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Pekka Rusanen, Markku Mikkola-Roos ja Timo Asanti

·M
. ·. · erimetso
(Phalacrocorax
carbo sinensis) pesi Suomessa ensimmäisen kerran
kesällä 1996 (J. Palmgren,
kirjall. ilm.). Vuonna 1997 pesimäyhdyskuntien määrä lisääntyi ja parimäärä kaksinkertaistui. Samalla myös Ahvenanmerellä talvehtivien merimetsojen määrä on
moninkertaistunut. Merimetson pesintä
Suomessa liittyy lajin Euroopan ja etenkin
Itämeren kannan merkittävään kasvuun
kahden viime vuosikymmenen aikana
(Hagemeijer & Blair 1997).
Itämeren pohjoisosissa merimetson levittäytyminen on ollut voimakasta 1980luvulta lähtien. Virossa ja Ruotsissa pesimäkanta on kasvanut jyrkästi viime vuosiin saakka (esim. Veldkamp 1996). Merimetso on suurikokoinen lintu, joka kykenee levittäytymään tehokkaasti, eikä sillä
juuri ole luontaisia vihollisia. Ahvenanmaan talvehtijamäärän voimakas kasvu ja
ensimmäiset pesinnät Suomessa viittaavat
siihen, että laji voi runsastua nopeasti Suomessakin. Laaja saaristomme antaa tähän
hyvät mahdollisuudet.
Merimetso syö lähes yksinomaan kalaa, ja isokokoisena, yhdyskunnissa pesivänä lajina se mielletään herkästi kalakantojen uhkaajaksi. Merimetson voimakas lisääntyminen Euroopassa onkin johtanut
pesimäkannan rajoitusvaatimuksiin. Monessa maassa rajoitustoimet ovat kuitenkin
riistäytyneet suoranaisen vainoamisen asteelle merimetson ravinnonkäyttöön liittyvien oletusten ja väärän tiedon johdosta.
Pesimäkolonioita on tuhottu kesken pesin-
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nän, ja merimetsojen ampuminen on ollut
sallittua jopa ympäri vuoden. Näin on tapahtunut myös eräissä Euroopan Unionin
maissa, vaikka laji on kuulunut EU:n lintudirektiivin erityisiä suojelutoimenpiteitä
vaativien lajien joukkoon (Veldkamp
1996).
Tässä kirjoituksessa selvitämme Itämeren alueen merimetson levittäytymishistoriaa, elintapoja ja vaikutuksia muuhun luontoon. Työ on lyhennelmä Suomen
ympäristökeskuksen luonto- ja maankäyttöyksikön teettämästä laajemmasta selvityksestä (Rusanen ym.1998).

Merimetson historia Euroopassa

Merimetso on pesinyt Euroopassa yhtäjaksoisesti jo tuhansia vuosia (Ericson &
Carrasquilla 1997). Arkeologiset löydöt
viittaavat laajaan esihistorialliseen levinneisyyteen Itämeren alueella. Vanhimmat
tunnetut löydöt ovat Ruotsista noin 9 000
vuoden takaa. Myös pesäpoikasten luita
on löytynyt esim. Gotlannista. Luultavimmin merimetso on kotiutunut Itämeren
alueelle jo viimeisimmän jääkauden loppuvaiheessa 10 000-12 000 vuotta sitten.
Ruotsin laajan arkeologisen luustoaineiston analysointi on tuonut uutta tietoa
merimetson kahden, maastossa erittäin
hankalasti tunnistettavan alalajin (Rusanen ym. 1998) muinaisesta levinneisyydestä (Ericson & Carrasquilla 1997). Tutkimusten perusteella Itämerta asutti alunperin nimialalaji carbo, joka näyttää hä-

vinneen alueelta vasta aikaisintaan 1500luvun tuntumassa. Sinensis-alalaji puolestaan pesi esimerkiksi Ruotsissa 1800-luvulla, mutta tarkempaa leviämisajankohtaa ei tiedetä. Alalaji esiintyi jo muinoin
etelämpänä Euroopassa, mistä on viitteenä
mm. noin 3 000 vuoden ikäiset neoliittikauden löydöt Bulgariasta.
Merimetso pesi Keski- ja Pohjois-Euroopassa - esimerkiksi Hollannissa, Tanskassa ja Ruotsissa - myös 1500-1700-luvuilla (Van Eerden & Gregersen 1995).
Merimetson vaino tehostui entisestään
1800-luvulla, ja monista Euroopan maista
-esimerkiksi Ruotsistaja Tanskasta-merimetso hävitettiin kokonaan vuosisadan
vaihteen tienoilla. Tämän jälkeen kesti
kymmeniä vuosia, ennen kuin laji palasi
näiden alueiden pesimälinnustoon (Bregnballe & Gregersen 1995, Van Eerden &
Gregersen 1995).
Merimetson sinensis-alalajin kannankehitys on muuttunut Euroopassa perinpohjin 1960-luvunjälkeen. Ankarat vainot
jatkuivat paikoitellen 1950-1960-luvuille
saakka, ja alalajin pesimäkanta oli Keskija Pohjois-Euroopassa alhaisimmillaan
vain 3 500-4 300 paria 1960-luvun alussa
(Veldkamp 1996). Tällöin myös tuholaismyrkkyjen pesimätulosta alentava vaikutus oli suurimmillaan. Pesimäpaikkojen lisääntynyt rauhoitus erityisesti Hollannissa, joka oli alalajin tärkeimpiä keskuksia,
ja useiden haitallisten tuholaismyrkkyjen
kieltäminen saivat aikaan pesimäkannan
vähittäisen nousun 1970-luvun puolivälistä alkaen (esim. Van Eerden ym.1995).
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Tammisaaren merimetsokoloniaa. © Seppo Keränen.
Breeding colony of Cormorants at Tammisaari, SW Finland.

Sinensis-alalajin pesimäkannan nopea
kasvu ja yhdyskuntien levittäytyminen alkoi Hollannissa 1970-luvun lopulla sekä
Romaniassa, Puolassa, Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa 1980-luvun alkupuolella ja
puolivälissä (esim. Veldkamp 1996). Virossa pesimäkannan voimistuminen kiihtyi selvästi 1990-luvun alussa. Vuotuinen
kasvu 1978-1992 oli Hollannissa keskimäärin 11 %, Tanskassa 24 % ja Saksan
länsiosissa 30 %. Useissa maissa kantaa
yritettiin edelleen rajoittaa, mutta siinä onnistuttiin vain siellä, missä merimetsopopulaatio oli hyvin vähäinen (esim. Belgia,
Itävalta ja Tsekki) (Lindell ym. 1995,
Veldkamp 1996). Pohjois- ja Keski-Euroopan pesimäkanta oli vuosina 19811982 noin 15 000 paria (28 koloniaa) ja
kasvoi vuoteen 1992 mennessä 81 000 pariin (170 koloniaa) (Hagemeijer & Blair
1997).
Pesimäkantojen edelleen kasvaessa
etupäässä kalastajien ja kalanviljelijöiden
harjoittama sekä laillinen että laiton vaino
yleistyivät mm. Unkarissa, Puolassa ja
Ruotsissa 1980-luvun loppupuolella sekä
Hollannissa 1990-luvun alussa (Veldkamp 1996). Merimetson vaino on heikentänyt pesimätulosta paikallisesti, mutta myös nopeuttanut lajin levittäytymistä
uusille alueille. Toisaalta eräiden
ydinalueiden (Hollanti, Tanska ja Ruotsi)
vanhimpien ja suurimpien kolonioiden

26

Taulukko 1. Merimetson (Phalacrocorax carbo carbo & sinensis) pesimäkanta Euroopassa. Lisäksi Espanjan itäosissa pesinee nykyään pieni populaatio. Albanian, Turkin
Euroopan puoleisen osan ja Venäjän eteläosien (sinensis) sekä Kuolan niemimaan (carbo) pesimäkannoista ei ole saatu tietoja.
Tab/e 1. Population estimates ofthe Cormorant (P. c. carbo & sinensis) in Europe.

Valtio (alalaji)
Country_ (subse.eciesl

Pari määrä
Pairnumber

Vuosi
Year

Belgia Belgium (s.)
350
1997
Bulgaria Bulgaria (s.)
1 300
1993
Hollanti Netherlands (s.)
16 950
1997
Irlanti lreland (c.)
4 700 1986-87
Islanti lsland (c.)
2540
1994
Iso-Britannia Great Britain (c.+s.)
7 200 1985-87
Jugoslavia (ent.) Former Yugoslavia (s.)
1 920
1984
Italia ltaly (s.)
490
1995
Kreikka Greece (s.)
600-1 000
1995
Latvia Latvia (s.)
280
1996
Liettua Lithuania (s.)
800-1 000
1995
Moldova Moldova (s.)
3 000-5 000
1990
Norja Norway (c.)
24 000
1992
Puola Poland (s.)
11 000
1995
1995
Ranska France (c.+s.)
3000
Romania Romania (s.)
15 000
1995
Ruotsi Sweden (s.)
17 927
1996
Saksa Germany (s.)
16 430
1997
Slovakia Slovakia (s.)
190-195
1995
Suomi Finland (s.)
24
1997
Tanska Denmark (s.)
35 830
1997
Tsekki Czech (s.)
235-295
1995
Ukraina Ukraina (s.)
24000
1993
Unkari Hungary (s.)
2300
1990
Valko-Venäjä Belarus (s.)
850
1995
Venäjä W Russia:
Suomenlahti Gulf of Finland (s.) 1 100-1 300
1995
Vienanmeri White Sea (c.)
150 n. 1987

Viite
Reference
T. Bregnballe, kirj. ilm.
Ivanov ym. 1997
T. Bregnballe, kirj. ilm.
Sellers 1993
Bosch 1998
Kirby & Sellers 1997
Muzinic & Mikuska 1986
Veldkamp 1996
Bosch 1998
T. Bregnballe, kirj. ilm.
Veldkamp 1996
Bosch 1998
Debout ym. 1995
Veldkamp 1996
Veldkamp 1996
Veldkamp 1996
Tyrberg 1997
T. Bregnballe, kirj. ilm.
Veldkamp 1996
T. Bregnballe, kirj. ilm.
Veldkamp 1996
Poluda ym. 1997
Veldkamp 1996
Veldkamp 1996
Gaginskaya 1995
Veldkamp 1996
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pesimäkannat taantuivat vuosina 19911995, minkä on tulkittujohtuvanravintovaroihin nähden liian suurista parimääristä. Hollannin pesimäkanta on jopa pienentynyt viime vuosina,ja poikastuotanto on heikentynyt suurissa kolonioissa.
Euroopan kokonaispopulaatio jatkaa
kuitenkin edelleen kasvuaan,ja laji levit-

täytyy kohti uusia alueita (esim. Van
Eerden & Zijlstra 1995, Lindell ym.
1995, Veldkamp 1996).
Merimetson pesimäkanta Euroopassa
oli vuonna 1992 vähintään 208 000 paria,
josta sinensis-alalajin osuus oli n. 165 000
paria ja carbo-alalajin n. 43 000 paria (taulukko 1) (Hagemeijer & Blair 1997). Si-

Kuva 1. Merimetson alalaji n P. c. sinensis pesi mä- (tumma varjostus ja vinoviivoitus)
ja talvehtimisalueet (vaalea varjostus ja vinoviivoitus) (Cramp & Simmons, 1977, Hagemeijer & Blair 1997).
Fig. 1. Breeding (dark shading and line shading) and wintering distribution (light shading
and line shading) of P. c. sinensis.

Kuva 2. Merimetson nimialalajin P. c. carbo pesimä- (tumma varjostus) ja talvehtimisalueet
(vaalea varjostus) (Cramp & Simmons 1977, Hagemeijer & Blair 1997).
Fig. 2. Breeding (dark shading) and wintering distribution (light shading) af P. c. carbo.
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nensis-alalajin merkittävimmät pes1maalueet ovat nykyään Tanskassa, Ukrainassa, Ruotsissa, Hollannissa, Romaniassa ja
Saksassa (kuva 1). Nimialalaji on puolestaan keskittynytNorjaanja Brittein saarille
(kuva 2) (Veldkamp 1996, Hagemeijer &
Blair 1997).
Myös alalaji carbo, joka ei ole kuulunut EU:n lintudirektiivin liitteeseen I, on
runsastunut Pohjois-Atlantilla 10-20 viime vuoden aikana, mutta muutokset eivät
ole olleet kovin rajuja. Alalajin kannasta
yli 80 % pesii Länsi-Euroopan Atlantin
rannikolla. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa vuotuinen kasvu oli vuosina 1969-1987
keskimäärin 3 %. Brittein saarilla kannan
kasvu on ollut selvintä Irlannissa, missä
merimetso rauhoitettiin jo vuonna 1976.
Skotlannissa, missä vaino on ollut voimakkaampaa, on kanta poikkeuksellisesti taantunut. Myös Norjassa merimetson pesimäkannat ovat voimistuneet, vaikkakin heikentynyt ravintotilanne on aiheuttanut
ajoittaisia taantumia. Nimialalaji pesii
usein vaikeapääsyisillä kalliojyrkänteillä,
minkä vuoksi kannan seuranta on työläämpää ja ajoittaisempaa kuin sinensis-alalajilla (esim. Debout ym. 1995, Veldkamp
1996).

Suojelutilanne
Merimetson suojelutilanne parani Euroopassa vähitellen 1980-luvun alusta
lähtien Euroopan Unionin laajentuessa
ja lintudirektiivin (79/409/EEC) velvoittaessa jäsenvaltioita rajoittamaan merimetson tappamista. Lintudirektiivin mukaan merimetson sinensis-alalajin tuli
olla täysin rauhoitettu EU:n jäsenvaltioissa, mutta tästä oli mahdollisuus poiketa esimerkiksi kalataloudellisin perustein. Tätä mahdollisuutta hyödynnettiinkin vaihtelevassa määrin useissa maissa.
Samalla rehevöityneet vedet tuottivat
yhä enemmän kalaa, mikä mahdollisti
omalta osaltaan merimetson tulevan menestyksen.
Ensimmäinen kansallinen merimetson
suojelu- ja toimenpidesuunnitelma valmistui Tanskassa 1992 (Milj0ministeriet
1992). Vuonna 1996 valmistui raportti Euroopan suojelu- ja toimenpidesuunnitelman perustaksi Tanskan ja Hollannin ympäristöviranomaisten tilaamana (Veldkamp 1996).
Lopulta EU:n komissio päätti kesällä
1997, että me1imetson sinensis-alalaji on
saavuttanut suotuisan suojelun tason Eu-
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rannoilla. Ruotsin sisävesillä merimetsot
ovat keskittyneet matalille ja ravinteikkaille järville, ja saaristossa vain harvat
koloniat ovat asettuneet syvien vesien ympäröimille luodoille. Sopivien, alle 20
metriä syvien ruokailuvesien tulee sijaita
yleensä alle 20 kilometrin etäisyydellä pesimäpaikasta.
Merimetsot tarvitsevat kalastusalueensa tuntumassa sopivia oleskelupaikkoja,
esim. luotoja,joilla ne voivat levätä, sulattaa ravintoaan ja kuivata höyhenpukuaan.
Erityisesti esiaikuisten lintujen pesimäaikana käyttämät levähdysluodot saattavat
myöhemmin muuttua pesimäpaikoiksi,
mikäli ne säilyvät rauhallisina (Veldkamp
1996).
Sinensis-aiaiaji on perinteisesti rakentanut pesänsä yleisimpiin tarjolla oleviin
puulajeihin, esim. Ruotsissa useimmiten
mäntyihin (esim. Lindell & Jansson 1994,
Lindellym.1995, Veldkamp 1996). Toisinaan se kelpuuttaa pesäpaikakseen myös
erilaisia rakennelmia, kuten laivanhylkyjä,
majakoita ja voimajohtopylväitä. Nykyisin useimmat Itämerelle syntyvät uudet
koloniat asettuvat kuitenkin lähes puuttomien luotojen kivikoihin, kallioille tai pensaisiin. Sisävesillä laji pesii usein puissa tai
pensaissa. Usein merimetsot hakeutuvat
pesimään haikara- tai merilintuyhdyskuntiin. Sardiniassa sinensis-alalajin merimetsot pesivät poikkeuksellisesti kalliojyrkänteillä nimialalajin tapaan.

Yhdyskuntien levittäytyminen
Kuva 3. Merimetson sinensis-alalajin levittäytymismalli kuvitteellisella rannikkoalueella
Euroopassa vuosina 1940-2000 (Van Eerden & Gregersen 1995). Kolonioiden koko on
riippuvainen sopivien ruokailuvesien laajuudesta 20 km:n säteellä (vaalea ympyrä) pesimäpaikasta. Kuvassa A merimetsojen vainoaminen estää kolonian kasvun ja levittäytymisen. Kuvassa B kolonia alkaa suojelun ansiosta kasvaa ja levittäytyä ("satelliittikoloniat").
Kuvassa C levittäytyminen kiihtyy ja emäkolonia saavuttaa suurimman kokonsa. Kuvassa
D emäkolonia taantuu rannikon pesimäkannan saavutettua suurimman mahdollisen tiheytensä suhteessa ruokailualueisiin.
Fig. 3. Schematic representation of the Cormorant P. P. carbo sinensis in an imaginary
/agoon in the years 1940-2000. Four different phases show the early growth of the mother
colony after protective measures have been taken (B), followed by satellite formation
(B-C) and the decrease in numbers of the mother co/ony as the area reaches capacity
(0). The size ofthe co/onies reflect the size and depth ofthe feeding waters within reach.

roopassa, ja poisti sen lintudirektiivin liitteestä I. Alalaji säilyy edelleen pääosin
rauhoitettuna, mutta sille ei ole tarpeen
muodostaa erikseen suojelualueita. Lisäksi valmistellaan kansainvälistä suojelu- ja
toimenpideohjelmaa, jonka nojalla toisaalta estetään lajin mahdollisesti aiheuttamat vakavat vahingot kalataloudelle ja toisaalta säilytetään merimetson suotuisan
suojelun taso (IP/97 /718).
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Sinensis-alalajin elinympäristö
Merimetsot pesivät enimmäkseen matalien ja laajojen vesialueiden tuntumassa,
usein luodoilla tai muuten rauhallisilla
alueilla, esim. jokisuistojen tulvametsäsaarekkeissa (esim.Van Eerden & Gregersen 1995, Engström 1997a). Suuret koloniat sijaitsevat lähes poikkeuksetta merenrannikoilla tai suurten järvien ja jokien

Sinensis-aiaiajin koloniat voivat kasvaa
suotuisissa olosuhteissa huomattavasti suuremmiksi kuin nimialalajilla, jonka yhdyskuntakoko on yleensä 10-500 paria ja suurimmillaan 1 400 paria (Debout ym. 1995).
Euroopassa sinensis-alalajin suurin tunnettu kolonia syntyi vuonna 1978 Hollannin
Oostvaardersplassenille. Ennen kannanromahdusta se ehti kasvaa 8 380 pariin 1992
(Van Eerden & Gregersen 1995).
Merimetsokolonia kasvaa yleensä
kiihtyvää vauhtia, kunnes sen kasvu vähitellen hidastuu, ja samaan aikaan alkavat
sen jäsenet perustaa uusia kolonioita, joiden kasvu on nopeampaa kuin emäkolonian. Laajentumisensa aikana emäkolonia
kasvaa maksimaaliseen kokoonsa, jonka
jälkeen se alkaa taantua (kuva 3). Tanskassa on värirengastusten avulla saatu selville,
että suuri osa uusien "satelliittikolonioiden" perustajista on ensipesijöitä ja esiaikuisia yksilöitä (Gregersen 1991b).
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Emäkolonia voi synnyttää ympäristöönsä useita satelliittikolonioita, esimerkiksi Tanskassa 1972 perustettu Orm0n
kolonia synnytti vuosina 1984-1990 kolme satelliittia, joista kukin kasvoi 4-10
vuoden aikana 1 780-3 160 parin suuruisiksi (Bregnballe & Gregersen 1995).
Orm0n kolonian viimeinen kasvuvuosi oli
1990 (5 263 paria),jonkajälkeen se taantui
hieman.
Merimetson ydinalueilla Tanskassa,
Hollannissa ja Saksassa lähes kaikki yli
500 parin koloniat sijaitsevat merenrannikolla tai suurten järvien rantamilla (Van
Eerden & Gregersen 1995). Suuret satelliittikoloniat on perustettu keskimäärin
30-40 km:n etäisyydelle emäkoloniasta.
Näiden yhdyskuntien keskietäisyys toisistaan on suunnilleen kaksinkertainen verrattuna maksimaaliseen ruokailumatkaan
pesimäaikana. Kun otetaan huomioon
kaikki yhdyskunnat pienin satelliittikolonian etäisyys on 20-30 km.
Tanskan Vors0ssa 35-50 % värirengastetuista nuorista linnuista palasi takaisin synnyinkoloniaansa ensimmäisen talven jälkeen, ja 2-vuotiaista vastaavasti
50 % (Gregersen 1991b). Siirtymiset jo va-

kiintuneisiin kolonioihin olivat harvinaisia
esiaikuisten lintujen keskittyessä perustamaan uusia kolonioita. Sen sijaan pesinnän
jälkeisen hajaantumisen aikana Vors0n
koloniassa vieraili 10-15 % kahdessa
muussa koloniassa rengastetuista samana
vuonna syntyneistä poikasista.

Pesimäkannan kehitys ja
rajoitustoimet Itämeren alueella
Itämeren piirissä pesi vuonna 1995 sisämaapesinnät mukaan lukien noin 84 000
paria sinensis-alalajin merimetsoja eli lähes
puolet alalajin Euroopan kannasta (Veldkamp 1996). Näistä arviolta 76 000 paria
pesi Itämeren rannikkoalueella. Esiintymisen painopiste siirtyi Itämerelle 1980-luvun
loppupuolella Tanskan, Saksan ja Ruotsin
populaatioiden kasvun myötä.

Tanska
Merimetso hävitettiin Tanskasta vuonna
1876, minkä jälkeen se palasi pesimälinnustoon vuonna 1938 (Bregnballe & Gre-

gersen 1995, Van Eerden & Gregersen
1995). Vainon seurauksena vuonna 1962
oli jäljellä enää Vors0n suojelualueen kolonia, jossa pesäpoikasten ampuminen oli
rajoitettu 300 yksilöön vuodessa. Vors0n
populaatio pysyi pienenä (alle 300 paria)
vuoteen 1971 saakka, jolloin pesäpoikasten ampuminen lopetettiin. Merimetson
metsästyksestä Tanskassa luovuttiin vasta 1980, kun laji rauhoitettiin EU :n lintudirektiivin nojalla. Tästä poiketen pesimäkantaa kuitenkin rajoitettiin eräissä
kolonioissa. Kanta kuitenkin kasvoi koko
1970-luvun, ja 1972-1973 syntyi kaksi
uutta yhdyskuntaa. Pesimäkannan kasvu
hidastui 1970-luvunjälkipuoliskolla, kun
Orm0n koloniassa ammuttiin pesäpoikasia, ja Bnendegårdin koloniassa kaadettiin pesäpuita. Tanskan pesimäkanta kaksinkertaistui 2 000 pariin 1970-luvun aikana.
Rauhoituksen seurauksena pesimäkanta alkoi nopean kasvun vuonna 1981
(Gregersen 1991a, Bregnballe & Gregersen 1995). Uusia yhdyskuntia syntyi vuodesta 1982 lähtien vuosittain, ja samalla
osa kannasta alkoi pesiä puiden sijasta
maassa. Kannan vuotuinen kasvu oli

Vanhoja merimetsoja. © Seppo Keränen.
Adult Cormorants.
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1982-1989 keskimäärin 26 % (16-36 %),
ja 1989 kanta oli 18 900 paria (kuva 4).
Ormon kolonian rajoittaminen 1982-1986
pesäpoikasia ampumalla (5 500 yksilöä,
n. 9 % Tanskan poikastuotosta) hillitsi kannan kasvua jonkin verran. Toimenpidettä
perusteltiin pesimäsaaren vanhan metsän
suojelulla, mutta siitä luovuttiin 1986
luonnonsuojelujärjestöjen painostuksen
seurauksena.
Merimetsojen lisäännyttyä voimakkaasti 1980-luvulla, alkoivat kalastajat
vaatia pesimäkannan rajoittamista. Tämä
johti Tanskan kansallisen suojelu- ja toimenpidesuunnitelman valmistumiseen
1992 (Milj0ministeriet 1992). Suunnitelma ei aseta ylärajaa populaation kasvulle
ja painottaa, että kannanrajoitustoimet tulee tehdä paikallisten viranomaisten valvonnassa ja vasta sen jälkeen, kun muut
keinot merimetson aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi eivät ole tuottaneet tulosta.
Vuotuinen kannankasvu taantui selvästi vuoden 1991 jälkeen ja oli 1994 enää
3,7 % (Van Eerden & Gregersen 1995).
Tällöin 83 % populaatiosta pesi 12 koloniassa, kussakin 1 000-6 000 paria. Suurimmat ja useimmatkoloniat sijaitsevat Itämeren puoleisen rannikon vuonomaisten lahtien saarissa, jotka ovat laajalti matalien ja
kalarikkaiden vesien ympäröimiä. Vuonna
1993 38 % populaatiosta pesi puuttomilla
luodoilla. Vuonna 1996 Tanskan pesimäkanta kohosi 41 090 pariin, mutta taantui
seuraavana vuonna 35 830 pariin (T.
Bregnballe, kirjall. ilm.).

pulla. Valtaosa kannasta pesii rannikon läheisyydessä saarissa ja järvien rantamilla,
paikoin myös tulva-alueilla. Neljässä suurimmassa koloniassa merimetsot pesivät
yhdessä harmaahaikaroiden kanssa.
Länsi-Saksassa merimetso pesi epäsäännöllisesti vuoteen 1977 saakka, minkä
jälkeen se vakiintui ja alkoi runsastua vuodesta 1986 lähtien voimakkaammin kuin
Itä-Saksassa (Menke 1991, Veldkamp
1996). Vuodesta 1985 lähtien pieniä määriä
merimetsoja sai ampua kalanviljelylammikoilla. Vuotuinen kannankasvu vaihteli
1980-luvulla 7-78 %:iin. Länsi-Saksan pesimäkanta ylitti 1 000 parin rajan 1980-luvun lopulla. Valtaosa kannasta pesii Itämeren puoleisella rannikolla.

Merimetso oli Puolassa melko yleinen pesimälintu vielä 1800-luvulla, mutta ankara
vaino romahdutti kannan vähitellen ja
Saksa Germany
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Merimetso hävitettiin Saksan pesimälinnustosta monilta alueilta 1800-luvun aikana (Veldkamp 1996). Pesimäkanta pysytteli 1 000 parin tuntumassa vuosina 19601982. Valtaosa pesi entisen Itä-Saksan
alueella 1990-luvun alkuun saakka.
Itä-Saksan pesimäkannan kasvaessa
voimakkaasti 1980-luvulla ryhdyttiin uusia
kolonioita tuhoamaan, ja vanhoissa kolonioissa ammuttiin sekä aikuisia että nuoria
lintuja (Zimmerman & Rutsche 1991a,
1991b, Veldkamp 1996). Tämän lisäksi lintuja ammuttiin kalanviljelylammikoilla.
Vuosina 1985-1991 ammuttiin kaikkiaan
yli 10 000 yksilöä. Tämän seurauksena jotkut pienemmät koloniat hävisivät, mutta
kokonaispopulaatio jatkoi kasvuaan. Vuotuinen kasvu vaihteli kuitenkin suuresti
1980-luvulla (0-48 %). Itä-Saksan pesimäkanta ylitti 4 000 parin rajan 1980-luvun lo-

Yhdistetyn Saksan pesimäkannan vuotuinen kasvu 1980-1997 oli jyrkintä 1990luvun alussa (kuva 4). Kalanviljelyalueilla
merimetsoja ammutaan nykyään luvanvaraisesti joitakin tuhansia yksilöitä vuosittain (Knief 1994, 1996, Veldkamp 1996).
Vuonna 1997 Saksan pesimäkanta oli
16 430 paria, joista noin 2/3 pesi entisen
Itä-Saksan alueella (T. Bregnballe, kirjall.
ilm.).
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Kuva 4. Merimetson (P c. sinensis) pesimäkannan kehitys kuudessa Itämeren rantavaltiossa.
Fig. 4. Population growth of the Cormorant (P. c. sinensis) in six countries on the Baltic
Sea coast.
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1935 oli jäljellä enää I 50 paria (Lindell
ym. 1995, Przybysz ym. 1997). Merimetso
rauhoitettiin 1952, ja lajin ampuminen oli
sallittua vain kalanviljelylaitoksilla vuoteen 1987 saakka. Pesiä tuhottiin kuitenkin
laittomasti jossain määrin. Taantumavaiheen jälkeen parimäärä alkoi kasvaa uudelleen 1970-luvulla.
Pesimäkannan voimakas kasvu alkoi
1980-luvun alussa, ja 1992 parimääräksi
arvioitiin jo yli 8 000 paria (Veldkamp
1996). Eräillä Koillis-Puolanjärvilläja kalanviljelylammikoilla annettiin vuosina
1987-1992 lupa rajoittaa pesimäkolonioiden yksilömääriä, ja yli 900 yksilöä ammuttiin pääosin ennen pesinnän aloitusta
(Dobrowolski & Dejtrowski 1997, Mellin
& Mirowska-Ibron 1997). Tämä aiheutti
joidenkin kolonioiden häviämisen, mutta
ajoi toisaalta lintuja muihin kolonioihinja
synnytti myös uusia pesimäpaikkoja. Koska ampuminen ei tuottanut toivottua tulosta, se päätettiin lopettaa vanhoissa kolonioissa 1989, mutta kalanviljelylammikoilla
merimetsojen ampuminen oli edelleen luvanvaraista.
Puolan pesimäkanta kasvoi kuitenkin
vakaasti(kuva4). Vuotuinen kasvu oli keskimäärin 1981-1992 14 %, mikä on hieman naapurimaita alhaisempi. Tämän on
arveltu johtuneen ankarammasta vainosta
(Veldkamp 1996).
Lisääntyessään merimetsot ovat levittäytyneet yhä syvemmälle sisämaahan
itään ja etelään (Lindell ym. 1995). Suurin
osa Puolan merimetsoista pesii puissa,
enimmäkseen vesistöjen metsäsaarekkeissa. Gdanskinlahden Katy Rybackien kolonia, lähes 4 000 paria 1992, on Puolan suurin ja lähes ainoa rannikolle asettunut .
Vuonna 1995 maan pesimäkannaksi arvioitiin 11 000 paria 40 koloniassa (V eldkamp 1996).

Liettua
Vielä 1800-Iuvun lopulla merimetso
pesi Pohjois-Liettuassa Nemunasjoen
alajuoksulla, mutta ilmeisesti hävisi pesimälinn us tosta 1900-1 u vun alussa
(Jusys 1997). Sittemmin ensimmäiset
pesinnät todettiin vuonna 1985, ja vuosikymmenen vaihteessa syntyi useita uusia kolonioita, monet niistä harmaahaikarayhdyskuntiin (Stanevicius & Paltanavicius 1997). Vuonna 1995 Liettuan
pesimäkannan arvio oli 800-1 000 paria,
jotka kaikki pesivät sisämaassa (Veldkamp 1996).

LINNUT-VUOSIKIRJA 1997

Ruotsi
Merimetso pesi Ruotsissa 1800-Iuvulle
saakka sekä itärannikolla että sisävesillä,
vuosisadan jälkipuoliskolla enää eteläisimmässä osassa maata, ja lopulta laji hävitettiin Ruotsista vuonna I 909 (Jonsson
1979, Lindell & Jansson I 994, Lindell ym.
1995). Merimetso palasi pesimälinnuksi
1948 Öölannin länsipuolelle, Kalmarinsalmen eteläosaan. Harmaahaikarayhdyskuntaan syntynyt Svartön kolonia oli pitkään merimetson ainoa tukikohta, kunnes
salmen pohjoisosaan syntyi toinen merkittävä kolonia, Gåsö, vuonna 1961. Vuonna
1970 Ruotsin pesimäkanta oli vain
150-200 paria, mutta kohosi jo vuonna
1975 340 pariin.
Pesimäkannan nopea kasvu ja levittäytyminen alkoivat 1980-luvun puolivälissä
(kuva4),ja uusiakolonioita syntyi Kalmarinsalmen ulkopuolelle vuodesta 1987 lähtien (Lindell 1991, Veldkamp 1996).Merimetso pesi 1987 ensi kertaa puuttomilla
luodoilla, ja 1989 alkoi sisämaan järvien
asuttaminen. Vuotuinen kannankasvu oli
Ruotsissa 1987-1989 peräti 36 %, ja pesivä kanta kasvoi maan kahdeksassa koloniassa 4 800 pariin .
Merimetson laiton vaino alkoi vuonna
1989,jolloin tuhottiin kaksi koloniaa puuttornilta luodoilta, ja Gåsön koloniassa ammuttiin noin sata pesäpoikasta (Wirdheim
1994 ). Seuraavina vuosina kalastajat tuhosivat laittomasti useita kolonioita vuosittain ampumalla pesäpoikasia, tuhoamalla
munapesiä ja kaatamalla pesäpuita. Toukokuussa 1993 Gåsön kolonian pesäpuut
kaadettiin laittomasti, ja noin 3 000 merimetson pesän ohella tuhoutui yli 300 harmaahaikaran pesää (Lindell 1994a). Tämän seurauksena syntyi samana kesänä
useita uusia kolonioita muualle Kalmarinsalmeen, missä 1993 pesi runsas puolet
Ruotsin kannasta.
Ympäristönhoitoviraston
(naturvårdsverket) suosituksen vastaisesti Kalmarin lääninhallitus antoi keväällä 1994
luvan merimetson säännöstelymetsästykseen (skyddsjakt) kolmessa rannikkokunnassa 1.3.-10.4. välisenä aikana; tällöin
ammuttiin yli 1 100 yksilöä (Lindell
1994b ). Y mpäristönhoitoviraston kantana
oli 1994, että "vain hyvin erityisissä olosuhteissa toimenpiteitä voi kohdistaa yksittäisiin kolonioihin". Kalmarin lääninhallituksen päätöslausunnossa puolestaan
vedottiin konfliktiin ammattikalastajien
intressien kanssa ja uhkaan ainutlaatuiselle
saaristoluonnolle. Ruotsin Iintutieteelli-

nen yhdistys protestoi voimakkaasti metsästyksen sallimista vastaan (Wirdheim
I 994, Lindell 1995).
Vuonna 1994 merimetsoja sai ampua
Kalmarissa melko vapaasti ympäri vuoden, kun otetaan huomioon yleinen sorsanmetsästys ja ammattikalastajien lupa ampua merimetsoja pesimäaikaan 200 m:n
säteellä kiinteistä kalanpyydyksistä (Lindell 1995). Ainoastaan luonnon- ja linnustonsuojelualueet oli rajattu metsästyksen
ja muiden kannanrajoitustoimenpiteiden
ulkopuolelle .
Ruotsin liityttyä EU:n jäseneksi tammikuun alussa 1995, metsästyssäännöksiä
merimetson osalta ei juuri tiukennettu
(Engström 1997a). Tuhansia munia rei'itettiin luvanvaraisesti, ja laiton vaino oli
yleistä. Itä-Göötanmaan saaristossa tuhottiin 1994-1996 vuosittain 20-50 % aloitetuista pesinnöistä .
Ruotsin pesimäkanta kasvoi 1995 enää
5-6 % ja oli noin 16 050paria (76koloniaa)
(Tyrberg 1996). Parimäärästä noin 12 %
pesi sisämaan runsasravinteisilla järvillä,
pohjoisessa Tukholman korkeudelle saakka. Pääosa kannasta pesi edelleen itärannikon saaristossa Ahvenanmeren eteläpuolella,ja parimäärät pienenivät nopeasti Uplannin saaiiston (Uudenkaupungin-Kustavin
korkeudella)pohjoispuolella. Vuonna 1996
pesimäkannaksi arvioitiin 17 930 paria (91
koloniaa) (Tyrberg 1997).

Latvia
Merimetso on pesinyt Latviassa ainakin
vuodesta 1989, mutta parimäärät ovat pysyneet melko alhaisina naapurimaihin verrattuna (kuva 4). Vuonna 1995 tunnettiin
vain kaksi pesimäkoloniaa: Lubanajärven
harmaahaikarayhdyskunnassa 150 paria ja
lounaisrannikon Papen Iaivanhylyssä 55
paria (Veldkamp 1996). Pari pesintäyritystä todettiin 1990-luvun alussa myös sisämaan länsiosissa, mutta ainakin erään
kalanviljelylammikon läheisyydessä sijainneet kaksi pesää tuhottiin (Baumanis
ym. 1997). Vuonna 1996 pesimäkanta kohosi 280 pariin (T. Bregnballe, ki1jall.
ilm.).

Viro
Merimetson ensipesintä Virossa todettiin
Suomenlahden Malusi-saarilla Tallinnan
itäpuolella vuonna 1983 (Paakspuu &
Mägi 1994, Veldkamp 1996). Laji alkoi
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pesiä Matsalun luonnonsuojelualueen
Väinämeren saarilla 1984. Tämän yhä
maan tärkeimmän esiintymän parimäärä
kohosi nopeasti vuoden 1988 55 parista lähes 1 900 pariin 1997. Kolonian vuotuinen
kasvu oli vuosina 1992-1995 keskimäärin
56 % (vaihtelu 19-78 % ). Keväällä 1998
todettiin ensimmäiset pesinnät jokivarren
puissa (24 pesää) Matsalunlahden perukassa (T. Kastepöld, suull. ilm.).
Uusia kolonioita alkoi ilmaantua vuodesta 1992 lähtien Saarenmaan etelänpuoleisille luodoille, Riianlahdelle ja Hiidenmaan
lähettyville (Veldkamp 1996). Ensimmäinen sisämaapesintä todettiin Vöttsjärvellä
1994. Saarenmaan koloniat käsittivät 1997
jo 1 130 paria. Myös Itäisen Suomenlahden
kanta vahvistui: Venäjän rajan tuntumassa,
Louna-Uhtju-luodolla, pesi noin 300 paria
1997 (Eve Mägi, kirjall. ilm.).
Läntisen Viron pesimäkanta oli vuonna 1997 3 110 paria (5 koloniaa) ja koko
Viron kanta noin 3 500 paria (Eve Mägi,
kirjall. ilm.). Lähes kaikki pesät ovat sijainneet pienillä luodoilla ja useimmat
maassa.

Venäjä (Suomenlahti-Laatokka)
Itäisen Suomenlahden ulkosaaristoon, lähelle Suomen aluevesiä, syntyi ilmeisesti
1980-luvun jälkipuoliskolla kaksi erillistä merimetsoyhdyskuntaa, jotka löydettiin vasta 1994 (Ossipov & Gaginskaja
1994). Tällöin ne olivat kooltaan samaa
luokkaa kuin 1995, jolloin ne käsittivät
noin 1 000-1 300 paria: Bolsoj Fiskarin
saariston (12 km Suomen rajalta) neljällä
luodolla laskettiin n. 850-1 150 paria ja
Dolgij Rifin saarilla (vain puoli km Suomen rajalta) 144 paria. Bolsoj Fiskarin
kolonian on arveltu syntyneen 19891990 ja Dolgij Rifinjo 1985-1987. Fiskarin kolonian pesät sijaitsivat saarten rantakivikoissa lohkareitten välissä ja Dolgij
Rifin pesät pääosin kivikoissa, mutta
myös puissa (Gaginskaja 1995). Parimääräarvioissa on ilmeisesti mukana joukko
pesimättömiä yksilöitä (S. Rezvyi, suull.
ilm.). Lisäksi merimetsoja on pesinyt
vuodesta 1995 lähtien pieniä määriä Seiskarin lähistöllä sekä Narvan pohjoispuolella (V eldkamp 1996).
Laatokan luoteisosan saaristossa havaittiin 1990-luvun alun kesinä 3--4 merimetsoparia, ja aluetta pidetään potentiaalisena pesimäpaikkana (RAN 1995). Merimetso pesi Laatokan itäosassa jo aiemmin,
1910-luvulla (Palmgren 1917, ks. myös
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Anon. 1911, Hilden 1921, Paatela 1947).
Kukrin saaren kalliojyrkänteeltä löytyi kesällä 1910 pesä ja lähes lentokykyinen poikanen, ja paikallisten asukkaiden mukaan
merimetso pesi jyrkänteellä useina vuosina 1909-1915. Kyseisen esiintymän alalaji on jäänyt arvoitukseksi.

Suomen ensimmäiset pesinnät ja
tulevaisuuden näkymät
Merimetson kesäiset levähtäjämäärät
ovat kasvaneet suuresti viime vuosina
Suomen- ja Pohjanlahden ulkosaaristoissa sekä Saaristomerellä (ks. Rusanen ym.
1998). Myös vanhojen, pesimäpukuisten
yksilöiden osuus on kasvanut eräillä alueilla parin viime vuoden aikana, mikä
viittaa uusien pesimäpaikkojen syntyyn
lähivuosina. Aiemmin merimetson runsaita kesäkerääntymiä on havaittu Ahvenanmaan saaristossa 1980-luvun alkupuolella, jolloin (1981) löytyi myös keskeneräinen merimetson pesä alueen pohjoisosista (T. Stjernberg, suull. ilm.). Merimetson kesäesiintymät Ahvenanmaalla
kuitenkin taantuivat vuosikymmenen jälkipuoliskolla, eikä entisenlaisia määriä
tavata vieläkään.
Nyky-Suomen ensimmäiset merimetson pesinnät todettiin kesällä 1996 Tammisaaren saariston puuttomalla räyskäluodolla, jossa pesi 10 paria (J. Palmgren, kirj.
ilm.). Vuonna 1997koloniasiirtyiparinkilometrin päähän harmaalokkiluodolle, ja
samalla pesivien parien määrä yli kaksinkertaistui (J. Palmgren, kirjall. ilm.). Lisäksi kaksi paria asettui Itäiselle Suomenlahdelle Pernajaan, maamme tärkeimmälle ruokki- ja etelänkiislaluodolle (J. Ruoho, suu!!. ilm.). Pesivien merimetsojen
määrä vuonna 1997 oli 24 paria. Näiden lisäksi löytyi Saaristomereltä merimetsojen
valloittama luoto ja muutama valmis, mutta tyhjä pesä (M. Nordström & W. Velmala, suull. ilm.).

lintua ja viisi pesää,joistakahdessa oli munat (J. Palmgren, kirj. ilm.). 11.7. havaittiin
160 aikuista lintua ja 10 asuttua pesää,joista osassa poikasia. Myös merimetson pesimättömien kihlaparien rakentamia keskeneräisiä pesiä todettiin useita. Merimetsojen pesät sijoittuivat luodon lakialueelle
keskelle räyskäkoloniaa. 20.7. paikalla oli
200 aikuista lintua ja kuusi poikasta (pesäja maastopoikasia) sekä viisi kuollutta poikasta.
Pesintä oli sikäli yllättävä, ettei merimetsoja havaittu luodolla aiempina vuosina. Tosin kolmen kilometrin päässä oli aiemmin havaittu pieniä kesäkerääntymiä,
esim. kesäkuussa 1994 muutamia yksilöitä
(Rusanen 1994).

1997: 24 paria (2 koloniaa)

1996: JO paria(] kolonia)

Tammisaaren Jussarön itäisessä saaristossa pesi 22 paria uudella paikalla lähes puutomalla ulkosaariston kallioluodolla, jonka rannoilla on vähän somerikkoa ja rotkomainen halkeama, keskiosissa matalaa katajikkoa. Luodon pesimälinnustoa on seurattu 1980-luvulta alkaen lokkilintujen pesäpoikasrengastusten yhteydessä. Vuoden
1994 pesimälinnustoa (Rusanen 1994 ):
merihanhi (1 pari), sinisorsa (1), tukkasotka (2), haahka (70), isokoskelo (1), meriharakka (1), kalalokki (1-2), selkälokki
(1), harmaalokki (130), merilokki (2) ja
riskilä (6).
Edellivuotisen kolonian merimetsot
kantoivat keväällä 1997 vanhat pesätarpeensa pois luodolta kahden kilometrin
päähän uudelle paikalle (J. Palmgren, kirja!!. ilm.). Pesät sijoittuivat luodon kalliohalkeaman reunoille. 21.5. paikalla oli 160
aikuista lintua. 15.6. havaittiin 22 asuttua
ja kaksi tyhjää pesää. Pesistä kuudessa oli
vain munia (2--4, yht. 19), viidessä munia
ja poikasia (3-5, yht. 11 munaa ja 8 poikasta) sekä 11:ssä vain poikasia (1--4, yht. 38).
Munia ja poikasia oli siis yhteensä 76. Seuraavalla käynnillä 3.7. havaittiin 35 poikasta,joista kuusi oli poistunut pesästä. Lisäksi löytyi yksi kuollut poikanen.

Tammisaaressa, Jussarön itäisessä saaristossa merimetsot pesivät puuttomalla ulkosaariston kallioluodolla, jolla kasvaa rehevää lintusaarikasvillisuutta. Suurikokoisen räyskäkolonian (lähes 100 paria)
vuoksi luodon pesimälinnustoa on seurattu tiiviisti 1970-luvulta alkaen.
Ensimmäinen onnistunut pesintä todettiin 23.5., jolloin havaittiin 25 aikuista

Pernajan ulkosaaristossa pesi 2 paria yksityisellä luonnonsuojelualueella (Aspskärin linnustonsuojelualue) (J. Ruoho, suull.
ilm.). Maihinnousu on alueella kielletty
15.4.- 15.8. Paikka on louhikkoinen, puuton (vähän katajikkoa) ja matala ulkoluoto, jolla pesii eräs maamme merkittävimmistä ruokki yhdyskunnista ja tärkein etelänkiislayhdyskunta. Luodon pesimälin-
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nustoa on seurattu tiiviisti 1950-luvulta
lähtien. Vuoden 1997 pesimälinnustoa (H.
Malkio, suull. ilm.): kyhmyjoutsen (1
pari), tukkasotka (1-3), haahka (alle 10),
selkälokki (3), harmaalokki (316), merilokki (2), ruokki (650), etelänkiisla (21),
riskilä (125) ja varis (1).
Juhannuksena löytyi kaksi pesää, joissa molemmissa oli kolme munaa, sekä yksi
tyhjä pesä (J. Ruoho, suull. ilm.). Kaksi pesistä oli katajien ja kivien lomassa ja yksi
kuivassa katajassa. 29 .6. toisessa asu tuista
pesistä oli kolme poikasta, toisessa poikanen ja kaksi munaa. 19.7. pesissä oli poikasia kolme ja yksi, jotka kaikki rengastettiin. Tällöin tyhjällä pesällä oli soidintava
pariskunta. Aikuisia lintuja havaittiin kesällä enimmillään 60 yksilöä.

Lisäksi paikalla oli 80 aikuista lintua. Pesät
olivat kallioalustalla. Vaikka pesintää ei
todettu varmasti, on se ollut hyvinkin mahdollista. Vuoden 1994 inventoinneissa merimetsoja ei havaittu.

Suomenlahden merimetsojen
muuttoliikehdintä

Tulevaisuus
Merimetso on levittäytynyt voimakkaasti
kohti Itämeren pohjoisosia 1980-luvulta
lähtien. On odotettavissa, että pesimäkanta kasvaa Suomessakin nopeasti lähimmät
10-15 vuotta. Jos kannan kasvunopeus
olisi samaa luokkaa kuin Ruotsissa ja Virossa, ylittäisi Suomen pesimäkanta 1 000
parin rajan jo 5-7 vuoden kuluessa. Laaja
saaristomme mataline vesialueineen mahdollistaa merimetson pesimäkannan nopean kasvun. Merimetson levittäytyminen
myös joillekin Etelä-Suomen suurille järville on mahdollista, mutta tuskin todennäköistä lähitulevaisuudessa.
Erityisesti Saaristomeri ja Ahvenanmaa
ovat otollisia alueita useiden suurten merimetsokolonioiden syntymiselle, koska vesialueet ovat laajalti merimetson ruokailualueiksi soveltuvia, alle 20 metrin syvyisiä.
Samalle alueelle on keskittynyt myös suhteellisen paljon ammattikalastusta ja suuri
osa kalanviljelylaitoksista, mikä tullee he-

Merimetsot asustivat myös Dragsfjärdin
Vänöfjärdenillä Saaristomeren kansallispuistossa puuttomalla ulkosaariston kallioluodolla, jonka keskellä kasvaa vähän
katajikkoa (M. Nordström & W. Velmala,
suull. ilm. ). Pesimälinnustoon kuuluu mm.
haahkoja (5-10 paria), harmaalokkikolonia (n. 40) ja merilokkeja (2-4).
Paikalla havaittiin 12.7. viisi valmista,
mutta tyhjää ja kolme keskeneräistä merimetson pesää, joista yksi oli kookas, mahdollisesti jo edellisenä vuonna rakennettu.
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Kuva 5. Merimetson muutto Hangon lintuasemalla syksyllä 1995 (M. Lehti, kirjall. ilm.).
Muuttajamäärät on esitetty viiden vuorokauden summina (kansainvälinen pentadi-jaksotus). Itäisiin muuttosuuntiin liikkuneet linnut on poistettu aineistosta. Syksyn muuttajien
yhteismäärä oli 5 369 yksilöä.
Fig. 5. Numbers of migrating Cormorants observed at Hanko Bird ringing station,
south-westem Finland, during autumn 1995. The total number for each 5-day period is
given (5 369 individua/s in total).
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rättämään kiivasta keskustelua merimetson
asemasta tulevina vuosina. Nykyisin merimetso on Suomessa rauhoitettu.

Suomenlahden pohjoisrannikolla Venäjän
ulkosaaristossa pesivät sinensis-alalajin
yksilöt muuttavat Suomen eteläisen saariston kautta heinäkuun alkupuolelta tai
puolivälistä alkaen kohti lounasta (kuva
2). Päämuutto on usein kaksihuippuinen
ajoittuen elokuun alkupuolelle tai puoliväliin ja elo-syyskuun vaihteeseen (esim.
Rusanen ym. 1998). Lokakuussa nähdään
enää suhteellisen pieniä määriä, ja marraskuussa muutto vähitellen lakkaa. Keväällä
ensimmäiset saapuvat Suomenlahdelle
yleensä maaliskuun alkupuolella. Päämuutto ajoittuu jäätilanteen mukaan maalis-huhtikuun vaihteen ja huhtikuun loppupuolen välillä, ja toukokuun aikana
muutto vähitellen päättyy.
Venäläisten itäisellä Suomenlahdella
rengastamista pesäpoikasista on saatu ensimmäisen elinvuoden aikaiset yksittäiset
talvilöydöt Päijät-Hämeestä, Puolasta,
Sveitsistä ja entisen Jugoslavian alueelta
(Gaginskajal995). Lisäksi on marraskuisia löytöjä Ruotsista ja Tanskasta.
Suomen etelärannikon muuttajamäärät
ovat kasvaneet nopeasti keväästä 1991 lähtien ainakin syksyyn 1995 saakka (Rusanen ym. 1998). Tämä tukee venäläisten tutkijoiden arviota (Gaginskaja 1995) Bolsoj
Fiskarin saariston kolonian syntyajankohdasta 1989-1990. Tosin vielä keväällä
1990 havaittiin Helsingin Santahaminan
muutonseurannassa
"normaalilukema"
131 yksilöä, 1991- 1992 keväinä jo
538-566 yksilöä, 1993- 1994 keväinä
860-970 yksilöä ja 1995-1996 keväinä 1
082-1 624 yksilöä (Rusanen ym. 1998).
Myös syksyiset määrät lisääntyivät vastaavasti, ja aktiivisimmin havainnoituna syksynä 1993 kohosi muuttajamääräjo 1 883
yksilöön. Kun otetaan huomioon havainnoinnin jaksottaisuus ja keskittymisen aamuihin ja aamupäiviin,ja se, että merimetsot muuttavat läpi valoisan ajan, näyttää
muuttoaineiston perusteella siltä, että Bolsoj Fiskarin kolonia oli hyvässä kasvussa
jo vuonna 1991 ja saavutti nykyiset mittansa 1993. Toistaiseksi Suomenlahden suurin muuttolukema on 5 369 yksilöä Hangon lintuasemalla syksyllä 1995 pieniä
määriä (kuva 5). Muuttajamäärissä on mukana myös Pohjoisen Jäämeren merimet-
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soja, joiden muuton päävirta kulkee kuitenkin Pohjanlahtea pitkin.

Talvehtimisalueet
Sinensis-alalajin pohjoisten ja itäisten populaatioiden yksilöt ovat aitoja muuttolintuja, mutta etelämpänä pesivät ovat osittaismuuttajia tai paikkalintuja (Cramp &
Simmons 1997). Itämeren alueella pesivät
merimetsot ovat enimmäkseen muuttolintuja, vaikkakin esimerkiksi Tanskassa yhä
useammat koloniat ovat asuttuja ympäri
vuoden. Tanskalaisista merimetsoista
5-10 % talvehti 1980-luvulla pesimäalueidensa tuntumassa Itämerellä ja 55 %
muutti Välimerelle, pääosin Ranskan ja
Italian rannikoille, mutta myös Algeriaan
ja Tunisiaan (Gregersen 1991b).
Rengaslöytöjen perusteella Ruotsin
Kalmarinsalmessa pesivät merimetsot
( 1980-1993 yht. 97 5 poikasrengastusta,
joista 33 talvilöytöä) muuttavat Keski-Euroopan yli enimmäkseen Välimeren alueelle Algeriaan ja Tunisiaan sekä Adrianmerelle (Lindell & Jansson 1994). Pohjoisin talvilöytö on Tanskasta, läntisin Ranskan keskiosista ja itäisin Kreikasta.
Merimetson sinensis-alalajin yksilöt
ovat etenkin vanhemmiten paikkauskollisia
sekä muutonaikaisilla levähdysalueillaan
että talvehtimisalueillaan (Reymond &
Zuchuat 1995, Van Eerden & Munsterman
1995, Yesou 1995). Vanhat koiraat talvehtivat lähempänä pesimäalueitaan, kun taas
nuoret linnut ja naaraat muuttavat keskimäärin kauemmas talvehtimaan.
Merimetson alalajit eroavat selvästi talvehtimisalueensa elinympäristön valinnassa siten, että sinensis suosii enemmän sisävesiä ja carbo merenrannikkoa (kuvat 1 ja
2). Ranskassa, molempien alalajien talvehtimisalueella, sinensis-alalajin rengaskontrolleista 84 % oli sisämaasta ja nimialalajin
80 % rannikolta vuosina 1983-1992 (n=
704 kontrollia) (Maiion 1995).
Merimetson Euroopassa talvehtivasta
kannasta tunnetaan n. 300 000 yksilön talvehtimisalueet (taulukko 2). Lisäksi Tunisiassa, Egyptissä ja Israelissa talvehtii yhteensä yli 50 000 yksilöä. Euroopan pesimäpopulaation talvikanta on kuitenkin varovaisten laskelmien mukaan yli 720 000
yksilöä, joten noin puolet kannasta talvehtii toistaiseksi tuntemattomilla alueilla.
Näistä kymmeniä tuhansia talvehtinee
Norjassa (carbo ), Irlannissa (carbo) ja Algeriassa (sinensis)
(esim. Veldkamp
1996).
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Taulukko 2. Merimetson talvikanta Euroopassa. Ison-Britannian, Ruotsin ja Romanian
yksilömäärä on keskiarvo useammalta vuodelta, muiden yhden laskennan yksilömäärä
mainitun vuoden alussa. Irlannin, Islannin, Moldovan, Norjan, Turkin, Ukrainan ja Venäjän eteläosien talvikannoista ei ole saatavissa tietoa.
Table 2. Population estimates of Cormorants wintering in Europe. No data is available
from lreland, lsland, Moldova, No,way, Turkey, Ukraina and southem pa,ts of Russia.

Valtio
Country

Yksilömäärä
Number of. ind.

Vuosi
Years

775
1993
4000
1995
7000
1993
35 000
1995
12 400
1995
16 800 1987-91
49100
1995
3 500
1995
15 000
1995
8 000-10 000
1993
1 000
1995
1992
66 000
3 000 1990-93

Albania Albania
Belgia Belgium
Bulgaria Bulgaria
Espanja Spain
Hollanti Netherlands
Iso-Britannia Great Britain
Italia ltaly
Itävalta Austria
Kreikka Greece
Portugali Portugal
Puola Poland
Ranska France
Romania Romania

4 315 1988-93
Ruotsi Sweden
Saksa Germany
29 000
1995
Slovakia Slovakia
1 000
1995
Slovenia Slovenia
3 620
1997
Suomi (Ahvenanmaa) Finland (Aland)
2257
1998
1994
Sveitsi Switzerland
5 800
Tanska Denmark
16 000
1995
1 000-1 500
Tsekki Czech
1995
Ukraina Ukraina
800-1 000
1993
2750
Unkari Hungary
1990
Valko-Venäjä Belarus
100
1995

Viite
Reference
Hagemeijer 1994
Veldkamp 1996
Ivanov ym. 1997
Veldkamp 1996
SOVON 1995
Kirby & Sellers 1997
Veldkamp 1996
Veldkamp 1996
Veldkamp 1996
Costa & Granadeiro 1997

Veldkamp 1996
Marion 1995
Gogu-Bogdan &
Marinov 1997
Durinck ym. 1996
Veldkamp 1996
Veldkamp 1996
Geister 1997
M. Mikkola-Roos, kirj.
Suter 1995
Veldkamp 1996
Veldkamp 1996
Veldkamp 1996
Veldkamp 1996
Veldkamp 1996
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Kuva 6. Ahvenanmaan talvilintulaskennoissa havaitut merimetsot talvina 1968-1998.
Mannerreitit on laskettu joka vuosi. Sottungan reitti on jäänyt laskematta vuosina 1969,
1981 ja 1986. Föglön reitti laskettiin ensimmäisen kerran vuonna 1975 ja se on jäänyt laskematta vuosina 1979, 1982-1984 ja 1991-1995. Enskärin reitin laskenta aloitettiin
vuonna 1975 ja se on jäänyt laskematta vuosina 1984-1985, 1987 ja 1992-1995 (Hario
ym. 1993, Mikkola-Roos 1997.)
Fig. 6. Numbers of Cormorants observed in winter bird counts (constant routes) in Aland,
SW Finland, in 1968-1998.
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Föglössä 1970-luvun jälkipuoliskolla
(enimmillään 675 yksilöä vuonna 1976),
mutta muualta lähes kateissa. Seuraavan
vuosikymmenen lopussa merimetso oli
harvinainen koko laskenta-alueella. Mannerreiteillä, lähinnä Eckerön rannikolla,
havaittiin 1995 suuri määrä merimetsoja
(570 yksilöä). Viiden vuoden tauon jälkeen kaikki merireitit laskettiin jälleen
vuosina 1996-1998, jolloin merimetsoja
havaittiin mannerreitit mukaan lukien
1 828, 2 716 ja 2 257 yksilöä. Näistä 7090 % havaittiin Eckerön alueella.

Merimetson ravinto

Nuori, ilmeisesti carbo-alalajin merimetso !epäilemässä syysmuutolla Raippaluodon
Norrskärillä. © Markku Mikkola-Roos.
Young Cormorant (very probable P. c. carbo).

Euroopassa talvehtivien merimetsojen
maara ovat lisääntynyt voimakkaasti
1980-luvulta lähtien (esim. Lindell & Jansson 1994, Veldkamp 1996, Boldreghini ym.
1997, Costa & Granadeiro 1997, Laursen
ym. 1997). Sinensis-alalajin talvehtimisalueet ovat keskittyneet Ranskaan, Espanjaan
ja Välimeren alueelle, etenkin Adrianmeren
pohjoisosiin Italiassa. Osa talvehtii myös
pesimäalueidensa tuntumassa Keski-Euroopassa ja Itämeren eteläosissa. Nimialalaji carbo talvehtii enimmäkseen Atlantin
rannikoilla N01jassa, Ranskassa ja IsossaBritanniassa, mutta myös Itämerellä.
Itämerellä merimetson tärkeimmät talvehtimisalueet sijaitsevat Tanskan itäosien matalissa rannikkovesissä (Durinck
ym. 1994 ). Vuosien 1988-1993 lentolaskennoissa arvioitiin Itämeren talvikannaksi 19 400 merimetsoa: Tanskan itäranni-
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kolla 61 % (11 815 yksilöä), Ruotsissa
22 % ( 4 315), joista länsirannikolla 9 %
(1 800), itärannikolla 9 % (1 725) ja Gotlannissa 4 % (790), Saksassa 14 % (2 740),
Ahvenanmaalla 1 % (250) sekä Viron rannikolla alle 1 % (100).
Ahvenanmaalla talvehtivien merimetsojen määrät ovat kasvaneet jyrkästi vuoden 1994 jälkeen varsinkin alueen länsiosan Eckerön saaristossa (kuva 6). Todennäköisesti kyseessä ovat Jäämereltä Pohjanlahtea pitkin muuttavat nimimuodon
yksilöt (vrt. Lindell & Jansson 1994).
Tammikuun alun laskennat tehtiin kattavasti Ahvenanmaan mannerreiteilläja kolmella merireitillä (Eckerön Enskär, Föglö
ja Sottunga) vuosina 1975-1978, 1980,
1988-1990 ja 1996-1998 (Hario ym.
1993, Mikkola-Roos 1997). Merimetso oli
melko runsas Ahvenanmaan kaakkoisosan

Merimetso syö lähes yksinomaan kalaa
(Veldkamp 1996). Merialueilla ravintoon
kuuluu myös jonkin verran selkärangattomia, jotka saattavat joutua merimetson ruoansulatukseen myös saaliskalojen pyydystäminä. Euroopassa ravinnosta on tunnistettu vähintään 115 kalalajia. Merimetso
keskittyy ravinnonvalinnassaan kullakin
alueella yleisimpiin lajeihin, ja usein yli
puolet ravinnosta koostuu parista kalalajista, jotka vaihtelevat vuodenajan ja alueen
mukaan.
Arviot merimetson kalankulutuksesta
vaihtelevat suuresti eri tutkimuksissa. Yhteenvetona aiheesta on Veldkamp (1996)
esittänyt, että alueesta, kalan saatavuudesta ja vuodenajasta riippuen aikuinen sinensis-alalajin merimetso käyttää ravinnokseen 350-500 g kalaa vuorokaudessa.
Tämä on 12-28 % merimetson ruumiinpainosta. Poikasaikaan ravinnonhankinta
kasvaa huomattavasti; Hollannissa on arvioitu poikasen kalankulutukseksi keskimäärin 386 g (enimmillään 632 g) vuorokaudessa pesäpoikasaikana (Platteeuw
ym. 1995). Haudonta-aikaan saattaa saalis
olla vain 238 g vuorokaudessa (Gremillet
ym. 1995). Saaliskalan pituus on tavallisesti 15-25 cm (Veldkamp 1996).
Ruotsissa merimetson pesimäaikaista
ravintoa on tutkittu itärannikolla Kalmarinsalmen suurissa kolonioissa vuosina
1975-1976 (Jonsson 1979) ja 1992 (Lindell & Jansson 1994). Osa aikuisista linnuista kalasti Kalmarinsalmessaja osa lensi Öölannin itärannikolle tai pohjoispuolelle 10-30 km:n päähän pesimäpaikasta.
Kukin aikuinen kävi poikasaikaan kalassa
2-4 kertaa vuorokaudessa. Kaikkiaan 19
kalalajia (2 130 yksilöä) määritettiin oksennuspalloista. Tärkeimpien saaliskalojen jakauma on esitetty kuvassa 7.
Kalalajit, jotka ovat alueella yleisiä,
mutta joita ei juurikaan esiintynyt ravin-

35

Merimetson historia

nossa, olivat kampela ja silakka. Keväällä
silakan kutuaikaan tehtiin joitakin havaintoja merimetson silakanpyynnistä. Myös
sä1jen kutu houkutteli merimetsoja saaliinjakoon, ja aikaisin keväällä ne saattoivat
pyydystää pohjassa talvehtineita ankeriaita. Kuvassa 7 mainittujen kalalajien lisäksi
olivat harvinaisina ravintokohteina turska,
hauki, pasuri, lahna, piikkisimppu ja made.
Laskentamallin avulla arvioitiin 1 000
parin merimetsokolonian saalistavan vuodessa (maalis-elokuussa) 318 tonnia kalaa
pesimäkolonian ruokailuvesiltä (Engström 1997a). Kulutuksen lähtökohdaksi
asetettiin 400 g/yksilö/vrk.
Tanskassa tehtiin laaja, kymmenvuotinen ravintotutkimus, joka kattoi 98 % merimetsopopulaati osta
(Hald-Mortensen
1995). Saaliskaloja määritettiin kaikkiaan
lähes 40 lajia. Kuvassa 8 on esitetty kahden
eri ajanjakson saaliskalajakauma tärkeimpien lajien osalta.
Saalistietoja on myös itäiseltä Suomenlahdelta. Fiskarinja Dolgij Rifin kolonioissa kerättiin 1995 merimetson pesäpoikasten oksennuksia, joista määritettiin
kalalajit (Gaginskaja 1995). Poikasten ravintokalat olivat (yleisyysjärjestyksessä)
kivinilkka, ahven, pienikokoinen lahna,
särki, kiiski, kuore, silakka ja siika.

Merimetson ympäristövaikutukset
Pesimäkolonioiden aiheuttamia metsätuhoja lukuun ottamatta merimetson ei ole
todettu haittaavan ekosysteemien toimintaa (esim. Veldkamp 1996). Merimetsovahingoista ympäristöviranomaisille osoitettuun kyselyyn vastanneet kymmenen
Euroopan maata mainitsivat vain kalanviljelylaitoksille ja kalastajille aiheutetut vahingot. Ruotsissa ilmoitettiin esiintyvän
paikallisia metsätuhoja (Gromadzka &
Gromadzki 1997).
Merimetson pesimäkolonioiden vaikutukset muuhun linnustoon eivät ole sumia, ja
ne voivat olla myös positiivisia (Lindell
1994b, Veldkamp 1996, Engström 1997a,
Staav 1997). Puuttornilla luodoilla kasvillisuusvaikutukset eivät ole kovin merkittäviä,
koska luotojen kasvillisuus on muutenkin
niukkaa. Vaikutukset veden laatuun saattavat olla positiivisia merimetson saalistaessa
runsaasti särkikaloja (esim. Veldkamp
1996).
Pesiessään puuttomilla luodoilla merimetsot valtaavat tilaa muilta linnuilta,
mutta eivät yleensä kuitenkaan aiheuta
muun pesimälinnuston merkittävää vähe-
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Ruotsin Svartö Svartö, Sweden
1992 (n = 240)
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Ruotsin Gåsö Gåsö, Sweden
1992 (n = 340)
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1992-1994

Säyne Muut

6%

6%

Muut

Ah'.€n
41 %

7%

Hietakampela
43%

Kivinilkka
7%

lsosimppu>--~~

4%
5%

Särki
30 %

Turska
23 %

Kuva 7. Merimetson ravinto Ruotsissa tehdyissä saaliskalatutkimuksissa vuonna
1992 (Lindell & Jansson 1994).
Fig. 7. Food composition of Cormorants in
Sweden, after Lindell & Jansson 1994.
Fish species: ahven = Perca fluviatilis, särki = Rutilus rutilus, isosimppu = Myoxocephalus scorpius, kivinilkka = Zoarces
viviparus, ankerias = Anguilla anguilla,
kiiski = Gymnocephalus cernuus, säyne =
Leuciscus idus, muut = other species.

Kuva 8. Merimetson ravinto Tanskassa
vuosina 1980-1983ja 1992-1994tehtyjen
tutkimusten mukaan (Hald-Mortensen
1995).
Fig. 8. Food composition of Cormorants in
Denmark after Hald-Mortensen 1995. Fish
species: hietakampela = Limanda limanda, turska = Gadus morhua. Other species, see fig. 7.

nemistä (Veldkamp 1996). Esimerkiksi
Vänerninjärven pesimäluodolla ovat lokkikannat pysyneet vakaina merimetsojen
lisääntymisestä huolimatta. Itä-Göötanmaan saaristossa ei ole havaittu haahkan
tai ruokin vähentyneen merimetsoluodoilla, ja erääseen koloniaan asettui uudisasukkaaksi räyskäyhdyskunta. Myös
kala- ja lapintiirayhdyskunnat pesivät
usein merimetsokolonioissa. Varis oli ainoa lintulaji, jonka todettiin hävinneen
joiltakin luodoilta merimetsojen vallattua
puut ja pensaat (Lindell 1994b, Veldkamp
1996, Engström 1997a). Tämä on kiintoisa havainto, sillä juuri varista on monesti
pidetty saaristolintujen pahana munarosvona.
Merimetsot saattavat hyödyttää linnustoa muillakin tavoin (Staav 1997). Ruotsin
Södermanlandin saariston kahdella merimetsoluodolla havaittiin pesiviä etelän-

kiisloja kesällä 1996. Koska laji ottaa Itämerellä erittäin harvoin käyttöönsä uusia
pesimäpaikkoja, on mahdollisena selityksenä ilmiölle esitetty, että merimetso pystyisi isokokoisena lajina pitämään minkin
kurissa pesimäluodoilla.
Kalataloudelliset vaikutukset merialueilla vaihtelevat alueellisesti ja ovat vaikeasti mitattavia, koska kalakannat vaihtelevat muutenkin. Mikäli merimetson saaliskalavalikoima on Suomessa samansuuntainen kuin Ruotsin itärannikolla,
missä särki ja ahven muodostavat 70-80 %
saaliista (Jonsson 1979, Lindell & Jansson
1994), kalataloudelliset vaikutukset eivät
tulisi olemaan merkittäviä. Särkikalojen
saalistus on nähtävä positiivisena ilmiönä.
Merimetson aiheuttamat haitat kalanpyydyksissä oleville kaloille vaihtelevat
alueittain ja ovat kausiluonteisia (Engström 1997a). Merialueilla vahingot eivät
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ole yleensä suuria. Ammattikalastajien
pyydysten jatkuva suojaaminen merimetsoiltaon vaikeaa tai mahdotonta. Ruotsissa
ja Tanskassa on ammattikalastajille annettu alueellisia ja kausittaisia lupia ampua
merimetsot 100-200 metrin säteellä kiinteistä pyydyksistä. Ruotsissa tapetaan tällä
tavoin muutamia satoja lintuja vuodessa.
Toimenpiteen vaikutuksista ei ole julkaistua tutkimustietoa (ks. Veldkamp 1996,
Engström 1997a).
Suomessa kalanviljely on olennaisesti
toisenlaista kuin Keski-Euroopassa, missä
merimetso aiheuttaa vakavia taloudellisia
menetyksiä erityisesti kalanviljelylammikoilla (esim. Muselet 1991, Osieck 1991 ).
Lisäksi vahingot ovat Keski-Euroopassa
suurimmillaan Itämeren merimetsopopulaation levähtäessä siellä syysmuuton aikanaja talvella. Merimetsot tulevat kannan
kasvettua ruokailemaan Suomen merialueilla vain puolet vuodesta, maalis-huhtikuulta syyskuulle. Poikkeuksen muodostaa Ahvenanmaa, missä talvehtiva kanta
on lisääntymässä.
Suomen merialueilla toimi vuonna
1996 238 ruokakalalaitosta (Suomen tilastollinen vuosikirja 1997). Kalanviljely tapahtuu lähes yksinomaan verkkoaltaissa,
joita on keskimäärin viisi laitosta kohden .
Suuri osa viljelystä on keskittynyt lounaiselle rannikko- ja saaristoalueelle sekä Ahvenanmaalle - alueille, joille myös merimetson levittäytyminen on todennäköistä.
Skotlannissa 1985-1987 tehtyjen tutkimusten mukaan merimetsot eivät kykene
saalistamaan verkkoaltaista meri- tai kirjolohia, mutta voivat aiheuttaa kaloille kuolettavia vammoja yrittäessään pyydystää
niitä verkon läpi (Carss 1992, Carss & Marquiss 1992). Tappiot on kuitenkin arvioitu
pieniksi ven-attuna kalojen yleiseen kuolleisuuteen verkkoaltaissa, ja niitä voidaan ehkäistä erillisellä kassimaisella suojaverkolla. Koska verkkoaltaiden ravinnejäämät
houkuttelevat paikalle runsaasti luonnonkalaa, saapuvat merimetsot herkästi hyödyntämään tätä mahdollisuutta, eikä niiden
pelottelu edes ampumalla tuota aina tulosta.

Suosituksia
1. Merimetso tulee säilyttää Suomessa

rauhoitettuna. Lajilla ei ole riista-arvoa.
2. Pesimäpopulaation koon rajoittamiseen ei ole syytä ryhtyä, mutta kannan
kasvua ja alueellista jakaumaa tulee
seurata vuosittain. Merimetson levit-
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3.
4.

5.

6.

täytymisen syitä ja siihen vaikuttavia
tekijöitä tulee tutkia sekä tehdä levittäytymisen ennustemalli.
Merimetson pesimäkolonioissa käyttämä ravinto tulee selvittää.
Pesimäkolonioiden hallitsematon vaino ei estä kokonaispopulaation kasvua, vaan johtaa nopeampaan levittäytymiseen uusille alueille, minkä lisäksi vaino aiheuttaa haittaa muulle pesimälinnustolle. Tämän vuoksi vainoa
tulee ehkäistä oikealla tiedottamisella.
Talvehtivan kannan seuranta tulee järjestää merialueilla, erityisesti Ahvenanmaalla, missä merimetson talvehtiminen
on yleistymässä. Talvehtivan kannan alkuperä eli alalaji tulee selvittää.
Ympäristö- ja metsästysviranomaisten
käyttöön tulee laatia merimetsoa koskeva toimenpideohjelma.
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Summary: Distribution and
population changes in Cormorant
Phalacrocorax carbo sinensis in the
Baltic area
The Cormorant Plzalacrocorax carbo sinensis has
rapidly colonised the northern parts ofthe Baltic during the 1980s. The species bred for the first time in
Finland in 1996 ( 10 pairs in one colony on the southern coast ofFinland). In 1997 the number ofbreeding
pairs reached 22 in two colonies on the southern
coast. The increase is expected to continue.
The population trend in the Baltic Sea has been
to a very fast increase, with some 84 000 pairs breeding in the area in 1995 (Fig. 4 & Table 2). Persecution
has ceased, and eutrophicated waters have provided
ample fish stocks, leading to an increase of the Cormorant population in Europe.
Problems at fish farms and the negative attitude
of professional fishermen have lead to recent
demands for population control and an increase in
illegal persecution in many countries. On the other
hand cormorants can also be seen as a positive
addition to the fauna in the Baltic archipelagos, even
having a positive effect on the bird fauna, the natural
fish populations and the waters. The food
composition of the Cormorant in Sweden and
Denmark is presented in figures 7 & 8.
The number of Cormorants migrating via the
Gulf of Finland has increased greatly since the early
1990' s reflecting the birth of the breeding colony in
the Russian archipelago near the Finnish border (Fig.
5). Numbers ofwintering Cormorants in Åland have
also increased in the mid 1990s (Fig. 6), but these are
assumed to originate from the northern Norway P. c.
carbo -population, which partly migrates via the Gulf
of Bothnia in spring (Fig. 1) with a volume of over
10 000 individuals annually.
The future of the Cormorant in Finland is

discussed briefly, and it is recommended that the
species should remain protected, the breeding and
wintering population counted yearly, the food
composition of the species should be researched,
possible persecution in the future should be
countered with correct information about the
species, and a management pian prepared for the
authorities.
This article is an abridgement of a more
extensive publication (Rusanen et al. 1998).
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