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Martti Hario ja Jukka Rintala

aamme saaristolintu- seuranta alkoi virallisesti
vuonna 1984, joskin pitkäaikaisaineistoja oli olemassa jo 1940-luvulta, eräin paikoin varhaisemmiltakin ajoilta (Hilden 1987). Saaristolintuseurannan tuloksia selkä- ja harmaalokista on viimeksi esitelty vuosilta
1997 (Hario 1998) ja haahkasta vuodelta
2000 (Tiainen ym. 2001). Noissa katsauksissa raportoinnin aloittamisvuosi oli 1986,
koska monien näytealueiden yhtenäisimmät laskentasarjat alkoivat tuolloin ja tuloksia vertailtiin Muuttuva saaristo/innusto
-kirjan (Hilden & Hario 1993) tietoihin, jotka kuvaavat tilannetta 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Seuraavassa käsitellään saariston lokkien seuranta-aineistot vuodesta
1986 vuoteen 2001, pohditaan taustoja pitkäaikaisaineistojen pohjalta ja esitetään
ajantasainen katsaus haahkaan. Kirjoituksen lopussa pohditaan saaristolintuseurannan tavoitteita, eräitä käyttömahdollisuuksia sekä tulevaisuudennäkymiä.
Lokeista pikkulokki joudutaan vielä jättämään käsittelemättä. Se on yleensä esiintynyt pesivänä vain mannerrannalla tai aivan sisäsaaristossa, ja rajanveto sen ja todellisen saaristolinnuston välillä on ollut
häilyvä. Perämerellä se on kuitenkin
1980-luvun puolivälistä lähtien pesinyt
luodoillakin (ks. Rauhala 1994, Hannila
ym. 2000), joten lienee perusteltua liittää se
jatkossa saaristolintuseurannan kohdelajistoon.

M

Aineisto ja menetelmät

Seurannan yleiset tavoitteet ja menetelmät
on esitetty toisaalla (mm. Hilden 1987, Koskimies & Väisänen 1988). Kuvassa 1 on esitetty näytealueet, joiden aineistoja on käytetty tämänkertaisessa TRIM-analyysissä.
Havainnoijien nimien lisäksi kuvatekstiin
on liitetty tutkittujen saarten lukumäärät
sekä kirjallisuusviitteet niistä julkaisuista,
joihin osa aineistoista pohjautuu. Kaikilta
alueilta ei ole laskenta-aineistoja kaikilta
vuosilta, mutta valitut alueet ovat niitä,
joilta laskentoja on eniten ja varsinkin vuoden 1997 jälkeen.
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Haahkoja (Somateria mollissima). © Pekka Komi
Common Eiders.

Aineiston käsittely TRIM-ohjelmalla
TRIM (Trends and indices for monitoring data;
Pannekoek & van Strien 2001) on populaatioiden kannanmuutosten analysointiin
kehitetty ohjelma. Käsiteltävät aineistot
koostuvat useiden eri tutkimusalueiden tai
laskentalinjojen yksilömäärien aikasa1joista. Vapaaehtoisvoimin kerätyt aineistot
ovat usein epätäydellisiä eli mukana olevilla seuranta-alueilla ei ole suoritettu laskentaa kaikkina tutkimusvuosina. Puuttuvat havainnointikerrat eivät kuitenkaan
estä puutteellisten aineistojen käyttämistä
kokonaispopulaation kannanmuutoksen
arvioinnissa. TRIM soveltaa log-lineaarisia
malleja aineiston puuttuvien arvojen estimointiin, minkä jälkeen lukumääräestimaatein täydennetystä aineistosta lasketaan kannanmuutosindeksit. Malleja yksinkertaistamalla hyvinkin harvasta aineistosta on mahdollista analysoida populaation pitkän aikavälin muutossuuntia.
Ohjelma estimoi mallin parametreille
keskivirheet, joiden perusteella kannanmuutosarvioille on mahdollista laskea ti-

lastollisetluotettavuusvälit. Luotettavuusvälien muodostumiseen vaikuttavat mm.
aineiston koko ja kattavuus sekä lukumäärien virhevaihtelu suhteessa mallin ennusteisiin: mitä suurempi ja kattavampi aineisto on ja mitä paremmin mallin ennusteet kohtaavat havaitut arvot, sitä luotettavampia arvioita populaatioiden todellisista muutoksista saadaan tuotetuksi. Havaintoja luokittelevien muuttujien (kovariaattien) avulla on mahdollista tutkia kannanmuutosten eroja esimerkiksi eri maantieteellisillä alueilla. Sovitimme malleihin
yhden kovariaatin (merialue), joka sisälsi
neljä luokkaa (Suomenlahti, Lounaissaaristo, eteläinen Pohjanlahti ja pohjoinen
Pohjanlahti).
Havainnointitehokkuuden erot eri
luokkien välillä johtavat virheellisiin painotuksiin koko aineiston yhdistettyjä indeksejä laskettaessa, jos kovariaatilla on ollut vaikutusta mallissa. Mallinnuksessa
kyseiset vääristymät on mahdollista korjata, jos aineiston keruun tehokkuuserot tunnetaan. Merilintuaineistossa havahmointitehokkuutta ei kuitenkaan ole arvioitu, jo-
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ten yhdistetyt indeksit painottuvat suoraan merialueittaisten aineistojen koon
mukaan.
Ns. askeltavalla (stepwise) menetelmällä mallia voidaan yksinkertaistaa siten, että
vain tilastollisesti merkitsevät kannanmuutossuunnat ilmenevät tulostetuista indeksiaikasarjoista. Askeltavassa mallinnuksessa aikasarja-aineistoon rakennetaan yhden tai useamman vuoden kattavia
perättäisiä lineaarisia trendejä, joiden kulmakertoimet poikkeavat tilastollisesti
merkitsevästi perättäisten trendien ja/ tai
eri kovariaattiluokkien välillä. Muutoskohdat osoittavat ne vuodet, joissa merkitseviä muutoksia tapahtuu. Malleista karsittiin pois sellaiset muutoskohdat, joissa
tilastollisen testisuureen P-arvo muodostui suuremmaksi kuin 0.15.
Perusteellisempi selvitys TRIM-aikasarja-analyysistä löytyy esimerkiksi edellisestä Linnut-vuosikirjasta (Tiainen ym.
2001).

Lokki lintujen ja haahkan
seuranta 1986-2001
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Tulokset ja tulosten tarkastelua
Kokonaisuudessaan lokkilintujen ja haahkan havaittujen lukumäärien ja mallien ennustamien lukumäärien yhteensopivuudet olivat huonot: ainoastaan merilokin
alue- ja vuosikohtaisten lukumäärien kuvaamiseksi löytyi hyvä malli (likelihood ratio = 143.96, P = 0.953, df = 174), kaikilla
muilla lajeilla ennusteet poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi havaituista lukumääristä (P < 0.001). Syitä havaittuihin
eroihin voi olla useita: pelkästään merialue
ei riitä selittämään lintukantojen vaihteluita, vaan selittäviä tekijöitä voi löytyä myös
paikallisympäristöistä tai esimerkiksi talvehtimisalueilta. Luultavasti myös aineistojen kasautuneisuus (ts. yksittäisten havaintojen alueellinen riippuvuus yhdyskunnissa pesivistä lilmuista) ja havaintojen
väliset ajalliset korrelaatiot, jotka molemmat olivat useimmista aineistoista havaittavissa, ovat saattaneet heikentää testituloksia (vrt. Tiainen ym. 2001). Merilokkiaineisto ei ollut kasautunutta (vaan noudatti
tilastollisen testin oletuksen mukaan satunnaista Poisson-jakaumaa) ja ajallinen
korrelaatio oli suhteellisen pientä, mikä
saattoi osaltaan selittää merilokkimallin
hyvyyttä. Merilokki territoriaalisena lajina
pesiikin lähinnä y ksittäisparein, mikä selittää aineiston poikkeavan jakauman yhdyskunnissa pesiviin muihin lokkeihin nähden.
Haahkan ja lokkilintujen kannanmuutosarvioissa silmiinpistävää oli indeksien
95 %luotettavuusrajojen leveydet (kuvat 2,
3, 4, 5 ja 6; malleissa mukana kaikki mahdolliset parametrit). Ilmiötä voidaan selittää samoin perustein kuin edellä käsiteltyjen yhteensopivuustestien tuloksia. Esimerkkeinä luotettavuusvälien kapeudesta
LINNUT-VUOSIKIRJA 2001

Kuva 1. Saaristolintuseurannan näytealueet, joilta saatiin aineistoja tähän katsaukseen. Paikannimen perässä on tutkittujen saarten lukumäärä (sulkeissa), julkaisuviitteetja/ tai laskijoiden nimet.
Fig.1. The study areas along the coast af Finland from which information on recent changes in seabird munbers were received. The number of islands monitored isin brackets, followed by the nmnes of the census takers
and/or the citations ta publications.
Suomenlahti/ Gulf of Finland
1. Itäisen Suomenlahden kansallispuisto (85-100, jotka pääosin kansallispuistorajauksen sisällä),
Hokkanen & Hokkanen 1993, T. Hokkanen ym.
2. Pernaja, Aspskär (6), H. Malkio ym.
3. Porvoo, Långören (10), M. Hario, K. & H. Selin, P. Muuronen
4. Porvoo, Söderskär (25), M. Hario, J. Apunen, P. Muuronen, K. & H. Selin
5. Helsinki (162), Ekotutkimus 1989, Luostarinen 1998, 1999, 2001, M. Luostarinen
6. Espoo (116), Ekotutkimus 1985, M. Luostarinen
7. Kirkkonummi, Rönnskär (16), P. Ikonen ym.
8. Muu Kirkkonummi (62), Rusanen 2000, P. Rusanen
9. Inkoo, Strömsö (8), J. Niittylä
10. Tammisaaren eteläinen saaristo (40), )Soistinen & Palmgren 1976, Rusanen 1994, 1998
11. Hanko, Tvärmilme (13), M. Kilpi, M. Ost
Lounaissaaristo / SW archipelago
12. Dragsfjärd, Gullkrona (23), M. Rautkari
13. Dragsfjärd, Vänö (77), Miettinen 1997, M. Nordström ym.
14. Nauvo-Parainen, Trollö (36), R. Lemmetyinen, M. Nordström, Mia Rönkä ym.
15. Nauvo, Trunsö (60), J. Lainen, J. Högmander ym.
16. Korppoo, Brunskär (n. 65), M. Nordström ym.
17. Korppoo, Jurmo-Utö (n. 65), M. Nordström ym.
18. Rymättylä, Aasia (n. 40 km2), Saari 1999, L. Saari
19. Velkua (19), v. Numers 1995, M. v. Numers
20. Kustavi (29), R. Blomqvist, R. Tenovuo, Mia Rönkä ym.
21. Lokalahti (17), R. Blomqvist

Pohjanlahti, eteläinen/ Southern Botlmian Bay
22. Rauman eteläinen saaristo (12), T. Santamaa ym.
23. Luvia (25), Mäntylä ym. 1993, I. Lilja
24. Merikarvia, Köörtilä (18), M. Saiha
25. Vaasan saaristo (60), T. Pahtamaa
26. Merenkurkku, pohjoinen (148), Pahtamaa 1999, Waren 2000, T. Pahtamaa
27. Mustasaari, Valassaaret (n. 80), Hilden 1991, Hauru 1998, Hägg ym. 2000, Hägg & Kalliokoski
1996, J. Hägg
Pohjanlahti, pohjoinen/ Northern Botlznian Bay
28. Luoto (63), Luodon kunnan ymp.suoj.tsto (H. Tikkanen, R. Jakobsson)
29. Pietarsaari (4), R. Wistbacka
30. Pietarsaari, Paradiset (1), Wistbacka 2000, R. Wistbacka
31. Kokkola (17), H. Hongell
32. Ii, Krunnit (22), Helle ym. 1988, R. A. Väisänen, T. Eskelin
33. Simo-Tornio (n. 150), P. Rauhala
Muita laajoja alueinventointeja, joita on hyödynnetty tässä katsauksessa, olivat Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen (Stjernberg 1986, Miettinen ym. 1997) ja Suupohjan rannikon
(Byholm 2001) sekä Perämeren kansallispuiston (Rauhala 1999) laskennat. Nämä eivät kuitenkaan
ole pysyviä saaristolintuseurannan näytealueita, eivätkä siten sisälly yo. luetteloon.
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Taulukko 1. Askeltavanmallin merialuekovariaatin vaikutusten (luokat: Suomenlahti, Lounaissaaristo, eteläinen Pohjanlahti ja pohjoinenPohjanlahti) ja kulmakertoimien muutosten tilastolliset merkitsevyydet (Wald-testisuure, P) haahkan ja lokkilintujen aineistoissa vuosina 1986-2001. Muutoskohdat osoittavat vuodet, jolloin mallissa esiintyy trendimuutoksia. Vastaavat muutosindeksit on esitetty kuvissa 7 ja 8.
Table 1. The statistical significances (Wald statistics, P) of covariate effects (classes: Gulf of Finland, SW Archipelago, S Botlmian Bay, and N Botlmian Bay) and

clzanges in slopes according to the stepwise selection model on count data of Common Eider and Jour gull species. Change points denote the ycars wlzen model-based
clzanges in trends occur. The corresponding made/ indices are shown in Figs. 7 and 8.
Laji

Kovariaatti

Species

Covariate

Haahka
Common Eider

p

Wald
-testisuure
Statistics

DF

Merialue
Sea area

95.60

15

<0.0001

Kalalokki
Common Gul/

Merialue
Sea area

47.07

18

Selkälokki
Lesser 8/ack-backed Gul/

Merialue
Sea area

89.22

Harmaa lokki
Herring Gul/

Merialue
Sea area

Merilokki
Greater 8/ack-backed Gu/1

Merialue
Sea area

erottuvat kalalokki eteläisillä merialueilla,
selkälokki muualla kuin eteläisellä Pohjanlahdella, harmaalokki kaikilla merialueilla
sekä merilokki eteläisillä merialueilla. Harmaalokin tulokset selittynevät aineiston
verrattain suurella koolla, ja merilokilla
mallin ja aineiston hyvällä yhteensopivuudella (havaintojen virhevaihtelun pienuus). Runsas haahka-aineisto painottuu
eteläisille merialueille, joten siellä myös indeksien luotettavuusrajat olivat suhteellisen kapeat.
Merialuekovariaatilla oli merkitsevä
vaikutus sekä haahkan että lokkilintujen
kannanmuutoksiin (taulukko 1). Kovariaatin vaikutukset ja merialueiden sisällä
tapahtuneet trendimuutokset muodostuivat tilastollisesti merkitseviksi (P < 0.05)
lokkilinnuilla vain neljästä kuuteen ja
haahkalla ainoastaan kolmena vuotena.
Kuviin 7 ja 8 on piirretty askeltavan mallin
(vrt. taulukko 1) mukaisetmuutosindeksit.
Käyrien taitekohdat osoittavat ne vuodet,
joina tilastollisesti merkitseviä muutoksia
28

Muutoskohta

p

Wald
-testisuure
Statistics

DF

1990
1991
1992
1994
1997

18.86
8.45
9.82
7.32
18.46

4
4
4
4
4

0.001
0.076
0.045
0.120
0.001

0.0002

1986
1992
1993
1996
1999
2000

8.35
12.10
15.03
8.59
13.17
11.20

4
4
4
4
4
4

0.080
0.017
0.005
0.072
0.011
0.024

21

<0.0001

1986
1990
1991
1993
1994
1998
1999

15.68
19.69
17.98
12.23
18.09
11.82
10.48

4
4
4
4
4
4
4

0.004
0.001
0.001
0.016
0.001
0.019
0.033

185.89

21

<0.0001

1986
1989
1992
1993
1994
1996
2000

14.52
7.75
18.92
35.14
16.61
11.80
8.40

4
4
4
4
4
4
4

0.006
0.101
0.001
<0.0001
0.002
0.019
0.078

83.25

12

<0.0001

1986
1992
1993
1995

23.58
15.12
19.44
39.68

4
4
4
4

0.0001
0.004
0.001
<0.0001

Change point

havaittiin. Tilastollinen merkitsevyys
muutosvuosien kohdalla antaa syyn olettaa, että ainakin noina vuosina populaatioissa tapahtui todellisia käänteitä suuntaan taikka toiseen. Näitä muutoksia ja niiden mahdollisia syitä pohditaan seuraavassa lajeittaisen tarkastelun yhteydessä.

Haahka Somateria mollissima

Haahkakantojen tila rannikoillamme
vuonna 2001 ei olennaisesti muuttunut
edellisvuotisesta (ks. Tiainen ym. 2001).
Kantojen erisuuntaisesta kehityksestä
Suomenlahdella ja läntisillä merialueilla
on tehty selkoa vuoden 1997 seurantaraportissa (Hario 1998). Tuolloin kannat olivat laskussa Suomenlahdella, mutta vielä
nousussa läntisillä merialueilla. Vuoden
1997 jälkeen (kuvat 2 ja 7) myös Lounaissaariston kanta on kääntynyt laskuun.
Lukumäärät ovat pienentyneet lähes kaikilla sikäläisillä näytealueilla ja kaikkialla

suunnilleen samassa suhteessa, keskimäärin 8-16 % vuodessa(= näytealueiden
vaihteluväli). Pesivien naaraiden "normaali" vuosikuolevuus on Söderskärin
tutkimuksissa ollut 15 % (Hario & Selin,
julkaisematon), ja mikäli se on samansuuruinen lounaisilla merialueilla, saattaa
kannanlasku olla pääosin seurausta liian
pieneksi käyneestä lentopoikastuotosta,
joka ei riitä täysin korvaamaan aikuiskuolevuutta. Poikaskuolevuudet ovatkin
olleet varsin korkeita Saaristomerellä pitkin 1990-luvun loppupuoliskoa, mutta
mitään yksityiskohtaisempia laskelmia ei
ole tehty.
Myös Pohjanlahden eteläisessä puoliskossa Selkämerellä ja Merenkurkussa
haahkakannat ovat pienentyneet vuoden
1997 tilanteesta. Kaskisten-Närpiön ja
Kristiinankaupungin saaristoissa haahka
on vielä erittäin runsas ja peräti toiseksi
runsain saaristolintu kalalokin jälkeen
(Byholm 2001). Siitä pohjoiseen haahka vähenee tuntuvasti ja käytännössä loppuu
LINNUT-VUOSIKIRJA 2001
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Kokkolan saariston jälkeen. Huonoja lentopoikastuottoja vuosina 1996- 2000 on raportoitu Pohjanlahden puolelta mm.
Valassaarilta, Norrskäriltä ja Rönnskäriltä
(Hägg ym. 2000). Kokonaiskanta on kääntynyt selvään laskuun Lounaissaariston tapaan, mikä varmaan myös osittain selittyy
huonolla lentopoikastuotolla. Suomenlahdella liian pieneksi käynyt rekryytti on tuttu ilmiö jo 1980-luvun puolivälistä (Hario
1998).
Kuitenkin myös haahkan talvikuolevuus eteläisellä Itämerellä ja Pohjanmerellä on huolestuttavassa nousussa. Tanskan
lentolaskennoissa todettiin talvella 1999 /
2000 haahkoja puolet vähemmän kuin
1990-luvun alun tilanteessa, jolloin koko
maan kattava lentolaskenta viimeksi tehtiin (Pihl ym. 2001). Isoja kuolevuuksia on
todettu Hollannin ja Saksan Vattimerellä
(yhteensä 31 000 haahkaa "nääntyi" talvella 1999-2000) ja Tanskan vesillä (yli 4 000
haahkaa kuoli lintukoleraan vuonna 1996;
Christensen ym. 1997). Lukumääräpudotus Tanskan talviparvissa on kuitenkin
niin suuri (400 000 yks. vajaassa kymmenessä vuodessa), ettei se voi selittyä pelkästään viime vuosina todetuilla kuolevuus2
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Mahdollisimman vakioituna ja ulkosaaristoon painottuvana saaristolintuseuranta ei
tavoita kovinkaan hyvin naurulokin kannanmuutoksia. Laji vaihtaa oikukkaasti
pesimäpaikkaa siten, että kokonainen yhdyskunta voi kerralla siirtyä muualle ja
epämääräisen ajan kuluttua taas palata.
Lisäksi Suomenlahden ja Saaristomeren
etupäässä jyrkkärantaiset ja korkeat kallioluodot ja suojattomat ulappavedet eivät
kovin hyvin sovellu naurulokin pesimiseen (Bergman 1953, Kilpi 1984). TRIM-ohjelmaan pohjautuva tarkastelu onkin tässä
jätetty pois ja esiintymistä kuvataan seuraavassa lyhyesti sanallisesti.
Suomenlahdella naurulokkeja on
enemmälti vain pääkaupunkiseudun näytealueilla. Helsingin 162 seurantaluodolla
pesi vuonna 1986 2 403 naurulokkiparia,
mistä kanta välillä heilahteli 2 000 parin
vaiheilla 1990-luvun puolivälissä noustakseen taas 2 687 pariin vuonna 2001. Espoon
116 luodon noin tuhannen parin kanta
(1984) käyttäytyi samalla tavoin: pudotus
800 pariin 1994, kunnes nousua 1576 pariin
vuonna 2001. Sipoon saaristoissa on lisäksi

2 Suomenlahti
Gulf of Finland

Lounaissaaristo

Suomenlahti

Naurulokki Larus ridibundus

tapauksilla. Ilmeisesti pohjoiset tuotantoalueet (Suomi ja Ruotsi) ovat jo pitempään
poteneet alentunutta lentopoikastuottoa.
Metsästäjien saalismäärät Tanskassa ovat
pienentyneet puoleen kymmenen vuoden
takaisista.
Haahkakantojen lasku on meilläkin
kiistaton tosiasia. Se ei ole alunperin seurausta koiraiden kevätmetsästyksestä,
vaikka kevätmetsästys onkin vääjäämättä
pääomaverotusta (Hario ym. 2002). Kevätmetsästyksen perusteluja nykyisessä kannan laskuvaiheessa ollaan tarkistamassa,
eikä syyttä. Valtaisat, kymmenien tuhansien untuvikkojen joukkokuolemat muutamassa päivässä ja naaraiden huono ravitsemus
sekä alentunut terveydentila
(Hollmen ym. 2000, 2001) ovat ilmiöitä, jotka liittyvät suomalaisten pesimäluotojen
haahkakatoon. Tutkimuksellisesti on osoitettu, ettei tämä kato selity minkkien läsnäololla (Nordström ym. 2002), eikä toivottoman huono poikastuotto selity lokkien saalistuksella (Hario & Selin 1991). Syyt ovat
paljon monitahoisemmat ja niiden selvittäminen edellyttää laajapohjaista tutkimusyhteistyötä, jossa saaristolintuseurannat ovat vain yksi, mutta tärkeä lenkki.
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Kuva 2. Haahkan kannanmuutosindeksit pesälaskentojen mukaan Suomenlahdella, Lounaissaaristossa sekä eteläisellä ja pohjoisella Pohjanlahdella vuosina 1986-2001. Pystyjanat osoittavat 95 %:n ylemmät luotettavuusvälit.
Fig. 2. Common Eider population trends in Jour Finnish Baltic areas according to
nest counts in smaller study areas. Vertical Iines show upper 95 % confidence li-

mits oJ the indices.
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Kuva 3. Kalalokin kannanmuutosindeksit pesälaskentojen mukaan Suomenlahdella, Lounaissaaristossa sekä eteläisellä ja pohjoisella Pohjanlahdella vuosina 1986-2001. Pystyjanat osoittavat 95 %:n ylemmät luotettavuusvälit.
Fig. 3. Common Gull population trends in Jour Finnish Baltic areas accord-ing to

nest counts in smaller study areas. Vertical Iines show upper 95% confidence limits oJ the indices.
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70 paria. Uusiakin yhdyskuntia syntyy:
Strömsön näytealueen ensimmäiset pesinnät todettiin vuonna 2000 (41 paria).
Tämän aineiston perusteella naurulokki ei
ole enää pääkaupunkiseudun saaristossa
vähentynyt sitten romahduksensa, jossa
1960-luvun 6 000 parin kanta hupeni
1980-luvun alkupuolen 2 000 pariin
(Ekotutkimus 1985). Mannerrannoilla väheneminen saattaa silti jatkua; esim. Vanhankaupunginlahden kanta hiipui pois
vuonna 1994 (Mikkola-Roos & Yrjölä
2000).
Lounaissaariston näytealueilla naurulokki on satum1aisempi. Trollön kanta on
kasvanut vuosien 1986-1996 muutamasta
parista vuoden 200130 pariin, joskaan välivuosilta ei ole tietoja. Gullkronassa oli
vuonna 1987160 paria, mutta sen jälkeen
oikukkaasti 0-30 paria eri vuosina. Yhdyskuntien täydellisiä katoamisia on todettu Seilissä ja Velkualla (200-300 yks.
1980-luvulla, sittemmin ei yhtään).
Pohjanlahden rannikolla naurulokki oli
vielä 1980-luvulla runsain lokkilintu (Väisänen ym. 1998), mutta on nykyään ainakin
Selkämeren seuranta-alueilla selvästi kalalokkia niukempi (Mäntylä ym. 1993, Miettinen 1996, Byholm 2001) ja Merenkurkussa
myös lapintiiraa vähälukuisempi (Pahtamaa 1999). Silti kaikilla saaristolintuseurannan pohjanlahtelaisilla näytealueilla naurulokki on juuri parina kolmena viime vuonna
osoittanut runsastumisen merkkejä tai vähintään pysynyt entisissä lukemissaan.
Rannikoiden kokonaissuuntaus näyttää
saaristolintulaskennan nykytuloksissa itse
asiassa nousevalta. Lähivuosina lajiin kannattaisi kiinnittää tarkempaakin huomiota
ja inventoida uudestaan kaikki vanhat kohteet, joilta laji joskus katosi.

Kalalokki Larus canus
Kalalokin kantojen kehitystä rannikoillamme ei ole käsitelty sitten Muuttuva saaristolinnusto -teoksen (Hilden & Hario
1993). Kalalokki on aina ollut rannikoittemme yleisimpiä lintuja. Kannat kasvoivat ripeästi 1920-30-luvuilla, taantuivat
sotavuosina 1940-luvulla ja lähtivät uuteen
voimakkaaseen nousuun 1950-luvulla.
Nousu taittui Suomenlahdella jo 1970-luvun lopulla samaan aikaan kuin harmaalokkikantojen rynnistys oli kiivaimmillaan. Lounaissaaristossa ja Perämerellä
kasvu sitä vastoin on jatkunut näihin päiviin (kuvat 3 ja 8). Muuttuva saaristolinnusto
-kirjan kannanarvio koko rannikolta oli
42 000 paria. Siitä kokonaiskanta on kasvanut enää kymmenisen prosenttia ollen nyt
arviolta 46 000 paria. Kalalokki häviää runsaudessa Suomenlahdella harmaalokille ja
Perämerellä naurulokille, mutta on Lounaissaaristossa ilmeisesti runsain lokki.
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Selkälokki (Larus fuscus) on vaarantunut.© Jouni Valkeeniemi
Lesser Black-backed Gull.

Harmaalokin runsastuminen on ainakin Suomenlahdella heikentänyt kalalokin
kantoja. Kalalokki on menettänyt joissakin
yhdyskunnissa kaikki poikasensa saalistaville harmaalokeille (Hario & Rudbäck
1996). Söderskärillä harmaalokit nielevät
kalalokin munia kokonaisina, mutta pääosin saalistus kohdistuu poikasiin. Vain
viitisen prosenttia harmaalokeista aktiivisesti saalistaa kalalokin poikasia, mutta
näiden spesialistien pesiltä on saattanut
löytyä 35-40 % ympäristön kalalokin poikasten renkaista. Tämä edustaa saalistuspaineena vähimmäismäärää, koska renkaita on hukkaantunut oksennuspallojen
mukana mereen ja muuallekin tavoittamattomiin (ks. Hario & Rudbäck 1996).
Useamman vuoden jatkuneet poikaskadot
panevat kalalokkiyhdyskunnat siirtyilemään rauhallisemmille paikoille (Kilpi
1995), kun taas selkälokit pitäytyvät samoilla sijoilla katkeraan loppuun asti.

Selkälokki Larus fuscus
Vuonna 1997 Suomenlahden selkälokkien
1960-luvulla alkanut kannanlasku jatkui
vakaasti (Hario 1998). Aivan viime vuosina
useimpien näytealueiden kannanlasku
näyttää pysähtyneen, joskaan ei vieläkääntyneen nousuun (kuvat 4 ja 8). Tyypillisesti
näiden alueiden selkälokkikanta on enää
muutama pari tai korkeintaan parikymmentä paria (Aspskär, Långören, Söderskär, Rö1mskär, Tvärminne, Sh"ömsö). Sitä
vastoin suurimpien yhdyskuntien alueilla
(Itäisen Suomenlahden kansallispuisto,
Helsingin edusta) sattui vuonna 2000 tilapäinen pikku nousu, mikä erottuu Suomenlahden käyrässä, joskaan ei tilastollisesti merkitsevänä (taulukko 1, kuva 8).

Lounaissaariston ja Pohjanlahden kannanlaskut taittuivat 1980- ja 1990-lukujen
vaihteessa. Lounaissaaristossa kannankehitys jäi poukkoilemaan keskimäärin sille
tasolle, missä taite tapahtui, mutta Pohjanlahden käyrässä on havaittavissa selvää
nousua (taulukko 1, kuva8). Eteläisen Pohjanlahden käyrässä näkyvä terävä" piikki"
1990-luvun lopulla johtuu pohjoisen
Merenkurkun ja Vaasan saariston tuolloisesta yllättävän jyrkästä kannannoususta
(Pahtamaa 1995, 1999). Sikäläisten kantojenkehitys onollutmerialueistaselvimmin
kasvava. Rannikoittemme kokonaiskanta
on suunnilleen vuoden 1997 tasolla eli
3 700 parissa.
Selkälokki on uusitussa uhanalaisuusluokittelussa (Rassi 2000) "vaarantunut"
oltuaan aikaisemmin "silmälläpidettävä,
taantunut". Kategorian muutos ei tarkoita
uhanalaisuusasteen nousua, vaan juontuu
terminologian muutoksista. Silmälläpidettävät lajit eivät nykyluokittelussa ole enää
uhanalaisia, mutta "vaarantunut" -luokka
säilyttää selkälokin uhanalaisten lajien joukossa (ks. Rassi 2000). Uhanalaisuuden kriteerinä on selkälokilla "populaation pieneneminen". Sisämaan selkälokkikannan
on epäilty hieman kasvaneen, mutta rannikkokantaamme ei voi vielä pitää kasvavana. Myös Pohjois-Norjan rannikolla nimirodun selkälokki jatkaa vähenemistään.
Tämänhetkinen Norjan kannanarvio on
noin 1 000 paria oltuaan 3 500 paria vielä
1980-luvun puolivälissä (Lorentsen 1999;
T. Anker-Nilssen, kirj. ilm.).
Perusteellisesti inventoidulla Suupohjan rannikolla (Kaskinen-Närpiö, Kristiinankaupunki) selkälokki ei näytä menestyneen 1990-luvun loppupuoliskolla
kovinkaan hyvin; kokonaiskanta on enää
runsaat 200 paria (Byholm 1996, 2001).
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Useimmat parit pesivät sekakolonioissa
muiden lokkien kanssa, ja harmaalokkeja
on tätä nykyä maakunnan rannikolla 3-4
kertaa enemmän kuin selkälokkeja. Poikastuotanto on tarkimmin seuratulla Kristiinan Siipyyn alueella hiipunut lähes nollille - tuttu kuvio muuallakin alamäen jyrkentyessä.
Myös Kokkolan saaristossa selkälokki
on taantunut samanaikaisesti kuin harmaalokki on runsastunut (Hannila ym.
2000). Kokkolan edustan 12 seurantayhdyskunnassa harmaalokkien määrä ylitti
selkälokkien määrän pysyvästi vuonna
1992, ja harmaalokkikanta kasvaa edelleenkin n. 10 %:n vuosivauhtia. Selkälokit
sitä vastoin taantuivat 1990-luvulla 350 parista 240 pariin (H. Hongell, julkaisematon).
Läheisessä Luodon saaristossa ja Pietarsaaressa selkälokkikannat kasvoivat
tuntuvasti 1990-luvun alkupuoliskolla.
Hannila ym. (2000) otaksuvat, että kyse on
selkälokin aikuiskannan siirtymisestä harmaalokin kansoittamilta kokkolalaisilta
pesimäpaikoilta lievemmän harmaalokkipaineen alaisille pesimäluodoille Pietarsaaren seudulla. Wistbacka (1999, 2000) pitää kuitenkin todennäköisempänä syynä

Lounaissaaristo

Suomenlahti

2

ensipesijöiden levittäytymistä Oravaisten
ja Kokkolan-Kälviän hyviltä tuotantoalueilta Pietarsaaren luodoille 1980-luvun lopulla, jolloin luodoista menestyksekkäin
(Paradiset) lisäksi sattumoisin vapautui
naurulokeista. Sittemmin tämän Pietarsaaren suurimman yhdyskunnan parimäärä
on yhä noussut, mikä ei kuitenkaan ole riittänyt kääntämään Perämeren hitaasti laskevaa yleissuuntausta, kun muut yhdyskunnat ovat joko pienentyneet (Kokkola)
tai enintään pysyneet entisellään (Luoto,
Simo-Tornio).
Perämeren pohjukassa selkälokin väheneminen alkoi jo 1960-luvulla ennen
harmaalokin tuloa, joten lajin taantumista
ei voi selittää pelkästään harmaalokkikytkennällä (Rauhala 1995, 1999). Kirjoittajista MH kävi kesällä 1995 mittaamassa selkälokin poikasten kasvua ja menestymistä Kokkolan Tankarin yhdyskunnissa ja
totesi merkitsevästi pienemmän tautikuolevuuden kokkolalaisissa alle kahden
viikon ikäisissä poikasissa verrattuna
Suomenlahden poikasiin. Tämä ilmeni
parempana kasvuna ja parempana säilyvyytenä pesällä (kuva 9). Harmaalokin
saalistusta tosin oli tuolloin havaittavissa
jo Kokkolassakin, ja mahdollisesti se alkoi

2

] Gulf of Finland

yleistyä varttuneempien poikasten keskuudessa. Pienpoikasilta näyttivät puuttuvan ne tautitilat, jotka Suomenlahdella
korreloivat maksan PCB-kuormituksen
kanssa (Hario & Rudbäck 1996, Hario ym.
2000).
Kokkolan-Pietarsaaren seudulla selkälokit käyttävät ravinnokseen paljon turkistarhojen minkinrehua (Tikkanen ym.
1998, Wistbacka 2000), mitä ne Perämeren
pohjukassa eivät tee, vaansyövätsiellä kalaa (Rauhala 1995) kuten Suomenlahdella.
Saattaa olla, että poikastuotannon paremmuus Kokkolan-Pietarsaaren yhdyskunnissa verrattuna Perämeren pohjukkaan
ja Suomenlahteen selittyy pesimäaikaisen
ravinnon pienemmällä ympäristörnyrkkykuormituksella. Silti selkälokin varsinaiseksi kohtalonkysymykseksi Suomenlahdella on koitunut harmaalokin saalistus, koska harmaalokit vievät juuri ne poikaset, jotka säästyvät tautikuolemilta eli
selkälokin poikasten laadullisen parhaimmiston (Hario 1994). Suomenlahdella
kuolee elinsairauksiin kaksi kolmasosaa
selkälokin poikasista yhden kolmasosan
jäädessä harmaalokin saaliiksi. Sitä vastoin Kokkolan-Pietarsaaren saaristossa
samalla saalistuspaineella säästyy hyväs-
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Kuva 4. Selkälokin kannanmuutosindeksit pesälaskentojen mukaan Kuva 5. Harmaalokin kannanmuutosindeksit pesälaskentojen mukaan SuoSuomenlahdella, Lounaissaaristossa sekä eteläisellä ja pohjoisella Poh- menlahdella, Lounaissaaristossa sekä eteläisellä ja pohjoisella Pohjanlahdeljanlahdella vuosina 1986-2001. Pystyjanat osoittavat 95 %:n ylemmät la vuosina 1986- 2001. Pystyjanat osoittavat 95 %:n ylemmät luotettavuusväluotettavuusvälit.
lit.
Fig. 4. Lesser Black-backed Gull population trends in Jour Finnish Baltic areas Fig. 5. Herring Gull population trends in Jour Finnish Baltic areas according to nest

according to nest cozmts in smaller study areas. Vertical Iines show !tpper 95%
conftdence limits af the indices.
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counts in sma/ler study areas. Vertical Iines show !tpper 95% conftdence limits of the
indices.
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Kuva 6. Merilokin kam1anrnuutosindeksit pesälaskentojen mukaan Suomenlahdella, Lounaissaaristossa sekä eteläisellä ja pohjoisella Pohjanlahdella vuosina 1986-2001. Pystyjanat osoittavat 95
%:n ylemmät luotettavuusvälit.

Fig. 6. Greater Black-backed Gull population trends in Jour Finnish Baltic areas according ta nest counts in
smaller study areas. Vertical Iines show upper 95% confidence limits oJ the indices.

sä lykyssä kaksi kolmasosaa tai ainakin
puolet poikasista, elleivät tautikuolemat
yleisty. Tällainen tuotanto voi olla jopa
suurempi kuin mitä tarvitaan kannan vakauteen.
Kiintoisa yhtymäkohta ornitologiseen
tutkimushistoriaan on, että ensimmäisessä
kokonaisarviossa maamme saaristolinnustosta 1930-luvunlopulla Bergman (1948) arvioi juuri Tankarin ympäristön selkälokkikannan Pohjanlahden tiheimmäksi, 2.5 paria/luoto. Vastaava lukema Pietarsaaren
saaristosta oli tuolloin vain 0.05 paria/luoto! Valitettavasti Bergman ei anna tietoa
varsinaisten yhdyskuntien koosta, vaan
suhteuttaa selvityksessään yhdyskuntien
yhteenlasketun parimäärän merikortilta
laskemiensa luotojen lukumäärään.

Harmaalokki Lanis argentatus
Rannikon harmaalokkikanta on hitaasti
taantunut ja on nykyisin viitisen prosenttia pienempi kuin vuonna 1986 (kuva 5).
Kokonaisarvio on nyt noin 24 000 paria.
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selittäjää tunnu löytyvän sieltäkään. Pesämäärien tilapäinen pieneneminen voi johtua myös pesimättömyyden yleistymisestä
tai pienestä ensipesijöiden vuosiluokasta
(rekryytistä) taikka näiden yhdistelmistä.
Valitettavasti aineistoja näistä ilmiöistä ei
ole kerätty. Vastaavasti vuoden 2001 nousu on yhtä lailla yhtenäinen kaikilla kolmella lajilla, eikä siihenkään ole tarjolla vakuuttavaa selitystä.

Lounaissaaristossa kanta on laskenut alle
puoleen, mutta Pohjanlahdella noussut
yli kaksinkertaiseksi. Suomenlahden kanta on yhä noin 20 % pienempi kuin vuonna
1986. Koko maan yhdistetyssä kantakäyrässä herättää huomiota vuoden 1993
notkahdus, joka erottuu selvänä myös kaikissa merialuekohtaisissa käyrissä (taulukko 1, kuvat 5 ja 8). Samanlainen notkahdus näkyy myös kalalokin ja merilokin käyrissä, mutta ei selkälokin käyrässä
(kuva 8).
Kevätjaalkukesä 1993 olivat lämpimiä
ja heikkotuulisia, eikä munapesiä ainakaan säiden johdosta liene tuhoutunut normaalia enempää. Edeltänyt talvi ei sekään
ollut erityisen ankara. Lounaisella Itämerellä ja Tanskan Pohjanmeren puoleisella
rannikolla jääpäivien lukumäärä ja jään
suurin laajuus olivat keskimääräistä vähäisemmät (Anon. 1993). Ilmiön yhtenäisyys
kaikkien kolmen lajin käyrästöissä on todella arvoituksellinen. Sen luulisi liittyvän
talvehtimiseen, mutta lajien talvehtimis-ja
muuttostrategioissakin on niin paljon eroja
(ks. Kilpi & Saurola 1985), ettei yhtenäistä

Harvalukuinen ja enimmäkseen yksittäispareina pesivä merilokki voidaan laskea
helpommin ja luotettavammin kuin muut
saariston lokit. Kokonaiskanta on pysynyt
yllättävän
samansuuruisena vuosina
1986-2001 (kuva 6). Kannanarvio koko rannikon osalta oli vuosikymmen sitten noin
2 800 paria (Hilden & Hario 1993), ja suunnilleen samoissa lukemissa ollaan nykyäänkin. Suomenlahdella ja Lounaissaaristossa
pesii neljä viidesosaa rannikon merilokeista, jakunnämäkannatovatnykyäänlaskussa, ei Pohjanlahden kannanosan kasvu riitä
viemään kokonaiskantaa ylöspäin.
Pitkään jatkunut kannanlasku Suomenlahdella ja nykyinen laskusuuntaus
Lounaissaaristossa ovat hieman arvoituksellisia, sillä merilokilla ei luulisi nykyään
olevan paljonkaan vihollisia. Saaristolaisväestö aikoinaan vainosi sitä leppymättömästi, ja kannannousu alkoikin vasta sotien jälkeen sitä mukaa kuin kalastajaväestö katosi ja saaristoasutus väheni. Sittemmin veneilyn yleistyminen ei ole merilokkia häirinnyt, sillä laji pesii varhain kevääl-
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Kuva 7. Haahkan kannanmuutosindeksit askeltavasti muodostetun mallin mukaisesti vuosina
1986-2001. Kovariaatin (merialue) ja muutossuuntien (trendien) merkitsevyydet ilmenevät
taulukosta 1.
Fig. 7. Common Ei der population trends in Jour Fin-

nish Baltic areas according to nest cozmts in smaller
study areas. The trends are detennined according to
stepwise model selection (cf table 1).
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lä ja pitäytyy paikoilla, jotka eivät houkuttele veneilijöitä. Urbaani veneilijä ei edes
huomaa merilokkia, ja yleinen ympäristöasennoituminenkin on muuttunut sallivampaan suuntaan.
Espoon kapeassa saaristossa on tilastoitu kalastajatilojen ja veneiden lukumääriä
viime vuosisadan vaihteesta lähtien. Merikalastuksen huippuvuosina 1914- 1916
Espoon saaristossa oli kalastavia ruokakuntia 40-42 ja näillä 150-160 venettä. Tämän
jälkeen verkko-ja nuottakalastus rupesi vähenemään ja kalastaja-asutus harveni nopeasti (Espoon kaupunginmuseon arkistot). Arhimo & Tammilehto (1936) löysivät
tuolloin Espoosta kaksi yksittäistä merilokkia. Vuonna 1996 Espoon venekanta oli yli 6
000 huvivenettä ja kaupungin omistamien
ulkoilusaarten kävijämäärä vesibussiliikenteessä 35 000 henkeä (Espoon liikuntavirasto). Tuossa väenpaljoudessa Espoon 116
inventoidulla lintuluodolla pesi jo 40 merilokkiparia (M. Luostarinen, khj. ilm.).
Espoossa on 165 saarta. Ammattikalastajia
ei ole enää yhtään.
Toki muutkin, ja ehkäpä merkityksellisemmät seikat ovat edesauttaneet merilokkikannan kasvua, mutta oma keskeinen osansa on ollut vainon vähenemisellä.
Suojelualueista laji ei ole juuri hyötynyt,
sillä vain 10 % kannasta pesii nykyään
suojelualueilla (Kilpi 1997). Nykyinen
"omaehtoinen" kannanlasku on kiintoisa
ilmiö ja osoittaa, ettei lokeistamme mahtavinkaan määrättömästi runsastu. Veneilyn kasvava virkistyspaine saattaa tietenkin olla kaventamassa saaristolintujen
elintilaa (Luostarinen 1998), mutta tahattomanhäirinnän osuutta merilokinnykyiseen kannanlaskuun Suomenlahdella ei
ole selvitetty. Vaino silti jatkuu paikoitellen edelleenkin. Dragsfjärdin Gullkronan
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Fig. 8. Population trends oJJour gull species in Jour Finnish Baltic areas according to nest counts in smaller
study areas. The trends were determined according to stepwise model selection (cf Table 1).

Saaristolintuseurannan tavoitteista

saaristossa isojen lokkien kannanlasku on
nimenomaan sitkeiden Ga laittomien) hävityskampanjoiden tulosta (M. Rautkari,
kirj. ilm.). Myös Turun Topinojan kaatopaikkapyynti on vaikuttamassa Saaristomeren keski- ja ulko-osien lokkikantojen
kehitykseen (Nummelin ym. 1997).

Saaristolinnuston tutkimus ja systemaattiset lintulaskennat saaristoissamme ovat olleet käynnissä monilla alueilla jo runsaat
puolensataa vuotta, ja kaikkein vanhimmat lukumääräselvitykset periytyvät 70-

Söderskär 1995

Tankar1995

n= 105

n=54
350

350

Kuva 9. Terveiden (A), sairastuneiden (B) ja

"kätkytkuolevien" (C) selkälokinpoikasten painonkehitys ja ryhmien prosentuaaliset osuudet
seurantaryhmän yksilömäärästä (n) Suomenlahdella ja Pohjanlahdella vuonna 1995. C-tapaukset kuolivat pesään alle 4 vrk:n iässä nostamatta lainkaan painoaan (=ottamatta ravintoa),
B-tapaukset kuolivat keskimäärin 2 viikon iässä
samoihin oireyhtymiin kasvettuaan ensin hyvin
(lähemmin, Hario & Rudbäck 1996). B-ryhmää
ei Pohjanlahdella ollut lainkaan, ja C-1yhmä oli
merkitsevästi pienempi kuin Suomenlahdella.
Sikäläisen A-ryhmän lopullista prosentuaalista
osuutta ei ole esittää, koska havainnointi päättyi
liian aikaisin. Suomenlahden A-ryhmän poikaset söi harmaalokki; vain yksi pääsi lentoon.
Fig. 9. Daily means oJ body weights oJ Lesser
Black-backed Gull chicks in the Gulf oJ Finland
(Söderskär) and in the northern Bothnian Bay (Tankar) in 1995. Graphs indicate healthy (A), diseased
(B) and moribund (C) chicks. The latterdied atnest at
the age oJ0-4 days, B-chicks died at the age oJ2 weeks
(see Hario & Rudbäck 1996). T11ere were no B-chicks
in the northern Botlmian Bay. Percentages oJ the total (n) in each group are also indicated.
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80 vuoden takaa (ks. Hilden & Hario 1993).
Niinpä kun valtakunnallinen linnustonseurantajärjestelmä 1980-luvun alussa luotiin, saaristolintulaskennat liittyivät siihen
itseoikeutetusti. Nehän olivat käytännössä
jo olemassa olevien paikallistutkimusten
koordinointia ja siten suhteellisen helposti
ylläpidettäviä.
Kuten muunkin linnustoseurannan,
myös saaristolintuseurannan tavoitteisiin
on alusta pitäen kuulunut aineiston keruu
hallinnollisen päätöksenteon tarpeisiin
(Hilden 1987). Saaristolintuaineistoja on
tuoreimmillaan tarvittu kansainvälisesti
ministeritasolla tehtyjen lajikohtaisten
suojelu- ja hyödyntämissopimusten laadinnassa (CAFF :n haahka-ja kiislastrategia t, EU:n erilaiset suojeluohjelmat), yllättävien katastrofitilanteiden taustojen selvittämisessä (kuten Vattimeren ja Tanskan
haahkakuolemissa ja kalastuksen sivusaaliskysymyksissä), erilaisten kansalais- ja
suojelujärjestöjen hankkeissa (BirdLife,
Wetlands International) sekä tieteellisissä
yhteyksissä (työryhmät, symposiot, kongressit). Kansallisesti ne ovat esittäneet
merkittävää osaa mm. metsästysjäiiestelyissä (kuten kevätlimrnstus), ympäristönseurannassa (esim. uhanalaisuusluokitus,
IBA) ja ympäristökatastrofitilanteissa (öljytuhot, levämyrkyt).
Erilaisten kannanvaihteluiden syiden
selvittämiseksi tarvitaan kohdennettuja
tutkimuksia, mutta saaristolintuseuranta
antaa kaikelle suunnittelulle vankan perustan. Yksittäisten tutkijoiden alueellisesti suppeat seurannat ovat nekin arvokkaita, mutta samojen aineistojen luovuttaminen kansallisen seurannan tarpeisiin ei mitenkään himmennä näiden tutkimusten arvoa, paremminkin päinvastoin. Teksteistä
tulee kiinnostavampia, kun ne voi nivoa
laajempiin yhteyksiin.
Saaristolintuseurantaa voidaan kehittää ja käyttää myös esimerkkitapauksena
laajemmasta biodiversiteetin seurannasta
ja biodiversiteettijärjestelmistä, joiden toteuttaminen kuuluu YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen
kansallisiin tavoitteisiin. Suomessakin on
laadittu kansallinen biologista monimuotoisuutta koskeva toimintaohjelma 19972005. Sen toteuttamisesta on vastikään julkaistu ehdotus, jonka on muotoillut Tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmä (Anon. 2001). Ehdotuksessa
saaristolintuseurantaa on kaavailtu muiden seurantahankkeiden ohella osaksi valtakunnallista biodiversiteetin tilan seurantaa.
Suomalainen saaristolintuseuranta on
edelleenkin ainoa merilintuseuranta Itämeren piirissä. Se toimii edelleenkin ilman
rahoitusta ja pohjautuu lintuharrastajien,
eritoten rengastajien vapaaehtoisuuteen.
Tämä "lummonkirjan lukijoiden" valiojoukko on itsekin aktiivista kirjoittajakun-
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taa ja raporttien tekijöitä, kuten tämänkin
katsauksen kirjallisuusluettelosta selviää.
Tämä vääjäämättä vanhenevien toimijoiden joukko kaipaisi kuitenkin uutta rekryyttiä. Uuttarekryyttiänäyttääolevannykyaikana vaikea saada, jos minkäänlaista
rahallista korvausta ei ole luvassa. Lintuharrastuksen pinnallistumisellakin (bongarikultti) saattaa olla merkityksensä; pitkäjänteisyys ei ole muodissa. Harrastajahavaintojen saattamista systemaattisen
lintuseurannan käyttöön tulisi kuitenkin
kehittää, jotta aineistopohja laajenisi. Se
edellyttää kuitenkin validiointitutkimusta
ja menetelmien kehittelyä esimerkiksi havaintojen paikantamisen suhteen.
Suomen vanhinta linnustoseurantaa ei
kuitenkaan pitäisi tyystin lakkauttaa vain
siksi, ettei se muodollisesti vaikuta yhtä
lailla vankalle resurssipohjalle rakennetulta kuin eräät muut seurannat. Tutkimuksen verkottuminen, kansainvälistymisen
vaatimukset ja yhteinen huoli ilmastonmuutoksesta ja muista maailmanlaajuisista ongelmista nostavat suomalaisen merilintuseurannan ja -tutkimuksen arvoa vuosi vuodelta.

Kiitokset
Parhaat kiitokset jälleen saaristolintumiehille ja -naisille, joiden nimet on luetteloitu
kuvassa 1. Käsikirjoitukseen paneutuivat
ansiokkaasti Mia Rönkä ja Mikael Nordström.
Kiitämme myös Juhani Hannilaa, Harri
Hongellia ja Hannu Tikkasta, jotka mahdollistivat MH:n käynnin Tankarin ympäristön selkälokkiparatiisissa kesällä 1995.

Summary: Population trends of the
Common Eider and Larus gulls on
Finnish coasts in 1986-2001
This report surnmarises the current results of the
Archipelago Bird Census for six selected seabirds
along Finnish coasts. The base data come from 33
census areas cornprising 1550 islands (Fig. 1).
Population trends were analysed with the
TRIM computer programme applying log-linear modelling on count data. The method allows
for estimating the significance of short and long
term trends as well as, when covariates are irnplemented in the models, comparison between
different geographical regions. Confidence intervals can be estimated for the indices illustrating the magnitude of the population changes.
Models including one covariate (sea district,
comprising four classes: Gulf of Finland, SW Archipelago, S Bothnian Bay, and N Bothnian Bay)
were fitted on counts of the species considered.
Stepwise models were used to bring out significant changes in the index trends.
In general, the models did not well fit the
count data, which could be explained by inadequate data: the sea district covariate perhaps
does not explain rnuch of the differences in
trends in the individual census areas, but also local processes may affect the trends. Also, the

strong aggregation and serial correlation of
counts (counts are not Poisson distributed according to the model expectation) may have
weakened the model fits. The only exception in
goodness of fit of the models was that of the
Great Black-backed Gull, whose counts were
reasonably well predicted by the estimate
rnodel. Counts of this species did not deviate
from the Poisson expectation, so the appropriate
model could be explained for that reason. In
contrast to the colonial gull species considered
here, the Great Black-backed Gull is mainly a
solitary nester, this certainly accounting for
some of the observed (and expected) distribution of counts.
In several cases, change indices were associated with quite wide 95% confidence intervals,
this being explainable by the same factors as the
poor rnodel fits (Figs. 2, 3, 4, and 7). However,
the indices for the Comrnon Eider in southern
sea districts, for the Cornrnon Gull in southern
sea districts, for the Lesser Black-backed Gull
everywhere except in the southern Bothnian
Bay, for the Herring Gull in ali sea districts, and
for the Great Black-backed Gull in southern sea
districts had relatively narrow confidence intervals. The narrowness of the confidence limits
was explainable by the large sarnple size (Eider,
Herring Gull), and by good model fit (Greater
Black-backed Gull).
The sea district covariate had a significant
effect on the indices of both the Eider and gull
species data. With the stepwise selection model
years associated with statistically significant
changes in population trends could be discerned (Table 1). Figures 8 and 9 illustrate the
timing of apparent changes in the population
trends (cf. Table 1). The species-specific changes
in index trends and factors that possibly affected
them are discussed below.
Common Eider

The mid-1990s marked a turning point in the development of the Finnish Common Eider population. Prior to that, only the populations in the
Gulf of Finland had been declining (by 20 %
since 1996), but the growth in the core areas in
the SW still prevailed (an increase by 29% was
noted in 1986-97) and no overall decline was yet
discernable. At present, populations in the SW
Archipelago are declining by 8-16% per year (=
range of the means of all the census areas). These
figures match the 15% annual adult mortality of
Eider females in Finland (as derived from the
Söderskär population in the Gulf of Finland,
both during a population increase in 1982-86
and during a population decrease in 1987-90).
The population of the southern Bothnian Bay
seems to be declining as well, although the confidence limits in Fig. 7 are wide. No unambiguous trend can be inferred from the scarce data of
the northern Bothnian Bay, where the species's
range abruptly ends.
For the western census areas, only anecdotal
evidence exists of the fledgling production. In
recent years it indicates a failing reproduction
rate due to high duckling mortality. More concrete evidence is available from the Gulf of Finland. Here a collapse of duckling survival in
1996 resulted in a drastic decline in recruitment
rates 2-3 years later (age of first breeding) and a
consequent population decline. Conversely,
1997 and 1998 were better-than-average years
with good numbers of fledglings; consequently,
the population declines have levelled off recently, although not as much as expected. Claimed
increases in mortality on the wintering grounds
off Denmark may play their part too, although
little is known about their effects on Finnish
breeding stocks.

LINNUT-VUOSIKIRJA 2001

Valtakunnallista linnustonseurantaa

Haahkan ja lokkien kannankehitys

Harrnaalokkeja (Larus argentatus). © Torni Muukkonen
Herring Gull.
Black-headed Gull
Unlike other species treated in this report,
Black-headed Gulls cannot readily be monitored by making censuses at permanent monitoring sites only. The species has a habit of
switching colony site, and sudden colony disappearances make for fluctuating census results.
For this reason the TRIM programme was not
applied to this species. The population is densest on the Bothnian Bay coasts where there is
ample access to low-lying grassy islets for
breeding. Feeding opportunities have been
greatly enhanced by mink farms. In the Gulf of
Finland and in the SW Archipelago the colony
distribution is more scattered. No drastic declines similar to those found in coastal bays and
lake areas have been noted in sea districts, although numbers seem to have been suffered a
ternporary decline earlier in the 1990s.
CommonGull
During 1986-2001 Common Gulls have increased slightly numbers along most of the coast
(Fig. 3). This does not apply to the Gulf of Finland, however, where several monitoring sites
report decreasing trends. Some of the decreases
started already in the 1970s, concurrently with
the steep increase of Herring Gull populations.
The present Common Gull population of the entire coastline nurnbers about 46,000 pairs, a 10%
increase from the beginning of the monitoring
period. In most sea districts the species is the
most abundant gull. However, in the northern
Bothnian Bay it is outnurnbered by the Blackheaded Gull.
Locally Common Gull reproduction has
been severely hampered by Herring Gull predation. Predatory Herring Gulls take eggs and
chicks. In detailed field studies the predation
rate has been shown capable of devastating the
entire chick production of Common Gull colonies. Despite the relatively low number of predators (only about 5% of Herring Gulls engage
in chick predation), local predation effects on
Common Gull population trends can be high.
Lesser Black-backed Gull
The well-known decline of the nominate Lesser
Black-backed Gull Larus fuscus fuscus has continued in the south, whereas local recoveries
have taken place in the Bothnian Bay. The total
coastal population is estirnated at 3,700 pairs.
The latest evaluation of threatened bird species inFinland classifies the Lesser Black-backed
Gull as "vulnerable" (following new IUCN criteria). Studies have been conducted on the
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mechanisms of the decline in the Gulf of Finland, and comparative studies made with in the
central Bothnian Bay (Fig. 5). Herring Gull predation on chicks is a locally important factor, but
ultimately the species's reproduction is most affected by internal chick diseases, making them
unable to digest food. No nutritional deficiencies nor failure in parental behaviour have been
detected. Occurrence of the diseases may be
connected with the high levels of PCBs measured in chicks and adults in the Gulf of Finland.
HerringGull
There is a pronounced opposite trend in the
southern coast population of Herring Gulls as
compared with the west coast population (Fig. 2).
Gull colonies in the Gulf of Finland started to
show a marked decline already in the 1980s, and
those in SW Archipelago did so from 1997 on,
whereas the Bothnian Bay populations are still
thriving. Since the latter ones represent only a
quarter of the total coastal population they do not
change the overall picture: the Herring Gull is no
longer an exclusively expanding species. Apart
from a few discrete areas in the SW where gulls
are still persecuted and even systematically
culled, the declines seern to be of natural origin.
The distinct low of 1993 depicted in the population graphs is enigmatic. It is strikingly uniform over most of the sea districts. The sarne
holds for the Common Gull and the Great
Black-backed Gull as well, but is absent in the
Lesser Black-backed Gull graph. The latter species is the only one among N ordic gulls showing
long-distance migration habits and wintering
outside the Baltic. Yet, no comrnon explanation
for the 1993 low in Nordic ambient conditions
has been detected so far. The weather in spring
and early summer (when censuses were made)
was benign and therefore no large-scale disappearances of eggs and nests occurred prior to
count. The preceding winter was mild over the
entire NW part of Europe with no hints of elevated winter mortality. However, no data exist
on essential population parameters such as the
rate of recruitment or immature mortality. The
equally steep recovery in the following year remains a mystery as well.
Great Black-backed Gull
Concurrently with the declining numbers of human settlernents in the archipelagos, numbers of
Great Black-backed Gulls rose during the 1960s
to 1980s. Persistent persecution by hurnans has
been diminishing, but for unknown reasons the
increasing population trend has now ceased

(Fig. 6). The present population estimate is 2,800
pairs. Most pairs breed solitarily in scattered locations on srnall rocks, mainly confined to the
outermost archipelago. Great Black-backed
Gulls breed early in spring and are not much affected by leisure boating or other recreational
activities in the archipelago. However, next to
nothing is known about their demography or
about the reasons for current declines in the
Gulf of Finland and SW Archipelago.
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