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tämeren räyskäkannan seuranta alkoi vuonna 1984, kun oli havaittu
poikasrengastusmäärien alenevan
sekä Suomessa (Kilpi 1984) että
Ruotsissa (Staav 1985) ja eräiden yhdyskuntien kadonneen (Hario 1986). Suomessa, Ruotsissa ja Virossa eli Itämeren
räyskien silloisella pesimäalueella samanaikaisesti tehty laskenta osoitti kannan taantuneen neljänneksellä vuodesta
1971 (Harioym.1987). Vuoden 1971 parimäärä, 2500 (Staav ym. 1972, Väisänen
1973), jäikin suurimmaksi tunnetuksi
räyskäkannan kooksi Itämerellä. Taantuminen on vuodesta 1984 edelleen jatkunut (Staav & Stjernberg 1997).
Kuvassa I on tiivistetysti Itämeren parimäärän eri vaiheet niiltä vuosilta, joilta

LINNUT-VUOSIKIRJA 1996

tietoja on kaikista kolmesta maasta, ja lisäksi Venäjältä 1990-luvulta. Räyskät olivat runsastuneet vuosisadan vaihteesta yhdyskuntapesimisen yleistyttyä (Bergman
1980). Räyskän vakiintuneen yhdyskuntapesimisen historia Itämerellä täyttää näinä
vuosina sata vuotta.
Viime vuosina kannanlasku näyttää
hieman hidastuneen. Vuonna 1996 Suomessa pesi 710 paria (taulukko 1) ja Ruotsissa 450 paria (R. Staav, julkaisematon).
Tuoreimpien tietojen mukaan (ks. jäljempänä) Laatokalla ja Suomenlahden Venäjän puoleisissa osissa pesii lisäksi puolensataa paria. Olettaen Viron kannan taantuneen vuodesta 1993 Uolta viimeksi on
tietoja; Kastepöld 1994) suunnilleen samansuuruiseksi kuin meidän saadaan Itä-

meren tuoreimmaksi kannanarvioksi noin
1450 paria. Määrä on noin 1050 paria vähemmän kuin vuonna 1971.
Tässä katsauksessa esittelemme 13
vuotta jatkuneen seurantaprojektin ja sen
tuloksia sekä pohdimme tulosten edustavuutta.

Maastotyömenetelmistä
Räyskäseuranta perustuu täysin palkattomaan vapaaehtoistyöhön ja keskeisesti
rengastajien työpanokseen. Vuosittain
maastotyöhön osallistuu 30-50 henkeä,
joista 17-27 on rengastajia. Kaikkien osallistujien nimet kautta aikojen luetellaan tämän ki1joituksen lopussa. Avustajien mer-
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kitys on tietenkin suurin ison yhdyskunnan inventoimisessa, mutta ei apu ole pahitteeksi hankalilla meriretkillä muutenkaan.
Inventointiohjeisiin lomakkeiden täyttämisineen ei tässä yhteydessä puututa. Ne
ovat räyskäihmisten tiedossa muutenkin
(tietoa haluavat voivat kääntyä kirjoittajien puoleen ja samalla liittyä räyskäprojektiin). Mainittakoon kuitenkin, että inventoinnin onnistumisen keskeinen edellytys
on oikea ajoittaminen. Räyskäyhdyskunnan munintakausi on yli kuukauden mittainen, joskus kaksikin (Soikkeli 1973a), joten inventoijan kokemuspohjainen käsitys
vuosittaisesta pesinnän ajoittumisesta on
tärkeä. Räyskäprojekti pohjaa paljolti kokemukseen ja pitkäjänteisyyteen sekä taitoon liikkua merellä.
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Yksittäisparit
Useimmat yksittäin pesivät räyskäparit näkyvät ja kuuluvat kauas. Joidenkin parien
on kuitenkin todettu käyttäytyvän hyvin
huomaamattomasti ja nousevan siivilleen
vasta, kun inventoija nousee maihin (K.
Mäntylä, T. Stjernberg). Veneen pysäyttäminen pesimäluodon edustalle ja odottelu
redillä moottori sammuksissa muutaman
minuutin ajan laukaisee kuitenkin hautovan linnun epäluuloisen varoitusääntelyn
luodon "uumenista", jolloin pesintä paljastuu, vaikkei lintuja olisi vielä näkynyt.
Joskus pesintä epäonnistuu alkuvaiheessaan ja linnut saattavat siirtyä muualle. Tällöin liian myöhään paikalle saapuva
inventoija ei saa pesintää rekisteröidyksi.
Herkimmin näin käy, jos inventoinneissa
liikutaan vasta kesäkuun puolivälin jälkeen.
Vaikka inventoijat nykyään tuntevat
alueensa hyvin ja liikkuvat laajalti, jäänee
joka vuosi jokunen yksittäispari löytymättä.

Yhdyskunnat
Räyskän perinteiset yhdyskunnat ovat hyvin tiedossa. Toisaalta vakava häirintä pesinnän alkuvaiheessa saattaa aiheuttaa pesimäluodon hylkäämisen ja yhdyskunnan
siirtymisen pitkien matkojen taakse (esim.
Väisänen 1973) tai pirstoutumisen lähialueen luodoille. Myös vain osa yhdyskunnasta saattaa lähteä ja osa jäädä. Nämä seikat helposti johtavat alueen yhdyskuntaparien lukumäärän aliarvioimiseen. Näin
oli käydä Perämerellä vuonna 1992, kun
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Kuva 1. Itämeren räyskäkannan kehitys. Ennen v. 1894 ( 1870-luku?) Itämerellä tiettävästi pesi
pelkästään yksittäispareja (1800-luvun alkuvuosina Oder-joen suulle asettunut yhdyskunta hävisi, kun myrsky tuhosi pesimäriutan; Naumann 1897-1905). Vuosisadan alkupuoliskon parimäärät ovat ornitologiseen kirjallisuuteen vakiintuneita tietoja (esim. Curry-Lindahl 1961, von
Haartman ym. 1963-71, Bergman 1980, Glutz von Blotzheim & Bauer 1982 ja viitteet näissä,
täydennettyinä munakokoelma- ja arkistotiedoilla). Vuoden 1971 ja 1984 parimäärät Harion
ym. (1987) katsauksesta, muut tiedot tästä artikkelista. Tietoja Luoteis-Venäjän kannasta on
vasta 1990-luvulta.
Figur 1. Skräntärnsstammens utveckling i Östersjön. Före 1894 (1870-talet?) häckade skräntärnan i Östersjöområdet veterligen endast i form av solitära par (vid Oderflodens mynning fanns i
början av 1800-talet en koloni, som dock försvann i och med att revet den häckade på spolades bort
av stonn, N aumann 1897-1905). Parantalen kring senaste sekelskifte· baserar sig på litteraturuppgifter (t.ex. Curry-Lindahl 1961, von Haartman et al. 1963-71, Bergman 1980, Glutz von
Blotzheim & Bauer 1982 och där angivna referenser, samt uppgifter i arkiv och äggsamlingar).
Data för 1971 och 1984 enligt Hario et al. (1987), senare data, denna artikel. Uppgifter om stammen i NW Ryssland föreligger endast från 1990-talet.
Fig. l. The Baltic population of the Caspian Tern during the 20th century. Before 1894 (1870s?)
there were presumably 011/y solitary breeding pairs (at the very beginning ofthe 19th century a co/ony on a reefoff the river mouth ofthe River Oder disappeared when the locality was destroyed by
a storm; Naumann 1897-1905). Data based on literature (Curry-Lindahl 1961, von Haartman et
al. 1963-71, Bergman 1980, Glutz von Blotzheim & Bauer 1982 and references therein, as we/1s as
data in archives and egg col/ections). Datafor 1971 ane! 1984 ji-om Hario et al. ( 1987), later data,
see this paper. Datafor NW Russia only comprise the 1990s.

siniketut ja mahdollisesti tunturipöllötkin
häätivät osan räyskistä Krunnien saaristosta. Huhut uudesta yhdyskunnasta Krunnien suojelualueen ulkopuolella saatiin varmennettua vasta seuraavana kesänä.
Tällaista tiedon puutetta on tämän katsauksen aineiston käsittelyssä yritetty korjata huomioimalla seuraavan vuoden tulos
ja sopeuttamalla puuttuva tieto siihen (ks.
jäljempänä).

Sisämaan ja loppukesän esiintyminen
Pesinnän jälkeen, suunnilleen heinäkuun
puolivälistä elokuun viimeiselle viikolle,
räyskien pesimäluodot autioituvat ja emot

ja lentopoikaset ilmaantuvat perhekunnittain tai pienryhmissä rannikon lahdille ja
rannikonläheisille järville. Siellä ne oleilevat pikku luodoilla ja karikoilla. Vesistöreittejä pitkin ne ulottavat matkansa pitkälle sisämaahan, helposti mm. PohjoisKarjalaan ja Kainuuseen. Tällaiset esimuuttoa koskevat havainnot saattavat joskus herättää ennenaikaista hälyä ensimmäisestä järvipesinnästä, varsinkin kun
räyskä pesii jo Laatokalla ja Vänernillä.
Myös alkukesällä sisävesillä liikkuu räyskiä, ja pitkin kesää aikuisia nähdään ravinnonhakulennoilla useiden kymmenien kilometrien päässä lähimmästä yhdyskunnasta. Soikkeli ( 1973b) on todennut enimmillään 70 km mittaisia lentoja suuntaansa.
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Taulukko 1. Suomen räyskät vuonna 1996.
Tabell 1. Skräntärnan i Finland 1996. 1= område (för delområde, se Fig. 3), 11 = antal kolonier, 111 = kolonihäckande par (konstaterade),

IV= solitära par (konstaterade), V= solitära par (sannolika), VI= solitära par (totalt), VII= par totalt, VIII= antal ringmärkta ungar.
Table 1. The Caspian Tem in Finland in 1996. Columns: / = region (forsubareas, see /egendto Fig. 3), 11 = no. ofcolonies, /Ii= colonial
pairs (counted), IV= solitary pairs (counted), V= estimated additional so/itary pairs, VI= solitary pairs (tota/), VII= pairs (total), VIII= no.
ringed nest/ings.

Alue

Yhdyskuntien
määrä

Yhdyskuntapareja
(todetut)

Yksittäisparit
(todetut)

11

111

3
1
4
1
2
2
2
15

Perämeri (G)
Merenkurkku (F)
Selkämeri (E)
Turun saaristo (C)
Ahvenanmaa (D)
Läntinen Suomenlahti (B)
Itäinen Suomenlahti (A)
Yhteensä TotaltTota/

Mahdollisesti ensimmäisen järvipesinnän löytyminen Suomessa on todellakin
vain ajan kysymys, mutta se edellyttää pesälöytöä, ei pelkkäälentopoikuehavaintoa.

Inventointien kattavuus
ja aineiston tulkinta

Yksittäisparit
(yhteensä)

Pareja
yhteensä

Rengastettuja
poikasia

IV

Yksittäisparit
(todennäköiset)
V

VI

VII

VIII

106
43
105
51
92
138
94

5
8
30
1
5
6
12

1
3
3
0
2
5
0

6
11
33
1
7
11
12

112
54
138
52
99
149
106

102
69
182
95
59
240
80

629

67

14

81

710

827

inventointitietojen pohjalta, silloin kun yhdyskunnassa ei ole päästy käymään tai se
on tilapäisesti pirstoutunut. Kokonaan inventoimattomia yhdyskuntia on ollut vain

Ahvenanmaalla vuosina 1984 ja 1986 sekä
Länsi-Uudellamaalla vuonna 1985 ja Perämerellä 1992 ja 1994.
Näiden korjailujen jälkeen inventoin-

1000-----------------~
Todettuja ja todennäköisiä pareja

-c>- Todettuja pareja

Inventointien kattavuus on yksittäisparien
osalta parantunut projektin kuluessa. Viiden ensimmäisen vuoden aikana ( 19841988) "todennäköisiksi" tulkittuja, inventoimatta jääneitä yksittäisparien pesintöjä
oli 29 % yksittäisparien loppusummasta,
viiden viime vuoden aikana enää 15 %.
Joillakin osa-alueilla kaikki tiedossa olevat yksittäisparit on 1990-luvulla inventoitu joka vuosi.
Tässä katsauksessa tulkinta "todennäköisestä" pesinnästä on tehty tunnetusta
parista niiltä vuosilta, jolloin pesäpaikalla
ei ole käyty, mutta jolloin parin tiedetään
pesineen edellisenä tai seuraavana vuonna.
Joissakin tapauksissa projektin alkuvuosina "todennäköinen" pesintä on hyväksytty
kahdenkin vuoden aikavälillä. Nämä "todennäköiset" pesinnät on eroteltu todetuista pesinnöistä kuvissa 2 ja 3.
Tällainen menettely ei ole seurannan
kannalta ongelmaton. Se saattaa johtaa
lievään kannan yliarvioon, mutta ei ilmeisesti kovin suureen. Joka tapauksessa se
haarukoi melko hyvin yksittäisparien lukumäärän suuruusluokan kunakin vuonna.
Yhdyskuntaparien suhteen on menetelty samalla tavalla; yhdyskunnan koko
on arvioitu edellisen ja seuraavan vuoden
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13
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15

1996

Vuosi
Kuva 2. Suomen räyskäkannan kehitys vuosina 1984-1996. Ylin käyrä (mustat ympyrät) kuvaa
yhdyskuntaparien ja yksittäisparien korjattuja lukumääriä (ks. teksti). Alempana todettujen (isot
avoympyrät) ja korjattujen (pienet avoympyrät) yhdyskuntaparien lukumäärät. Alinna vastaavat
käyrät yksittäispareista. Vaaka-akselin päällä yhdyskuntien(> 1 pari/luoto) lukumäärät.
Figur 2. Skräntärnsstammen i Finland 1984-1996. Översta kurvan (svarta cirklar) visar de korrigerade värdena (se texten) för solitärt och kolonihäckande par. Nedan konstaterade (stora ofyllda
cirklar) och konstaterade+korrigerade (små ofyllda cirklar) kolonihäckande par. Nederst motsvarande kurvor för solitära par. På x-axeln antalet kolonier (> 1 par/häckskär).
Fig. 2. The Caspian Tern population in Finland in 1984-1996. The upper curve (black circles)
shows the adjusted values (cf. the text)for solitary ane/ colonially breeding pairs. The mielelle curves shows the established (big apen circles) ane/ established+the adjusted numbers of colonially
breeding pairs. The lowest curves give the same valuesfor solitary breeding pairs. The figures on
the x-axis show the numbers of colonies (> 1 pair) recorded each year.
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Vuonna 1996 merimetso teki historiaa, kun se pesi ensimmäistä kertaa nyky-Suomen rajojen sisällä. Pesimäpaikakseen se valitsi läntisen Suomenlahden isoimman räyskäkolonian. © Seppo Keränen.
Thefirst breeding ofCormorant (Phalacrocorax carbo) was confirmed in Finland in 1996, when 19 nests werefound within a colony ofCaspian Tern.

tien kattavuus on mielestämme varsin
hyvä. Oma lukunsa on yhdyskunnan parimäärän oikea arvioiminen ja tulkinta
maastossa. Näistä seikoista on räyskäinventoijille vuosien saatossa jaettu runsaasti tietoa. Yleensä ongelmat liittyvät
yhdyskunnan pitkään munintakauteen ja
korvauspesintöjen tunnistamiseen. Vedenpitävän mustan tussimerkinnän käyttökelpoisuutta pesillä ei voi liikaa painottaa.
Joidenkin yhdyskuntien parimäärä on
jouduttu tätä katsausta varten tulkitsemaan jälkikäteen poikasrengastusmääristä (esim. Krunneilla keskituottona 1.8
poikasta/pari, U. Järvinen) tai arvioimaan
se pelkästään aikuisten lukumäärästä (jolloin on käytetty erityistä korjauskerrointa).
Puuttuvia inventointi tietoja ("todennäköisiä" tai ilmoittamatta jätettyjä) sekä parimäärien tulkintoja ja tarkennuksia on kirjoittajista TS perännyt puhelimitse ympäri
maata. Arviolta 70-100 puhelua, yleensä
iltaisin, tuotti ilahduttavan paljon täydentäviä tietoja.
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merialueittain
Suomen räyskäkannan kehitys ei seurantajaksolla näytä kovin dramaattiselta. Yhdyskuntaparien määrä on hitaasti laskenut;
merkittäviä romahteluja ei ole sattunut sitten vuoden 1985 (kuva 2). Vuonna 1996
räyskäkantamme oli 629 yhdyskuntaparia
ja 81 yksittäisparia eli 710 paria.

Itäisen Suomenlahden (Virolahti-Helsinki, kuva 3A) merkittävimpiä tapahtumia
oli Pernajan suuryhdyskunnan pirstoutuminen vuonna 1994, jolloin noin puolet
yhdyskunnasta siirtyi Pellingin saaristoon
kolmisenkymmentä kilometriä länteen.
Ennen hajoamistaan Pernajan yhdyskunta
oli Suomenlahden suurin, 120-130 paria.
Toinen merkittävä ilmiö Itä-Suomenlahdella on ollut yksittäispesintöjen pitkäaikainen katkos Helsingin ja Porvoon välisellä merialueella. Helsingin edellinen pesintä oli vuonna 1985; uusi yksittäispari ilmaantui vasta vuonna 1996 pesien menestyksekkäästi.
Söderskärin-Umgörenin

saariston toistaiseksi viimeinen pesintä oli
vuonna 1986. Lähimmät pesimäpaikat
itään päin mentäessä ovatkin juuri pernajalaisten lintujen uudisasuttamat Pellingin
luodot, joilla entuudestaan on jokunen yksittäispari.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston alueelle on aivan viime vuosina asettunut uusia yksittäispareja (T. Hokkanen
ym.). Vielä 1970-luvun alkupuolella
( 1971) täällä pesi parhaimmillaan 110 parin yhdyskunta ja kolme pienempää koloniaa. Nykyään lähin tunnettu yhdyskunta
pesii Venäjän puolella, 12 km päässä itärajalta (ks. jäljempänä). Kansallispuiston uusien yksittäisparien lähtöalueiksi voidaan
ounastella yhtä hyvin Venäjää kuin Pernajaa. Uudisparit saattavat olla myös kansallispuiston omaa jälkeläistuottoa.
Räyskäprojektin aikana itäisen Suomenlahden alueella on todettu kolme räyskän yhdyskuntaluotoa ja 34 yksittäisparin
luotoa.

Läntisen Suomenlahden (Espoo-Hanko,
kuva 3B) "lintusensaatio" vuonna 1996 oli
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Kuva 3A-G. Suomen räyskäkannan kehitys merialueittain 1984-1996.
Käyrien selitykset kuten kuvassa 2: keskimmäiset ja alimmat käyrät.
Figur 3A-G. Skräntärnsstammen i Finland 1984-1996 delområdesvis.
A = Östra Finska viken (Helsingfors- Vederlaks), B =Västra Finska viken (Esbo - Hangö), C = Åbo skärgård (Dragst]ärd - Gustavs), D =
Åland, E = Bottenhavet (Nystad - Närpes), F = Kvarken (Korsnäs Maxmo) och G = Bottenviken (Nykarleby Torneå). Förklaringar till
kurvorna, se Fig. 2: mellersta och nedersta kurvorna.
Fig. 3A-G. The Caspian Tern population in dijj'erellf parts ofthe Finnish
archipelago in 1984-1996. A = eastern part of the Gulf of Finland (Helsinki Virolahti), B = western part of the Gulf of Finland (Espoo-Hanko ), C =the archipelago offTurku (Dragsjjärd-Kustavi), D = the Ålancl
Jslcinds, E = the Bothnian Sea (Uusikaupunki -Nä1piö), F = the Quark
(Korsnäs - Maksamaa), and G = the Bothnian Bay (Uusikaarlepyy Tornio). Legencls to the Cllrves, see Fig. 2: the micldle curves and the curves be/ow.
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ensimmäisten merimetson pesintöjen löytyminen maamme nykyalueelta. Suomenlahden suurimman räyskäyhdyskunnan
luodolla oleili parhaimmillaan 160 merimetsoaja parisataa räyskää. 23.5.1996 löytyi 5 merimetson pesää ja 123 räyskän pesää (J. Palmgren, T. Stjemberg & Tvänninnen lintukurssi) (17.6. merimetsojen pesämäärä oli noussut 19:ään, T. Tallgren).
Räyskäyhdyskuntien lukumäärä läntisellä Suomenlahdella on pienentynyt 1980luvun 4-5:stä nykyiseen kahteen, mutta kokonaisparimääräei ole pienentynyt,joten ilmeisesti linnut ovat korostuneesti hakeutuneet yhdelle alueelle; vuonna 1996 parimäärä jopa hienokseltaan kasvoi.
Yksittäisparien määrä pieneni 1980luvun puolivälin noin viidestätoista alle
kymmeneen, missä se on sinnitellyt näihin
asti. Pääosa yksittäispareista pesii Kirkkonummen, Inkoon ja Tammisaaren saaristoissa. Inventointien vuotuinen kattavuus
yksittäisparien osalta on vaihdellut.
Projektin aikana läntisen Suomenlahden alueelta on paikannettu 7 yhdyskuntaluotoa ja 24 yksittäisparin luotoa.
Laajan Turun saariston (DragsfjärdKustavi, kuva 3C) räyskäkanta on vuodesta 1988 lähtien ollut lähes yksinomaan
yhden yhdyskunnan varassa. Tuolloin katosi alueen toinen parhaimmillaan liki
puolensadan parin yhdyskunta luultavasti
häirinnän takia, ja samoihin aikoihin
päättyivät hajanaiset yksittäispesinnät
Kustavissa (viimeinen pesintä vuonna
1987), Iniössä (1986), Houtskarissa
(1988) ja N auvossa (1992). Korppoon
viimeinen yksittäispari katosi jo ennen
projektin alkua. Vuonna 1995 ei Turun
saaristossa todettu yhtään yksittäisparia
ja vuonna 1996 vain yksi pesintäyritys
Västanfjärdissä (T. Ormio).
Projektin aikana Turun saaristosta on
löytynyt kaksi yhdyskuntaluotoa ja 14 yksittäisparin luotoa.
Ahvenanmaan (kuva 3D) tilanne on vuoden 1985 pudotuksen jälkeen ollut näennäisesti melko vakiintunut lukuun ottamatta vuotta 1989, jolloin Saltvikiin yllättäen ilmaantui tilapäisesti 20 parin kolonia
kadotakseen taas seuraavana vuonna. Kokonaiskan ta on ollut etupäässä kahden
vanhan yhdyskunnan varassa, joista toisen
kohtalo on kuitenkin synkistymässä ilmeisesti minkin aiheuttamien pesimätappioiden vuoksi (M. Soikkeli). Vielä vuonna
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1984 siinä pesi 84 paria, minkä jälkeen pari määrä pysyi 35-45 vaiheilla, kunnes se
putosi 12 pariin v. 1996. Yhdyskunta
näyttää pirstoutuneen muualle, mahdollisesti Uudenkaupungin saaristoon, jonne
ilmaantui "ylimääräisiä" pareja vuonna
1996 (ks. jäljempänä). Muutama kilometri
yllä mainitusta koloniasta esiintyi aikaisemmin yhdyskunta, jossa pesi 6 ja 12 paria vielä 1984-1985, minkä jälkeen se on
autioitunut.
Myös tunnettujen yksittäisparien määrä on laskussa. Kattavasti takseerattuina
vuosina 1984, 1988 ja 1993 yksittäispareja
löytyi 17, 12 ja 7. Ahvenanmaan kanta oli
pitkään puolitoistasataa paria (vuonna
1984 vielä 200), nyt satakunta. Yksittäispareja on enää runsaat puolenkymmentä.
Projektin aikana Ahvenanmaalta on
löytynyt 5 räyskän yhdyskuntaluotoa ja 26
yksittäisparin luotoa.
Selkämeri (Uusikaupunki-Närpiö, kuva
3E) on vankinta yksittäisten räyskäparien
aluetta Suomessa. Kolmisenkymmentä
yksittäisparia eli lähes puolet maan yksittäispareista pesii Selkämeren rannikolla.
Toisin kuin muualla, niiden lukumäärä ei
näytä laskeneen, paremminkin päinvastoin. Laajoissa saaristoissa yksittäisparien
esiin koluaminen on kuitenkin työlästä,
eikä se seurantaprojektin alkuvuosina aina
ollut aukotonta. Tarkan seurannan aikaan
vuosina 1989-1996 yksittäisparien määrä
ei ole laskenut. Eniten yksittäispareja on
löydetty Närpiön, Porin-Merikarvian ja
Kristiinankaupungin saaristoista.
Uudenkaupungin
suuryhdyskunnat
ovat pysyneet suunnilleen entisensuuruisina vuosittaisista heilahteluista huolimatta.
Vuonna 1994 alueen suurimman yhdyskunnan pesintä epäonnistui (isojen lokkien?) poikassaalistuksen johdosta, ja yhdyskunta pirstoutui kahtaalle (H. Virtanen). Uudella paikalla poikastuotto osoittautui aluksi huolestuttavan heikoksi, mutta tilanne näyttää olevan paranemassa.
Selkämereltä on löydetty projektin kuluessa 8 yhdyskuntaluotoa ja peräti 61 yksittäisparin luotoa.
Merenkurkussa (Korsnäs-Maksamaa,
kuva 3F) on aina ollut vain yksi, Valassaarten vuonna 1969 syntynyt yhdyskunta, jonka arvellaan saaneen alkunsa Krunneilla syntyneiden nuorten lintujen levittäytyessä Perämereltä etelään (Väisänen
1973). Yhdyskunta on sittemmin vaihdellut luotoa ja väliin hajaantunut osayhdyskunniksi Valassaarten saariston sisällä,

projektin aikana välillä sen ulkopuolellekin, mutta se on hämmästyttävän vakaasti
säilyttänyt kokonsa puolensadan parin
molemmin puolin vuosikymmenestä toiseen. Vuonna 1993 yhdyskunnan munien
kuoriutuvuus oli tavallista huonompi; 105
munasta 15 % oli ns. mätämunia (A. Isaksson). Myös kuolleita poikasia löytyi epätavallisen paljon (T. Pahtamaa).
Yksittäisparien lukumäärän kehityksessä ei ole selvää suuntausta. Siinä ei ole
havaittavissa samanlaista laskua kuin eteläisillä merialueilla, vaikka käsitys joudutaankin perustamaan varsin pieneen aineistoon; Merenkurkusta on löydetty hämmentävän vähän yksittäispareja, parhaimmillaan 14 (1985), yleensä vain 7-10.
Projektin aikana Merenkurkun saaristossa on todettu 2 yhdyskuntaluotoa ja 23
yksittäisparin luotoa.
Perämeren (Uusikaarlepyy-Tornio, kuva
3G) räyskäkanta jakaantuu kahtaalle:
Krunnien suuryhdyskuntaan ja eteläisen
Perämeren pienempiin yhdyskuntiin ja yksittäispareihin. Krunnien yhdyskunta on
syntymästään saakka (1940-50-lukujen
vaihteessa; Väisänen 1973, Bergman
1980) ollut Suomen suurimpia (120-160
paria) aina vuoteen 1988 asti, jolloin se
näyttää pirstoutuneen, pienentyneen ja
siirtyneen osin uusille luodoille, vuodesta
1992 lähtien myös Krunnien suojelualueen ulkopuolelle (U. Järvinen; P. Tunkkari
& E. Pulliainen). Turkistarhoilta karanneet siniketut ovat aiheuttaneet Krunneilla
tuhoja. Kesällä 1992 saarilla eleli kaksi
tunturipöllöä, jotka saalistelivat naurulokin poikasia; räyskäluodolla niitä ei kuitenkaan tavattu itse teossa (U. Järvinen).
Vuosina 1995-1996 räyskä ei enää pesinyt
Krunnien suojelusaarilla.
Eteläisen Perämeren räyskät keskittyvät nykyään Kokkolan seudulle. Yksittäispesinnät Uudessakaarlepyyssä, Pietarsaaressa, Luodossa ja Kälviällä ovat 1-2 parin
varassa. Kokkolan ainoa yhdyskunta on
viime vuodet ollut tasaisesti pienenemässä
(H. Hongell).
Näiden kahden pääalueen välillä räyskän tiedetään pesineen vain Hailuodossa,
yleensä yhden parin voimin (vuosina
1989, 1990 ja 1992 3, 2 ja 2 paria). Iin kunnasta on projektin alkuvuosilta tietoja kahdesta yksittäisparista, jotka näyttävät hävinneen 1990-lukuun mennessä. Pohjoisempana Kemin-Tornion saaristossa räyskän pesintä päättyi jo 1970-luvun alussa
(Rauhala 1994 ).
Perämereltä on löydetty projektin ku-
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Itämeren räyskät 1984-1996

Tilanne Ruotsissa ja Virossa

Ruotsissa kannankehitys on ollut hyvin samantapainen kuin meillä. Vuosien 1971 ja
1984 välinen kannanlasku oli Suomen tavoin kolmisenkymmentä prosenttia; vain
Viron kanta säilyi tuolloin vielä muuttumattomana (Hario ym. 1987). Sittemmin
Ruotsin kehitys on ollut hieman poukkoilevampaa kuin Suomen (kuva 4), ja parimäärät ovat vähentyneet selvemmin kuin Suomessa, varsinkin viime vuosina (vuosina
1993-1996 yhdyskuntaparien määrä väheni 28 % ). Minkkituhot ovat yleistyneet ja
käyneet paikoin erittäin raskaiksi (Staav
1995).
Räyskä on pesinyt ainakin vuodesta
1983 myös Vänern-järvellä (Staav 1986).
Yksittäisparien määrä oli vuonna 1996
noussut kolmeen.
Viron pitkään vakaana pysytellyt
350-400 parin kanta alkoi taantua 1990luvulla. Vuonna 1990 maan kolmessa yhdyskunnassa oli vielä 300 paria, mutta
vuonna 1993 enää 230-250 paria (Kastepöld 1994).

Tilanne Luoteis-Venäjällä 1990-luvulla

Suomenlahden Venäjän puoleisista räyskistä on saatu tietoja vasta 1990-luvulla.
Lähin tunnettu yhdyskunta Venäjän puolella pesii Kivimaalla Fiskarin saaristossa, 12
km päässä itärajalta (Ossipov & Gaginskaja
1994). Natalia Iovchenko (kirjeessä 1995)
raportoi 26 pesän löytyneen Kivimaalta kesäkuun jälkipuoliskolla 1995. Ei ole mahdotonta, että ne yhdyskuntaparit, jotka vielä
1970-luvun alussa pesivät Suomen puolella
aivan itärajamme tuntumassa, olisivat siirtyneet juuri Fiskarin alueelle. Ne havainnot
rannikon suuntaisesti edestakaisin lentävistä räyskistä, joita arktikastaijaajat Virolahdella ovat tehneet vuodesta 1981 jatkuneen
havainnointinsa aikana (P. Puhjo ym.), tukevat ajatusta, että Fiskarin suunnalla on
elänyt räyskiä.
Vuonna 1992 Anna Gaginskaja (kirjeessä 1993) on raportoinut muutamastaparista Lavansaaren saaristosta. Siellä nähdyt
viisi lintua 17.6.1992 sekä poikasiaan ruokkiva emo edustanevat noin viittä paria.
Räyskän tiedetään pesivän nykyään
myös Laatokalla. Juha Taskinen (suull. ilm.
1993, ks. myös Taskinen 1993) on todennut
räyskän pesivän Palinsaaressa noin 20 parin
voimin jo vuonna 1988 tai 1989. Vuonna
1992 sieltä löytyi räyskäkolonia, jonka suuruudeksi ilmoitettiin noin 10 paria (Jurvelin
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Kuva 4. Ruotsin yhdyskuntaparien määrät 1984-1996 (R. Staavin mukaan). Yhdyskuntien lukumäärät on esitetty pylvästönä. Yksittäisparit on inventoitu kattavasti vain vuosina 1995-1996.
Figur 4. Skräntärnastammen i Sverige 1984-1996 (enligt R. Staav) (skalan tili vänster). Övre kurvan (fyllda kvadrater) anger antalet kolonihäckande par. Solitära par (oifyllda cirklar) har inventerats systematiskt 1995-1996. Staplarna och siffrorna anger antalet kolonier (skalan tili höger).
Fig. 4. The number of co/onially breeding pairs (solid squares) of the Caspian Tern in Sweden in
1986-1996, according to R. Staav. Solitary pairs (apen circles) have been checked on a country
wide scale 011/y in 1995-1996. The stap/es andfigures show the numbers of colonies.

1992). Pakarinen & Siikavirta (1993) löysivät 24 paria käsittävän yhdyskunnan sekä
kaksi yksittäisparia vuonna 1993. Heinäkuun alussa samana vuonna Peiponen &
Kolunen (1993) laskivat Palinsaaren yhdyskunnasta 20 aikuista lintua.

Itämeren räyskät yhteistä omaisuutta

Räyskä on yhdessä nimirodun selkälokin
kanssa Itämeren arvokkaimpia pesimälintuja. Vaikka lajin levinneisyys on laaja
(se pesii kaikilla mantereilla Antarktista
ja Etelä-Amerikkaa lukuun ottamatta),
esiintyminen on kaikkialla paikoittaista
ja vähälukuista. Itämeren kanta on maantieteellisesti ja geneettisesti erillään lähimmästä naapuristaan, Mustanmeren
kannasta. Pesimäpaikoilla tehdyissä rengaskontrolloinneissa (kaukoputkella piilokojusta) Suomessa (T. Ormio) ja Ruotsissa (Staav 1979) ei ole tavattu Mustallamerellä rengastettuja lintuja, eikä täkäläisistä linnuista ole pesimäaikaisia löytöjä
tai kontrolleja Mustaltamereltä. Molemmat kannat kuitenkin talvehtivat samoilla
alueilla Niger-joen tulvavyöhykkeellä
Malissa. Itämeren sisällä räyskät liikkuvat laajasti; yli puolet kontrolloiduista aikuisista on syntyisin muualta kuin omasta
pesimäyhdyskunnastaan. Kaukaisimmat
siirtymiset ovat useita satoja kilometrejä
Itämeren lahtien perukoista altaan eteläosiin.

Liikkuvuus ja oikulliset paikanvaihdokset tekevät räyskästä ongelmallisen
seurattavan. Räyskäkannan seurantaa ei
voi luotettavasti perustaa yhteen tai muutaman näytealueeseen, koska tavoitteena on
populaatioseuranta. Edes selvityksen rajaaminen Suomen aluevesien sisäpuolelle
ei ole mielekästä tuntematta, mitä nykyisellään kolmessa naapurimaassamme on
tapahtumassa.
Tämän vuoksi räyskäprojekti pyrkii
jatkossakin kaikkien "elossa" olevien reviirien vuosittaiseen tarkastukseen. Projektin aikana Suomessa on todettu yhteensä 242 räyskän asuttamaa luotoa,joista 206
on ollut yksittäisparienja 36 yhdyskuntien
hallussa.

Uhkat

Vuoden 1984 inventoinnin yhteydessä
tehdyn selvityksen (Hario ym. 1987) jälkeen ei räyskän rengaslöytöaineistoa ole
käsitelty. Tuolloin todettiin, että Sahelin
kuivuus Afrikassa korreloi suomalaisten
ja ruotsalaisten esiaikuisten räyskien löytöprosentin kanssa siten, että löytöjen
määrä kasvoi merkitsevästi niinä vuosina,
jolloin Nigerin tulvat laskivat sademäärän
pienuuden seurauksena. Esiaikuisia lintuja joutui tällöin paikallisten asukkaiden
saaliiksi enemmän kuin niinä vuosina,jolloin kalastus Nigerillä oli kannattavampaa. Siten nuoren ikäluokan kokoon ja
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kannan kehitykseen pesimäalueilla vaikuttavat talvehtimisolot.
Pesimäpaikoilla on myös omat uhkansa, joista minkin saalistus on varsinkin
Ruotsissa arvioitu yhä vakavammaksi ongelmaksi (Staav 1995). Myös muut saalistajat, mm. korpit, ovat aiheuttaneet tuntuvia pesimätappioita. Meillä minkin ohella
eksoottisempia saalistajia ovat olleet
Krunnien siniketut ja mahdollisesti tunturipöllö. Korpin osalta tilannetta kannattaisi
suomalaisillakin pesimäpaikoilla pitää tarkemmin silmällä. Poikasraadot, jotka ovat
erityisen tarkasti ja näppärän näköisesti
kaluttuja, ovat todennäköisemmin korpin
kuin isojen lokkien nokan jäljiltä. Yleensä
saalistus näkyy pesintöjen jakautumisena
normaalia pidemmälle ajalle sekä korvauspesintöinä, jotka ovat tavanomaista paljon
myöhäisempiä. Saalistajan vierailuihin
pesinnän alkupuolella viittavat esim. Pernajan yhdyskunnan myöhäiset pesinnät ja
lentopoikaset elokuussa 1996 (A. Rautavaara ym.).
Kiintoisa tieto Ruotsista on räyskienja
merimetsojen pesintöjen kohtalonyhteys.
Valtaisiksi paisuneita merimetsokantoja
vainotaan Ruotsissa, ja niiden pesiä hävitettäessä samoilla luodoilla pesineet räyskät ovat vähentyneet tai poistuneet rauhallisemmille paikoille (R. Staav, julkaisematon). Miten käy Suomessa,jos merimetso todella alkaa runsastua?
Ympäristömyrkkyjen vaikutuksista
räyskään on puhuttu kauan ja paljon. Asiaa on tutkittu erityisesti uudella mantereella, missä aiheesta on julkaistu suuri
määrä kirjallisuutta (yksi parhaista: Ludwig ym. 1993). Munien huono kuoriutuvuus ja poikaskuolemat (esim. Valassaarilla 1993) tulisi ottaa tarkkaan seurantaan
jatkossa.
Lopuksi on valitettavasti todettava, että
suoranaista vainoakin edelleen esiintyy.
Suomessa räyskiä on ammuttu kalanviljelyaltailla ja yhdyskuntien pesiä on hävitetty alueilla, joilla taimenkantojen istutus-ja
kasvatustoiminta on ollut voimaperäistä.
Tutkimuksellisesti on kuitenkin osoitettu,
ettei räyskän tuottama osuus smolttitappioissa ole taloudellisesti merkittävä (Valle
1986).

Havainnoijat ja kiitokset
Ilman suurenmoista vapaaehtoista työtä,
jota ulkosaariston inventoijat ovat vuosien
saatossa tehneet, tällaista katsausta ei olisi
ollut mahdollista tehdä. Taistelunne on ta-
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Räyskä - meri vyöhykkeen pesimälintu. Vuonna I 996 Suomessa todettiin yhteensä 7 I Oräyskäparia, joista 629 pesi yhdyskunnissa. © Seppo Keränen.

A total of" 7 JO pairs ofCaspian Terns were recorded in Finland in /996, ofwhich 629 bred in colonies.

pahtunut sekä maastossa että kirjoituspöytien ääressä. Kauneimmat kiitoksemme!
Inventoijien nimet mainitaan alla osaalueittain.
Muistamme myös lämmöllä niitä rakentavia keskusteluja, joita projektin alkuvuosina käytiin Mikael Kilven ja Harri Puntin
kanssa. Esa Lammi ja Pekka Routasuo ovat
taitavasti tehneet diagrammit. Seppo Niiranen on avuliaasti toimittanut räyskän rengastustietoja eri muodoissa. Ki1jeitse olemme saaneet täydentäviä tietoja naapurimaista seuraavilta henkilöiltä: Roland Staav
(Ruotsi), Taivo Kastepöld (Viro), Anna Gaginskaja ja Natalia Iovchenko (Venäjä).
Seppo Keränen asetti upeat valokuvansa
projektin käyttöön. Alkuvuosina räyskäprojekti liittyi Maailman Luonnon Säätiön
Suomen Rahaston toimintaan.
Perämeri. Roger Blomqvist, Juhani Hannila, Jari
Hietanen Harri Hongell, Kari Hakkio, Eero Helle,
Rune Jakobsson, Unto Järvinen, Juha Markkola,
Eino Merilä, Kari Pihlajamäki, Erkki Pulliainen,
Tuomo Puutio, Pentti Rauhala, Erkki ReiniUi, Hannu
Tikkanen, Paavo S. Tunkkari, RalfWistbacka, Risto
A. Väisänen.
Merenkurkku. Jarl-Gunnar Andersson, Michael
Haldin, Olavi Hilden, Hans Hästbacka, Tuula Heikkilä, Markku Heinonen, Anders lsaksson, Matti Maskulin. Tapani Missonen, Tapani Numminen, Tuukka
Pahtamaa, Tuija Partanen, Carl-Gustav Taxell, Johan
Ulfvens, Ari Veijalainen, Anssi Vähätalo.
Selkämeri. Patrik Byholm, Maija Elonsalo, Michael
Haldin, Kalevi Helppi, Tapani Honkasalo, Hans
Hästbacka, Seppo Keränen, Mikko Lappalainen, Ilkka Lilja, Antti J. Lind, Petteri Kalinainen, Carl-Anders Lundberg, Kari Mäntylä, Oskar Norrgrann,

Kimmo Nuotio, Henrik Rantanen, Volmar Rosengren. Tapio Sarlund, Matti Salo, Risto Salovaara,
Raimo Sundelin, Johan Ulfvens, Hannu Virtanen,
Tapio Väre, Jan-Erik Wessberg.
Turun saaristo. Kaius Hedenström, Jouko Högmander, Esko Joutsamo, Mikael Kilpi, Seppo Kotiranta,
Risto Lemmetyinen, Stig Michelsson, Mika Miettinen, Hans Nordström, Mikael von Numers, Jukka
Nummelin, Tapani Orrnio, Heikki Partanen, Torsten
Pellas, Reijo Purasmaa, Mauri Rautkari, Ari Rivasto,
Jouni Saario, Monica Stjernberg, Torsten Stjernberg,
Rauno Tenovuo, Martti Virolainen, Juhani Virtanen,
Veijo Vänskä.
Ahvenanmaa. Håkan Andersson, Hannu Ekblom,
Jonas Eriksson, Jörgen Eriksson, Per-Erik Eriksson,
Johan Franzen, Johanna Franzen, Carl-Adam
Haeggström, Antti Halkka, Jens Harberg, Vidar
Holmberg, Håkan Kulves, Pentti Linkola, Hasse
Nordqvist, Mikael von Numers, Jörgen Palmgren,
Heikki Partanen, Elmer Pettersson, Martti Soikkeli,
Volter Stenroos, Monica Stjernberg, Torsten Stjernberg, Carl Storå, Raimo Sundelin, Antti Tanskanen,
Juhani Virtanen, Henrik Wallgren, Rauno Ytjölä.
Läntinen Suomenlahti. Göran Bergman, Pekka Ikonen, Kalevi Keynäs, Juha Laaksonen, Heikki Lokki,
Dag Munsterhjelm, Gustaf Munsterhjelm, Rigge11
Munsterhjelm, Lauri Mäenpää, Juhana Niittylä, Sanna
Niittylä, Kurt Nordman, Pekka Nyman, Jörgen Palmgren, Harri Puntti, Pekka Rusanen, Torsten Stjernberg,
Timo Tallgren, Timo Toivonen, Jyrki Tolvanen, Nina
Vakkila. Juha Valste, Jerker Vuorinen.
Itäinen Suomenlahti. Timo Aalto, Juhani Apunen,
Mattias Castren, Henrik Dissing, Seppo Grönlund,
Jukka Haltimo, Martti Hario, Timo Harmo, Karin
Hongell, Päivi Hokka, Marja Hokkanen, Tatu Hokkanen, Pekka Huttunen, Markku Jokinen, Robert
Hällfors, Markku Hyvärinen, Seppo Knuutila, Risto
Komu, Urpo Koponen, Henri Koskinen, Bo-Göran
Kumlander, Matti Luostarinen, Harri Malkio, Pertti
Muuronen, Gustaf Nordenswan, Olli Okko, Ingmar
Olin, Matti Penttilä, Pasi Pirinen, Pekka Puhjo, Harri
Puntti, Arno Rautavaara, Hannu Repo, Janno Ruoho,
Lasse Ruoho, Hanna Saaristo, Karl Selin, Riitta Stenius-Aarniala, Ari Turunen, Ville Vepsäläinen, Hans
Viitasola, Thomas Wallgren, Timo Y1jölä
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Sammandrag: Skräntärnan i Finland.
Ett moniteringsprojekt över
Östersjöns skräntärnor 1984-1996
I arlikeln redogörs för det riksomfattande monitcringsprojeklel Skräntärnan i Finland, vilket påbö1jades år 1984, dess meloder och resultal från dc senasle
13 årcn samt diskuteras resultalens tillförlillighel.
.. Bakgrund. År 1984 påbö1jades en mo;ilering
av Ostersjöns skräntärnor som en följd av att antalel
ringmärkta ungar drastiskt hade minskal både i Finland och Sverige, och på grund av att vissa kolonier
försvunnil. En i Finland, Sverige och Eslland då
gcnomförd inventering visade att östersjöpopulalionen hade minskat med en fjärdedel sedan år 1971.
Antalet skränlärnspar år 1971, 2500, är del högsta
som någonsin registrerats i Östersjön.
Också efler år 1984 har antalel par fortsalt atl
minska. För närvarande häckar endasl ca 1450 par i
Öslersjöområdet, d.v.s. ca 1050 par färre än år 1971.
Fig. 1 visar antalet skränlärnspar i Östersjön under de
senaste hundra åren för sådana år när jämförbara
siffror finns atl lillgå för Finland, Sverige och Eslland; för Ryssland föreligger data endast från 1990talet. Fig. 1 har uppgjorts på basis av litteratur- och arkivuppgifter och data i denna artikel. l Östersjön har
skräntärnan uppträtt som kolonihäckare i endasl ca
hundra år (jfr. dock texten tili Fig. 1).
Metodik. Projektet är riksomfattande. I princip
inventeras samtliga skräntärnshäckskär varje år,
såväl koloner som solitära par, varvid också ungarna
ringmärks. Moniteringsprojektet genomförs helt på
ideell basis, av oavlönade volontärer. Årligen deltar
30-50 personer, av vilka 17-27 är ringmärkare. Inventerarna tillställs årligen såväl instruktioner som
blanketter. Betydelsen av att inventeringsbesöken infaller vid rätt tidpunkt i förhållande tili häckningsfenologin för respektive häckskär understryks. Projektet leds av förfatlarna tili denna artikel.
Bland taxeringsproblem berörs bl.a. svårigheten
att upptäcka sådana par, som trycker på häckskäret
tills inventeraren landstigit, samt par vilkas häckning
misslyckats. Att fastslå antalet pari koloner kompliceras av arlens extremt långa äggläggningsperiod
och benägenheten för hela eller delar av kolonin att
efter störning panikflytta tili annat häckskär. Del/de
nya häckskäret/n kan finnas i närheten av det gamla,
stundom mycket långt ifrån.
Inventeringarnas täckningsgrad i fråga om
solitära par har ökat under projektets gång. Under de
fem första åren av projektet ( 1984-88) utgjorde sannolika men oinventerade par 29 % av totalantalet solitära par, under de senaste fem åren endast 15 %.
Inom vissa havsområden har alla kända solitära par
inventerats årligen under 1990-talet.
Med "sannolikt" par avses känt häckskär som
blivit oinvenlerat ett vissi år men som varit bebott antingen före och/eller efter del aktuella årel. I början av
projektet har i vissa fall även två års tidsmarginal
beaktats kring "sannolikt" par. Dessa sannolika par
har angetts skilt i Fig. 2 och 3.
Det fel ( överskattning) som kan uppstå genom
delta korrigeringsförfarande är sannolikt mycket litet. Alt inte genomföra en dylik korrigering skulle
leda tili en klar underskattning av antalet par.
I fråga om kolonier har ett liknande förfarande
tillämpats; i de fall en koloni förblivit otaxerad (eller
splittrats på flera mindre) har storleken bedömts på
basis av data från föregående och/eller efterföljande
år. Korrigeringsbehoven har dock varit fä och gäller
endasl Åland 1984 och 1986, Västra Nyland 1985
och Bottenviken 1992 och 1994.
Parantalet i vissa kolonier har i efterskott
bedömts på basis av antalet ringmärka ungar (l.ex. i
fråga om Krunnitarkipelagen i Bottenviken har utgåtts från i snilt 1,8 ungar/par såframt andra uppgifter
ej förelegat). 1 något enstaka fall har antalet närvarande adulla utgjort bedömningsbasen, varvid en särskild korrigeringsfaktor tillämpals.
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Resultatet för hela Finland 1984-96 presenteras i Fig. 2 och för olika havsomräden i Finland i Fig.
3. Förändringarna är inle dramatiska. Antalet par har
dock långsamt sjunkit. frän 850 par är 1984 tili 7 lO
par år 1996. Några anmärkningsvärda, plötsliga krascher förefaller inle ha skett efter år 1985. År 1996
uppgick den totala stammen i Finland tili 710 par,
varav 629 häckade i kolonier ( 15 st.) och 81 som solitära par (Tabell l ).
Stammens utveckling i de olika havsområdena
har inte alltid varil synkron och ej heller gått i samma
riktning. Sä har t.ex. antalel solitära par sjunkil tili l
eller Oi den vidsträckta Åbo skärgård (Fig. 3C); antalet solitära pari hela del yttersl landenhetsrika Skärgårdshavet, d.v.s Åland+Åbo skärgård, uppgår numera tili färre än 10 par. Däremot har antalet solitära
par ökat i Bottenhavet (Fig. 3E).
Under projektperioden har lotalt 242 skräntärnshäckskär konslaterats, av vilka 36 ulnyttjats av
kolonihäckande och 206 av solitärt häckande skräntärnor. Det största antalet häckskär för solitära par för,ekom i Bottenhavets skärgård (n = 61 ), det lägsta i
Abo skärgård (n = 14).
I Fig. 4 visas hur antalet kolonihäckande par i
Sverige minskat, under perioden 1993-96 med hela
28 % (uppgifter av Roland Staav).
Från 1990-talet föreligger uppgifter också från
NW Ryssland. I Fiskararkipelagen i Finska viken, 12
km E om Finlands östgräns, fanns 1995 en koloni om
26 par (Natalia Iovchenko i brev 1995). Några par har
också noterats intill Lövskär (Anna Gaginskaja i brev
1993). Dessutom haren koloni om 24 par(l 993) samt
två solitära par upptäckts i Ladoga. Kolonin existerade redan 1988 eller 1989.
Hotfaktorer i övervintringsområdena berörs. Iikaså effekter av minkens förekomst ali! längre ul i
skärgårdarna. Vissa kolonier har störts av förrymda
blårävar. År 1996 registrerades den försla häckningen av storskarv inom Finlands nuvarande gränser:
19 skarvbon ien skräntärnskoloni med 123 par. Förföljelse av skräntärna förekom speciellt under projektets tidigare år, både i form av att adulta sköts på
häckplatser och vid fiskodlingar, medan ägg och ungar förstördes/dödades pä häckskären. Denna verksamhet har varil i avtagande.
Östersjöns skräntärnor - en gemensam angelägenhet. I artikeln konstateras att skräntärnan i Östersjön utgör en enda, uppenbarligen isolerad population. !110111 Östersjön förflyttar sig skräntärnor långa
sträckor, mellan födelse- och häckplats, men också
efter störning, när hela kolonin kunnat överge häckskäret, kan del nya häckskäret befinna sig långt från
utgångsplatsen. Därför borde moniteringen omfatta
samtliga skräntärnsskär i samtliga Östersjöstater med
häckande skräntärna, vilka för närvarande är Sverige,
Finland, Estland och Ryssland.

Summary: The Caspian Tern in
Finland. A monitoring project on the
Baltic Caspian Tern in 1984-1996
The article summarizes the nationwide monitoring
project on the Caspian Tern in Finland in 1984-96, its
methods and results during the lasi 13 years and
discusses the reliability of the results.
Background. !n 1984 a monitoring project on
the Baltic Caspian Tern was started when the numbers of ringed young had cleclined dramatically in
Finland as well as in Sweden, and some colonies had
disappeared. Monitoring performed that year in Finland, Sweden and Estonia showed a decline of 25 %
of the Baltic Caspian Tern population since 1971,
when there were 2500 breeding pairs, the highest numer ever recorded in the Baltic.
The population has declined also after 1984. At
this momenl there are only about 1450 breeding pairs
in the Baltic, i.e. 1050pairs less than in 1971. Fig. l il-

lustralcs the numbers ofpairs in thc Ballic during this
century in such years when comparable data exist
from Finland, Sweden and Estonia; for norlhwestern
Russia there are data only from the I 990s. Fig. I from
literalure, archives and collections as well as data in
this paper. Colonial breeding of the Caspian Tern in
the Baltic has been known for ca. one hundred years;
cf. however, the legend to Fig. 1.
Methods. The projecl comprise ali Finnish
brackish watcr archipelagoes with their more Ihan
80 000 islands and skerries. The Caspian Terns in lhe
Ballic breed on small, isolated cliffs and flat sandy islands in the outernmosl parls ofthe archipelago or, rarely, along the coaslline. !n principle every known
breeding locality is checked annually, colonies as
well as solitary pairs, and new sites are searched for.
The young are ringed. The annual checks are made by
30-50 volunteers, 17-27 of them bird ringers, who
receive instructions and data sheels. The importance
of oplimizing the visit/s in relation to the nesting phenology of the parlicular breeding localily is stressed,
as well as rules to reduce disturbance.
Some problems in detecting solitary pairs are
described, i.e. the habit of some pairs 10 hide and not fly
until a human intruder has landed. Pairs with unsuccessful nesting attempts may also be difficult to find if
the inventory is made too late in the season. It is not an
easy task to counl the pairs in colonies in a reliable way
due to the prolonged egg-laying period of this species.
The tendency for a whole colony or palt of it to desert
the breeding locality if disturbed at an early breeding
stage and then to split into small colonies in the neigbourhood or to move even hundreds of kilometres to a
new nesting site also complicates monitoring.
The coverage of the inventories of solitary
pairs has improved during the project. During lhe first
five years (l 984-88) the number of unchecked but
presumably existing solitary pairs comprised 29 % of
the !ota! number of solitary pairs, bul during the last
five years this percentage had decreased to I 5 %. !n
some regions ali solitary pairs have been checked annually during the l 990s.
"Presumably existing solitary pair" refers to a
nesting site which was unchecked in a certain year
but which was occupied the year before and/or the
year after the year in question. During the early pari
of the monitoring project a two-year time lapse before or after the unchecked year was sometimes considered. !n Fig. 2 and 3 these presumably existing solitary pairs are separated from those pairs established
in the field.
The overestimale of the number of solitary pairs
which might follow as a result of this correction is
presumed very low; to leave out this correction undone would result in a clear underestimate.
For colonies a similar procedure to the above
was perforrned; if a colony remained unchecked a
certain year (or was split into several smaller ones)
the size was assessed based on data from the year before and/or the year afler the unchecked year. The
needs for corrections were few, and only concern the
Åland lslands in 1984 and 1986, the western parl of
the Gulf of Finland in 1985, and the Bothnian Bay in
1992 and 1994.
!n a few colonies the numbers of nestlings ringed
have been used to assess the colony size (i.e. in some
colonies in the Bothnian Bay an average number of
1,8 nesllings/pair has been used if no other data was
available). ln a very few cases the numberofbreeding
pairs has been assessed based on the numbers of
adults counted, in which case a correction coefficient
has been applied.
Results. The resuhs for the whole country are
presented in Fig. 2, and for different subareas in Finland in Fig. 3. The changes have not been dramatic,
although the number of pairs has slighlly decreased,
from 850 pairs in 1984 to 710 in 1996. No sudden
crashes seems lo have occurred after 1985.Ofthe710
pairs recorded in 1996. 629 pairs bred in altogether 15
colonies, and 81 were solitary pairs (Table 1).
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The changes in population size have not been
syncronic in the different subareas, neither has the direction of the changes been identical. !n the large archipelago off Turku the numbers of solitary pairs
have decreased to I or O (Fig. 3C); in fact, the numbers of solitary pairs in the huge Archipelago Sea has
decreased to fewer than 10. On the other hand, numbers of solitary pairs have increased in the neighbouring Bothnian Sea (Fig. 3E).
During the project a total of 242 breeding islets
for the Caspian Tern have been recorded in Finland,
36 occupied by colonies and 206 used by solitary
pairs. The highest number of skerries used by solitary
pairs was found in the Bothnian Sea (n = 61 ), the lowest number in the archipelago offTurku (n= 14).
The number of colonially breeding pairs in Sweden during 1984-96 (Fig. 4, according to R. Staav)
has decreased more rapidly than in Finland, during
1993-96 with 28 %.
During the I 990s data has become available on
the Caspian Tern in NW Russia. !n the Fiskar-archipelago in the inner part of the Gulf of Finland, 12 km
E from the Finnish border, a colony of 26 pairs was
documented in 1995 (Natalia lovchenko, in litt.
1995). A few pairs (ca 5) were also recorded in the
very vicinity of the island Lavansaari (Anna Gaginskaja, in litt. 1993). Furthermore, in 1993 a colony
with 24 pairs was found on Lake Ladoga, as well as
two solitary pairs. The colony has existed at !east since 1989 or 1988.
Threats in the form of the American mink and
other mammalian and avian predators on the breeding grounds as well as persecution, and the adverse
effects of drought on survival in the wintering areas
in the Sahel region are also discussed. There are some
indications on problems with minks even in some of
the outermost colonies. !n 1996, a small colony ( 19
nests) of Phalacrocorax carbo was found within a
colony with 123 nests ofthe Caspian Tern-in factthe
first nesting record of the Cormorant in Finland. No
rea! problems for the Caspian Tern caused by the
Cormorants were recorded, and the nesting success
for the tern was good.
Persecution of the Caspian Tern occured especially during the earlier years of the project: eggs were
destroyed, nestlings killed, and adults shot at breeding grounds. Especially at fish farms shooting took
place even far away from the breeding sites. These
problems have been decreasing during the latter part
of the project, although various kinds of disturbance
at the breeding grounds still occasionally occur.
The Baltic Caspian Tern - a matter of common
concern! Earlier it has been shown that the Baltic population of the Caspian Tern is isolated from other
populations. However, within the Baltic the birds
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from different colonies move rather freely and
exchange first-breeders frequently. When disturbed.
a whole colony or part of it may leave its breeding site
and move even hundreds of kilometres to another
breeding site.
Hence a meaningful monitoring project on the
Baltic Caspian Tern should comprise ali nations
within the region holding breeding Caspian Terns,
i.e. at this moment Sweden, Finland, Estonia and
Russia, and should, preferably, comprise ali known
breeding localities.
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