r/
TURUN

KAUPUNKI

YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO

HARMAALOKKIEN LOUKKUPYYNTI TURUSSA

VÄLIRAPORTTI

JUKKA NUMMELIN
OUTI SAVONEN

TURKU 5.6 . 1990

JULKAISU 7/1990

Turun kaatopaikalla tehdyn laukkupyynnin vaikutus saaristomeren
harmaalokkikantaan vuosina 1977-88

Jukka Nummelin ja Outi Savonen

1900-luvun alussa harmaalokki pesi saaristossamme harvalukuisena,
yksittäisinä pareina. Kanta alkoi kasvaa voimakkaasti
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misen syynä pidetään mm.

kaatopaikkojen tarjoaman ravinnon lisäänty-

mistä sekä kalastuksessa

ja kalankäsittelyssä tapahtuneita lokeille

edullisia muutoksia.

Suuresta harmaalokkien määrästä aiheutuu taloudellista ja terveydellistä haittaa. Helsingin ja Turun lentokentillä on ollut vaaratilanteita lokkiparvien törmättyä lentokoneisiin. Ympäristöhygienia
vähenee lokkien pesimä-,

lepo- ja ruokailualueilla melun sekä kaato-

paikalta peräisin olevien jätteiden ja tautivaaran vuoksi. Lokkien
on todettu kantavan ihmiselle ja eläimille vaarallisia taudinaiheuttajia kuten salmonellaa. Ei ole kuitenkaan tietoa, missä määrin
lokit levittävät sairauksia.

Ylitiheä harmaalokkikanta on joillakin alueilla aiheuttanut saaristolinnuston yksipuolistumista. Tämä johtuu poikastappioista
(esim.

tukkasotka ja pilkkasiipi) sekä erityisesti pesäpaikkojen

menettämisestä harmaalokeille (mm. pienemmät lokit ja tiirat>. Sen
sijaan ei varmuudella tiedetä, vaikuttaako tiheä harmaalokkikanta
pesivien vesilintujen määrään.

Koska harmaalokkikannan kasvu ja siitä seuranneet ongelmat ovat
ihmistoiminnan seurausta, on perusteltua rajoittaa kantaa tarpeen
vaatiessa. Jätehuoltoa tehostamalla saadaan aikaan pysyvä kantojen
pieneneminen, mutta sen toteutuminen vaatii aikaa ja varoja. Hyväksi
keinoksi on osoittautunut myös aikuisten lintujen toistuva pyynti
asiantuntijoiden tekemänä.

Turun kaupunki on

vähentänyt harmaalokkeja vuodesta 1978 lähtien

kaupungin kaatopaikalla <60°29'
kulla <kuva 1>.

Ty~stä

N~

22°20' E> sijaitsevalla lokkilou-

on vastannut Jukka Nummelin kaupungin ympä-

ristönsuajelutaimistosta.

Laukkupyyntiin päätettiin ryhtyä mm. seuraavista syistä:
a. Laukkupyynnillä voidaan nopeasti pienentää harmaalokkikantaa
lopettamalla pesiviä aikuisia lintuja. Loukulla pyydettäessä voidaan
tarkasti valikoida linnut,

jotka halutaan hävittää -

vapautetaan (vrt. myrkytys). Lisäksi

laukkupyynti

muut lajit

on erittäin teho-

kas (vrt. ampuminen).
b. Laukkupyynti ei häiritse muita saaristossa pesiviä lintulajeja
eikä lisää harmaalakkien migraatiota eli siirtymistä toisille pesimisalueille (vrt. munien keruu,

piikkaus. ravistelu tai

vaihtami-

nen).

Laukkupyyntiin on aina liitettävä asiantunteva kannan seuranta. Se
tehdään kaksiosaisena:

a.

keväällä lasketaan munapesät riittävän

laajalla alueella saaristossa sekä b.
teydessä tapetut nuoret

kirjataan aina pyynnin yh-

ja aikuiset linnut

ta) sekä rengastetut linnut

<iänmääritys lintukirjas-

<renoastustiedoista selviää myöhemmin

linnun ikä ja renqastuspaikka). Näin saadaan tietoa pesivien parien
määrästä sekä kaatopaikalla käyvien lintujen ikärakenteesta.
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Kuva

·1.

Lokkilaukun rakenne

Laukkupyynti

Pyynti ajoitettiin aluksi
-

syyskuuhun, mutta

laajemmin pesinnänjälkeiseen kauteen heinä

my~hempinä

vuosina sitä ei ole tehty enää elo-

kuun puolivälin jälkeen <taulukko 1).

Taulukko 1. Pyyntikaudet eri vuosina 1978-88
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Laukun runko on tehty laudoista tai kevyestä alumiinista,
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jolloin

sen siirtely on helpompaa. Sen sivun pituus on viisi metriä ja
korkeus noin 0.7 metriä. Kehikon päälle naulojen varaan pingotetaan
nailonverkko,

jonka vahvuus on 2-3 mm ja silmäkoko 27-30 cm. Tällai-

sesta verkosta harmaalokit pääsevät sisälle, mutta eivät kykene
suuren siipivälinsä vuoksi pakenemaan. Laukun pohjalle heitetään
sy~ttejä.

Turussa on menestyksellisesti

lihajalosteita,
suurempi kun

kä~tetty

vanhentuneita

joita on saatu teurastamolta. Pyyntitehokkuus on

sy~ttejä

laitetaan runsaasti

ja näkyvästi häkin pohjal-

le. Laukku kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle kaatopaikalle
hiljattain tuotuja talousjätekasoja, missä lokit muutenkin ruokailevat.
Laukun annetaan pyytää 1-2 tuntia <aika vaihtelee huomattavasti>.
Kun ensimmäiset yksilöt ovat menneet sisälle, koko parvi seuraa
niitä lyhyessä ajassa <10-20 minuuttia>. Kun laukun "imu" vähenee,

se on syytä tyhjentää viipymättä, etteivät vapaat lokit pelästyisi
luennottomasti käyttäytyviä lajikumppaneitaan ja oppisi varomaan
laukkua. Ylisuuret lintumäärät ovat pahasta senkin vuoksi, että
tällöin laukussa olevat lokit vahingoittavat itseään turhaan ja
toisaalta pääsevät helpommin pakenemaan.

Loukkuun jääneet lokit ajetaan levyn avulla pieneen erotteluhäkkiin. Poistettavat yksilöt laitetaan muovisäkkeihin ja ne tapetaan
kloroformilla. Rengastetut harmaalokit nostetaan erotteluhäkkiin.
Laukun tyhjentämisen jälkeen ne mitataan sukupuolen määrittämiseksi.
Rengastustiedoista selviää myöhemmin linnun ikä ja rengastuspaikka.
Rengastetut harmaalokit

(10-15 X loukkuun jääneistä lokeista) on

vapautettu vuodesta 1980 lähtien rengastustoimiston kehotuksesta.
Muut lajit - erityisesti mainittakoon selkälokki -

vapautetaan

merilakkia lukuunottamatta.

Loukuun voi kerralla jäädä jopa 500 harmaalokkia, mutta tavallisimmin yhdellä pyyntikerralla saadaan parisataa yksilöä. Lokit eivät
ole vuosien aikana oppineet karttamaan laukkua -

samana päivänä

voidaan pyytää useita kertoja. Turussa poistettiin esimerkiksi
vuonna 1987 yli 3 000 harmaalakkia 10 päivän aikana <viitenä viikonloppuna).

Lokkikantojen seuranta

Turun laukkupyynnin yhteydessä on harmaalokkien munapesät laskettu
Airistolla, Rymättylän länsipuolella ja Gullkronan pohjoisella
selällä <missä sijaitsevat Korppoon, Nauvon ja Paraisten eteläpuolella olevat lokkiyhdyskunnat>. Munapesät on laskettu yhdellä kerralla mahdollisimman tarkasti pyyntiä seuranneena keväänä vuodesta
1978 alkaen. Pesälaskenta-alue (60°03'-60°30•N ja 21°20'-22°10'E>
sekä Turun kaatopaikalla kontrailoitujen harmaalokkien rengastuskunnat on esitetty kuvassa 2.

Turun

21
22

23

24

25

Kuva 2. Tutkimusalue.
1. Naantali, 2-3. Airisto, 5. Velkua, 6 -7. Rymättylä
8. Kustavi, 9. Iniö, 10. Trollö, 11. Nauvo, 12. Korppoo,
11-19. eteläinen saaristo, 20-22. läntinen Suomenlahti,
23-28. Suomenlahti, 29. Pori

Harmaalakin muninta alkaa huhtikuun lopulla ja eniten munapesiä on
yhdyskunnissa 17.-20. päivinä toukokuuta. Tämän jälkeen poikaset
alkavat kuoriutua ja pesiin perustuvat laskennat eivät ole enää yhtä
luotettavia. Turun seudulla pesälaskennat on tehty yleensä juuri
ennen toukokuun 20. päivää. Ajoitus on vaihdellut muutamia päiviä
vuosittain sen mukaan, miten lokkien haudonta on edistynyt.

Turun kaatopaikalla poistetut harmaalokit vuosina 1978-87

Vuosina 1978-1989 on loukkupyynnillä poistettu melkein 25 000 harmaalokkia. Poistomäärä on vaihdellut vuosittain tilastollisesti
merkitsevästi sadasta yli 5 000 yksilöön <kuva 3> ollen keskimäärin
2 000 lintua vuosittain.

Turun kaatopaikalla poistetut
harmaalokit vuosina 1977-89
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Kuva 3.

Aikuisten osuus pyyntisaaliissa on tilastollisesti merkitsevästi
kasvanut kun taas poikasten määrä on merkitsevästi vähentynyt. Tämä
johtuu pyyntiajankohdan siirtämisestä aikaisemmaksi.
Rengastettujen lintujen osuus vaihtelee vuosittain tilastollisesti
merkitsevästi sekä poikasilla että aikuisilla (kuva 4).

1-vuotiaiden

rengastusprosentti vaihtelee vuosittain välillä 2.3-30.2% ja on
keskimäärin 16.7 %. Aikuisista on rengastettu keskimäärin vain 11.0
% <vuosivaihtelu 7.7-18.6 %). Renkaiden katoaminen alentaa rengas-

tettujen aikuisten osuutta.
Noin 70 % rengastuksista tehdään Turunmaan saaristossa <Hangon ja
Kustavin välisellä alueella>. Täällä rengastusmäärät eivät ole
muuttuneet 1970-luvun lopulta alkaen <noin 3 000 harmaalakin poikasta vuosittain>, mutta Suomenlahdella rengastus on merkitsevästi
lisääntynyt <4 OOO:sta harmaalokista noin 6 OOO:een>. 1960-luvulta
lähtien rengastusmäärät ovat kasvaneet koko rannikkovyöhykkeellä.

,

Rengastettujen yksilöiden osuus pyyntisaaliissa ei ole kasvanut.

Rengastukset Turun saaristossa ja
rengastettujen harmaalokkien osuus
yksilöä
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Kuva 4.

Koska rengas ei mitä todennäköisimmin vaikuta linnun käyttäytymiseen, poistettujen harmaalokkien ikä- ja sukupuolijakauma sekä
syntymäalueet ovat samanlaiset kuin rengastetuilla yksilöillä.
Rengastetuista linnuista saadut tiedot kertovat, minkä ikäisiin ja
mitä sukupuolta oleviin harmaalokkeihin pyynti kohdistuu. Samalla
selvitetään, miltä alueilta nämä tapetut yksilöt ovat peräisin,

ts.

millä alueilla rajoitustoimet vaikuttavat tehokkaimmin (aikuisilla
migraatio ja renkaiden katoaminen vähentävät tulosten luotettavuutta> .
Vuosien kuluessa seurataan, muuttuvatko kaatopaikalla käyvien harmaalokkien ikä- ja sukupuolijakaumat sekä tuloalueet -

ja nimenomaan

sitä, muuttuvatko ne pyyntipaineen määräämään suuntaan. Siten saadaan melkoisella varmuudella tietoa pyynnin vaikutuksesta koko Turun

saariston harmaalokkikantaan.

Laukkupyynnin vaikutus Saaristomeren harmaalokkikantaan

Kaatopaikkojen merkitys harmaalokkien vuosikierrossa

Harmaalokit käyvät kaatopaikoilla harvoin haudonta- ja pesäpoikaskaudella (kuva 5).
käytt~v~n

myöhään

runsaasti

syksyll~

Monissa tutkimuksissa on havaittu lokkien tällöin
luonnonravintoa.

lol~it

My~skään

aikaisin keväällä sekä

eivät vieraile kaatopaikoilla yhtä säännölli-

sesti kuin kesällä.

Jäteravinto on tärkeää harmaalokeille kesäkuun loppupuolelta alkaen.
Tällöin niiden maara kasvaa kaikilla kaatopaikoilla,

jotka ovat

lähellä pesäluotoja. Erittäin paljon lokkeja niillä tavataan heinäkuussa,

jolloin vanhemmat hakevat suurille poikasilleen ravintoa.

Kaatopaikoilla on runsaasti

lintuja myös elokuussa,

jolloin itse-

näistyvät poikaset seuraavat yhdyskuntiensa vanhempia lintuja ravinnonhakumatkoilla. Jäteravinnolla on poikasille ilmeisen tärkeä
merkitys.

Jäteravinnon merkitys harmaalokeille
kesäaikana vuonna 1979
yksilöitä kaatopaikoilla (tuhansia)
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Kaatopaikkapyynti kannattaa siten ajoittaa kesäkuun loppupuolelta
elokuun loppuun. Tänä aikana lokkien ravinnontarve on suuri

ja ne

käyvät kaatopaikalla säännöllisesti.

Vuodenaikainen vaihtelu pyyntisaaliissa

Lokkien ikä- ja sukupuolijakautuma sekä se, miltä alueilta linnut
tulevat, riippuu tilastollisesti merkitsevästi

pyyntiajankohdasta.~

Syksyllä harmaalokkien keski-ikä laskee tilastollisesti merkitsevästi sekä koirailla että naarailla <taulukko 2}.

Taulukko 2. Harmaalokkien

II
II

KUUKAUSI

kuukausittain

KOIRAAT

NAARAAT

II

6.41 ± 3.36 <N=557>

7.64 ± 4.02 <N=489)

II

II

11 heinäkuu

11 elokuu

II

keski~ikä

1

3.95

± 3.63 <N=66)

3.18

± 3.04 <N=33)
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Jl koko

1

11 aineisto:

1

11

II
II

5. 34 ± 3. 69 ( N=960)

5. 93 ± 4. 32 ( N=793)

Lentopoikaskaudella heinäkuussa valtaosa <79

Y.)

11

saaliista on aikui-

sia, yli 4-vuotiaita lintuja. Niiden määrä vähenee jyrkästi heti
elokuussa <kuva 6>. Esiaikuisia lintuja saadaan niin ikään eniten
heinäkuussa, mutta niiden väheneminen syksyllä ei ole niin selvää
kuin aikuisten.

Pyydettyjen harmaalokkien ikä- ja
sukupuolijakauma eri kuukausina
yksilöitä
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Kuva 6.

Ensimmäiset 1-vuotiaat poikaset ilmestyvät kaatopaikalle heinäkuun
loppupuolella ja ne lisääntyvät räjähdysmäisesti heinä -.elokuun
vaihteen jälkeen.

Täll~in

poikasten osuus on 44 %. Koska aikuisten

määrä pyyntisaaliissa vähenee huomattavasti nopeammin kuin niiden
määrä kaatopaikalla,

laukkupyydys valikoi enemmän varomattomampia

poikasia. Tätä tukee vielä tulos,

jonka mukaan aamupäivän ensimmäi-

sillä pyyntikerroilla saadaan merkitsevästi enemmän poikasia kuin
iltapäivällä.
'
Aikuisten harmaalokkien sukupuolijakauma on kesällä tasaisimmillaan

(koiraita 5·2 X>. Sitä vastoin syyspyyntien yhteydessä on saatu
tilastollisesti merkitsevästi enemmän koiraita. Tämä johtuu aikuisten/koiraiden yleistymisestä pyyntisaaliissa elokuussa (62 Y.>.
"''ntirlirlPn c;••k~tnllnli

iakauma on tasainen aina svvskuuhun asti-

1- ·
.iol-

lain pyydetyistä poikasista suurin osa on koiraita (62 X>. Esiaikuisten ikäryhmässä koiraita on aina noin
valikoine erityisesti koit-aita,,

~5

%. Pyydys ei kuitenkaan

sillä viime vuosina pyyntisaaliis-

sa on ollut enemmän naaraita ja toiseksi, sukupuolijakauma säilyy
muuttumattomana pyyntipäivän kuluessa.

Pyynti kannattaa ajoittaa nimenomaan heinäkuuhun,

jolloin kaato-

paikalla on miltei yksinomaan aikuisia lokkeja <tulos on merkitsevä). Turussa pyynti on ensimmäisiä vuosia lukuunottamatta keskitetty heinäkuuhun ja elokuun alkuun.
määrä aikuisia kuin

1970-luvulla~

Kesäpyynnillä lopetetaan sama

mutta "turha'• poikasten tappaminen

on tilastollisesti merkitsevästi vähentynyt

(kuva 7). Kun tarkastel-

laan koko pyyntiaineistoa sekä kesän että syksyn osalta, ovat !vuotiaat kuitenkin vielä suurin yksittäinen ikäluokka,
on kohdistunut

<kuva 8).

Pyydettyjen harmaalokkien ikä- ja sukupuolirakenne vuosittain 1978-87
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Kesäaikainen pyynti ei ole muuttanut harmaalokkikannan sukupuolijakaumaa tutkimusalueella, sillä se kohdistuu melko tasaisesti kumpaankin sukupuoleen muiden paitsi esiaikuisten lokkien kohdalla.
Tämä ikäryhmä on kuitenkin niin pieni

(alle 20 %>,ettei se vaikuta

paikalliseen kantaan merkitsevästia
Rengastustietojen perusteella kaatopaikan vaikutusalue muuttuu
tilastollisesti merkitsevästi heinäkuusta syyskuuhun. !-vuotiaat ja
nuoret liikkuvat syksyllä laajemmalla alueella kun taas aikuiset
ovat paikallisempia.
Eräillä alueilla rengastettuja harmaalokkeja saadaan pyydyksestä
enemmän kesällä Ckesäpyyntialueet) kun taas toisilta lintuja tulee
runsaammin vasta syyspuolella (syyspyyntialueet). Ero on tilastollisesti

merkitsev~.

Kesäpyyntialueita lähisaaristossa (alle 70 km

etäisyydellä) ovat läntinen Rymättylä ja Nauvo. Toisaalta
kaukana rengastettuja lokkeja
aikana,

l~ydetään

my~s

Turussa nimenomaan kesällä

jolloin harmaalokkien pitäisi pesinnän vuoksi olla kaikkein
~

)

paikallisimpia. Hyvin todennäk~isesti nämä linnut ovatkin siirtyneet.
pesimään lähemmäs Turkua. Tällaisia tulomuuttoalueita ovat Suomenlahti sekä Hangon, Hiittisten ja Utön seudut Saaristomeren eteläosissa. Syksymmällä kaatopaikka on tärkeä ravintolähde Trollön,
Korppoon ja pohjoisen saariston harmaalokeille. Pyynnin ajoittaminen
heinäkuuhun saattaa vähentää pyynnin vaikutusta näiden alueen kantoihin.
Kesäpyyntiin siirtymisen jälkeen näin näyttääkin tapahtuneen: Trollössä ja Korppoossa rengastettuja lokkeja tavataan kaatopaikalla yhä
vähemmän kun taas Nauvon ja Rymättylän koloniaista tulevien lintujen määrä on lisääntymässä. Tulos on saatu nk. vetovoimaluvun avulla
(selitetään tekstissä myöhemmin; kuva 14).

Pyynnin vaikutus harmaalokkikannan rakenteeseen

Vuosittain pyyntiajankahta on vaihdellut huomattavasti. Koska heinäkuussa loukulla on pyydetty joka vuosi

ja koska pyynti nykyisin

ajoitetaan heinäkuuhun, kaatopaikalla käyvien harmaalokkien ikä- ja
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heinäkuussa.
Kuvassa 9. on esitetty kaatopaikalta heinäkuussa pyydettyjen harmaalokkien ikä- ja sukupuolijakauma vuosina 1978-87. !-vuotiaita on
vielä hyvin vähän (5 %)

ja valtaosa lokeista on aikuisia <79 %).

Pyynti ei kuitenkaan kohdistu tasaisesti aikuisten ikäryhmään, vaan
erityisesti nuoriin, 5- ja 6-vuotiaisiin aikuisiin,
eivät vielä edes pesi

jotka kaikki

(40% koko pyyntisaaliista).

Kesällä pyydettyjen harmaalokkien
ikä- ja sukupuolijakauma vuosina 1978-87
yksilöitä

1

2-4

5-6

7-8
9-10
ikä (vuosina)

~ Koiraat

11-14

15-24

111 Naaraat

Kuva 9.

Aikuisten ja 1-vuotiaiden sukupuolijakauma on kesällä melko tasainen
(ed. 48 X, N=995;

jälk. 44 X, N=179 naaraita>. Sitävastoin esiai-

kuisista linnuista on naaraita vain 38 %. Tämä ikäryhmä on pieni
(13 Y.).

Kontrolloitujen lintujen keski-ikä on noussut tilastollisesti merkitsevästi heinäkuussa. Sitä vastoin syksyllä kaatopaikalla käyvie~
lokkien keski-ikä on laskenut. Suuntaus johtunee siitä, että nuorimpi~

aikuisikäluokkia (5-6 -vuotiaita) poistetaan erittäin tehokkaas-

ti./ Kesällä tämä ikäryhmä ei ole alentamassa aikuisten lintujen
keski-ikää ja syksyllä sen pienennyttyä nuorempien osuus on kasva-

nut. Lisäksi vanhojen yksilöiden osuus rengastetuista linnuista on
koko ajan

lisä~ntynyt.

Tämä johtuu osittain siitä, että

re~gastui

yleistyi merkittävästi vasta 1960-luvun puolivälistä alkaen. Ajan
kuluessa saadaan siten yhä enemmän yli 20 vuotta vanhoja lintuja,
joista vanhimmat ovat tähän mennessä olleet 24-vuotiaita.
Pyynti on verottanut tilastollisesti merkitsevästi enemmän koiraita,
joita on ollut pyyntisaaliissa 54 Y. Pyynnin jatkuessa harmaalokkikannan sukupuolirakenne saattaa muuttua naarasvoittoiseksi. Tämä
näkyy pyyntisaaliissa 1980-luvulla (kuva 7>.

Pyyntitehon kohdistuminen saariston eri osiin

Heinäkuussa harmaalokkeja tulee Turun kaatopaikalle kaikkialta
Turunmaan saaristosta pääasiallisesti alle 70 kilometrin etäisyydeltä. Tieto perustuu rengastustietoihin sekä kaatopaikalla tarjottuihin makkara-nauhasyötteihin. Nauhoja on löydetty myöhemmin us~isf
ta lokkikolonioista Kustavin ja Hiittisten väliseltä alueelta. Kuitenkin kaatopaikkaravinnon merkitys vaihtelee merkitsevästi alueittain ja jopa läheisten kolonioiden välillä on suuria eroja.

T~run

~aatopaikalla

käyvistä harmaalokeista valtaosa tulee 40-60

kilometrin päästä (kuvat 10 a-c.ja 11 >.Kauempaa tulleiden lokkien
osuus on pieni,

joskin kasvava. Pyynti vaikuttanee siten pesivään

kantaan 60-70 kilometrin etäisyydellä. Kesällä aikuiset lokit tulevat tilastollisesti merkitsevästi

laajemmalta alueelta kuin nuoret

ja samoin naaraat merkisevästi laajemmalta alueelta kuin koiraato

Kesällä pyydetty jen harmaalokkien
etäisyys syntymäpaikasta 1978-87
osuus (%)
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Kuva 11.
Erittäin suuri osa, noin 80 'l.,

kaikista kesällä pyydystetyistä

harmaalokeista on rengastettu pohjoisen Gullkronan selän koillisosissa sijaitsevissa suurissa kolonioissa <kuvat 12 a-c). Pyydystet~{
tyjen lokkien keskittyminen Gullkronan alueelle ei ole kuitenkaan
todellisuudessa näin selvää, sillä rengastus ei ole tasaise$ti
jakautunut saaristossa. Tilastollisesti merkitsevästi eniten lintuja
(83 X> rengastetaan juuri koillisen Gull.kronan suurissa kolonioissa
(kuva -13). Mitä suurempi on rengastettujen poikasten määrä jollakin
alueella sitä enemmän niitä saadaan laukusta kaatopaikalla. Pyynnin
tehokkuutta tämä ei paljasta, sillä sellaisilta alueilta,
poikasia ei ole rengastettu, ei

joissa

luonnollisestikaan saada kontrolleja

- huolimatta siitä, kuinka suuri osa lokeista vierailee kaatopaikalla ja jää loukkuun.
Pyynnin vaikutuksen selvittämiseksi on tutkittu, kuinka suuri osa
tietyllä alueella keväällä rengastetuista poikasista saadaan laukusta ja verrattu sitä alueiden keskiarvoon. Tämä nk. vetovoimaluku
kuvaa kaatopaikan tärkeyttä ravintolähteenä tietyn alueen lokeille
verrattuna muiden alueiden tilanteeseen (aikuisten lintujen osalta
se ei ole enää luotettava yli 70 km etäisyydellä>. Lokkien riippuyuus Turun kaatopaikasta on esitetty kuvassa 14.
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Kuva 14. Kaatopaikkaravinnon merkitys harmaalokeille eri alueilla. Suhteellinen vetovoimaluku.

Vaikka luku perustuu 1-vuotiaiden rengastus-ja kontrollimääriin, se
ilmentää jossain määrin myös kaatopaikan merkitystä saman alueen
aikuisille linnuille, sillä mitä enemmän alueelta saadaan nuoria
sitä enemmän sieltä tulee myös aikuisia <tulos tilastollisesti
merkitsevä>. Tämä pätee vain sillä alueella,

jossa pyynti todella

vaikuttaa pesivään kantaan (70 kilometrin etäisyydellä kaatopaikasta> .. Nuoret

todennäk~isesti

yleensä seuraavat yhdyskunnan vanhempia

lintuja ravinnonhakumatkoille. Varsinaisella pyyntialueella poikasten osuus tietyltä alueelta tulevista lokeista on tavallisesti 1620 X <kuva 15>. Kauempaa tulleet nuoret lokit eivät tule Turkuun
vanhempien mukana, vaan ovat todennäköisesti itsenäisiä vaeltajia,
sillä niiden määrä ei ole millään tavalla riippuvainen aikuisten
määristä. Eräiltä alueilta tulee pääasiassa nuoria lintuja <Tenhola
ja Hanko) kun taas toisilta saapuu miltei yksinomaan aikuisia <Tam-

misaari

ja Inkoo).

Suurin pyyntipaine kohdistuu Nauvossa ja

sijaitseviin

Troll~ssä

yhdyskuntiin <30-50 km etäisyydellä). Siellä rengastetuista !-vuotiaista linnuista saadaan kaatopaikalla kiinni suurempi osa kuin
missään muualla. Dragsfjärdin itäpuolella ja Rymättylän länsipuolella pesivät harmaalokit käyvät myös

säänn~llisesti

Turun kaatopaikal-

la (40-70 km etäisyydeltä>. Läntisen Saaristomeren kolonioista käy
lintuja (ainakin

poikas~a)

Turussa yllättävän paljon aina Parista

asti. Todennäköistä on, etteivät lokit tee näin pitkiä ruokailumatkoja, vaan osa niistä lähtee heti pesintäkauden jälkeen itään päin
Suomenlahdelle siirtyäkseen hiljalleen talvehtimisalueilleen eteläiselle Itämerelle.
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Kuva 15. Nuorten o·suus· eri a"lueilta tulleista lokeista ..

Pohjoisesta lähisaaristosta <Airiston -

Velkuan alueelta)

tulee

rengastettuja lokkeja hyvin vähän. Eniten tähän vaikuttaa tietysti
rengastustoiminnan vähäisyys, mutta myös se, että näiden alueiden
lokit eivät jostain syystä käy Turun kaatopaikalla yhtä säännöl-

lisesti kuin kauempana saaristossa pesivät lajitoverinsa. Osa niistä
hakee ilmeisesti ravintonsa Naantalin - Maskun kaatopaikalta, sillä
siellä tavataan satoja lokkeja läpi kesän.
Suomenlahden harmaalokkikantaan ei Turun laukkupyynti vaikuta, sillä
läntiseltä Suomenlahdelta on peräisin vähemmän kuin 1 X. rengastetuista ja Espoosta

itää~

vanhoja

Kaatopaikalla kontrolloiduista aikuisista lin-

yksil~itä.

olevilta alueilta saadaan vain joitakin

nuista yhteensä alle 7 X ja nuorista alle 1 X on rengastettu Saaristomeren ulkopuolella.

Turun

saari~ton

pesivässä harmaalokkikannassa tapahtuneet muutokset

Pesälaskenta-alueella, Airistolla,· Velkuassa, Rymättylän länsipuolella sekä pohjoisen Gullkronan alueella pesii noin 1 600 harmaalokkia. Niiden määrä on vähentynyt huomattavasti 1970-luvun lopulta
lähtien (noin 35 X>,

jolloin samalla alueella harmaalokkeja arvioi-

tiin pesivän noin 2 500

yksil~ä.

Laskettujen pesäluotojen määrä on

vaihdellut vuosittain 14-38:aan ollen keskimäärin 24 luotoa.
Lasketuissa yhdyskunnissa on ollut keskimäärin 31 munapesää <N=301>,
mutta kolonioitten koko on vaihdellut tilastollisesti merkitsevästi
eri alueilla.

Harmaalokit pesivät Turun saaristossa yleisimmin joko

yksittäispareina tai muutaman parin ryhminä tai pieninä 20-40 parin
yhdyskuntina eli kolonioina <kumpaakin tyyppiä yli 20 X>. Eri kokoisten kolonioiden runsaus on esitetty kuvassa 16. Muutamassa
suurimmassa koloniassa on parhaimpina vuosina laskettu 120-150
pesää.

Harmaalokkikolonioiden esiintyminen
Turun saaristossa
osuus(%)

1-5

6-10

11-20
21-40
41-60
61-80
yhdyskunnan koko (munapesiä)

81-100

yli 100

Kehitys kolonioissa

mB

selvästi taantuvia

~ ei selvää taantumaa

~ kasvaviä

Kuva 16.
Koloniat ovat sitä suurempia mitä kauempana saaristossa ne

sijait~

sevat. Pesälaskenta-alueen suurimmat yhdyskunnat sijaitsevat yli 40"
km päässä
ja

Ini~ssä

ulkosaaristovy~hykkeessä.

Täällä, Gullkronassa, Korppoos$a

tavataan harvoin alle 40 parin ryhmiä ja tavallisesti

yhdyskunnissa pesii näillä alueilla vähintään 60 paria.
Sisäsaaristossa, Airistolla ja Velkuassa, on runsaasti yksittäispesij~itä

ja pieniä yhdyskuntia,

joissa on korkeintaan 20 paria.

Rymättylän länsipuolella sijaitsevassa välisaaristomaisemassa on
monta pesäluotoa,

joilla pesii y~sittäisiä pareja ja toisaalta jopa

60 parin kolonioita. Suurimmat koloniat ovat keskittyneet alueen
eteläosiin, mereisempään

ympärist~ön.

Vuodesta 1978 alkaen näiden kolonioitten kehitystä on seurattu
laukkupyynnin vaikutusten selvittämiseksi. Koko alueen harmaalokkikanta on taantunut pyynnin aikana vuosittain keskimäärin 8.33 X
ja keskimääräinen koloniakoko on kutistunut noin 35:sta noin 20:een
(kuva 17) ..
Kuvissa 18 a-h on kuvattu yksittäisten kolonioiden kehitystä eri
alueilla. Yhdyskunnissa, erityisesti Gullkronassa ja Rymättylän
lounaisimmissa osissa, tapahtui dramaattisia muutoksia aina 1980luvun puoliväliin asti
vähenivät yli

ja koko pesälaskenta-alueella munapesät

10 % vuodessa. Vuonna 1980 kanta romahti kolmMnneksPn

---

(

muualla paitsi Velkuassa ja Korppoossa. Tätä seurasi vuonna 1981
parimäärien suuri lisäys <yli 9 %) Gullkronan ja Airiston.kolonioissa. Se johtui todennäköisesti

si~tä,

että aikuisia lokkeja siirtyi

pesimään muualta näille alueille sekä osittain myös heikosta pyyntitehosta kahtena edellisenä vuonna. Myöhemmin 1980-luvulla yhdyskuntien parimäärien vaihtelut ovat olleet pieniä vuoteen 1989 asti.
Airistolla ja Trollössä koloniat ovat alkaneet hitaasti kasvaa
vuodesta 1985 lähtien. Vuonna 1989 koko laskenta-alueella keskimääräinen lisäys oli melkein 28 X,

joka ilmeisesti

johtui taas lokkien

migraatiosta Trollön alueelle: siellä havaittiin 44 uutta munapesää.

Harmaalokkikannan ja kolonioiden kehitys
saaristossa pyyntivuosina 1978-89

koloniakoko

pesämuutos (%)
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Kuva 17.

Airistolla ja Velkuassa pesivien parien määrä ei ole laskenut pyynnistä huolimatta. Tulos tukee edellä esitettyä vetovoimalukuun
perustuvaa·käsitystä,

jonka mukaan pohjoisen lähisaariston lokit

eivät käy säännöllisesti Turun kaatopaikalla. Sitä vastoin Gull1 ..

kronan <erityisesti Nauvon)

ja Rymättylän harmaal6kkiyhdyskunnat

ovat nykyisin pienentyneet noin kolmanneksen siitä, mitä ne olivat
pyynnin alkaessa. Näillä alueilla pyynti vaikuttanee -

tulomuutos-

ta huolimatta- tehokkaimmin, sillä niiden vetovoimaluku on suuri.
Tosin Trollön ja Korppoon alueilla kannan väheneminen on loppunut
ja yhdyskunnat ovat alkaneet jopa hieman kasvaa. Tämä johtuu voimakkaan tulomuuton lisäksi siitä, että nämä alueet ovat syyspyyntialueita: nykyinen kesäpyynti ei vaikuta· näillä alueilla yhtä tehokkaas-

ti kuin 1970-luvun lopussa syksyllä jatkuneet pyynnit.
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Pyynnin vaikutus yhdyskuntien kokoon

Lokkikolonioiden koko on 1970-luvun lopulta lähtien pienentynyt
tilastollisesti merkitsevästi.
keskisuuret yhdyskunnat,
täispesinnät

M~ärällisesti

eniten ovat taantuneet

joissa on 40-80 pesivää paria, sekä yksit-

<yli 85 X tapauksista;

kuva 11). Suhteellisesti eniten

taantuvat kuitenkin pienet pariryhmät (alle 10 paria). Tällaiset
koloniat ovat hyvin epävakaita ja häviävät usein lokkien siirtyessä
pesimään muualle. Pienistä ja keskisuurista kolonioista on yli 6ö
X ollut taantuvia. Yli

100 pesivän parin suurkolonioissa on 1980-

luvun lopulla havaittu useammin kasvua (59 X tapauksista> kuin
tappioita.
Loukkuun jääneistä linnuista valtaosa tulee suurista kolonioista.
Tulos Dn merkitsevä sekä aikuisten että nuorten osalta. Lopetettujen
lokkien määrän lisääntyessä <pyyntitehon kasvaessa) harmaalokkien
pesimäkoloniat ovat pienentyneet (kuva 19).

Pyyntimäärät ja harmaalokkikolonioiden
koko Turun saaristossa vuosina 1978-89
koloniakoko (x)

poistetut yksilöt (tuhansia)
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Laukkupyynti rajoittaa tulosten per-usteella tehokkaimmin keskisuuria
(40-80 parin) kolonioita. Koska Turun saaristossa harvoin esiintyy
suurempia yhdyskuntia, on näiden kolonioiden taantuminen pienentänyt
keskimääräistä koloniakokoa.

1980-luvun lopulla Gullkronan suurim-

piin kolonioihin on siirtynyt lintuja eteläisemmiltä alueilta, mikä
on aiheuttanut kannan kasvua ja yhdyskuntien suurenemista.

Pyynnin vaikutus pesivään harmaalokkikantaan

Vaikka laukkupyynnin avulla onkin pystytty rajoittamaan laskentaalueen harmaalokkikantaa,
koko alueella (kuva 20

tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä

>. Tähän vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

a. korvaava migraatio, b. kannan nopea kasvu ensimmäisinä pyyntivuosina c. kaikkia yhdyskuntia ei ole laskettu vuosittain, d.
nuorten, ei-pesivien suuri osuus pyyntisaaliissa joinakin vuosina,
e.

ilmoitettujen poistomäärien epätarkkuus.

Yhtenä syynä on

my~s

aikuisia yksilöitä,

se, että pyynti verottaa erityisesti nuoria
jotka eivät läheskään kaikki vielä pesi. Niiden

poistuma kannasta näkyy munapesien määrässä vasta parin vuoden
kuluttua. Kun kantojen kehitystä eri alueilla verrataan pyyntimääriin, tällainen parin vuoden viive onkin usein havaittavissa.

Pyyntimäärät ja harmaalokkikannan kehitys Turun saaristossa vuosina 1978-89
poistetut yksilöt (tuhansia)

pesämuutos (%)
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Kuva 20.
Pyynnin vaikutusta kantaan voidaan tutkia paitsi edellä kuvatulla
tavalla <suora vertailu poisto- ja pesämäärien välillä) myös tarkastelemalla pyydettyjen lokkien alkuperää eli sitä, mille alueille
pyynti on kohdistunut. Pesivien parien määrä vähenee selvemmin
alueilla,

joista käy paljon lintuja Turun kaatopaikalla (suuri

vetovoimaluku>; ts. mitä tärkeämpi kaatopaikka on alueen harmaalokeille sitä enemmän paikallinen kanta taantuu seuraavana vuonnao
Tulos on suuntaa-antava.
Mitä suurempi on tietyn alueen lintujen osuus pyyntisaaliista sitä
enemmän pesivä kanta taantuu tällä alueella. Tulos on merk.itsevä
ainoastaan 1-vuotiaiden osalta. Aikuisten lokkien kohdalla korrelaatio on heikompi migraation vuoksi: pesimäalueet eivät ole aina
alueita,

joilla ne on poikasina rengastettu.

Paikallisen harmaalokkikannan kehitykseen vaikuttavat laukkupyynnistä johtuvan suuren aikuiskuolevuuden lisäksi migraatio,
pääasiassa tulomuuttoa. Yli 20 000

yksi~ön

joka on

poistaminen olisi muussa

tapauksessa romahduttanut Turun saariston kannat ellei alueelle
tulisi

jatkuvasti uusia yksilöitä suurista,

laukkupyynnin vaikutus-

alueen ulkopuolella olevista kasvukeskuksista. Koska parimäärien
kehitystä ei ole tehokkaasti seurattu muualla paitsi Hangon selällä,
harmaalokkien migraatiosta ei
merkittävässä määrin

lokk~ja

juuri tiedetä. Luultavaa on, että
tulee aina 100 km päästä,-Saaristomeren

uloimmista kolonioista. Läntisellä Suomenlahdella <Hanko - Tammisaari)

ja Kustavissa rengastettuja lokkeja on alkanut esiintyä useammin

Turun kaatopaikalla. Hangon läntisellä selällä parimäärät ovat
vähentyneet, mikä saattaa johtua siitä, että alueen linnut ovat
siirtyneet pesimään sisemmälle Turunmaan saaristoon. Lokkien siirtymisiä olisi

jatkossa tutkittava tekemällä määräajoin laajoja

laskentoja koko Saaristomeren alueella tai olemalla tiiviissä yhteistyössä saaristossa liikkuvien asiantuntijoiden ja harrastajien
kanssa.

Laukkupyynnin ja siihen liittyvän harmaalokkikanrian seurannan kehittäminen

Laukkupyynti pitää suhteuttaa paikallisen harmaalokkikannan kokoon
ja se kannattaa ajoittaa heinäkuuhun. Kaatopaikan vaikutusalue
riippuu poistettujen lokkien määrästä ja kaatopaikan koosta. Kun
lokkeja tapetaan vuosittain vähintään

~

000 yksilöä alueen suurim-

malla kaatopaikalla, pystytään harmaalokkikantaa rajoittamaan kymmenien kilometrien säteellä, sillä näiltä kaatopaikoilta lokit hakevat
ravintoa säännöllisesti 60-70 kilometrin etäisyydeltä.
Laukkupyynnin avulla pystytään kantaa pitämään kurissa todella
tehokkaasti, kun seuraava pyyntipaikka sijoitetaan sopivalle etäisyydelle.

Esimerkiksi, kun Turun kaatopaikan laukkupyynnin vaikutu-

salue on 60-70 kilometriä, niin seuraava pyyntipaikka tulisi olla
120-140 kilometrin päässä Turusta vastaavan suuruisella rannikon
kaatopaikalla. Pienemmillä kaatopaikoilla ja vähäisemmillä poistomäärillä pyynnin vaikutusalue on suppeampi

ja tällöin pyyntipaikkoja

täytyy olla tiheämmässä.
Tämän tutkimuksen perusteella uskomme, että maamme koko harmaalokkikanta voidaan pitää halutulla tasolla vajaan kymmenen lokkilaukun
turvin. Nämä sijoitetaan Turun, Helsingin, Tampereen ja Porin kaatopaikoille sekä esimerkiksi Vaasaan, Ouluun, Hämeenlinnaan, Jyväskylään ja Kuopioon. Pyynnin täytyy kuitenkin olla säännöllistä ja
tehokasta (1 000-2 000 yksilöä vuosittain>. Muussa tapauksessa
pyyntipaikkoja on oltava enemmän.

Harmaalokkikannan kehityksen seuraamiseksi pitää pyytäjien olla
yhtei~ty~ssä

renqastajien

kanssa~

jotta pyynnin vaikutusalueella

renqastus olisi riittävää. Näin ei vielä Turun saaristossa ole.
Joiltakin alueilta ei siitä syystä saada rengastettuja lokkeja,
vaikka ne todennäköisesti

käyv~t

kaatopaikalla säännöllisesti. Myös

pesälaskenta-alueen tulee olla edustava ja tarpeeksi
kenta- ja renqastusalueiden on oltava

laaja. Pesälas-

jotta kantojen

yhteneviä~

kehitystä pystytään arvioimaan loukkupyydyksestä saatujen rengastettujen lintujen avulla.

Pesälaskenta-alueen lisäksi on seurattava myös koko alueen saariston
harmaalokkikanto~

Laajempaa seurantaa ei

kannata tehdä

joka vuosi,

vaan esimerkiksi viiden vuoden välein. Toisena vaihtoehtona on
t i i v i s y h t e i s t yö saa r i s t o s s a. 1 i i k k u v i en ,- e n g a s t a

j

i en t a i mu i d en

asiantuntijoiden kanssa.

Harmaalokkien hävittämistä tulee harkita tilannekohtaisesti

ja eri

asiantuntijoiden näkemykset huomioon ottaen. MikJli kantaa päätetään
rajoittaa, on sen tilaa kuitenkin jatkuvasti seurattava. Työ
tehtävä asiantuntijoiden valvonnassa.

o~

