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1. Johdanto      
 

Tämän linnustolaskennan tarkoituksena oli selvittää Kalajoen suistossa olevien pienten 

saarten naurulokkikolonioiden parimäärät sekä saman alueen muun pesivän linnuston 

lajikoostumus ja parimäärät. Tässä raportissa esitellään laskentojen menetelmät ja tulokset. 

Linnustoselvitys on tehty Kalajoen kaupungin toimeksiannosta, toimeksiantajana 

kaavoituspäällikkö Mikko Alin. Selvitys on tarpeen, koska alueen naurulokeista on kovasti 

haittaa alueen asukkaille, mistä löytyy kaupungin terveysvalvonnan lausunto. Lintulaskennan 

maastotöistä ja raportoimisesta on vastannut FM biologi Mattias Kanckos Essnature:sta. 

 

2. Aineisto ja menetelmät     
 

Selvitysalueen linnustoa kartoitettiin kahtena aamuna: 5.6.2017 klo 05.00–12.00 ja 15.6.2017 

klo 05.00–10.00. Sää oli laskennoissa aamuisin viileähkö, oli puolipilvistä ja poutaa. 

Lämpötilat olivat aamulla +10°:n vaiheilla ja päivemmällä noin +15°. Naurulokin parimäärät 

selvitettiin laskemalla munapesät sekä haudontakauden alkupuolella (5.6.2017) että 

loppupuolella (15.6.2017), jolloin mahdollisimman moni pari oli aloittanut pesinnän. 

Munapesien laskenta oli tässä tapauksessa ainoa keino saada luotettavaa tietoa naurulokkien 

määrästä. Hautovia emoja ei nähty rannalta, koska pesät sijaitsevat pensaikossa. Kun taas 

saarille noustiin, niin naurulokit tulivat myös muista saarista varoittelemaan, mikä olisi 

antanut väärän arvion parimäärästä. Muiden lintujen laskentaan käytettiin kiertolaskenta-

menetelmää. Saaria kierreltiin useita kertoja ja pesät, hautovat emot tai varoittelevat yksilöt 

laskettiin. Apuna laskennassa oli kiikarin (10 X 42) ja kaukoputken (27 x 80) lisäksi käytössä 

kanootti, jonka ansiosta koko aluetta päästiin kiertelemään erittäin hyvin, vaikka syvyys 

paikoin on ainoastaan 10-30 cm.  Varpuslintujen osalta laskenta perustui laulaviin yksilöihin. 

Kaikki laulavat linnut kirjattiin ja niiden reviirit merkittiin kartoille. Selvitysalueen rajaus käy 

ilmi kuvasta 1.  

 

 
 

Kuva 1. Selvitysalueen (punainen, rasteroitu alue) sijainti Kalajoella. 
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4. Tulokset 

 
Selvitysalueelta tavattiin kesällä 2017 yhteensä 415 naurulokkiparia, eli 830 lintua. 

Naurulokit pesivät selvitysalueella kolmessa eri koloniassa, joista selkeästi suurin sijaitsee 

Aukonsaaren pohjoispäässä. Tässä koloniassa oli 305 pesää. Toinen kolonia on alueen keski-

osassa olevassa suurehkossa saaressa. Tässä saaressa naurulokit pesivät kaukana toisistaan, ja 

45 pesää oli harvakseltaan koko saaressa. Kolmas kolonia sijaitsee pienimmän saaren 

pohjoispäässä, jossa kolonia oli tiivis ja koloniassa oli 65 pesää. Naurulokkien laskenta 

onnistui erittäin hyvin, kun laskenta osui ihan oikeaan aikaan, ja laskentaa voidaan siten pitää 

erittäin luotettavana. Aiemmin saadun tiedon perusteella alueella pesisi noin 400-450 

naurulokkia, joten näyttäisi siltä että parimäärä on pysynyt aika vakaana. Naurulokkien pesien 

sijainnit käyvät ilmi kuvasta 2. Huomattavaa on, että luonnonsuojelualueella ei pesi yhtään 

naurulokkia eikä myöskään yhtään sorsalintua tai silkkiuikkua.  

 

 
 

Kuva 2. Naurulokkikolonioiden sijainnit selvitysalueella sekä niiden parimäärät. 
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Naurulokkien lisäksi selvitysalueella pesii erittäin paljon silkkiuikkuja. Voidaan tässäkin 

tapauksessa puhua koloniasta koska alueelta löytyi peräti 33 silkkiuikkujen pesää. Tämä 

tarkoittaa, että kyseessä taitaa olla Suomen suurimpia silkkiuikkujen keskittymiä tai 

kolonioita. Silkkiuikut eivät pesi saarissa, vain niiden välissä ja saarien edustalla.  

 

Muuta saaristo- tai vesilinnustoa on alueella aika niukasti. Kalalokkeja alueella oli yhteensä 

17 paria. Tästä kuitenkin suurin osa pesii Aukonsaaren eteläpuolella pienessä koloniassa, 

jossa oli 10 pesää. Muut kalalokit pesivät naurulokkien kanssa samassa paikassa. Keskellä 

olevassa suurimmassa saaressa pesi ainakin yksi lapintiira ja kaksi paria punajalkavikloja. 

Pesiä ei löydetty, mutta lajit varoittelivat sellaisella tavalla molempina laskentakertoina, että 

pesintä on hyvin todennäköinen. Sorsalinnuista alueella pesi kaksi paria heinäsorsaa. 

Suurimmassa saaressa oli yksi pesä ja Aukonsaaren eteläpuolella oli toisella laskentakerralla 

emo kahdella poikasella. Ne olivat todennäköisesti pesineet Aukonsaaressa. Alueen 

pohjoispäässä oli myös toisella laskentakerralla jouhisorsaemo, jolla oli peräti 6 poikasta 

mukanaan. Jäi vähän epäselväksi, missä jouhisorsa oli pesinyt, koska pesää ei löydetty. 

Todennäköisesti kuitenkin jossakin alueella, ehkä luonnonsuojelualueella, selvitysalueen 

pohjoisosassa. Alueella havaittiin myös tukkasotkia, mutta pesintään liittyviä havaintoja ei 

tehty. Jos tukkasotkat olisivat pesineet alueella, saarilta olisi pitänyt löytyä niiden pesiä, koska 

saaria kompattiin erittäin huolellisesti ja tukkasotkat lähtevät nopeasti pesistään. Alueella oli 

myös joitakin taveja, ensimmäisen käynnin aikana havaittiin 2 koirasta ja toisella käynnillä 

havaittiin 1 naaras. Pesintään liittyviä havaintoja ei myöskään tehty tavien osalta.  Alueen 

ruovikossa ja pensaikossa pesii tämän lisäksi ruokokerttunen (8 paria), pajusirkku (2 paria) ja 

pajulintu (1 pari). Taulukosta 1 käy ilmi selvitysalueen pesimälinnusto. 

 

Taulukko 1. Selvitysalueen pesimälinnusto 

 

Laji Parimäärä Huomautus 

Naurulokki Larus ridibundus 415 VU 

Silkkiuikku Podiceps cristatus 33  

Kalalokki Larus canus 17  

Punajalkaviklo Tringa totanus 2  

Pajusirkku Emberiza schoeniclus 2 VU 

Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 8  

Heinäsorsa Anas platyrhynchos 2  

Lapintiira Sterna paradisaea 1 VU 

Jouhisorsa Anas acuta 1 EN 

Pajulintu Phylloscopus trochiloides 1  

 

 

 

 

 

 
 

 


