
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH MÖTEN
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått 
av Jonas Häggblom (ordförande), Arno Rautavaara 
(viceordförande), Torolf Östman (sekreterare), Staffan 
Weckman (kassör), Kim Lindholm, Susanne Skogberg och 
Magnus Östman. Stina Wikman har fungerat som bok-

förare utanför styrelsen. Två styrelsemöten hölls under 
verksamhetsåret. Föreningens årsmöte hölls på grund av 
Corona-pandemin undantagsvis på distans (Zoom) den 
21 april. Endast stadgeenliga ärenden behandlades på 
årsmötet.

VERKSAMHETEN PÅ ASPSKÄR
Bevakningen

Trots Corona-pandemin fortsatte bevakningen av Apskärs 
naturskyddsområde med samma effektivitet, metoder och 
målsättning som under tidigare år.

Totalt var stationen bemannad i 158 dagar från den 
8.4–28.10. Bemanningen utgjordes av totalt 31 personer 
och observatörer som vistats minst fem dygn på statio-
nen har utgjorts av (här i alfabetisk ordning):  Sebastian 
Andrejeff, Kari Auvinen, Matias Castrén, Jukka Haltimo, 
Martti Hario, Markku Hyvärinen, Jonas Häggblom, 

Keijo Ikonen, Tellervo Kitula, Ari Laine, Leena Laine, 
Pyry Laurikka, Teemu Lehtiniemi, Olli-Pekka Liinalaak-
so, Hannele Luodekari, Harri Malkio, Eija Mainio, Nang 
Chinda Nai Siang, Olli Okko, Tuomas Ola, Arno Rauta-
vaara, Matti Rönkkö, Soili Stenroos,Tomas Swahn, Ossi 
Tahvonen, Hans Viitasola, och Staffan Weckman. 

Dessutom besökte  Borgånejdens fågelförening Apskär 
den 18.9 på sin utfärd (12 deltagare).

Foto: Staffan WeckmanEn nyfiken gräsandsunge bevakar sin omgivning.



En isvinter med många olika skeden avslutades den 20 
mars då drivisen minskade och drev söderut. Inga fyr-
benta rovdjur verkade ha blivit kvar i området. Däremot 
kunde utterns rikliga förekomst bekräftas med spår i snön 
och andra lämningar. Men i motsats till de senaste åren 
verkar inget stabilt utterbestånd nu ha etablerats inom 
området.

Fåglarna inledde häckningen normalt enligt sedvanlig 
tidtabell. April och början av maj var kallare än normalt. 
April var t.o.m. den kallaste på 18 år vid sydkusten. En 
kortare varm period i mitten på maj fick fiskmåsarna och 
tärnorna att inleda äggläggningen, men ruvningen gjordes 
därefter i svalt och mycket regnigt väder. De första kul-
larna med grågås och gräsand kunde observeras i vattnen 
kring Aspskär den 15 maj, ungefär en vecka senare än 
föregående år.

Vårens väder inverkade inte nämnvärt på antalet 
häckande fågelpar. Totalantalet häckande par minskade 
dock jämfört med föregående fyraårsperiod från 1 664 till 
1 352, vilket innebär en minskning på nästan 20 procent. 
Det här berodde nästan enbart på en nedgång i tordmul-
arnas häckningsresultat på Haverören. Då det under åren 
2017 och 2019 med noggrann taxering hittades 850 tord-
mulebon, hittades nu 540. Orsaken är havsörnens fort-
satta närvaro och predation i Haverörens tordmulekoloni. 
Antalet häckande par hade uttryckligen sjunkit i mitten 
av kolonin vid stenkummel där havsörnarna ofta brukar 
vistas och jaga. 

I randområdena var häckningen som förut. Rikligt med 
spår och lämningar av tordmular som havsörnarna hade 

fångat fanns på stenar där örnarna ofta vistas, men inte 
på långt när så mycket som nedgången i antalet häckande 
par antyder. Av detta kan man dra slutsatsen att en stor 
del av tordmularna i de centrala delarna av kolonin helt 
enkelt lät bli att häcka. Kråkornas andel av äggpreda-
tionen steg också från 5 till 16 procent, vilket även var 
en följd av den störning som örnarnas närvaro skapade, 
eftersom kråkorna hade en god förmåga att utnyttja den 
kaotiska situationen.

Bon av sillgrissla hittades däremot rätt normalt, nu 86 
jämfört med förra årets 88. Sillgrisslorna undvek uppen-
barligen havsörnarnas predation genom att stanna kvar 
inne i sina bon i stenhålorna då de stördes, till skillnad 
från många tordmular som försökte fly från sina bon.

Den omfattande massdöden av tordmular som under 
våren observerades på andra håll i östra  Finska viken 
kunde inte noteras på Aspskär, vilket får anses vara bra i 
ett annars försämrat läge.

Bland andfåglarna kan noteras att de vitkindade gässen 
minskade med en tredje del jämfört med de fyra senaste 
årens medeltal från 37 till 24 häckande par. Antalet 
häckande par för de övriga andfåglarna var i stort sett 
som förut. I vadarnas häckningsresultat kunde inte heller 
några större förändringar konstateras.

Bland måsfåglarna har fiskmåsen ökat en aning och 
gråtrutarnas antal har minskat. Av den hotade silltruten 
påträffades endast 2 – 3 par, av vilka endast ett par häcka-
de, men också den häckningen misslyckades. Till årets 
glädjeämnen hör i alla fall fisktärnans häckning. Bestån-
det nästan fördubblades jämfört med fjolårets resultat och 
uppgick för första gången till över hundra häckande par. 
Tärnornas ungproduktion var dessutom utmärkt.

Tättingarnas häckningsresultat utgjordes av 53 häck-
ande par och var i stort sett det samma jämfört med de 
senaste fyra årens medeltal.

Nya häckfågelarter för Aspskär blev dvärgmås och 
näktergal. Av de gamla häckfågelarterna uteblev för 
fjärde året i rad orre. Arten observerades flera gånger 
tidigt på våren, men inga tecken på häckning kunde kon-
stateras. 

Liksom under tidigare år utfördes också utgående från 
Aspskär taxering av storskarv inom Lovisas havsområ-
den. Från ett tidigare totalantal på 1 200 par hade bestån-
det minskat till 370 par. Orsaken torde vara havsörnarnas 
predation, men också avsiktliga försök av människor att 
störa häckningen i vissa kolonier. Skarvens skräntärnako-
loni var fortfarande en av Finska vikens största med 87 
par.

Dvärgmåsen häckade för första gången på Aspskär. Foto: Arno Rautavaara

Häckfågelfaunan

Ungproduktionen
Värmeböljan som fick sin början vid midsommaren gyn-
nade sjöfåglarnas häckning. Det varma vädret i kombina-
tion med svaga vindar underlättade fåglarnas tillgång på 
föda och påskyndade sålunda ungarnas tillväxt. Då grå-
trutarnas predation på ungar nu dessutom var begränsad 
blev årets ungproduktion på Aspskär en av de bästa. Olikt 
tidigare år inträffade inte detta år några större högvatten 
under ruvningstiden och inte heller några stormdagar 
under ungarnas uppväxtperiod. Med undantag av mid-
sommarens enda störtregn förblev sommarens nederbörd 

liten. I juni uppgick regnmängden till 34 mm och i juli till 
7 mm innan de större regnmängderna i slutet av månaden 
kom. Då hade redan måsarnas, tärnornas och vadarnas 
ungar blivit flygga.

Ungproduktionen för flygga fåglar inom Aspskärs 
skyddsområde ökade i stort sett för alla sjö- och strand-
fåglar jämfört med de senaste åtta årens medeltal (vilket 
innefattar den tid som uppföljningen av ungproduktionen 
systematiskt har utförts). Endast den vitkindade gåsen 
producerade klart mindre än tidigare (i medeltal 0,13 



Årets fågelobservationer

Skräntärnans unge har lämnat sitt ägg.

flygga ungar/par jämfört med 0,38) och tordmulen (0,6 
jämfört med 0,78). Tordmularnas ungproduktion baserar 
sig på stickprov (sampel) från 20 uppföljningsbon. De 
övriga arternas ungproduktion har beräknats utgående 
från hela häckfågelbeståndet. Tillräcklig information om 
sillgrisslans och tobisgrisslans slutliga ungproduktion 
kunde tyvärr inte fås och grågässen hade lämnat området 
innan det blev möjligt att säkerställa slutresultatet.

Arter vars ungproduktion var större än någonsin tidi-
gare var knölsvan, skedand, större strandpipare, rödbena, 

fiskmås, fisktärna och silvertärna. Den enda konstaterade 
häckningen av dvärgmås producerade 3 flygga ungar 
vilket är maximalt för arten. Roskarlens enda häckning 
producerade 2 flygga ungar, vilket är hälften av det möj-
liga (kullstorlek högst 4).

Beträffande tättingarna kan konstateras att flera ladu-
svalor, skärpiplärkor och sädesärlor häckade två gånger 
och producerade därmed många ungar. Speciellt var 
också en lyckad häckning av järnsparv i ytterskärgården, 
eftersom arten annars är en typisk skogsfågel. 

Speciellt för den arktiska flyttningen under våren var en 
intensiv flyttning av lommar den 21.5, då man kunde 
räkna in totalt 3 400 stor- och smålommar. Lommarna 
har av okända orsaker minskat i antal under de senaste 
decennierna i den arktiska flyttningen.

Beträffande prutgässens flyttning kunde man också 
konstatera en återhämtning från den nedgång som pågått 
i tio år. Den 24.5 inräknades 51 000, den 27.5 43 000 och 
den 30.5 14 000 prutgäss. De vitkindade gässens flytt-
ningstopp var i år mera anspråkslös än tidigare; den 21.5 
flyttade 59 000 individer. Årets slutsumma var 100 000 
flyttande vitkindade gäss. Summan kan anses vara litet då 
det norr om Helsingfors endast under en dag (18.5) flyt-

tade 130 000 individer. Den huvudsakliga flyttningsrut-
ten har veterligen nu flyttats västerut, som en följd av att 
gässen under flyttningstiden allt oftare utnyttjar föda från 
åkrar. Tidigare flyttade gässen optimalt över Aspskärsom-
rådet.

Vadarnas flyttning var jämfört med fjolårets rekord 
nu rätt anspråkslös. 1 200 kärrsnäppor kunde artbestäm-
mas under den bästa flyttningsdagen den 30.5 och 1 500 
kustsnäppor artbestämdes under samma dag. Alfåglarnas 
imponerande flyttningstopp inföll den 15.5 då 130 000 
flyttande individer inräknades. Den 24.5 kunde man no-
tera en fin flyttning av tornsvala då 42 individer anlände 
till Finland.

Foto: Staffan WeckmanEn storskrakehona beskyddar sina ungar Foto: Arno Rautavaara

Foto: Jonas HäggblomPå Aspslär finns en mångårig och värdefull tidsserie med
uppföljning av flyttfågelobservationer.

Foto: Jonas Häggblom



Under året ringmärktes 1 386 fåglar varav ungar uppgick 
till 201 individer och resten främst utgjordes av nätfång-
ster på flyttande fåglar.

De envisa vindarna från sydost och syd försvårade 
ringmärkningsverksamheten på hösten. Förutom fåg-
larna drabbades också manskapet av svårigheter att ta 

sig till ytterskärgården och de hårda vindarna bidrog till 
minskade möjligheter till nätfångster. I oktober var det 
endast möjligt att bedriva ringmärkning under åtta dagar. 
Fångsterna var mindre än normalt eftersom invasionsarter 
inte nämnvärt rörde sig inom Aspskärsområdet den här 
hösten.

Av fåglar som ringmärkts på Aspskär har fram till den 
15.2. 2022 rapporterats 183 återfynd eller kontroller för-
delade på 28 arter. Största delen utgjordes av fåglar som 
ringmärkts på Aspskär under de närmaste dagarna och 
senare kontrollerats på samma plats. Bland intressanta 
återfynd kan nämnas 2 häckande vitkindade gäss i Lovisa 
på Lövö. En mindre flugsnappare som på sommaren hade 
ringmärkts i Sverige på Gotland kontrollerades under 
hösten på Aspskär. En ca 20 år gammal fiskmås som 
ringmärkts som unge i Helsingfors påträffades nu häck-
ande på Aspskär. En 18 år gammal storskarv som ring-
märkts på Aspskär blev skjuten i Brno i Tjeckien. Bland 
Aspskärs egna häckfåglar kontrollerades en för fyra år 
sen ringmärkt strandskata, en för två år sen ringmärkt 
drillsnäppa och en för fem år sedan ringmärkt silvertärna 
samt en sädesärlahane, också den ringmärkt för fem år 
sedan.

Ringmärkning

Övriga djur och växter

Foto: Martti Hario

På hösten deltog manskapet sedvanligt i den europeiska 
Euro Birdwatch-kampanjen med målsättning att obser-
vera så många fåglar som möjligt och därmed befrämja 
fågel- och naturskyddets målsättning. Under veckoslutet 
följde man intensivt med flyttningen och bland annat 
34 000 alfåglar, 30 sparvhökar, 414 bläsgäss och 140 
sädgäss kunde inräknas. Under alfåglarnas flyttningstopp 
kring den 14.10 var inte stationen bemannad. Totalantalet 
observerade flyttande alfåglar under hösten, 61 000, var 
ändå måttligt.

Höstens hårda vindar från sydost och söder innebar 
uppenbarligen ett alltför stort motstånd för småfåglarna. 
En stor del av fåglarna undvek att flytta direkt över 

Finska viken och valde i stället en rutt längs kusten mera 
mot sydväst. Bofinkarnas flyttning blev därför mycket 
anspråkslös under hela hösten. Kungsfågeln, som i övrigt 
hade ett fint häckningsresultat, påträffades också ovanligt 
sparsamt på Aspskär till följd av det blåsiga vädret under 
hösten. Glädjande var i alla fall ett sträck av flyttande 
ängspiplärka och sävsparv (som mest observerades 117 
och 140 individer av respektive arter den 8.10).

Totalt observerades under året 181 fågelarter.  Bland 
rariteter kan nämnas spetsbergsgås, stäpphök, rödspov, 
dammsnäppa, svarthakad buskskvätta, stäppsångare, 
höksångare, nötskrika (på sommaren), blåstjärt och 
gulhämpling.

Under våren observerades gråsälar som mest i en flock 
på 18 individer där det också ingick en sälkut. I övrigt 
utgjordes sälobservationerna oftast av enskilda individer 
eller grupper på två till tre sälar. En bestående snokpopu-
lation har etablerat sig på öarna och den producerar också 
ungar. Beståndet av åkersork hölls på en låg nivå under 
hela året.Fjärilssommaren var utmärkt. Under våren 
invandrade bl.a. många sorgmantlar, amiralfjärilar och 
blåbandade ordensflyn. I juli och augusti svärmade sedan 
nya generationer. Beträffande kål- och nässelfjärilarna 
förekom troligen tre generationer under sommaren och 
förekomsten var synnerligen riklig.

Antalet observerade djurarter på Aspskär är nu 662 
varav fåglarnas andel utgör 278 arter. Med växter och 
svampar medräknade uppgår totalantalet av olika obser-
verade organismer till 1 104

Näktergalen var ny häckfågel på Aspskär. Ringmärkt ungfågel.

Foto: Jonas HäggblomGråsälar



Manskapet fortsatte med fångster och ringmärkning av 
sillgrissla i syfte att följa upp beståndets sammansättning 
och åldersstruktur. Totalt hittades 86 ägg av grisslorna i 
stenkumlen och av de häckande fåglarna lyckades man 
fånga 64 individer vilket utgör 37 procent av det poten-
tiella (långtidsmedeltalet är 34 %). Av dessa hade fem 
fåglar ringmärkts i Sverige. Antalet häckande par har 
redan rätt länge varierat kring 90 par. Då en tydlig ökning 
har skett har det berott på de icke ringmärkta fåglarnas 
andel av fynden i sillgrisslornas bon; som mest har över 
hälften utgjorts av icke ringmärkta nya fåglar. Nu mins-
kar för tillfället beståndet en aning och immigranternas 
andel var i år den minsta på fyra år, endast 23 procent. Av 
de nya fåglarna hittades så många som tre fjärdedelar i 
grisslornas nya bohålor.

Av de med GPS-sändare försedda storskarvarna levde 
endast en. Den tillbringade vintern vid Rumäniens och 
Ukrainas gräns i floden Tisa. Därifrån inledde den vår-

flyttningen den 27.3. Den anlände till Finland till Borgå 
skärgård först den 17.4. Resan räckte med andra ord tre 
veckor, när höstflyttningen endast tog en vecka. Fågeln 
häckade uppenbarligen inte detta år, eftersom den förde 
en kringvandrande tillvaro i Östra Nylands och Kym-
mene skärgård under hela våren och sommaren. Detta 
upphörde i slutet av juli, då fågeln blev mera stationär i 
Pernå skärgård, eventuellt för att rugga. Den uppehöll sig 
i Pernå skärgård till den 24.10 då den påbörjade höstflytt-
ningen. I början av vintern hade den en kringvandrande 
tillvaro i Slovakien och Ungern. Den sista säkra lokali-
seringen var på juldagen i Ungern. Lokaliseringar borde 
komma inom några dagar och den längre pausen kan vara 
ett tecken på att GPS-sändarens fotocell inte fungerade 
normalt under årets mörkaste tid. Det är också möjligt att 
fågeln är död.

Övrig forskningsverksamhet

Samarbetspartners och information
Utgående från stationen gjordes taxering av antalet 
häckande par av storskarv i kolonier i Lovisa skärgård på 
begäran av Finlands miljöcentral. Forststyrelsen delgavs 
Aspskärs uppgifter om antalet häckande par för använd-
ning i den riksomfattande uppföljningen av skärgårds-

fåglar och hotkategorier. Forststyrelsen delgavs också 
uppgifterna om skräntärnorna på Skarven. Storskarvun-
dersökningen gjordes i samarbete med yrkeshögskolan 
Novia. Till Nylands NTM-central skickades en rapport 
om verksamheten på skyddsområdet.

Underhåll av utrustningen, stationen och naturvård

Några större renoverings- och reparationsarbeten gjordes 
inte detta år. Stationens brandmur granskades och skor-
stenens grund tätades. Vedförråden fylldes som vanligt på 
med drivved som hittades på stränderna och av en al som 
fallit över gångstigen. Båtarna fungerade bra under hela 
säsongen. Motorbåten förvarades under vintern i Gislom.

Högvattnet den 22 oktober höll på att bli ödesdigert 
för roddbåten och bryggan, men de hittades på Örens och 
Kobbens stränder dit sydväststormen hade fört dem.

Vresros avlägsnades med rötter från 15 bestånd. Pro-
jektet innebär ett långsamt arbete för hand som förutsät-
ter granskning av växtligheten årligen och att beståndet 
utarmas några gånger per säsong. 

Områdets fågelholkar sågs över och reparerades som 
vanligt och 7 nya holkar byggdes. Tobisgrisslornas 
bohålor rensades från skräp från havet på Ören och på 
Aspskärs sydspets.

Foto: Jonas HäggblomFoto: Jonas HäggblomManskapet på väg till Haverörens tordmule- och sillgrisslekolonier. Beståndet av sillgrissla kontrolleras årligen.



FÖRENINGENS ÖVRIGA VERKSAMHET UNDER ÅRET

Föreningen har under året bevakat miljöfrågor som berört 
Lovisa med omnejd. Under året har föreningen också 
upprätthållit kontakten till centralorganisationen Natur 
och Miljö r.f. Albert Weckman representerade föreningen 
på Natur och Miljös förbundskonferens den 24 april och 
har dessutom representerat föreningen i Natur och Miljös 
styrelse under året.

I föreningens verksamhet ingår traditionellt exkursio-
ner med natur- och fågeltema för medlemmar och andra 
naturintresserade. Under verksamhetsåret arrangerade 
föreningen fyra utfärder. 

Den första utfärden, vinterexkursionen, arrangerades 
den 6 mars. Utfärdaren gick till Lövö och hade 7 delta-
gare. Ansvarig för utfärden var Jonas Häggblom.

Föreningens traditionella nattsångarexkursion ar-
rangerades den 4 juni i fint väder. Åtta personer deltog 

i exkursionen som gick till Lappom, Strömfors bruk, 
Teutjärvi, Hindersby och Sävträsket. Fåglar som notera-
des under natten var bland annat trastsångare, gräshopp-
sångare, flodsångare och nattskärra. Ansvarig för utfärden 
var Magnus Östman.

En utfärd till Aspskär för medlemmar planerades till 
den 12 juni, men den måste tyvärr inhiberas på grund av 
hård blåst.

Höstexkursionen den 2 oktober lockade 3 deltagare. 
Den gick som vanligt till Lappträsk. Huvudattraktionen 
var gässen och havsörnarna som besöker åkrarna. Ansva-
rig för exkursionen var Staffan Weckman.

Den traditionella naturbildskvällen ordnades den 2 
december. Magnus Östman visade fjärilsbilder och Arno 
Rautavaara bilder från Sydamerika och Antarktis. Drygt 
20 personer deltog i naturkvällen.

FÖRENINGENS EKONOMISKA SITUATION OCH MEDLEMSKÅR
Vakthållningen och verksamheten på Aspskär har varit 
möjlig tack vare ekonomiskt stöd från Lovisa stads bygg-
nads- och miljönämnd och Aktiastiftelsen. Föreningen 
tackar bidragsgivarna varmt. Understödet har tryggat 
verksamheten på skyddsområdet trots en för tillfället rätt 
ansträngd ekonomi. Ett stort tack riktas också till vakt-
manskapet för deras insats för naturskyddet och fågel-
forskningen på Aspskärs naturskyddsområde.
Medlemskåren har under året bestått av två slags med-

lemmar. En del av medlemskåren har betalat sin årsavgift 
direkt till föreningen, medan övriga har betalat sin avgift 
via centralorganisationen Natur och Miljö r.f. Föreningen 
har därmed 98 aktiva medlemmar.

Borgå den 22 april 2022

Torolf Östman, sekreterare

Foto: Jukka Haltimo

Foto: Magnus ÖstmanFoto: Magnus ÖstmanVinterexkursionen bjöd på varierande väder. Exkursionsdeltagarna lyssnar på nattsångare vid Sävträsk i gryningen.

Foto: Jukka Haltimo



ASPSKÄR 2021 häckfågelfaunan/pesimälinnusto         
  
E = Enskär, A = Aspskär, Ö = Ören, K = Kobben, VB = Västra Båklandet, H = Haverörn   

         

            Lentopoikasia Lentop./pari
	 	 	 	 E A Ö K VB H tot/yht  Flygga ungar Flygga ung./ 
              par	
knölsvan	 	 kyhmyjoutsen	 1	 	 1	 1	 1	 2	 6	 	 14	 	 2,33
grågås	 	 merihanhi		 	 	 	 3	 2	 	 5	 	
kanadagås	 kanadanhanhi	 1	 	 1	 	 	 	 2	 	 5	 	 2,5
vitkindad	gås	 valkoposkihanhi	 6	 3	 10	 5	 	 	 24	 	 3	 	 0,13
snatterand	 harmaasorsa	 1	 	 1	 1	 	 	 3	 	 9	 	 3
gräsand	 	 heinäsorsa	 2	 1	 1	 1	 	 	 5	 	 10	 	 2
skedand	 	 lapasorsa		 1	 	 1	 1	 	 	 3	 	 5	 	 1,67
vigg	 	 tukkasotka	 9	 1	 2	 4	 2	 	 16	 	 18	 	 1,13
svärta	 	 pilkkasiipi		 	 	 	 	 	 	 11	 	 6	 	 0,54
ejder	 	 haahka	 	 16	 5	 9	 15	 4	 1	 50	 	 24	 	 0,48
knipa	 	 telkkä	 	 1	 1	 	 	 	 	 2	 	 3	 	 1,5
storskrake	 isokoskelo	 2	 4	 	 	 1	 	 7	 	 22	 	 3,14
småskrake	 tukkakoskelo	 	 	 	 	 	 	 20	 	 44	 	 2,2
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 153	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 E A Ö K VB H tot/yht	 	 	 	 	
strandskata	 meriharakka	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 6	 	 2	 	 0,33
större	strandpipare	 tylli	 	 2	 	 1	 1	 	 	 4	 	 7	 	 1,75
rödbena	 	 punajalkaviklo	 3	 	 2	 1	 	 	 6	 	 12	 	 2
drillsnäppa	 rantasipi	 	 2	 1	 1	 1	 	 	 5	 	 2	 	 0,4
roskarl	 	 karikukko		 1	 	 	 	 	 	 1	 	 2	 	 2
fiskmås	 	 kalalokki	 	 111	 3	 23	 5	 1	 1	 144	 	 302	 	 2,1
silltrut	 	 selkälokki		 	 	 	 1	 	 1	 2	 	 0	 	 0
gråtrut	 	 harmaalokki	 1	 14	 3	 33	 	 75	 126	 	 118	 	 0,94
havstrut	 	 merilokki	 	 	 1	 	 1	 	 	 2	 	 2	 	 1
dvärgmås		 pikkulokki		 2	 	 	 	 	 	 2	 	 3	 	 1,5
fisktärna	 	 kalatiira	 	 42	 	 3	 57	 	 	 102	 	 168	 	 1,65
silvertärna	 lapintiira	 	 79	 	 20	 2	 	 	 101	 	 95	 	 0,94
sillgrissla	 	 etelänkiisla	 	 	 	 	 	 86	 86	 	
tordmule	 	 ruokki	 	 	 	 	 	 	 541	 541	 	 	 	 0,6
tobisgrissla	 riskilä	 	 3	 3	 1	 3	 	 10	 20	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1146	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 E A Ö K VB H tot/yht	 	 	 	 	
ladusvala		 haarapääsky	 7	 	 	 	 	 	 7	 	
sädesärla		 västäräkki	 3	 2	 2	 1	 2	 1	 11	 	
skärpiplärka	 luotokirvinen	 1	 1	 	 1	 1	 2	 6	 	
järnsparv	 	 rautiainen		 1	 	 	 	 	 	 1	 	
rödhake	 	 punarinta		 1	 	 	 	 	 	 1	 	
näktergal	 	 satakieli	 	 1	 	 	 	 	 	 1	 	
stenskvätta	 kivitasku	 	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 7	 	
koltrast	 	 mustarastas	 1	 1	 	 	 1	 	 3	 	
ärtsångare	 hernekerttu	 1	 1	 	 1	 1	 	 4	 	
törnsångare	 pensaskerttu	 1	 	 	 1	 	 	 2	 	
lövsångare	 pajulintu	 	 1	 	 	 	 	 	 1	 	
kråka	 	 varis	 	 	 1	 	 1	 	 	 2	 	
stare	 	 kottarainen	 4	 4	 	 	 1	 	 5	 	
bofink	 	 peippo	 	 1	 1	 	 	 	 	 2	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 53	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1352	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
skräntärna	(Skarven)	 räyskä	(Skarven)	 	 	 	 	 	 87	 	 48	 	 0,55
             



Kungsfågel  Hippiäinen  343
Rödhake   Punarinta  231
Lövsångare  Pajulintu  134
Gransångare  Tiltaltti   57
Talgoxe   Talitiainen  42
Silvertärna  Lapintiira  36
Fisktärna  Kalatiira  32
Gärdsmyg  Peukaloinen  31
Rödstjärt  Leppälintu  30
Grönsiska  Vihervarpunen  29
Gråtrut   Harmaalokki  29
Skräntärna  Räyskä   29
Ladusvala  Haarapääsky  27
Sillgrissla  Etelänkiisla  24
Tordmule  Ruokki   23
Ärtsångare  Hernekerttu  23
Trädkrypare  Puukiipijä  20
Bofink	 	 	 Peippo	 	 	 18
Sädesärla	 	 Västäräkki	 	 18
Grå	flugsnappare		 Harmaasieppo	 	 16
Järnsparv  Rautiainen  14
Fiskmås   Kalalokki  13
Stare   Kottarainen  10
Taltrast   Laulurastas  10
Sparvhök  Varpushaukka  9
Småskrake  Tukkakoskelo  9
Sävsparv	 	 Pajusirkku	 	 8
Svartvit	flugsnappare	 Kirjosieppo	 	 8
Blåmes	 	 	 Sinitiainen	 	 8
Koltrast		 	 Mustarastas	 	 8
Trädpiplärka  Metsäkirvinen  7
Svarthätta  Mustapääkerttu  7
Törnskata  Pikkulepinkäinen  6
Trädgårdssångare Lehtokerttu  6
Vitkindad gås  Valkoposkihanhi  5
Mindre	flugsnappare	 Pikkusieppo	 	 5
Näktergal  Satakieli   5
Stenskvätta  Kivitasku  5
Bergfink		 	 Järripeippo	 	 4
Törnsångare  Pensaskerttu  4
Större strandpipare Tylli   4
Sävsångare  Ruokokerttunen  3
Nattskärra  Kehrääjä  3
Härmsångare  Kultarinta  3
Varfågel   Isolepinkäinen  3
Rödbena   Punajalkaviklo  3
Drillsnäppa  Rantasipi  2
Skärpiplärka  Luotokirvinen  2
Gulärla   Keltavästäräkki  2
Svartmes  Kuusitiainen  2
Rödvingetrast  Punakylkirastas  2
Silltrut   Selkälokki  2
Busksångare  Viitakerttunen  1
Rörsångare  Rytikerttunen  1
Knipa   Telkkä   1
Rosenfink	 	 Punavarpunen	 	 1
Gråsiska  Urpiainen  1
Gök   Käki   1
Större hackspett  Käpytikka  1
Tornfalk   Tuulihaukka  1
Lundsångare  Idänuunilintu  1
Buskskvätta  Pensastasku  1
Höksångare  Kirjokerttu  1
Havstrut   Merilokki  1
   Totalt Yhteensä  1386   
   Arter Lajeja  64      
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