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1984 alkanut saaristolintujen seurantaohjelma (Hilden
1987) pohjaa kuuden vanhan
· tutkimusalueen katkottomaan
havainnointiin ja näiden lisäksi lukuisiin
uudempiin näytealueisiin, joilla seurantaa
on tehty vaihtelevalla teholla. Vanhoilla
tutkimusalueilla (Aspskär, Söderskär,
Trollö, Klåvskär, Valassaaret ja Krunnit,
ks. esim. Grenquist 1965) toiminta on jatkunut jo 50 vuoden ajan, mikä on linnustoseurantojen luvatussa maassakin ylittämätön ennätys.
Saaristolintuseurannan tulokset 1990luvun alkuun asti on koottu Muuttuva saaristolinnusto -kirjaan (Hilden & Hario
1993). Tässä katsauksessa esitetään senjälkeiset tiedot haahkan, pilkkasiiven, harmaalokin ja selkälokin kannankehityksestä 28 seuranta-alueella (n. 2270 saarella).
Uskoisin juuri näillä lajeilla olevan laajaa
mielenkiintoa; ovathan haahka ja pilkkasiipi riistalajeja ja lisäksi kiistellyn kevätmetsästyksen kohteita (haahka Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja nykyään Satakunnan rannikolla, pilkkasiipi Ahvenanmaalla). Harmaalokki on tunnettu menestyjä ja selkälokki yhtä tunnettu häviäjä;
näiden kantojen kehitykset saattavat olla
kietoutuneina toisiinsa.

Aineisto ja menetelmät
Seurannan yleiset tavoitteet ja menetelmät
on esitetty toisaalla (mm. Hilden 1987,
Koskimies & Väisänen 1988, Hilden &
Hario 1993).
Vuosivertailut esitetään taulukoina.
Ensimmäisen vuosiluvun tiedot on yleensä
poimittu Muuttuva saaristolinnusto -kirjan asetelmista. Jotkin parimäärätiedot pe-

rustuvat aikuislaskentoihin tai ovat karkeita arvioita; tämä on yleensä mainittu erikseen tekstissä. Koska monien näytealueiden parhaat aineistot ovat 1980-luvun lopulta, olen ottanut vertailun lähtötilanteeksi vuodet 1987-1988, milloin se vain on ollut mahdollista. Tähän olen verrannut vuoden 1997 tilannetta,joissakin harvoissa tapauksissa vuosien 1995 tai 1996 tilannetta,
jos uudempia laskentoja ei ole ollut ja alue
on juuri noina vuosina inventoitu erityisen
tehokkaasti. Poikkeus on Tammisaaren
kansallispuisto, josta on otettu mukaan
tuoreimpina vuoden 1994 tiedot. Alueet,
joiden tuorein laskentavuosi on ollut 1993
tai sitä aikaisempi, eivät ole mukana tässä
vertailussa. Näitä ovat Hangon Tulliniemi
(tuorein laskenta 1990), Korppoon Jurmo
ja Utö (1993), Kustavi (1992), Lågskär
(1987), Signilskär (1992), Satakunnan rannikko paitsi Rauman saaristo (19881992), Uusikaupunki (1993) ja Raahe
(1992). Uusia alueita ovat Saaristomeren
Vänö ja Trunsö, Luodon kunnan rannikko
sekä Kristiinankaupungin saaristo (Byholm 1996)
Hyvin monet näytealueet tuottavat nykyään omia raportteja, usein kuntatason
ympäristönsuojelun ja -seurannan tarpeisiin. Näiden jäljille pääsee kuvan 1 aineistosta. Mahdolliset puuttuvat julkaisut pyydän ystävällisesti saattamaan tietooni. Samoin, mikäli jonkin laskenta-alueen olemassaolo on jäänyt kokonaan huomaamatta, olisin kiitollinen valistuksesta.

Haahka
Haahka on merensaaristomme ylivoimaisesti runsaslukuisin pesimälintu - siitäkin
huolimatta, että se miltei puuttuu Peräme-

reltä ja on hyvin harvalukuinen itäisellä
Suomenlahdella (Hilden & Hario 1993).
Tiheydet lounaassa ovat kuitenkin verrattoman suuret.
Perämeren jatkuva tyhjiö on hieman
arvoituksellinen. Valassaarten pohjoispuolella haahkoja on edelleenkin hyvin
vähän, eikä kanta ota kasvaakseen. Kokkolassa muutaman parin kanta on kuitenkin ollut asemissaan jo vuosikausia, ja
muuttohavainnotkin välillä lupaavasti
enentyivät (Hannila 1983). Vain Krunneilla pesi vuonna 1997 yksi pari, tiettävästi pohjoisen Perämeren ainoa (ks.
myös Rauhala 1994). Haahka tulee toimeen muullakin ravinnolla kuin sinisimpukalla (se pesii mm. Laatokalla),joten ilmeisesti pohjoisen pitkät jäätalvet ovat
riittävä leviämiseste.
Koko laaja Saaristomeri on tiheän kannan aluetta. Von Numersin (1995) Saaristomeren pohjois- ja keskiosissa inventoimien 1757 saaren keskimääräinen haahkamäärä oli 4,34 haahkaa/saari, ja enimmillään haahkoja oli 9,20/saari alueen tiheimmissä vyöhykkeissä (von Numers 1995:
liite 3). Haahka oli runsain saaristolintu
kaikilla osa-alueilla (7 kpl) paitsi sisimmässä, milloin siellä pesi naurulokkiyhdyskunta.
Etelämpänä Saaristomerellä tiheydet
kasvavat. Korppoon Utön ja Jurmon sekä
Nauvon Trunsön yhtenäisellä ulkoluotovyöhykkeellä pesi vuonna 1993 71 paria
luotoa kohti (Miettinen ym. 1997). Korkeimmat tiheydet ovat Kolmanteen Salpausselkään kuuluvilla hiekka- ja somerikkosaarilla. Jurmon saaristossa pesi vuonna
1993 yhteensä 4800 paria 51 luodolla eli
keskimäärin 94 paria luotoa kohti (Miettinen & Högmander 1994). Tämä lienee
haahkatiheyden maksimialuetta Suomes-
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Kuva 1. Saaristolintuseurannan näytealueet vuonna 1997. Paikannimen perässä on tutkittujen saarten lukumäärä (sulkeissa), julkaisuviitteet ja/tai laskijoiden nimet.
Fig. 1. The study areas along the coasts of Finland from which information on recent changes in seabird numbers was received. The
number of islands monitored is in brackets, followed by the names of the census takers andlor the citations to publications.
1. Itäisen Suomenlahden kansallispuisto (29), S. Grönlund, T. Hokkanen ym.
2. Pernaja, Aspskär (6), H. Malkio ym.
3. Porvoo, Långören (10), M. Hario, K. Selin & P. Muuronen
4. Porvoo, Söderskär (25), M. Hario, J. Apunen, K. Selin & P. Muuronen
5. Helsinki (155), Ekotutkimus 1989, Luostarinen 1998, M. Luostarinen
6. Espoo (120), Ekotutkimus 1985, M. Luostarinen
7. Kirkkonummi, Rönnskär (16), P. Ikonen ym.
8. Muu Kirkkonummi (62), H. Puntti, P. Rusanen
9. Inkoo, Strömsö (8), J. Niittylä
10. Tammisaaren kansallispuisto (79), Palmgren 1990, J. Palmgren
11. Hanko, Tvärminne (48), J. Palmgren & J. Valste, M. Kilpi
12. Hangon läntinen selkä (haahka 16, lokit 125), Kilpi 1987, M. Kilpi
13. Dragsfjärd, Gullkrona (21), M. Rautkari
14. Nauvo-Parainen,Trollö (36), R. Lemmetyinen, M. Nordström
15. Nauvo, Seili (21), Miettinen 1997a
16. Rymättylä, Aasla (n. 40 km2), L. Saari
17. Dragsfjärd, Vänö (27), Miettinen 1997b, J. Högmander
18. Nauvo, Trunsö (n. 50), J. Högmander ym.
19. Velkua (19), von Numers 1995, M. v. Numers
20. Föglö, Klåvskär (n. 30), E. Pettersson, V. Stenroos, H. Ekblom
21. Rauman eteläinen saaristo (11), T. Santamaa ym.
22. Rauman keskinen samisto (n. 100), Sundelin 1996, R. Sundelin
23. Merenkurkku (Vaasa) (50), Pahtamaa 1995, T. Pahtamaa
24. Mustasaaii, Valassaaret (n. 80), Hilden 1991, Hägg & Kalliokoski 1996
25. Luoto (63), Luodon kunnan ymp.suoj.tsto (H. Tikkanen, R. Jakobsson)
26. Kokkola ( 17), H. Hongell
27. Ii, Krunnit (22), Helle ym. 1988, R. A. Väisänen
28. Kemi-Tornio (n. 250), Rauhala 1996, P. Rauhala

sa. Samaan ylti Söderskärin kanta Suomenlahdella
parhaimpina
vuosinaan
1980-luvun loppupuolella ( 1985: 2364 paria 25 luodolla, keskiarvo 95).
Taulukosta 1 näkyy haahkakantojen
kehitys (parimäärät) eri näytealueilla. Suomenlahden näytealueiden yhteenlaskettu
parimäärä on pienentynyt 20 %, mutta läntisten merialueiden vastaavasti noussut 29
%. Mediaani kannanmuutos (mediaani eli
keskeisluku eli keskimmäinen arvo, joka
jakaa aineiston kahteen yhtä suureen
osaan) koko rannikolla on+ 14,5 % (n= 20
aluetta Perämeri ja pelkät koiraslaskennat
pois lukien) olettaen, että Ahvenanmaan
kannankehitys on samansuuntainen kuin
muun Saaristomeren (Ahvenanmaalta ei
ole tuoreita pesälaskentoja, enkä ole kuullut koiraslaskennoistakaan).
Suomenlahdella haahkakannat ovat
kääntyneet laskuun kaikkialla muualla
paitsi Itäisen Suomenlahden kansallispuiston alueella, missä lievä nousu näyttää todenmukaiselta, sekä Kirkkonummella ja
Strömsössä, missä kannan nykytila on lähinnä vakaa (taulukko 1).
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Söderskärin kanta on laskenut vuodesta 1988 alkaen 52 % (kuva 2). Keskimääräinen vuosittainen kannanmuutos on -7 %
(SD = 10, n= 10). Aspskärin kanta on nykyään vain 14 % huippuluvustaan vuonna
1986 (117 paria); vuosien 1987-1996 kannanmuutos on keskimäärin -13 % vuodessa (SD = 10, n= 10).
Rönnskärin kannannousu lienee näennäinen, sillä vuonna 1997 kanta nousi hyppäyksenomaisesti edellisvuodesta peräti
11 %, mikä on selvästi enemmän kuin keskimääräinen
kannanmuutos
vuosina
1988-1996 (+ 1 %). Rönnskärin suojelualueen kanta on hautovien haahkanaaraiden kontrollipyynnin valossa jatkuvassa
vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Vuosittain keskimäärin 42 % Rönnskärin naaraista on uusia pesijöitä, mikä on ehdottomasti liian suuri osuus koostuakseen todellisista ensipesijöistä (ks. jäljempänä).
Strömsön alueen kahdeksan seurantaluodon kannan kehitys on yksi Suomenlahden vaihtelevimmista.Vuonna 1992
kanta kasvoi yhtäkkiä 36 % ja sen jälkeen
välillä pieneni 27 %, välillä taas nousi

56 %. Alue on sisä- ja välisaaristoaja osittain suurten metsäsaarten vaikutuspiirissä.
Pohjoisosissa saalistelee näätä ja luotoympäristössä minkki (J. Niittylä, suull. ilm.),
mikä saattaa panna haahkat siirtyilemään
(ks. jäljempänä).
Saaristomerellä vuosien väliset vaihtelut parimäärissä ovat monin paikoin olleet
huomattavan suuria. Esim. vuonna 1993
Dragsfjärdin näytealueen 21 luodon kanta
laski tilapäisesti 23 %, mutta nousi sen jälkeen lähes nelinkertaiseksi neljässä vuodessa, keskimäärin 38 % vuodessa. Omajälkeläistuotto ei pysty nostamaan kantaa tällaisella vauhdilla, vaan siihen tarvitaan vilkasta vuorovaikutusta ympäristön kanssa. V arsin eristyksissä elävä Söderskärin kanta,
joka ei juuri saa täydennystä muualta (ks.
Hario & Selin 1991), kasvoi nopeimmillaan
keskimäärin 10 % vuodessa (1975-1986),
ja vain kahdesti nousu ylitti 20 % ja näiden
nousujen väliin jäi useita vuosia. Dragsfjärdin vuosiluokan 1994 poikastuotto ei ole
voinut tuottaa vuoden 1997 30 % kannannousua, sen verran vaatimaton vuoden 1994
lentopoikastuotanto oli.
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Yhtenä selittäjänä ilmeisille siirtymisille on petonisäkkäiden vaikutus. Haahka
ei normaalisti asetu pesimään saarelle,jolla on petonisäkäs, vaikka saari olisi naaraan oma synnyinsaari ja monivuotinen
pesimäpaikka. "Suurena kettuvuonna"
1994 Söderskärin kanta putosi 16 %, kun
kettu pesi alueen suurimman yhdyskunnan
saarella. Tuolloin saaren naaraita hajaantui
ympäröiville alueille, ja niitä pesi rengaskontrollien mukaan ainakin Espoossa asti
vajaan 40 kilometrin päässä (M. Luostarinen). Seuraavana vuonna, kun kettua ei
enää ollut, kanta palautui ennalleen. Mahdollisesti suurempi osuus oli jättänyt pesimättä kuin muuttanut alueelta, mutta siirtymisiäkin siis todistettavasti oli, ja eräät
naaraat jäivät sille tielleen pesien myöhempinäkin vuosina uusilla alueillaan.
Aspskärillä supikoirien vierailut lienevät
vaikuttaneet kantaan parin viime vuoden
aikana, joskaan supikoirien ei ole todettu
saalistaneen hautovia haahkoja. Kanta oli
vakaassa laskussa jo ennen supikoirien tuloa.
Järjestelmällinen minkkien poistaminen vuodesta 1992 lähtien Trunsön tutkimusalueella Saaristomeren kansallispuistossa ei ole näkynyt haahkakannan kehityksessä. Verrokkina käytetty Vänön kanta on ollut vakaa, Trunsön kannankehitys
poukkoileva. Vuoden 1997 kannanlasku
(29 % edellisvuodesta) saattaa johtua muutaman haahkanpyyntiin erikoistuneen merikotkan saalistelusta Trunsössä (Nummelin & Högmander 1998). Sitä vastoin monen muun saaristolinnun kanta on Trunsössä kääntynyt selvään nousuun sitten
minkkien poistopyynnin alkamisen. Mahdollisesti paikallinen haahkakanta ei ole
alunperinkään kärsinyt minkin läsnäolosta
tai oli ehtinyt sopeutua siihen (ks. Niemimaa & Pokki 1990), toisin kuin alueilla,
joilla minkki käy vain tilapäisesti (ks.
esim. Kauhala 1996 yhteenvetoa). Huomionarvoista on, että Vänön kanta on ollut
vakaa ja jopa vuonna 1997 noussut vähän
(14 % ), vaikka minkit saalistivat vuosittain
( 1994-1997) 4-10 % hautovista haahkoista (Miettinen 1997a). Pesimälajiston yksipuolistuminen on Vänössä kuitenkin ilmeinen. Monille ulkoluodoille minkit uivat vasta kesällä, jolloin aikaisin pesivä
haahka on jo turvassa. Tuhot kohdistuvatkin erittäin raskaina ruokkilintuihin, tiiroihin, kahlaajiin ym. lajeihin,joiden poikasvaihe on pitkä (esim. Andersson 1992).
Seilin kannan suuntaus on ollut melko
vakaa. Viereisellä Aaslalla mannerrannan
tuntumassa koiraslaskennat osoittavat

14

nousua. Vuonna 1990 Aasian laskentatulos tosin tilapäisesti pieneni (18 % ), mutta
suureni heti seuraavana vuonna peräti
44 % (vrt. edellä Dragsfjärd). Koirasmäärien jatkuva kasvu vuodesta 1986 lähtien

Aaslalla kuvastanee todenmukaista kannankasvua saariston sisimmissä osissa.
Trollön kannan vaiheen nykytilaa ei tunneta, sillä laskentoja ei ole väli vuosilta. Koko
Ahvenanmaan tilanne on arvoitus. Pohjan-
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Kuva 2. Söderskärin haahkakannan kehitys vuosina 1949-1997. Janat osoittavat keskimääräisen pesyekoon kannankehityksen eri vaiheissa.
Fig. 2. The population trend of the Cammon Eider at Söderskärin 1949-1997 and the
mean clutch size during different phases af the papu/atian trend (bars).

Taulukko 1. Haahkakantojen kehitys (parimäärät) eri näytealueilla.
Table 1. Number af Camman Eider pairs at different census sites.

Alue Census site
Itäisen Suomenlahden kans.puisto
Aspskär
Långören
Söderskär
Helsinki

Kannankehitys Papulatian change
Vuosi Pareja
Vuosi Pareja
Year Pairs
Year Pairs

Vuosi Pareja
Year Pairs

1985

116

1985 2400

1991
54
1988
92
1988 215
1987 2241
1987 1034

Espoo
Rönnskär
Muu Kirkkonummi
Strömsö
Tammisaaren kansallispuisto

1984

340

1995 1000
1988 869
1986 1340
1991
86
1990 1800

Tvärminne
Hangon läntinen selkä
Dragsfjärd
Trollö
Seili

1979

314

1989
1985

420
346

Aasia
Vänö
Trunsö
Velkua
Klåvskär

1985

343

1988
79
1987 269
1992 540
1988 436
1988 433
1991 763
1994 1054
1993 1754
1988 265
1990 5622
1990 173
1988 498
1990 530
1991
6
1985
0

Rauman eteläinen saaristo
Rauman keskinen saaristo
Valassaaret
Kokkola
Krunnit

1982 186
1980 3783

1985
1985

420
6

1997
1997
1995
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1994

128
16
118
1078
852
730
1023
1478
139
1400

1996
1997
1996
1995
1997
1997
1997
1997

438
1490
666
496
1134
1197
1408
299

1997
1995
1996
1997
1997

257
598
700
4
1
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lahdella Valas saaria myöten haahka lienee
viime aikoihin asti runsastunut, joskin ainakin Kristiinankaupungin saaristossa
poikastuotto on käynyt huolestuttavan
huonoksi juuri viime vuosina (Byholm
1996). Rauman saaristossa haahkakanta
oli huipussaan juuri tutkimus vuonna 1995
(R. Sundelin, suull. ilm.).
Kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen nähden Suomenlahden parimäärät
ovat selvästi pienentyneet (yht. -20 %
kymmenellä näytealueella), mutta muualla kanta on joko ennallaan tai runsastunut
(kasvua yht. 29 % ). Mikä voisi olla syynä
eroon Suomenlahden ja läntisten merialueiden välillä? Söderskärin kanta rupesi laskemaan vuonna 1986,ja tämän jälkeen pesintään ensi kertaa astuneet vuosiluokat
ovat jatkuvasti olleet heikommin lisääntyviä kuin aikaisemmin pesinnän aloittaneet
vuosiluokat. Jälkimmäiset saavat edelleenkin (tuotannollinen keski-ikä on
10-15 vuotta) isompia pesyeitäja ovatparemmassa fyysisessä kunnossa kuin vuoden 1986 jälkeen pesinnän aloittaneet
uudet linnut (Hario & Selin 1998). Aikuiskuolevuus ei ole silti muuttunut kannannousun vuosista; Söderskärin naaraiden
kuolevuus on edelleenkin n. 15 % vuodessa. Voisivatko kasvukauden olosuhteet
määrätä yksilön loppuelämän kunnon, eli
niukalla ravinnolla kasvaneet ovat aina
heikohkoja ja saattavat herkästi luopua pesinnästä? Tällöin esim. keskisen Suomenlahden sinisimpukkakanta - tai jokin muu
ravintokohde - olisi alkanut pienentyä
1980-luvun alkupuoliskolla.
Söderskärillä, Aspskärillä, Rönnskärillä ja Tvärminnessä meneillään oleva
kolmivuotinen yhteistutkimus pesimäalueiden ravintovarojen tilasta ja merkityksestä haahkan poikastuotannossa on osoittanut, että Hankoniemi muodostaa selvän
levinneisyysrajan isokokoisen sinisimpukan esiintymisessä. Hankoniemestä länteen sinisimpukka on suurikokoista ja sitä
on runsaasti, mutta mitä idemmäksi mennään, sitä pienemmäksi se käy, kunnes sinisimpukka loppuu Aspskärin seudulla kokonaan (J. T. Lehtonen & 0. Mustonen,
julkaisematon). Haahka syö toki muutakin
ravintoa, kuten Itä-Suomenlahden piskuisen kannan kasvu osoittaa, mutta sinisimpukka on edullisinta ja helpoimmin sukellettavaa. Söderskärin naaraiden ruokailujaksot ovatkin pitempiä ja sukeltelu tiivistahtisempaa kuin lännempänä Tvärminnen
naaraiden, jotka saavat ravintonsa selvästi
vähemmällä vaivalla (M. Hario & M. Öst,
julkaisematon).
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Haahkan kannankehityksessä aikaisempien vuosien poikastuotolla on kuitenkin suuri merkitys; Söderskärillä ensipesijöiden osuus selittää yksinään liki 30 %
vuosittaisesta kannanmuutoksesta (Hario
& Selin 1988), ja lentopoikastuotto korreloi merkitsevästi kannan tulevan koon
kanssa kolmen vuoden viiveellä(= sukukypsyysikä, Hario & Selin 1987). Lentopoikastuotto puolestaan vaihtelee erittäin
suuresti, joskin hyviä tuotantovuosia on
monin verroin harvemmassa kuin huonoja.
Ensipesijöiden vuosittainen osuus on kannan laskiessakin selvästi pienempi kuin 15
% aikuiskuolevuus, eikä se kannan noustessakaan hevin ylitä30 % (vrt. Rönnskär).
Vuosi 1997 oli Suomenlahdella yksi
1990-luvun parhaista haahkan tuotantovuosista, monin paikoin paras. Edellinen
vuosi sitä vastoin oli täysi katastrofi koko
rannikolla (ja myös Ruotsissa): lähes kaikki poikaset kuolivat aivan pieninä. Pienet
poikaset eivät vielä syö sinisimpukkaa,
vaan lähinnä leväkatkoja. Leväkatkojen
määrissä ei ole havaittu niin suuria vaihteluita, että ne selittäisivät poikasten massakuolemat (Hario ym. 1995a). Sitä vastoin
kuolleiden poikasten kudoksista on eristetty virus, joka saattaa aiheuttaa poikaselle
vakavan taudin tai vastustuskykyä heiken-

tämällä altistaa sen muille taudinaiheuttajille (T. Hollmen, julkaisematon). Aikuisille linnuille virus ei todennäköisesti aiheuta tautia. On ajateltavissa, että sellaisina vuosina, jolloin energeettiset rasitukset
ovat kohonneet (huonot säät, ravintovaikeudet, loiset tms.) ja lintujen vastustuskyky on heikentynyt, poikasia kuolee infektiotautien välittömästä tai välillisestä vaikutuksesta laajoilla alueilla. Kesän 1996
koleita säitä pidettiin yleisessä keskustelussa poikaskuolemien syynä, mutta yhtä
huonoja säitä on ollut ennenkin ja poikaset
ovat monesti silti selvinneet hyvin. Huonot
säät saattoivat kuitenkin olla mukana osatekijänä edellä kuvatulla tavalla. Suomalaisista kesäsäistä ei normaalisti ole terveen, kylmänkestävän haahkanpoikasen
nujertajaksi.
Haahkan ravintotilanne Suomenlahdella on mahdollisesti huonontunut ja ravintovaikeudet kummittelevat sekä naaraiden lisääntyvyyden että poikasten selviytyvyyden taustalla. Ehkä myös yksipuolistunut katkaravinto altistaa haahkoja leväkatkoja väli-isäntinään käyttävien suolistoloisten invaasioille aikaisempaa raskaammin (esim. Lehtonen & Hario 1994).
Kaiken lisäksi Suomenlahden haahkoista
on viime aikoina mitattu melko korkeita

Söderskärillä tehtävässä suurisuuntaisessa kannanseurannassa suuri joukko haahkanaaraita on yksilöllisesti värirengastettu, ja niiden tuotantoa ja kohtaloita seurataan vuodesta toiseen. © Martti Hario.
The Eider females in the Söderskär study area are individual/y marked with calaur rings.
/n our studies the variatian af their reproductive autput is carrelated with the variatian in
parasite laading and the avera/1 health af the papulatian.
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raskasmetallipitoisuuksia, mm. tappavan
korkeita lyijypitoisuuksia (Hollmen ym.
1998). Nämä monet tekijät saattavat vaikuttaayhdessäjaerikseen eri vuosina vaihtelevalla voimakkuudella. Silti Suomenlahden seuranta-aineistot osoittavat haahkan yllättävän yhdenmukaisesti taantuneen. Haahkakannan pieneneminen Suomenlahdella on kiistaton tosiasia, ja näillä
näkymin se jatkuu ainakin lähivuodet.
Koska poikastuotanto vuonna 1996 putosi olemattomiin kaikilla merialueillamme, on vuoden 1999 paikkeilla odotettavissa ainakin tilapäinen kannannotkahdus
myös muualla kuin Suomenlahdella. Tämän tarkempaan ennustamiseen ei tämän
vanhan riistalajin osalta pidä mennä. Meriympäristö on nykyään yllättävän epävakaa
elinympäristö ympäristömyrkkyineen ja
myrkyllisine leväkukintoineen.
Haahkankantojen kasvuun Itämeressä
vaikutti omalta osaltaan aikoinaan myös
tanskalaisen metsästyksen vakaus, koska
saalismäärät eivät nousseet talvehtivien lintujen määrän kasvaessa (Hario & Selin
1987, Noer ym. 1995). Suomalaisen kevätmetsästyksen koirassaaliit puolestaan ovat
olleet niin pieniä, etteivät ne ole pienentäneet kantoja, vaikka koiraan poistaminen
kesken pesinnän onkin kiistatta pääomaverotusta ja alentaa naaraan lisääntyvyyttä
(Hario ym. 1995b). Heti kun kanta lähtee
selvään laskuun, tulee pääomaverotuksen
määrää kuitenkin tarkistaa. Käytännössä
tämä päästään tekemään vasta, kun kannan
alamäki on jatkunut jo jonkin aikaa. Tätä
nykyä keskisen Suomenlahden haahkatilannetta pidetään jo niin arveluttavana, että
eräät itäisimpien metsästysseurojen merilinnustajat pidättäytyvät vapaaehtoisesti
koirashaahkan kevätmetsästyksestä. Kevätlinnustuksen eettinen aspekti puolestaan
liittyy läheisesti yleiseen tarpeeseen vähentää lintujen haavoittumisia itse metsästystilanteessa (esim. Ripatti 1997) sekä siihen,
kuinka kannan katsotaan kulloisessakin tilanteessa kestävän pääomaverotusta.

Pilkkasiipi
1960-luvulta alkaneen alamäen jälkeen
näyttää Suomenlahden pilkkasiipikanta
vakiintuneen 1980-luvun lopun tasolle tai
jopa kohonneen hieman. Laajoilla alueilla
Suomenlahdella pilkkasiipi on kuitenkin
siinä määrin harvalukuinen, etteivät muutaman parin kannassa kahden etäisen äärivuoden ero kerro paljonkaan (taulukko 2).
Lajin poikastuotto on Suomenlahden ul-
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kosaaristossa niin huono, että kanta on
monin paikoin muualta tulevan täydennyksen varassa. Toisenlainen tilanne vallinnee lajin ydinalueilla Saaristomerellä,
Ahvenanmaalla ja Merenkurkussa. V ahvimman kannan alueet eivät tosin sisälly
taulukon 2 lukuihin, koska niillä ei ole tehty uusia laskentoja. Saaristomeren vähäisten näytealueiden yhteenlaskettu parimäärä on pienentynyt peräti 44,7 %, mutta
Pohjanlahden kanta on noussut 6,6 %.
Rannikon kaikkien näytealueiden parimäärä on kasvanut 4,7 %, ja 22 näytealueen mediaanimuutos on ollut +2,0 %, eli
rannikon pilkkasiipikannat eivät kokonaisuudessaan ole mainittavasti muuttuneet.
Saaristomeren pilkkasiipikannan vakaus vaihtelee merkittävästi poikastuotannon mukaan (Miettinen ym. 1997). Saaristomeren ulkosaaristoalueilla kanta arvioitiin vuonna 1992 noin 1500 pariksi, mutta
vuonna 1994 enää noin 1000 pariksi. Syynä laskuun olivat vuoden 1992 korkeat poikastappiot, jotka pienensivät nuorten pesimälintujen määrää. Mm. huonojen säiden
ja lokkien saalistuksen seurauksena 9095 % poikasista kuoli (Miettinen 1995). Sisempänä Trollössä pilkkasiipi ei pesi enää
lainkaan.
Keskisellä ja pohjoisella Saaristomerellä pilkkasiipiä pesi viime vuosikymme-

nen vaihteessa von Numersin ( 1995) tutkimusalueella 250 paria, joista suurin osa
suojaisissa saariston osissa, mutta varsin
paljon myös kaikkein avonaisimmassa
merimaisemassa. Myös Ahvenanmaalla
laji pesii runsaana aivan uloimmassakin
saaristossa, mm. Lågskärillä 30 paria
vuonna 1987 (P. Rintamäki ym.).
Pohjoisessa Krunnien kanta on ilahduttavasti noussut. Samoin nousi Kemin-Tornion saariston kanta 1990-luvun alkuun
asti, minkä jälkeen se on pysynyt vakaana.
Valassaarten tulokset koskevat pääsaarten
vesilintulaskentoja, joiden perusteella
kanta on ollut laskussa jo pitkään. Osasyynä lienee kettujen ja supikoirien asettuminen alueelle (Hägg & Kalliokoski 1996).
Vaasan ulkosaaristossa pilkkasiipi on
haahkan jälkeen runsain sorsalintu, ja
vaikka aivan tuoreita laskentatuloksia ei
olekaan, näyttää pilkkasiiven asema edelleen hyvältä (T. Pahtamaa, suull. ilm.).
Sama koskee Luodon kunnan seurantaaluetta. Etelämpänä Kristiinankaupungin
saaristossa pilkkasiipi on verraten vähälukuinen. Vuoden 1995 parimäärä (39) on
vain seitsemisen prosenttia koko Selkämeren rannikon parimäärästä (Byholm 1996).
Selkämeren etelälaidalla Raumalla pilkkasiipi on pitänyt hyvin pintansa, ehkä jopa
runsastunut vähän.

Taulukko 2. Pilkkasiiven kannankehitys (parimäärät) eri näytealueilla.
Tab/e 2. Number of Velvet Scoter pairs af different census sites.

Alue Census site
Itäisen Suomenlahden kans.puisto
Aspskär
Långören
Söderskär
Espoo

Kannankehitys Population change
Vuosi Pareja
Vuosi Pareja
Vuosi Pareja
Year Pairs
Year Pairs
Year Pairs

1985

5

1986

21

Trollö
Seili
Aasia
Vänö
Trunsö

1985

14

1985

6

Velkua
Rauman eteläinen saaristo
Rauman keskinen saaristo
Valassaaret
Luoto

1982

0

1985

448

Kokkola
Krunnit
Kemi-Tornio

1985

Rönnskär
Tammisaaren kansallispuisto
Tvärminne
Hangon läntinen selkä
Dragsfjärd

2

1991
1988
1988
1987
1984
1988
1990
1988
1987
1992
1988
1988
1991
1994
1993
1988
1990
1988
1992
1990
1991
1985
1989

15
5
5
20
3
5
2
0
3
6
24
2
10

0
1
1
5
55
102
82
8
38
15

1997
1997
1995
1997
1997
1997
1994
1997
1997
1997
1996
1995
1997
1997
1997
1997
1996
1995
1996
1996
1997
1997
1997

31
6
5
22
0
6
0
5
10
2
0
1
0
0
11
1
10
64
77

85
8
65
16
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Pilkkasiiven poikastuotanto on ulkosaaristossa yleensä kehno paitsi sääsuhteiltaan erityisen otollisina kesinä. Tämänkokoinen poikue
pysyi koossa vain puoli päivää Söderskärillä 19. heinäkuuta 1994. Samanaikaisesti monissa pesissä oli vielä haudonta kesken. Viimeiset kuoriutuivat elokuun alkupäivinä. Pilkkasiiven kannalta rauhoitusalueiden maihinnousukiellot päättyvät monasti liian aikaisin.
© Martti Hario.
The chick rearing capacity ofthe Velvet Scoteris among the poorestofthe Baltic archipe/ago birds. The species is a late breederwhich
suffer from the increasing volume of /easure boating and other recreation.

Pilkkasiipi on saaristolinnustomme
myöhäisimpiä pesijöitä, ja sen poikasten
kylmänkestävyys on huono (Koskimies &
Lahti 1964). Poikueet tarvitsevat menestyäkseen suojaisia lahdelmia ja salmivesiä. Näillä myös veneillään runsaasti. Saaristomeren keskiosissa veneilyn aiheuttama häirintä korotti lokeille tarjoutuvien
saalistustilanteiden määrän 3-4-kertaiseksi häiriöttömään tilanteeseen nähden
(Mikola ym. 1994). Saaristomeren ulkoosissa veneilypaine ei ollut yhtä voimakas, mutta silti laskennallinen saalistuspaine (onnistuneita hyökkäyksiä/tarjollaolo) oli suurempi kuin keskisaaristossa
(Miettinen 1995). Saalistuspaine on kuitenkin vain laskennallinen suure, joka
suhteutettuna esim. liian suureen taijollaoloon antaa liian suuren tappiotuloksen
(ks. Hario & Selin 1991 ). Siten saalistuspaineen selitysastetta poikastappiolle ei
kannata laskea tuntematta ensin, miten
paljon muut kuolleisuustekijät (taudit,
loiset ym.) ehtivät tappaa poikasia eli paljonko kulloinkin jää jäljelle saalistettavaksi (ks. myös Mikola ym. 1994). Näitä
tekijöitä ei pilkkasiiveltä tunneta juuri
lainkaan, toisin kuin haahkalta.
Saaristomeren tuoreissa tutkimuksissa on lisäksi ilmennyt, että pilkkasiipie-

LINNUT-VUOSIKIRJA 1997

mot ovat luultua huomattavasti tehokkaampia poikueen puolustajia (Miettinen
1995). Lokkien hyökkäyksistä onnistui
vain 10 %, ja emot pystyivät jopa yhteispuolustukseen, 2 tai 3 emoa samanaikaisesti. Tätä ei ole juuri aikaisemmin kuvattu pilkkasiiveltä. Miettisen (1995) mukaan puolustuskäyttäytyminen saattaa
olla nopeasti muuttumassa alati kasvavien lokkikantojenja veneilyhäirinnän paineessa. On hyvin mahdollista, että pilkkasiipikannat tulevat kestämään nykyisen veneilyhäirinnän siitäkin huolimatta,
että lokkien hyökkäyspaine poikueisiin
vielä kasvaisi. Harmaalokkikannat eivät
tosin monin paikoin ole enää kasvussa,
mutta saalistuskäyttäytymistä ei saa kitketyksi kannasta harmaalokkiyksilöitä
summittaisesti vähentämällä (ks. jäljempänä).
Ahvenanmaalainen kevätmetsästys on
epäilemättä huomattavasti tärkeämpi pilkkasiipikannan säätelijäkuin veneily ja lokkien saalistus. Manner-Suomen saaristoissa pilkkasiipi on nykyään kokonaan rauhoitettu. Ahvenanmaan kevätmetsästyssaaliit ovat olleetl 8 000-25 000 koirasta
vuodessa (Anon. 1996). Ahvenanmaan
kannan kehitysvaiheista ei ole tuoreita tietoja.

Harmaalokki
Harmaalokin räjähdysmäiseksi luonnehdittu runsastuminen päättyi Luoteis-Euroopassa jo parikymmentä vuotta sitten.
Britteinsaarten kannat kasvoivat 10-13 %
vuosivauhtia 1940-luvulta 1970-luvun
keskivaiheille, minkä jälkeen ne pienenivät suunnilleen puoleen 1980-luvun lopulle tultaessa (Lloyd ym. 1991). Syiksi on
esitetty paitsi tehokkaita kannan rajoitustoimia myös bakteeriperäisten tautien leviämistä kaatopaikoilla (salmonelloosi,
botulismi), kalastustapojen muuttumista
ja jätehuollon kehittymistä. Myös Norjan
kanta lienee jonkin verran pienentynyt
parhaimmastaan 1970-luvun lopulla
(Gjershaug ym. 1994). Harmaalokki on
Norjassa samoin kuin Britteinsaarilla kokonaan rauhoittamaton, ja 1970-luvulla
Norjassa ammuttiin joka talvi 50 000100 000 harmaalokkia. Britteinsaarten vapaissa kannanrajoitustoimissa tapettujen
lokkien määriä ei koskaan edes yritetty
selvittää (Lloyd ym. 1991 ). Ruotsista on
tuoreita tietoja ltä-Göötanmaan harmaalokkikannasta Tukholman saariston eteläpuolelta, missä parimäärä on pysynyt
muuttumattomana vuosien 1981 ja 1997
inventoinneissa (Gezelius & Jussila
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1997). Samoin Ruotsin länsirannikolta raportoidaan lähes täysin samat harmaalokkimäärät vuosien 1966-1968 ja 19931995 inventoinneissa (Åhlund 1996).
Suomen rannikoilla harmaalokin voitokas runsastuminen näyttää niin ikään
olevan päättymässä. Pohjanlahtea lukuun
ottamatta parimäärät ovat pienentyneet tai
enintään säilyneet samansuuruisina kuin
vuosikymmenen alussa (taulukko 3). Suomenlahden ja Saaristomeren näytealueiden kokonaisparimäärät ovat pudonneet
molemmat 18 %, mutta Pohjanlahdella
nousseet 44 %. Koko rannikon yhteenlaskettu parimäärämuutos on-10 %. Mediaani muutos 25 näytealueella on +1,0 %.
Suomenlahdella harmaalokin jyrkin
kannankasvu on saavuttanut lakipisteensä
ja parimäärä on kääntynyt laskuun ainakin
Aspskärillä, Långörenillä, Rönnskärillä ja
ilmeisesti myös Espoossa. Näillä alueilla
kannannousut huipentuivat kaikki vuoteen
1991. Myös Söderskärin aiemmin manipuloitu kanta (ks. jäljempänä) on nykyisessä
luonnonmukaisessa kehitysvaiheessaan
hitaasti taantumassa. Helsingin saariston,
Tammisaaren
kansallispuiston
ja
Strömsön kannat näyttävät toistaiseksi vakiintuneen. Suomenlahdella vain Itäisen
Suomenlahden kansallispuiston harmaalokit näyttävät runsastuvan, joskaan kasvu
ei ole erityisen voimakasta seurannassa
olevilla 29 näyteluodolla. Näyteluotojen
ulkopuolelle jää kuitenkin eräitä puiston
suurimpia ja tuottavimpia harmaalokkiyhdyskuntia.
Saaristomerellä kannat ovat kääntyneet laskuun väli- ja ulkosaaristovyöhykkeen suurissa yhdyskunnissa (Nummelin
ym. 1997). Tämän on katsottu johtuvan
Turun Topinojan kaatopaikalla tehdyistä
mittavista kannanrajoitustoimista, joissa
20 vuoden aikana on tapettu keskimäärin
2500 harmaalokkia vuodessa, yhteensä yli
50 000 (Nummelin ym. 1997). Vaikutukset ovat rengaslöytöaineiston valossa kohdistuneet etupäässä 40-60 km päähän
pyyntipaikalta eli Saaristomeren keski- ja
ulko-osiin. Niinpä Saaristomeren kansallispuiston pesimäkannan taantumisen kolmanneksella arvellaan johtuvan kaatopaikkapyynnistä (Miettinen ym. 1997).
Kaatopaikalta saatavan ravinnon merkitystä kansallispuiston koillisosan suuryhdyskuntien muodostumiselle Dragsfjärdissä pidetään keskeisenä, joskin kaatopaikkapyynnin vaikutukset juuri tämän
alueen yhdyskunnille jäivät jostain syystä
lyhytaikaisiksi (Miettinen ym. 1997).
Dragsfjärdin näytealueen kanta kasvoi
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Kiintojääyhteyden katkeaminen mantereelle on edellytys merilintujen pesinnän alkamiselle suomalaisessa merensaaristossa. Jäänlähtö vaihtelee ja osaltaan tahdistaa lintujen
pesinnän vuosien välisiä ja alueellisia aikaeroja. Kuva Söderskäriltä vuodelta 1997, jolloin keskisen Suomenlahden jäät lähtivät maalis-huhtikuun vaihteessa. © Martti Hario.
The timing of breeding is /arge/y affected by the timing of ice disappearance in the Finnish
archipe/agoes. Ice break-up is the most prominent abiotic factor promoting the breeding
schedu/e af Eiders in the Baltic. Pictured here is the Söderskär Game Research Station in
early April 1997.
Taulukko 3. Harmaalokin kannankehitys (parimäärät) eri näytealueilla.
Table 3. Number af Herring Gu/1 pairs at different census sites.

Alue Census site
Itäisen Suomenlahden kans.puisto
Aspskär
Långören
Söderskär
Helsinki

Kannankehitys Population change
Vuosi Pareja
Vuosi Pareja
Vuosi Pareja
Year Pairs
Year Pairs
Year Pairs
1985

510

1986

800

Espoo
Rönnskär
Muu Kirkkonummi
Strömsö
Tammisaaren kansallispuisto

1984 1100

Tvärminne
Hangon läntinen selkä
Dragsfjärd
Trollö
Seili

1979

Vänö
Trunsö
Velkua
Rauman eteläinen saaristo
Rauman keskinen saaristo
Valassaaret
Muu Merenkurkku
Luoto
Kokkola
Krunnit
Kemi-Tornio

270

1989 1290
1985 298

1982

89

1987

130

1985

271

1985

80

1991
973
1988
496
1988
346
1988
698
1987 1053

1997 1265
1997
535
1995
335
1997
538
1997 1047

1988 430
1986 2723
1991
172
1990
766

1997 755
1997 278
1997 1535
1997
185
1994 675

1988
154
1986
326
1992 1028
1989
469
1988
70

1997
1997
1997
1995
1995

140
97
981
396
78

1994
1993
1988
1989
1988

0
41
122
96
28

1997
1997
1997
1997
1995

0
40
96
305
110

1990
1988
1990
1991
1985
1989

155
684
71
364
193
120

1996
1997
1996
1997
1997
1997

210
759
77
398
421
180
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vuoteen 1996 asti parhaimmillaan useiden
kymmenien prosenttien vuosivauhtia,
kunnes vuonna 1997 yllättäen putosi 30 %.
Jatkossa on kiintoisaa seurata, miten tilanne kehittyy. Viereiseltä Trollön alueelta ei
ole laskentoja vuosien 1989 ja 1995 väliseltä ajalta, joten vähenemisen tarkkaa
ajoittumista ei siellä tunneta.
Pohjanlahden puolella harmaalokkikannat sitä vastoin yhä kasvavat. Miltään
alueelta ei ole raportoitu selvää laskua,joskin Merenkurkussa ja eteläisellä Perämerellä kasvu on paikoin ollut varsin verkkaista. Pohjoisella Perämerellä sitä vastoin
harmaalokki on runsastunut hyvää vauhtia.
Harmalokkikantojen kasvu on Suomessa yhdistetty mm. kaatopaikkojen sekä
turkistarhauksen tuottamaan helppoon ravinnonsaantiin, jota harmaalokki erinomaisen oppivaisena lintuna on pystynyt
hyödyntämään (esim. Kilpi 1988, Tikkanen 1991). Laskelmia kaatopaikkaravinnon todellisesta merkityksestä suomalaisen harmaalokkikannan nousulle ei ole
kuitenkaan tehty. Pesinnän eri vaiheissa
kaatopaikkaravinnon ja muun jäteravinnon osuus harmaalokin ravintonäytteissä
on vaihdellut etelärannikolla 11 :stä 30
%:iin. Pääosa ravinnosta on ollut kalaa,
erityisesti silakkaa (Hario 1990, Hario &
Selin 1989, Hillström ym. 1994, Kilpi &
Byholm 1995). Hyvin ilmeisesti harmaalokki olisi ilman kaatopaikkojakin vähitellen valloittanut suomalaisen saariston.
Harmaalokkia on pidetty ongelmalajina, mm. koska se kiistatta saalistaa muiden
saaristolintujen poikasia. Siksi yhä edelleenkin harmaalokkien yhdyskuntia tuhotaan eri tahoilla rannikoilla, vaikka nykyinen metsästysasetus kieltää sen. Umpimähkäinen pesintöjen tuhoaminen ei kuitenkaan tuota tulosta, jos saalistajayksilöitä ei kyetä eliminoimaan. Söderskärin harmaalokkikanta saatiin pienenemään 40 %
neljässä vuodessa ( 1986-1989) poistamalla munat säännöllisesti kaikista pesistä ja
uusimalla poistaminen sitä mukaa kuin
korvauspesintöjä syntyi (20-50 % harmaalokeista yritti korvauspesintää, monet kaksi tai kolmekin kertaa). Harmaalokkikannan jälkeläistuotto romahti, ja lisäksi aikuisia lintuja alkoi siirtyä muualle häiriöalttiilta pesimäalueelta. Silti selkälokin
poikasiin kohdistuvaa saalistusta ei saatu
kokonaan loppumaan. Vasta kun saalistajayksilöt kyettiin jäljittämään (selkälokin
poikasten renkaat löytyivät saalistajien pesiltä) ja ne poistettiin (nukutussyötti pesälle), vähenivät saalistuksen tuottamat poi-
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kastappiot merkitsevästi tutkimusyhdyskunnassa (Hario 1994).
Lokinpoikasiin erikoistuneita saalistajia oli Söderskärillä lopultakin vain 2-4 %
harmaalokkipareista. Uusia saalistaja ilmaantui kuitenkin nopeasti tilalle. Ilmeni,
että muutaman harvankin saalistajan jääminen kantaan johtaa aina poikastappioihin ja myös saalistuksen nopeaan yleistymiseen lokkien käyttäytymisessä (Hario
1994). Kaikkia tappajia ei saatu koskaan
jäljitetyksi. Suuri osa tuli kauempaa toisista yhdyskunnista hakemaan poikasia; etäisyyttä oli rengaslöydöissä enimmillään
puolitoista kilometriä. Lokkien ravinnonhankinnan strategia perustuu "avoimeen"
informaatioon ja naapurien käyttäymisen
jäljittelyyn. Saattaa kuitenkin mennä vuosia, ennen kuin ensimmäinen saalistaja
keksii kohteensa. Esim. Söderskärillä vasta vuonna 1987 harmaalokit rupesivat saalistamaan tiirojen poikasia, vaikka olivat jo
monta vuotta verottaneet selkä- ja kalalokin poikasia.
Koska kuitenkin vain pieni osuus kannasta on määrätietoisia, erikoistuneita poikassaalistajia, niiden jäljittäminen ja poistaminen isosta kannasta on aikaa vievää ja
työlästä. Vain satumaisella onnella se voi
onnistua umpimähkäisellä pyynnillä kaa-

topaikoilta. Harmaalokkikanta Saaristomeren kansallispuiston yhteistoimintaalueella ei ole kasvanut enää kymmenen
viime vuoden aikana, minkä katsotaan johtuvan kaatopaikkapyynnistä. Silti selkälokkikannat eivät ole kääntyneet nousuun.
Esimerkiksi Jurmon kylän saaristossa harmaalokkikanta ei ole kasvanut enää kahteen vuosikymmeneen, mutta pesivät selkälokit ovat silti vähentyneet viidennekseen tänä aikana (Miettinen 1996). Voidaan toki silti väittää, että mikäli kaatopaikkapyyntiä ei olisi lainkaan ollut, voisi
lokkien poikassaalistus olla vielä nykyistäkin yleisempää (Nummelin ym. 1997).

Selkälokki
1960-luvulla alkanut kannanlasku jatkuu
Suomenlahdella, jonka näytealueiden yhteenlaskettu parimäärä on nyt 43 % pienempi kuin kymmenkunta vuotta sitten.
Sitä vastoin lännempänä kanta näyttää kituuttelevan suunnilleen siinä, mihin se
vuosikymmenen alkuun mennessä oli laskenut (vähenemää enää 4 %), ja Pohjanlahdella on paikka paikoin havaittavissa
kannan kasvuakin (vähenemää enää
1,5 %) (taulukko 4). Koko rannikon näyte-

Ilmeisesti ainakin Suomenlahdella jok'ikisessä selkälokkiyhdyskunnassa käy saalistelevia harmaalokkeja, jotka vievät selkälokin poikasista laadullisen parhaimmiston. Kuvan
harmaalokki oli kesän 1986 pahin ja määrätietoisin selkälokin poikasten metsästäjä Söderskärillä. © Martti Hario.
Predation is ane af the majar causes af death amang Lesser Black-back chicks even
thaugh anly less than 5% af Herring Gu/1s are proven predatars. These specialists are,
hawever, campetent, purpasefu/ attackers wha camman/y take af/ the three chicks in the
target broad regardless af their site in the calany.
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alueiden nykyiset parimäärät ovat yhteensä 21 prosenttiyksikköä pienemmät kuin
kymmenkunta vuotta sitten, ja mediaanimuutos 22 näytealueella on -34,5 %.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston 29 seurantaluodolla selkälokkikanta
pieneni vuodesta 1991 vuoteen 1997 36 % .
Kansallispuiston koko alueella pesi vuonna 1993 1100 selkälokkiparia ja koko Kymenlaakson saaristossa noin 1300 paria
(Hokkanen & Hokkanen 1993, 1994).
Tuona vuonna puiston 29 seurantaluodolla
pesi 14 % vähemmän selkälokkeja kuin
kaksi vuotta aikaisemmin. Vuodesta 1993
vuoteen 1997 laskua on ollut edelleen
26 %. Kannan toistaiseksi syvin romahdus
on ajoitettu 1980-luvun lopulle; tuolloin
kanta muutamassa vuodessa puoliintui
(Hario 1989, Hokkanen & Hokkanen
1993).
Eräät Söderskärin ja Aspskärin syvimmistä kannanromahduksista ajoittuivat samoihin aikoihin. Söderskärin kannan keskimääräistä laskua (8 % vuodessa 19781997) ovat vauhdittaneet useat 30-50 %
vuosittaiset romahdukset. Näistä kanta ei
yleensä ole enää palautunut. Aspskärillä
aikuiskato on käynyt usein samansuuruisena ja samoina vuosina kuin Söderskärillä.
Ilmiö on näkynyt laajemmaltikin. Esim.
vuonna 1986 Pohjois-N01jan kannanrippeet hupenivat yllättäen 75 % (Lorentsen
1990); tuolloin Aspskärin vähenemä oli
50 % ja Söderskärin 39 %. Aikuisten kuolleisuus on siis aika ajoin voimakkaasti kasvanut talvehtimisalueilla ja/tai muuttomatkojen varrella. Nuorten pesijöiden osuuden vaikutusta kantaan ei tosin tunneta. Söderskärin vuosittainen keskimääräinen
lentopoikastuotto
0, 16
poikasta/pari
( 1980-1997) viittaa ensipesijöiden todella
pieneen osuuteen.
Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen kanta oli vielä 1970-luvun
puoli välissä 1100 paria; vuonna 1994 se oli
250 paria (Miettinen ym. 1997). Saaristomerellä ilmeisesti vain Dragsfjärdissä kanta on viime vuosina kohentunut oltuaan
sielläkin aluksi laskusuunnassa.
Selkämeren nykytila kaipaisi selvityksiä. Rauman saaristoissa on yksi 20 parin
yhdyskunta ja kymmenkunta hajaparia.
Kristiinankaupungin saariston 118 paria
(vuonna 1995) tuottavat ilmeisen vähän
lentopoikasia (Byholm 1996).
Merenkurkussa toistettiin vuosina
1989-1991 Olavi Hildenin 30vuottaaikaisemmin (1957-1960) tekemiä saaristolintulaskentoja ja selkälokkien todettiin taantuneen kaikilla näytealueilla; yhteispari-
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Taulukko 4. Selkälokin kannankehitys (parimäärät) eri näytealueilla.

Table 4. Number of Lesser Black-backed Gu/1 pairs at different census sites.

Alue Census site
Itäisen Suomenlahden kans.puisto
Aspskär
Långören
Söderskär
Helsinki
Espoo
Rönnskär
Strömsö
Tammisaaren kansallispuisto
Tvärminne
Hangon läntinen selkä
Dragsfjärd
Trollö
Seili
Vänö
Trunsö
Velkua
Klåvskär
Rauman eteläinen saaristo
Rauman keskinen saaristo
Valassaaret
Muu Merenkurkku
Luoto
Kokkola
Krunnit
Kemi-Tornio

Kannankehitys Population change
Vuosi Pareja
Vuosi Pareja
Vuosi Pareja
Year Pairs
Year Pairs
Year Pairs

1985
1985
1984
1982
1985

1985

1982

69
150

888

1988
1991

48

35

12
150
113

77

50

0

1997
1997
1995
1997
1997

565

1997
1997
1997
1994
1997

20

1990

4

2

1988

0

95

1986
1992
1988
1988
1994

14
52
62
0
0

1997
1997
1996
1995
1997

1993
1988

29
14

1997
1997

33

1987

100

1985

520

1985

30

määrä oli vähentynyt neljäsosaan 30 vuoden takaisesta (567 parista 142 pariin,
Hilden ym. 1995). Sittemmin kanta on
ilahduttavasti kääntynyt nousuun Vaasan
merialueen viidellä näytealueella sekä Valassaarilla ja Luodon saaristossa. Sitä vastoin Kokkolan saariston vanhastaan vankkana pidetty kanta on nyt selvässä laskussa.
Vaasan alueen parimäärät nousivat
kahdessa vuodessa ( 1993-1995) huikeat
50 % (443 parista 665 pariin), minkä arvellaan johtuneen etupäässä muualta tulleiden
lintujen täydennyksestä (Pahtamaa 1995).
Vuonna 1997 kanta oli jälleen pienentynyt,
12 % vuodesta 1995. Merenkurkun laskennat ovat olleet pääasiassa aikuislaskentoja
ja siten alttiita monenmoiselle vaihtelulle,
joten yksittäisten vuosien vertailussa tulee
olla varovainen.
Kokkolan saariston ja koko KeskiPohjanmaan merensaariston kanta oli parhaimmillaan 1980-luvulla rannikon elinvoimaisimpiaja liki 20 % maan kokonaiskannasta (Tikkanen ym. 1991-1992). Sen
menestymisen yhtenä syynä pidettiin Pohjanmaan rannikolle keskittyvän turkistarhauksen tuottamaa helppoa ravinnonsaan-

1991
1988
1988
1988
1987

10
5

30
70
2
7

6
3

4

88
26
0
0
7

15

1988 n. 100

1997 n. 120

1989
1988

6
12

1997
1995

27

1990
1988
1990
1991
1985
1989

64
426
28
462
148
24

1996
1997
1996
1997
1997
1997

81
584
45
226
170
16

4

tia. Kokkolan saaristossa myös poikastuotanto oli hyvä.
Perämeren kannan lasku on jyrkän vaiheen jälkeen (Helle ym. 1988, Rauhala
1995) loiventunut tai laantunut. Krunneilla
se on ehkä kääntynyt hienoiseen nousuun.
Harmaalokin harjoittama poikassaalistus on ollut etelärannikon selkälokkikannoille erityisen kohtalokasta, koska se on
vienyt poikasista juuri ne, jotka ovat säästyneet kantaa raskaasti verottavilta taudeilta. Harmaalokki on toisin sanoen eliminoinut selkälokinjälkeläisistä laadullisen parhaimmiston, tulevan rekryytin. Söderskärillä tämä osuus on ollut noin 25 % poikasista. Noin 70 % kuolee tauteihin ja parhaassa tapauksessa 5 % pääsee lentoon.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston tiheissä yhdyskunnissa harmaalokin saalistus vei noin puolet selkälokin poikasista,
mutta joukossa oli ilmeisesti myös sairastuneita poikasia ja osa oli otettu haaskoina
(Hario & Jokinen 1993). Söderskärin harvemman pesätiheyden yhdy kunnissa haaskansyöntiä ei esiinny. Mikäli harmaalokin
saalistusta ei olisi, tuottaisi selkälokki Söderskärillä yhden lentopoikasen/pari, mikä hyvin riittäisi korvaamaan normaalin
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aikuiskuolevuuden. Paha vain, että selkälokin aikuiskuolevuuskin näyttää nousseen, joten tarvittava lentopoikastuotto on
nykyään aikaisempaa suurempi. Selkälokki vähenisi siis ilman harmaalokin saalistustakin, mutta epäilemättä hitaammin
kuin nyt. Selkälokit ovat vähentyneet
myös sisävesillä alueilla, joilla harmaalokin saalistusta ei ole (esim. Lehtonen
1997), joskin alueellinen vaihtelu näyttää
olevan siellä suurempaa kuin rannikoilla
(Juvaste 1996). Harmaalokki ei ole selkälokin taantumisen varsinainen syy, mutta
se on monin paikoin erittäin pahasti edistämässä sitä.
Jatkossa on tarpeen seurata, missä vaiheessa harmaalokin saalistus puhkeaa näkyville vai ovatko selkälokitjo niin harvassa ja pieninä ryhminä, etteivät harmaalokit
huomaa hyödyntää niiden poikasia.
Suomenlahdella selkälokin poikasia
kuolee yleisesti erilaisiin sisäelinsairauksiin (ks. Hario & Rudbäck 1996), mutta
Kokkolassa kuolevuus untuvikkovaiheessa oli vuonna 1995 merkitsevästi pienempää ja poikasten kasvu nopeampaa
kuin Suomenlahdella (M. Hario, julkaisematon). Jälkimmäinen todennäköisesti ilmentää poikasten parempaa terveydentilaa myös kasvukauden myöhemmissä
vaiheissa. Erot merialueiden välillä eivät
johdu ravintotilanteesta. Korostettakoon
taas kerran, että selkälokilla ei ole mitään
syytä potea ravintopulaa Suomenlahdellakaan (Hario 1989, 1997). Poikasten tautitilat Suomenlahdella eivät ole seurausta
nälkiintymisestä, vaan sairaat poikaset eivät kykene ottamaan ravintoa, vaikka emo
sitä tarjoaakin. Poikasen paino laskee,
mutta ei sen seurauksena, etteikö emo
ruokkisi (toisin kuin luulin: Hario 1989),
vaan taudeille altistava tekijä on poikasella jo syntymästään, mahdollisesti ruskuaispussin välityksellä saatuna. Se liittyy
poikasia vaivaavaan maksarappeutumaan, joka näyttää puuttuvan harmaalokilta. Parhaillaan selvitetään emosta poikaseen siirtyvän PCB-kuormituksen
mahdollista merkitystä tautitilojen puhkeamiselle (Hario ym. 1998).

Voiko näytealueiden tuloksia yleistää
koskemaan laajempia saaristoja?
Muuttuva saaristolinnusto -teoksen valtakunnalliset parimääräarviot oli tehty paikallisen asiantuntemuksen varassa. Laskijat esittivät arvionsa parimääristä myös
niiltä alueilta,joilla laskentoja ei ollut tehty.
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Taulukko 5. Uudenmaan rannikon haahkatiheydet eri suojeluluokissa (keskiarvo± SD).
Mukana ovat kaikki eri päätöksillä (luonnonsuojelulaki, metsästyslaki, muut päätökset)
suojellut saaret vuosina 1988-1989 paitsi nykyisen Tammisaaren kansallispuistorajauksen sisällä olevat (Permanto ym. 1993). Luokka "yhtenäiset suojelualueet" koostuu
Aspskärin, Söderskärin, Långörenin, Rönnskärin ja Tvärminnen suojelualueista. Rauhoittamattomien saarten tietoja on ollut käytettävissä vain Espoon ja Helsingin alueelta
vuosilta 1984 ja 1987 (Ekotutkimus 1985, 1989). Rauhoittamattomien saarten tiheyksien keskiarvoa on käytetty tekstissä koskemaan koko suojelematonta saaristoa (sen kertoimena).
Table 5. The density of breeding Eiders along the Uusimaa coast in different categories
of islets (average ± SD). Breeding site preferences appear to be biased towards large
sanctuaries (detailed in the text).
Luokka

Yhtenäiset suojelualueet
Continuous protected areas
Erilliset suojelusaaret
lndividual protected islets
Rauhoittamattomat saaret
Non-protected is/ets

Saaria
Noof
islets

Ala ha
Noof
hectares

Haahkoja/saari
Eiders/islets

Haahkoja/ha
Eiders/ha

109

158

35.2 ± 34.2

18.5 ± 18.8

219

478

13.9 ± 15.1

10.7 ± 17.3

392

763

4.9 ± 5.3

2.4 ± 4.4

Kokeilin toisenlaista menetelmää haahkan
osalta käyttäen näyteluotojen parimääriä
otoksina ja suhteuttaen ne saarten ja maahehtaarien määriin. Tulokseksi tuli joka
alueelle monin verroin suurempi haahkakanta kuin paikallinen asiantuntemus oli
esittänyt. Tämä johtuu siitä, että
a) laskennat painottuvat runsaslintuisille
alueille,joilla tiheydet ovat suuremmat
kuin alueilla, jotka jäivät laskematta,
tai
b) pesimäpaikaksi kelvollisten "saarten"
lukumäärä on laskelmissani yliarvioitu.
Nämä ongelmat syntyvät mielestäni
saariston vyöhykkeisyydestä ja suojelualueiden erilaisesta statuksesta. Niinkään
tavallinen laji kuin haahka ei ole tasaisesti
levittäytynyt saaristoon. Seuraavassa
muutama esimerkki ja selvitys laskelmistani.

Saaristolinnusto on runsaimmillaan ulkosaaristossa, jossa saaret ovat avonaisia,
yleensä metsättömiäja pienialaisia. Keskisellä Suomenlahdella näiden puuttomien
luotojen osuus saarten kokonaismäärästä
on 73 %, mutta niiden maapinta-alan osuus
on vain 5 % kokonaismaa-alasta. Niillä
pesi vuonna 1984 keskimäärin 1,03 haahkaa/saari tai 7,08 haahkaa/ha (Ekotutkimus 1985). Suhteutettuna keskisen Suomenlahden koko saaristoon, kaikkiin vyöhykkeisiin, edellinen antaa 4750 paria,
mikä on siedettävä aliarvio verrattuna jälkimmäiseen tulokseen, 70 800 paria, joka
on vahva yliarvio. Maahehtaarien käyttö
tuntuu siis hankalalta, jos uloimman vyöhykkeen pieniltä luodoilta saadut suuret tiheydet joudutaan sovittamaan sisemmän
saariston suuriin maahehtaareihin. Eri
vyöhykkeille pitäisi saada omat kertoimensa.

Mikä on "saari"?
Vyöhykkeisyyden vaikutus
Suomen rannikoilla lasketaan olevan nmsaat 73 000 saarta (Granö & Roto 1991).
Linnusto ei ole levittäytynyt tälle alueelle
tasaisesti. Suomalaisen saariston monin
paikoin pitkä vyöhykkeisyys suojaisesta
sisäsaaristosta puuttomaan ulkosaaristoon
ilmenee lintulajiston ja yksilötiheyksien
eroina vyöhykkeiden välillä. Joidenkin lajien tiheys kasvaa sisältä ulos, joidenkin
ulkoa sisään, useimpien lajien kannankehitys vaihtelee monien muidenkin geomorfologisten tekijöiden mukaan (mm.
von Numers 1995).

Pitäisikö siis näytealueiden tiheydet suhteuttaa pelkästään saarten lukumääriin? Ja
mikä on linnustotutkimuksissa käypä saarien lukumäärä? Esim. Satakunnan rannikolla on "virallisesti" 4908 vähintään 5 aarin kokoista saarta (Granö & Roto 1991).
Tähän lukumäärään suhteutettuna Satakunnan mainion saaristolinturaportin
(Mäntylä ym. 1993) kokonaisarvio maakunnasta, 3500-4000 paria, antaa vain
0, 71-0,81 haahkaparia saarta kohti. Silti
mainitun raportin taulukoista laskin 113
inventoidun saaren keskiarvoksi 17 ,5 ±
23,4 (SD) haahkaparia. Tämä luku kerrot-
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tuna virallisella saarten lukumäärällä antaa 85 890 haahkaparia, mikä on yli 20 kertaa enemmän kuin paikallisten asiantuntijoiden arvio maakunnan kannasta. Selityksenä tälle erolle voi olla se, että kolme
neljäsosaa Satakunnan saarista on alle
hehtaarin kokoisia (Granö & Roto 1991) ja
näistä hyvinkin suuri osa saattaa olla hädin
tuskin 5 aarin vähimmäiskokoa ja niin alavia, etteivät ne juuri sovellu pesimäluodoiksi. Keskisen Suomenlahden puuttomista luodoista tällaisia linnustolle soveltumattomia kareja on erään arvion mukaan
lähes 90 % (Kilpi ym. 1984). Siten käyttämäni haahkalle soveliaitten saarten lukumäärä on yliarvio. Mahdollisesti satakuntalaisten laskennat ovat lisäksi painottuneet hyville lintualueille.
Käsitettä "saari" tuleekin soveltaa varovasti. Käytössä ei ole riittävän monipuolista saarten luokittelua, jossa muuttujia ja
niiden korjauskertoimia tunnettaisiin niin
monta, että voitaisiin ennustaa, mitä lintulajeja luodolla pesii, saati miten paljon.

Suojelualueiden vaikutus
Rauhoitettujen lintuluotojen laji- ja yksilömäärät ovat tunnetusti yleensä suuremmat kuin ympäröivän saariston (mm.
Ekotutkimus 1985, 1989, Kilpi 1997),
varsinkin valtalajien osalta (Väisänen &
Järvinen 1977). Kilpi (1997) on havainnut eron korostuvan silokallioluodoilla,
joilla haahka ja harmaalokki ovat valtalajeja. Hän huomauttaa aineistonsa kuitenkin painottuvan Suomenlahdelle, jossa kova veneilypaine saattaa olla korostamassa eroja suojeltujen ja muiden saarten välillä riippumatta saarten muusta
tyypityksestä.
Kilpi ( 1997) tarkasteli suojeltujen saarien merkitystä vertailemalla lintutiheyksiä odotusarvoina, jotka saadaan kertomalla haahkojen yhteismäärä saarten
pinta- alojen suhdeluvulla (suojeltuja ha
vs. ei-suojeltuja ha/kokonais-ha). Tällä
menetelmällä laskettuna Uudenmaan rannikon suojelusaarilla pesisi 55 % ja rauhoittamattomilla saarilla45 % alueen haahkakannasta (taulukko 5). Odotusarvot
2
poikkeavat erittäin merkitsevästi (X =
1165.4, P < 0.001) todetuista (79 % ja
21 % ), joten haahkojen esiintyminen on
Uudenmaan rannikon aineistossa selvästi
painottunut suojelusaarille. Hyvin suuren
osuuden tästä selittävät muutaman vanhan suojelualueen suuret tiheydet (taulukko 5).
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Loppupäätelmiä
Jos noin 70 % Uudenmaan rannikon saarista (n= 10 783, Granö & Roto 1991) on
tyypitykseltään puuttomia ja niillä suojelusaaret (taulukko 5) pois lukien pesii keskimäärin 4,9 haahkaa, saadaan noin
35 400 haahkaa. Kun suojelusaaret lasketaan vielä mukaan (6880 haahkaa), saamme noin 42 300 haahkaparia Suomenlahdelle 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa.
Tämä on runsaat kaksi kertaa enemmän
kuin Muuttuva saaristolinnusto -kirjan arvio koko Suomenlahdelle.
Mieleen nousee sama epäilys kuin Satakunnan osalta edellä. Hyvin suuri osuus
ns. saarista ei ole soveliaita pesimäluotoja.
Olisiko tällaisten osuus peräti 90 % puuttomista luodoista, kuten Kilpi ym. (1984)
esittävät keskiseltä Suomenlahdelta? Näin
korjattuna Uudenmaan haahkakannaksi
tulee 9000 paria, mikä on vain puolet "paikallistuntemuksen"
hahmottelemasta
määrästä Muuttuva saaristolinnusto -kirjassa. Todennäköisesti epäsoveliaitten
luotojen osuus ei ole noin korkea,ja todenmukainen kannan koko on jossain yllä olevien äärilaskelmien välillä.
Jatkossa saaristolintuseuranta joutuu
tukeutumaan kannanarvioissaan edelleenkin laskijoiden asiantuntemukseen. Saaret
eivät käy otoksista siinä mielessä kuin reittikilometrit metsämaastossa tai pistelaskennat rantaviivalla. Jäämme odottelemaan mahdollisesti joskus valmistuvaa
tietokonepohjaiseen GIS-paikkajärjestelmään perustuvaa selvitystä suomalaisten
merensaarten luokittelusta tärkeisiin ja vähemmän merkittäviin lintusaariin.
Sitä ennen voimme suoraviivaisesti
laskeskella esimerkiksi, että selkälokkikanta rannikoilla oli 1990-luvun alussa
noin 4750 paria (Hilden & Hario 1993) ja
on siitä laskenut tämän tutkimuksen näytealueilla 21 %, eli nykyinen rannikkokanta
olisi noin 3700 paria. Se ei kuitenkaan tee
selkälokista vielä edes harvalukuista. Suurin osa saaristolintulajeista on tätäkin vähälukuisempia. Muuttuva saaristolinnusto
-kirjan mediaanilajin (n = 27) kanta on
3100 paria, ja mikäli pelkästään saaristoympäristöön rajoittuvat lajit otetaan huomioon (n= 21), pesii mediaanilajia rannikoillamme vain 1600 paria (Väisänen
1996). Suurin osa saaristolinnustosta
koostuu siis vain muutamasta korostuneen
runsaslukuisesta lajista. Esim. Rauman
keskisessä saaristossa viisi runsainta lajia
(haahka, kalalokki, naurulokki, harmaalokki, lapintiira) muodostaa 70 % pesimä-

kannoista (Sundelin 1996). Selkälokki ei
enää juuri missään kuulu runsaimpaan viiteen lajiin, mikä on räikeä vastakohta sen
menneisyydelle.
Muiden tässä katsauksessa käsiteltyjen
lajien kokonaiskannat rannikoillamme eivät ole yhtä selvästi muuttuneet, vaikkakin
merialuekohtaiset muutokset ovat suuria.
Arvio harmaalokin saaristokannasta on nyt
25 500, pilkkasiiven edelleenkin 13 000 ja
haahkan väljästi 150 000-200 000 paria.

Vetoomus
Vuonna 1999 on tarkoitus tehostaa inventointia kaikilla saaristolintuseurannan
näytealueilla, myös niillä, jotka nyt eivät
olleet mukana tässä katsauksessa. Tavoitteena on selvittää mahdollisimman kattavasti aikaisten pesijöiden (merihanhen,
haahkan, isojen lokkien) ja myöhäisten pesijöiden (mm. tiirat, ruokkilinnut) kannat,
samoin mahdollisuuksien mukaan kahlaajien ja erikoisten saaristolintujen (ristisorsa, etelänkiisla, pikkutiira yms.) paikalliskantojen nykytila. Hankkeen järjestelyistä
ja kustannuksista vastaavat eläinmuseo ja
riistantutkimus yhdessä. Toivomme aktiivista osanottoa. Pidetään yhteyttä!

Kiitokset
Tämän katsauksen tekivät mahdolliseksi
kuvan 1 näytealueiden laskijat. Käsikirjoituksen lukivat ja sitä kommentoivat Jouko
Högmander, Mika Kilpi, Kari Mäntylä,
Raimo Sundelin ja Risto A. Väisänen.
Kaikille parhaat kiitokset!

Summary: Recent trends and research
results for four archipelago bird
species - Common Eider, Velvet
Scoter, Herring Gull and Lesser
Black-backed Gull
The Finnish seabird monitoring scheme was
launched in 1984. At the start the scheme relied
heavily on the long census tradition of 6 core areas
where regular counts have been conducted för more
than 50 years. The present project, "Archipelago
Birds Census", aims to monitor changes in the breeding stocks of 27 seabird species within 25-30 census
areas totalling 2,200-2,500 islands. The number of
monitoring sites varies according to the availability
of census takers. From these two sources we give here
an up-to-date presentation of population trends för
the selected föur species. The census sites are listed in
Fig. l. The total number of islands is 2,270.
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The Common Eider
The Eider is by far the most numerous seabird in the
entire Baltic Sea. It is a typical long-lived species
with a low annual mortality, delayed maturity and, in
most years, low rate ofbreeding success. After an increase of l 0% per annum in the 70s and 80s the population is now declining in the Gulf of Finland at a rate
of 6-10% yearl y. !n the Archipelago Sea the trend is
less clear, with local increases, heavy fluctuations, or
recent decreases. !n the Gulf of Bothnia, the overall
trend is still increasing. In the Bothnian Bay, the species still lacks a permanent foothold as a breeding
bird. The present population over the entire Finnish
coastline is about l 5 % greater than ten years ago, totalling now l 50,000-200,000 pairs.
In most years, the numbers of recruits have been
very low in the Gulf of Finland, reflecting the low
fledging rate. Ducklings <lie at an early age. This continuously low rate of recruitment is manifested in a
slow, ill-defined decrease over vast areas. The sudden, locally conspicuous crashes in numbers of nest
attending females are mainly <lue to the predation effect of American minks, Raccoon dogs and Red
foxes, nowadays especially common in the Archipelago Sea.
The drastically poor reproduction rate in the Gulf
of Finland is a result of several different factors, some
of which operate on duckling physiology via foodintake, others as abiotic factors that strain duckling energy resources. !n 1996, a mass mortality of downy
young occurred throughout the species's breeding
range in the northern Baltic. lntestinal helminths, primarily Acanthocephalan worms, have long been implicated in large-scale eider mortality, but there is less
evidence that these parasites are acting as a population regulating factor. A variety ofbacteria have been
isolated from tissues of eiders found dead, but no significant pathogen has been found. New information
on viral pathogens are currently being studied at the
Söderskär Game Research Station, Tvärminne Zoological Station, Aspskär Research Station and Rönnskär Bird Observatory, this possibly giving new insight on the problems of ei der mass mortalities in the
northern Baltic. Furthermore, lead poisoning and
other trace elements seem to be a serious mortality
factor locall y.

The Velvet Scoter
After a continuous decrease since the 60s, the local
populations of Velvet Scoters in the Gulf of Finland
seem now at a standstill. The populations are small
but fairly stable. Because most ofthe monitoring sites
in the Archipelago Sea lie in the outer zone, the species is poorly covered in censuses. Population fluctuations are fairly large: in the outer zone of the Archipelago Sea the population was estimated at
roughly l ,500 pairs in 1992 but only at 1,000 pairs
two years later. The better production of the inner
zones probably compensates the losses ofthe peripheral breeding environment. The total coastal population is assessed at 13,000 pairs.
The cold-hardiness ofVelvet Scoter ducklings is
known to be poor; much lower than that of the Ei der
ducklings. A large proportion of ducklings <lie soon
after reaching the water. Broods are vulnerable to the
disturbance effects of leisure boating. In a comparative study in the Archipelago Sea, broods disturbed
more frequentl y than average were smaller than those
disturbed below the average.
The spring shoot of males bags some
18,000- 20,000 birds in the Åland Islands annually.
!ts effect on the population trends needs to be studied
urgently.
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The Herring Gull
The well-established increase ofthe Herring Gull has
recently levelled off, or, as in most monitoring areas
in the south coast, turned to a decrease. !n the north
the increase still continues, but the numbers are far
lower than those in the southern core areas. The total
coastal population has declined by l 0% since the end
of 80s and is now about 25,500 pairs.
The observed decrease may partly be <lue to the
culling campaigns conducted at the rubbish tip of the
city of Turku, where annually 2,500 Herring Gulls
were killed in 1978-1996. However, the effects of
this culling were detectable (by ring recoveries) only
in colonies 40-60 kilometres south, not over the
whole Archipelago Sea. An even less explainable effect is seen in the Gulf of Finland, where the role of
refuse as a food source för breeding gulls is fairly
small, the bulk of the food being fish- notably Baltic
Herring ( C/upea harengus). Herring Gulls in the Gulf
of Finland seem to be entirely capable of feeding on
pelagic fish stocks, and probably the role of human
waste has been overemphasized in its population increase. The reasons för the present decrease are not
fully understood. The chick production has not been
affected at Söderskär, but thorough studies on breeding biology are needed in most sea areas around the
coast.

The Lesser Black-backed Gull
The nominate Lesser Black-backed Gull has decreased over most of its range in Fennoscandia. Recently, the decrease seems to be accelerating in the
Gulf of Finland. The reasons lie in the high frequencies of chick diseases and Herring Gull predation in
areas where the two species overlap in range.
The feeding conditions of Lesser Black-backs
have not been affected, but the occurrence of degeneracy ofliver, cardiac muscle and kidneys, inflammation in the intestine and the accompanying sepsis is
very high in chicks at the gulleries in the Gulf of Finland. The outbreak of the diseases is not starvationinduced. At the Söderskär study colonies about 70%
of chicks suffer from diseases, and about 25% of the
surviving chicks are taken by predatory Herring
Gulls. The fledgling production averaged only 0.16
per pair in l 980-1997. The frequency of chick diseases is lower in the Quark area of the Gulf of Bothnia.
An alarming number, some years 30-50% of the
adult population, fail to return from annual migration.
So far no connection to environmental poisoning has
been conclusively shown. The Finnish coastal
population has declined roughly 20% in ten years
totalling no\\' approximately 3,700 pairs.
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