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uuri osa maamme saaristolinnuston
kokonaisyksilömäärästä
koostuu muutamasta korostuneen
runsaslukuisesta lajista. Haahkan, kalalokin ja lapintiiran yksilömäärät ovat
kymmenissä tuhansissa etelärannikolla,
naurulokin, kalalokin ja lapintiiran samoissa Perämerellä (Väisänen ym.
1998). Useimmat muut lajit ovat paljon vähälukuisempia. Muuttuva saaristolinnusto -ki1jan (Hilden & Hario
1993) 27 saaristolintulajin mediaani
kannankoko oli 1990-luvun alussa vain
3 100 paria.
Voimakkaimmin runsastuneita lajeja
viime aikoina ovat olleet suurikokoiset
lajit: merimetso, kyhmyjoutsen, haahka,
ristisorsa, kolme hanhilajia sekä paikoin
harmaahaikara. Samanaikaisesti entiset
suurikokoiset mahtilajit, hannaalokki ja
merilokki, ovat monin paikoin vähenemässä. Isojen lokkien saalistus kohdistuu yleensä pienikokoisiin lajeihin. Edellä mainitut suurikokoiset menestyjät ovat
harmaalokkia isompia ja siten predaatiopaineen ulkopuolella. Ne voivat olla
myös liian kova vastus minkille. Tehostetun minkinpyynnin toivotut vaikutukset eivät ole näkyneet niiden kannoissa,
vaan ne ovat joko runsastuneet tai taantuneet minkin poistopyynnistä riippumatta (Nordström 2003).
Runsaslukuisten lintu- ja nisäkäspetojen saalistukselta välttyminen voi olla
yksi syy isojen lajien voittokulkuun,
mutta ei vannaankaan ainoa. Seuraavassa tarkastellaan näiden isokokoisten lajien viimeaikaista kantojen kehitystä ja
eräitä niihin vaikuttaneita tekijöitä.
Merimetsosta on julkaistu omia katsauksiaan toisaalla (esim. Rusanen ym.
2002), joten siihen ei puututa. Harmaahaikarasta on vielä liian niukasti aineistoa kattavaan analyysiin ja ristisorsa käsitellään toisessa yhteydessä.
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Aineisto ja menetelmät
Valtakunnallisen saaristolintuseurannan
yleiset tavoitteet ja menetelmät on esiLINNUT-VUOSIKIRJA 2003

tetty toisaalla (mm. Hilden 1987, Koskimies & Väisänen 1988). Kuvassa 1
on esitetty näytealueet,joiden aineistoja
on käytetty tämänkertaisessa katsauksessa. Havainnoijien nimien lisäksi kuvatekstiin on liitetty tutkittujen saarten
lukumäärät sekä kirjallisuusviitteet niistä julkaisuista, joihin osa aineistoista
pohjautuu. Kaikilta alueilta ei kaikilta
vuosilta ole laskenta-aineistoja, mutta
valitut alueet ovat niitä, joilta laskentoja on eniten ja varsinkin vuoden 1997
jälkeen.

Kannanmuutosindeksit
Kannanmuutosindeksit ja niiden tilastolliset luotettavuusvälit laskettiin TRIMohjelmalla (Trends and indices för monitoring data; Pannekoek & van Strien
2004) samaan tapaan kuin aikaisemmassa haahkaa ja lokkeja koskeneessa Linnut-vuosikirjan rapo1tissa (Hario & Rintala 2002, ks. myös Tiainen ym. 2001).
Laaja-alaista seuranta-aineistoa voisi
luonnehtia tietyn lajin populaation ajallista ja alueellista muutosta kuvaavaksi

aika x paikka -havaintomatriisiksi, jossa
solukohtaiset lukumäärät kuvaavat osapopulaatioiden kokoa tietyllä paikalla
tiettynä laskentavuotena. Jos aineisto
olisi täydellinen, eli jokaisessa matriisin
solussa olisi lukuarvo, koko populaation kannanmuutosindeksin laskeminen
olisi suhteellisen helppoa ja tuloskin olisi
luotettava, jos kokonaisyksilömäärä olisi riittävän suuri.
Laajoissa seuranta-aineistoissa havaintomatriisi kuitenkin useimmiten sisältää
huomattavan osan puuttuvia arvoja, mikä
johtaa helposti hyvin suuriin virheisiin
kannanmuutosarviossa, jos puuttuvien
havaintojen osuutta kannanmuutokseen
ei oteta huomioon. TRIM soveltaa
log-lineaarisia malleja havaintomatriisin
puuttuvien arvojen estimointiin. Näin
täydennetystä aineistosta laskettuna kannanmuutosindeksit ovat luotettavammat
kuin esimerkiksi vielä yleisesti käytössä olevalla ketjutusmenetelmällä (engl.
chain method) tuotetut indeksit (Bibby
ym. 1992, ter Braak ym. 1994, Thomas
1996, van Strien ym. 2001). Malleja yksinkertaistamalla hyvinkin vähän havaintoja sisältävästä aineistosta on mahdol-

Valkoposkihanhi matkalennossa - ei enää pelkästään Novaja Zemljalle. Suomen pesimäkanta on jo useita satoja pareja. © Antti Below
Although initially introduced, the Barnacle Goose is currently spreading on its own wings
throughout the Baltic coasts. © Antti Below
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Suomenlahti - Gulf of Finland
1. Itäisen Suomenlahden kansallispuisto (85-100, jotka pääosin kans.puistorojauksen sisällä), T. Hokkanen, A. Vuorio, U. Koponen 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
48. Sipoo (120), M. Luostarinen
5. Helsinki ( 164), Ekotutkimus 1989, M. Luostarinen
6. Espoo (116), Ekotutkimus 1985, M. Luostarinen
7. Itä-Kirkkonummi (16+), P. Pirinen, S. Laukkanen, J. Ceder
8. Kirkkonummi, Rönnskär (16), P. Ikonen ym., Pöyhönen 2002
9. Tammisaari, Strämsö (8), J. Niittylä
26" i5 0
10. Tammisaaren itäinen saaristo (40), Koistinen & Palmgren 1976, Rusanen 2002 ~ r;, ~
11. Hanko, Tvärminne (16 haahkasaarta, 60 muuta), M. Kilpi, M. Öst
O 0
Lounaissaaristo - SW archipelago
0
12. Drogsfjärd, Gullkrona (23), M. Rautkari
13. Dragsfjärd, Vänö (77), Miettinen 1997, M. Nordström ym.
14. Nauvo-Paroinen, Trollö (36), R. Lemmetyinen, M. Nordström, Mia Rönkä ym.
15. Nauvo, Trunsö (60), J. Högmander, M. Nordström ym.
16. Korppoo, Brunskär (n. 65), M. Nordström ym.
17. Korppoo, Jurmo-Utö (n. 65), M. Nordström ym.
18. Rymättylä, Aasia (n. 40 km 2), Saari 1999, L. Saari
19. Velkua (19), von Numers 1995, M. v. Numers
20. Kustavi (29), R. Blomqvist, R. Tenovuo, Mia Rönkä ym.
22
21. Lokalahti (17), R. Blomqvist
•
Pohjanlahti, eteläinen - southern Bothnian Bay
22. Rauman eteläinen saaristo (12), T. $antamaa ym.
23. Luvia (28), Mäntylä ym. 1993, /. Lilja
238. Pori, Kuuminainen (26), K. Nuotio, K. Helppi, K. Jutila ym,
Erkkilä & Jutila 1994
24. Merikarvia, Köörtilä ( 18), M. Saiha
•10
25. Merenkurkku, pohjoinen (148), Pahtamaa 1999, Waren 2000, T. Pahtamaa
26. Mustasaari, Valassaaret (n. 80), J. Hägg
Pohjanlahti, pohjoinen - northern Bothnian Bay
27. Luoto (63), H. Tikkanen, R. Jakobsson, R. Wistbacka, Kanckos ym. 2003
28. Pietarsaari (4), R. Wistbacka
29. Kokkola (12), H. Hongell
30. Ii, Krunnit (23), Helle ym. 1988, R. A. Väisänen, T. Eskelin
31. Simo-Tornio (n. 150), P. Rauhala
Muita laajoja alueinventointeja, joita on hyödynnetty tässä katsauksessa, olivat Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen (Stjernberg 1986) ja Suupohjan rannikon (Byho/m 2001) sekä Perämeren kansallispuiston (Rauhala 1999) laskennat. Nämä eivät kuitenkaan ole
pysyviä saaristolintuseuronnan näytealueita eivätkä siten sisälly yo. luetteloon.

Kuva 1. Saaristolintuseurannan näytealueet, joilta saatiin aineistoja tähän katsaukseen. 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 were received. The
number of islands monitored is in brackets, followed by the names of the census takers and/or the citations to publications.

lista analysoida populaation pitkän aikavälin muutostrendejä. TRIM sisältää nmsaasti eri optioita mallien parametrien
keskivirheiden estimointiin, mikä mahdollistaa mm. vuosittaisten kannanmuutosindeksien luotettavuusvälien asianmukaisen määrittämisen.
Havaintoja luokittelevien muuttujien
(kovariaattien) avulla on mahdollista
tutkia kannanmuutosten eroja esimerkiksi eri maantieteellisillä alueilla. Sovitimme osaan malleista yhden kovariaatin (merialue), joka sisälsi kolme
luokkaa (Suomenlahti, Lounaissaaristo ja Pohjanlahti).

Tulokset ja tarkastelu
Aineisto analysoitiin askeltavasti (engl.
stepwise) siten, että indeksiaikasarjois-
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sa näkyvät vain tilastolliset merkitsevät
tai likimain merkitsevät suunnanmuutokset (taulukko 1, ks. myös kuvat 2-4).
V alkoposkihanhen malli muodostui
kaikkein yksinkertaisimmaksi: yksi pesivä pari laskettiin Helsingin näytealueella vuonna 1989, mistä lähtien koko
populaatio on kasvanut vuosittain 1,45ket"taiseksi edellisvuoteen nähden aina
vuoteen 2003 saakka ollen tuolloin n.
270-kertainen vuoden 1989 populaatioestimaattiin nähden. Kasvusuuntauksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia, joten malliin riitti yksi
muutoskohta ( 1988; taulukko 1, kuva 4).
Aineiston hanhilajien kokonaiskannat
ovat nousseet tilastollisesti merkitsevästi koko jaksolle laskettujen trendikertoimien t-testien perusteella (merihanhi ja
valkoposkihanhi: P<0,001, kanadanhanhi: P<0,01; vrt. kuva 4). Myös kyhmy-

joutsenen koko jaksolle laskettu nousu
oli tilastollisesti merkitsevä (P<0,001 ),
kuten arvata saattaa koko aineiston kannanmuutosindeksien kapeista luotettavuusväleistä (kuva 2).
Kyhmyjoutsen

Kyhmyjoutsenen muuten nousujohteisessa kantakäyrässä näkyy kolmen viime jäätalven vaikutus Suomen kantaan
vuosina 1994, 1996 ja 2003. Pesivien
parien määrät romahtivat näyttävästi,
mutta nousivat heti seuraavan vuonna
( 1995 ja 1997) lähes entiselleen, mikä
ilmentää paremminkin pesimättömyyttä
kuin todellista kuolevuutta. Talvesta
2002/03 palautumisen pitäisi näkyä saaristolintuseurannan aineistoissa kesän
2004 kohoavina pesämäärinä, ellei jääkeväästä muodostu sitkeän pitkäkestoisLINNUT-VUOSIKIRJA 2003
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Taulukko 1. Kyhmyjoutsenen (Cola), haahkan (Smol), merihanhen (Aans), kanadanhanhen (Bcan) ja valkoposkihanhen (Bleu) indeksiaikasarjojen (kuvat 2-4) suuntausten muutosten Wald-testisuureet (Wald), vapausasteet (DF), ja tilastollinen merkitsevyydet (P) vuosilta 19862002. Kun DF = 3, Wald-testisuure mittaa indeksisuuntausten tilastollista eroa merialueiden välillä yhden jakson aikana ja suuntausten
muutoksia merialueella ennen ja jälkeen muutoskohdan (merkitsevä testisuureen arvo voi olla seurausta jommastakummasta tai kummastakin). Muissa tapauksissa (DF = 1) testataan indeksisuuntauksien muutoksia merialueella.
Table 1. Wald statistics (Wald), degrees of freedom (DF), and statistical significances (P) af trend parameters among the Mute Swan (Cola),
the Eider (Smol), the Greylag Goose (Aans), the Canada Goose (Bcan), and the Barnacle Goose (Bleu) considering years 1986-2002 (see
aisa Figs. 2-4). When DF = 3, Wald statistics measures statistical differences in trends according ta sea areas during a single period and
according to trends before and after a change point (significant test statistics may be the result of both of the effeets or only of the other
ane). ln the rest af the cases (DF = 1) trends before and after a change point within a sea area are tested.

Cola
Muutoskohta
Change
point

Wald

Aans

Smol

p

DF

1986

Wald

DF

p

Wald

DF

p

16,4

3

< 0,001

8,8

3

0,0325

1987
1988

28,6

3

< 0,001

1989

24,4

3

< 0,001

16,3

3

0,0010

1990
1991

15,2

3

0,0016

20,2
18,2

3
3

< 0,001

36,5

3

< 0,001

Bleu

Bcan

Wald

DF

p

6,7

1

0,0095

10,5

1

0,0012

8,8

1

0,0029

15,1

3

0,0017

< 0,001

14,5

3

0,0023

22,5

1

< 0,001

5,7

3

0,1282

8,8

1

7,9

1

0,0030
0,0050

1992
1993

40,1

35,6

3
3

< 0,001

1994

< 0,001

32,7

3

< 0,001

1995
1996

72,1

3

< 0,001

26,8

3

< 0,001

60,3

< 0,001

1997

43,2

3
3

6,4

3

0,0943

6,8

1

0,0092

6,2

3

0,1031

2,1

1

0,1476

1,7

1

0,1877

17,3

3

<0,001

2,2

1

0,1376

Wald

DF

p

451,7

1

< 0,001

< 0,001

16,7

1998

3

< 0,001

1999
2000

10,7

32,8

3

< 0,001

4,8

3
3

0,0135

2001

0,1896

30,8

3

< 0,001

2002

48,9

3

< 0,001

14,2

3

0,0026

ta. Seurantajakson kolmen ensimmäisen vuoden tasainen trendi johtuu osaltaan kolmen jäätalven jatkumosta, jossa 1986/87 oli yksi vuosisadan ankarimmista (Seinä ym. 2001). Lisäksi kyhmyjoutsenen parimäärät olivat oikeasti
tuolloin vielä varsin pieniä useilla seuranta-alueilla (ks. jäljempänä).
Erityisesti talvina 1994 ja 1996 rannikkovesien jäätyminen Ahvenanmerta
myöten ja osin Tanskassakin vaikeuttivat joutsenten ravinnonsaantia, ja eteläisellä Itämerellä kyhmyjoutsenet olivat ihmisen lisäruokinnan varassa. Pesimiseen tarvittavan lisäenergian linnut
saavat tehostamalla ravinnonottoaan, ja
kyhmyjoutsenella pesiminen on paljolti
riippuvainen talvella kerättyjen varastorasvojen määrästä (Birkhead ym.
1983). Noina vuosina Suomeen palaavat joutsenet saattoivat olla tavallista
laihempia, eikä tarvittavia varastorasvoja ollut. Mahdollisesti monet pariskunnat eivät palanneet edes kotisaarilleen,
ja niinpä sekä pesä- että lintumäärät
olivat tavallista pienempiä (ks. myös
Koskinen ym. 2003).
Suoranaisen nälkiintymisen lisäksi
LINNUT-VUOSIKIRJA 2003

pesimättömyyttä voi aiheuttaa kiristynyt pesimäaikataulu myöhäisenäjääkeväänä. Pesyeen munimiseen menee pari
viikkoa, haudonta-aika on viisi viikkoa
ja poikasten kasvukausi 4--5 kuukautta. Esimerkiksi vuonna 2003, kun jäät
lähtivät keskisellä Suomenlahdella vasta 6. toukokuuta, poikaset olisivat olleet lennossa vasta marraskuussa. Vastassa saattaa silloin olla varhainen talventulo, kun rannikkovedet voivat jäätyä jo lokakuulta alkaen, kuten kävi viimeksi vuonna 2002. Pesinnästä luopuminen on silloin "järkevä ratkaisu".
Kumpi näistä tekijöistä sitten painaa
enemmän luopumispäätöksessä, heikentynyt kunto vai myöhästyminen, on
hankala arvioitava; molemmathan vaikuttavat useimpina huonoina vuosina
yhtä aikaa.
Kyhmyjoutsen on nykyään niin hallitseva elementti me1imaisemassa, että
harvoin tulee ajatelleeksi, kuinka uusi
tulokas se itse asiassa on. Maarianhaminan puistolammikoiden istukkaista
1930-luvulla laji levisi hitaasti Turun
saaristoon 1950-luvulla. Vuonna 1969
koko maan kanta oli vasta 125 pesivää

paria, joista puolet Ahvenanmaalla, loput Turun saaristossa (Tenovuo 1975).
Istutuksia tehtiin myös Tammisaaressa ja Inkoossa, ja kyhmyjoutsen alkoi
olla yhä tavallisempi näky Uudellamaalla 1970-luvulla. Ensipesinnät Helsingin seudulla olivat vasta 1980-luvun
alussa (Laajalahti 1981, Kallvik 1982).
Porvoon Söderskärille laji ehti 1986,
Aspskärille 1990 ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon 1992.
Pohjanlahdella laji on levinnyt koko
Selkämerelle ja Merenkurkun eteläiseen saaristoon, mutta on peräti vähälukuinen Kokkolan korkeudella. Valassaarten ensipesintä todettiin 1990
(vuonna 2000 5 paria) ja Luodon ensipesintä 1996. Perämeri on pääosin vielä valloittamatta, mutta jäätalven pituus
saattaa siellä muodostua pysyväksi esteeksi.
Pesälaskentojen perusteella kokonaiskantamme on lähes nelinkertaistunut
sitten 1990-luvun alun ja on nyt noin
8 000 paria. Runsastumista voi jatkua
vielä pitkään, sillä kyhmyjoutsenella ei
saaristolintuyhteisössä ole kilpailijoita
eikä vihollisia. Tiheän kannan alueilla,
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kuten Rymättylän Aaslalla, lajinsisäinen kilpailu parhaista reviireistä on kuitenkin johtanut lisääntymismenestyksen heikkenemiseen, kun uudet parit
joutuvat tyytymään huonompiin habitaatteihin (Nummi & Saari 2003) ja kun
vesikasvillisuuden laidunnuspaine saattaa olla köyhdyttämässä vanhoja ydinalueitakin (Koskinen ym. 2003).

Haahka
Haahkakantojen kehityssuuntia ja niiden syitä on kuvattu aikaisemmissa katsauksissa, joten seuraavassa esitellään
vain lyhyesti vuoden 2001 jälkeinen
haahkatilanne.
Kannalasku jatkui Suomenlahdella,
näytti pysähtyneen Lounaissaaristossa
ja kääntyi nousuun Pohjanlahdella
(kuva 3). Lounaissaariston kannanlaskun pysähdys on kuitenkin aineistoharha, sillä ulkosaariston runsashaahkaisimmat näytealueet (Vänö, Trunsö, Jurmo-Utö, Brunskär) jäivät laskematta
vuonna 2003. Niiden yhteenlaskettu
pesämäärä oli vähentynyt n. 16 % (893
pesää) vuonna 2002 edellisvuodesta.
Suurimmillaan romahdus oli ollut Jurmo-Utössä (n. 23 %, 561 pesää) ja Vänössä (jossa kaksi näytealuetta; n. 28
%, 249 pesää). Koko Lounaissaaristossa lasketuilla näytealueilla pesien nettovähennys oli n. 8 % (676 pesää) vastaavana aikana. Haahkakannoiltaan eniten romahtaneet näytealueet pienentävät vuoden 2002 koko aluetta kuvaavan kannanmuutosindeksin arvoa suhteessa vuoteen 2003, jolloin kyseiset
suhteellisesti eniten romahtaneet haahkapopulaatiot eivät olleet mukana aineistossa. Vaikka kannat olivatkin laskusuuntaiset useimmilla näytealoilla
vuosina 2002-2003, indeksit eivät laske, koska jostain syystä yhtään Lounaissaariston voimakkaasti romahtanutta
näytealuetta ei ollut edustettuna vuoden
2003 seurannassa. Kyseessä onkin mielestämme melko harvinainen otantaongelma, jota ei olisi kohdattu, jos Lounaissaariston tutkimusalue olisi laskettu kattavammin kuin nyt tapahtui tai jos
laskettavat näytealat olisi valittu satunnaisesti. Toisaalta emme tiedä, mikä
puuttuvien näytealueiden kannan tilanne oli vuonna 2003,jotenjäämme odottamaan vuoden 2004 tuloksia suuntausten selvittämiseksi.
Näytealueiden pesämäärät yleensä
pienenivät vuonna 2003. Pohjanlahden
aineistossa ovat Suupohja, Merenkurkku ja Valassaaret jääneet jo useana
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vuonna laskematta, joten Pohjanlahdellakin vuoden 2003 tulos painottuu pienalueille. Rannikon yhdistetyn kannankäyrän yleissuuntaus on tosiasiassa
edelleenkin laskeva eikä ylöspäin kääntyvä. Vuodesta 2000, jolloin kanta arvioitiin 170 000 pariksi, laskua on ollut useimmilla alueilla 10-15 %, joten
nyky kantamme lienee noin 150 000 paria.
Vuoden 2002 lentopoikastuotto oli
erinomaisen hyvä. Suomenlahdella se
oli peräti toiseksi paras sitten 1980-luvun lopun (vuosi 1997 oli paras). Tämä
tarkoittaa sitä, että alamaissa oleva kannankehitys saattaa vuosina 2004-2006
hieman kohentua, kun 2002 vuosiluokka saavuttaa sukukypsyyden ja rekrytoituu. Tämä on vain tilapäistä, sillä
vuoden 2003 poikastuotanto oli vastaa-

vasti katastrofaalisen huono ja näkyy
viimeistään parin vuoden päästä kaikkialla rannikoillamme. Poikaset katosivat viime kesänä maisemasta jo pieninä untuvikkoina. Useimmilla seurantaalueilla lentopoikastuottoa luonnehdittiin "erittäin heikoksi" tai "äärimmäisen heikoksi".
Syynä olivat ilmeisesti haahkojen
omat taudit, todennäköisesti virusinfektiot. Ne tyhjensivät saatiston haahkapoikueista parissa viikossa sitä mukaa kuin
poikueita tuli vesille. Ilmiö on tuttu aikaisemmilta vuosilta 1990-luvulla, jolloin sitä opittiin rekisteröimään (Hario
ym. 1995, Hollmen ym. 1996). Tuolloin loisiin kohdistunut tutkimus laajeni viruksiin. Esim. vuosien 1996ja 1999
mittavat joukkokuolemat haahkanpoikasten keskuudessa olivat virusten ai-
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Kuva 2. Kyhmyjoutsenen kannankehitys Suomen merialueilla vuosina 1986-2003. Ylempi
ja alempi 95 %:n luotettavuusraja on merkitty kuviin yhtenäisellä ohuella viivalla. Vuosina
1986-1988 kanta ja aineisto olivat niin pienet, että merkitseviä suuntauksia ei tuolle jaksolle ollut osoitettavissa. Näin ollen vuoden 1988 indeksi on asetettu 100:ksi, johon verrataan
jälkimmäisten vuosien indeksejä. Jos tietyn vuoden luotettavuusväli ei kata lukua sata, kannanmuutos on ollut tilastollisesti merkitsevä suhteessa vuoteen 1988 (P<0,05). Muutamissa tapauksissa aineisto on ollut niin pieni, että mielekkäitä alempia luotettavuusrajoja ei
ollut mahdollista laskea. Huomaa y-akse/in log-asteikko.
Fig. 2. Population trends of the Mute Swan in Finnish sea areas in the period 1986-2003.
Upper and lower 95% confidence limits are denoted with thin Iines. ln the beginning of the
time series ( 1986-1988), the breeding population and the sample were so small that statistically significant trends were not detectable for that period. Thus, the base year is 1988
(index = 100). Jf confidence belt of a certain year exceeds an index of one hundred, a
statistically significant (P<0.05) population change in relation to 1988 is evident. Meaningful lower confidence limits were not possible to be estimated for ali the cases due to insufficient data. Note log scale in the y-axis.
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heuttamia (Hollmen 2002, Hollmen ym.
2002). Myös aikuisilla haahkoilla on
omat viruksensa, jotka voivat aiheuttaa
mittavia kuolevuuksia, kuten keväällä
1998 koiraiden keskuudessa Utön ja
Jurmon vesillä (Hollmen ym. 2003).
Virusseurantaa ei ole valitettavasti
enää jatkettu Suomen menetettyä virustutkijansa aivovientinä Yhdysvaltoihin.
Jonkinlainen uusi seurantajärjestelmä
olisi kuitenkin syytä luoda, sillä tutkimuksen ote poikaskuolemista kirpoaa
helposti, ellei ilmiön rekisteröimiseen
ennalta varauduta. Näytteiden saanti ja
käsittely on hankalaa ja edellyttäisi
omaa projektia koko rannikolle. Suomella on haahkan patogeenitutkimuksessa selvä etumatka muiden maiden
merilintututkijoihin, ja siihen kannattaisi panostaa. Saaristolintuseuranta antaa
mitä parhainta tausta-aineistoa tällaisellekin tutkimukselle.
Haahkakantojen dynamiikka on tätä
nykyä laajan kiinnostuksen kohteena
Itämeren ja Pohjanmeren piirissä, semminkin kun kannat ovat kääntyneet laskuun ja meriympäristön tilassa havaitaan monia hälyttäviksi tulkittuja merkkejä (Desholm ym. 2002). Ravitsemuksella ja raskasmetallikuormituksella on
todettu yhteytensä munivien naaraiden
kuntoon ja pesimäsuoritukseen (Hario
& Kekkinen 2000, Hollmen ym. 2001,
Öst ym. 2003),ja Suomessakin on haahkoja kuollut lyijymyrkytykseen (Franson ym. 2000). Myös runsastuva merikotkakanta sattaa paikoin heikentää
haahkan pesimämenestystä (Kilpi &
Öst 2002).

Merihanhi
Merihanhen kantakäyrä kuvastaa hyvin
"isojen lintujen" voittokulkua nykysaaristossa. Kaikilla merialueilla kanta on
noussut sitten vuoden 1992, jolloin se
palautui arvoituksellisesta notkahduksestaan 1980-luvun lopulla. Voimallisinta levittäytyminen on ollut Suomenlahdella, jossa Itäisen Suomenlahden
kansallispuiston parimäärä on liki kymmenkertaistunut. Samalla laji on alkanut pesiä pienissä yhdyskunnissa ja väljissä ryhmittymissä. Muilla merialueilla kasvu on edennyt varsin yhdenmukaista vauhtia. Yhdyskuntapesiminen
on toki niilläkin yleistynyt.
Kokonaiskantamme on arvioitavissa
3 500 pariksi eli runsaat kaksi kertaa
suuremmaksi kuin 1990-luvun alussa.
Merihanhi pesii meillä pelkästään rannikoilla, ja esiintymisen painopiste on
LINNUT-VUOSIKIRJA 2003

Somateria mollissima

Haahka

~

1:J

.s

Suomenlahti

Lounaissaaristo

Gulf of Finland

SW Archipelago

130
120
110
100
90

350
300
250

80

150

200

70
60

100

50

80
70

(l)

0)

C:
Cll

.c:

1986

(.)

1989

1992

'ui
-"
Q)
-0
C

1995

2001

1998

1992

1995

1998

Pohjanlahti

Yhdistetty

Combined
180

.8
:::,

100

160

70

140

~

1989

Bothnian Bay

'ui 160
:::,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1986

1

2001

50
120
100

20
10

80
1

1

1986

1 1 1

1

1

1

1 1 1

1989

1992

1995

1

1998

1

1 1

2001

1986

1989

1992

1995

1998

2001

Kuva 3. Haahkan kannankehitys Suomen merialueilla vuosina 1986-2003. Ylempi ja alempi
95 %:n luotettavuusraja on merkitty kuviin yhtenäisellä ohuella viivalla. Vuoden 1986 indeksi on asetettu 100:ksi, johon verrataan jälkimmäisten vuosien indeksejä. Jos tietyn vuoden luotettavuusväli ei kata lukua sata, kannanmuutos on ollut tilastollisesti merkitsevä
suhteessa vuoteen 1986 (P<0,05). Huomaa y-akselin log-asteikko.
Fig. 3. Population trends of the Eider in Finnish sea areas in the period 1986-2003. Upper
and lower 95% confidence limits are denoted with thin Iines. The base year is 1986 (index
= 100). Jf confidence belt of a certain year exceeds an index of ane hundred, a statistically
significant (P<0.05) population change in relation to 1986 is evident. Note log scale in the
y-axis.

ulommissa saariston osissa. Laji suosii
rauhallisempia saariston osia kuin kyhmyj outsen ja Branta-hanhet. Niinpä
merihanhi puuttuu kokonaan pääkaupunkiseudun saaristoista,ja on runsaimmillaan Saaristomeren ulko-osissa
(Vänö, Trunsö, Jurmo-Utö, Bnmskär),
joilta taas molemmat Brantat vielä
puuttuvat.
Merihanhikannan nousu on palautumista liiallisen metsästyksen ja sotavuosien myllerrysten tuottamasta romahduksesta, joka itse asiassa koski
kaikkia saaristolintujamme. Vuonna
1950 koko maan merihanhikanta oli
vain 130 paria, joista sata paria Perämerellä. Vuoden 1981 kokonaiskannan
arvio oli vasta 300 paria, mutta sittemmin palautuminen on ollut ripeätä.
1990-luvun alussa merihanhi oli palannut kaikille entisille asuinalueilleen,
kannan runsauden painopiste oli jälleen
Lounaisaaristossa. Lajin pesäpaikkavaatimukset ovat erittäin väljät (Blomqvist & Tenovuo 1980), joten levittäy-

tyminen saattaa jatkua pitkään, mikäli
metsästysjärjestelyt takaavat elinvoimaisen kannan rakenteen.
Pitkäaikaisin tyhjiöalue Keski-Pohjanmaan rannikolla on sekin vihdoin
kuroutumassa umpeen. Kannan kasvua
pohjoisella Perämerellä on seurannut
lajin levittäytyminen etelämmäksi Rahjan ja Kokkolan saaristoihin 1990-luvulla (Hannila ym. 2000, Hongell
2003). Perämerellä laji on vanhastaan
runsas mm. Liminganlahdella (Siira
2002) ja maineikkailla Krunneilla, mutta nykyään se pesii myös uloimmilla
pikku luodoilla laajalti pohjoisinta Perämerta myöten (Rauhala & Suopajärvi 2002).

Kanodanhanhi
Kanadanhanhikantamme on kokonaisuudessaan istutusalkuperää, puolikesy
ja hidas levittäytymään. Kanadanhanhea on istutettu kymmenille paikkakunnille, ja juuri näillä alueilla kanta on
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runsas: rannikoilla Turun, Porin, Helsingin ja Keski-Pohjanmaan saaristoissa. Niiden ulkopuolella laji on työntynyt varsin hitaasti uusille alueille verrattuna esim. valkoposkihanheen, joka
levittäytyy reipasta vauhtia kaikkialle.
Kanadanhanhen yhyttää harvoin mm.
Ahvenanmaalla ja Baltiassa, mihin niitä ei ole koskaan istutettu. Luonnonvaraisia siirtymisiä Uudelta mantereelta
Eurooppaan ei ole liioin koskaan todettu, eikä Englannin vanhasta ja runsaasti rengastetusta kannasta ole rengaslöytöjä Skandinaviasta (Madsen ym.
1999).
Istutusten alkuaikoina kanadanhanhia
ruokittiin meillä talvisin, mutta ruokinnan lopettaminen on pakottanut ne muuttolinnuiksi. Ne matkaavat eteläiseen
Skandinaviaan, Pohjois-Saksaan ja osin
Puolaan asti, joten ne ovat välttyneet Itämeren kovimpien j äätal vien vaikutuksilta toisin kuin esim. kyhmyjoutsen.
Kanadanhanhi runsastui 1970-luvulta 1980-luvulle erittäin ripeästi, ehkä
nopeammin kuin yksikään toinen pesimälintumme (Väisänen ym. 1998).
Runsastuminen eteni vuoden 1987
300-500 parista vuoden 1996 3 0003 500 pariin, ja pesimätöntä kannanosaa laskettiin tuolloin olevan vähintään sama määrä (Vikberg & Tiainen
1996). Kannasta alle puolet pesi sisävesillä istutusalueillaan, ja rannikkokannan osuus oli vahvassa kasvussa.
Vuoden 1996 jälkeen saaristolinnustoseurannan näytealueiden parimäärät
ovat kolminkertaistuneet. Saaristokannan kooksi arvioimme nyt 5 000 paria. Sisämaakannan kokoa ei ole arvioitu.
Kanadanhanhen elinympäristöä rannikolla ovat ruohostoiset merenlahdet ja
sisäsaaiiston rannat, joiden pikku luodoilla se pesii. Se on kuitenkin työntymässä yhä ulommas saaristoon, erityisesti kapeasaaiistoisella Uudellamaalla
ja Selkämerellä. Kymenlaaksossa ja Turunmaalla se on pääasiassa sisemmän
saariston ja mannerrannan laji, joskin
luotopesinnät yleistyvät sielläkin. Saaristomeren ulko-osista se kuitenkin puuttuu täysin. Satakunnan rannikko on vanhastaan vahvaa aluetta, ja Suomen toistaiseksi tiheimmät saaristokannat ovat
Kuuminaisten ja Rauman saaristoissa
(0,41 paiia/km2 ; Mäntylä ym. 1993).
Perämerellä kanta keskittyy istustusalueille Oulun ympäristöön, mutta on
vähitellen levittäytynyt muuallekin.
Ensipesinnät olivat Kokkolan saaristossa vuonna 1999 ja Simo-Tornion ulko-
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Kuva 4. Suomenlahden (a), Lounaissaariston (b), Pohjanlahden (c) ja koko tutkimusalueen
(d) merihanhien sekä kanadanhanhen (e) ja valkoposkihanhen (d) koko tutkimusalueen
kannankehitykset vuosina 1986-2003. Ylempi ja alempi 95 %:n luotettavuusraja on merkitty kuviin yhtenäisellä ohuella viivalla. Vuoden 1986 indeksi on asetettu 100:ksi (paitsi
kanadanhanhella 1987 ja valkoposkihanhe/la 1988; vrt. kuvan 2 selitys), johon verrataan
jälkimmäisten vuosien indeksejä. Jos tietyn vuoden luotettavuusväli ei kata lukua sata, kannanmuutos on ollut tilastollisesti merkitsevä suhteessa lähtövuoteen (P<0,05). Muutamissa tapauksissa aineisto on ollut niin pieni, että mielekkäitä alempia luotettavuusrajoja ei
ollut mahdollista laskea. Huomaa y-akselin log-asteikko.
Fig 4. Population trends of the Greylag Goose in the Gulf of Finland (a), SW Archipelago
(b), Bothnian Bay (c), and in the toto/ study area (d), as we/1 as trends of the Canada Goose
(e), and the Barnacle Goose (f) in the toto/ study area in the period 1986-2003. Upper and
lower 95% confidence limits are denoted with thin Iines. The base year is 1988 (index =
100) with an exception of Canada Goose and Barnacle Goose whose base years were 1987
and 1988, respectively (see the corresponding explanation in Fig. 2). lf confidence belt of a
certain year exceeds an index of ane hundred, a statistically significant (P<0.05) population change in relation to 1988 is evident. Meaningful lower confidence limits were not able
to be estimated for ali the cases due to insufficient data. Note log scale in the y-axis.

saaristossa vuonna 2001. Luodon saaristossa laji on runsaampi, sillä siellä
sitä on voimaperäisesti istutettu Luodon-Öj anj ärvelle Uossa pesi 55 paria
vuonna 1999; Hannila 2003).

Valkoposkihanhi
Harvoin näkee niin kauniin eksponentiaalista kannankehityskäyrää kuin Suomen valkoposkihanhien runsastuminen

1980-luvun puolivälistä nykypäivään
(kuva 4 ). Vuosittainen kannannousu on
ollut 45 prosenttia alkaen vuodesta
1988. Indeksikäyrän muodosta voi päätellä, että populaatiotiheys ei ole vielä
lähelläkään ympäristön kantokyvyn
määräämää teoreettista maksimia, joten
ei ole vaikea ennustaa kasvun jatkuvan
myös lähivuosina.
Helsingin seutu on keskeistä leviämisaluetta, ei vähiten siksi, että KorkeaLINNUT-VUOSIKIRJA 2003
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saari on tuottanut puoli villejä istukkaita Helsingin edustan saaristoon (yht. 52
yks. vuosina 1987-1992). Toinen leviämiskeskus, Turun Ruissalo, sai sekin alkunsa tarhalähtöisestä parista, mutta toisesta suunnasta, Tukholman Skansenista (Laine 1996). Suomenlahdella levittäytyminen on ehättänyt jo itärajan taakse Venäjän puolelle (Hokkanen 2003).
Pohjanlahdella pohjoisimmat parit ovat
Selkämeren keskiosissa, tilapäisesti
pesintä on todettu Raahessa asti, mutta
vakituinen kanta puuttuu Merenkurkusta pohjoiseen. Sisämaasta tunnetaan ainakin kolme pesimähavaintoa: PäijätHämeen Asikkalasta vuodelta 1997
(Lammi 1998), Kymenlaakson Iitistä
vuodelta 1999 (Hokkanen 2003) ja Pohjois-Savon Kuopiosta vuodelta 2003 (J.
Tuomainen).
Pääkaupunkiseudun kanta oli vuonna 2003 jo nelisensataa paria, suurimmassa yhdyskunnassa 63 paria (Luostarinen 2003). Kymenlaaksossa on kolmisenkymmentä paria, mutta väliin jäävän rannikko-osuuden maineikkailla
linnustonsuojelualueilla kanta oli kesällä 2003 vielä varsin harvalukuinen:
Aspskär 1 pari, Långören 2 paria, Söderskär 5 paria. Helsingistä länteen
Kirkkonummella ja Rönnskärillä laji
runsastuu (18 ja 25 paria), mutta yllättäen puuttuu Tvärminnen saaristosta.

Saariston suurikokoiset lajit

Kovin suuria määria ei Lounaissaaristonkaan seuranta-alueilla vielä ole (esim.
Gullkrona 3, Trollö 1 paii), mutta sirotellusti lajia on pitkin Turun saaristoa pienin määrin ulkoluotovyöhykettä lukuun
ottainatta. Ruissalon kanta oli 22 paria
vuonna 1999 (Lehikoinen ym. 2003).
Koko maan pesimäkanta oli vuonna 2003
arviolta 550 paria. Nuorten ja esiaikuisten liittyessä laidunparviin syyskanta on
3 000--4 000 yksilöä.
Valkoposkihanhen kannankehitykseen ihmisellä on voimakas vaikutus.
Euroopan talvikantoja yliverotettiin
metsästyksellä 1960-luvulle, jolloin
aikuisten vuosikuolevuus kohosi 25
prosenttiin. Lopulta Euroopassa talvehti enää 20 000 valkoposkihanhea
Pohjanmeren rannikoilla (Venäjän
kanta) ja 10 000 Brittein saarilla
(Grönlannin ja Huippuvuoren kannat). Rauhoituksen turvin kokonaiskanta kasvoi nykyiseen yli 400 000
talvehtijaan, ja aikuisten vuosikuolevuus aleni 12 prosenttiin, Gotlannin
kannanosan jopa 8 prosenttiin. Valtaosa eurooppalaisesta talvikannasta on
Venäjän lintuja, noin 300 000 yksilöä
(Madsen ym. 1999).
Itämeren pesimäkannan historia tunnetaan varsin tarkoin. Gotlanti ja Öölanti ovat olleet Venäjälle matkaavan
kannanosan muuton levähdys- ja tank-

kauspaikkana vuodesta 1911 lähtien.
Kesti kuitenkin 60 vuotta ennen kuin
laji alkoi pesiä Gotlannissa. Vuoden
1971 ensipesinnän arvellaan koskeneen tarha-alkuperää, mutta tästä ei ole
täyttä varmuutta (Hilden & Hario
1993 ). Kymmenessä vuodessa kanta
kasvoi vitkallisesti 15 pariin vuonna
1979, mutta tämän jälkeen se kääntyi
jyrkkään kasvuun, aluksi eksponentiaalisesti 55 prosentin vuosivauhtia
(1980-1985), sitten hidastuen vähitellen 8 prosenttiin (1988-1992). Vuonna 1992 kanta oli 1 340 paria; nykykanta on runsas 5 000 paria, minkä lisäksi Gotlannin ja Öölannin ulkopuolella pesii Ruotsissa nelisensataa paria (Hokkanen 2003).
Viron kanta sai alkunsa 10 vuotta
Ruotsin jälkeen. Ensipesintä oli vuonna 1981, ja sittemmin kanta on kasvanut 130 pariin (Viron Lintutieteellinen
Yhdistys 2001). Tämänkin kannan arvellaan olevan tarha-alkuperää, todennäköisesti Ruotsista. Läänemeren ruohostoiset, alavat saaret ovat olleet valkoposken muuttoaikaista laidunaluetta
jo paljon ennen Gotlannin pesimäkannan syntyä (Leito 1996)
Itämeren kokonaiskanta lienee nykyään 6 500 paria. Myös Saksan rannikolla ja Tanskassa pesii pieniä määriä
(Madsen ym. 1999). Voimakas kannan-

Kyhmyjoutsen kuuluu soaristolinnustomme menestyjiin. Talvien lauhtuminen ja lyhentyminen on eduksi isokokoiselle pesijälle, jonka poikastenhoitokausi on linnustomme pisimpiä. © Markus Varesvuo
The Mute Swan wi/1 be benefitted by the possible climate change in its breeding. © Markus Varesvuo
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kasvu on edellyttänyt ulkoapäin tulevaa täydennystä (Forslund 1992). Sitä
on arvatenkin saatu "arktikan" matkalaisista, joista kuitenkaan ei ole rengaslöytöjä, koska Venäjällä ei ole lajia
rengastettu. Yllättävästi ruotsalaisia
rengas lintuja on tavattu jokunen Venäjällä, joten kannat ovat osaksi sekoittuneet. Raflaavin löytö koski Malmössä vuonna 1996 puolikesynä puistolintuna syntynyttä valkoposkea, jonka
rengas löytyi kaksi vuotta myöhemmin
naalin pesältä Barentsinmeren pesimäsaarelta 2300 km:n päästä. Todennäköisesti lintu oli ollut koiras, joka talvehtimialueilla oli pariutunut venäläisen naaraan kanssa. Sorsalinnuilla naaraat ovat pesäpaikkauskollisia, ja pariutuminen tapahtuu talvialueilla ja
koiras seuraa naarasta tämän pesimäalueille. Gotlannin kannankasvu ei
kuitenkaan selity yksistään tällä koiraiden rekrytointimekanismilla, sillä
eksponentiaaliseen kannannousuun
tarvitaan uusia naaraitakin.
Useimmat eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset hanhipolaatiot ovat kasvaneet 30-40 viime vuoden aikana.
Yhteneviä syitä on löydetty ainakin
kaksi: parantuneet talvilaitumet ja
alentunut metsästyskuolleisuus. Suomen valkoposkien menestymisen takeena ovat ihmisen luomat poikkeuksellisen helpot laidunnusolot. Taajamien nurmikentille on kylvetty yleensä erilaisia heinäsekoituksia, kuten natoja, röllejä ja nurmikkalajeja, jotka
jatkuvasti niittämällä pidetään nuorina. Vihreää versoa on taijolla pitkälle
syksyyn, kun nurmikko uusiutuu eikä
kuivu pois siementämisen seurauksena kuten luonnossa. Natojen typpipitoisuus kuvastaa valkuaispitoisuutta, ja
sen määrä lisääntyy hanhien ulosteiden myötä. Typen kierto tehostuu samalla tavoin kuin karjan laitumilla.
Hyvän pesimämenestyksen (verrattuna arktisiin alueisiin) syynä on se, että
ravintokasvien kasvukausi on pitempi
ja valkuaispitoista vihantarehua on tarjolla yllin kyllin. Helsingin saarissa pesivät emot vaihtavat siipisulkansa kahden viikon aikana heinäkuun lopulla,
jolloin ne ovat lentokyvyttömiä. Ne ovat
tuolloin erityisen valppaita ja arkoja, ja
poikueet pakenevat pitkältä ja pystyvät
"periskooppiuintiin" Golloin ne altistuvat vesiskoottereiden yliajettaviksi, koska niistä ei näy kuin vähän päätä). Emot
ja niiden poikaset ovat lentokykyisiä
samaan aikaan heinä-elokuun vaihteessa, jolloin ne tulevat saaristosta syys-
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laitumilleen taajamien nurmikoille,
golf-kentille ja raviradoille. Täällä ne
tankkaavat tehokkaasti ennen lähtöään
sysmuutolle Vattimerelle syyskuun puolivälissä.
Ne lähtevät hyvän aikaa ennen pohjoisten lajitovereiden saapumista, joilla on takanaan ja edessään 2000 kilometrin muuttolento, jona aikana ne
menettävät painostaan 15-20 %. Monesti niiden lokakuinen lähtö pohjoisesta on ollut ajolähtö talven edeltä ja monesti niiden lukumäärät ovat huvenneet
keväisistä pesinnän täydellisen epäonnistumisen seurauksena. Kaikesta tästä
luonnollisesta karsinnasta Itämeren linnut säästyvät. Ei ihme, että Suomenkin
kanta on eksponentiaalisessa kasvussa.
Rajat sille asettanee lähinnä ihminen,
jonka toleranssi nurmikoille "sottaavia"
lintuja kohtaan voi olla huono.

Summary: Population trends of the
Mute Swan, the Common Eider and
three species of goose on the
Finnish coasts in 1986-2003
This report summarizes the current results of the
Archipelago Bird Census for five selected seabirds along the Finnish coasts. Basic data come
from 33 census areas comprising 1,550 islands
(Fig. !).
Population trends were analyzed with a computer program (TRIM) applying log-linear modelling on count data. The method allows for estimating significance of short and long term
trends as well as, when covariates are implemented in the models, their comparison among
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 three classes: Gulf of Finland, SW
Archipelago, and Bothnian Bay) were fitted on
counts of the Mute Swan, the Greylag Goose
and the Common Eider. Stepwise rnodels were
used to point out significant changes in the index trends.
The Mute Swan (Fig. 2) has been increasing
rnarkedly ever since the late 1980s. There has
been three instances of seemingly steep population drops in 1994, 1996 and 2003, resulting
from severe ice winters in the Baltic Sea. However, trends derived from nest counts show immediate recovery next season, indicating an increasing rate of non-breeding following an ice
winter rather than increasing rnortality. Either
the poor body condition does not allow a norrnal breeding performance or the time schedule
for breeding becornes too short for birds to attend a normal breeding sequence after a delayed
ice disappearance. Current population size is
assessed at 8,000 pairs.
The mid- 1990s rnarked a tuming point in the
development of the Finnish Common Eider
population (Fig. 3). Prior to that. only the populations in the Gulf of Finland had been declining (by 20 % since 1996), but as the growth in
the core areas in SW still prevailed (an increase

by 29% was noted in 1986-97) no overall decline was yet discernable. At present, populations in SW Archipelago are declining by 8-16%
per year (= range of the means arnong all the
census areas). The population of the southern
Bothnian Bay has been fluctuating; no unarnbiguous trend can be told frorn the data. The
population size for the entire coast is estimated
at 150,000 pairs.
The marked increase in the Greylag Goose
population (Fig. 4) is of a fairly recent origin.
At the end of the 1940s. after severe crash caused
by overexploitation, the population was estimated at only 125 pairs. Hunting was banned in
Finland during 1947-60, but was again allowed
in the northen Bothnian Bay since 1961. There
was a slow recovery by rnid-1970s comprising
300 pairs when an open season for the entire
country was established. During the next 20
years, the population increased to 1,400 pairs
incl. about 4,000 non-breeding subadults. After
an unexplainable drop in the late 1980s, the
population has increased to the present 3,500
pairs.
lntroductions of the Canada Goose begun in
Finland during the early 1960s. Geese were released in tens of localities. The spreading ability of the Canada Goose is comparatively low
despite the high reproduction rate. Gradually the
species has reached the outer archipelago in the
Gulf of Finland, but is still confined to the inner parts in SW Archipelago. The densest populations are found in the southern Bothnian Bay.
Due to the cohesive distribution of introduction
localities along the coasts, the species is found
rather evenly around the entire coastal Finland
(the Åland Islands excluded). The coastal population has rnore than tripled since 1996, being
now ca. 5,000 pairs (Fig. 4). The size of the inland population has not been assessed.
The history of the Barnacle Goose in the
Baltic Sea is well known. After establishing a
breeding population on the Swedish island
Gotland in 1971, it took 10 years for the species to reach the Estonian breeding grounds. In
Finland, breeding begun in the late 1980s at two
sites, viz.Turku and Helsinki, stemming frorn
escaped or released birds frorn the Stockholm
and Helsinki Zoos, respectively. Since then, the
population growth has been exponential (Fig.
4) and the species has spread throughout the
coasts up to southern Bothnian Bay, inclusive.
Y et, the numbers are still fairl y low, the biggest
concentration being in the Helsinki region, 400
pairs. The entire coastal population is assessed
at 550 pairs (no perrnanent inland population),
representing less than one tenth of the current
Baltic Sea population (ca. 6,500 pairs).
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