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Johdanto 
b ....................... b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 9. 

Merimetso (Phalacrocorax carbo sinensis) pesi Suomessa ensimmäisen kerran kesällä 
1996. Vuonna 1997 pesimäkolonioiden määrä lisääntyi ja parimäärä kaksinkertais-
tui. Samalla myös Ahvenanmerellä talvehtivien merimetsojen määrä on monin-
kertaistunut. Merimetson pesintä Suomessa liittyy lajin Euroopan ja etenkin Itä-
meren kannan merkittävään kasvuun kahden viime. vuosikymmenen aikana. 

Itämeren pohjoisosissa merimetson levittäytyminen on ollut voimakasta 
1980-luvulta lähtien. Virossa ja Ruotsissa pesimäkannan kasvu on ollut eksponen-
tiaalista. Suomessa tilanne voi kehittyä samansuuntaisesti, sillä laaja saaristom-
me soveltuu erinomaisesti merimetson pesintään. 

Merimetso syö lähes yksinomaan kalaa, ja isokokoisena, yhdyskunnissa pe-
sivänä lajina se mielletään herkästi kalakantojen uhkaajaksi. Merimetson voima-
kas lisääntyminen Euroopassa onkin johtanut pesimäkannan rajoitusvaatimuk-
siin. Monessa maassa rajoitustoimet ovat kuitenkin riistäytyneet suoranaisen vai-
noamisen asteelle merimetson ravinnonkäyttöön liittyvien olettamuksien ja vää-
rän tiedon johdosta. Pesimäkolonioita on tuhottu kesken pesinnän, ja merimetso-
jen ampuminen on ollut sallittua jopa ympäri vuoden, myös eräissä Euroopan 
unionin maissa, vaikka laji on kuulunut EU:n lintudirektiivin erityisiä suojelutoi-
menpiteitä vaativien lajien joukkoon. 

Kesällä 1997 EU:n komissio päätti poistaa merimetson sinensis-alalajin lintu-
direktiivin liitteestä I sen saavutettua suotuisan suojelun tason Euroopassa. Ala-
laji säilyy edelleen pääosin rauhoitettuna, mutta sille ei ole tarpeen muodostaa 
erikseen suojelualueita. Samalla aloitettiin kansainvälisen suojelu- ja toimenpi-
deohjelman valmistelu, jonka avulla pyritään estämään lajin kalataloudelle aihe-
uttamia vahinkoja ja toisaalta säilyttämään merimetson suotuisan suojelun taso. 

Taloudellisten vaikutustensa takia merimetsosta on tullut eräs maailman tut-
kituimmista lintulajeista. Eurooppalaisia merimetsokonferensseja on järjestetty 
muutaman vuoden välein 1980-luvun puolivälistä alkaen, ja 1990-luvun alussa 
perustettiin Wetlands International -järjestön yhteyteen erityinen merimetsotut-
kimusryhmä. Useimmissa maissa merimetsotutkimusta tehdään valtiollisin va-
rom. 

Ahvenanmaan talvehtijamäärän voimakas kasvu, ensimmäinen pesintä Suo-
messa ja merimetsokannan kasvun aiheuttamat ristiriidat Ruotsissa antoivat ai-
heen epäillä, että tilanne voisi kehittyä Suomessa samansuuntaisesti. Merimetso 
on voimakas laji, joka kykenee levittäytymään tehokkaasti eikä sillä ole juuri-
kaan luontaisia vihollisia. Se on valloittaja - musta viikinki! 

Näistä syistä Suomen ympäristökeskuksen luonto- ja maankäyttöyksikkö 
päätti selvittää merimetson levittäytymishistoriaa, ympäristövaikutuksia ja elin-
tapoja. Tässä työssä kerätään yhteen kansainvälinen ja kotimainen tutkimustieto 
merimetsosta, kartoitetaan lajin levittäytymiseen liittyviä ongelmia ja ehdote-
taan toimenpiteitä ja jatkotutkimuksia. 
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MerImetsot (Phalacrocoracidae) 

Merimetsojen (Phalacrocoracidae) heimo kuuluu pelikaanilintujen (Pelecaniformes) 
lahkoon,jonka lajistosta se muodostaa yli puolet. Merimetsolajeja on laji- ja alala-
jiluokittelusta riippuen 26-40, useimmiten 32-39 lajia. Näistä 11 lajia on uhanalai-
sia; yksi laji metsästettiin sukupuuttoon Beringinmerellä 1800-luvun puolivälis-
sä. Lentokyvytön galapagosinmerimetso, heimonsa suurikokoisin, luokitellaan 
usein omaan sukuunsa (Nannopterum). 

Merimetsot ovat kosmopoliitteja. Niiden suurin tiheys on trooppisella ja lauh-
kealla vyöhykkeellä. Euroopassa pesii kolme merimetsolajia: merimetso (Phalacro-
corax carbo) lähes koko Euroopassa, karimetso (P. aristotelis) Atlantin—Välimeren 
rannikoilla ja Mustallamerellä sekä kääpiömerimetso (P. pygmeus) Kaakkois-Eu-
roopassa. Ainoastaan merimetson Euraasiassa pesivää sinensis-alalajia ja kääpiö-
merimetson Kaspian populaatiota pidetään aitoina muuttolintuina. 

Merimetso on sukunsa suurikokoisin ja laajimmalle levinnyt laji. Sen pesi-
mäalue ulottuu arktisilta alueilta tropiikkiin: Pohjois-Amerikan koillisosista Eu-
roopan kautta Afrikkaan, Intiaan, Kiinaan, Japaniin ja Australiaan saakka. Yleensä 
erotetaan 6 (3-7) alalajia: 

P. c. carbo 	(Linnaeus, 1758) — Pohjois-Amerikan koillisosista Grönlannin ja Islannin kautta Brittein saarille, 
Ranskan luoteisrannikolle, Norjaan ja Venäjällä Kuolan niemimaalle—Vienanmerelle. 

P. c. sinensis 	(Blumenbach, 1798) — Keski- ja Etelä-Euroopasta Intiaan ja Kiinaan. 
P. C. hanedae 	Nagamichi Kuroda, 1925 — Japani. Mahdollisesti kuuluu sinenfif -alalajiin. 
P. C. maroccanus Hartert, 1906 — Luoteis-Afrikan rannikko. 
P. c. lucidus 	(Lichtenstein, 1823) — Afrikan länsi- ja etelärannikot ja Itä-Afrikan sisämaa. Luokitellaan usein 

omaksi lajikseen P. lucidus. 
P. c. novaeho//andiae 	Stephens, 1826 — Australia, Tasmania, Uusi-Seelanti ja Chathamsaaret. Luokitellaan usein 

omaksi lajikseen P. novaehollandiae tai jaetaan kahdeksi alalajiksi P. c. carhoides ja P. c. steadi 

Euroopassa pesii kaksi merimetson alalajia: P. c. carbo Pohjois-Atlantin ranni-
koilla (Islanti, Brittein saaret, Ranska, Norja ja Venäjällä Kuolan niemimaa—Vie-
nanmeri) ja P c. sinensis Keski-, Etelä- ja Itä-Euroopassa ja Skandinavian eteläosis-
sa. P. c. sinensis on merimetson laajimmalle levinnyt alalaji, ja se pesii sekä sisä-
maassa että rannikolla ks. kuvat 1 ja 2 (Cramp & Simmons 1977, Hoyo et al. 1992, 
Hagemeijer & Blair 1997). 
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Kuva 2. Merimetson alalajin P c. sinensis pesimä- ja talvehtimisalueet (Cramp & Simmons 
1977, Hagemeijer & Blair 1997). 
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Alalajien määritys ja höyhen. 
puvun kehitys (P. co carbo & 
sillens") 
...................................................... 

Merimetso on helppo tuntea mustanpuhuvasta höyhenpuvustaan yhdistyneenä 
suureen kokoon ja pitkään kaulaan. Kaukanakin lentävän linnun oppii nopeasti 
erottamaan samankokoisista hanhista merimetsolajeille luonteenomaisen liite-
lyn perusteella. Myös maissa lepäilevien yksilöiden tapa pitää siipiään aika ajoin 
levitettyinä on ominainen tälle lajiryhmälle. Suomessa ei yleensä synny määritys-
ongelmia lajitasolla, sillä muista merimetsolajeista -ainoastaan karimetso on ta-
vattu muutaman kerran Suomessa. Merimetso onkin eräs helpoiten tunnettavista 
lintulajeista. Eurooppalaisten alalajien maastomääritys on sen sijaan vaikeaa ja 
useimmiten mahdotonta. 

Yksittäisen merimetsoyksilön alalajin maastomääritys, edes keväisessä juh-
lapuvussa, ei ole yleensä luotettavaa hyvissäkään olosuhteissa. Näkyvimpänä 
pukutuntomerkkinä sinensis-alalajin määrittämiseksi on esitetty vanhan pesimä-
pukuisen linnun pään ja kaulan laajaa valkeaa aluetta, joka muodostuu kapeista, 
hiusmaisista "koristehöyhenistä"; nimialalajilla taas valkea väri rajoittuu yleensä 
kurkkuun (Cramp & Simmons 1977). Ongelman muodostavat kuitenkin ne nimi-
alalajin yksilöt, joilla esiintyy samanlainen valkea kuviointi kuin sinensis-alalajil-
la, esim. Brittein saarilla näiden osuudeksi on arvioitu 15 % pesimäpopulaatiosta 
(Stokoe 1958). Lisäksi nämä noin kuukautta ennen munintaa syntyvät koriste-
höyhenet kuluvat pois erittäin nopeasti, usein jo haudonnan alussa, minkä jälkeen 
höyhenpuku ei eroa nimialalajin vastaavasta. Pesintöjen eriaikaisuudesta johtuen 
on esim. Ranskassa arvioitu, että vain 20-25 % populaatiosta on samanaikaisesti 
täydessä juhlapuvussa (Marion 1991). Alalajimäärityksen vaikeutta kuvastaa ti-
lanne Pohjois-Ranskassa, alalajien kohtaamisalueella, missä on jo yli 60 vuotta 
väitelty pesimäkannan alalajistatuksesta (ks. Marion 1995). 

Luotettavin alalajien välinen ero löytyy nokan korkeuden mitasta, mutta täl-
löinkin tulisi linnun sukupuoli olla selvillä. Nokan korkeus täysikasvuisilla lin-
nuilla millimetreinä (mitataan ohuimmalta kohdalta nokan keskivaiheelta) on 
koirailla: carbo 16-18, sinensis 13-16, ja naarailla: carbo 13-15, sinensis 11-13 (Cramp 
& Simmons 1977). 

Sukupuolen määritys on vertailutilanteessa toisinaan mahdollista myös maas-
tossa: koiras on kookkaampi ja sen nokka on vahvempi, lisäksi ylänokan harja on 
suora, naaraalla taas hieman kovera (esim. Cramp & Simmons 1977, Van Eerden & 
Munsterman 1995). 

Merimetson pesimäpuku, jonka olennaisena tunnusmerkkinä pidetään val-
keaa reisilaikkua, kehittyy ensi kertaa noin 20 kuukauden iässä eli toisena kevää-
nä; ikäluokan sinensis-alalajin yksilöistä 25 %:lta puuttuvat pään valkeat koriste-
höyhenet (Gregersen 1991b). Nuori lintu on ensimmäisenä syksynään pääosin 
tummanruskea, ja vatsassa on vaihtelevan suuruinen valkea laikku, joka häviää 
reilun vuoden iässä eli toiseen syksyyn mennessä. Toisen talven yksilöitä on jo 
vaikea erottaa maastossa vanhemmista linnuista muuten kuin lähietäisyydeltä: 
höyhenpuku ei ole niin kiiltävä kuin vanhoi la yksilöillä, ja tumma vatsa voi olla 
epätasaisen täplikäs (Cramp & Simmons 1977). 

Suomen ympäristö 182 	............................................................. 



Pesimäkannan kehitys ja 
rajoitustoimet Euroopassa 

...................................................... 

4. I Eurooppalaisen merimetson historia 

Merimetson pesimäkanta Euroopassa oli vähintään 208 000 paria v. 1992; sinensis-
alalajin osuus oli n. 165 000 paria ja carbo-alalajin n. 43 000 paria (Hagemeijer & 
Blair 1997). Sinensis-alalajin merkittävimmät pesimäalueet ovat nykyään Tanskas-
sa, Ukrainassa, Ruotsissa, Hollannissa, Romaniassa ja Saksassa. Nimialalaji on 
puolestaan keskittynyt Norjaan ja Brittein saarille (Veldkamp 1996a, Hagemeijer 
& Blair 1997). 

Merimetso on pesinyt Euroopassa yhtäjaksoisesti jo tuhansia vuosia. Arke-
ologiset löydöt viittaavat laajaan esihistorialliseen levinneisyyteen Itämeren alu-
eella. Vanhimmat tunnetut löydöt ovat Ruotsista noin 9 000 vuoden takaa. Myös 
pesäpoikasten luita on löytynyt esim. Gotlannista. Luultavimmin merimetso on 
kotiutunut Itämeren alueelle jo viimeisen jääkauden loppuvaiheessa 10 000-
12 000 vuotta sitten (Ericson & Carrasquffla 1997). 

Ruotsin laajan arkeologisen luustoaineiston analysointi on tuonut uutta tie-
toa merimetson kahden eurooppalaisen alalajin muinaisesta levinneisyydestä. 
Tutkimusten perusteella Itämerta asutti alunperin nimialalaji carbo, joka näyttää 
hävinneen alueelta vasta aikaisintaan 1500-luvun tuntumassa. Sinensis-alalaji puo-
lestaan pesi esimerkiksi Ruotsissa 1800-luvulla, mutta tarkempaa leviämisajan-
kohtaa ei ole tiedossa. Alalaji esiintyi jo muinoin etelämpänä Euroopassa, mistä 
on viitteenä mm. noin 3 000 vuoden ikäiset neoliittikauden löydöt Bulgariasta 
(Ericson & Carrasquilla 1997). 

Merimetso pesi Keski- ja Pohjois-Euroopassa — esimerkiksi Hollannissa, Ruot-
sissa ja Tanskassa — myös 1500-1700-luvuffla. Merimetson vaino tehostui entises-
tään 1800-luvulla, ja monista Euroopan maista — esimerkiksi Ruotsista ja Tanskas-
ta — merimetso hävitettiin kokonaan vuosisadan vaihteen tienoilla. Tämän jäl-
keen kesti kymmeniä vuosia, ennen kuin laji palasi näiden alueiden pesimälinnus-
toon (Hansen 1984, Bregnballe & Gregersen 1995, Van Eerden & Gregersen 1995). 

Merimetson sinensis-alalajin kannankeMtys on mullistunut Euroopassa 1960-
luvun jälkeen. Ankarat vainot jatkuivat paikoitellen 1950-60-luvuille saakka, ja 
alalajin pesimäkanta oli Keski- ja Pohjois-Euroopassa alhaisimmillaan vain 3 500-
4 300 paria 1960-luvun alussa. Tällöin myös tuholaismyrkkyjen pesimätulosta alen-
tava vaikutus oli suurimmillaan. Pesimäpaikkojen lisääntynyt rauhoitus erityises-
ti Hollannissa, joka oli alalajin tärkeimpiä linnakkeita, ja useiden haitallisten tu-
holaismyrkkyjen kieltäminen saivat aikaan pesimäkannan vähittäisen nousun 
1970-luvun puolivälistä alkaen (esim. Van Eerden et al. 1995, Veldkamp 1996a). 

Merimetson suojelutilanne parani Euroopassa vähitellen 1980-luvun alusta 
lähtien Euroopan Unionin laajentuessa ja lintudirektiivin (79/409/EEC) velvoitta-
essa jäsenvaltioita rajoittamaan merimetson tappamista. Lintudirektiivin mukaan 
merimetson sinensis-alalajin tuli olla täysin rauhoitettu EU:n jäsenvaltioissa, mut-
ta tästä oli mahdollisuus poiketa esimerkiksi kalataloudellisin perustein. Tätä mah-
dollisuutta hyödynnettiinkin vaihtelevissa määrin useissa maissa. Samalla rehe-
vöityneet vedet tuottivat yhä enemmän kalaravintoa, mikä mahdollisti omalta 
osaltaan merimetson tulevan menestyksen. 
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Sinensis-alalajin pesimäkannan nopea kasvu ja yhdyskuntien levittäytymi-
nen alkoi Hollannissa 1970-luvun lopulla sekä Puolassa, Romaniassa, Ruotsissa, 
Saksassa ja Tanskassa 1980-luvun alkupuolella ja puolivälissä. Virossa pesimäkan-
nan voimistuminen kiihtyi selvästi 1990-luvun alussa. Vuotuinen kasvu 1978-92 
oli Hollannissa keskimäärin 11 %, Tanskassa 24 % ja Saksan länsiosissa 30 %. Useissa 
maissa kantaa yritettiin edelleen rajoittaa, mutta siinä onnistuttiin vain siellä, missä 
merimetsopopulaatio oli hyvin vähäinen, esim. Belgia, Itävalta ja Tsekki (Van Eer-
den et al.1995, Veldkamp 1996a). 

Pohjois- ja Keski-Euroopan pesimäkanta oli noin 15 000 paria (28 koloniaa) 
1981-82 ja kasvoi 81 000 pariin (170 koloniaa) 1992 (Hagemeijer & Blair 1997). 

Pesimäkantojen edelleen kasvaessa etupäässä kalastajien ja kalanviljelijöi-
den harjoittama sekä laillinen että laiton vaino yleistyivät mm. Puolassa, Ruotsis-
sa ja Unkarissa 1980-luvun loppupuolella sekä Hollannissa 1990-luvun alussa. 
Merimetson vaino on heikentänyt pesimätulosta paikallisesti, mutta myös no-
peuttanut lajin levittäytymistä uusille alueille. Toisaalta eräiden ydinalueiden 
(Hollanti, Ruotsi ja Tanska) vanhimpien ja suurimpien kolonioiden pesimäkannat 
taantuivat 1991-95, minkä on tulkittu johtuvan kolonioiden liian suurista pari-
määristä suhteessa ravintovaroihin. Hollannin pesimäkanta on jopa pienentynyt 
viime vuosina, ja poikastuotanto on heikentynyt suurissa kolonioissa. Euroopan 
kokonaispopulaatio jatkaa kuitenkin edelleen kasvuaan, ja laji levittäytyy kohti 
uusia alueita (esim. Bregnballe & Asbirk 1995, Lindell et al. 1995, Van Eerden & 
Zijlstra 1995, Veldkamp 1996a). 

Ensimmäinen kansallinen merimetson suojelu- ja toimenpidesuunnitelma 
valmistui Tanskassa 1992 (Miljoministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1992). Vuon-
na 1996 valmistui raportti Euroopan suojelu- ja toimenpidesuunnitelman perus-
taksi Tanskan ja Hollannin ympäristöviranomaisten tilaamana (Veldkamp 1996a). 

Lopulta EU:n komissio päätti kesällä 1997, että merimetson sinensis-alalaji on 
saavuttanut suotuisan suojelun tason Euroopassa, ja poisti alalajin lintudirektii-
vin liitteestä I. Alalaji säilyy edelleen pääosin rauhoitettuna, mutta sille ei ole 
tarpeen muodostaa erikseen suojelualueita. Lisäksi valmistellaan kansainvälistä 
suojelu- ja toimenpideohjelmaa, jonka nojalla toisaalta estetään lajin mahdolli-
sesti aiheuttamat vakavat vahingot kalataloudelle ja toisaalta säilytetään meri-
metson suotuisan suojelun taso (IP/97/718). 

Myös nimialalaji carbo, joka ei ole kuulunut EU:n lintudirektiivin liitteeseen I, 
on kasvattanut pesimäkantojaan Pohjois-Atlantilla 10-20 viime vuoden aikana, 
mutta muutokset eivät ole olleet kovin rajuja. Alalajin kannasta yli 80 % pesii 
Länsi-Euroopan Atlantin rannikolla. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa vuotuinen 
kasvu oli keskimäärin 3 % vuosina 1969-87. Brittein saarilla kannan kasvu on ollut 
selvintä Irlannissa, missä merimetso rauhoitettiin jo vuonna 1976. Skotlannissa, 
missä vaino on ollut voimakkaampaa, on kanta poikkeuksellisesti taantunut. Myös 
Norjassa merimetson pesimäkannat ovat voimistuneet, vaikkakin heikentynyt 
ravintotilanne on aiheuttanut ajoittaisia taantumia. Nimialalaji pesii usein vai-
keapääsyisillä kalliojyrkänteillä, minkä vuoksi kannan seuranta on työläämpää ja 
ajoittaisempaa kuin sinensis-alalajilla (esim. Debout et al. 1995, Veldkamp 1996a). 
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Taulukko I. Merimetson (Pha/acrocorax carbo carbo & sinensiY pesimäkanta Euroopassa. Merimetso puuttuu pesivänä 
Itävallasta, Portugalista ja Sveitsistä. Espanjan itäosissa pesinee nykyään pieni populaatio. Albanian, Turkin Euroopan 
puoleisen osan ja Venäjän eteläosien (sinenrir) sekä Kuolan niemimaan (carbo) pesimäkannoista ei ole julkaistua tie-

toa. 

Valtio (a/a/aja} 	Parimäärä 	Vuosi 	Viite 

Belgia (s.) 346 1997 T. 	Bregnballe, 	kirj. 	ilm. 
Bulgaria 	(s.) 1300 1993 Ivanov eta/.1997 
Hollanti 	(s.) 16 950 1997 T. 	Bregnballe, 	kirj. 	ilm. 
Irlanti 	(c.) > 4 700 1986-87 Sellers 	1993 
Islanti 	(c.) 2 539 1994 Bosch 1998 
Iso-Britannia 	(c. +s.) 7 200 1985-87 Kirby & Sellers 1997 
Jugoslavia (ent.) (s.) 1923 1984 Muzinic & Mikuska 1986 
Italia (s.) 493 1995 Veldkamp 1996a 
Kreikka (s.) 600-1000 1995 Bosch 1998 
Latvia (s.) 280 1996 T. 	Bregnballe, 	kirj. 	ilm. 
Liettua (s.) 800—I 000 1995 Veldkamp 1996a 
Moldova (s.) 3 000-5 000 1990 Bosch 1998 
Norja (c.) 24 000 1992 Debout etal. 1995 
Puola (s.) II 000 1995 Veldkamp 1996a 
Ranska (c.+s.) 3000 1995 Veldkamp 1996a 
Romania (s.) 15 000 1995 Veldkamp 1996a 
Ruotsi (s.) 17 927 1996 Tyrberg 1997 
Saksa (s.) 16 428 1997 T. 	Bregnballe, 	kirj. 	ilm. 
Slovakia (s.) 190-195 1995 Veldkamp 1996a 
Suomi (s.) 24 1997 J. Palmgren & J. Ruoho, suuli. ilm. 
Tanska (s.) 35 829 1997 T. 	Bregnballe, 	kirj. 	ilm. 
T"ekki (s.) 235-295 1995 Veldkamp 1996a 
Ukraina 	(s.) 24 000 1993 Poluda etal. 	997 
Unkari (s.) 2 300 1990 Veldkamp 1996a 
Valko-Venäjä 	(s.) 850 1995 Veldkamp 1996a 
Venäjä: 
Suomen/ahti (s.) I I00—I 300 1995 Gaginskaya 1995 
Vienanmeri (c.) 150 n. 1987 Veldkamp 1996a 
Viro (s.) n. 3 500 1997 Eve 	Magi, 	kirj.ilm. 

4.2 Pesimäkannan kehitys ja rajoitustoimet Itämeren 
alueella (P c. sin ensis) 
Itämeren piirissä pesi vuonna 1995, sisämaapesinnät mukaan lukien, noin 84 000 
paria sinensis-alalajin merimetsoa eli lähes puolet alalajin pesimäkannasta Euroo-
passa. Näistä arviolta 76 000 paria pesi Itämeren rannikkoalueella. Esiintymisen 
painopiste siirtyi Itämerelle 1980-luvun loppupuolella Tanskan, Saksan ja Ruotsin 
populaatioiden kasvun myötä. Kuvassa 3 on esitetty merimetson pesimäkannan 
kehitys kuudessa Itämeren rantavaltiossa. 
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Kuva 3. Merimetson (P. c. sinensis) pesimäkannan kehitys kuudessa Itämeren rantavaltiossa. 
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Latvia 

Merimetson ensipesintä (16 paria) todettiin vuonna 1989 Latvian itäosan Lubana-
järven harmaahaikarayhdyskunnassa (Ardea cinerea), joskin pesintä on saattanut 
alkaa jo joitakin vuosia aiemmin. Kolonia kasvoi vähintään 150 pariin 1993. Pari 
pesintäyritystä todettiin 1990-luvun alussa myös sisämaan länsiosissa, mutta ai-
nakin erään kalanviljelylammikon läheisyydessä sijainneet kaksi pesää tuhottiin. 
Ensimmäinen rannikkokolonia syntyi Papen puolittain uponneeseen laivanhyl-
kyyn 1992 (1-2 paria). Latvian pesimäkanta 1995 oli vähintään 205 paria, joista 
Lubanajärvellä n. 150 paria ja lounaisrannikon laivanhylyssä vähintään 55 paria. 
Vuonna 1996 pesimäkanta kohosi 280 pariin (T. Bregnballe, lcirjall. ilm.). (Lindell et 
al. 1995, Veldkamp 1996a, Baumanis et al. 1997). 

Liettua 

Vielä 1800-luvun lopulla merimetso pesi Pohjois-Liettuassa Nemunasjoen alajuok-
sulla, mutta ilmeisesti hävisi pesimälinnustosta 1900-luvun alussa. Liettuan itä-
osista löytyi vuonna 1985 pesivä pari, ja 1990 samalla alueella pesi 30 paria. Sisä-
maan länsiosien ensimmäinen kolonia (13 paria) löytyi harmaahaikarayhdyskun-
nasta 1990. Kolonia kasvoi 226 pariin 1993. Myös neljä muuta koloniaa (yht. 217 
paria) syntyi vuosina 1988-92; näistäkin kaksi oli asettunut harmaahaikarayhdys-
kuntaan. Liettuan pesimäkannan arvio 1995 oli 800-1 000 paria, jotka kaikki pesi-
vät sisämaassa (Lindell et al.1995, Veldkamp 1996a, Jusys 1997, Stanevicius & Palta-
navicius 1997). 

Puola 

Merimetso oli Puolassa melko yleinen pesimälintu vielä 1800-luvulla, mutta anka-
ra vaino romahdutti kannan vähitellen; 1935 oli jäljellä noin 150 paria (5 koloniaa). 
Merimetso rauhoitettiin vuonna 1952, ja lajin ampuminen oli sallittua vain kalan-
viljelylaitoksilla vuoteen 1987 saakka. Pesiä tuhottiin kuitenkin laittomasti jos-
sain määrin. Kanta voimistui hitaasti jo 1940-luvun alussa, mutta taantui 1960-
luvulla ja lähti uudestaan kasvuun 1970-luvulla. 

Pesimäkannan voimakas kasvu alkoi 1980-luvun alussa. Vuonna 1981 pesi-
mäkanta oli 1 470 paria (10 koloniaa) ja 1988 5 227 (n. 23). Eräillä Koillis-Puolan 
järvillä ja kalanviljelylammikoilla annettiin vuosina 1987-92 lupa rajoittaa pesi-
mäkolonioiden yksilömääriä, ja yhteensä 909 yksilöä ammuttiin pääosin ennen 
pesinnän aloitusta. Tämä aiheutti joidenkin kolonioiden häviämisen, mutta ajoi 
toisaalta lintuja muihin kolonioihin ja synnytti myös uusia pesimäpai -koja. Kos-
ka ampuminen ei tuottanut toivottua tulosta, se päätettiin lopettaa vanhoissa 
kolonioissa 1989, mutta kalanviljelylammikoilla merimetsojen luvanvarainen 
ampuminen oli edelleen sallittua. Lisäksi Koillis-Puolassa tuhottiin vuosina 1987-
1990 n. 700 pesää kaatamalla pesäpuut. 

Puolan pesimäkanta kasvoi kuitenkin vakaasti seuraavina vuosina: 1992 pesi 
8 077 paria (n. 32 koloniaa) ja 1995 noin 11000 (n. 40). Vuotuinen kasvu 1981-92 oli 
keskimäärin 14 %, joka on hieman naapurimaita alhaisempi. Tämän on arveltu 
johtuneen ankarammasta vainosta. 

Lisääntyessään merimetsot ovat levittäytyneet yhä syvemmälle sisämaahan 
itään ja etelään. Vuoteen 1992 mennessä lähes kaikki koloniat pesivät puissa, enim-
mäkseen vesistöjen metsäsaarekkeissa. Gdanskinlanden Katy Rybackien kolonia 
on Puolan suurin (1992: 3 860 paria) ja lähes ainoa rannikolle asettunut. (Gromadz-
ka & Przybysz 1991, Lindell et al. 1995, Veldkamp 1996a, Dobrowolski & Dejtrows-
ki 1997, Mellin & Mirowska-Ibron 1997, Przybysz et al. 1997). 
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Ruotsi 

Merimetso pesi Ruotsissa 1800-luvulle saakka sekä itärannikolla että sisävesillä, 
vuosisadan jälkipuoliskolla enää eteläisimmässä osassa maata, ja laji hävitettiin 
lopulta Ruotsista 1909. Merimetso palasi pesimälinnuksi 1948 Öölannin länsipuo-
lelle, Kalmarinsalmen eteläosaan. Harmaahaikarayhdyskuntaan syntynyt Svar-
tön kolonia oli pitkään merimetson ainoa tukikohta (1955: n. 60 paria), kunnes 
Kalmarinsalmen pohjoisosiin, jälleen harmaahaikaroiden seuraan, syntyi Gåsön 
kolonia vuonna 1961. Svartön saari rauhoitettiin alun perin (1921) vanhan män-
nikkönsä vuoksi, mutta myöhemmin (1974) siitä muodostettiin luonnonsuojelu-
alue (naturreservat) merimetsokolonian suojelemiseksi. Ruotsin pesimäkanta oli 
vain 150-200 paria vuonna 1970, mutta kohosi 340 pariin 1975. 

Pesimäkannan nopea kasvu ja levittäytyminen alkoivat 1980-luvun puolivä-
lissä, ja uusia kolonioita syntyi Kalmarinsalmen ulkopuolelle vuodesta 1987 lähti-
en. Merimetso pesi 1987 ensi kertaa myös puuttomilla luodoilla. Yhteensä 14 uutta 
koloniaa syntyi 1988-91, useimmat puuttomille luodoille ja kolme (ensimmäinen 
1989) sisämaan järvien rantamille. Vuotuinen kasvu oli Ruotsissa hyvin korkealla 
tasolla 1987-89, keskimäärin 36 % (32-40 %). Vuonna 1980 pesimäkanta oli 755 
paria (2 koloniaa) ja vastaavasti 1985: 1785 (2), 1987: 2 470 (3) ja 1989: 4 800 (8). 

Merimetson laiton vaino alkoi vuonna 1989, jolloin tuhottiin kaksi koloniaa 
puuttomilta luodoilta, ja Gåsön koloniassa ammuttiin noin sata pesäpoikasta. Myös 
1990-91 tuhottiin muutamia kolonioita tallaamalla pesät haudontavaiheessa, ja 
eräissä kolonioissa lintuja ammuttiin. Oölannissa tuhottiin kolonia paikallishal-
linnon luvalla 1991. Seuraavina vuosina kalastajat tuhosivat laittomasti useita 
kolonioita vuosittain ampumalla pesäpoikasia, tuhoamalla munapesiä ja kaata-
malla pesäpuita. Vuonna 1992 tuhottiin yhdeksän koloniaa kokonaan tai osittain. 
Toukokuussa 1993 Gåsön kolonian 600 pesäpuuta kaadettiin laittomasti, n. 3 000 
pesän yli 10 000 munaa rikottiin ja n. 1000 pesäpoikasta tapettiin. Samalla tuhou-
tui yli 300 harmaahaikaran pesää. Tämän seurauksena syntyi samana kesänä usei-
ta uusia kolonioita muualle Kalmarinsalmeen, missä 1993 pesi runsas puolet Ruot-
sin kannasta. 

Vastoin ympäristönhoitoviraston (naturvårdsverket) suositusta Kalmarin lää-
ninhallitus antoi keväällä 1994 luvan merimetson säännöstelymetsästykseen 
(skyddsjakt) kolmessa rannikkokunnassaan 1.3.-10.4. välisenä aikana; tällöin 
ammuttiin yli 1 100 yksilöä. Ympäristönhoitoviraston kantana oli 1994, että "vain 
hyvin erityisissä olosuhteissa toimenpiteitä voi kohdistaa yksittäisiin kolonioi-
hin". Kalmarin lääninhallituksen päätöslausunnossa puolestaan vedottiin konflik-
tiin ammattikalastajien intressien kanssa ja uhkaan ainutlaatuiselle saaristoluon-
nolle. 

Käytännössä merimetsoa sai ampua Kalmarissa 1994 melko vapaasti ympäri 
vuoden: yleinen sorsanmetsästys (21.8.-28.2.), säännöstelymetsästys (1.3.-10.4.) 
ja ammattikalastajien lupa ampua merimetsot 200 metrin säteellä kiinteistä kalan-
pyydyksistä (11.4.-20.8.). Kalanpyydyksiltä ammutaan arviolta 600-700 merimet-
soa kaudessa. Itä-Götanmaan maakunnassa annettiin 1994 lupa rei ittää munia 
yhdessä koloniassa (yli 1 600 munaa käsiteltiin), ja samana kesänä tehtiin vielä 
luvattomia tuhoja ainakin seitsemässä koloniassa (n. 1300 paria). Ainoastaan luon-
non- ja linnustonsuojelualueet oli rajattu metsästyksen ja muiden kannanrajoi-
tustoimenpiteiden ulkopuolelle. 

Vuotuinen kasvu hidastui 1990-91 (17-20 %) ja nopeutui taas 1992-94 (keski-
määrin 30 %, vaihteluväli 21-41 %). Vuonna 1991 pesimäkanta oli 6 600 paria (17 
koloniaa) ja vastaavasti 1992: 9 400 (34), 1993: 11 300 (43) ja 1994: n. 15 200 (60). 
Ruotsin suurin kolonia, Svartö, ei ole kasvanut enää vuoden 1988 jälkeen ja on 
vakiintunut noin 3 500 pariin. 
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Ruotsin liityttyä EU:n jäseneksi tammikuun alussa 1995 sallittiin vielä sään-
nöstelymetsästys Kalmarin läänissä 1.1.-10.4. ja 21.8.-30.9. Lisäksi Kalmarinsal-
messa ja Itä-Götanmaalla sallittiin ammattikalastajien ampua merimetsoja 200 
metrin säteellä kiinteistä kalanpyydyksistä 11.4.-20.8. Näin ollen laji on rauhoi-
tettu kokonaan vain loka-joulukuussa. Kalmarin läänissä merimetsoja ammuttiin 
1 740 yksilöä 1995 ja noin 1 800 munaa rei'itettiin luvanvaraisesti. Itä-Götanmaal-
la rei'itettiin 2 800 munaa 1995, ja 1994-96 tuhottiin vuosittain 20-50 % aloitetuista 
pesinnöistä. Laiton vaino on näillä alueilla yleistä. 

Ruotsin pesimäkanta kasvoi 1995 enää 5-6 % ja oli noin 16 050 paria (76 kolo-
niaa). Parimäärästä noin 12 % (n. 1 910 paria, 29 koloniaa) pesi sisämaan runsasra-
vinteisilla järvillä, pohjoisessa Tukholman tasolle saakka. Suurimmassa sisämaa-
koloniassa pesi vajaa 1 000 paria. Pääosa kannasta pesi edelleen itärannikon saa-
ristossa Ahvenanmeren eteläpuolella. Pohjoisin yksittäispari löytyi Hörneforsin 
rannikolta (Uusikaarlepyyn korkeudella), ja seuraavat (10 paria) Hudiksvallan 
saaristosta (Porin korkeudella). Kolort at lisääntyivät edelleen (290 paria, 3 koloni-
aa) Uplannin saaristossa (Uudenkaupungin-Kustavin korkeudella), mutta vasta 
Tukholmasta ja Södermanlandista etelään alkoivat parimäärät kohota kohti kor-
keuksia. Ruotsin länsirannikolla merimetso on harvinainen pesimälaji. Vuonna 
1996 merimetson pesimäkannaksi arvioitiin 17 930 paria (91 koloniaa).(Risberg 
1990, Lindell 1991, 1994a, 1995, Lindell & Jansson 1994, Wirdheim 1994, Lindell et al. 
1995, Tyrberg 1995, 1996, 1997, Veldkamp 1996a, Engström 1997a, 1997b, Lindell 
1997). 

Saksa 

Merimetso hävitettiin Saksan pesimälinnustosta monilta alueilta 1800-luvun ai-
kana. Pesimäkanta pysytteli 1 000 parin tuntumassa vuosina 1960-82. Valtaosa 
pesi entisen Itä-Saksan alueella 1990-luvun alkuun saakka. Itä-Saksan koloniasointi 
sai alkunsa 1952, ja voimakas lisääntyminen alkoi 1980-luvun alussa; samalla sai 
1970-luvulla alkanut sisämaan asuttaminen vauhtia. Pesimäkantaa rajoitettiin 
ampumalla lähinnä aikuisia lintuja kahdessa koloniassa yhteensä 765 yksilöä vuo-
sina 1959, 1968 ja 1970-72. 

Itä-Saksan pesimäkannan edelleen kasvaessa 1980-luvulla ryhdyttiin uusia 
kolonioita tuhoamaan, ja vanhoissa kolonioissa ammuttiin sekä aikuisia että nuo-
ria lintuja. Tämän lisäksi ammuttiin lintuja kalanviljelylammikoffia. Vuosina 1985-
91 ammuttiin kaikkiaan 10 334 yksilöä. Tämän seurauksena jotkut pienemmät 
koloniat hävisivät, mutta kokonaispopulaatio jatkoi kasvuaan. Vuotuinen kasvu 
1980-85 oli keskimäärin 25 % (0-48 %) ja 1985-9017 % (0-40 %). Itä-Saksan pesi-
mäkanta 1988 oli 3 720 paria (14 koloniaa); populaatiosta 68 % pesi rannikolla. 
Useimmat koloniat sijaitsivat saarilla ja järvien rantamilla, eräillä paikoin myös 
tulva-alueilla. Neljässä suurimmassa koloniassa merimetsot pesivät yhdessä har-
maahaikaroiden kanssa. Pesimäkanta kasvoi vuosina 1990-95 keskimäärin 18 % 
vuodessa (8-35 %), ja 1995 Itä-Saksassa pesi 9 708 paria. 

Länsi-Saksassa merimetso pesi epäsäännöllisesti vuoteen 1977 saakka, min-
kä jälkeen se vakiintui ja alkoi lisääntyä vuodesta 1986 lähtien voimakkaammin 
kuin Itä-Saksassa. Merimetsoja sai ampua vuodesta 1985 lähtien esim. Schleswig-
Holsteinin osavaltion kalanviljelylammikoilla elokuun alusta maaliskuun loppuun 
enintään 8 yksilöä/laitos/vuosi. Vuotuinen kasvu 1980-85 oli keskimäärin 20 % (7-
31 %) ja 1985-90 jo 48 % (14-78 %). Länsi-Saksan pesimäkanta 1988 oli 961 paria 
(12 koloniaa); valtaosa kannasta pesi Itämeren puoleisella rannikolla. Pesimäkan-
nan vuotuinen kasvu 1990-95 oli keskimäärin 33 % (5-68 %), ja 1995 merimetsoja 
pesi 5 367 paria. 
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Yhdistetyn Saksan pesimäkannan vuotuinen kasvu 1980-85 oli 25 % (1-46 %) 
ja vastaavasti 1985-90 21 % (3-45 %) ja 1990-95 21 % (3-29 %). Kalanviljelyalueil-
la merimetsoja ammutaan rajoitetusti, esim. Baijerissa yhteensä 450 yksilöä vuon-
na 1994. Saksan pesimäkanta 1995 oli 15 075 paria (60 koloniaa) ja kohosi 16 428 
pariin 1997 (T. Bregnballe, kirjall. ilm.). (Menke 1991, Zimmerman & Rutsche 1991a, 
Zimmerman & Rutsche 1991b, Zimmerman 1993, Knief 1994,1996, Veldkamp 1996a, 
Kieckbusch & Koop 1997, Menke 1997). 

Tanska 

Merimetso hävitettiin Tanskasta vuonna 1876, minkä jälkeen se palasi pesimälin-
nustoon 1938. Pesimäkanta oli suurimmillaan 1955, jolloin pesi 902 paria (4 koloni-
aa). Vainon seurauksena 1962 oli jäljellä enää Vårson suojelualueen kolonia (Jyl-
lanti, syntynyt 1944), jossa pesäpoikasten ampuminen oli rajoitettu enintään 300 
yksilöön vuodessa. Vårson populaatio pysyi pienenä (alle 300 paria) vuoteen 1971 
saakka, jolloin pesäpoikasten ampuminen lopetettiin. Merimetson metsästykses-
tä Tanskassa luovuttiin vasta 1980, kun laji rauhoitettiin EU:n lintudirektiivin no-
jalla. Tästä poiketen pesimäkantaa kuitenkin rajoitettiin eräissä kolonioissa. 

Populaatio kuitenkin kasvoi koko 1970-luvun, vuotuinen kasvu oli voimak-
kaimmillaan 1972-75 (26-44 %). Myös kaksi uutta koloniaa syntyi 1972-73. Pesi-
mäkannan kasvu hidastui 1970-luvun jälkipuoliskolla, kun Orman (Sjellanti) ko-
loniaa rajoitettiin 1976-78 pesäpoikasia ampumalla (600 yksilöä, n. 20 % Tanskan 
poikastuotosta) ja Braendegårdin (Fyn) koloniassa kaadettiin pesäpuita 1979. Tans-
kan pesimäkanta kaksinkertaistui 2 000 pariin vuosina 1970-80. 

Merimetson rauhoituksen seurauksena pesimäkannan voimakas kasvu alkoi 
1981. Uusia kolonioita on syntynyt vuodesta 1982 lähtien vuosittain, ja samalla 
osa kannasta on alkanut pesiä puiden sijasta maassa. Kannan vuotuinen kasvu 
1982-89 oli keskimäärin 26 % (16-36 %) Vuonna 1982 pesimäkanta oli 3 713 paria (6 
koloniaa) ja 1989 jo 18 901 paria (16 koloniaa). Orman kolonian rajoittaminen 
1982-86 pesäpoikasia ampumalla (5 500 yksilöä, n. 9 % Tanskan poikastuotosta) 
hillitsi kasvua jonkin verran. Toimenpidettä perusteltiin pesimäsaaren vanhan 
metsän suojelulla, mutta siitä luovuttiin 1986 luonnonsuojelujärjestöjen painos-
tuksen seurauksena. Lisäksi ammattikalastajille annettiin lupia ampua merimet-
soja (enintään 20 yksilöä/lupa) pesimäkauden ulkopuolella. 

Merimetsojen lisäännyttyä voimakkaasti 1980-luvulla, alkoivat kalastajat 
vaatia pesimäkannan rajoittamista. Tämä johti Tanskan kansallisen suojelu- ja toi-
menpidesuunnitelman valmistumiseen 1992 (Miljoministeriet, Skov- og Naturs-
tyrelsen 1992). Suunnitelma ei aseta ylärajaa populaation kasvulle ja painottaa, 
että kannanrajoitustoimet tulee tehdä paikallisten viranomaisten valvonnassa ja 
vasta sen jälkeen, kun muut keinot merimetson aiheuttamien vahinkojen torjumi-
seksi eivät ole tuottaneet tulosta (Veldkamp 1996a). 

Suunnitelman nojalla on vuodesta 1994 lähtien voitu estää uusien kolonioi-
den synty tietyille alueille (arvokas puusto tai puuttomilla luodoilla uhanalaista 
kasvillisuutta tai eläimistöä) ampumalla muutama aikuinen lintu kullakin koh-
teella pesinnän alkuvaiheessa. Lisäksi ammattikalastajilla on lupa ampua meri-
metsoja 100 metrin säteellä kiinteistä kalapyydyksistä, pesimäaikaan vähintään 
kilometrin etäisyydellä pesimäkolonioista. Myös kalanviljelylammikoilla voidaan 
lukumääriä rajoittaa ampumalla. Eräissä maahan pesivissä kolonioissa on heiken-
netty poikastuottoa estämällä munien kehitys öljysumutteella tai poistamalla 
pesistä munia. Munien rei ittämisestä luovuttiin vuoden 1994 kokeilun jälkeen. 
Tällöin kolonia, jossa 3 000 munaa rei itett in, hylkäsi pesimäpaikan jo muutaman 
päivän kuluttua (siirtyen muualle pesimään) eikä palannut enää seuraavana vuon-
na. 
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Vuotuinen kasvu taantui selvästi vuoden 1991 jälkeen ja oli 1994 (37 748 pa-
ria, 37 koloniaa) enää 3,7 %. Tällöin 83 % populaatiosta pesi 12 koloniassa, kussa-
kin 1000-6 000 paria. Suurimmatja useimmat kolopiat sijaitsevat Itämeren puolei-
sen rannikon vuonomaisten lahtien saarissa, jotka ovat laajalti matalien ja kala-
rikkaiden vesien ympäröimät. Populaatiosta 38 % pesi puuttomilla luodoilla 1993. 
Tanskan pesimäkanta kohosi 41 090 pariin vuonna 1996 ja taantui 35 829 pariin 
1997 (T. Bregnballe, kirjall. ilm.). 

Edellä mainittujen kolmen merkittävimmän kolonian (1991: 58 % populaati-
osta) taantuminen 1992-94, ja laittoman vainon lisääntyminen uusissa koloniois-
sa 1990-luvun alussa, selittävät Tanskan pesimäkannan kasvun hidastumisen. To-
dennäköisesti kannan koko vanhoissa, suurissa kolonioissa ylittyi suhteessa ra-
vintovaroihin. Pesiä ja pesäpuita hävitetään yhä laittomasti, mikä on johtanut usei-
den 1982-93 syntyneiden kolonioiden häviämiseen. (Hald-Mortensen 1988, Gre-
gersen 1991a, Bregnballe & Asbirk 1995, Bregnballe & Gregersen 1995, Van Eerden 
& Gregersen 1995, Veldkamp 1996a, Asbirk 1997, Bregnballe & Gregersen 1997). 

Venäjä (Suomenlahti—Laatokka) 

Itäisen Suomenlahden ulkosaaristoon, lähelle Suomen aluevesiä, syntyi luulta-
vasti vuosina 1985-90 kaksi erillistä merimetsoyhdyskuntaa, jotka löydettiin sa-
manaikaisesti vasta 1994. Tällöin ne olivat kooltaan samaa luokkaa kuin 1995, 
jolloin niissä pesi noin 1 000-1 300 paria: Bolsoj Fiskarin saariston (12 km Suomen 
rajalta) neljällä luodolla n. 850-1 150 paria ja Dolgij Rifin saarilla (vain puoli km 
Suomen rajalta) 144 paria. 

Bolsoj Fiskarin kolonian on arveltu syntyneen 1989-90 ja Dolgij Rifin jo 1985-
1987. Fiskarin kolonian pesät sijaitsivat saarten rantakivikoissa lohkareitten vä-
lissä ja Dolgij Rifin pääosin kivikoissa, mutta myös puissa. Kolonioiden parimää-
riä ei laskettu vuosina 1996-97 (Anna Gaginskaya, kirjall. ilm.). 

Seiskarin lähistön puuttomalta luodolta löytyi 1995 useita merimetson pesiä. 
Toukokuussa 1997 havaittiin levähtävien vesilintujen lentolaskennoissa Seiskarin 
pohjoiskärjen pienellä luodolla joitakin kymmeniä pesiä. Laskennat kattoivat suu-
rimman osan Suomenlahden pohjukasta Lavansaaren itäpuolella (Leivo 1997). 

Narvan pohjoispuolella, Kurkolare niemimaan (Kurgolovski poluostrov) edus-
tan luodolla pesi 4 merimetsoparia 1995. (Ossipov & Gaginskaja 1994, Gaginskaya 
1995, Veldkamp 1996a). 

Laatokan luoteisosan saaristossa havaittiin 1990-luvun alun kesinä 3-4 meri-
metsoparia, ja aluetta pidetään potentiaalisena pesimäpaikkana (Red Data Book 
of Karelia 1995). Merimetso pesi Laatokan itäosassa jo aiemmin 1910-luvulla. Ku-
krin saaren kalliojyrkänteeltä löytyi kesällä 1910 pesä ja lähes lentokykyinen poi-
kanen, ja paikallisten asukkaiden mukaan merimetso pesi jyrkänteellä useina vuo-
sina 1909-15. On mahdollista, että Laatokalla pesineet merimetsot edustavat ni-
mialalajia. (Palmgren 1917, ks. myös Anon. 1911, Hilden 1921, Paatela 1947). 

Viro 

Merimetson ensipesintä Virossa todettiin Suomenlahden Malusi-saarilla Tallin-
nan itäpuolella vuonna 1983. Itäisellä Suomenlahdella pesi merimetsopari myös 
vuosina 1985-86. Laji alkoi pesiä Matsalun luonnonsuojelualueen Väinämeren 
saarilla 1984 (6 paria). Tämän yhä tärkeimmän esiintymän (2-3 luotoa) parimäärä 
kohosi nopeasti 55 parista 1988 lähes 1900 pariin 1997. Kolonian vuotuinen kasvu 
oli keskimäärin 56 % (19-78 %) 1992-95. 

Uusia kolonioita alkoi ilmaantua vuodesta 1992 lähtien, ja 1993 Saarenmaan 
etelärannikon luodoilla pesi 42 paria (2 koloniaa). Myös Riianlandella Pärnun lä-
histön Sorgu-luodolla pesi 30 paria. Ensimmäiset pienet koloniat (2-10 paria) 
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ilmaantuivat Hiidenmaan lähettyville 1994, ja samana vuonna todettiin ensim-
mäinen sisämaapesintä Vörtsjärvellä (8 paria). Saarenmaan kolopiat käsittivät 1997 
jo 1 130 paria. Myös Itäisellä Suomenlahdella kanta vahvistui: Louna-Uhtju-luo-
dolla pesi n. 300 paria 1997 (Eve Mägi, kirjall. ilm.). 

Viron pesimäkanta 1993 oli 965 paria (5 koloniaa) ja 1994 1 390 (8). Läntisen 
Viron pesimäkanta 1997 oli 3 110 paria (5 koloniaa) ja Viron kokonaiskanta noin 3 
500 paria (Eve Mägi, kirjall. ilm.). Lähes kaikki pesät ovat sijainneet pienillä luo-
doilla ja enimmäkseen maassa. (Paakspuu & Mägi 1994, Lindell et al. 1995, Veld-
kamp 1996a, Lilleleht 1997). 

4.3 Suomen ensimmäiset pesinnät (P c. sinensis) 

Merimetson kesäiset levähtäjämäärät ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuo-
sina Suomen- ja Pohjanlahden ulkosaaristoissa sekä Saaristomerellä. Myös van-
hojen, pesimäpukuisten yksilöiden osuus on kasvanut eräillä alueilla parin viime 
vuoden aikana, mikä viittaa pesimäpaikkojen lisääntymiseen lähivuosina. Aiem-
min merimetson runsaita kesäkerääntymiä on havaittu Ahvenanmaan saaristossa 
1980-luvun alkupuolella, jolloin (1981) löytyi myös keskeneräinen merimetson 
pesä alueen pohjoisosista (T. Stjernberg, suull. ilm.). Jostain syystä merimetson 
kesäesiintymät Ahvenanmaalla kuitenkin taantuivat saman vuosikymmenen jäl-
kipuoliskolla, eikä entisenlaisia määriä tavata vieläkään. 

Suomen ensimmäiset merimetsojen pesinnät (10 paria) todettiin kesällä 1996 
Tammisaaren saariston puuttomalla räyskäluodolla. Vuonna 1997 kolonia siirtyi 
kokonaisuudessaan harmaalokkiluodolle kaksi kilometriä itäkoilliseen; samalla 
pesivien parien lukumäärä yli kaksinkertaistui. Lisäksi uusi pienikokoinen yhdys-
kunta ilmaantui Itäiselle Suomenlahdelle Pernajaan, maamme tärkeimmälle ruok-
ki- ja etelänkiislaluodolle. Pesivien merimetsojen kokonaismäärä 1997 oli 24 pa-
ria. Näiden lisäksi löytyi Saaristomereltä merimetsojen valloittama luoto ja muu-
tama valmis mutta tyhjä pesä. Merimetso on Suomessa rauhoitettu. 

Vuosi 1996: 10 paria (1 kolonia) 

Blekharun (Tammisaari). Jussarön itäinen saaristo. Puuton ulkosaariston kallio-
luoto, jolla rehevää lintusaarikasvillisuutta. Suurikokoisen räyskäkolonian (lähes 
100 paria) vuoksi luodon pesimälinnustoa on seurattu tiiviisti 1970-luvulta alka-
en. 

Suomen ensimmäinen onnistunut pesintä todettiin ensi kerran 23.5., jolloin 
havaittiin 25 aikuista lintua ja viisi pesää, joista kahdessa oli munat. 11.7. havait-
tiin 160 aikuista lintua ja 10 asuttua pesää, joista osassa poikasia. Myös merimet-
son pesimättömien kihlaparien rakentamia keskeneräisiä pesiä todettiin useita. 
Merimetsojen pesät sijoittuivat luodon lakialueelle keskelle räyskäkoloniaa. 20.7. 
oli paikalla 200 aikuista lintua ja kuusi poikasta (pesä- ja maastopoikasia) sekä 
viisi kuollutta poikasta (J.  Palmgren, suull. ilm.). 

Pesintä oli sikäli yllättävä, ettei merimetsoja havaittu luodolla aiempina vuo-
sina. Tosin kolmen kilometrin päässä Sköldharukobbarna-kallioluodoilla on ha-
vaittu aiemmin pieniä kesäkerääntymiä, esim. kesäkuussa 1994 muutamia yksi-
löitä. 
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Vuosi 1997: 24 paria (2 koloniaa) 

Sköldharun (Tammisaari) 22 paria. Jussarön itäinen saaristo. Lähes puuton ulko-
saariston kallioluoto, jonka rannoilla vähän somerikkoa ja rotkomainen halkea-
ma, keskiosissa matalaa katajikkoa. Luodon pesimälinnustoa on seurattu 1980-
luvulta alkaen lokkilintujen pesäpoikasrengastusten yhteydessä. Vuoden 1994 
pesimälinnustoa: merihanhi (1 pari), sinisorsa (1), tukkasotka (2), haahka (70), iso-
koskelo (1), meriharakka (1), kalalokki (1-2), selkälokki (1), harmaalokki (130), 
merilokki (2) ja riskilä (6). 

Blekharunin kolonian merimetsot kantoivat keväällä 1997 edellisvuoden 
pesätarpeensa pois luodolta kahden kilometrin päähän Sköldharunille. Pesät si-
joittuivat luodon kalliohalkeaman reunoille. 21.5. paikalla oli 160 aikuista lintua. 
15.6. havaittiin 22 asuttua ja kaksi tyhjää pesää. Pesistä kuudessa oli vain munia 
(2-4, yht. 19), vadessä munia ja poikasia (3-5, yht. 11 munaa ja 8 poikasta) sekä 
11:ssä vain poikasia (1-4, yht. 38). Munia ja poikasia oli siis yhteensä 76. Seuraa-
valla käynnillä 3.7. havaittiin 35 poikasta, joista kuusi oli poistunut pesästä. Lisäk-
si löytyi yksi kuollut poikanen (J. Palmgren, kirjall. ilm.). 

Haverören (Pernaja) 2 paria. Pernajan ulkosaaristo. Yksityinen luonnonsuo-
jelualue (Aspskärin linnustonsuojelualue). Maihinnousu kielletty 15.4.-15.8. Lou-
hikkoinen, puuton (vähän katajikkoa) ja matala ulkoluoto, jolla pesii eräs maam-
me merkittävimmistä ruokkiyhdyskunnista ja tärkein etelänkiislayhdyskunta. 
Luodon pesimälinnustoa on seurattu tiiviisti 1950-luvulta lähtien. Vuoden 1997 
pesimälinnustoa: kyhmyjoutsen (1 pari), tukkasotka (1-3), haahka (alle 10), selkä-
lokki (3), harmaalokki (316), merilokki (2), ruokki (650), etelänkiisla (21), riskilä 
(125) ja varis (1). 

Juhannuksena löytyi kaksi pesää, joissa molemmissa kolme munaa, sekä yksi 
tyhjä pesä. Kaksi pesistä oli katajien ja kivien lomassa ja yksi kuivassa katajassa. 
29.6. toisessa asutuista pesistä oli kolme poikasta, toisessa poikanen ja kaksi mu-
naa. 19.7. pesissä oli poikasia kolme ja yksi, jotka kaikki rengastettiin. Tällöin 
tyhjällä pesällä oli soidintava pariskunta. Aikuisia lintuja havaittiin kesällä enim-
millään 60 yksilöä (J. Ruoho, suull. ilm.). 

Klovaskär (Dragsfjärd). Vänöfjärden, Saaristomeren kansallispuisto. Puuton 
ulkosaariston kallioluoto, jonka keskellä kasvaa vähän katajikkoa. Pesimälinnus-
toon kuuluu mm. haahkoja (5-10 paria), harmaalokkikolonia (noin 40) ja merilok-
keja (2-4). 

Klovaskärillä havaittiin 12.7. viisi valmista mutta tyhjää ja kolme kesken-
eräistä merimetson pesää, joista yksi oli kookas, mahdollisesti jo edellisenä vuon-
na rakennettu. Lisäksi paikalla oli 80 aikuista lintua. Pesät olivat kallioalustalla. 
Vaikka pesintää ei varmasti todettu, on se ollut hyvinkin mahdollista 1997. Vuo-
den 1994 inventoinneissa ei merimetsoja havaittu (M. Nordström & W. Velmala, 
suull. ilm.). 

4.4 Pesimäkannan kehitys ja rajoitustoimet muualla 
Euroopassa (P. c. carbo & sinensis) 

Merimetson pesimäkannan kehitystä on seurattu melko tarkasti lähes koko Eu-
roopassa. Nimialalajin seurantaa on kuitenkin vaikeuttanut sijainniltaan ja luon-
nonolosuhteiltaan vaikeapääsyiset pesimäpaikat, mistä johtuen vuosittaisiin pe-
simäkannan arviointeihin ei ole ollut mahdollisuuksia. Puutteellisimmin tunnetut 
alueet sijaitsevat kuitenkin Kaakkois-Euroopassa sinensis-alalajin esiintymisalu-
eilla. 
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Valtiot tai alueet, joiden merimetsokanta on puutteellisimmin tunnettu: 

Albania (sinensis): Kunen koloniassa pesi 1950-luvun alussa 400-500 paria, mutta 
kolonia hävitettiin vähitellen kokonaan 1990-luvun alkuun mennessä. 

Islanti (carbo): 3 500 paria 1975 (Gardarsson 1979) ja 2 539 paria 1994 (Bosch 
1998). 

Entinen Jugoslavia (sinensis): n. 700 paria (2 koloniaa) 1975 ja 1 923 (6) 1984 (Mu-
zinic & Mikuska 1986, Veldkamp 1996a). Ainakin Sloveniassa talvehtivien 
merimetsojen yöpymispaikat ovat epävakaita vainon takia (Leister 1997). 

Kreikka (sinensis): 540-570 paria 1971 (Cramp & Simmons 1977) ja 600-1 000 pa-
ria 1995 (Bosch 1998). 

Moldova (sinensis): harvinainen pesimälaji 1960-70-luvuilla, vuonna 1982 pesi 
600-650 paria (Anon. 1992) ja 1990 3 000-5 000 paria (Bosch 1998). 

Turkki (sinensis): 1600-3 000 paria koko maassa 1990 (Hagemeijer & Blair 1997). 

Venäjä: Etelä-Venäjän Mustanmeren—Asovanmeren ja Kaspianmeren rannikon 
pesimäkanta (sinensis) ei ole tiedossa. Kuolan niemimaan ja Vienanmeren 
alueella (carbo) tiedetään ainakin Kantalandella (Kandalaksskaja guba) pe-
sinnän alkaneen vuonna 1962 ja Aänislandella (Onezhskaja guba) 1980-lu-
vulla. Kantalanden populaatio kasvoi vähintään 150 pariin 1980-luvun lo-
pulla ja Aänislanden 12-14 pariin 1990-luvun alkupuolella (Red Data Book 
of Karelia 1995, Veldkamp 1996a, Bianki et al. 1997). 

Valtiot tai alueet, joiden merimetsokanta on hyvin tunnettu: 

Belgia (sinensis) 

Merimetson tiedetään pesineen Belgiassa ainakin 1910-luvulta alkaen: koloniassa 
pesi enimmillään 100 paria vuonna 1944, mutta vain 30 paria 1950. Lopulta kolonia 
hävitettiin 1953, ja samana vuonna pesi uudessa koloniassa n. 60 paria. Tämän 
kolonian pesäpuut kaadettiin 1956, jonka seurauksena se muutti harmaahaika-
rayhdyskuntaan. Lisäksi eräs vanha kolonia, jossa pesi 127 paria 1943, hylättiin 
sodan melskeessä. Muutama pari alkoi pesiä samalla paikalla uudelleen vuonna 
1961. 

Merimetso hävisi pesimälinnustosta pääosin vainon seurauksena vuonna 
1964. Tämän jälkeen todettiin joitakin yksittäisiä pesintäyrityksiä 1980-luvulla, ja 
merimetso alkoi pesiä säännöllisesti vasta vuodesta 1992 alkaen (8 paria).Vuonna 
1993 Belgian pesimäkanta oli 51 paria (3 koloniaa) ja vastaavasti 1994 195 (7), 1995 
272 (7) ja 1997 346 paria. (Bauer & Glutz von Blotzheim 1966, Veldkamp 1996a, 
Devos & Ulenaers 1997). 

Bulgaria (sinensis) 

Merimetso oli yleinen pesimälintu Tonavalla ja Mustanmeren rannikolla 1950-lu-
vulle saakka. Kosteikkojen kuivatus ja kalastajien vaino heikensivät pesimäkan-
toja seuraavina vuosikymmeninä, ja vuonna 1979 Bulgariassa pesi enää 339 paria. 
Rannikolta merimetso oli hävinnyt, ja Tonavalla oli jäljellä kolme pesimäaluetta. 
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Tonavan pesimäkannat alkoivat kasvaa 1980-luvulla, ja 1982 merimetso alkoi 
jälleen pesiä Mustanmeren rannikolla. Bulgarian pesimäkanta 1990 oli 500-700 
paria ja 1993 n. 1300 paria. Merimetsoa saa ampua kalanviljelylaitoksilla 1.9.-31.1. 
välisenä aikana. (Veldkamp 1996a, Ivanov et al. 1997). 

Hollanti (sinensis) 

Hollanti on ollut läpi 1900-luvun merimetson sinensis -alalajin tärkeimpiä esiinty-
misalueita Euroopassa, huolimatta lajin ankarasta vainosta. Pesimäkannan arvio 
vuosina 1918-19 oli n. 3 000 paria. Parimäärä väheni 1 100-1 200 pariin vuoteen 
1926 mennessä, jolloin lajin asemaa Hollannissa pidettiin jo uhattuna. Luonnon-
muistomerkkien suojeluyhdistys rauhoitti tällöin IJsselmeerin Wanneperveenin 
merimetsokolonian, joka alkoi nopeasti elpyä ja kasvoi 2 200 pariin 1938. Muita 
kolonioita vainottiin ankarasti 1930-luvun alussa, mutta Hollannin pesimäkanta 
kasvoi 4 000 parin tuntumaan vuosikymmenen loppupuolella. 

Toisen maailmansodan aikana myös Wanneperveenin koloniaa häirittiin ra-
justi (esim. 1941-44 vähintään 8 400 poikasta tapettiin ravinnoksi), minkä seu-
rauksena syntyi useita uusia pesimäpaikkoja, jotka puolestaan tuhottiin vuoron 
perään 1942-46. Wanneperveenin kolonia syntyi uudestaan, ja siinä pesi n. 2 000 
paria 1950, minkä jälkeen se alkoi taantua, kunnes käsitti enää 50 paria 1970. Kolo-
nian ruokailualueista oli osa kuivattu ja osa, Rein- ja Meusejokien sedimentaatio-
alueet, olivat etenkin 1960-luvulla vahvasti saastuneita. Kolonia alkoi elpyä taas 
1970-luvulla samoihin aikoihin, kun haitallisimpien tuholaismyrkkyjen käyttö 
kiellettiin. IJsselmeerin patojärven alueelle vakiintui 1947 myös Naardermeerin 
kolonia, joka kasvoi pian yli 1 000 pariin. Kolonian parimäärää yritettiin rajoittaa 
huonolla menestyksellä. Lopulta merimetso rauhoitettiin kokonaan 1965, ja Naar-
dermeerin kolonia kasvoi vuoteen 1970 mennessä 2 000 pariin. 

Uusia merkittäviä merimetsokolonioita syntyi vasta 1978 ja 1985, jälleen IJs-
selmeerin lähettyville, ja Hollannin pesimäkanta alkoi nopeasti kasvaa. Vuonna 
1978 pesimäkanta oli 4 470 paria (5 koloniaa) ja 1993 20 535 paria (27 koloniaa). 
IJsselmeeriä ruokailualueenaan käyttävä kannanosa koki romahduksen vuonna 
1994 parimäärän laskiessa 42 % edellisvuodesta. Tämän seurauksena Hollannin 
pesimäkanta taantui hieman yli 14 000 pariin. Pesimäkanta elpyi jonkin verran 
seuraavina vuosina ja oli 16 950 paria vuonna 1997 (T. Bregnballe, kirjall. ilm.). 
Hiljattain merimetsot ovat alkaneet pesiä lisääntyvässä määrin Hollannin Poh-
janmeren rannikolla. (Veldkamp 1986, Zijlstra & Van Eerden 1991, Van Eerden & 
Gregersen 1995, Van Eerden & Zijlstra 1995, Veldkamp 1996a). 

Irlanti (carbo) 

Irlannissa merimetson pesimäkanta on yli kaksinkertaistunut laskentakausien 
1969-70 (1 865 paria) ja 1986-87 (4 700 paria) välillä. Tähän on saattanut vaikuttaa 
merimetson täysrauhoitus vuodesta 1976 sekä särjen (Rutilus rutilus) levittäyty-
minen Irlannin vesistöihin. Merimetsoista n. 10 % pesi sisämaassa vuosina 1986-
87, ja puihin pesivät kolopiat olivat levittäytyneet melko laajalle alueelle. 

Pohjois-Irlannissa maksettiin merimetsosta tapporahaa vielä 1966, jota edel-
tävällä kymmenen vuoden jaksolla tapettiin 3 400 yksilöä. Irlannissa tapporahas-
ta luovuttiin vasta 1976, ja 1973-76 ammuttiin 3 527 yksilöä. Irlannissa ammutaan 
nykyään luvanvaraisesti pieniä määriä merimetsoja kalanviljelylaitoksilla. (Mc-
Donald 1987, Kennedy & Greer 1988, Lloyd et al. 1991, Sellers 1991,1993, McCarthy 
et al. 1993, Veldkamp 1996a). 
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Iso-Britannia (carbo & sinensis) 

Ison-Britannian merimetsopopulaatio koostui pitkään lähes pelkästään nimiala-
lajin P. c. carbo rannikkokannoista, joskin pieniä puissa pesiviä sisämaakolonioita 
on esiintynyt aika ajoin. Ensimmäiset sinensis-alalajin pesinnät todettiin rengas-
löytöjen perusteella kolmessa carbo-alalajin koloniassa eteläisessä Englannissa 
vuonna 1993. 

Merimetsoa vainottiin laajalti Isossa-Britanniassa ennen sen rauhoittamista 
vuonna 1981. Kalanviljelylaitoksille myönnetään nykyään tappolupia vakaviksi 
luokitelluissa tapauksissa. Merimetson pesimäkanta kasvoi 12,5 % laskentakausi-
en 1969-70 (6 400 paria) ja 1985-87 (7 200 paria) välillä, keskimäärin 3 % vuodessa. 

Voimakkaimmin (51 %) pesimäkanta kasvoi Englannissa. Ainoastaan Skot-
lannin pohjoisosien merimetsokanta taantui 1970-80-luvuilla n. 20 %, mitä pide-
tään ainutiaatuisena Länsi-Euroopassa. Skotlannissa kalanviljelyteollisuus kehit-
tyi nopeasti 1980-luvulla. Merimetsoja tapettiin luvanvaraisesti pääosin jokivar-
sien lohenviljelylaitoksilla 400-800 yksilöä vuosittain 1983-91. Laitonta tappa-
mista esiintyy jonkin verran, ja on arvioitu, että kaikkiaan noin 1 640 merimetsoa 
(n. 20 % Skotlannin pesimäpopulaatiosta) tapettiin vuosittain 1984-87. Näin siitä 
huolimatta, että kalanviljelyteollisuuden ohjeisto (SSGA 1990) suosittelee muita 
keinoja merimetsojen karkottamiseksi. Ison-Britannian hallitus suosittelee on-
gelman ratkaisemiseksi pelotusammuntaa kalanviljelylaitoksilla. Skotlannin li-
säksi myös Englannissa on myönnetty tappolupia vuodesta 1993 lähtien. (Sellers 
1991, 1993, Carss 1994, Carter 1994, Debout et al. 1995, Kirby et al. 1996, 1997, Veld-
kamp 1996a, Ekins 1997, Kirby & Sellers 1997). 

Italia (sinensis) 

Merimetso hävisi Italian manneralueen pesimälinnustosta luultavasti 1900-luvun 
ensi vuosikymmeninä Tyrrhenanmeren rannikkokosteikoiden kuivatusten yh-
teydessä. Ainoastaan Sardiniassa säilyi pieni merimetsokolonia, jossa pesi 1980-
luvun lopulla alle 70 paria. 

Italian manneralueen ensimmäinen pysyvä merimetsokolonia, Val Campot-
to, syntyi Pon suistoon 1985 (1 pari) ja kasvoi nopeasti 140 pariin 1989. Koloniassa 
pesi 270 paria 1993. Val Campotton kasvun seurauksena Italian pesimäkanta lähes 
kaksinkertaistui vuosina 1989-92. Joitakin epäonnistuneita pesintäyrityksiä to-
dettiin uusilla paikoilla 1980-luvulla, ja 1992 löytyi Pohjois-Italiasta ja Sisiliasta 
pieni kolonia (32 ja 5 paria). Lisäksi muutama merimetsopari asettui haikarayh-
dyskuntaan Pohjois-Italiassa 1993, mutta pesäpuut kaadettiin valikoivasti hau-
donta-aikana. Sopivien pesimäpaikkojen puute ja häirintä ilmeisesti rajoittavat 
uusien kolonioiden syntyä. Italian pesimäkanta 1995 oli 493 paria (4 koloniaa). 
(Baccetti 1991, Grieco 1994, Veldkamp 1996a, Baccetti 1997). 

Itävalta (sinensis) 

Itävallassa merimetsoja pesi Tonavalla yli 200 paria 1800-luvun lopulla. Wienin 
lähellä sijainnut 250-300 parin kolonia hävisi vuonna 1927 todennäköisesti voi-
makkaan metsästyksen seurauksena. Merimetso ilmeisesti puuttui Itävallan pesi-
mälajistosta vuosina 1928-40. Kaksi uutta koloniaa syntyi 1940-luvulla, ja 1963-
71 havaittiin yhdeksän pesintäyritystä. Laji kuitenkin hävitettiin Itävallasta ensin 
pohjoisosista 1955 ja eteläosista 1971. Viisi pesintäyritystä on todettu vuosina 1983-
88, mutta vain Marchjoella pesintä onnistui 1988 (3-4 paria) (Steiner 1988, Pfitzner 
1993, Straka 1993, Jungwirth et al.1995, Veldkamp 1996a). 
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Norja (carbo) 

Merimetson pesimäkannat kasvoivat selvästi Keski-Norjan rannikolla 1980-lu-
vun alussa huipentuen 1985, jolloin koko maassa pesi 21000 paria, ja lyhyen taan-
tumavaiheen jälkeen tapahtui uusi kasvu 1991-92. Keski-Norjan pesimäkanta 
kasvoi 55 % vuosina 1987-92, ja koko maan pesimäkanta 1992 oli 24 000 paria, 
ilmeisesti vahvin koko 1900-luvulla. Pesimäkannasta 75 % pesi Keski-Norjassa. 
Ensimmäiset sinensis-alalajin pesinnät todettiin Norjassa 1997 (Thomas Bregnbal-
le, kirjall. ilm.). 

Taantuma Ruijan alueella 1985-87 johtui osittain pesimäaikaisen pääravinto-
kohteen villakuoreen (Mallotus villosus) kantojen romahtamisesta Barentsinme-
rellä sekä alhaisista talvilämpötiloista, mikä puolestaan heikensi merimetsolle 
ympärivuotisesti tärkeiden turskien (Gadidae) vuosiluokkia. Tällöin Ruijan meri-
metsokanta väheni joillain alueilla jopa 65-80 % ja oli 1990-luvun alkupuolella 
yhä 33 % alempi kuin vuonna 1985. 

Vielä 1930-luvulla kerättiin Norjassa monin paikoin merimetson munia ja 
poikasia ravinnoksi. Lajia metsästettiin melko runsaasti ainakin vielä 1970-luvul-
la; talvina 1971-79 yhteensä n. 20 000 meri- ja karimetsoa ammuttiin vuosittain. 
Sittemmin merimetso on rauhoitettu maan etelä- ja pohjoisosissa, mutta laitonta 
tappamista esiintyy jossain määrin. (Barrett & Vader 1984, Rov 1991, Rov & Ny-
gård 1994, Debout et al.1995, Veldkamp 1996a, Rov 1997). 

Ranska (carbo & sinensis) 

Merimetsoja pesi Pohjois-Ranskan rannikolla vain 60 paria 1800-luvun lopulla. 
Edelleen jatkuva kasvukausi alkoi 1950-luvun lopulla, ja vuonna 1968 pesimäkan-
ta oli kasvanut 237 pariin (carbo). Populaatio alkoi kasvaa voimakkaammin vuo-
den 1975 jälkeen, kun merimetso sai lainsuojan. Vuotuinen kasvu oli enimmillään 
keskimäärin 13 % 1985-88, mutta vuosikymmenen vaihteessa enää 2 %. Pesimä-
kanta 1988 oli 1 600 paria (carbo), ja karkea arvio 1995 lähes 3 000 paria (carbo & 
sinensis), joista sisämaassa pesi n. 950 paria. Vuodesta 1993 lähtien on Ranskassa 
myönnetty rajoitettuja lupia ampua merimetsoja kalanviljelylammikoilla, mikä 
on vähentänyt ainakin talvehtivien yksilöiden määriä näillä alueilla (Marion 1991, 
Debout et al. 1995, Veldkamp 1996a). 

Romania (sinensis) 

Merimetson pesimäkantaa pidettiin Romaniassa 1970-luvulle tultaessa nopeasti 
taantuvana kalastajien harjoittaman vainon johdosta. Romanian puoleisen Tona-
van suiston kymmenen suuren merimetsokolonian kantoja on seurattu systemaat-
tisesti vuodesta 1980 lähtien, jolloin alueella pesi 4 150 paria. Pesimäkanta kohosi 
1980-87 yhteensä 207 % ja oli suurimmillaan 1987-89, minkä jälkeen se taantui 
jonkin verran. Romanian pesimäkannaksi 1995 arvioitiin 15 000 paria (Veldkamp 
-1996a, Gogu-Bogdan & Marinov 1997). 

Slovakia ja Tsekki (sinensis) 

Merimetso pesi säännöllisesti Tonavan varrella Slovakiassa vuoteen 1962 saakka, 
jolloin aikanaan elinvoimainen populaatio — 1930-luvulla n. 1 500 paria — hävisi 
pitkällisen vainon seurauksena. Paluu Slovakiaan tapahtui vasta 1991 (30 paria). 
Tsekistä merimetso hävisi 1947 ja palasi pesimälinnuksi Määriin 1982 (32 paria), ja 
Böömiin 1983 (3 paria). 
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Entisen Tsekkoslovakian alueen pesimäkanta kohosi nopeasti 1980-luvulla. 
Vuonna 1985 pesimäkanta oli 120 paria ja vastaavasti 1986: 246, 1987: 453, 1989: 
613 ja 1991: 712. Tsekissä uusien kolonioiden synty kuitenkin estettiin järjestel-
mällisesti pelottamalla linnut pois muninta-aikaan, ja vuodesta 1987 on seitsemän 
pesimäpaikkaa hylätty tämän vuoksi. Vuonna 1991 oli jäljellä ainoastaan kaksi 
täysin rauhoitettua koloniaa. Tsekissä merimetson ampuminen on sallittu ympäri 
vuoden. Tsekin-Slovakian alueen pesimäkanta taantui vuoden 1991 jälkeen ja oli 
1995 enää 425-490 paria. (Lindell et al. 1995, Veldkamp 1996a, Musil & Janda 1997). 

Ukraina (sinensis) 

Merimetson tiedetään pesineen Ukrainassa ainakin 1800-luvun puolivälistä lähti-
en. Laji oli yleinen pesimälintu Araljärvellä ja suurten jokien suistoissa 1930-lu-
vulta alkaen, mutta merimetsoa vainottiin ankarasti kalakantojen lisäämiseksi. 
Volgan suistossa tuhottiin pesiä ja ammuttiin lintuja pesimäkolonioissa, ruokailu-
alueilla sekä levähdyspaikoilla, ja vuosina 1936-49 hävitettiin kaikkiaan 123 000 
merimetsoa, joista 17 000 täysikasvuista lintua. Araljärvellä tuhottiin 42 435 pesä-
poikasta ja 9 250 munaa vuosina 1947-48. Lisäksi muilla suistoalueilla ammuttiin 
4 000 yksilöä. Merimetsokannat romahtivatkin nopeasti, ja lajista tuli 1950-luvulla 
harvinaisuus Ukrainassa. 

Merimetson pesimäkanta vahvistui vähitellen 1960-70-luvuilla, ja nopea kasvu 
alkoi 1985. Pesimäkanta vaihteli 1000-4 500 pariin 1984-87, mutta jo 1993 kannak-
si arvioitiin noin 24 000 paria. Suurin osa merimetsoista pesii Ukrainan eteläosissa 
Mustanmeren rannikon saarissa ja suurten jokien (Tonava, Dnepr, Dnestr) suis-
toissa. Joitakin pienempiä kolonioita on löydetty sisämaasta. (Veldkamp 1996a, 
Koshelev 1997, Poluda et al. 1997). 

Unkari (sinensis) 

Merimetso esiintyi Unkarissa pitkään ainoastaan Balatonjärvellä, missä vuonna 
1947 pesi 5-10 paria ja vastaavasti 1954-57: 110-172, 1971: 289 ja 1972: 149. Bala-
tonjärven kanta kasvoijonkin verran 1970-luvulla, nopean kasvun ajoittuessa 1980-
luvulle, ja 1985 pesimäkanta oli kasvanut 2 000 pariin. Pesimäkolonioita syntyi 
1980-luvulla muuallekin Unkariin, ja kokonaiskannaksi 1985 arvioitiin n. 3 000 
paria. Tällöin ryhdyttiin myös kannanrajoituksiin. 

Unkarin pesimäkannaksi arvioitiin 1990-luvun alussa n. 2 300 paria, joista 
Balatonjärvellä 1200 paria, Theissjoella 700 paria, Tonavalla 350 paria ja Hortobå-
gyllä 50 paria. (Bauer & Glutz von Blotzheim 1966, Cramp & Simmons 1977, Gere 
& Andrikovics 1992, Veldkamp 1996a). 

Valko Venäjä (sinensis) 

Merimetso pesi Vaiko-Venäjällä vielä 1800-luvulla, mutta hävisi pesimälinnustos-
ta 1900-luvun alkuun mennessä. Laji palasi vuonna 1988, jolloin 8 merimetsoparia 
asettui Lanjoen suureen harmaahaikarayhdyskuntaan. Kolonia kasvoi 309 pariin 
1993. Valko-Venäjän pesimäkanta 1994 oli n. 450 paria (7 koloniaa) ja kasvoi 850 
pariin (8 koloniaa) 1995 (Veldkamp 1996a, Samusenko et al. 1997). 
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Vuotuiskikehdinnät Itämerellä 
0..0.0..0 ............... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 

5.1 P. C. sinensis 

Merimetson sinensis-alalajin pohjoisten ja itäisten populaatioiden yksilöt ovat ai-
toja muuttolintuja, kun taas etelämpänä pesivät ovat osittaismuuttajia tai paikka-
lintuja. Itämeren alueella pesivät merimetsot ovat enimmäkseen muuttolintuja, 
vaikkakin esimerkiksi Tanskassa yhä useammat koloniat ovat asuttuja ympäri 
vuoden. Kylminä talvina suurin osa Tanskan pesimäkaruzasta muuttaa etelämmäksi, 
ja tilalle saapuu nimialalajin edustajia Itämeren pohjoisemmista osista (esim. Van 
Eerden et al.1995, Veldkamp 1996a, Laursen et al.1997). 

Tanskalaisista merimetsoista 5-10 % talvehti 1980-luvulla pesimäalueidensa 
tuntumassa Itämerellä ja 55 % muutti Välimerelle, pääosin Ranskan ja Italian ran-
nikoille, mutta myös Algeriaan ja Tunisiaan (Gregersen 1991b). 

Rengaslöytöjen perusteella Ruotsin Kalmarinsalmessa pesivät merimetsot 
(1980-93 yht. 975 poikasrengastusta, joista 33 talvilöytöä) muuttavat Keski-Eu-
roopan yli enimmäkseen Välimeren alueelle Algeriaan ja Tunisiaan sekä Adrian-
merelle. Pohjoisin talvilöytö on Tanskasta, läntisin Ranskan keslciosista ja itäisin 
Kreikasta (Lindell & Jansson 1994). 

Ruotsissa Kalmarinsalmen Svartön kolonian merimetsoista osa saapuu leu-
tojen talvien jälkeen pesimäpaikalle jo helmikuun alkupuolella, mutta jäätalvien 
jälkeen vasta maaliskuun lopulla. Yleensä suuri osa pesijöistä saapuu muutaman 
päivän tai yhden viikon kuluessa. Tämän jälkeen saapuminen hidastuu, ja uusia 
yksilöitä ilmestyy vielä pitkin huhtikuuta. Viimeisinä tulevat yleensä nuoret ensi-
pesijät. Syksyllä pääosa Kalmarinsalmen merimetsoista lähtee muutolle syyskuun 
alkuun mennessä. Rengaslöytöjen perusteella oma pesimäkanta ei talvehdi Ruot-
sin alueella, vaan talvikanta koostunee enimmäkseen Jäämeren carbo-alalajin po-
pulaatioista (Lindell & Jansson 1994). 

Suomenlahden pohjoisrannikolla Venäjän puoleisessa ulkosaaristossa pesi-
vät sinensis-alalajin koloniat muuttavat Suomen eteläisen saariston kautta heinä-
kuun alkupuolelta tai puolivälistä alkaen kohti lounasta. Päämuutto on usein kak-
sihuippuinen ajoittuen elokuun alkupuolelle tai puoliväliin ja elo—syyskuun vaih-
teeseen. Lokakuussa nähdään enää suhteellisen pieniä määriä, ja marraskuussa 
muutto vähitellen lakkaa. Keväällä ensimmäiset saapuvat Suomenlahdelle yleen-
sä maaliskuun alkupuolella. Jäätilanteesta riippuen päämuutto tapahtuu maalis-
huhtikuun vaihteen ja huhtikuun loppupuolen välillä, ja toukokuun aikana muut-
to vähitellen päättyy. 

Venäläisten itäisellä Suomenlahdella rengastamista pesäpoikasista on saatu 
ensimmäisen elinvuoden aikaiset yksittäiset talvilöydöt Päijät-Hämeestä, Puo-
lasta, Sveitsistä ja entisen Jugoslavian alueelta. Lisäksi on marraskuisia löytöjä 
Ruotsista ja Tanskasta (Gaginskaya 1995). 

Suomen etelärannikon muuttajamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti kevääs• 
tä 1991 lähtien ainakin syksyyn 1995 saakka. Tämä tukee venäläisten tutkijoiden 
arviota (Gaginskaya 1995) Bolsoj Fiskarin saariston kolonian (löydettäessä 1994 
luultavasti jo yli 1000 paria) syntyajankohdasta 1989-90. Tosin vielä keväällä 1990 
havaittiin Helsingin Santahaminan muutonseurannassa "normaalilukema" 131 
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yksilöä, 1991-92 keväinä jo 538-566 yksilöä, 1993-94 keväinä 860-970 yksilöä ja 
1995-96 keväinä 1 082-1 624 yksilöä. Myös syksyiset määrät lisääntyivät vastaa-
vasti, ja aktiivisimmin havainnoituna syksynä 1993 kohosi muuttajamäärä jo 1 
883 yksilöön. Huomioiden havainnoinnin jaksottaisuuden ja sen keskittymisen 
aamuihin ja aamupäiviin, kun taas merimetsot muuttavat läpi valoisan ajan, näyt-
täisi muuttoaineiston perusteella siltä, että Bolsoj Fiskarin kolonia oli hyvässä 
kasvussa jo vuonna 1991 ja saavutti nykyiset mittansa 1993. Toistaiseksi Suomen-
landen suurin muuttolukema on 5 369 yksilöä Hangon lintuasemalla syksyllä 1995 
(kuva 4). 
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Kuva 4. Merimetson muutto Hangon lintuasemalla syksyllä 1995. Muuttajamäärät on esi-
tetty viiden vuorokauden summina (kansainvälinen pentadi-jaksotus). Itäisiin muuttosuun-
tiin liikkuneet linnut on poistettu aineistosta. Syksyn muuttajien yhteismäärä oli 5369 yksi-
löä (M. Lehti kirjall. ilm.). 

5.2 P C. carbo 

Pohjois-Atlantin nimialalaji carbo on ydinalueillaan osittaismuuttaja, esimerkiksi 
Brittein saarilla lin nut hajaantuvat pesinnän jälkeen 0-400 kilometrin säteelle, ylei-
simmin eteläisiin ilmansuuntiin. Osa suuntaa Ranskan Atlantin rannikolle ja Es- 
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panjaan tai Portugaliin, osa taas yhä lisääntyvissä määrin Brittein saarten rehevöi-
tyneille sisävesille. Myös Italiasta on tavattu Brittein saarilla pesäpoikasena ren-
gastettu nimialalajin edustaja. Norjan ja Pohjois-Venäjän pesimäkannasta ainakin 
osa suuntaa myös Itämerelle talveksi osan hajaantuessa pesimäalueidensa ranni-
koille (Sellers 1991, Lindell & Jansson 1994, Van Eerden et al. 1995, Baccetti 1997). 

Pohjois-Norjan rannikolla tai Kuolan niemimaalla pesivästä nimialalajin kan-
nasta osa muuttaa Ahvenanmaan ja Saaristomeren kautta ja edelleen Pohjanlah-
den Suomen puoleista rannikkoa pitkin keväisin kohti pohjoista. Muuttajien mää-
rä lisääntyi voimakkaasti 1970-luvulla Lemlandin Lågskärin ja Luvian Säpin lintu-
asemilla. Säpissä muutto käynnistyi maaliskuun aikana, voimistui huhtikuun alussa 
ja huipentui huhtikuun jälkipuoliskolla. Vielä toukokuun alussa muutto oli melko 
voimakasta, mutta hiljeni sitten nopeasti ja jatkui heikkona vielä kesäkuun toisel-
le viikolle. Lågskärin ja Korppoon Jurmon lintuasemilla muutto huipentui jo maa-
liskuun lopulla, ja pienempi muutonhuippu todettiin myös huhtikuun jälkipuolis-
kolla. Tehokkaasti miehitettyinä keväinä 1977 ja 1978 laskettiin Säpissä 3 454 ja 3 
863 yksilöä muuttolennossa. Syysmuuton aikataulu oli Säpissä hyvin samantapai-
nen kuin sinensis-alalajilla Suomenlahdella nykyisin (Laine & Hilden 1979, Eriks-
son 1980). 

Pohjanlahden merimetsomuutto on nykyään mandoffisestijopa runsaampaa 
kuin 1970-luvun parhaina vuosina. Tästä on viitteenä Porin Tahkoluodossa ke-
väällä 1996 havaitut 10 151 yksilöä (kuva 5). 
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Kuva 5. Merimetson muutto Porin Tahkoluodossa keväällä 1996. Luvut ovat viiden vuorokau-
den summia (kansainvälinen pentadi-jaksotus). Kevään muuttajien yhteismäärä oli 10 151 
yksilöä (M. Ojanen kirjall. ilm.) 
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Jurmon lintuasemalla havaitut merimetsomäärät kokivat viimeisimmän aallon-
pohjansa vuosina 1985-88, mielenkiintoisesti samaan aikaan, kun merimetsokan-
nat romahtivat itäisen Ruijan alueella Pohjois-Norjassa. Jurmon talvi- ja muuton-
aikaiset merimetsomäärät kohosivat ennätysmäisiin lukemiin 1990-93, eikä pa-
luuta takavuosien vähäisiin määrän ole näkyvillä (kuva 6). On ratkaisematta, kumpi 
alalaji on nykyään vallitseva Jurmon alueella. Lukumäärien voimakas kasvu 1990-
luvun alussa johtaa helposti ajatukset sinensis-alalajiin ja itäisen Suomenlahden 
Venäjän puoleiseen pesimäkoloniaan. Talvikauden korkeat määrät eivät kuiten-
kaan tue tätä olettamusta, koska sinensis-alalaji talvehtii rengaslöytöjen perus-
teella enimmäkseen 800-3 000 km etelämpänä. Näin ollen Jurmon linnutkin liene-
vät enimmäkseen nimialalajin yksilöitä. 
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Kuva 6. Merimetson esiintyminen KorppoonDurmossa eri vuoden aikoina. Aineisto on korjat-
tu havaintopäivien määrällä (E. Lehikoinen kirjall. ilm.). 

Myös Suomen etelärannikon kautta muuttaa pieniä määriä nimialalajin merimet-
soja, todennäköisesti Vienanmerellä ja Kuolan niemimaalla pesiviä lintuja. Karja-
lan kannakselta on kaksi rengaslöytöä Kuolan niemimaalla pesäpoikasena ren-
gastetuista linnuista (Gaginskaya 1995). Suuruusluokkaa kuvastanevat Suomen- 
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lahdella 1980-luvun alussa, ennen sinensis-alalajin levittäytymistä, havaitut muut-
tajamäärät. Kirkkonummen Rönnskärin lintuasemalla havaittiin tällöin enimmil-
lään 100-150 yksilöä keväisin ja syksyisin vain muutamia kymmeniä yksilöitä. 
Nykyään on mahdotonta arvioida nimialalajin osuutta Suomenlahden muutosta, 
koska alalajien määritys on maastossa useimmiten mahdotonta. Oletettavasti 
määrät ovat edelleen suhteellisen vähäisiä, vaikka Vienanmeren populaatio on 
kasvanut noin 150 pariin 1980-luvun lopulla. 
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Talvehtimisalueet 

Merimetson sinensis-alalajin yksilöt ovat etenkin vanhemmiten paikkauskollisia 
sekä muutonaikaisilla levähdysalueillaan että talvehtimisalueillaan. Vanhat koi-
raat talvehtivat lähempänä pesimäalueitaan, kun taas nuoret linnut ja naaraat 
muuttavat keskimäärin kauemmas talvehtimaan (Reymond & Zuchuat 1995, Van 
Eerden & Munsterman 1995, Yesou 1995). Alalajit eroavat selvästi talvehtimisalu-
eensa elinympäristön valinnassa siten, että sinensis-alalaji suosii enemmän sisäve-
siä ja nimialalaji merenrannikkoa (kuvat 1 ja 2). Ranskassa, molempien alalajien 
talvehtimisalueella, sinensis-alalajin rengaskontrolleista 84 % oli sisämaasta ja ni-
mialalajin 80 % rannikolta vuosina 1983-92 (n= 704 kontrollia) (Marion 1995). 

Merimetson Euroopassa talvehtivasta kannasta tunnetaan n. 300 000 yksilön 
käyttämät talvehtimisalueet. Lisäksi Tunisiassa, Egyptissä ja Israelissa talvehtii 
yhteensä yli 50 000 yksilöä. Euroopan pesimäpopulaation talvikanta on kuitenkin 
varovaisten laskelmien mukaan yli 720 000 yksilöä, joten noin puolet kannasta 
talvehtii toistaiseksi tuntemattomilla alueilla. Näistä kymmeniä tuhansia talveh-
tinee Norjassa (carbo), Irlannissa (carbo) ja Algeriassa (sinensis) (esim. Veldkamp 
1996a). 

Euroopassa talvehtivien merimetsojen määrät ovat lisääntyneet voimakkaas-
ti 1980-luvulta lähtien. Sinensis-alalajin talvehtimisalueet ovat keskittyneet Rans-
kaan, Espanjaan ja Välimeren alueelle, etenkin Adrianmeren pohjoisosiin Italias-
sa. Osa talvehtii myös pesimäalueidensa tuntumassa Keski-Euroopassa ja Itäme-
ren eteläosissa. Nimialalaji carbo talvehtii enimmäkseen Atlantin rannikoilla Nor-
jassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, mutta myös Itämerellä, esimerkiksi Tans-
kassa ja Ruotsissa. Poikkeuksellisesti on Italiassa tavattu Isossa-Britanniassa pe-
säpoikasena rengastettu nimialalajin edustaja (esim. Lindell & Jansson 1994, Veld-
kamp 1996a, Boldreghini et al. 1997, Costa & Granadeiro 1997, Laursen et al. 1997). 

Sveitsi on ainoa Euroopan maa, missä talvehtivat merimetsot ovat vähenty-
neet viime vuosina. Merimetsojen määrät lisääntyivät vuosina 1930-1970, vaikka 
Euroopan pesimäpopulaatio pysyi vakaana. Tällä ajanjaksolla Sveitsin järvet re-
hevöityivät, mikä aiheutti särki- ja ahvenkalojen runsastumisen. Vuotuisissa tal-
vilaskennoissa 1975-90 merimetsot lisääntyivät 660 yksilöstä 7 800 yksilöön, min-
kä jälkeen niiden määrä vähentyi 5 800 yksilöön vuoteen 1994 mennessä. Vähene-
misen on arveltu johtuvan Sveitsin järvien heikentyneestä kalantuotannosta (Su-
ter 1995). 

Lisääntyessään merimetsot ovat levittäytyneet yhä enemmän sisämaan ve-
sistöihin talvikaudeksi esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Italiassa, Portugalissa ja 
Ranskassa. Isossa-Britanniassa talvikanta on kasvanut huomattavasti nopeam-
min kuin pesimäkanta. Italiassa talvikanta lähes nelinkertaistui vuosina 1987-95, 
ja yksilömäärästä 45 % talvehti sisämaassa 1994. Ranskassa talvikanta lähes vii-
sinkertaistui 1983-92, ja sisämaassa talvehtivien osuus kasvoi 28 %:sta 55 %:iin. 
Biskajanlanden eteläosissa sinensis-alalaji on valloittanut osan rannikosta, jolla 
nimialalaji aiemmin talvehti (Starling et al.1992, Baccetti & Cherubim 1995, Marion 
1994, 1995, 1997, Costa & Granadeiro 1997, Kirby & Sellers 1997). 

Itämerellä merimetson tärkeimmät talvehtimisalueet sijaitsevat Tanskan itä-
osien matalissa rannikkovesissä.Vuosien 1988-1993 lentolaskennoissa arvioitiin 
Itämeren talvikannaksi 19 400 merimetsoa: Tanskan itärannikolla 61 % (11 815 
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yksilöä), Ruotsissa 22 % (4 315), joista länsirannikolla 9 % (1800), itärannikolla 9 % 
(1 725) ja Gotlannissa 4 % (790), Saksassa 14 % (2 740), Ahvenanmaalla 1 % (250) 
sekä Viron rannikolla alle 1 % (100) (Durinck et al. 1994). Kovina jäätalvina Itäme-
rellä talvehtivan kannan koko on pienempi. 

Ahvenanmaalla talvehtivien merimetsojen määrät ovat kasvaneet jyrkästi 
vuoden 1994 jälkeen varsinkin alueen länsiosan Eckerön saaristossa (kuva 7). To-
dennäköisesti kyseessä ovat Jäämereltä Pohjanlahtea pitkin muuttavat nimialala-
jin yksilöt (vrt. Lindell & Jansson 1994). Tammikuun alun laskennat tehtiin katta-
vasti Ahvenanmaan mannerreiteillä ja kolmella merireitillä (Eckerön Enskär, Fög-
lö ja Sottunga) vuosina 1975-78, 1980, 1988-90 ja 1996-98. Merimetso oli melko 
runsas Ahvenanmaan kaakkoisosan Föglössä 1970-luvun jälkipuoliskolla (enim-
millään 675 yksilöä vuonna 1976), mutta muualta lähes kateissa. Seuraavan vuosi-
kymmenen lopussa merimetso oli harvinainen koko laskenta-alueella. Manner- 
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Kuva 7. Ahvenanmaan talvilintulaskennoissa havaitut merimetsot talvina 1968-1998. Man-
ner-reitit on laskettu joka vuosi. Sottungan-reitti on jäänyt laskematta vuosina 1969, 1981 
ja I986. Föglön-reitti laskettiin ensimmäisen kerran vuonna 1975 ja se on jäänyt laskemat.• 
ta vuosina 1979, 1982-84 ja 1991-1995. Enskärin-reitin laskenta aloitettiin vuonna 1975 
ja se on jäänyt laskematta vuosina 1984-85, 1987 ja 1992-1995 (Hario et al. 1993. Mik-
kola-Roos 1997). 
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Taulukko 2. Merimetson (Pha/acrocorax carho) talvikanta Euroopassa. Ison-Britannian, Ruotsin ja Romanian yksilö-
määrä on keskiarvo useammalta vuodelta, muiden yhden laskennan yksilömäärä mainitun vuoden alussa. Irlannin, Is-
lannin, Modovan, Norjan, Turkin, Ukrainan ja Venäjän eteläosien talvikannoista ei ole julkaistua tietoa. 

Valtio 	 Yksilömäärä 	Vuosi 	Viite 

Albania 775 1993 Hagemeijer 1994 
Belgia 4 000 1995 Veldkamp 1996a 
Bulgaria 7 000 1993 Ivanov etal. 	997 
Espanja > 35 000 1995 Veldkamp 1996a 
Hollanti 12 400 1995 SOVON 1995 
Iso-Britannia 16 800 1987-91 Kirby & Sellers 1997 
Italia 49100 1995 Veldkamp 1996a 
Itävalta 3 500 1995 Veldkamp 1996a 
Kreikka 15 000 1995 Veldkamp 1996a 
Portugali 8 000-10 000 1993 Costa & Granadeiro 1997 
Puola < 1 000 1995 Veldkamp 1996a 
Ranska 66 000 1992 Marion 	1995 
Romania 3 000 1990-93 Gogu-Bogdan & Marinov 1997 
Ruotsi 4 315 1988-93 Durinck eta1. 1994 
Saksa 29 000 1995 Veldkamp 1996a 
Slovakia 1000 1995 Veldkamp 1996a 
Slovenia 3 620 1997 Geister 1997 
Suomi (Ahvenanmaa) 2 257 1998 M. 	Mikkola-Roos, 	kirj. 	ilm. 
Sveitsi 5 800 1994 Suter 1995 
Tanska > 16 000 1995 Veldkamp 1996a 
Eekki 1000—I 500 1995 Veldkamp 1996a 
Unkari 2 750 1990 Veldkamp 1996a 
Valko-Venäjä 100 1995 Veldkamp 1996a 
Viro 200 1993 Veldkamp 1996a 

reiteillä, lähinnä Eckerön rannikolla, havaittiin suuri määrä merimetsoja 1995 (570 
yksilöä). Viiden vuoden tauon jälkeen kaikki merireitit laskettiin jälleen vuosina 
1996-98, jolloin merimetsoja havaittiin mannerreitit mukaan lukien 1828, 2 716 ja 
2 257 yksilöä. Näistä 70-90 % havaittiin Eckerön alueella (Hario et al. 1993, Mikko-
la-Roos 1997). 

Euroopan pesimäkannasta (P. c. sinensis) huomattava osa muuttaa Pohjois-
Afrikkaan ja Lähi-itään talveksi. Tunnetuilla talvehtimisalueilla arvioitiin 1990-
luvun alkupuolella Egyptissä Niilin suiston järvillä 22 500-30 000, Israelissa 4 550-
15 900 ja Tunisiassa 12 000 yksilöä. Israelissa talvisummat kohosivat tuhansiin 
yksilöihin 1980-luvun lopulta lähtien (Sorensen et al. 1994, Shirihai 1996, Veldkamp 
1996a). 
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Elinympäristö, pesintä ja 
poikastuotto (P. c. sinensis) 

...................................................... 

7.I Elinympäristö 

Merimetsot pesivät enimmäkseen matalien ja laajojen vesialueiden tuntumassa, 
usein luodoilla tai muuten rauhallisilla alueilla, esim. jokisuistojen tulvametsä-
saarekkeissa. Suuret koloniat sijaitsevat lähes poikkeuksetta merenrannikoilla tai 
suurten järvien ja jokien rannoilla. Ruotsin sisävesillä merimetsot ovat keskitty-
neet matalille ja ravintorikkaille järville ja saaristossa vain harvat koloniat ovat 
syntyneet syvien vesien ympäröimille luodoille. Sopivien, alle 20 metriä syvien 
ruokailuvesien tulee sijaita yleensä alle 20 kilometrin etäisyydellä pesimäpaikas-
ta (esim. Van Eerden & Gregersen 1995, Engström 1997a). 

Merimetsot tarvitsevat kalastusalueensa tuntumassa sopivia levähdyspaik-
koja, esimerkiksi luotoja, joilla ne voivat levätä, sulattaa ravintoaan ja kuivata 
höyhenpukuaan. Pesimäaikana erityisesti esiaikuisten lintujen käyttämät leväh-
dysluodot saattavat myöhemmin muuttua pesimäpaikoiksi, mikäli ne säilyvät 
rauhallisina (esim. Veldkamp 1996a). 

7.2 Pesintä ja poikastuotto 

Merimetson sinensis-alalaji on perinteisesti rakentanut pesänsä puihin käyttäen 
paikallisesti hallitsevia puulajeja, esim. Ruotsissa useimmiten mäntyjä. Toisinaan 
se kelpuuttaa pesäpaikakseen myös erilaisia rakennelmia, kuten laivanhylkyjä, 
majakoita ja voimajohtopylväitä. Nykyisin useimmat Itämerelle syntyvät uudet 
koloniat asettuvat kuitenkin lähes puuttomien luotojen kivikoihin, kallioille tai 
pensaisiin. Sisävesillä pesintä tapahtuu yleensä puihin tai pensaisiin. Usein meri-
metsot hakeutuvat pesimään haikara- tai merilintuyhdyskuntiin. Sardiniassa si-
nensis-alalajin merimetsot pesivät poikkeuksellisesti kalliojyrkänteillä nimialala-
jin tapaan (esim. Lindell & Jansson 1994, Lindell et al. 1995, Veldkamp 1996a). 

Sinensis-alalajin koloniat voivat kasvaa suotuisissa olosuhteissa huomatta-
vasti suuremmiksi kuin nimialalajilla, jonka koloniakoko on yleensä 10-500 paria 
ja suurimmillaan 1400 paria (Debout et al. 1995). Euroopassa sinensis-alalajin suu-
rin tunnettu kolonia oli vuonna 1978 syntynyt Hollannin Oostvaardersplassen, 
joka ennen romahtaniistaan ehti kasvaa 8 380 pariin 1992 (Van Eerden & Greger-
sen 1995). 

Merimetso pesii ensi kertaa kahden tai kolmen vuoden ikäisenä. Koiras valit-
see pesäpaikan, jolle asettuu soitimelle. Ennen munintaa koiras esittää erityistä 
siivenkohotussoidinta, jonka aikana naaras valitsee parinsa, yleensä vanhat naa-
raat ennen nuoria. Pariside kestää yhden pesimäkauden, joskus useampia. Yhdys-
kunnassa vallataan ensin parhaat paikat, jotka sijaitsevat kolonian keskellä ja 
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puissa korkeimmilla paikoilla. Ensi vaiheessa otetaan käyttöön edelliseltä vuo-
delta säilyneet pesät (Cramp & Simmons 1977, Lindell & Jansson 1994, Kortlandt 
1995). 

Pesämateriaali määräytyy paikallisten olosuhteiden mukaan. Ruotsin Kal-
marinsalmessa merimetsot käyttävät pesän rakennusmateriaalina rakkolevää ja 
puiden oksia. Rakkolevä haetaan sekä rannoilta että sukeltamalla, oksat sekä ran-
noilta että puista katkomalla. Yleensä koiras keskittyy pesämateriaalin noutami-
seen ja naaras pesän rakentamiseen. Kostea rakkolevä muodostaa pesän perustan 
erityisesti puissa ja kaatuneilla puunrungoilla, mutta myös maassa sijaitseviin 
pesiin sekoitetaan levää oksien joukkoon. Rannoilta kerätään pesiin myös erilai-
sia jätteitä (muovipusseja, narua, sulkia, luita yms.). Pesä valmistuu 1-2 viikossa, 
mutta sen parantelu jatkuu läpi pesimäkauden. Valmis pesä painaa 1-10 kiloa. 
Pesät sijaitsevat yleensä lähekkäin, esim. kaatuneilla puunrungoilla noin puolen 
metrin välein (Lindell & Jansson 1994, Engström 1997a). Pesien tiheys voi olla 
maassa yli 3 500 pesää/ha, puissa enintään 200-750 pesää/ha. Yleensä suuretkin 
yhdyskunnat käyttävät vain vähän yli puolet koko potentiaalisesta pesimäalu-
eesta (Van Eerden & Gregersen 1995). 

Venäjällä, itäisen Suomenlahden Dolgij Rifin saarilla, pesät koostuivat tuke-
vista oksista, ja pesäkuppi oli vuorattu hennommilla oksilla, kuivalla ruoholla, 
tuoreilla lehdillä, merisaunion kukilla sekä ruokojen varsilla. Seiskarin lähellä pe-
sät koostuivat ruokojen varsista, ja pesäkupin vuorauksena oli kuivaa ruohoa ja 
vihreitä kasvinosia (Gaginskaya 1995). 

Parinmuodostuksen jälkeen Kalmarinsalmen Svartön koloniassa koittaa yli 
100 vuorokauden pesimäaika. Parinmuodostuksesta keskimäärin 20 vuorokau-
den kuluttua naaras muni ensimmäisen munan, jota molemmat emot alkavat heti 
hautoa. Nopeimmat selviytyvät tästä vaiheesta (pariutumisesta munintaan) 10 
vuorokaudessa ja hitaimmat 30-40 vuorokaudessa. Ensimmäiset munat munitaan 
jo maaliskuun alussa, aikaisina keväinä leutojen talvien jälkeen jo helmikuussa. 
Pesinnän aloitus jatkuu vielä huhti- ja toukokuussa, ja useimmiten myöhäisimmät 
pesijät ovat nuorempia lintuja. Myöhäisistä pesinnöistä monet epäonnistuvat (huo-
nompi pesäpaikka, heikommin rakennettu pesä ym. syyt). Muninta tapahtuu 2-3 
vuorokauden välein, ja täysilukuisessa pesyeessä on 3-4, harvoin 5-6 munaa. 
Nuoret naaraat munivat usein vain 1-2 munaa. Haudonta kestää noin 25 vuoro-
kautta (Lindell & Jansson 1994). 

Aikaisena keväänä ensimmäiset munat kuoriutuvat Svartössä maaliskuun 
lopussa, myöhäisenä keväänä kuukautta myöhemmin. Vaikka muninta tapahtuu 
2-3 vuorokauden välein, poikaset kuoriutuvat vain vuorokauden välein. Usein 
nuorin poikanen menehtyy. Vastakuoriutuneet poikaset ovat harmaanmustia un-
tuvikkoja ja kolmen vuorokauden ajan sokeita muuttuen ensimmäisen viikon jäl-
keen kiharan mustauntuvaisiksi. Jo yhden vuorokauden ikäisinä ne pystyvät ko-
hottamaan päätään vanhempien valuttaessa niille puolisulanutta "kalavelliä" no-
kastaan (Lindell & Jansson 1994). 

Kuoriutumisen jälkeen kolonian äänimaailma muuttuu täysin, kun aikuisten 
lintujen karkeat äänet saavat rinnalleen poikasten loputtoman, piipittävän ruoan-
kerjuuäänen, joka myöhemmin hallitsee koloniaa. Poikasten ollessa pieniä toinen 
emoista vartioi jatkuvasti pesällä, mutta parin viikon kuluttua kuoriutumisesta 
emot alkavat vähitellen kalastaa yhtä aikaa ja ovat pesäpoikasajan lopulla poissa 
useita tunteja kerrallaan. Molemmat emot tekevät päivittäin 2-4 ruokintalentoa. 
Kalastusaktiivisuus on suurimmillaan aamupuolella, ja viimeiset yksilöt saapuvat 
pesille auringonlaskuun mennessä (Lindell & Jansson 1994). Erittäin kuumalla il-
malla emot tuovat poikasille vettä kurkkupussissaan (Cramp & Simmons 1977). 

Svartön kolonian intensiivisin ajanjakso on toukokuun jälkipuolisko poikas-
ten ollessa puolikasvuisia. Myöhäisten pesintöjen onnistuessa tavataan pesäpoi-
kasia vielä elokuussa. Poikaset saavuttavat lentokykyvyn 50-60 vuorokauden ikäi- 
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sinä, mutta palaavat pesiin yöpymään noin 75-90 vuorokauden ikään saakka. Tä-
män jälkeen emot lopettavat poikasten ruokinnan ja merimetsoperhe hajoaa (Lin-
dell & Jansson 1994). 

Tanskassa keskimääräinen lentopoikastuotto oli 1980-luvun jälkipuoliskolla 
2 poikasta/pari/vuosi. Laajamittaisten värirengastusten avulla laskettiin lentopoi-
kastuotoksi kaksivuotiaalla pariskunnalla vain 0,5 poikasta, toisen puolison ol-
lessa vanhempi 1,4 poikasta, ja pesimäalueen tuntumassa talvehtivalla vanhalla 
pariskunnalla 2,5 poikasta/pari/vuosi. Etelämpänä talvehtivien pariskuntien len-
topoikastuotto oli jonkin verran alhaisempi (Gregersen 1991b). 

7.3 Kuolleisuus 

Merimetson eri ikäluokkien kuolleisuutta tutkittiin Hollannissa lähes 60 vuotta 
sitten. Tällöin populaatiossa, joka kasvoi noin 10 %:n vuosivauhdilla, kuolleisuus 
oli 1. ikävuotena 36 %, 2. ikävuotena 22 %, 3. ikävuotena 16 % ja seuraavina ikä-
vuosina 7-14 % (Kortlandt 1942). Veldkamp (1996a) pitää kuolleisuutta nykyään 
korkeampana, mutta toisaalta Tanskassa arvioitiin värirengastusten perusteella 1. 
ikävuoden kuolleisuudeksi vain 25 % (Gregersen 1991b). Vanhimmat merimetsot 
ovat eläneet rengaslöytöjen perusteella lähes 20-vuotiaiksi (esim. Veldkamp 1996a). 
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Yhdyskuntien levittäytyminen 
(P. C. sin ensis) 

Merimetsokolonia kasvaa "normaalioloissa" vuosikausia eksponentiaalisesti, kun-
nes sen kasvu vähitellen hidastuu, ja samaan aikaan alkavat sen jäsenet perustaa 
uusia kolonioita, joiden kasvu on nopeampaa kuin emäkolonian. Laajentumisen-
sa aikana emäkolonia kasvaa maksimaaliseen kokoonsa, jonka jälkeen se alkaa 
taantua (kuva 8). Tanskassa on värirengastusten avulla saatu selville, että suuri 
osa uusien "satelliittikolonioiden" perustajista on ensipesijöitä ja esiaikuisia yksi-
löitä. 

Emäkolonia voi synnyttää ympäristöönsä useita satelliittikolonioita, esimer-
kiksi Tanskassa 1972 perustettu Orman kolonia synnytti vuosina 1984-90 kolme 
satelliittia, joista kukin kasvoi 4-10 vuoden aikana 1 780-3 160 parin suuruisiksi. 
Orman kolonian viimeinen kasvuvuosi oli 1990 (5 263 paria), jonka jälkeen se 
taantui hieman. 

Merimetson ydinalueilla Tanskassa, Hollannissa ja Saksassa lähes kaikki yli 
500 parin merimetsokoloniat sijaitsevat merenrannikolla tai suurten järvien ran-
tamilla. Suuret satelliittikoloniat perustetaan 30-40 km:n keskietäisyydelle emä-
koloniasta. Näiden yhdyskuntien keskietäisyys toisistaan on suunnilleen kaksin-
kertainen verrattuna maksimaaliseen ruokailumatkaan pesimäaikana. Kun ote-
taan huomioon kaikki yhdyskunnat pienin keskietäisyys on 20-30 km (Van Eer-
den & Gregersen 1995). 

Tanskan Vorsossa 35-50 % värirengastetuista nuorista linnuista palasi takai-
sin synnyinkoloniaansa ensimmäisen talven jälkeen, ja 2-vuotiaista vastaavasti 
50 %. Siirtymiset jo vakiintuneisiin kolonioihin olivat harvinaisia esiaikuisten lin-
tujen keskittyessä perustamaan uusia kolonioita. Sen sijaan pesinnän jälkeisen 
hajaantumisen aikana Vårson koloniassa vieraili 10-15 % kahdessa muussa kolo-
niassa rengastetuista samana vuonna syntyneistä poikasista (Gregersen 1991b). 
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Kuva 8. Merimetson sinensis-alalajin levittäytymismalli kuvitteellisella rannikkoelueella Eu-
roopassa vuosina I940-2000. Koloniorden koko on riippuvainen sopivien ruokailuvesien laa-
juudesta 20 kilometrin säteellä pesimäpaikasta. Kuvassa A merimetsojen vainoaminen estää 
kolonian kasvun ja levittäytymisen. Kuvassa B kolonia alkaa suojelun ansiosta kasvaa ja levit-
täytyä ("satelliittikoloniat"). Kuvassa C levittäytyminen kiihtyyja emäkolonia saavuttaa suu-
rimman kokonsa. Kuvassa D emäkolonia taantuu rannikon pesimäkannan saavutettua suu-
rimman mahdollisen tiheytensä suhteessa ruokailualueisiin (Van Eerdenin & Gregersenin 
1995 mukaan). 
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Ravinto 

Merimetso käyttää ravinnokseen lähes yksinomaan kalaa. Merialueilla ravinnos-
sa esiintyy jonkin verran selkärangattomia, jotka saattavat joutua merimetson 
ruoansulatukseen myös saaliskalojen pyydystäminä. Euroopassa ravinnosta on 
tunnistettu vähintään 115 kalalajia. Merimetso keskittyy ravinnonvalinnassaan 
kullakin alueella yleisimpiin lajeihin, ja usein yli puolet ravinnosta koostuu paris-
ta kalalajista, jotka vaihtelevat vuodenajan ja alueen mukaan (Veldkamp 1996a). 

Arviot merimetson kalankulutuksesta vaihtelevat suuresti eri tutkimuksis-
sa. Yhteenvetona aiheesta on Veldkamp (1996a) esittänyt, että alueesta, kalan saa-
tavuudesta ja vuodenajasta riippuen aikuinen sinensis-alalajin merimetso käyttää 
ravinnokseen 350-500 g kalaa vuorokaudessa. Tämä on 12-28 % merimetson ruu-
miinpainosta. Poikasaikaan ravinnonhankinta kasvaa huomattavasti; Hollannis-
sa on arvioitu poikasen kalankulutukseksi keskimäärin 386 g (enimmillään 632 g) 
vuorokaudessa pesäpoikasaikana (Platteeuw et al. 1995). Ranskassa laskettiin ai-
kuisen merimetson pyytävän pesäpoikasaikana 800-890 g kalaa vuorokaudessa 
(Gremillet et al. 1996). Haudonta-aikaan saattaa saalis olla vain 238 g vuorokau-
dessa (Gremillet et al. 1995). 

Ruotsissa arvioitiin laskentamallin avulla 1000 parin merimetsokolonian saa-
listavan vuodessa (maalis—elokuussa) 318 tonnia kalaa pesimäkolonian ruokailu-
vesiltä. Kulutuksen lähtökohdaksi asetettiin 400 g /yksilö/vrk (Engström 1997a). 

9. I Ruokailutavat 

Merimetso ruokailee normaalisti vain päiväsaikaan, aktiivisimmin aamulla ja aa-
mupäivällä. Merialueilla se saalistaa pohjan lähettyvillä oleilevia kaloja enintään 
10-20 metrin syvyydestä kaikenlaatuisilta merenpohjilta. Toisinaan kalojen kutu-
parvet keräävät merimetsoja yhteissaalistukseen pintavesiin. Pintavesissä oleile-
vien kalojen yhteissaalistus on yleistynyt viime vuosikymmeninä, mikä johtuu 
sopivien ravintokalojen (särkikalat, ahvenkalat) voimakkaasta lisääntymisestä 
rehevöityneissä vesissä, joissa samentuminen lisäksi vaikeuttaa syvällä saalista-
mista (esim. Veldkamp 1996a). 

Merimetso liikkuu veden alla sulavasti siivet supussa vain räpylöitään käyt-
täen. Saksan Wattimerellä radiolähettimellä seurattu merimetsoyksilö ruokaili 
syyskuussa yleensä vain kerran vuorokaudessa 26-138 minuuttia kerrallaan, su-
keltaen enimmillään 160 kertaa yhdellä ruokailujaksolla. Sukelluksen kesto oli 
keskimäärin 24 sekuntia (Nehls & Gienapp 1997). Ruotsin Kalmarinsalmessa me-
rimetsot viettävät sukelluksissa 6-54 sekuntia (n=184 sukellusta) kerrallaan. Van-
ha yksilö pyydystää saaliin keskimäärin 20 sekunnin sukelluksella, ja keskimäärin 
kaksi sukellusta kolmesta tuottaa tuloksen. Nuoremmat yksilöt ovat selvästi tai-
tamattomampia saalistajia (Lindell & Jansson 1994). 

Aikuinen merimetso ruokailee 1-2 kertaa vuorokaudessa, poikasaikaan ka-
lastus tapahtuu 2-4 kertaa vuorokaudessa. Pesimäaikaan ravinnonhaku tapahtuu 
enintään 20-30 kilometrin säteellä pesimäpaikasta, etäisyyden vaihdellessa ra- 
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vinnon saatavuuden mukaan. Pesimäkauden ulkopuolella kalastuslennot voivat 
ulottua jopa 40-50 kilometrin päähän yöpymispaikoista (Lindell & Jansson 1994, 
Van Eerden & Gregersen 1995, Kieckbusch & Koop 1996, Veidkamp 1996a, Nehls & 
Gienapp 1997). 

Hollannissa, IJsselmeerin kahdessa suuressa koloniassa pesimäaikaisten ka-
lastuslentojen pituudeksi mitattiin 8-33 kilometriä (keskimäärin 21,6 ja 14,6 km). 
Kalastuslennot kestivät keskimäärin 3 h 5 min ja 2 h 45 min, ja päivittäinen ravin-
nonhankinta vei poikasaikaan 4-9% h (keskimäärin 6-7 h) kultakin yksilöitä vuo-
rokaudessa (Platteeuw & Van Eerden 1995). 

IJsselmeerin patojärvellä kukin merimetsokolonia muodostaa pesimäaika-
na 4 000-5 000 yksilön kalastusparven, ja pesimäajan ulkopuolella eri levähdys- 
paikkojen yksilöt yhtyvät jopa yli 10 000 yksilön laumaksi. Merimetsot vieraile-
vat etenkin talvehtimisalueillaan ja muuttomatkoillaan myös kalanviljelylaitok-
silla ja vesillä, joihin on istutettu arvokaloja urheilukalastuksen tarpeisiin (esim. 
Van Eerden & Voslamber 1995, Voslamber et al. 1995, Veldkamp 1996a, Nehls & 
Gienapp 1997). 

Merimetso levähtää ruokailujen välillä luodoilla, puissa yms. paikoissa, mis-
sä se voi kuivatella höyhenpukuaan ja sulatella ravintoa. Tällöin se pitää usein 
siipiään tyypillisesti levitettyinä. Siipien levittely on yleisimmin yhdistetty höy- 
henien kuivatustarpeeseen, koska merimetson höyhenet läpäisevät vettä helpom-
min kuin sorsalinnuflla, mikä taas on eduksi sukeliuksen aikana kelluvuuden vä- 
hetessä (esim. Sellers 1995). Käyttäytyminen saattaa liittyä myös lämmönsääte-
lyyn, jonka tarkoituksena on lämmittää kylmää ravintoa lihastyöllä. Tämä voi 
edelleen toimia lajikumppaneolle signaalina onnistuneesta saalistuksesta ja hy-
vistä kalavesistä (Gremillet 1995). 

9.2 Ravinnon tutkimusmenetelmät 

Yleisin tapa tutkia merimetson ravintoa eli kalalajikoostumusta ja saaliin kokoa, 
on oksennuspallojen analysointi. Normaalisti merimetso tuottaa päivässä yhden 
4-5 cm pituisen oksennuspallon, joka sisältää edellisen päivän ravinnon sulamat-
tomat ainekset. Nämä käsittävät etenkin pään ja selkärangan isoimpia luita. Nuo-
ret linnut alkavat tuottaa oksennuspalloja vasta noin kahden kuukauden iässä 
(Lindell & Jansson 1994, Trauttmansdorff & Wassermann 1995, Zijlstra & Van Eer-
den 1995, Veldkamp 1996a). 

Lajinmääritys tehdään yleensä alaleuan luusta (dentale), mutta useimmilla 
särkikaloffia (Cyprinidae) nieluluista (pharyngeal bones) tai kitalaen rustolevystä 
(chewing pad). Särkikalojen nieluluut voivat kuitenkin hävitä merimetson ruoan-
sulatuksessa kokonaan tai kulua tunnistamattomiksi (63-87 %), kun taas kitalaen 
rustolevyistä voidaan kokemuksen karttuessa määrittää jopa 99 % särkikaloista 
(Dirksen et al. 1995, Veldkamp 1995, 1996a). Myös pienikokoisten kalojen jäänteet 
saattavat sulaa kokonaan merimetson ruoansulatuksessa (Engström 1997a). 

Saaliin koko ja paino määritetään yleensä kuuloluista eli tasapainokivistä 
(otoliths); ruoansulatusprosessista johtuen tulisi 5-30 %:n eroosio (kalalajista riip-
puen) ottaa huomioon. Lisäksi pienet kuuloluut syöpyvät enemmän kuin suuret, 
ja toisinaan kuuloluut saattavat sulaa kokonaan, etenkin ankeriaalla (Anguilla 
anguilla). Saaliin pituus voidaan määrittää särkikaloilla myös nieluluista ja kitala-
en rustolevystä (Martucci et al. 1993, Lindell & Jansson 1994, Nienhuis 1995, Zijlstra 
& Van Eerden 1995, Veldkamp 1995,1996a). 
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Toinen tutkimustapa on kerätä nuorten ja vanhojen lintujen oksennuksia; 
molemmat oksentavat herkästi vielä sulamattoman ravinnon, kun ihminen tun-
keutuu pesimäkoloniaan. Näin saadaan selville myös nuorten, alle kaksi kuukaut-
ta vanhojen pesäpoikasten ravinto (Lindell & Jansson 1994). 

9.3 Ravinto Itämerellä 

Ruotsissa merimetson pesimäaikaista ravintoa on tutkittu itärannikolla Kalma-
rinsalmen suurissa kolonioissa vuosina 1975-76 (Jonsson 1979) ja 1992 (Lindell & 
Jansson 1994). Osa aikuisista linnuista kalasti Kalmarinsalmessa ja osa lensi Öö-
lannin itärannikolle tai pohjoispuolelle 10-30 kilometrin päähän pesimäpaikasta. 
Kukin aikuinen kävi poikasaikaan kalassa 2-4 kertaa vuorokaudessa. Kaikkiaan 
19 kalalajia (2 130 yksilöä) määritettiin oksennuspalloista. Tärkeimpien saaliska-
lojen jakauma on esitetty kuvassa 9. 

Kalalajit, jotka ovat alueella yleisiä, mutta joita ei juurikaan esiintynyt ravin-
nossa, olivat kampela (Platichthys flesus) ja silakka (Clupea harengus). Keväällä sila-
kan kutuaikaan tehtiin joitakin havaintoja merimetson silakanpyynnistä. Myös 
särjen (Rutilus rutilus) kutu houkutteli merimetsoja saaliinjakoon, ja aikaisin ke-
väällä ne saattoivat pyydystää pohjassa talvehtineita ankeriaita. Kuvassa 9 mai-
nittujen kalalajien lisäksi olivat harvinaisina ravintokohteina turska (Gadus mor-
hua), hauki (Esox lucius), pasuri (Blicca bjoerkna), lahna (Abramis brama), piikkisimp-
pu (Taurulus bubalis) ja made (Lota Iota). 

Kalmarin alueen saaliskalojen "optimipituus" oli 20-25 cm, ja seuraavaksi 
halutuimpia olivat 15-20 cm:n pituiset kalat. Vuonna 1992 ahvenen keskikoko oli 
21 cm, särjen 19 cm ja isosimpun 26 cm. Kivinilkalla tavallisin koko oli 15-20 cm, 
kiiskellä 10-15 cm ja säyneellä 20-25 cm. Suurimmat kalayksilöt olivat säyne (35 
cm) ja ankerias (50 cm). 

Tanskassa tehtiin laaja kymmenvuotinen ravintotutkimus, joka kattoi 98 % 
merimetsopopulaatiosta. Saaliskaloja määritettiin kaikkiaan lähes 40 lajia. Kuvas-
sa 10 on esitetty kahden eri ajanjakson saaliskalajakauma tärkeimpien lajien osal-
ta (Hald-Mortensen 1995). Katso myös taulukko 3. 

Venäjällä, itäisen Suomenlahden Fiskarin ja Dolgij Rifin kolonioissa kerättiin 
1995 merimetson pesäpoikasten oksennuksia, joista määritettiin kalalajit. Poikas-
ten ravintokalat olivat (yleisyysjärjestyksessä) kivinilkka, ahven, pienikokoinen 
lahna, särki, kiiski, kuore (Osmerus eperlanus), silakka ja siika (Coregonus spp.) (Ga-
ginskaya 1995). 

Suomen ympäristö 182 	............................................................. 



Merimetson ravinto Ruotsin Svartössä vuosina 1975-1976. 
Saaliskalamäärä 1550 yksilöä. 

Ankerias Muut 
1% 4 % 

Kivinilkka 
7% 

~ .
i\ Ahven 

Isosimppu 	 42 % 
24% 

Särki 
22 % 

Merimetson ravinto Ruotsin Svartössä vuonna 1992. 
Saaliskalamäärä 240 yksilöä. 

Ankerias 
1% Muut 

	

Kiiski 	4 % 
0 

Kivinilkka2 ° 

•~ logo 
Isosimppu 	p 

Ahven 

Särki 
40% 

Merimetson ravinto Ruotsin Gåsössä 1992. 
Saaliskalamäärä 340 yksilöä. 

Muut 
Säyne 6 % 
6% 

Kiiski 
6% 

Kivinilkka 	 Ahven 
0 7 0 	 41 

Isosimppu 	
ill,' 

4% 

Särki 
30% 

Kuva 9. Merimetson ravinto Ruotsissa tehdyissä saaliskalatutkimuksissa vuosina 1975-76 
(Jonsson 1979) ja 1992 (Lindell & Jansson 1994). 
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Merimetson ravinto Tanskassa vuosina 
1980-1983. 

Muut 
12 % Hietakampela 

24% 

Kivinilkka  
21% 	~~• 

I~ 	I 

^f Turska 
17% 

Isosimppu 
26 % 

Merimetson ravinto Tanskassa vuosina 1992-1994. 

Muut 
22% 

Kivinilkka Hietakampela 

Isosimppu 
5% 

Turska 
23 % 

Kuva 10. Merimetson ravinto Tanskassa vuosina 1980-83 ja 1992-94 tehtyjen tutkimusten 
mukaan (Hald-Mortensen 1995). 
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O Merimetson 
ympäristövaikutukset 

Pesimäkolonioiden aiheuttamia metsätuhoja lukuun ottamatta merimetson ei ole 
todettu haittaavan ekosysteemien toimintaa (esim. Veldkamp 1996a). Merimetso-
vahingoista ympäristöviranomaisille osoitettuun kyselyyn vastanneet kymme-
nen Euroopan maata mainitsivat vain kalanviljelylaitoksille ja kalastajille aiheu-
tetut vahingot. Ruotsissa ilmoitettiin esiintyvän paikallisia metsätuhoja (Gromadz-
ka & Gromadzki 1997). 

10.1 Kasvillisuusvaikutukset 

Merimetson pesimäyhdyskuntien vaikutus kasvillisuuteen on yleensä pienialais-
ta, mutta metsäpesintöjen ollessa kyseessä se on pesäpuiden osalta kohtalokasta. 

Merimetson puissa pesivät yhdyskunnat saattavat tuhota osan pesimämet-
sästään jo muutamassa vuodessa. Tämä johtuu lintujen erittämistä ulosteista ja 
oksien katkomisesta pesätarpeiksi. Puustolle aiheutetut haitat ovat kuitenkin pie-
nialaisia, koska merimetsot pesivät tiheissä yhdyskunnissa. Yhdyskunnan kasva-
essa merimetsojen täytyy ottaa käyttöönsä uusia, terveitä puita tai siir tyä pesi-
mään pensaisiin, kaatuneille puunrungoille ja maahan (esim. Veldkamp 1996a). 
Ruotsin Svartön saarella, joka suojeltiin alun perin komean männikkönsä vuoksi 
1921, oli runsaat 160 suurikokoista puuta 1975, mutta vuonna 1993 jäljellä oli vain 
parikymmentä. Tällöin enää 10 % 3 500 parin merimetsokoloniasta pesi puissa 
(Lindell & Jansson 1994). 

Nykyään Itämeren saaristoon syntyvät uudet yhdyskunnat asettuvat lähes 
poikkeuksetta puuttomille tai lähes puuttomille luodoffle pesien kivikoissa, kalli-
oilla tai pensaissa. Kuten muissakin saariston lintuyhdyskunnissa, ulosteet aihe-
uttavat typensuosijakasvien lisääntymistä. Ongelmia saattaa ilmaantua, mikäli 
kasvistoon kuuluu uhanalaisia lajeja tai alue on maisemallisesti arvokas (esim. 
Lindell et al. 1995, Veldkamp 1996a). 

10.2 Linnustovaikutukset 

Merimetsot pesivät usein muiden lintulajien yhdyskunnissa, puissa haikarayh-
dyskunnissa ja Itämeren luodoilla haahkojen, lokkilintujen ja ruokkilintujen jou-
kossa. Toistaiseksi merimetson ei ole havaittu aiheuttaneen vakavia haittoja muulle 
linnustolle. On arveltu, että merimetso saattaa jopa hyödyttää muuta pesimälin-
nustoa estämällä minkin aiheuttamia tuhoja. Myöskään ravintokilpailun ei ole 
todettu vähentävän muiden kalaa syövien lintulajien pesimä- tai muutonaikaisia 
määriä. 
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Harmaahaikarayhdyskunnissa merimetsot valtaavat jonkin verran haikaroi-
den pesiä ja pakottavat niitä siirtymään yhdyskunnan reuna-alueille, jolloin pesi-
vien haikaraparien määrä saattaa toisinaan vähentyä (Veldkamp 1996a, Samusen-
ko et al. 1997, Engström 1997a). 

Pesiessään puuttomilla luodoilla merimetsot valtaavat tilaa muilta linnuilta, 
mikä ei yleensä johda pesimälinnuston merkittävään vähenemiseen. Tämä on to-
dettu sekä Tanskassa että Ruotsissa, joskaan tieteellisiä tutkimuksia aiheesta ei 
ole tehty. Esimerkiksi Vänernin järven pesimäluodolla ovat lokkikannat pysyneet 
vakaina merimetsojen lisääntymisestä huolimatta. Itä-Götanmaan saaristossa ei 
ole havaittu haahkan (Somateria mollissima) tai ruokin (Alta torda) vähentyneen 
merimetsoluodoilla, ja erääseen koloniaan asettui uudisasukkaaksi räyskäyhdys-
kunta (Sterna caspia). Myös kala- ja lapintiirayhdyskunnat (S. hirundo & paradisaea) 
pesivät usein merimetsokolonioissa. Varis (Corvus corone) oli ainoa lintulaji, jonka 
todettiin hävinneen joiltakin luodoilta merimetsojen vallattua puut ja pensaat 
(Lindell 1994b, Veldkamp 1996a, Engström 1997a). 

Merimetsolla saattaa olla myös muuta linnustoa hyödyttäviä vaikutuksia. 
Ruotsin Södermanlandin saariston kahdella merimetsoluodolla havaittiin pesiviä 
etelänkiisloja (Urfa aalge) kesällä 1996. Koska laji ottaa Itämerellä erittäin harvoin 
käyttöönsä uusia pesimäpaikkoja, on mahdollisena selityksenä ilmiölle esitetty, 
että merimetso pystyisi isokokoisena lajina pitämään minkin kurissa pesimä-
luodoilla (Staav 1997). 

Puolassa havaittiin merimetsojen vallanneen harmaalokeilta (Larus argenta-
tus) parhaat pesäpaikat pienellä 0,6 hehtaarin puuttomalla luodolla, minkä seu-
rauksena lokkien parimäärä romahti alle neljännekseen vuosina 1985-92. Toden-
näköisenä seurauksena oli myös uuden harmaalokkiyhdyskurman synty läheisen 
sataman katoille. Kahden sisämaajärven luodoilla harmaalokit taas asettuivat pe-
simään merimetsojen pesäpuiden alle käyttäen ravintonaan merimetsojen ruoka-
jätöksiä (Gorski & Pajkert 1997). 

Merimetson vaikutuksia kalaa syövän silkkiuikun pesimäkantaan on seurat-
tu Hollannissa Beulakerwieden 1 000 hehtaarin suuruisella järvellä. Täällä silkki-
uikun pesimäkanta on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana (Veldkamp 
1996b). Järvellä havaittiin talvella 1995 myös poikkeuksellisen suuria määriä ui-
veloita (Mergus albellus) ja isokoskeloita (M. merganser), jotka kalastivat samassa 
parvessa merimetsojen kanssa. Todennäköisesti saatavilla oli runsaasti sopivan-
kokoista pikkukalaa merimetsojen harvennettua kookkaampaa (15-25 cm) kalas-
toa (Overdijk & Veldkamp 1995). 

10.3 Vesistövaikutukset 

Merimetson pesimäkolonioiden ei ole todettu vaikuttavan haitallisesti vesistöjen 
laatuun, paitsi suurten yhdyskuntien välittömässä läheisyydessä. Viime aikoina 
on saatu viitteitä myös positiivisista vaikutuksista veden laatuun alueilla, joilla 
merimetsot saalistavat suuria määriä särkikaloja. 

Vesiä rehevöittävä ravinnekuormitus on jatkuva ongelma ympäri Eurooppaa 
aiheuttaen mm. haitallisia leväkukintoja ja kalalajiston kehittymisen ihmisen kan-
nalta ei--toivottuun suuntaan. Vaikka ravinnekuormaa ihmisen toimesta vähen-
nettäisiin, vesi jää sameaksi särkikalojen saalistaessa eläinplanktonia ja aiheutta-
en näin kasviplanktonin lisääntymisen. Erääksi ratkaisuksi ongelmaan on todettu 
särkikalojen tehokalastus; tämä on tuloksellista kuitenkin vain pienialaisilla vesi-
alueilla (esim. Hosper & Jagtman 1990, Veldkamp 1996a). 
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Rehevöityneissä ja samentuneissa vesistöissä runsaasti lisääntyneet särki-
kalat, etenkin särki ja lahna, ovat monin paikoin Euroopassa merimetson tärkein-
tä ravintoa. Merimetsojen tehokas särkikalojen saalistus on todennäköisesti aihe-
uttanut Hollannissa Overijsselin ja Beulakerwieden järvien vesien kirkastumista 
viime vuosina, ja samanlaisia positiivisia havaintoja on tehty Tanskassa Braende-
gårdin järvellä (Veldkamp 1996a). 

Unkarin Balatonjärvellä arvioitiin 1 500 parin kolonian kalasaaliiksi 416,6 to 
vuonna 1983. Merimetsojen laskettiin poistaneen järvestä 12,5 to typpeä ja 3,1 to 
fosforia ravintonsa mukana vuodessa, joka on noin 2 % Zalajoen Balatonjärveen 
tuomasta typpi- ja fosforikuormasta. Vastaavasti merimetsot tuottivat ulosteis-
saan pienemmän määrän ravinteita (poikaset käyttivät osan kasvuunsa), joista 
osa sitoutui pesimäpaikan maaperään ja kasvillisuuteen (Gere & Andrikovics 1992). 

Merimetson pesimäkolonioiden ja levähdyspaikkojen lähettyvillä vesien 
typpi-, fosfori- ja kolibakteeripitoisuudet saattavat kohota voimakkaasti pesimä-
kauden kuluessa. Hollannissa Naardermeerin kolonian (2 660 paria) arvioitiin tuot-
tavan 20 hehtaarin suuruiselle pesimäalueelleen kuivapainoltaan 65,8 to guanoa 
vuodessa, ravinnepitoisuudeltaan 494 kg typpeä/ha ja 66 kg fosforia/ha vuodessa 
(Denneman & De Vries 1985). Tanskassa erään järven fosforipitoisuudet ovat ko-
honneet huomattavasti kymmenen vuoden jaksolla suuren merimetsokolonian 
hakiessa ravintonsa pääosin merialueelta ja vapauttaessa ravinteet järvellä sijait-
sevaan koloniaan (Veldkamp 1996a). 

10.4 Kalataloudelliset vaikutukset 

Merimetson on todettu aiheuttavan eriasteisia haittoja kalastukselle ja kalanvil-
jelylle. Kalanviljelylle aiheutetut haitat ovat paremmin todennettuja kuin kalas-
tukselle aiheutetut, ja ne voivat olla huomattavia (esim. Steiner 1988, Muselet 
1991, Osieck 1991, Zimmerman & Rutsche 1991b). Esimerkiksi Sveitsissä kalastus-
ja linnustonsuojelujärjestöjen tulkinnat joki- ja järvialueilla tehdyistä tutkimuk-
sista ovat voimakkaasti ristiriitaiset keskenään (Pedroli & Zaugg 1995, Veldkamp 
1996a). 

Euroopan ympäristöviranomaisille osoitetussa kyselyssä ainakin Hollannis-
sa, Kroatiassa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa ja Tsekissä pidettiin merimetson ka-
lanviljelylammikoille aiheuttamia vahinkoja vakavina. Ranska, Saksa ja Sveitsi 
mainitsivat vahingot järvialueilla sekä Ranska ja Saksa muilla vesialueilla (esim. 
jokivarsilla). Korvauksia merimetsovahingoista maksoivat ainakin Hollanti, Sak-
sa ja Tanska (Gromadzka & Gromadzki 1997). 

Saksassa arvioitiin merimetson aiheuttaneen vuonna 1992 vähintään 13-15 
milj. DM:n vuosittaiset menetykset kalataloudelle kalanviljelyalueffia ja istutus-
vesillä (Dauster et al. 1993), ja Saksissa 7 300 hehtaarin vaikutusalueella laskettiin 
vahingoiksi 3 milj. DM vuonna 1991 (Brenner 1993). 

10.4.1 Luonnonvedet 

Yleisesti ottaen merimetson ei ole havaittu vaikuttavan merkittävästi kalala-
jiston koostumukseen luonnonvesissä. Pienialaisissa vesistöissä merimetsolla saat-
taa kuitenkin olla merkittäviä vaikutuksia kalakantoihin. Toisaalta merimetso saa-
listaa yleensä nuorempia ikäluokkia kuin ihminen, mikä vaikeuttaa taloudellista 
vertailua (esim. Jungwirth et al. 1995, Veldkamp 1996a). 
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Hollannin Wanneperveenin koloniassa merimetson on havaittu saalistavan 
suhteellisen paljon loisten vaivaamia kaloja. Merimetsojen särkisaaliista todet-
tiin 15-30 % olevan Ligula intestinales -nauhamadon saastuttamia, kun paikallisten 
kalastajien saaliista vain 6,5 % oli saastunutta (Van Dobben 1952). Myös Tanskassa 
todettiin merimetsojen saalistamissa turskissa ja valkoturskissa (Merlangius mer-
langius) normaalia suurempia määriä Lernaeocera branchialis -loisen kantoja (Hald-
Mortensen 1995). 

Merimetso saattaa paikallisesti myös heikentää kalastoa toimiessaan kaloja 
väli-isäntinä käyttävien loisten pääisäntänä, joskaan syy-yhteyttä ei ole tieteelli-
sesti todistettu. Irlannissa ammutuissa merimetsoissa todettiin lukuisia makeassa 
vedessä eläviä loismatolajeja, joista useimmat käyttävät kaloja väli-isäntinään 
(McCarthy et al. 1993). Saksassa, Baijerin Traunjoella ammutut 14 merimetsoa to-
dettiin Contracaecum spiculigerum -sukkulamadon saastuttamiksi, ja niiden arvel-
tiin levittävän kyseistä loista paikallisiin kalakantoihin (Graf zu Törring-Jetten-
bach et al.1995). 

Virtaavat vedet 

Itävallan puoleisen Tonavan ja Marchjoen suistoissa, missä merimetson saalis koos-
tuu pääosin taloudellisesti arvottomista kalalajeista, merimetso ei ole aiheuttanut 
pysyviä muutoksia kalapopulaatioille. Saaliin määräksi on arvioitu 5-9 % kalas-
ton biomassasta (Kohl 1995, Zuna-Kratky & Mann 1995). 

Pienissä virtaavissa vesissä merimetson vaikutukset kalastoon voivat olla 
huomattavia, etenkin pienituottoisilla alueilla. Itävallassa, Mattigjoen alajuok-
sulla, missä havaittiin noin 150 merimetsoa talvella 1990-91, todettiin seuraavana 
keväänä erittäin vähäinen kalakanta. Merimetsot eivät palanneet seuraavina tal-
vina, ja lokakuussa 1993 laskettiin kalaston biomassa 5-10 -kertaiseksi verrattuna 
maaliskuuhun 1991 (Kainz 1994). 

Isossa-Britanniassa on tehty lukuisia tutkimuksia merimetson käyttämästä 
ravinnosta ampumalla lintuja jokivarsilla ja jokisuilla samaan aikaan, kun nuoret 
lohet vaeltavat mereen. Vatsanäytteiden analyysissä lohet muodostivat useim-
missa tapauksissa mitättömän osan merimetson ravinnosta, ja vain joillakin alu-
eilla yläjuoksuilla oli lohen osuus saalista merkittävä (Marquiss & Carss 1994). 
Pohjois-Irlannin Bushjoella taas arvioitiin merimetsojen saalistaneen vuoden 1986 
vaelluksella 63-73 % nuorista luonnonlohista ja 22-46 % nuorista kasvatuslohista 
sekä vuosien 1991 ja -92 vaelluksilla yhteensä 47 % ja 24 % nuorista lohista (Warke 
& Day 1995). 

Saksassa on arvioitu merimetson heikentävän merkittävästi eräiden jokialu-
eiden kalakantoja. Esimerkiksi Lechjoella merimetsoa on arveltu syypääksi har-
juksen (Thymallus thymallus) saaliin romahtamiseen kymmenesosaan kolmen vuo-
den aikana (Rempe 1991). Myös Baijerin kahdella säännöstelemättömällä joella 
merimetsokannan kasvamisen todettiin korreloivan positiivisesti harjuskantojen 
pienenemiseen, mutta muilla kalalajeilla ei todettu merkittäviä muutoksia (Wiss-
math et al. 1993). Baijerissa harjuksen saalistus keskittyy kutukauden alkuun tam-
mi—helmikuulle (Keller 1995). Lennejoella todettiin harjusten vähentyneen sel-
västi merimetsojen talvehtimisen jälkeen 1996, mutta purotaimenen (Salmo trutta 
m. fario) esiintymisessä ei havaittu muutoksia. Toisaalta tulosten tulkintaa vai-
keutti jokiosuuden kutukelpoisuuden vakava heikentyminen parina edeltävänä 
vuonna (Frenz et al. 1997). 
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Tonavan yläjuoksun sähkökalastuksissa todettiin harjuksen ja monien mui-
den kalalajien vähentyneen sen jälkeen, kun merimetsot alkoivat talvehtia alueel-
la (BNL et al. 1993). Toisaalla Tonavan säännöstelemättömissä osissa tehdyissä 
tutkimuksissa ei taas havaittu merkittäviä muutoksia kalastossa tai ihmisen kala-
saaliissa (Keller & Vordermeier 1994). 

Järvet 

Hollannin patojärvillä (IJsselmeer, Markermeer) tutkittiin kaupallisen kalastuk-
sen ja merimetson suhdetta merimetsokantojen ollessa vahvimmillaan 1990-lu-
vun alussa. Merimetson kalankulutuksen arvioitiin pienentävän suuresti kaupal-
lisen kalastuksen kuha (Stizostedion lucioperca)- ja ahvensaaliita. Sen sijaan meri-
metson ankeriaankulutukseksi IJsselmeerillä arvioitiin alle 5 % kaupallisen kalas-
tuksen saaliin määrästä (Van Dam et al.1995). 

Merimetso saattaa vähentää paikallisesti myös särkikalojen suhteellisia mää-
riä. Eräillä alueilla Hollannissa merimetson on arveltu parantavan ankeriaan elin-
olosuhteita saalistamalla sen kanssa samasta ravinnosta kilpailevia lahnaa ja sär-
keä. Merimetson vaikutukset voivat ilmetä myös kalojen kokoluokkien muutok-
sina merimetson saalistaessa yleensä 15-25 cm mittaisia kaloja (Veldkamp 1996a). 

Suurilla järvillä merimetson vaikutus kalakantoihin on vaikeasti mitattavis-
sa. Saksassa tutkituilla kolmella järvellä ei merimetsolla havaittu olevan selvää 
vaikutusta järvitaimenkantoihin (Salmo trutta m. lacustris) (Wissmath et al. 1993). 
Baijerissa talvehtivat merimetsot saalistivat siikaa vain kutuaikana joulu—tammi-
kuussa (Keller 1995). 

Isossa-Britanniassa kalanistutukset järviin ja lammikoihin ovat lisääntyneet 
voimakkaasti 20 viime vuoden aikana, ja talvehtivat merimetsot ovat oppineet 
hyödyntämään lisääntyneitä kalakantoja. Esimerkiksi Skotlannissa eräällä järvel-
lä ammutut merimetsot käyttivät ravinnokseen yksinomaan kirjolohta (Salmo gaird-
neri) (Marquiss & Carss 1994). Englannissa ja Walesissa merimetsot hyödyntävät 
urheilukalastusvesiä ympäri vuoden, ja suurimmat kerääntymät tavataan talvis-
aikaan. Lisääntyneet merimetsomäärät eivät kuitenkaan vaikuttaneet kirjolohen 
saalismääriin 167 vesialueella neljänä tutkimusvuonna 1988-93 (Kirby 1995). 

Sveitsissä ammattikalastajien pyytämät, taloudellisesti arvokkaiden lajien 
kokonaissaaliit olivat vakaita 15 tutkimusjärvellä 1983-92 (Pedroli & Zaugg 1995). 

Etelä-Ruotsin järvillä todettiin 5-30 %:ssa pyydetyistä ankeriaista merimet-
son purentajälkiä, jotka kuitenkin vain harvoissa tapauksissa heikensivät kalojen 
myyntiarvoa. Vänernillä erityisesti siiassa esiintyi purentajälkiä, käsittäen pahim-
millaan jopa puolet saaliista. Osa vaurioista saattoi kuitenkin olla lokkien aiheut-
tamia (Engström 1997a). 

Merialueet 

Tanskassa tehtiin kymmenvuotinen merimetson ravintotutkimus, joka kattoi 
98 % koko populaatiosta (Hald-Mortensen 1995). Saatuja tuloksia verrattiin meri-
metson tärkeimpien saaliskalojen osalta viralliseen kalasaalistilastoon 1994, jol-
loin Tanskassa pesi 37 748 merimetsoparia eli koko Euroopan vahvin pesimäkanta 
(taulukko 3, ks. myös kuva 10). 

Tanskan voimakkaan merimetsopopulaation arveltiin kilpailevan kalastaji-
en kanssa ainakin hietakampela (Limanda limanda)-, ankerias- ja turskasaalusta. 
Ihmisen pyytämästä määrästä merimetson arvioitiin saalistavan hietakampelaa 
49 %, ankeriasta 27 % ja turskaa 13 %. Merimetsot saalistavat kuitenkin nuorempia 
vuosiluokkia kuin ihmiset, mikä vaikeuttaa taloudellista vertailua. Tanskassa esim. 
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hietakampelan ja turskan osalta merimetson saalistus ei kohdistunut sukukypsiin 
yksilöihin (Hald-Mortensen 1995). Vain ankeriaan osalta merimetso ja ihminen 
kilpailevat samoista vuosiluokista (Veldkamp 1996a). 

Taulukko 3. Merimetson kymmenen tärkeimmän kalalajin saaliit (tonnia/vuosi) verrattuna viralliseen kalasaalistilas-
toon samalla alueella Tanskassa 1994 (Hald-Mortensen 1995). 

Kalalaji 	 Merimetson saalis (tn/v) 	Ihmisen saalis (tn/v) 

Turska Gadus morhua 1353 10 277 
Hietakampela Limanda limanda 1198 2 447 
Isosimppu Myoxocephalus Scorpius 508 0,07 
Kivinilkka Zoarces viviparus 430 7 
Kampela Olatichthys /tesus 309 1941 
Mustatokko Gobius niger 150 0 
Ankerias Anguilla anguilla 141 525 
Ahven Perca /luviatilis 127 24 
Kolmipiikki Gasterosteus aculeatus 68 0 
Silakka C/upea harengus 53 25 155 

Yhteensä 	 4 337 	40 376 

Ruotsin itärannikolla tehdyissä merimetson saaliskalatutkimuksissa 1975-
76 (Jonsson 1979) ja 1992 (Lindell & Jansson 1994) todettiin saaliin koostuvan 
pääosin taloudellisesti vähäarvoisista lajeista (ks. kuva 9). 

10.4.2 Kalanvisjelyalueet 

Hollannissa, Lelystadin 220 hehtaarin kalanviljelylammikoilla, läheisen pesimä-
kolonian merimetsot aiheuttivat karpin (Cyprinus carpio) tuotannon lopettamisen 
saalistettuaan 20-97 % eri lammikoiden kalastosta (Moerbeek et al. 1987, Osieck 
1991). 

Isossa-Britanniassa kalanviljely on keskittynyt merilohen (Salmo salar) ja kir-
jolohen kasvatukseen kelluvissa verkkoaltaissa. Skotlannissa 1985-87 tehdyissä 
tutkimuksissa merimetsot eivät kyenneet pyydystämään lohikaloja verkkoaltaista, 
mutta aiheuttivat kaloille kuolettavia vammoja yrittäessään hyökätä verkon läpi. 
Merimetsojen aiheuttamat tappiot olivat kuitenkin pieniä verrattuna kalojen ylei-
seen kuolevuuteen verkkoaltaissa. Merimetsot saivat saaliikseen enimmäkseen 
luonnonkalaa ja verkkoaltaista karanneita lohikaloja, jotka oleilivat kasvatusal-
taiden läheisyydessä (Carss 1992). Kalarunsaus on tällaisilla viljelyalueilla niin 
houkutteleva, että merimetsojen ampuminenkaan ei tuota toivottua tulosta. Ka-
loille aiheutuvia vammoja voidaan ehkäistä vedenalaisella suojaverkolla. Isossa-
Britanniassa merimetsot eivät ole aiheuttaneet suuria ongelmia kalanviljelylam-
znikoilla; todennäköisesti lammikoiden pieni koko rajoittaa merimetsojen kerään-
tymistä niille (Carss & Marquiss 1992, Marquiss & Carss 1994, Kirby et al. 1997). 

Ranskassa, Loiren ja Rhönen läheisillä perinteisillä kalanviljelyalueilla, meri-
metsojen kasvavat talvehtijamäärät ovat aiheuttaneet vakavia konflikteja ja tuo-
tannon heikkenemistä 1980-luvun lopulta lähtien. Esimerkiksi Brennen kalanvil- 
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jelylammikoilla merimetsojen kalankulutukseksi laskettiin 126 to elokuusta 1989 
syyskuuhun 1990, mikä on 10-13 % vuosituotannosta. Merimetsojen lukumäärät 
lammikoilla vaihtelivat 25-800 yksilöön (Muselet 1990, 1991, Goyon 1993). 

10.5 Haittojen torjunta kalanviljelyalueilla 

Kalanviljelylammikoilla käytetään erilaisia pelotteita vähentämään merimetso-
jen määriä. Pelotteiden käyttö tulisi aloittaa ennen kuin merimetsot ovat oppineet 
säännöllisesti ruokailemaan lammikoilla, koska pelotteiden vaikutus on sitä hei-
kompi, mitä kauemmin linnut ovat hyödyntäneet helppoa ravintokohdetta. Vai-
kutus on tehokkain, kun pelotteita käytetään ennen kuin merimetsot ehtivät las-
keutua kohteelle (Veldkamp 1996a). 

Erilaiset äänipelotteet (räjähdys tai vihellys), ilmaan laukaistavat raketit ja 
automaattiajoituksella toimivat kaasuräjähdystykit ovat alkuvaiheessa tehokkaita 
pelottimia, mutta myöhemmin merimetsot tottuvat samanlaisina toistuviin är-
sykkeisiin. Vaikutuksen parantamiseksi ja pidentämiseksi tulisikin käyttää useita 
eriäänisiä pelotteita, joiden sijoittelua ja toiminta-ajoitusta muutetaan 1-3 vuoro-
kauden välein. Myös ihmistä matkivat pelättimet ja lammikoiden tuntumaan park-
keeratut autot, joiden sijoitusta muutetaan muutaman päivän välein, tehostavat 
äänipelotteiden vaikutusta (Busnel & Giban 1968, Brugger 1995, Veldkamp 1996a). 

Pelotteina on käytetty myös mm. radio-ohjattavia pienoislennokkeja, hau-
kankuva-atrappeja, ilmapalloja, helikoptereita, ultrakevyitä lentokoneita, poikas-
ten hätä-ääninauhoitteita ja ultraääniä. Vaikutus on ollut joko lyhytaikainen tai 
olematon, tai menetelmä on osoittautunut liian kalliiksi (Keller & Vordermeier 
1994, Veldkamp 1996a). Kalanviljelylammikoiden läheisillä yöpymispaikoilla on 
laserkiväärillä ammuttu, ei-kuolettava lasersädekimppu todettu tehokkaaksi pe-
lotteeksi (vaikutusetäisyys 2,3 km) (Trolliet 1993a). 

Kalanviljelylammikoiden langoittaminen (esim. nailonlangoilla) vaikeuttaa 
merimetsojen laskeutumista lammikoille ja etenkin poistumista niiltä (Moerbeek 
et al.1987). Merimetsot oppivat kuitenkin välttämään lankoja ja voivatjopa kävel-
lä lammikoille ja niiltä pois. Lisäksi langoitus vaikeuttaa myös muiden lintulajien 
pääsyä lammikoille. Menetelmä ei tehoa alueilla, joilla kalankasvatus on laajaa ja 
intensiivistä. Parempi teho saavutetaan siellä, missä on vaihtoehtoisia ravinto-
kohteita lähettyvillä (Trolliet 1993b, Veldkamp 1996a). 

Kalanviljelylammikoiden peittäminen verkoilla on tehokas keino estää me-
rimetsojen pääsy lammikoille. Kustannukset ovat kuitenkin korkeat, ja vain pie-
niä lammikoita voi käsitellä tällä tavoin. Menetelmän haittana pidetään myös sitä, 
että se estää muiden lintulajien pääsyn kalanviljelylammikoille (Trolliet 1993b). 
Lammikoiden verkotus (silmäkoko 10-12 cm) noin kolmen metrin rivivälein vä-
hentää ilmeisen tehokkaasti merimetsojen saalistusta niillä. Tällöin verkot tulee 
ankkuroida lähelle pohjaa, jotta merimetsot eivät pääse sukeltamaan osastosta 
toiseen. Lisäksi verkkorivit tulee sulkea päätyverkoilla. Menetelmän kustannuk-
siksi on arvioitu 3 000 DM/ha (Reichle 1994). 

Lohikalojen viljelyssä käytettävien verkkoaltaiden suojaaminen vedenalai-
silla verkoilla vähentää jonkin verran merimetson aiheuttamia vahinkoja (Carss 
& Marquiss 1992). Tehokkaimpia ovat kassimaiset suojaverkot, jotka sijoitetaan 
mahdollisimman etäälle verkkoaltaista siten, etteivät merimetsot pääse työntä-
mään niitä kiinni toisiinsa (Carss 1990). 
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Estämällä uusien pesimäkolonioiden synty kalanviljelyalueiden lähistölle, 
voidaan merimetsojen aiheuttamia ongelmia ehkäistä monissa tapauksissa (Kel-
ler & Vordermeier 1994). Merimetsojen ampuminen kalanviljelyalueffia on luon-
nollisesti tuloksellista, mutta tällöinkin saapuu aina uusia yksilöitä tapettujen ti-
lalle (esim. Veldkamp 1996a). 
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Merimetsopopulaation 
uhkatekijät 

................................................ 

Ihmistä lukuun ottamatta merimetsolla ei ole juurikaan vihollisia. Ennen kuin luon-
nonsuojelu sai jalansijaa Euroopassa, merimetsokolonioiden tuhoaminen oli ylei-
nen tapa kalastajaväestön keskuudessa. Nykyään merimetsokantaa säännöstel-
lään vain rajoitetuilla alueilla siellä, missä lajin epäillään aiheuttavan vakavia hait-
toja kalataloudelle tai muulle luonnolle. Kuitenkin myös laiton vaino on yhä mel-
ko yleistä monissa Euroopan maissa. Vainon johdosta on merimetson levinnei-
syyskuva pirstoutuneempi ja kuolleisuus korkeampi kuin muuten. Tästä huoli-
matta Euroopan merimetsopopulaatio on kasvanut eksponentiaalisesti jo pari-
kymmentä vuotta, eivätkä ihmisen vainotoimet uhkaa sitä kuin paikallisesti ko-
loniatasolla. 

Merimetsolla ei ole todettu kohtalokkaita tautiepidemioita. Sen sijaan Yh-
dysvalloissa amerikanmerimetsokolonioissa havaittiin kesällä 1992 samanaikai-
sesti kahdeksalla eri alueella Newcastlen virustauti (NVND), joka tappoi enim-
millään 80-90 % yksittäisen kolonian poikasista vanhojen lintujen säästyessä ko-
konaan tuhoilta (Meteyer et al. 1997). 

Ison-Britannian rannikon tarkkaan seuratuilla Farne-saarilla todettiin poik-
keuksellinen lintujen joukkokuolema touko—kesäkuussa 1968. Suurimmat tappi-
ot kohtasivat karimetsoa, jonka pesimäkannasta noin 80 %:n arvioitiin menehty-
neen. Myös merimetsoja, haahkoja, sekä lokki- ja ruokkilintuja menehtyi vaihte-
levissa määrin. Tutkimuksissa päädyttiin alkueläimiin kuuluvien siimaeläinten 
erittämään hermomyrkkyyn, jonka vaikutukset ovat samantapaiset kuin orgaa-
nisten klooriyhdisteiden aiheuttamissa akuuteissa myrkytyksissä. Samaan aikaan 
lähialueiden sinisimpukat (Mytilus edulis) aiheuttivat ihmisille myrkytysoireita, 
jotka muistuttivat lintujen vastaavia, ja myrkyllisiä simpukoita löytyi erityisen 
runsaasti Farne-saarten lähistöltä. Myrkyn epäiltiin levinneen laajalle ravintoket-
jussa, ja karimetsoa pidettiin erityisen herkkänä vaikutuksille, koska muilla lajeil-
la tappiot olivat suhteellisesti pienempiä. (Coulson et al. 1968). 

Merikotka tai petonisäkkäät, kuten kettu, voivat satunnaisesti verottaa me-
rimetsoja, mutta esimerkiksi minkin ei ole havaittu aiheuttavan tuhoja merimet-
sokolonioissa (Staav 1997). 

Merimetsoja hukkuu joillakin alueilla erityisesti pohjaverkkoihin, Ruotsissa 
muutamia satoja ja Tanskassa useita tuhansia yksilöitä vuosittain. Suurin osa huk-
kumisista koskee nuoria lintuja loppukesällä (Engström 1997a). 

11.1 Ymp®ristömyrkyt 

Merimetson menestymisen suurimpana uhkana ovat kalaravinnon sisältämät 
ympäristömyrkyt, jotka rikastuvat merimetson elimistöön siirtyen edelleen mu-
niin ja poikasiin. Ympäristömyrkkyjen vaikutuksia pesinnän eri vaiheissa on ku-
vattu aiemmin useilla eri lintulajeilla. Etenkin klooratut hiilivedyt, kuten polyk-
looratut bifenyylit (PCB) ja DDE-yhdisteet, voivat heikentää pesimätulosta mo-
nin tavoin. Vaikutus voi ilmetä esimerkiksi pesivien lintujen käyttäytymishäiriöi- 
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nä (esim. Peakall & Peakall 1973), munien hedelmällisyyden heikentymisenä tai 
alkiovaiheen kuolleisuuden kohoamisena (Furness & Hutton 1980, Weseloh et al. 
1983). Kohonneet PCB-pitoisuudet voivat myös viivästyttää muninnan aloitusta 
(Koval et al. 1987), kun taas DDT- ja DDE-yhdisteet aiheuttavat munankuoren 
ohentumista (esim. Ratcliffe 1970, Lundholm 1987). 

Öljy 

Öljyonnettomuudet voivat olla vakava uhka merimetsoille. Tähän mennessä Eu-
roopasta ei kuitenkaan tunneta nimenomaan merimetsoja kohdanneita suuron-
nettomuuksia. Vuotuisessa Pohjanmeren rannikkoseurannassa (Beached Bird Sur-
vey) Hollannissa löydetyistä kuolleista merimetsoista (n=100) vain 9 % on ollut 
öljyn tahrimia vuoden 1986 jälkeen, kun kaudella 1969-85 osuus oli 37 % (n=83) 
(Camphuysen 1995). 

Orgaaniset klooriyhdisteet 

Hollannissa Wanneperveenin kolonian romahtaminen 2 000 parista 50 pariin vuo-
sina 1950-70 johtui ainakin osaksi ruokailualueen suurista tuholaismyrkkypitoi-
suuksista (DDT ja muut orgaaniset klooriyhdisteet). Haitallisimpien tuholaismyrk-
kyjen käyttökiellon jälkeen alkoi kolonia elpyä 1970-luvulla (Veldkamp 1986, 
1996a). 

Hollannissa analysoitiin 1970-luvun alussa kahden kuolleena löydetyn meri-
metson PCB-pitoisuudet, jotka todettiin niin suuriksi, että linnut todennäköisesti 
kuolivat akuuttiin myrkytykseen. Samaan aikaan kerättiin Naardermeerin kolo-
niasta 63 merimetson munaa, joiden kuoret olivat ohentuneet 9,8 % museoaineis-
toon verrattuna. Munien PCB- ja erityisesti DDE-pitoisuuksien todettiin. korreloi-
van negatiivisesti munankuoren paksuuteen (Koeman et al. 1972,1973). 

Hollantiin 1978 syntyneen Dordtse Biesboschin kolonian kasvu käynnistyi 
poikkeuksellisen hitaasti ja epäsäännöllisesti; lisäksi pesimätulos oli erittäin huo-
no 1980-luvun lopulla. Vertailtaessa Dordtse Biesboschin koloniaa kuuteen muu-
hun koloniaan eri alueilla, havaittiin useita negatiivisia piirteitä: muninta oli myö-
häisempi ja munaluku pienempi, munankuoret olivat ohentuneet kriittisille ra-
joille (13,5 %:n ohentuminen museomateriaaliin verrattuna), ja allcio /sikiövai-
heen kuolleisuus oli suuri, mistä seurasi alhainen kuoriutuvuus. Lisäksi pesäpoi-
kasten kuolleisuus oli suuri etenkin ensimmäisinä elinviikkoina. Kolonia sijaitsi 
pahoin saastuneella Rein- ja Meusejokien sedimentaatioalueella. Ravintokalojen 
PCB-pitoisuuksien epäiltiin vaikuttaneen myöhäiseen pesinnän aloitukseen, ja 
DDE-pitoisuudet korreloivat munankuorten ohentumiseen. Munien heikentyneen 
kuoriutuvuuden ja vastakuoriutuneiden poikasten korkean kuolleisuuden todet-
tiin korreloivan munien kohonneisiin PCB-pitoisuuksiin (Boudewijn & Dirksen 
1995, Dirksen et al. 1991, 1995). 

Dordtse Biesboschin koloniassa tutkittiin 1989 myös vastakuoriutuneita poi-
kasia, joissa havaittiin useita epänormaaleja morfologisia, biokemiallisia ja fysio-
logisia muutoksia. Muutoksien todettiin korreloivan ruskuaispussin PCDD-diok-
siinien, PCDF-dibenzofuraanien ja PCB-yhdisteiden pitoisuuksiin (Van den Berg 
et al. 1995). 
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2 Johlopååtökset 

Merimetso on levittäytynyt voimakkaasti kohti Itämeren pohjoisosia 1980-luvul-
ta lähtien. Virossa pesimäkanta kasvoi 21 parista 3 500 pariin vuosina 1987-97 ja 
Ruotsissa 3 450 parista 15 200 pariin 1988-94, minkä jälkeen kasvu heikkeni olen-
naisesti. Todennäköisesti pesimäkanta kasvaa eksponentiaalisesti myös Suomes-
sa lähimmät 10-15 vuotta, jolloin 1 000 parin raja ylitettäisiin jo 5-7 vuoden kulu-
essa. Laaja saaristo mataline vesialueineen mahdollistaa merimetson pesimäkan-
nan nopean kasvun. Merimetson levittäytyminen myös joillekin Etelä-Suomen 
suurille järville on mahdollista, mutta tuskin todennäköistä lähitulevaisuudessa. 

Erityisesti Saaristomeri ja Ahvenanmaa ovat otollisia alueita useiden suurten 
merimetsokolonioiden syntymiselle, koska vesialueet ovat laajalti merimetson 
ruokailualueiksi soveltuvia, alle 20 metrin syvyisiä. Samalle alueelle on keskitty-
nyt myös suhteellisen paljon ammattikalastusta ja suuri osa kalanviljelylaitoksis-
ta, mikä tulee herättämään voimakasta keskustelua merimetson asemasta tulevi-
na vuosina. Johtopäätösten tekemiseen tarvitaan tällöin myös kansallista tutki-
mustietoa merimetson ravinnosta, kalataloudellisista vaikutuksista ja keinoista 
mahdollisten haittojen ehkäisemiseksi. 

Vaikutukset ympäristöön ja kalatalouteen 

Merimetson pesimäkolonioiden vaikutukset muuhun linnustoon eivät ole suuria, 
ja ne voivat olla myös positiivisia (Lindell 1994b, Veldkamp 1996a, Engström 1997a, 
Staav 1997). Puuttomilla luodoilla kasvillisuusvaikutukset eivät ole kovin merkit-
täviä, koska luotojen kasvillisuus on muutenkin niukkalajista. Vaikutukset veden 
laatuun saattavat olla positiivisia merimetson saalistaessa runsaasti särkikaloja 
(esim. Veldkamp 1996a). 

Kalataloudelliset vaikutukset merialueilla vaihtelevat alueellisesti ja ovat 
vaikeasti mitattavissa kalakantojen vaihdellessa "luontaisestikin" lyhyellä ja pit-
källä aikavälillä. Mikäli merimetson saaliskalavalikoiman koostumus on Suomes-
sa samansuuntainen kuin Ruotsin itärannikolla, missä särki ja ahven muodostavat 
70-80 % saalista, kalataloudelliset vaikutukset eivät tulisi olemaan merkittäviä. 
Särkikalojen saalistus on nähtävä positiivisena ilmiönä. 

Merimetson aiheuttamat haitat kalanpyydyksissä oleville kaloille vaihtele-
vat alueittain ja ovat kausiluonteisia. Merialueilla vahingot eivät ole yleensä suu-
ria. Ammattikalastajien pyydysten jatkuva suojaaminen merimetsoilta on vaike-
aa tai mahdotonta (Engström 1997a). Ruotsissa ja Tanskassa on ammattikalastajil-
le annettu alueellisia ja kausittaisia lupia ampua merimetsot 100-200 metrin sä-
teellä kiinteistä pyydyksistä. Ruotsissa ammutaan muutamia satoja lintuja vuo-
dessa. Toimenpiteen vaikutuksista ei ole julkaistua tutkimustietoa (ks. Engström 
1997a, Veldkamp 1996a). 

Suomessa kalanviljely on olennaisesti toisenlaista kuin Keski-Euroopassa, 
missä merimetso aiheuttaa vakavia taloudellisia menetyksiä erityisesti kalanvil-
jelylammikoilla. Lisäksi vahingot ovat Keski-Euroopassa suurimmillaan Itäme-
ren merimetsopopulaation levähtäessä siellä syysmuuton aikana ja talvella. Meri- 
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metsot tulevat kannan kasvettua ruokailemaan Suomen merialueilla vain puolet 
vuodesta maalis—huhtikuulta syyskuulle. Poikkeuksen muodostaa Ahvenanmaa, 
missä talvehtiva kanta on lisääntymässä. 

Suomen merialueilla toimi 238 ruokakalalaitosta vuonna 1996. Laitosten ka-
lanviljely tapahtuu lähes yksinomaan verkkoaltaissa, joita on keskimäärin viisi 
laitosta kohden (Suomen tilastollinen vuosikirja 1997). Suuri osa viljelystä on kes-
kittynyt lounaiselle rannikko- ja saaristoalueelle sekä Ahvenanmaalle — alueille, 
joille myös merimetson levittäytyminen on mitä todennäköisintä. 

Skotlannissa 1985-87 tehtyjen tutkimusten mukaan merimetsot eivät kyke-
ne saalistamaan verkkoaltaista meri- tai kirjolohia, mutta voivat aiheuttaa kaloil-
le kuolettavia vammoja yrittäessään pyydystää niitä verkon läpi. Tappiot on kui-
tenkin arvioitu pieniksi verrattuna kalojen yleiseen kuolleisuuteen verkkoaltais-
sa, ja niitä voidaan ehkäistä erillisellä kassimaisella suojaverkolla. Koska verkko-
altaiden ravinnejäämät houkuttelevat paikalle runsaasti luonnonkalaa, saapuvat 
merimetsot herkästi hyödyntämään tätä mahdollisuutta, eikä niiden pelottelu edes 
ampumalla tuota aina tulosta (Carss 1990, 1992, Carss & Marquiss 1992). 

Raj oitustoimenpite et 

Ruotsissa merimetson pesimäkannan rajoittaminen alkoi vasta, kun populaatio 
oli kasvanut yli 11 000 pariin 1993, ja tällöin luvanvaraiset toimet rajattiin vain 
tiheimmän kannan alueelle (esim. Wirdheim 1994, Veldkamp 1996a). Tanskassa 
kansallinen suojelu- ja toimenpide suunnitelma hahmottui pesimäkannan kasvet-
tua yli 33 000 pariin 1992. Suunnitelmassa ei asetettu ylärajaa pesivän populaation 
suuruudelle vaan suositeltiin rajoitustoimia tietyillä tarkkaan rajatuilla alueilla, 
joilla merimetson ei toivottu enää lisääntyvän (Miljoministeriet, Skov- og Na-
turstyrelsen 1992). Lähes kaikkialla Euroopassa merimetson levittäytyminen on 
ollut niin voimakasta, että yksittäisen maan kokonaispopulaation rajoitustoimet 
eivät ole tuottaneet tulosta pitkällä aikavälillä (esim. Veldkamp 1996a). 

Nykyisten kannanrajoitustoimien vaikutuksista yksittäisiin pesimäkoloni-
oihin ei ole julkaistu kattavia selvityksiä. Saatavilla olevien tietojen perusteella 
voidaan todeta seuraavaa: 

Munien rei ittämisellä voidaan alentaa poikastuottoa maahan pesivissä ko-
lonioissa. Menetelmän tehokkuudesta ei ole tutkimustietoa merimetson 
osalta. Mikäli käsitellään suuri määrä pesiä suhteessa kolonian kokoon, on 
vaarana, että linnut siirtyvät muualle pesimään pian toimenpiteen jälkeen. 
Näin kävi Tanskassa 1994, minkä jälkeen rei ittämiskokeilusta luovuttiin. 
Ruotsissa on annettu eräille ammattikalastajille rei'ittämislupia tiettyihin 
kolonioihin, mikä on herättänyt voimakasta kritiikkiä linnustonsuojelupii-
reissä (Wirdheim 1994, Bregnballe & Asbirk 1995, Veldkamp 1996a). 

Munien käsittelyä öljysumutteella on kokeiltu Tanskassa ja amerikanmeri-
metson osalta Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Kanadassa St. Lawrence -joen 
pesimäpopulaatio kasvoi lähes 18 000 pariin 1988, minkä jälkeen laadittiin 
viisivuotissuunnitelma joen ainutlaatuisten metsäsaareke-ekosysteemien 
pelastamiseksi. Päämääränä oli pienentää pesimäpopulaatio 10 000 pariin ja 
vähentää puissa pesivien yksilöiden osuutta. Vuosittain käsiteltiin mineraa-
liöljyllä 75 % maassa sijaitsevista pesistä, jotka muodostivat noin puolet 
pesien kokonaismäärästä, ja ammuttiin noin 2 000 hautovaa lintua puissa 
sijaitsevista pesistä. Kolmen vuoden jälkeen oli pesimäpopulaatio taantu-
nut molempien menetelmien yhteisvaikutuksesta 12 000 pariin (Bedard et 
al. 1995). 
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Yhdysvaltojen Uuden-Englannin rannikolla toteutettiin suurimittainen, 
aluksi harmaalokkiin kohdistunut hävityssuunnitelma, jonka aikana käsi-
teltiin öljyemulsiolla ja formaliinilla lähes 188 000 amerikanmerimetson 
munaa vuosina 1944-53. Amerikanmerimetson osalta projekti lopetettiin 
menetelmän suuritöisyyden vuoksi 1954. Onnistuminen vaati ainakin 3-4 
vierailua kussakin koloniassa pesimäkauden aikana. Toistuvista käsittelyis-
tä huolimatta noin 10 000 parin populaatio ei pienentynyt olennaisesti 
(Krohn et al. 1995, Veldkamp 1996a). 

• Munien poistamista pesistä on kokeiltu Tanskassa, mutta menetelmän vai-
kutuksista ei ole saatu tietoa. Hankaluutena lienee se, että merimetso 
yleensä munii menetettyjen tilalle uusia munia, jolloin toimenpide tulisi 
toistaa useamman kerran pesimäkauden aikana (Hoyo et al. 1992). 

• Pesimäkolonian synty ei-toivotulle alueelle on mahdollista estää ampumal-
la muutamia aikuisia lintuja pesimäpaikalla pesinnän alkuvaiheessa ennen 
munintaa. Tätä keinoa on kokeiltu mm. Tanskassa ekologisin perustein (ar-
vokkaan puuston tai uhanalaisen kasviston tai eliöstön suojelu), mutta vai-
kutuksista ei ole julkaistu tutkimustietoa. 

• Pesimäkolonioiden hallitsematon vaino johtaa merimetson nopeampaan 
levittäytymiseen uusille alueille (esim. Veldkamp 1996a). 

• Pesimäkolonioissa tehtävät rajoitustoimenpiteet aiheuttavat haittaa myös 
muulle linnustolle. Pienempien lajien munia ja poikasia saattaa tallaantua 
merimetsojen rynnätessä pesiltään, ja vaarana ovat myös meri- ja harmaa-
lokit, jotka käyttävät häiriötilannetta hyväkseen saalistaen muiden lajien 
poikasia. Suomessa merimetsot näyttävät asettuvan ensi vaiheessa parhail-
le lintuluodoille, joiden häirintä ei ole luonnonsuojelullisesti hyväksyttä-
vää. 

Toimenpide-ehdotukset 

• Merimetso tulee säilyttää rauhoitetluna Suomessa. Lajilla ei ole riista-ar-
voa. 

• Pesimäpopulaation koon rajoittamiseen ei ole syytä ryhtyä, mutta kannan 
kasvua ja alueellista jakaumaa tulee seurata vuosittain. Merimetson levit-
täytymisen syitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä tulee tutkia sekä tehdä le-
vittäytymisen ennustemalli. 

• Merimetson pesimäkolonioissa käyttämä ravinto tulee selvittää. 

• Pesimäkolonioiden hallitsematon vaino ei estä kokonaispopulaation kas-
vua vaan johtaa nopeampaan levittäytymiseen uusille alueille, minkä lisäk-
si vaino aiheuttaa haittaa muulle pesimälinnustolle. Tämän vuoksi vainoa 
tulee ehkäistä oikealla tiedottamisella. 

• Talvehtivan kannan seuranta tulee järjestää merialueilla, erityisesti Ahve-
nanma a, missä merimetson talvehtiminen on yleistymässä. Talvehtivan 
kannan alkuperä eli alalaji tulee selvittää. 

• Ympäristö- ja metsästysviranomaisten käyttöön tulee laatia merimetsoa 
koskeva toimenpideohjelma. 
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71. Nysten, Taina; Suokko, Tuulikki & Tarvainen, Timo: Ympäristögeologian sovelluksia 

GTK - SYKE ympäristötutkimusseminaari 1.10.1996. Suomen ympäristökeskus. 
72. Kemppainen, Eija: Suomen uhanalaiset lajit. Ketonukki (Androsace septentrionalis). Suomen ym-

päristökeskus. 
73. Halonen, Pekka; Tuukki, Eeva; Puolasmaa, Arto & Kaipiainen, Heidi: Suomen uhanalaisia lajeja: 

Pohjanhyytelöjäkälä (Gotterna curtisporum) Lännenhyytelöjäkälä (Collema nigrescens) Risahyytelö-
jäkälä (Collema multipartitum). Suomen ympäristökeskus. 
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74. Kemppainen, Eija & Karling, Marita: Suomen uhanalaisia lajeja: Koirankie]i (Cynoglossum offici-
nale). Suomen ympäristökeskus. 

75. Kosonen, Lasse; Kaipiainen, Heidi & Kemppainen, Eija: Suomen uhanalaiset lajit 
Mäkiorvokki (Viola collina). Suomen ympäristökeskus. 

76. Pykälä, Juha & Vuorinen Soili: Suomen uhanalaiset lajit. Punavalkku (Cephalanthera rubra). Suo-
men ympäristökeskus. 

77. Pykälä, Juha & Vuorinen Soili: Suomen uhanalaisia lajeja: Vuorikuisma (Hypericum montanum). 
Suomen ympäristökeskus. 

78. Kaipiainen, Heidi; Kemppainen, Eija & Bonn; Thomas: Suomen uhanalaisia lajeja: 
Tähkähelmikkä (Melica ciliata). Hotade arter i Finland: Grusslok (Melica ciliata). Suomen ympäris-
tökeskus. 

79. Joensuu, Ilona; Vuori, Kari-Matti & Nieminen, Mari: Vesistörakentamisen ja lyhytaikaissäännös-
telyn vaikutus Perhonjoen koskien eliöyhteisöihin. Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus. 

80. Hassi, Laura: Ihanteita ja ohjausvälineitä - asumisen tuen kohdentuminen vuonna 1993. Ympä-
ristöministeriö. 

81. Grönroos, Juha; Rekolainen, Seppo & Nikander, Antero: Maatalouden ympäristötuen toimenpi-
teiden toteutuminen v. 1995. Suomen ympäristökeskus. 

82. Leskelä, Ari & Hudd, Richard: Kyrönjoen lohi- ja meritaimenistutusten tuloksellisuus Carlin-
merkintöjen perusteella. Länsi-Suomen ympäristökeskus. 

83. Hudd, Richard; Kjellman, Jakob & Leskelä, Ari: Kyröjoen suiston poikastuotanto ja kalakannat. 
Länsi-Suomen ympäristökeskus. 

84. Markat ja maankäyttö. Kaavatalouden näkökohtia päättäjille. Ympäristöministeriö. 
85. Uuskallio, Irma: National overview on distressed urban areas in Finland. Ympäristöministeriö. 
86. Peltola, Taru: Yritysten muuttuva toimintaympäristö hallinnon haasteena. Hämeen ympäristö-

keskuksen pk-yritysprojektin loppuraportti. Hämeen ympäristökeskus. 
87. Luostarinen, Matti; Yli-Viikari, Anja (toim.): Maaseudun kulttuurimaisemat. Suomen ympäristö-

keskus, Maatalouden tutkimuskeskus. 
88. Airamo, Raimo & Permanto, Timo: Yleiskaavoitus ja vaikutusten arviointi. Esimerkkinä Lahden 

yleiskaavoitus 1946 - 1996. Ympäristöministeriö. 
89. Seppälä, Jyri & Jouttijärvi, Timo (toim.): Metsäteollisuus ja ympäristö. Suomen ympäristökeskus. 
90. Jokioisten kulttuuriympäristöohjelma. Ympäristöministeriö. 
91. Kilpailuttaminen valtion tukemassa asuntotuotannossa. Työryhmän mietintö. Ympäristöminis-

teriö. 
92. Malaska, Pentti; Luukkanen, Jyrki; Vehmas, Jarmo & Kaivo-oja, Jari: Environment - Based Ener-

gy Taxation in the Nordic Countries. Comparisons by Energy Source and a Review of the Finnish 
Discussion. Ympäristöministeriö. 

93. Muuttuva ihminen - muuttuva asunto. Ympäristöministeriö. 
94. Jauhiainen, Tapani; Vuorinen, Heikki; Heinonen-Guzejev, Marja & Paikkala, Sirkka-Liisa: Ympä-

ristömelun vaikutukset. Ympäristöministeriö. 
95. Lind, Tuula & Pietala, Jorma: Kotipalveluja käyttävien vanhusten kauppamatkat Lahdessa. Ym-

päristöministeriö. 
96. The Finnish Background Report for the EC Documentation of Best Available Techniques for Pulp 

and Paper Industry. Ympäristöministeriö. 
97. Alanen, Tommi & Ratia, Pasi: Asuntorakentamisen työllisyysvaikutukset. Ympäristöministeriö. 
98. Pitkäjärvi, Jyrki: Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien ympäristövaikutukset. Suo-

men ympäristökeskus. 
99. Viinikainen, Tytti: Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus Suomessa. Katsaus tutkimusaloi-

hin ja kirjallisuuteen. Suomen ympäristökeskus. 
100. Pietiläinen, 011i-Pekka & Pirinen, Marja: Typpi- ja fosforikuormituksen vaikutus perifytonon kas-

vuun Kymijoella. Suomen ympäristökeskus. 
101. Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskeva valtioneuvoston 

päätösehdotus. - Työryhmän mietintö. Ympäristöministeriö. 
102. Suurmyymälätyöryhmän mietintö. Ympäristöministeriö. 
103. Kilpi, Mikael & Asanti, Timo (toim.): Saaristolinnuston suojelun nykytila Suomen rannikoilla. 

Suomen ympäristökeskus. 
104. Björklöf, Katarina: Merkkigeenien käyttö geeniteknisesti muunnettujen mikro-organismien seu-

rantaan ympäristössä. Suomen ympäristökeskus. 
105. Filatov & Heinonen: Results of the Finnish-Russian Joint Study of the Lakes Onega, Ladoga and 

Saimaa Conducted in the Summer of 1990. Suomen ympäristökeskus. 
106. Hukkanen, Tiina: Puutaloprojekti. Ympäristöministeriö 
107. Paldanius, Jari: Vuorovaikutteisen suunnittelun kokemuksia Suomessa. Ympäristöministeriö. 
108. Biodiversiteettityöryhmä: Ympäristöministeriön toimintaohjelma luonnon monimuotoisuuden 

säilyttämiseksi. Ympäristöministeriö. 
109. Lahti, Pekka; Heinonen, Sirkka; Koski, Kimmo & Tolsa, Heimo: Kestävä kehitys aluerakenteessa. 

Kansainvälisiä näkemyksiä, suomalainen sovellus. Ympäristöministeriö. 
110. Water and Wastewater Management in Finland and Fifteen Other European Countries. Ympäris-

töministeriö. 
111. Luontokoulutyöryhmä: Luontokoulutoiminta. Palvelut. Kehittämisideat. Verkostot. Ympäristö-

ministeriö. 
112. Sipilä, Kaija: Luonto- ja leirikoulutominta osana maaseudun kehittämistä. Ympäristöministeriö. 
113. Itämeren tila. Ympäristöministeriö. 
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114. Siikanen, Antti: Kotitalous ja asumismenot. Selvitys lama-ajan asumismenoista. Ympäristömi-
nisteriö. 

115. Äystö, Virpi: Rehevien järvien kunnostusten arviointi. Suomen ympäristökeskus. 
116. Kleemola, Sirpa & Forsius, Martin: 6th Annual Report 1997. UN ECE Convention on Long-Range 

Transboundary Air Pollution, International Co-operative Programme on Integrated Monitoring 
of Air Pollution Effects on Ecosystems. Suomen ympäristökeskus. 

117. Marttunen, Mika & Kylmälä, Petri: Kalakantojen hoitomalli Inarijärven kalaistutusten vaikutus-
ten arvioinnissa. Suomen ympäristökeskus. 

118. Viirikorpi, Paavo: Eteneekö lähiöuudistus? Paikallisten lähiöprojektien käynnistämisvaiheen ar-
viointi. Ympäristöministeriö. 

119. Mäkinen, Risto: Remonttiohjelma 1992 -1996. -Korjausrakentamisen tutkimus- ja kehitysprojek-
tien tulokset. Ympäristöministeriö. 

120. Mähönen, Outi & Joki-Heiskala, Päivi: (toim.) AMAP-Arktisen ympäristön tila ja Suomen Lappi. 
Suomen ympäristökeskus. 

121. Lehtoranta, Jouni: Ravinteet Itäisen Suomenlahden pintasedimentissä. Suomen ympäristökeskus. 
122. Åkerblom, Satu: Erityisasuminen. Katsaus Ruotsin vanhusten asumiseen 1980- ja 1990-luvuilla. 

Ympäristöministeriö. 
123. Seppälä, Jyri: Decision analysis as a tool for life cycle impact assessment. Suomen ympäristökes-

kus. 
124. Lindholm, Tapio; Heikkilä, Raimo & Heikkilä, Marjo (eds.):Ecosystems, fauna and flora of the 

Finnish-Russian Nature Reserve Friendship. Suomen ympäristökeskus. 
125. Malkki, Sirkka; Heinonen-Tanski, Helvi & Jantunen, Paula: Ympärivuotisten kompostikäymälöi-

den toimintavarmuus ja häiriöiden kartoitus. Ympäristöministeriö. 
126. Peuhkuri, Timo: Ympäristövaikutusten arviointi energia-alan ohjelmavalmistelussa. Tapaustut-

kimus hallituksen energiansäästöohjelman valmisteluprosessista. Suomen ympäristökeskus. 
127. Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma.Ympäristöministeriö. 
128. Kananoja, Tapio: Turun ja Porin läänin kallioperän suojelu- ja opetuskohteita. Ympäristöministeriö. 
129. Kaavoitustoimen seuranta 1996. Ympäristöministeriö. 
130. Asumistuesta itselliseen asumiseen vai toimeentulotukeen? I osaraportti. Ympäristöministeriö. 
131. Melanen, Matti & Ekqvist, Marko (toim.): Suomen ilmanpäästöt ja niiden skenaariot (SIPS-pro-

jekti) Tietojärjestelmän tietopohja ja alustavia tuloksia. Suomen ympäristökeskus. 
132. Nikulainen, Virpi & Pyy, Outi: Huoltoasemien maaperän kunnostus. Suomen ympäristökeskus. 
133. Isaksson, Kaj: Korjausrakentaminen asunto-osakeyhtiöissä ja aravavuokrataloissa. Ympäristömi-

nisteriö. 
134. Larjavaara, Ilmari: Asuntojen yksityistäminen Pietarissa. Ympäristöministeriö. 
135. Liukkonen, Matti: Asukkaat asumisoikeusasuntojen suunnittelussa. Ympäristöministeriö. 
136. Koski, Kimmo & Lahti, Pekka: Kaupan suuryksiköt ja kunnallistalous - Herkkyysanalyysi. Ym-

päristöministeriö. 
137. Suomen biologista monimuotoisuutta koskeva kansallinen toimintaohjelma 1997 - 2005..Ympäris-

töministeriö. 
138. Karvinen, Päivi: Kansalaisten kokemuksia YVA-menettelyyn osallistumisesta. Ympäristöminis-

teriö. 
139. Kiviniemi, Markku & Sulankivi, Kristiina: Talonrakentamisen ja kiinteistönhoidon laatujärjestel-

mien tilanneselvitys. Ympäristöministeriö. 
140. Seppälä, Timo: Torjunta-aineiden käyttäytyminen Suomen ympäristöoloissa. Suomen ympäris.. 

tökeskus. 
141. Mujunen, Satu-Pia; Teppola, Pekka & Minkkinen, Pentti: Metsäteollisuuden aktiivilietelaitosten 

toiminnan monimuuttujainen seuranta ja mallintaminen. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. 
142. Teollisuuslaitoksen ympäristömelu. Ympäristöministeriö. 
143. Ilmansuojelun neuvottelukunta: Ilmansuojelututkimuksen kehittämisohjelma 2001. Ympäristö-

ministeriö. 
144. Hudd, Richard & Kålax, Pia: 0+ kalanpoikasten esiintyminen ja 0+ kalanpoikasten esiintymisbio-

toopit Kyrönjoen alaosalla. Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
Rautio, Mika: Ympäristönsuojelun hallinnollis-oikeudellinen ohjaus kemiallisen metsäteollisuu-
den vesiensuojelussa. Suomen ympäristökeskus. 

146. Kultturiympäristön hoito-ohjelma 1997-98. Etelä-Savo ja Häme. Etelä-Savon ympäristökeskus. 
147. Koskiaho, Kristiina (toim.): Eheyttävän suunnittelun haasteet. Neuvottelupäivät ympäristömi-

nisteriössä 1997. Ympäristöministeriö. 
148. Vehmas, Jarmo; Malaska, Pentti; Luukkanen,. Jyrki & Kaivo-oja, Jari: Ympäristöpoliittiset ohjaus-

keinot uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä. Ympäristöministeriö. 
149. OECD arvioi maamme ympäristöpolitiikkaa. Yhteenveto arvioinnin päätelmistä ja suosituksista. 

Ympäristöministeriö. 
150. Environmental Policies in Finland. Background papers for the OECD Environmental Performan-

ce Review of Finland 1997. Ympäristöministeriö. 
151. Tanskanen, Juha-Heikki: Valtakunnallisten yhdyskuntajätteen hyödyntämistavoitteiden saavu-

tettavuus Päijät-Hämeessä. Suomen ympäristökeskus. 
152. Vanhojen metsien suojelutyöryhmä: Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa. Vanhojen met-

sien suojelutyöryhmän osamietintö III, osa II karttaliitteet. Ympäristöministeriö. 
153. Riihimäki, Juha & Hellsten, Seppo: Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyn vaikutukset rantavyö.. 

hykkeessä. Suomen ympäristökeskus. 
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154. Natura 2000 -ehdotuksesta annetut lausunnot. Yhteenvedot ministeriöide, asijantuntijatahojen 
sekä järjestöjen ja edunvalvontatahojen lausunnoista. Ympäristöministeriö. 

155. Kokko, Kai: Ympäristövaikutusten selvittäminen seutu- ja yleiskaavoituksessa - o ikeudellises-
tanäkökulmasta. Ympäristöministeriö. 

156. Räihä, Ulla: Alavuden kulttuuriympäristön hoito. Ympäristöministeriö. 
157. Rönkä, Kimmo; Halomo, Jyrki; Huhdanmäki, Aimo; Teerimo, Seppo; Terho,Juha & Tolsa,Heimo: 

Hissi vanhaan kerrostaloon. Taloudellinen kannattavuus, sosiaalinen tarpeellisuus sekä hallin-
nolliset ja taloudelliset edellytykset. Ympäristöministeriö. 

158. Leskelä, Ari; Hudd, Richard; Kålax, Pia & Kjellman, Jakob: Kevätkutuisten kalalajien lisääntymi-
nen Lappsundinjoella 1990-96. Länsi-Suomen ympäristökeskus. 

159. Hyvärinen, Marketta: Ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen metsätalouteen liittyvässä 
suunnittelussa - esimerkkisuunnittelujen tarkastelu. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 

160. Marttunen, Mika: Vaihtoehtoisten kuormitustavoitteiden vaikutukset sisävesissä. Suomen ym-
päristökeskus. 

161. Melanen, Matti (toim.): Jätealan tutkimuksen puiteohjelma 1998 -2002. Suomen ympäristökes-
kus. 

162. Ympäristön seurannan strategia. Ympäristöministeriö. 
163. Tamminen, Pertti; Pakarinen, Kimmo; Lintilä, Janne & Salmela, Arto: Kunnan nettotulot kerrosta-

lo-, rivitalo- ja omakotialueilla.Tutkimuskohteena Tampere. Ympäristöministeriö. 
164. Saarikoski, Heli: Ympäristövaikutusten arviointi jätehuollon strategisessa suunnittelussa. Suo-

men ympäristökeskus. 
165. Andersson, Harri: Lounais-Suomen saaristo - valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteiden nä-

kökulmasta. Ympäristöministeriö. 
166. Andersson, Harri: Sydvästra Finlands skärgård - med tanke på de riksomfattande målen för 

markanvändning. Ympäristöministeriö. 
167. Nippala, Eero; Nuuttila, Harri & Rintanen, Risto: Asuinrakennusten perusparannustarpeen vaih-

toehtoja 1996-2005. Ympäristöministeriö. 
168. Wahlberg, Niklas & Aalto, Jari (toim.) Suomen uhanalaisia lajeja: tummaverkkoperhonen (Meli-

taea diamina). Suomen ympäristökeskus. 
169. Kuussaari, Mikko; Pöyry, Juha; Savolainen, Markku & Paukkunen, Juho: Suomen uhanalaisia 

lajeja: lehtohopeatäplä (Clossiana titania). Suomen ympäristökeskus. 
170. Lindström, Marianne (ed.): Water Legislation in Selected Countries - a Comparative Study for 

South African Water Law Review. Suomen ympäristökeskus. 
171. Mäkinen, Risto: Rakentamisen vastuut ja laatu. Selvitysmiehen raportti. Ympäristöministeriö. 
172. Nurmi, Paula: Eräiden Suomen järvien pohjaeläimistö. Valtakunnallisen seurannan tulokset 1989 

- 1992. Suomen ympäristökeskus. 
173. Haverinen, Kalervo & Lempinen, Petri: Omin avuin, valtion varoin. Opiskelija-asuntojärjestelmä 

Suomessa. Ympäristöministeriö. 
174. Vaitomaa, Jaana: Sinilevien ja niiden tuottamien maksatoksiinien käyttäytyminen imeytyksessä. 

Kokeita harju- ja sedimenttipatsailla. Suomen ympäristökeskus. 
175. Porvari, Petri & Verta, Matti: Elohopea ja metyylielohopea tekoaltaissa ja Kemijoen vesistössä. 

Suomen ympäristökeskus. 
176. Hyvärinen, Veli (toim.) Hydrologinen vuosikirja 1994. Hydrological Yearbook 1994.Suomen ym-

päristökeskus. 
177. Suomen tekemät kansainväliset ympäristösopimukset. Ympäristöministeriö. 
178. Helin, Juha: Turvetuotantovelvoitteita koskevat vesituomioistuinten lupapäätökset. Suomen 

ympäristökeskus. 
179. Soveri, Jouko; Peltonen, Kimmo & Järvinen, 011i: Laskeuma Helsingin seudulla lumesta määritet-

tynä talvikaudella 1995 - 1996. Suomen ympäristökeskus. 
180. Vesala, Riitta: Näkökulmia asemakaavaselostuksen uudistamiseen. Ympäristöministeriö. 
181. Kujala-Räty, Katariina; Hiisvirta, Leena; Kaukonen, Marke; Liponkoski, Markku & Sipilä, Anni-

ka: Talousveden laatu Suomessa vuonna 1996. Suomen ympäristökeskus. 
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