
HELSINGIN YLIOPISTO _ HELSI NGFORS UNIVERSITET

Pro gradu
trl

3L.3.L993 81 s+4

Utterns (Lutra tutra) utbredning vid Perho å och Kronoby å 1988-1989

Bo Storrank

k-natu¡vetenskapliga fakulteten Zoolo giska institutionen
li.d.lunt¡/os!sto - F¡¡ullrus.kl¡oî - lnst¡lution

institutionens bibliotek

- Nyckelord

, tui.iia- luiia, utbredning, Perho å, Kronoby åUtter

Uttem (Lutra lutra L.) är i de flesta europeiska länder akut uhohringshotad. De

främsta orsakerna till uttems tillbakagång är miljögifter odr föråindringar i
livsmiljön. I Finland hör uttem till hotkategorin håinsynskrävande. Uttern har
mirskat i antal framförallt i sydvästsa Finland och i en del av kustom¡ådena.
Trots detta hyser Finland boligen en av de mest livskraftiga utter-
populationema i Europa. 

:

Under åren 1988-1989 inventerades utterförekomsten vid Perho å och Kronoby
å i mellersta Österbotten. Inventeringama utfördes både vinter- och sommartid.
Vid barmarksinventeringama utnyttjades saûuna metoder som använts vid ett
flertal liknande europeiska inventeringar, d.v.s. utterns dofünarkeringar
anväindes som bevis för utterförekomst.

Sommaren 1989 inventerades vid Perho å odr Kronoby å sammanlagt''149
åsbäckor, varvid säkra utterspårtecken noterades vid 33 åsbäckor (22%).I j"ni
noterades en större andel positiva inventeringspunkter (2L %) jämfört med juli
(72 %) och augusti (9.%). Andelen osäkra inventeringsptrnkter (21 o/" av alla in-
venterade punkter sorrunaren 1989) var befydligt högre än vid många anclra

liknande tmdersökningar. Förutom det stora antalet osäkra inventeringspunkt-
er bidrog också med stor sannolikhet brister i fältarbetets genomförande till att

andelen positiva inventeringspunkter förblev relativt 1åg. ]ämfört med andra

österbottniska vattendrag bedöms utterstammen vid Perho å och lGonob'I å

åindå befinna sig åtminstone på en medelgod nivå.

I samband med sommarinventeringen 1989 utfördes en metodologisk studie,
vars främsta målsäthring var att utreda hur uttems markeringsaktivitet variera-
de under soÍunarens lopp. Det största antalet markeringar och positiva'inven-
teringsplatser påträffades i juni. Vid inventeringen 1989 klassificerades även en
del av inventeringspunktema, d.v.s. broar, enligt deras lämplighet för invente-
ring av utterförekomsten.

På basen av inventeringarna och broklassificeringen sorunaren 1989 Presen-
teras ett förstag till inventeringsprogram fö¡ uppföljning av utterförekomsten
vid Perho å och Kronoby å. Enligt förslaget skulle 67 konhollpunkter (varav 54

broar) regelbundet inventeras. Den första inventeringen föreslås genomföras i
augusti 1993. Ett system för monitoring av utterförekomsten kunde även ut-
vecklas på nationell nivå. ]ämsides med en uppföljning av utterstammens
utveckling i Finland borde inverkan av miljögiftet PCB utredas, antingen
genom analyser av döda utbar eller genom analys av dofEnarkeringar.


