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Merenkurkun ruokkikannan kehityksestä viime aikoina

OLAVI HILDEN

Vuosina 1957-60 takseerasin pitkillä saaristokierroksillani likimain kaikki Merenkurkun ulkoluodot Korsnäsistä etelässä Munsalaan pohjoisessa . Esiintymiseltään tarkimmin selvitettyjä lajeja oli ruokki, jonka pesintä rajoittuu
vain harvoille luodoille ulkomeren äärellä.
Kesällä 1974 minulla oli tilaisuus käydä uudestaan kaikilla Rönnskärin saariryhmän
ruokkiluodoilla, joille keskittyy yli puolet Merenkurkun kannasta. Lisäksi Valassaarten ja
Norrskärin ruokit ovat olleet lähes jatkuvan
seurannan kohteina . Saadakseni mahdollisimman tarkan kokonaiskuvan Merenkurkun ruokkikannan viimeaikaisesta kehityksestä pyysin

vaasalaisornitologeilta lisätietoja niistä lajin
pesimäpaikoista, joista omakohtaiset havainnot
puuttuivat . Tulokset ja havainnoitsijoiden nimet
on esitetty taulukossa 1 .
Takseerauksissa olen käyttänyt yksilömääriä :
pesimäluodon ulkopuolelle kerääntyneet linnut
on laskettu tarkoin jonkin aikaa maihinnousun
jälkeen. Osa linnuista saattaa olla pesimättömiä. Vuorokaudenaika vaikuttaa tunnetusti näkyvissä olevien ruokkien määrään, mutta pääosa laskennoista on aamupuolelta, jolloin määrät ovat suurimmillaan . Jos luodolle on tehty
useampia käyntejä, on taulukkoon otettu suurin todettu yksilömäärä .

TAULUKKO 1 . Merenkurkun ruokkiluotojen yksilömäärät 1957-60 (havainnot kirjoittajan) ja
197'2-76 .
TABLE 1 . Numbers of individuals in the Razorbill colonies in the Quark in 1957-610 (observations by the author) and 1972-76.
Saariryhmä, kunta, luoto
Locality

19'57 -+60
Vuosi Määrä
Year Number

Rönnskär, Fällisbådan
Stora Gloppsten
Lilla Gloppsten
Norra Gloppsten
Södra Malhöysan
Norra Malhöysan
Berggrynnan
Höggrund
Skviittan
Norrskär, Synnertsherget
Norrberget
Raippaluo,to, Ensten
Valassaaret, Gråskälsbådan
Mellanklub'b
Bredbådan
Björköby, Hålbådan
Yttre G'loppsten
Koivulahti, Rödgrunden
Mickelskären
Munsala, Pjutgrund
Hällgrund

1959
1'9'60
1960
19'6'0
1959
1959
1959
1959
19'59
1'96'0
1959
1959
1960
19'60
1957-60
19'57
1957
1957
1957
1957
1957

Yhteensä Total

1957 --00

Vuosi
Year

1974
3
1'974
1'5
1'974
7
1974
1974
5'0
1974
30
1974
1974
3
1974
197'2
35
197'2
1973
15
1975
1 197'2-76
197, 2
1973
15
197, 6
1976
1973
4,0
19'73
1
1973
215

1972-76

1972-7'6
Määrä
Havainnoitsija
Number
Observer
7
4
36
12
110
15,0
'66
23
6'0
58
3
2
65
2
4
6'4
4
2
70
26
668

O. Hilden
O. Hilden
O. Hilden
O. Hilden
O. Hilden
O. Hilden
O. Hilden
O. Hilden
O. Hilden
S. Vuolanto
S. Vuolapto
T. Hurme
H. Tammelin
H. Tammelin
O. Hilden
T. Hurme
J-G. Andersson
J-G. Andersson
T. Hurme
J-G. Andersson
J-G. Andersson

Tiedonantoja " Brief reports
Vuosina 19'57-6'0 havaittiin Merenkurkun
pesimäpaikoilla yhteensä runsaat '200 ruokkia
12 eri luodolla . Yli 10 yksilön yhdyskuntia oli
näistä 7 . Puolitoista vuosikymmentä myöhemmin 1972-76 ruokkien yhteismäärä oli kohonnut yli kolminkertaiseksi, pesimäluotoja oli 2'0
ja näistä yli 10 yksilön kolonioita 12 . Runsastuminen on ollut eri luodoilla melko ,epätasaista : toisilla (Berggrynnan, Synnertsberget, Pjutgrund) määrä on likimain vain kaksinkertaistunut, toisilla (Skvättan, Gråskälsbådan, Yttre
Gloppsten) taas moninkertaistunut . Kokonaan
uusia pesimäluotoja on todettu 9, ja vain yhdeltä tilapäisesti asutulta karilta (Mellanklubb) sen ainoa pari on hävinnyt . Lisäksi
saattaa olla joitakin uusia pikku yhdyskuntia,
jotka eivät ole tulleet tietoon . Kannan kasvun
epätasaisuus johtunee pääasiassa tarjolla olevien pesäpaikkojen määrästä : jos niitä on rajoltetusti, kasvu pysähtyy pian ja ylijäämälinnut hakeutuvat muualle .
Ruokkikannan kasvu Merenkurkussa on etupäässä hidasta palautumista ankarien jäätalvien 1939-4'2 aiheuttamasta romahduksesta,
joka tuhosi Itämeren ruokia miltei täysin . Eteläisessä ja lounaisessa saaristossamme elpyminen oli nopeampaa ja hyvässä vauhdissa jo
1950-luvulla (GRENQUIST 1965, v . HAARTMAN
ym . 1967), kun taas Valassaarilla kanta alkoi
kasvaa ripeästi vasta 1960-luvun alussa (HILDEN 1966) . Vaikka maamme ruokkikanna-t ovatkin runsastuneet viime aikoina ilahduttavasti
(paitsi Perämerellä), ne eivät useimmilla
alueilla ole vieläkään saavuttaneet 1930-luvun
tasoa ; esim . Valassaarilla pesi 45-50 paria
1933 (TAXELL 1934) . Sitä paitsi yksikin Itämeren kokonaisuudessaan jäädyttävä pakkastalvi tai suuri öljykatastrofi voivat romahduttaa kannan uudelleen, ja palautuminen on lajin erittäin hitaan lisääntymistehon takia pakosta aina hyvin hidasta .
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Summary : Recent development of the
Razorbill population in the Quark
The population of the Razorbill Alca torda in
the Quark, the narrowest portion of the Gulf
of Bothnia, has been censused in 1957=60 and
again in 1972-76 . The numbers have increased threefold and several new colonies have
emerged during this period (Table 1) . The
growth of the different colonies has not been
even, probably because of differences in the
availability of suitable nest sites.
The increase in numbers mainly reflects a
slow recovery after the crash in early 1940s,
caused by severe ice conditions in the Baltic
Sea. This recovery took place earlier in the
southern and southwestern archipelago of Finland than in the Quark, but in most areas the
population has not yet reached the same level
as in the 193 0s .
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