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Pikkutiiran Sterna albitrons pesimisestä Siikajoella
OLAVI HILDEN & RISTO A. VÄISÄNEN

Kesällä 1971 kävimme 21 .6 . Siikajoen suiston
edustalla olevalla Simppusäikkä-nimisellä luodolla, jolla pesii maamme tiettävästi suurin
pikkutiirayhdyskunta . Saari on joen tuomasta
lietteestä ja hiekasta syntynyt laajahko, aivan
matala luoto, jonka pääosa on alavaa, yksittäisiä pajupensaita kasvavaa niittyä ja lietteistä
luhtarantaa, mutta jonka länsireunan muodostaa pitkä, leveä hiekkaselänne .
Tutkimme hiekkaselänteen huolellisesti, ja
yhteensä löytyi 10 pikkutiiran pesää. Ne sijaitsivat lajille tyypillisesti paljaalla hiekka-alustalla ja hajallaan parinsadan metrin matkalla,
lähimmätkin usean metrin päässä toisistaan.
Pesyeiden munamäärät olivat 2X2, 7X3 ja

1 X 4. Ne varmistettiin vesikokeella täysilukui-

siksi, mutta nelimunaisessa pesässä yksi muna
oli poikkeavan värinen ja ilmeisesti vieraan
naaraan munima. Yksi pesistä oli tuhottu:
kaikki 3 munaa rikottuina (karikukko?) . Näin
ollen yhdeksästä asutusta pesästä yksi saattoi
olla uusintapesye, mutta koska toisaalta ilmeisesti kaksi naarasta oli muninut samaan pesään,
oli todennäköinen parimäärä 10 .
Pesälöytöjen osoittama parimäärä ylitti selvästi ennakkoarviomme, sillä emojen lukumäärän perusteella pikkutiiroja ei olisi luullut
pesivan montakaan paria: linnut pysyttelivät
jatkuvasti hajallaan, niin että viittä enempää
ei kertaakaan havaittu yhtaikaa . Enimmäkseen
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KUVA 1. Siikajoen pikkutiirapesyeiden munintapäivät kesäkuussa 1971 haudonta-asteen perusteella laskettuna sekä pesyeiden munamäärät.
ne lentelivät melko kaukana saaren ympärillä,
usein 2-3 yksilöä yhdessä ja toisiaan takaaajaen, eivätkä tulleet pesiensä yläpuolelle varoittelemaan kuten kala- ja lapintiirat .
Kolmessa pesässä osa munista oli jo säröillä,
muista pesistä munintapäivä määritettiin vesikokeen osoittaman hautomisasteen avulla . Munintapäiväksi otettiin pesyeen kaikista munista
laskettu keskiarvo, joten todellisuudessa 1 . muna oli munittu yleensä 1-2 vrk aikaisemmin .
Tulokset on esitetty oheisessa piirroksessa
(keskimääräisenä hautomisaikana on käytetty
arvoa 20 .5 vrk) . Sen mukaan muninta yhdyskunnassa alkoi kesäkuun alkupäivinä, minkä
jälkeen tuli neljän päivän tauko ja uusi munintavaihe 8-13 .6 . Tauko johtui ilmeisesti siitä, että lämpimän ja kauniin kuunvaihteen jälkeen vallitsi 3-8.6 . hyvin kylmä sää ja kova
pohjoistuuli, mikä saattoi viivyttää muninnan
alkamista. Myöhäisin, n. 17 .6 . munittu pesye
oli todennäköisesti uusinta. Pesinnän ajoittumisessa kiintyy huomio sen varhaisuuteen: vähät aikaisempien vuosien pesälöydöt Hailuodosta (KAAKINEN 1968, KOMONEN 1969) ja
Lohtajalta (CASEN & HONGELL 1972) samoin
kuin Luulajan saaristosta Ruotsin puolella
(SOIKKELI 1962) ovat miltei järjestään myöhäisempiä, ja monissa pesissä on ollut munia
vielä heinäkuussa . Piirroksessa on esitetty
myös pesyeiden munamäärä suhteessa munimisaikaan ; sen mukaan molemmat 2-munaiset pesyeet oli munittu kauden lopulla.
Samalla hiekkaselänteellä pikkutiirojen kanssa pesi n. 15 paria lapintiiroja . Muita lokkilintuja edustivat 2-3 paria kalatiiroja ja muutama kalalokkipari. Aikaisemmin saarella pesineitä räyskiä (TENOVUO 1957) ei nyt näkynyt. Muun pesimälinnuston rungon muodostivat monet kahlaajalajit : summittaisen arvion
mukaan saarella pesi suokukkoja 8, punajalka-
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vikloja 8, tyllejä 5, lapinsirrejä 5 ja karikukkoja 2 paria sekä yksi isokuovi-, pikkutyllija suosirripari . Useita tukkasotkia lähti pesiltään, kiurulla oli lentopojat ja ruokokerttunen
lauloi pajukossa.
Simppusäikän pikkutiirakolonia löytyi tiettävästi 1968, jolloin saksalainen ornitologi
Achim Bruch totesi luodolla 19-20.8 . vähintään 6 paria ruokkimassa osaksi jo suurikokoisia poikasiaan (ks. TENOVUO 1969a) . Seuraavana kesänä Heikki Haveri laski 18 .7 . saarella 10 emolintua ja löysi 2 pesää (toisessa 2
munaa, toisessa 1 muna + 1 poikanen) sekä
2 isohkoa poikasta ; 20 .8 . paikalla oli vielä 5
hätäilevää emoa ja 4 lentopoikasta (ks. TENOvuo 1969b) . Kesällä 1970 yhdyskunnan suuruudeksi ilmoitettiin 6 paria, ja 7 poikasta
rengastettiin (VUORINEN 1971) . Miten kauan
yhdyskunta on Simppusäikällä pesinyt, ei ole
tarkoin tiedossa . Ainakaan 1955 laji ei vielä
asustanut saarella TENovuon (1957) siellä
käydessä, tuskin myöskään 1957 kirjoittajista
Hildenin ajaessa melko läheltä paikan ohi.
Luultavasti laji on asettunut Simppusäikälle
1960-luvun alussa, jolloin muutaman parin
kanta alkoi vakituisesti pesiä myös Hailuodossa .
Olisi hyvin aiheellista, että Simppusäikkä
saataisiin rauhoitetuksi luonnonsuojelulain nojalla, sillä sen pikkutiirayhdyskunta samoin
kuin muukin pesimälinnusto on hyvin alttiina
retkeilijöiden, telttailijoiden ym . häirinnälle
tällä melkein mantereessa kiinni olevalla luodolla.
S u m m a r y : A northern colony of the Little
Tern in Finland.
On the small islet of Simppusäikka located on
the west coast of Finland, about 40 km southwest of Oulu, ten nests of this species, rare
in Finland, were found on 21 June, 1971 . The
clutch-sizes and laying dates (calculated on the
basis of immersion tests) are illustrated in the
figure . The abnormal clutch of four eggs was
probably layed by two females (one egg
different from others).
The colony of Siikajoki, the largest known
in Finland, was found in 1968 (at least 6
pairs), but in 1955 no Little Terns nested on
the islet. Probably it was colonized at the
beginning of the 1960's at which time the
species started to breed regularly at nearby
Hailuoto .
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