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I avhandlingen presenteras en ny metod fìir utv?irdering av fågelfaunan på öppna skåir i den finlåindska

sk?irgården. Metodens anvåindbarhet i naturvårdsarbete utvärderas genompraktisk tillåimpning ldr fem

undersökningsområden'
Metoden grundar sig på sþddsvåirde fìir art och sþddsindex fÌir skär. Sþddsvåirde fÌir a¡t baseras på artens

fümyelsefÌirmåga, hotklass och stammens storlek. Hotade arter fä'r högre värden iþ ¿llmänna och icke-hotade

utt"i. SryCarveide fÌir art åir en vidareutveckling av tidigare presenterade monetära värden für arter och

skyddsvárde fÌir våmarksfilglar. Sþddsindex für skåir fas-genom sammanslagning av de enskilda häckande

-i.-u. värde och deras parantal. Parantalet åir transformerat fìir att minska koloniernas inverkan.

Undersökningsområdena åir östa Finska viken, Helsingfors skärgård, Velkua i nona Skåirgårdshavet, Rahja

skärgård i mellersta Bottenviken, sarnt Ijos Kn¡nnit i norra Bottenviken. Inventeringar (totalt 915 st) över

,Htlatarøgelfaunan på öppna eller delvis skogsbeklädda skär i undersökningsområdena har använts som

gr*ä ø, uãrdeklasrifr."riogro. Tättingar ha¡ utel¿imnats och utv?irderingen beaktar endast skärgårdsftiglar'

dvs. sjöfäglar, vadare, larider samt alkor.

Skyddsinãex fÌir skåir åir beroende av parantal, skärets yta och arlaîtdl i alla undersökningsområden.

Kolonihäckande hotade arter höjer rtyaa"ioar* flir skåir och skillnaden till fÌigelfattiga skär blir mangdubbel.

Silltuten åir den mest betydelsefulla arten i alla undersökningsområden'

ùnderstikningsområdenas ytüe omständigheter äu olika och därmed åir fìirutsät¡ringama fiir filgelfaunan olika'

fotjut Uig"o ã, nira.Uiogen av sþddsinJex olika fÌir undersökningsområdena. Några skåir får mycket höga

inaäx, oJtr större delen ai skären ør Égu index. Hälften av skåiren på de sþddade områdena, östa Finska

uitrrr'o.t Krunnit, erhåller vihden som överstiger gränsvåirdet fiir ett bra fägelskåir. En bråkdel av skåiren i de

ortv¿¿u¿r områdéna (Helsingfors, velkua och Rahja) klassificeras som bra fågelskåir'

ér.í¿¿ri"¿.* fÌir skåir i¿i.p* rig ta-"t fÌir att finna siyoaruatau skåir på nationell och lokal nivå inom varje

undersökningsområde. ¡amniretser mellan undersökningsområdena ska göras varsamt, eftersom sþddsindexet

ska ses mot bakgrunden av områdets fürutsätbringar'

it'A¿rir,¿o fÌiisk¿ir har fìiljande brister: indexvãrdet åir beroende av inventeringamas noggrannhet och av

aktuell kunskap om populatiänsstorlekar für skärgårdsfÌiglarna, to3-i :i" tur påverkar hotklassifrceringen;

vidare återspeglar indexet endast en tidpunkt i *þumirk skåirgård. Förändringar i fågelfaunan bör fìjrändra

sþddsvärdet ftir arter och därmed styddsinaexet, så att de motsvarar verkligheten. Simulering av hur kinslig

metoden tir fìir dessa ftiråindringar har uüÌirs i begr¿insad skala fÌir sþddsindexet, men inte fìir sþddsvärdet

für art. Det poängteras att metoãen alltid ska provãs für verkligt data, fÌir att kunna se över resultatets

verklighetsgrund.
Skyddsindex fÌir skär åir användbart i det praktiska natursþddet, där det råder brist på jåimfìirande metoder'

skåiret far ett desto högre indexju större kolonier som häckar där ochju flera hotade arter samt a¡ter i behov av

skydd dåir frnns. sþddsindex bórde dock alltid hanteras av sakkunniga, eftersom ett index alltid är fìirenklingar

aiverkligheten. Mãtoden kan toligen anpassas så att den blir användbar även ftir andra biotoper'
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