of a Great Cormorant Phalacrocorax carbo colony. Arno Rautavaara

le Itämerta. Esimerkiksi Tukholman saariston
kanta kasvoi vuosien 1974–1975 52 parista
800 pariin vuonna 2008 samalla, kun uusia
yhdyskuntia syntyi useita (Staav 2009). Suomen toinen yhdyskunta (kymmenkunta paria)
ilmaantui Ahvenanmaan länsilaidalle Saltvikiin 1990-luvun puolivälissä ja kolmas Turunmaan Kustaviin vuonna 2005 (1–2 paria).
Molemmat syntyivät ruokkikolonioihin, kuten
Aspskärin kanta aikoinaan.
Vuosina 2015 ja 2016 Aspskärin kiislakanta on kuitenkin kääntynyt laskuun, ja immigranttien osuus on painunut alle kolmasosaan kiinni saaduista. Myös aikuismäärät
ovat laskussa. Samanaikaisesti on Kymenlaakson merialueelta, 40 kilometriä Aspskäriltä itään, löytynyt uusi pieni kiislayhdyskunta
(3 paria 2015–2016; U. Koponen, suull. ilm.)
ja lisäksi Venäjän puolelta yksi voimakkaasti
kasvava uusi yhdyskunta, jossa vuonna 2014
oli jo 40 paria (M. Peterz, kirj. ilm.). Venäjän
puolella valokuvattiin myös aikuinen etelänkiisla, jolla oli ruotsalainen rengas. Aspskärin
nykyinen kannanlasku saattaakin olla seurausta siitä, että lännestä tulevat immigrantit
lentävät Aspskärin ohitse matkallaan uusiin
kolonioihin. Aspskär on menettänyt asemansa Itämeren kiislojen itäisimpänä sillanpääasemana liki 60 ansiokkaan vuoden jälkeen!
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Kuva 3. Immigranttien lukumäärän ja popu
laatiokoon välinen riippuvuus Aspskärin kiisla
kannassa vuosina 1978–2016 (ylempi kuva)
sekä aikuisten poistuman ja populatiokoon
riippuvuus (alempi) vuosina 1978–2011.
Fig. 3. Relationship between the annual num
bers of immigrants and the population size in
1978–2016 (upper graph) and relationship
between the annual numbers of adult depar
tures (indicating mortality) and the population
size in 1978–2011 (lower graph).

Tutkimus

Kahden kerroksen väkeä Haverörenillä: merimetsot pesivät kivien päällä, ruokkilinnut kivien alla. Upstairs, downstairs: Great Cormorants
Phalacrocorax carbo nest on the rocks, Alcids dwell downstairs. Arno Rautavaara
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Summary: Ups and downs of the
Aspskär Common Guillemot colony
■  Aspskär is the oldest satellite colony (est.

1957) of the Common Guillemot Uria aalge on
the Finnish side of the Baltic Sea. The population size was heavily affected by four Red Tide

(presumed Paralytic Shellfish Poisoning) incidents in 1992, 2000, 2006 and 2010 (Fig. 1).
The 1992 incident was especially severe, lowering the apparent survival down to 40% instead of the normal 90 %. Numbers continued
to decrease for the next five years due to lesser
immigrants entering the colony.
In 1997, Great Cormorants Phalacrocorax
carbo settled on the islet, their numbers increasing rapidly. At the height of their colony
growth, recruiting Guillemots (immigrants)
started to lay openly on the ground in the midst
of the Cormorant colony, this leading to a gradual increase in their numbers (Fig. 2). Guillemot numbers increased still when Cormorants
emigrated from the islet, but were subsequently
turned down, partly due to another Red Tide
incident in 2010.
Breeding association here is considered
commensalism; apparently Common Guillemots were using Cormorants as a protective
species against nest predators, i.e. Herring Gulls
Larus argentatus and Carrion Crows Corvus cor
one cornix, abundantly skulking in the colony.
Birds in denser groups are better protected.
As in Alcids in general, adult Guillemots
displayed very high nesting site fidelity, whereas young birds dispersed widely. According to
ringing recovery data, none of the adults ringed
at Aspskär (n = 284 up till 2011, inclusive) have
been recaptured in another colony and only
one of the 209 local chicks did recruite to its
natal colony. The rate of immigration had a significant effect on the annual population size (r
= 0,616, df = 31), whereas the effect of adult
mortality (measured as departures from the colony) was virtually nil (r = 0,039) (Fig. 3).
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