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Taustaa
Suomessa myönnetään (Suomen Riistakeskuksen toimesta) vuosittain rauhoittamattomien lintulajien
pesimäaikaiseksi tappamiseksi noin 1500 poikkeuslupaa yhteensä jopa 200 000 linnun tappamiseksi.
Poikkeuslupia voi lintudirektiivin mukaan myöntää taloudellisen vahingon ehkäisemiseksi, kasviston ja
eläimistön suojelemiseksi sekä kansanterveyden, yleisen turvallisuuden ja lentoturvallisuuden takaamiseksi. Lintudirektiivi edellyttää, että lupa voidaan myöntää vain, mikäli ongelmaa ei voida muilla
keinoin ratkaista. (BirdLife Suomi 7.2.2014)
Samoilla perusteilla ELY-keskukset myöntävät poikkeuslupia rauhoitetuille linnuille. Lintudirektiivin
näkökulmasta rauhoittamattomien ja rauhoitettujen lintujen poikkeuslupien myöntöperusteissa ei
pitäisi olla eroa, mutta Suomen käytännöt poikkeavat lintudirektiivin tarkoituksesta lintujen poikkeuslupien osalta merkittävästi, kun poikkeukset rauhoitettujen lintujen rauhoituksesta myöntää luonnonsuojeluviranomainen ja rauhoittamattomien riistaviranomainen (BirdLife Suomi 7.2.2014).
Usein näitä lupia perustellaan tautiriskien torjumisella, koska se on ”helppo” peruste, sillä tautiriskit
(kansanterveys ja tuotantoeläimet) ovat AINA olemassa. Luvat myös myönnetään usein näillä perusteilla, vaikka lintujen tappamisilla ei voida poistaa ko. riskejä.
Poikkeuslupia varten terveysviranomaisilta (usein alueellinen eläinlääkäreiltä) pyydetään lausuntoja
riskeistä. Mielestäni annetut lausunnot ovat usein työpaineiden alla tehtyinä yleisluontoisia ja varoittelevia, vaikka mitään erityistä tautitilannetta tai uhkaa ei olisikaan. Usein hakijat ovat myös eläinlääkäreiden asiakkaita ja tuttuja, joten jääviyskin saattaa olla joskus kyseenalainen. Eläinlääkärit voivat
todeta lintumääriin puuttumatta, että (rauhoittamattomia) lintuja tappamalla tautiriskit vähenevät.
Näinhän se on, mutta eläinlääkärin tulisi pystyä arvioimaan vaikutusta. Siihen heillä ei yleensä liene
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riittävästi taustatietoja. Tampereen jäteasemalla esim. sadan harmaalokin ampumisella keväisestä yli
30 000 yksilön muuttopopulaatiosta (Juvaste ja Koskinen, 2016) ampumisella ei ole vaikutusta alueen
tautiriskeihin, varsikin kun huomioidaan muiden lokkien ja lintujen vaikutus. Siitä huolimatta lupia on
aiemmin myönnetty, samoin esim. Lappeenrannassa ja monilla muilla jäteasemilla.
Esimerkiksi lintuinfluenssaa esiintyy myös varpuslinnuissa, vaikka sorsalintuja pidetään merkittävimpänä varastona. USA:ssa tehty tutkimus (13 046 näytettä/225 lajia) osoitti, että myös varpuslinnuissa
esiintyy merkittävästi AIV:tä (Trevon L Fuller et al., 2010. Mapping the risk of avian influenza in wild
birds in the US, BMC Infectious DiseasesBMC series). Tällä perusteella pitäisi ampua kaikkia lintuja
poikkeusluvin uhkan vähentämiseksi. On esitetty hypoteesi, että villilinnut toimisivat HPAI (highly
pathogenic avian influenza)-virusten vektoreina ja epidemialähteinä. Saksalaisen tiederyhmän (Wissenschaftsforum Aviäre Influenza ) mukaan kuitenkaan missään päin maailmaa ei kuitenkaan ole löydetty todisteita tämän hypoteesin tueksi. Päinvastoin villilinnuista viruksia on tavallisesti löydetty
vain, jos virus on jo tavattu kaupallisilla siipikarjatiloilla, jotka yleensä ovat olleet tiukasti valvottuja ja
eristettyjä tehdasmaisia suurtuotantolaitoksia. (Klemens Steiof, Johan Mooij & Peter Petermann, tilanne kesäkuussa 2015, Vogelwelt 135). Tautiriskiä arvioitaessa on muistettava, että pääosan poikkeuslupa-aikaa on maassamme voimassa siipikarjan ulkonapitokielto.
Vastaava tilanne on salmonellojen osalta. Salmonelloja tavataan useilla lintulajeilla ja varsinkin vaihtolämpöisillä eläimillä. Uusissa laajassa puolalaisessa tutkimuksissa on löydetty korkeimpia prelevansseja (noin 10 %) tavallisista pihalinnuista (talitiainen, viherpeippo ja -varpunen) sekä sinisorsista (Krawiec, M. et al., 2015). Villieläinten lisäksi niitä tavataan yleisesti ulkomaisissa eläinrehuissa eli esim.
noin 8 % kasviperäisistä 2000-luvulla (Zoonoosikeskus, 2016 ). Ihmisten salmonelloista valtaosa saadaan ulkomaanmatkailusta. Ei liene suositusta lintujen (edes varisten) ampumiseksi salmonellariskien
(tai kampylobakteerien, loisien tai alkueläinten aiheuttamien riskien) takia normaalissa (nykyisessä)
tautitilanteessa poikkeusluvin.
Täytyy tietysti todeta, että toisen suuntaisiakin tutkimuksia on, kuten Autrey et al, 2104. Minusta tuo
Autrey-review on tyypillinen ”could/may”-paperi, jopa ehkä sellainen, jonka avulla pyritään perustelemaan suuremman tutkimuksen tarvetta ja rahoitusta siihen. Kuten edellä todettu, riskihän on AINA
olemassa, vaikka olisi kuinka pieni. Viittaamalla muihin tutkimuksiin, joissa on samanlaisia ”voi olla”toteamuksia saadaan tieteellistä tukea omille oletuksille, joille ei kuitenkaan ole tutkimusnäyttöä.
Tämä insinööri-biologin suora ja karkea ”mutu”- mielipide. Nämä asiat ovat loputon suo, kun niitä lähtee setvimään.
Ympäristöviranomaisen lausunto perustuu usein kokonaan käsitykseen, että kaatopaikalla on poikkeuksellisen runsaasti lintuja, mikä aiheuttaa tautiriskin. Tämä on näennäinen riskiperuste, sillä lokit ja
useimmat varislinnut ovat parvi- ja yhdyskuntalintuja, jotka ovat normaalistikin ryhmäytyneet. Lähialueilla kannat eivät ole yleensä poikkeuksellisia (Tampere ks. Juvaste ja Koskinen 2016) ja niistähän
pesintäaikana kaatopaikkavieraatkin pääosin kostuvat. Parvi- ja koloniaelämä voi olla itse asiassa kei-
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no vastustuskyvyn lisäämiseksi. Esimerkiksi lokeilla salmonellan on todettu poistuvan neljässä päivässä (Girdwood et al 1985) ja bakteerimäärät ulosteissa pieninä (alle 200 solua/g), joten suora tartunta
ihmiseen vaatii jopa kilokaupalla keskimääräistä lokinulostetta (prevalenssi on keväällä alle 5%) , kun
tartuntataso terveellä aikuisella on (105 - 108 bakteerisolua) (Pönkkä 1999). Lokkien ulosteet ovat vesiliukoisia, rasvaperäisissä bakteerilähteissä riskitasot ovat selvästi alhaisempia.
Lopuksi on huomattava, että ammuskelu ja karkottaminen lisäävät riskejä lähialueilla, vaikka vähentävätkin niitä hetkellisesti jäteasema-alueella. Valtaosa linnuista lentää odottelemaan ja etsimään ruokaa tarhoilta, tiloilta ja pelloilta sekä piha-alueilta ja aiheuttanee niillä kokonaisuudessaan suuremmat
haitat kuin saavutetut hyödyt jäteasemalla. Lisäksi lintuparvet, joista ihmiset ovat valittaneet, kasvat
entistä suuremmiksi, kun ammuskelu patouttaa linnut odottelemaan tilanteen rauhoittumista. Vastaava tilanne on havaittavissa petolintujen vierailuiden seurauksena (Juvaste, 2002 ja Juvaste ja Koskinen, 2016).

Yhteenveto
Poikkeuslupia tulee myöntää poikkeustilanteisiin eli jos joku poikkeuksellinen tautitilanne on päällä
tai uhkaa ja rajata alueelle, jossa tilanne on normaalista poikkeava. Suomen linnustoa on seurattu
jo vuosikymmeniä, eikä po. lintujen määrät ole nyt mitenkään poikkeuksellisia, ei kaatopaikoilla tai
vesialueilla eikä maaseudulla (ks. Luonnon tieteellinen keskusmuseon seurannat
>http://www.luomus.fi/fi/linnustonseuranta<). Juuri nyt jätteenkäsittelyn uudistuessa jäteasemilla
populaatiot ovat radikaalissa laskussa (alle 1/10 osaan aiemmista), sillä biojätetarjonta linnuille vähenee ja poistuu. Mitään erityistä tautiuhkaa ei ole variksista, harakoista ja harmaalokeista ei ole.
Ammuskelu ja karkottaminen lisää riskejä lähialueilla. Mikäli erityinen zoonoosiepidemia tai uhka
olisi päällä, niin lintuinfluenssatilanteessa lintujen vähentäminen pitäisi kohdentaa erityisesti sorsalintuihin, jotka ovat merkittävästi yleisempiä HPAI-lähteitä. Salmonellojen ja kampylobakteerien
yms. osalta runsaslukuisemmat naakat ja naurulokit ovat yhdyskuntalintuina selvästi suurempi riski, mutta tällä hetkellä ei niidenkään osalta ole erityisriskiä. Myös useat tavalliset pikkulinnut (mm.
peipot, talitiaiset ja varpuset) kantavat em. zoonooseja, eikä niitäkään vaadita satunnaisesti ammuttavaksi. Salmonellojen osalta suurimpia prevalensseja tavataan vaihtolämpöisillä eläimillä (Evira 2016).

1) Lopuksi lausuntopyyntö
Pyytäisin Teiltä lausuntoa siitä onko nykytilanteessa perusteltua tarvetta lintujen satunnaiseksi
tappamiseksi (ampumiseksi) lintuinfluenssojen, salmonellariskien, kampylobakteerien, loisien tai
alkueläinten aiheuttamien riskien) takia normaalissa (nykyisessä) tautitilanteessa pesinnänrauhoi-
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tusaikana poikkeusluvin. Olisi hyvä saada myös arvio siitä, missä määrin esim. 100 linnun ampuminen vaikuttaisi tautiriskeihin.
Täsmennetään vielä, että kyseessä on siis poikkeusluvat rauhoittamattomien lintujen (varis, harakka,
harmaalokki ja merilokki) ja rauhoitettujen lintujen ampumiseksi pesinnänrauhoitusaikana (maalisheinäkuussa).
A) Jäteasemilla (joiden lintumäärät ovat romahtamassa jätteenkäsittelyn uudistusten myötä
(poltto ja biokaasun tuotanto)
B) Turkistarhoilla
C) Pesimäalueilla
1) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi
2) kasviston ja eläimistön suojelemiseksi
3) viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi
Huom. Minusta kohdan 1 ja 2 tilanteet koskevat poikkeusaikoja (eli kun joku paikallinen epidemia on
päällä) eikä normaalitilannetta. Mikäli kodan 3 vakava vahinko voidaan osoittaa, niin poikkeuslupa voi
olla perusteltu ko. kohteella, mutta periaatteessa luvan perusteet pitäisi olla samat kuin ympäri vuoden rauhoitetuille linnuille.
2) Aiheeseen liittyvä toinen lausuntopyyntö
Poikkeuslupa-anomusten todelliset syyt voivat itse asiassa olla muu, erityisesti metsästyskoirien koulutukseen (kenneltoimintaan) tarvittavat raadot (tai halu ammuskella muuta kuin savikiekkoja). Raatoja noudatetaan sitten vedestä tai vedetään narussa metsässä hajujäljen luomiseksi. Tämän edellinen
asian olen todennut itsekin ampujia haastatellessa ja kennelharjoitukseen tutustuessani. Myös useissa
metsästysaiheisissa lehtijutuissa kerrotaan, että saalis ei mene hukkaan vaan koirien koulutukseen.
Ainakin Turussa ja Torniossa on myyty (jopa ilmoituksin) lokin raatoja, joita on pyydetty ampumalla tai
lokkiloukulla varta vasten (Turussa 5 €/kpl keväällä 2015, toimitus Matkahuollolla).
Tappamisen perusteena ovat poikkeuslupa-aikana lintujen levittämät infektiotaudit (zoonoosit). Mielestäni silloin (eli jos niissä tauteja on) niitä ei pitäisi käyttää em. tarkoitukseen, sillä silloinhan niillä
levitettäisiin tauteja. Tätä riskiä nostaa se, että ammuttujen raatojen suolisto on usein haulien rikkoma, jolloin suolistobakteerit (mm. mahdolliset salmonellat ja yleiset kampylobakteerit) leviävät raadon kudoksiin. Tämän jälkeen lämpimiä raatoja säilytellään tuntikausia jätesäkeissä ennen ilmeistä
pakastamista ja sulatellaan sitten ennen käyttöä. Tämä vastaa selvästi bakteeriviljelyä eli yksittäisissä
linnuissa olleet bakteerimäärät voivat nousta valtavasti ja siirtyä ”puhtaisiin” raatoihin.
Kun sulatettuja raatoja sitten koirien koulutuksessa haetutetaan, niin infektioiden siirtymisriski koiriin
on suuri koiran suun ja hengitysteiden kautta. Myös mahdollisten lintuinfluenssojen (HPAI ja LPAI)
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tarttuminen tällöin on mahdollista. Kun muistetaan, että suuri osa metsästäjistä on maaseudulta, niin
riski zoonoosien leviämisestä koirien välityksellä tuotantoeläimiin on myös mahdollista.
Pidättekö kuvattua tartuntareittiä todellisena riskinä? Sehän kääntää lintujen poikkeuslupaperusteet päälaelleen? Ampumistahan pesinnänsuojeluaikana perustellaan yleisesti tuotantoeläimien hygienia- ja tautiriskien vähentämisellä sekä kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamisella.
Mikäli esitetty mahdollinen tartuntareitti (vektori) ei ole riski, niin ilmeisesti koko suojeluampuminen
lienee turhaa? Mikäli ko. vektori on mahdollinen, niin silloin ampuminen ja raatojen käyttö koirien
koulutukseen voi lisätä tartuntariskejä.
Jos katsotte, että po. infektioreitti on mahdollinen, niin voisiko Evira julkistaa yleisen ohjeen ja varoituksen linnunraatojen käytöstä kenneltoiminnassa ja antaa ohje, että ko. saalis pitäisi välittömästi haudata? Eli jos lintuja epäillään tautiriskistä niin, niitä ei saa käyttää koirien koulutukseen.

Liitteitä:
Liitän oheen BirdLife-taustaselvityksen aiheesta ja kolme esimerkkiä eläinlääkärien lausunnoista (Lappeenranta ja Kangasala sekä Seinäjoki lisäselvityspyynnöin) sekä lokkien tartuntatauteihin liittyvän
julkaisumme Arriero et al. , 2015.

Risto Juvaste
Lisätietoja tähän liittyen antaa lausuntopyynnön laatija Fil.lis.(biologia), DI (koneenrak.) Risto Juvaste
Viljakaari 4, 80510 Onttola, 050-3676167 email: risto@juvaste.fi web www.juvaste.fi (>risto)
Risto Juvaste on eläkkeellä vuodesta 2009 ympäristöteknologian yliopettajan toimesta Karelia ammattikorkeakoulusta. Hän on toiminut rengastajana vuodesta 1960 ja erikoistunut lokkitutkimukseen
1980-luvulla. Hän on erityisesti tutkinut jäteasemien lintuhallintaa ja niiden populaatioita lukurengastuksen avulla 1993 alkaen. Hän on tehnyt aiheesta 2001 Joensuun yliopistossa ammatillisen
lisensiaattityön ”Harmaalokit kaatopaikoilla -populaatiot, ympäristövaikutukset ja hallinta”, johon
liittyvät aineopinnot käsittelivät ympäristönsuojelua, kala- ja riistabiologiaa sekä toksikologiaa.
Parhaillaan hän työstää väitöskirjaa selkälokeista ja niiden suojelusta.
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Lähteitä ja yhteystietoja:
Juvaste Risto, 2002. HARMAALOKIT SEURANAMME - populaatiot, ympäristövaikutukset ja hallinta Lisensiaattityöhön perustuva julkaisu, 128 s, P-K Ammmattikorkeakoulu
- Tekstiosa (pdf 0,9Mb) on ladattavissa >http://www.juvaste.fi/risto/Lisuri2002TXT.pdf
- Liitteet (pdf 2,5Mb) ovat ladattavissa >http://www.juvaste.fi/risto/Lisuri2002liitteet.pdf
- Lisensiaattityön julkaisukirja on saatavilla Karelia AMK:sta tai Risto Juvasteelta.
Poikkeukselliset poikkeusluvat esitelmä:

>http://www.juvaste.fi/risto/Pluvat2015RJkomm.pdf<
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Täsmennys lausuntoon 11.4.2016
Vastattu vihreällä fontilla kysymysten väleihin.
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Esimies ELL Anne Woivalin
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Lausunnon täsmennyspyyntö (pyydetään vastausta sähköpostitse)
Olemme tekemässä valitusta hallinto-oikeuteen Suomen riistakeskuksen myöntämästä
poikkeusluvasta Kangasalan Erämiehille varisten, harakoiden ja harmaalokkien tappamiseen mm.
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Olette antanut lupaa varten Riistakeskuksen
mukaan seuraavan lausunnon 16.3.2016.
Tampereen kaupungin Ympäristöterveydestä on toimitettu terveysviranomaisen lausunto
16.3.2016 koskien Tarastejärven jätteenkäsittelykeskuksen hygieniahaittoja. Lausunnon mukaan
alueella on vuosia ollut suuria lokki- ja varisyhdyskuntia, jotka saavat ravintonsa jätteistä.
Samalla linnut levittävät roskia ja ruokajätteitä maastoon noin kilometrin sätellä alueesta.
Lokkiparvet kerääntyvät iltaisin lähistön järville. Linnut levittävät useampia myös ihmisille
merkittäviä taudinaiheuttajia. Keväisin merkittävin on muuttolintujen mukana mahdollisesti
tuleva lintuinfluenssa. Lintujen suolistosta on myös eristetty Salmonella, Campylobacteria ja
mahdollisia loisia ja alkueläimiä, joita linnut voivat levittää vesistöihin ja esim.kasteluvesien
kautta elintarvikkeisiin. Tiheässä lintupopulaatiossa myös taudit leviävät lintujen kesken
huomattavan tehokkaasti. Lintujen vähentäminen jätteenkäsittelykeskuksen alueella on lausunnon
mukaan perusteltua. Jätteenkäsittelykeskuksen uudistuksen vaikutus lintukolonioihin nähtäneen
muutaman vuoden sisällä. Terveysviranomaisen lausunto on tässä tilanteessa kuitenkin
poikkeuslupaa puoltava.
Pyydämme seuraavia tarkennuksia lausuntoonne (Riistakeskuksen referoinnit ja lainaukset
kursiivilla ja täsmennyskysymykset lihavoituina) ja kysymystä selventävä taustatiedot
normaaliteksteinä:
Ensimmäisenä selvennyksenä, lausunnon tarkoitus on ottaa kantaa terveydensuojelullisessa mielessä
mahdollisiin riskeihin ja huomioitaviin asioihin. Lausunto on vain yksi lausunto muiden näkökulmien joukosta,
joiden perusteella Riistakeskus ottaa kantaa poikkeuslupaan. Lausunnossa ei ole ollut tarkoitus eritellä
lintulajeja tai spekuloida niiden käytöksiä, vaan se pohjautuu omiin ja alueen asukkaiden havaintoihin
jätteenkäsittelykeskuksen vaikutusalueella. Vaikutusalue ei rajaudu keskuksen aitojen sisään, vaan lintujen,
sekä myös pienpetojen kulkualueisiin. Lausunnossa ei myöskään ole pyritty ennustamaan
jätteenkäsittelykeskuksessa tehtyjen muutosten vaikutusta tilanteeseen, vaan se pohjautuu tämän hetkisiin
tietoihin. Lausunnon antajalla ei ole tietoa mistä muualta on asiaan pyydetty lausuntoja, eikä myöskään
ratkaisua ole toimitettu. Lausunnon antaja sattumalta asuu tällä alueella itse ja näkee tilanteen päivittäin.

1..alueella on vuosia ollut suuria lokki- ja varisyhdyskuntia, jotka saavat ravintonsa jätteistä.
Mitä yhdyskuntia tarkoitetaan ja mitä lokkilajeja tarkoitetaan? Jäteasemaan alueella ei ole
yhdyskuntia. Lähimmät nauru-, kala-, selkä- ja harmaalokkiyhdyskunnat ovat Vesi- ja
Näsijärvellä sekä Roineella, mutta em. lokkilajit hakevat ravintoa Tarastenjärven kaatopaikalta
50 - 70 km säteellä (Juvaste ja Koskinen, 2016). Varikset ovat reviirilintuja ja pesivät
yksittäispareina lähialueilla.
Yhdyskunnilla tarkoitetaan niitä loppukesästä satojen lintujen parvia jotka käyvät päivällä
jätteenkäsittelylaitoksella ja lentävät illaksi järville. Järvenranta-asukkaiden havaintojen mukaan naurulokit ja
tiirat ovat kadonneet, samaten selkälokkeja on vähemmän, mutta harmaalokkeja huomattavasti enemmän.
Lajitunnistuksia ei ole sen kummemmin varmennettu, mutta pienemmät lokit ovat selvästi väistyneet
harmaalokkien alta. Muutos on tapahtunut mahdollisesti biojätteen aumausten aikana. Viime vuosina parvet
ovat jonkin verran pienentyneet huippuvuosista, mutta luonnottoman helpon ruoan saanti kaatopaikalta on
edelleen nähtävissä. Lausuntoa kirjoittaessa lokkeja ei vielä näkynyt, joten polttolaitoksen vaikutusta ei vielä
voi ennustaa.

2. Samalla linnut levittävät roskia ja ruokajätteitä maastoon noin kilometrin säteellä alueesta.
Mihin tieto perustuu? Lokit eivät kuljeta roskia tai ruokaa nokassaan, vaan nielevät jäteasemalla
ruuan ”kupuunsa” ja lentävät pesimäjärvilleen sulattelemaan ruokaansa tai syöttääkseen
puolisoaan tai poikasiaan. Myös varikset syövät ruokansa paikallaan, mutta häirittyinä voivat
yrittää kuljettaa ruuanpalaa syrjemmälle, mutta tällöin ruoka yleensä riistetään ja niellään lokkien
toimesta välittömästi. Asian vahvisti sähköpostilla neljä yli 20v kaatopaikoilla tarkkaillutta
lintuharrastajaa (Juvaste, R., Kangasniemi, M. Koskinen, H.,ja Lindholm, A). Malliksi pari
kommenttia: ”En kyllä ikinä ole nähnyt että lokki tai mikään muukaan lintu levittäisi roskia
kaatopaikalta minnekään. Ylipäätään ne kuljettavat kaatopaikalta mitään ulos vain
suolistossaan. Tämä perustuu siis n. 20-vuotiseen lintujen tarkkailuun kaatopaikoilla. Roskaa
kyllä leviää kaatopaikoilta aidan viereen ja sen ulkopuolellekin tuulen vaikutuksesta.” ”Kovien
tuulien mukana muovipussit saavat kyytiä. Keskikesän trombeissa nimenomaan nousevat satojen
metrien korkeuteen. Näkeehän tuon kun nousee kaatsin laelle ja katselee ympärilleen vähän
tarkemmin, pusseja on puissa siellä täällä killumassa ja varsinkin aitojen ulkopuolella maassa
paikoin yhtenäistä muovipussi-mattoa!. Talvi ja lumenpaino yleensä siivoaa parhaiten ne puista
alas eli kevät on yleensä "puhtainta aikaa".”
Tieto perustuu havaintoihin ympäristössä ja yllämainittuun lintujen toiminnan tuntemiseen.
Toki on mahdotonta osoittaa selvää syyllistä kaikkien roskien levittäjälle, mutta aitojen ulkopuolella on
runsaasti elintarvikepakkauksia ja huonosti maatuvia elintarvikkeiden jäämiä (rustoa, luita, joskus hedelmän
palasia) . Alueen metsästäjät huomaavat metsästyskoirien takia tahtomattaankin maastosta myös
ruokaperäiset jätteet, pakkaukset huomaavat ihmisetkin. Lausuntoa kirjoittaessa maa oli lumen peitossa, joten
havainnot ovat pääasiassa edellisen syksyn perusteella, mutta myös lumen päällä oli todettavissa jätteitä.
Kuvussaan perheelle ruokaa tuova lintu levittää myös ruokaa ympäristöön, vaikka syötäväksi viekin sen. Tämä
vain lisää jätteiden leviämistä käsittelylaitoksesta.

3. Lokkiparvet kerääntyvät iltaisin lähistön järville.
Mitä järviä ja lokkilajeja tässä tarkoitetaan? Iltaisin kaikki ovat pesimäpaikoillaan.

Naurulokkeja pesii myös kosteikkojärvillä, mutta harmaa- ja selkälokit pesivät lähinnä suurilla
järvillä mm. Vesi- ja Näsijärvellä sekä Roineella. Lokkien pesimäkannat eivät ole mitenkään
poikkeavia. Esim. Roineen harmaalokkikanta on 2013 laskennoissa arvioitu vain 25 pariksi
(selkälokki 35 paria).
Havainnot ovat lähinnä Vesijärveltä ja Näsijärveltä ranta-asukkailta ja järvellä liikkuvilta. Lokkien lajeja ei ole
täsmennetty muuta kuin jo aiemmin mainitulla tarkkuudella. Parvet ovat luonnollisesti loppukesästä erityisen
suuria, kun nuoret liittyvät joukkoon.

4. Linnut levittävät useampia myös ihmisille merkittäviä taudinaiheuttajia. Keväisin merkittävin
on muuttolintujen mukana mahdollisesti tuleva lintuinfluenssa. Lintujen suolistosta on myös
eristetty Salmonella, Campylobacteria ja mahdollisia loisia ja alkueläimiä, joita linnut voivat
levittää vesistöihin ja esim. kasteluvesien kautta elintarvikkeisiin.
Onko tämä yleisluontoinen toteamus? Onko alueella osoitettu yhtään lokeista ja variksista
saatua tartuntaa viime vuosikymmeninä? Kyseisiä suolistobakteereja ym. esiintyy kaikilla
linnuilla ja eläimillä sekä ihmisillä. Edes Tarastenjärven jätteenkäsittelyasemalta ei ole tiedossa
tautiepidemioita.
Toteamus on yleisluontoinen. Campylobacter- epidemioita tai yksittäisiä tapauksia on Suomessa ja tälläkin
alueella runsaasti, ja läheskään kaikkien lähdettä ei saada selvitettyä. Luonnonvaraisia lintuja pidetään
pääsyyllisinä levittämiseen. Lintukantoihin liitettyjä Salmonella-epidemioita ei ole niin paljon, mutta
kotieläinten parissa on täältäkin alueelta epäilyjä. Koska Tarastenjärven lokkeja ja variksia ei ole koskaan
pyydystetty yksilöiden / parven epidemiologista tutkimusta varten, niin suoraan ei voida osoittaa onko kyse
näistä linnuista vai muista. Tutkittu tosiasia on kuitenkin se että esim. Campylobacter yleensä saastuttaa koko
parven ja mitä tiheämpi kanta, sen helpommin eri bakteerit ja virukset leviävät parven sisällä ja myös
naapuriparviin. Myös on tiedossa että kaikki villieläinten ruokintapaikat toimivat tautitilanteessa erittäin
tehokkaina mikrobien levityspaikkana (sekä eläinten sairastamien tautien osalta että sellaisten tautien osalta
mihin ne eivät itse sairastu, vaan vain levittävät tauteja eteenpäin) .
Jätteenkäsittelyaseman aidatun alueen näkeminen jotenkin maailmasta erillisenä yksikkönä on
epidemiologisesti erittäin harhaanjohtavaa. Käsittelyalueen henkilökunta on ammattitaitoista ja suojautuu
taudeilta. Harva sairas lintukaan tulee ruokapöytään kuolemaan, vaan kyhjöttää jossain muualla. Alueeksi tulisi
tässä tilanteessa pystyä arvioimaan koko alueella ruokailevan populaation pesimä- ja liikkuma-alue, sekä siellä
syntyvien kontaktien liikkuma-alueet.

5. Tiheässä lintupopulaatiossa myös taudit leviävät lintujen kesken huomattavan tehokkaasti.
Mitä tiheätä populaatiota tässä tarkoitetaan? Pesimäpopulaatiot ovat alueella normaaleja ja linnuilla
on pesimäreviirit (myös kolonioissa).
Kaikki populaatiot jossa linnut elävät pienellä alueella tai tulevat pienelle alueelle ruokailemaan, ovat
populaation tihentymiä. Se on osittain parvessa elävillä linnuilla luontaista, mutta helppo ruoka sallii
luonnottoman suurten populaatioiden syntymisen alueelle. Tautiriski kasvaa suhteessa populaation
kokoon. Kyse ei ole mistään absoluuttisesta luvusta, jonka ylittäessään tautien leviäminen alkaa ja
loppuu, vaan tasapainosta ja riskin arvioimisesta ja ehkäisystä.

6. Lintujen vähentäminen jätteenkäsittelykeskuksen alueella on lausunnon mukaan
perusteltua. Jätteenkäsittelykeskuksen uudistuksen vaikutus lintukolonioihin nähtäneen
muutaman vuoden sisällä. Terveysviranomaisen lausunto on tässä tilanteessa kuitenkin
poikkeuslupaa puoltava.
Tämä on loppulausunto ja ympäristöterveyden näkökanta. Mielestämme Muualta saatujen
laskentojen mukaan on tiedossa yleisesti, että jäteruokatarjoilun lopettaminen
romahduttaa niitä hyödyntävien lintujen määrän kaatopaikka-alueilla. Tarastenjärven
jätteenkäsittelykeskuksen alueellakin viimeisen 30 päivän aikana varislintujen määrät
ovat jo pudonneet vuoteen 2014 (2015 luvut keväältä niukkoja): keskiarvoista laskien
2015 määrät / 2014 seuraavasti: varikset 65%, korpit 50% ja naakat 81%. Alueen
ylivoimaisesti yleisimpiä varislintuja eli rauhoitettuja naakkoja (noin 75 % varislinnuista)
on paikalla edelleen hetkittäin tuhansia (keskiarvo 1120 yks). Mielestämme noin sadan
harmaalokin satunnainen ampuminen noin 30 000 lokin muuttavista populaatiosta ei
voida perustella tautiriskeillä. Ko. populaatio on estimoitu lukurengastusten perusteella
tehdyillä populaatioanalyyseillä (Juvaste ja Koskinen, 2016). Huhti- ja toukokuussa
harmaalokin muutto on kiivaimmillaan. Varislintujen osalta tilanne on vastaava, varisten
ammuskelu jäteasemalla ei vaikuta mahdollisiin varislintuhaittoihin, sillä peltojen
naakkapopulaatiot ovat moninkertaisia varis ja harakkamääriin verrattuna.
Tässä ei ollut mitään kysymystä, mutta kommentoin kuitenkin. Naakat ja korpit ovat todellakin varsin
iso osa alueen linnustoa eikä välttämättä ihan luonnollisella tasolla niidenkään kanta. Ne toimivat ihan
samalla tavalla mahdollisten tautien levittäjänä. Kantojen kannalta on toki vääristävää että toisia
pyritään vähentämään ja toisia ei, mutta siihen asiaan ei lausunnossa otettu kantaa. Rauhoitukset on eri
viranomaisten asia.
Totta on myös että tuosta valtavasta populaatiosta muutaman sadan linnun ampuminen, ei varmasti
vaikuta kantojen kokoon millään lailla. Se ei merkittävästi vähennä tartuntariskiä, mutta ei myöskään
romahduta mitään porukkaa sukupuuttoon. Sillä voidaan kuitenkin jonkin verran pelotteluvaikutuksena
siirtää lintuja muualle ja saada ehkä paikalliset haitat pienennettyä.
Kuten totesin, en ole lupapäätöstä saanut, mutta ymmärsin että lupaa haettiin myös lähialueelle
ympäristöön mm. rehupaalien tuhoamisten takia yms.
t. Anne Woivalin

Lisätietoa yllä oleviin kohtiin (lisätty 21.4. 2016/R.Juvaste)

Kysymys 1
Tarasteen jätteenkäsittelykeskuksen lokki- ja varislinturaporteissa (Juvaste ja Koskinen 2016) on harmaalokkien
ja eri lajien määrien kehitys esitetty noin 20 vuoden ajalta. Tiirojahan jäteasemalla ei tavata. Alla raportista
harmaa-, nauru-, kala- ja selkälokkien lokkien trendit 1999-2015 sekä harmaa- ja naurulokkien suhteiden
muutokset. Raportin tekstissä on kuvattu ja tarkasteltu lokkimääriä laajemminkin.
Harmaalokkien trendi on muitten tapaan nouseva, mutta pudonnut 2015 ilmeisesti jätteenkäsittelymuutoksen
seurauksena. Harmaa- ja naurulokkien suhteissa ei ole muutosta. Selkälokki on nyt erittäin uhanalainen ja se
on todellakin hyötynyt kompostoinneista ja turkistarharuuasta. Tarasteella on muuttoaikoina vieraillut jopa 10
% maamme pesimäkannasta. Lisää aiheesta lokkiraportissa (Juvaste ja Koskinen 2016).
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Kuva 5.16 Harmaalokkihavaintojen vuosi-indeksit 1999 - 2015. Keskiarvoindeksit on laskettu ao. vuoden
jaksojen maksimimäärien kumulatiivisesta summasta.

Naurulokkien vuosi-indeksit Tarasteella 1999-2015
100
80
60
40
20
Series2

Series3

Series4

Linear (Series2)

0

Kuva 5.18 Naurulokkihavaintojen vuosi-indeksit 1999 - 2015. Keskiarvoindeksit on laskettu ao. vuosien jaksojen
maksimimäärien kumulatiivisista summista
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Kuva 5.19 Kalalokkihavaintojen vuosi-indeksit 1999 - 2015. Keskiarvoindeksit on laskettu ao. vuosien jaksojen
maksimimäärien kumulatiivisista summista.
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Kuva 5.17 Selkälokkihavaintojen vuosi-indeksit 1999 - 2015. Keskiarvoindeksit on laskettu ao. vuosien jaksojen
maksimimäärien kumulatiivisista summista.
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Kuvat 5.29 Kahden valtalajin suhteelliset osuudet vuosien 1999 - 2015 laskettuna 7pv-jaksojen päivämaksimien
keskiarvoista.

Kysymys 2
Me lokkitutkijat tuhansia tunteja Tarasteella olleina väitämme edelleen, että lokit ja varikset eivät kuljettele
merkittäviä roskia edes muutaman sadan metrin päähän jäteaseman alueelta. Jos joku yksilö yrittää viedä
ruokapalaa nokassaan niin nk. kyttääjät (usein selkälokkeja) iskevät välittömästi ja ryöstävät ja nielevät saaliin
ja nokkivat sen lähirinteessä. Kaatopaikan kunkut eli korpit voivat kyllä kuljetella makupaloja kauemmaksikin,
sillä niiden ei samalla tavalla tarvitse taistella ruuasta. Vastauksessa mainitut pienpedot, sillä ketut ja supit
varmasti siirtelevät isojakin roskia, ruokapaloja tai luita. Kuitenkin ylivoimaisesti tärkein roskaaja ovat myrskyt
ja trombit.

Kysymys 3
Totta lokkiparvet ovat loppukesällä ja syksyllä suurimmillaan, tarkempaa tietoa löytyy raportista (Juvaste ja
Koskinen 2016). Poikkeuslupa koskee kevättä ja kesää. Vesijärvellä pesii laskentojen mukaan noin 30
selkälokki- ja 20 harmaalokkiparia. Selkälokki on nyt julistettu erittäin uhanalaiseksi, Tarasteen bioruokatarjoilu
on auttanut ko. lajia Tampereen ympäristössä. Toivottavasti tämän suomalaisimman, upean frakkipukuisen
linnun kannat tulevaisuudessakin säilyvät lähijärvillä. Ihmisten tulisi olla ylpeitä, jos heidän järveltään löytyy
selkälokkeja.

Kysymys 4
Tautivektoreista on vaikea saada tutkimustietoa. Taudit leviävät molempiin suuntiin. Jos esim.
tuotantoeläimistä ja linnuista löydetään samoja bakteeri- tai virustyyppejä niin, se ei vielä osoita, että linnut
olisivat tartunnan lähde. Asia on usein päinvastoin, taudit todetaan usein ensin ihmisen lähipiirissä ja sitten
vasta villilinuissa (Steiof, K., J. Mooij & P. Petermann, 2015)
Otimme Tarasteeltakin bakteeri- ja verinäytteitä selkälokkiprojektissa 2009 ja vertasimme niitä Kokkolan
seudulta ja ulkomailla saatuihin. Mitään erityistä ei näytteissä ollut. Tulokset on julkaistu PlosOnessa (Arriero E,
Müller I, Juvaste R, Martínez FJ, Bertolero A (2015) Variation in Immune Parameters and Disease Prevalence
among Lesser Black-Backed Gulls (Larus fuscus sp.) with Different Migratory Strategies. PLoS ONE 10(2):
e0118279.) Olen ottanut lokeista swappeja ja verinäytteitä myös Kuopiossa ja Joensuussa sekä pesimäalueilta.
Näistä ei ole kuitenkaan tehty yhtenäistä julkaisuja. Evira ja KTL ovat myös tutkineet asiaa. Tarastenjärven
bioasema ”ruokintapaikkana” poikkeaa kiinteistä tavanomaista lintujen ruokintapaikoista, sillä jäteasemalla
ruoka vaihtuu hyvin paljon. Uskon, että Tarasteen parvet eivät ole sen ”saastuneempia” kuin satunnaiset
yksilöt muuallakaan.
Valitettavasti minulla ei ole pääsyä yksityiskohtaiseen KTL:n tartuntatautirekisteriin, mutta rekisterin mukaan
esim. Pirkanmaan tilastoista ei näy korrelaatiota lokkimääriin. Jäteaseman henkilökunnan terveystilanne on
ollut hyvä. Totta, että linnut levittäytyvät pesimään laajemmalle. Satelliitti- ja lukurengasseurantojen mukaan
hakevat Tarasteeelta ruokaa jopa 70 km päästä, jotkut sekä Tarasteelta että Hämeenlinnasta. Laajemmin
lokkien liikkumisesta lokkiraportissa (Juvaste ja Koskinen 2016).

Kysymys 5
Totta, helppo ruoka kasvattaa populaatiota, koska sen hankintaan ei tarvitse panostaa resursseja. Toivotaan
tämän auttavan selkälokkia vielä hetken. Pidin viime viikolla Saksassa (ja syksyllä Kapkaupungissa) asiaa
koskevan esitelmän harmaalokin ja selkälokin trendeistä (ks. kuva alla, minimikoon (huono) esitelmädia-pdf on
ladattavissa sivuiltani > http://www.juvaste.fi/risto/IGM2016b.pdf<). Näiden sympatristen lokkienkin
trendeistä voi havaita, että niiden populaatiotrendit juurikaan riipu populaatiokoosta tai taudeista. Hyviä
esimerkkejä on muitakin (kuten valtaisat kottaraisparvet, muuttokyyhkyn kohtalo) eli parvet ja isot populaatiot
voivat olla etu.

Kohta 6 (yhteenvetoa)
Totta, po. kolme kohdelajia muodostaa vain murto-osan alueen lintupopulaatiosta, joka kokonaisuutena
muodostaa alueen tautiriskin. On vääristävää pyrkiä vähentämään vain niitä tautiriskien takia. Keväisin
jäteasemalla ja pelloilla naakkojen ja nauru- ja kalalokkien määrät ylittävät kohdelajien määrät.
Lintuinfluenssojen takia sorsalintujen (riistalintuja) vähentäminen olisi tehokkainta. Kaikki lienevät myös yhtä
mieltä siitä, että muutaman sadankaan linnun ampuminen valtavasta, osin kevätmuuton aikaisista parvista, ei

vaikuta millään lailla harmaalokkipopulaatioihin eikä merkittävästi vähennä tartuntariskiä. Lyhytaikaisen
pelottelun vaikutuksista olen aivan toista mieltä. Linnut siirtyvät lähialueille ja lisäävät haittoja siellä. Rauhassa
ollen ne aterioivat biojätteillä ja siirtyvät sitten kauempana sijaitseville pesimäalueilleen aiheuttamatta
häiriöitä. Mikäli ne eivät saa ravintoa jäteasemalta niiden on etsittävä sitä muualta, esim. pelloilta, jolloin ne
paaleja tähystyspaikkoina käyttäessään voivat myös satunnaisesti nokkia paaleja. Tällöin ne voivat joutua
etsimään ruokaa maatilojen rehujätteille tai taajamista.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle 5.4.2016 (teksti myös pdf-liitteenä)
Viittaan äskeisiin puhelinkeskusteluihin Päivi Roineen ja Ilkka Räsäsen kanssa ja pyydän
oheisia (lihavoituja) tarkennuksia lausuntoonne. Puhelimessa tosin Päivi Roine mainitsi, että
lausuntonne on yleisluontoinen eikä perustu tietoihin todellisista lintumääristä tai
tautitilanteesta. Pyydän tästä vahvistusta. Mainitsette kuitenkin mm. läheisen luomukanalan
erityskohteena, vaikka poikkeusluvan aikana siipikarjoilla on poikkeusaikana velvoite pitää
linnut sisällä lintuinfluenssariskien takia. Lintuinfluenssaepidemioita (HPAI) ei suomalaisten
varisten ja harmaalokkien liikkumisalueella tänä vuonna ole ollut. Huom. En ole nähnyt
alkuperäistä lausuntoanne, vaan tietoni perustuvat Riistakeskuksen referointiin siitä. Koska
kyseessä on sähköpostilausunto, niin toivon, että voisitte laittaa siitä kopion minulle. Voin toki
pyytää sitä Riistakeskuksestakin.
Viittaan äskeisiin puhelinkeskusteluihin kanssanne ja pyydän oheisia tarkennuksia
lausuntoon. Puhelimessa tosin mainitsitte, että lausuntonne on yleisluontoinen eikä perustu
tietoihin todellisista lintumääristä tai tautitilanteesta. Mainitsette kuitenkin mm. läheisen
luomukanalan erityskohteena, vaikka poikkeusluvan aikana siipikarjoilla on poikkeusaikana
velvoite pitää linnut sisällä lintuinfluenssariskien takia. Lintuinfluenssaepidemioita (HPAI) ei
suomalaisten varisten ja harmaalokkien liikkumisalueella tänä vuonna ole ollut.
EKLTY ry on valittanut Riistakeskuksen poikkeuslupapäätöksestä, jota varten Te annoitte
lausunnon 5.2.2016. Tein valitusta varten 20-sivuisen kommenttilausunnon, joka on ohessa
(Liite 1). Sen kohdassa 3.1 (sivut 13-14) olen kommentoinut lausuntoanne, mutta itse asiassa
koko lausuntoni käsittelee laajalti samoja asioita.
On sinänsä aivan oikein varoittaa ”poikkeavan runsaiden luonnonlintukantojen” aiheuttamista
tautiriskeistä, mutta vaikuttaa siltä, että olette perustanut lausuntonne virheellisiin tietoihin
lintupopulaatioista. Olette mahdollisesti käyttänyt päätöksenteon pohjana hakemuksessa
olleita virheellisiä tietoja ”lisääntyneistä varis- ja harmaalokkipopulaatioista”. Pyytäisin tästä
tarkennusta. Nämä populaatiothan jäteasemalla ovat laskentojen mukaan romahtaneet
viidessä vuodessa noin 10 %:iin ja tätäkin lukua nostavat vuoden 2015 hetkelliset huiput,
jotka johtuivat huonosta poikkeuksellisesta luvanvastaisesta jätteenkäsittelystä. "Tanapaalit"
ovat olleet isoja jätekasoja, jotka ovat houkuttaneet lintuja paikalle.
Puhutte poikkeavan runsaasta luonnonlintukannasta, jonka hallintaa pidätte hyvänä.
Tätäkin tulisi tarkentaa. Varikset ja harmaalokit muodostavat vain pienen osan alueen
linnustosta. Pitäisikö siis lintupopulaatioiden enemmistöä eli mm. naakkoja, naurulokkeja,
vesilintuja, hanhia, rastaita, kottaraisia ja muita varpuslintuja hallita? Mielestäni lintutilanne
Lappeenrannan alueella ja koko Suomessa on täysin normaali. Ei mitenkään
poikkeuksellinen. Mielestäni suojelulakien poikkeuslupakeinojen käyttö edellyttäisi jotain
poikkeuksellista vaaraa esim. merkittävää paikallista lintujen levittämää
tartuntatautiepidemiaa. Pelkkä normaalitilanteen riski ei liene peruste ampumaan villilintuja
summittaisesti. Lisäksi sillä ei ole juurikaan merkitystä riskeihin, riskit voivat jopa lisääntyä (ks.
lausuntoni). Tarkoitatteko hallinnalla siis sitä, että suositatte muutamien lintujen
summittaista ampumista ratkaisuna riskien poistamiseksi?

Täsmennän vielä, että kyseessä on siis poikkeusluvat rauhoittamattomien lintujen (varis,
harakka, harmaalokki ja merilokki) ampumiseksi pesinnänrauhoitusaikana (maalisheinäkuussa).
1) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi
2) kasviston ja eläimistön suojelemiseksi
3) viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon
estämiseksi
Huom. Minusta kohdan 1 ja 2 tilanteet koskevat poikkeusaikoja (eli kun joku paikallinen
epidemia on päällä) eikä normaalitilannetta. Mikäli kodan 3 vakava vahinko voidaan osoittaa,
niin poikkeuslupa voi olla perusteltu ko. kohteella, mutta periaatteessa luvan perusteet pitäisi
olla samat kuin ympäri vuoden rauhoitetuille linnuille.
Huomattakoon, että poikkeuslupa-anomusten todelliset syyt voivat itse asiassa olla muu,
erityisesti metsästyskoirien koulutukseen (kenneltoimintaan) tarvittavat raadot (tai halu
ammuskella muuta kuin savikiekkoja). Tässäkin tapauksessa hakija kertoo lehdissä, että
raadot menevät kenneltoimintaan (ks. lausuntoni). Raatoja noudatetaan sitten vedestä tai
vedetään narussa metsässä hajujäljen luomiseksi. Tämän käyttötarkoituksen olen todennut
itsekin ampujia haastatellessa ja kennelharjoitukseen tutustuessani. Ainakin Turussa ja
Torniossa on myyty (jopa ilmoituksin) lokin raatoja, joita on pyydetty ampumalla tai
lokkiloukulla varta vasten (Turussa 5 €/kpl keväällä 2015, toimitus Matkahuollolla).
Tappamisen perusteena ovat poikkeuslupa-aikana lintujen levittämät infektiotaudit
(zoonoosit). Mielestäni silloin (eli jos niissä tauteja on) niitä ei pitäisi käyttää em.
tarkoitukseen, sillä silloinhan niillä levitettäisiin tauteja. Tätä riskiä nostaa se, että ammuttujen
raatojen suolisto on usein haulien rikkoma, jolloin suolistobakteerit (mm. mahdolliset
salmonellat ja yleiset kampylobakteerit) leviävät raadon kudoksiin. Tämän jälkeen lämpimiä
raatoja säilytellään tuntikausia jätesäkeissä ennen ilmeistä pakastamista ja sulatellaan sitten
ennen käyttöä. Tämä vastaa selvästi bakteeriviljelyä eli yksittäisissä linnuissa olleet
bakteerimäärät voivat nousta valtavasti ja siirtyä ”puhtaisiin” raatoihin.
Kun sulatettuja raatoja sitten koirien koulutuksessa haetutetaan, niin infektioiden siirtymisriski
koiriin on suuri koiran suun ja hengitysteiden kautta. Myös mahdollisten lintuinfluenssojen
(HPAI ja LPAI) tarttuminen tällöin on mahdollista. Kun muistetaan, että suuri osa
metsästäjistä on maaseudulta, niin riski zoonoosien leviämisestä koirien välityksellä
tuotantoeläimiin on myös mahdollista.
Pidättekö kuvattua tartuntareittiä riskinä, joka kääntää lintujen poikkeuslupaperusteet
päälaelleen? Ampumistahan on pesinnänsuojeluaikana tässä perusteltu yleisesti
tuotantoeläimien hygienia- ja tautiriskien vähentämisellä sekä kansanterveyden ja yleisen
turvallisuuden turvaamisella. Mikäli esitetty mahdollinen tartuntareitti (vektori) ei ole riski, niin
ilmeisesti koko suojeluampuminen lienee turhaa? Mikäli ko. vektori on mahdollinen, niin silloin
ampuminen ja raatojen käyttö koirien koulutukseen voi lisätä tartuntariskejä.

Jos katsotte, että po. infektioreitti on mahdollinen, niin pitäisikö julkistaa yleinen
varoitus linnunraatojen käytöstä kenneltoiminnassa ja antaa ohje, että ko. saalis pitäisi
välittömästi haudata? Eli jos lintuja epäillään tautiriskistä niin, niitä ei saa käyttää koirien
koulutukseen.
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Abstract
The ability to control infections is a key trait for migrants that must be balanced against other
costly features of the migratory life. In this study we explored the links between migration
and disease ecology by examining natural variation in parasite exposure and immunity in
several populations of Lesser Black-backed Gulls (Larus fuscus) with different migratory
strategies. We found higher activity of natural antibodies in long distance migrants from the
nominate subspecies L.f.fuscus. Circulating levels of IgY showed large variation at the population level, while immune parameters associated with antimicrobial activity showed extensive variation at the individual level irrespective of population or migratory strategy.
Pathogen prevalence showed large geographical variation. However, the seroprevalence
of one of the gull-specific subtypes of avian influenza (H16) was associated to the migratory
strategy, with lower prevalence among the long-distance migrants, suggesting that migration may play a role in disease dynamics of certain pathogens at the population level.

Data Availability Statement: All relevant data are
within the paper and its Supporting Information files.

Introduction

Funding: This study was supported by the Max
Planck Institute for Ornithology (Wikelski group), an
EU-funded SYNTHESYS grant to EA, and by the
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness
(project BFU2011-25957 to EA). During writing, EA
was supported by the Wissenschaftskolleg zu Berlin.
The funders had no role in study design, data
collection and analysis, decision to publish, or
preparation of the manuscript.

Migration has always attracted much attention as a fascinating life strategy involving displacements which can span several continents [1]. At the same time, migration still poses many
questions regarding the considerable energetic demands and sophisticated physiological adaptations and mechanisms of navigation [1–3]. More recently, migration has attracted attention
as an important factor presumably involved in spreading zoonotic diseases [4].
Migrants are exposed to a wide variety of environments, including all their biotic and abiotic
components. Pathogens are an important biotic component of the environment and represent
one of the major challenges for migrants [5,6]. Several phenomena imply that migratory
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animals may suffer higher impact from parasitism than non-migrants. Those include higher
encounter rate with parasites from different areas (e.g. [7,8]), immunomodulation due to physiological demands incurred in migration [9,10], relapse of chronic infections prior or during
the trip [11,12], or increased risk of infection due to host aggregation during migration or at
the wintering sites [13].
However, despite the exposure to a broader range of pathogens and high susceptibility to infection presumably associated with long-distance migration, at the population level, the prevalence of infection may be lower in migrants than in residents, and some recent studies advocate
for a role of migration in keeping populations healthy [14]. Several non-excluding hypotheses
have been proposed to explain the role of migration in disease ecology. On one hand, from the
perspective of the selection pressure imposed by parasitism, animals are expected to match
their investment in immune defence to the parasitic threats they face, and in that context, migrant birds are expected to invest highly in immune defense [14,16]. Under this scenario, we
would expect to find differences in parasite prevalence associated with migratory strategy and
also associations between mechanisms of disease resistance and migration. At the interspecific
level, a comparative study across 263 bird species showed lower prevalence of hemosporidian
parasites in migrant species than in residents, although no explicit association between immunity and migration was tested in that study [18]. On the other hand, lower parasite prevalence
in migrants has been proposed to be mediated by mechanisms such as migratory escape from
infected areas [19], or migratory culling of sick individuals due to the exacerbated physiological
demands of the trip and the infection [6]. Evidences from parasite prevalence in monarch butterflies support this role of migration in host-parasite dynamics [16,20]. This alternative scenario does not entail predictions about different immunity in migrants and residents. Thus, the
main two mechanisms proposed underlying associations between migration and disease dynamics are elimination of infected individuals from the population, or selection for higher investment in mechanisms of disease resistance.
In the last decades, several animal species have shown changes in their migratory habits
[21]. Changes in migratory strategy may be followed by changes in physiological adaptations
and different host-pathogen dynamics, which may result in higher or lower disease risk
[14,17]. In migratory birds with wide-ranging dietary preferences, the cost-benefit balance is
shifted towards resident life when food is available year round in human-made settings like
rubbish dumps [1]. Migration imposes tremendous physiological costs that may drive numerous trade-offs and physiological adaptations, including the investment in immune defence [6].
Therefore, changes towards a resident life style may alter for example migration-mediated
immunomodulation [17,22].
On the other hand, variation in migratory strategy can result from the selection pressures
that lead to species divergence [23]. When a taxonomic group diversifies in different migratory
strategies, phenotypic or behavioural changes may be followed by changes in physiological adaptations [24].
The aim of this study is to examine variation in immune parameters and exposure to pathogens in a taxonomic group exhibiting wide variation in migratory strategies to test for associations between migration and parasite prevalence and immunity. The Lesser Black-backed Gull
is a suitable model, because the taxonomic group includes several subspecies with different migratory habits, and gulls are a good example of recent changes in migratory behavior driven by
human environmental modification. The Lesser Black-backed gull group (Larus fuscus) comprises three subspecies L.f. fuscus, L.f. intermedius and L.f. graellsii [25,26]. Although the subspecies grade into each other and have no clear limits, taxon designation is based on
geographic location of the breeding colony and phenotypic differences [26]. The subspecies of
Lesser Black-backed Gulls differ in dorsal plumage colour, ranging from black in the nominate
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taxa (from Northern Europe) to slate-grey in graellsii (from South-western Europe) [27]. The
migratory strategy also varies within the Lesser Black-backed group: the nominate L.f. fuscus
migrates long distances mainly to tropical Africa where it overwinters in large inland lakes,
while intermedius and graellsii adopted a more resident life strategy and are medium or short
distance migrants, wintering in South-western Europe and North-western Africa [1]. Despite
the marked phenotypic differences in plumage color and migratory habits, molecular analyses
show little genetic variation and poor phylogeographical structure within the Lesser Blackbacked group [25].

Material and Methods
Study populations and sampling
The study was conducted during the breeding season of 2009 in five localities distributed along
Europe, and including the only breeding colony in the Mediterranean. The five sampling sites
include the subspecies graellsii (population from Northwest Spain (Sisargas)), intermedius
(populations from the Netherlands (Moerdjik) and Northeast Spain (Ebro delta)), and fuscus
(populations from Finland, Häme and Kokkola) (Fig. 1). Populations from Finland (and in
general from Scandinavia) are considered long-distant migrants, as their main wintering sites
are located in lakes from East Africa [28]. Lesser black-backed gulls from The Netherlands
have been reported to winter predominantly along the coasts of South-western Europe, and are
considered short-distance migrants [29]. Although there are, to our knowledge, no published
data about the migratory strategy of the two colonies from the Iberian peninsula (colonies
from Sisargas and Ebro Delta), ringing data, and especially observations of color rings outside
the breeding season provide support for a short-distance migratory strategy in these colonies
(20 out of the 25 gulls ringed in Sisargas for this study have been reported at least once wintering in the Mediterranean coast or Atlantic coast, and ringing data from Ebro delta showed that
the Mediterranean area is the main wintering area for individuals of that colony, with only
6.3% of birds reported wintering in the Atlantic coast. In each locality ca. 25 adult breeding
birds were captured at the nest with walk-in traps and blood samples and oropharyngeal and
cloacal swabs were obtained according to standard sampling procedures. Heparinized whole
blood samples were obtained from the wing vein (Vena ulnaris) and centrifuged (1000 G, 10 min)
in order to obtain blood plasma. Plasma samples were stored at -20°C until analyses were performed. Swab samples (Virocult, Medical Wire and Equipment Co Ltd, Corsham, UK) were
stored and shipped at 4°C and arrived in the laboratory within less than three days after sampling.
All samples were obtained thanks to collaboration with local groups that were already monitoring
breeding populations and catching adult birds. Procedures were approved by Finnish National
Animal Experiment Board (ESLH-2009-03944/Ym-23). Sampling in the different locations was
approved by local and regional authorities; Galicia: Dirección Xeral de Conservación da Naturaleza (Xunta de Galicia), Ebro Delta: Servei de Protecció i Gestió de la Fauna (Generalitat de Catalunya), The Netherlands: Vogeltrekstation, Finland: National Animal Experiment Board.
Researchers involved in the design and sampling are certified in the use of animals for research
purposes according to the current European legislation.

Immune parameters
Natural antibodies and complement activity
The activity of natural antibodies and complement proteins were used as an estimation of
constitutive immune defenses. Natural antibodies have been classified as constitutive components of both the innate and adaptive immune defense [30,31], while the activity of complement proteins is considered a constitutive innate defense [32]. Natural antibodies and
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Fig 1. Location of the breeding populations and number of individuals sampled. (Sisargas (Galicia, Spain); Delta (Ebro delta, Spain); Moerdjik (The
Netherlands); Häme (Finland); Kokkola (Finland). Häme and Kokkola are long-distance migrants. Different symbols denote subspecies: circles L f.fuscus,
triangles Lf. Intermedius, squares Lf.graellsii
doi:10.1371/journal.pone.0118279.g001
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complement cascade provide a first line of defense against pathogens. We estimated the activity
of both components through the hemolysis-agglutination assay developed by Matson et al.[31].
In brief, plasma samples were serially diluted twofold with 0.01M phosphate buffered saline
(PBS Sigma P3813) in 96-well round bottom plates (Corning Costar #3795) and incubated at
37°C for 90 min with a 1% rabbit blood cell suspension. A negative control of PBS was added
in all the plates. Natural antibody (Nab) titers and complement activity were scored as –log2 of
the highest dilution exhibiting agglutination (Nab) or hemolysis (complement).
Total IgY
Immunoglobulin levels were determined by a direct enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA) optimized for this study following Martinez et al. [33]. Plates were coated with plasma
diluted 1:4000 in 0.1M carbonate-bicarbonate buffer. A peroxidase-conjugated polyclonal rabbit anti-chicken IgY (Sigma A-9046) was used and colour reactions were developed by incubation with the substrate ABTS (Sigma A-1888). Absorbance was measured at 405nm with a
plate reader (VersaMax ELISA Microplate Reader, Molecular Devices, Inc., Sunnyvale, CA,
USA).
Haptoglobin concentration
Haptoglobin is an acute phase protein involved in binding free haem released into the
circulation [34]. Haptoglobins play an important role as immunomodulators, and plasma
circulating levels may increase several fold in the face of inflammatory stimulus, such as
those caused by infections [34]. To estimate haptoglobin concentration in plasma we measured pseudoperoxidase activity of haemoglobin, which is directly proportional to the concentration of haptoglobin in the sample. We used a commercial haptoglobin test kit (TP-801,
Tridelta Development Limited, Maynooth, Co. Kildare, Ireland), and plates were read at
630nm. OD values were ln-transformed before the analyses.
Lysozyme concentration
Plasma lysozyme levels were estimated following the assay adapted by Millet et al. [35]. We
prepared a suspension of 50ml 1% agar (Difco, Detroit, MI) with 25mg dried Micrococcus lysodeikticus (Sigma M3770). Then 300μl of this suspension and 15μl of plasma sample from the
birds were added in duplicates to a 96-well plate. We obtained a standard curve of lysozyme
concentration by adding the bacterial suspension to serial dilutions of a standard lysozyme
(Sigma L-6876) solution. Plates were incubated overnight at room temperature and absorbance
was measured after 18hrs at 650nm with a microplate reader. Results were analyzed in ln-transformed OD units. Higher OD values indicate lower lysozyme activity.
Leucocyte profile
Leucocyte profile provides information on circulating immune cells and can be used as an
indicator of current infections [36]. Relative numbers of the different leucocyte types were obtained examining blood smears stained with Giemsa under a light microscope at 1000x magnification. We obtained relative numbers of the different leucocyte types (heterophils,
eosinophils, basophils, lymphocytes, monocytes) up to a total of 100 leucocytes. We calculated
the H/L ratio as an indirect index of physiological stress [37].

Pathogen prevalence
Infections by blood parasites from the genus Plasmodium or Haemoproteus were assessed by
amplifying a fraction (390bp) of the cytochrome-b gene of the parasite, using the primer pair
Palu-F/Palu-R [38]. PCR products were visualized in 1.5% agarose gel and amplicons of positive samples were sequenced. Infections were confirmed by light microscopy with blood smears
stained with Giemsa.
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The infection status of viral infections was determined using swab and serum samples. Oropharyngeal and cloacal swabs were tested for avian influenza by real-time RT-PCR targeting
the viral M-gene (Super-ScriptIII One-Step RT-PCR Kit with Platinum Taq polymerase, Invitrogen). To detect prior infections with avian influenza viruses (AIV) and avian paramyxoviruses (APMV) serum samples were analyzed by ELISA and hemagglutination inhibition assays
(HI-test). Antibodies directed against the AIV nucleocapsid protein were detected using a competitive NP-ELISA (cELISA; ID Screen, Influenza A NP-Antibody Competition; ID.VET,
Montpellier, France). The results were evaluated as percent inhibition (PI = 1 - (OD sample/
mean OD negative) x 100). Samples with a PI <46% were classified as positive, samples with a
PI>46% were classified as negative [39]. Positive samples were subsequently analysed by hemagglutination inhibition assays (HI-test) following standard procedures [39], and using a panel
of four different reference antigens including the subtypes H5, H7, H13 and H16. All serum
samples were additionally tested by HI-test for antibodies against three avian paramyxovirus serotypes APMV-1/Clone 30, APMV-4/duck/HongKong/D3/75 and APMV-6/duck/HongKong/
199/77, following standard procedures [40].

Statistical analyses
Variation in immunological parameters was analyzed using linear mixed effects models, with
the different immunological parameters as the dependent variable, and sex and infection status
as fixed factors, and population, subspecies and migratory strategy as random factors with hierarchical structure (populations within subspecies and subspecies within migratory strategy).
Models were subsequently simplified based on AIC values and likelihood ratio test of model
comparison. Because several studies have shown sexual differences in immune parameters,
[41], in the prevalence of Haemoproteus infections [42], or in the immune response to viral infections [43], sex was included in all statistical models as a fixed effect, and subsequently removed when the fit of the model was not improved. Variation in pathogen prevalence was
analyzed with generalized linear mixed effects models with the infectious status (1/0) as the dependent variable with binomial distribution and the same hierarchical structure of random factors. A total of 106 samples were available for this study (48 males, 58 females), although not
all the assays could be performed with all the samples due to technical issues, and therefore the
sample size slightly varies in the statistical analyses. Means ± standard deviations are reported
through the text. Analyses were performed using R 3.1.1 (http://www.R-project.org).

Results
Immune parameters
Migratory strategy explained 33% of the variation in the concentration of natural antibodies,
with long distance migrants showing higher titers than short distance migrants (agglutination
score long distance: 6.50 ± 1.20, short distance: 4.96±1.25, Fig. 2). Population identity explained
9% of the variation in natural antibodies, while subspecies explained less than 1% of the variation (Table 1). The best-fit model also included prevalence of Haemoproteus as a significant explanatory variable of individual variation in natural antibodies, with infected birds showing
lower levels than uninfected birds (t = -3.181, P = 0.002, non-infected: 5.66 ± 1.35, infected:
4.61±1.19). Total IgY levels showed significant variation among populations (19% of variance
explained), but migratory strategy explained less than 1% of the variance (Table 1). The model
included sex (t = 1.752, P = 0.083), Haemoproteus prevalence (t = 3.247, P = 0.002) and seroprevalence of avian influenza (t = 2.312, P = 0.023) as explanatory variables, with males and
birds which tested positive for the parasitic infection showing higher IgY concentrations. We
also found a significant interaction between sex and prevalence of Haemoproteus (t = -2.126,
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Fig 2. Natural antibody titres in short- and long-distance migrants. Mean, SE and SD.
doi:10.1371/journal.pone.0118279.g002

P = 0.036), showing that in females, but not in males there was a significant increase in IgY levels associated with infection. The interaction between avian influenza and Haemoproteus prevalence was also significant (t = -3.622, P < 0.001), showing a much higher increase in IgY levels
when infected by haemoparasites among birds which showed no previous exposure to
avian influenza.
Immune parameters mainly correlated with antimicrobial activity such as complement and
lysozyme activity did not show significant differences among populations, and migratory strategy explained less than 1% of the variation observed in these parameters (Table 1). We did not
Table 1. Mean ±SD for immunological parameters in the ﬁve locations of the study.
Short-distance migrants
Immune parameter

Sisargas

Natural antibodies

Delta

Long distance migrants
Moerdjik

Häme

Kokkola

4.52 ± 1.00

a

5.50 ± 1.46

4.76 ± 0.97

6.78 ± 1.28

5.86 ± 0.69abc

Total IgY (OD)

2.80 ± 0.58

bc

2.36 ± 0.50

2.59 ± 0.60

3.18 ± 0.25

2.62 ± 0.51abc

Haptoglobin (OD)

0.10 ± 0.11

ab

0.08 ± 0.05

0.18 ± 0.17

0.09 ± 0.14

0.12 ± 0.09ab

Complement activity

3.20 ± 0.46

3.07 ± 0.49

2.78 ± 0.56

3.50 ± 1.86

2.57 ± 1.13

Lysozyme activity (OD)

1.11 ± 0.18

1.03 ± 0.05

1.03 ± 0.11

1.06 ± 0.09

1.02 ± 0.07

Heterophils (%)

44.55 ± 18.37

40.67 ± 18.28

35.97 ± 14.26

41.63 ± 12.92

45.40 ± 13.82

Lymphocytes (%)

54.04 ± 18.37

58.78 ± 18.00

63.11 ± 14.35

57.66 ± 12.88

53.60 ± 13.27

H/L ratio

1.06 ± 0.80

0.89 ± 0.75

0.67 ± 0.50

0.84 ± 0.60

0.96 ± 0.56

b
a
a

ab
ab
b

c
c
ab

Short-distance migrants: (Sisargas (Galicia, Spain); Delta (Ebro delta, Spain); Moerdjik (The Netherlands); Long-distance migrants: Häme (Finland);
Kokkola (Finland). Units: natural antibodies (-log2 agglutination score), complement (-log2 lysis score), IgY, Haptoglobin and Lysozyme (Optical density).
Higher OD values indicate lower lysozyme.
abc
denote differences among populations in post-hoc statistical analyses.
doi:10.1371/journal.pone.0118279.t001
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find association between pathogen prevalence and complement or lysozyme activity (i.e. none
of the variables of pathogen prevalence were retained in the final models). However, lysozyme
activity was higher in females than in males (t = -2.695, P = 0.008; females: 1.08 ± 0.14, males:
1.02 ± 0.07).
Haptoglobin levels were not associated with migratory strategy, but 8% of the variation was
explained by differences among populations (Table 1). Birds suffering from Haemoproteus sp.
infections had lower levels of haptoglobin (t = -2.055, P = 0.043, infected: 0.08 ± 0.07; non-infected: 0.13 ± 0.14). Leucocyte profiles and H/L ratio did not show any pattern with migratory
strategy or subspecies, and we did not find significant variation among populations (Table 1).
No association between leucocyte profiles and infectious status was found.
Natural antibody titers were positively and significantly correlated with complement activity
(t = 5.139, P < 0.001). Lysozyme activity was negatively correlated with IgY (t = -2.071, P =
0.041).

Pathogen prevalence
Total prevalence of protozoan blood parasites was 34%. Haemoparasites were identified as belonging to the genus Haemoproteus, except for two individuals infected by Parahaemoproteus.
Variation in Haemoproteus prevalence was explained by a model that included population id,
but migratory strategy and subspecies explained less than 1% of the variance and were subsequently removed as explanatory factors (Table 2). The other variables retained in the best-fit
model were the activity of natural antibodies and plasma concentrations of haptoglobin, with
infected birds showing lower concentration of natural antibodies (z = -2.557, P = 0.011), and a
trend for lower concentration of haptoglobin (z = -1.817, P = 0.069; see mean values above).
Exposure to the different viral infections tested varied greatly among populations (Table 2).
All samples were tested negative for the presence of AIV-RNA with RT-PCR; ongoing infections with influenza A viruses at the time of sampling could thus be excluded. Overall seroprevalence of avian influenza (AI) was high (68.3%), with significant variation among populations
(z = 3.481, P< 0.001, Table 2). Migratory strategy and subspecies did not explain differences in
seroprevalence and were not retained in the final model. However, we found a significantly
lower proportion of males than females with anti-influenza antibodies (z = -2.66, P = 0.007,
males: 0.54, females: 0.83). H16 was the most common AI-subtype detected, and its prevalence
among the AI seropositives was explained by migratory strategy (z = 3.009, P = 0.003), with
long distance migrant populations showing lower prevalence (Table 2, Fig. 3). Seroprevalence
of H13 and H5 did not differ significantly among populations, and H7 was only detected in an
individual from Islas Sisargas (Spain). Presence of antibodies against several hemagglutinin
subtypes in the same individual was relatively common, but we did not find significant differences among populations.
Seroprevalence of Avian paramyxovirus serotypes differed significantly among populations
(Table 2). The proportion of individuals with detected antibodies against Newcastle Disease
Virus (APMV-1) was 45%, and population id was the only explanatory factor retained in the
statistical model (z = 1.989, P = 0.045). Total seroprevalence of APMV-6 was 30%, also with
significant differences among populations (Table 2). The best-fit model for APMV-6 included
population id (z = -1.743, P = 0.081) and plasma levels of IgY (z = 1.757, P = 0.079) as explanatory variables, with slightly higher IgY levels in birds seropositive to APMV-6 (negative: 2.65,
positive: 2.76). Subspecies and migratory strategy explained less than 1% of the variance in seroprevalence of APMV-6 and APMV-1, and were not retained in the final models. We did not
detect exposure to APMV-4. In total, 17% of the birds had antibodies against multiple viral
strains, but there were no significant differences among populations (P = 0.65).
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Table 2. Pathogen prevalence (current protozoan infections and viral serology, see methods) in the ﬁve populations of the study.
Short-distance migrants
Prevalence
Haemoproteus

Sisargas
b

0.56

a

0.17

b

0.43

Kokkola

ab

0.00a

b

0.31

0.80

0.61

0.44

0.71ab

H5

0.24

0.47

0.17

0.06

0.29

H7

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

H13

0.68

0.77

0.39

0.31

0.43

H16

0.80a

0.67a

0.57a

0.19b

0.29b

b

a

b

b

0.50ab

a

0.67a

APMV-6

b

0.08

0.70

a

0.50

ab

Häme

0.88

0.38

a

Moerdjik

Inﬂuenza A

APMV-1 (NDV)

a

Delta

Long-distance migrants

0.24

b

0.05

0.38
0.44

(Sisargas (Galicia, Spain); Delta (Ebro delta, Spain); Moerdjik (The Netherlands); Häme (Finland); Kokkola (Finland). Signiﬁcant differences among
populations are denoted by letters.
ab

denote differences among populations.

doi:10.1371/journal.pone.0118279.t002

Discussion
Our study shows significant geographical variation in pathogen prevalence and immune parameters in Lesser Black-backed Gull populations with different migratory strategies. We
found higher activity of natural antibodies in gulls of the long-distance migrant nominate subspecies Larus fuscus fuscus, suggesting that long-distance migrants maintain higher constitutive
immunity than short-distance migrants.

Fig 3. Seroprevalence of Avian influenza—hemagglutinin subtype H16 in long-distance and shortdistance migrants. Mean, SE and SD.
doi:10.1371/journal.pone.0118279.g003
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Since the end of the 60’s the Western populations of Lesser Black-backed Gulls adopted an
omnivorous diet and a resident life style [1]. Avoiding tropical areas and less energetically demanding migratory habits [29] seem to be associated with lower investment in constitutive antibody-mediated immunity in the subspecies intermedius and graellsii. Several studies have
highlighted the important role of the environment in explaining geographical variation in immune parameters at intra- or interspecific level [44–47].
The taxonomic group constituted by Larus fuscus has been reported to have little genetic
variation [48]. Our study shows little differentiation in physiological parameters involved in
immune defense among subspecies, which suggests a minor role of genetic effects explaining
the variation found in immunity and disease susceptibility in our study [49,50]. The different
subspecies of Larus fuscus have undergone some degree of phenotypic differentiation in morphological characters, (e.g. plumage coloration) and in migratory habits [51]. However, only
the nominate subspecies L. fuscus fuscus exhibits differences in physiological parameters involved in the immune response. This may have important implications in the susceptibility to
pathogens and the ability to control infections [52], although not all pathogens had lower prevalence in the Finnish population, and variation in pathogen prevalence was not explained at
the taxonomic level of subspecies.
We found large geographical differences in the prevalence of some of the major avian diseases in Lesser Black-backed Gulls. Furthermore, short-distance migratory strategy was associated with higher seroprevalence of one of the gull-specific subtypes of avian influenza, H16.
Although we do not have serologic evidence of exposure to highly pathogenic strains of avian
influenza virus in the gulls of our study, infections with low pathogenic strains of avian influenza have been reported to impact migratory performance in other species [53,54]. Thus, infections with low pathogenic strains of avian influenza may have higher clinical and ecological
consequences than previously thought, or may have exacerbated effects due to other concurrent infections, highlighting migratory culling as a likely explanation for the lower seroprevalence of H16 found in long-distance migrants. Further support for migratory culling is
provided by the fact that seroprevalence indicates the proportion of individuals which have
been infected and survived an infection by that particular serotype of avian influenza.
Our results show that over 50% of the birds tested had been exposed to different hemagglutinin subtypes of AIV, and a large proportion of them had also been exposed to several avian
paramyxovirus serotypes, including New Castle Disease Virus (APMV-1). Prolonged use of
habitats may explain high prevalence of pathogens with oral-fecal mode of transmission
[55,56]. This may explain the important spatial variation found in our study in exposure to
avian viruses, and the remarkably high seroprevalence in some of the colonies tested (Table 2).
Anseriformes (ducks, geese, swans) and Charadriiformes (gulls, terns, shorebirds) are considered the main natural reservoirs for avian influenza viruses, and important vectors of several
other infectious diseases (e.g.[57–59]). In particular, gulls are considered key in facilitating intercontinental exchanges of AIVs [60] and may have a relevant epidemiological role because of
their close contact with human settlements [61].
Despite the fact that none of the birds tested in our study were shedding influenza viruses at
the time of sampling, we found high seroprevalence rates (52–88%), indicating that a large proportion of the gulls had been into contact with the virus and had mounted an immune response
[62]. Our results are comparable to previous results obtained in other gull species (e.g. [63,64]),
and indicate that the Lesser Black backed Gulls of the five populations sampled have been exposed to several hemagglutinin subtypes, with H13 and H16 being the most prevalent. H13
and H16 are considered gull-specific subtypes [65–67], and their maintenance in gull populations is attributed to high incidence of LPAIV among first year birds [68]. In our study, adult
gulls were sampled in the early breeding season (i.e. before hatching), suggesting that the high
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seroprevalence of H13 and H16 is an indication of perpetuation of these serotypes within
the populations.
Interestingly, Lesser Black backed Gulls had antibodies against the hemagglutinin subtypes
H5 and H7, which are potential precursors of highly pathogenic avian influenza and are considered notifiable diseases with special regulatory measures in most countries. However, while
individuals from all colonies sampled were seropositive for H5 (with seroprevalence ranging
between 13–47%), only a single individual from the colony in North-Western Spain tested positive for antibodies against H7.
We found an overall seroprevalence of APMV-1 of 45%. Although velogenic strains of
APVM-1 (NDV) are the causation agent of Newcastle Disease, one of the most devastating diseases of poultry, the strains of the virus commonly found in waterfowl and sea birds are considered avirulent [55]. These strains grow mainly in the intestinal tract and cause loss of appetite
and dehydration [69]. However, for migrating birds, digestive problems may have severe consequences, by depleting the required body stores for the trip [6], or impairing immune capacity
[70].
Despite the previous general perception of very low incidence of haematozoan infections in
marine and coastal birds [12,71,72], data provided in recent studies suggest that the incidence
of haematozoan infections in marine birds is higher than previously thought (rev. Quillfeldt
et al. [73]). Our results show an overall haematozoan prevalence of 34% in gulls of the Larus
fuscus taxonomic group. Infections by avian haematozoa are known to impair several physiological functions and significantly affect flying performance [12,74]. Therefore, it seems likely
that migratory culling plays a role in maintaining low prevalence of infections among some of
the long-distance migratory populations [14]. However, our results show extensive geographical variation in the prevalence of hemoparasites, not associated to migratory habits.

Conclusions
Our study explored the links between animal migration and disease risk, and found large differences among populations in parameters of anti-parasite defence and in the prevalence of avian
pathogenic diseases. Our results offer partial support for a role of migration in disease dynamics
of Lesser black-backed gulls. We found higher activity of constitutive immunity in long-distance
migrants, which is in line with previous studies suggesting that long-distance migration selects
for higher investment in immunity [15]. In addition, we found higher seroprevalence of one of
the most common serotypes of avian influenza in populations with short-distance migratory
strategy, supporting the idea that adopting a resident or short-distance migratory strategy may
result in higher disease prevalence at the population level [14]. However, we found large geographical variation in other immune parameters and prevalence of other viral and protozoan infections, suggesting important variation in disease dynamics at the population level not explained
by differences in migratory strategy.

Supporting Information
S1 Table. Data set used in the study. Delta = Delta Ebro (Spain); Häme = Finland; Kokkola =
Finland; Moerdjik = The Netherlands; Sisargas = Galicia (Spain); Agglu = agglutination score;
Hp = haptoglobin concentration; Lysozyme = lysozyme activity (OD); H = heterophils; L =
lymphocytes; E = eosinophils; B = basophils; M = monocytes; Haemoproteus = infection status;
FluA = prevalence of antibodies against influenza A; PMV1–6 = prevalence of antibodies
against avian paramixovirus 1, 4 or 6.
(DOCX)
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