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Pesivä kalatiirapopulaatio tehdashallin katolla
TUOMO HAKALA & MIKKO JOKINEN

Lintujen sopeutumista urbaaniin ympäristöön
on selvitelty jonkin verran ornitologisessa kirjallisuudessa . Varsinkin lokkilintujen esiintyminen kaupungeissa ja tämän ilmiön tausta on
ollut tutkimusten kohteena (TOOK 1955,
GOETHE 1960) . Tiiroista ei kuitenkaan ole
tällaisia havaintoja, joten seuraavalla havainnolla, joka koskee kalatiiran Sterna hirundo
pesintää Tampereen kaupunkialueella sijaitsevalla tehdasalueella, lienee laajempaakin mielenkiintoa .
Pesimäpaikka

Tiirat olivat valinneet pesimäpaikakseen Rauma-Repola Oy :n Lokomon tehtaiden v. 1960
valmistuneen huoltokorjaamorakennuksen katon. Tiedot lintujen pesinnän alkamisesta ovat
niukat . Tehtaan henkilökunnan mukaan tiirat
ovat olleet paikalla jo 1960-luvun puolivälistä,

todennäköisimmin vuodesta 1966 saakka . Ornitologien tekemiä havaintoja tehdasalueen yllä
lentelevistä tiiroista on vasta vuosilta 196971 . Kävimme kesällä 1971 kahdesti paikalla ja
varmistuimme pesinnästä .
Huoltokorjaamohallin kattotasanne on noin
10 m korkea, 60 m pitkä ja 10 m leveä. Vastaavanlaisia paikkoja oli alueella muitakin, mutta
niillä ei tiiroja tavattu. Kattotasanne on päällystetty karkealla hiekalla ja sitä ympäröi 30
cm korkea reunus . Kaksi reunuksen korkuista
väliseinää jakaa kattotasanteen kolmeen yhtä
suureen osaan. Ainoat kohoumat ovat reunukset, väliseinät ja kolme noin metrin paksuista
ilmanvaihtoputkea . Parissa kohden mättäänä
esiintyvä katkera maksaruoho Sedum acre muodostaa ainoan kasvillisuuden . Sitä ei kuitenkaan ollut käytetty pesien rakennusaineena,
vaan pesät olivat paljaita kuoppia kattohiekassa.
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Lähin avovesi on paikasta noin 500 m luoteeseen sijaitseva Pyhäjärven Vihinlahti, joka
kuitenkin on pahasti likaantunut eikä todennäköisesti pysty tarjoamaan tiiroille riittävästi
ravintoa . Noin kilometrin päässä koilliseen sijaitsee erittäin rehevä, runsaslinnustoinen Edesjärvi, jolla ei sopivien pesimäpaikkojen puuttuessa ole omaa tiirakantaansa . Iidesjärvellä
tavataan kuitenkin pesimäaikana säännöllisesti
tiiroja saalistamassa, ja Lokomon pesäpaikan
ja Iidesjärven välisellä kaupunkialueella on todettu selvää ylilentoa.
Katto täyttää monessa suhteessa tiiran pesäpaikkavaatimukset . Maasto on katolta katsoen
avointa ja näkyvyys ympäristöön on erinomainen, mikä lienee tärkeimpiä edellytyksiä tiiran
pesäpaikanvalintaan . Ihmissilmällä katsoen suurin poikkeama on alueen urbaani ympäristö.
Lännessä ja pohjoisessa on nokisia valimohalleja, idässä ratapiha-alue ja etelässä tehtaan varastoalue. Tiirojen on pesimäpaikkaa valitessaan täytynyt luopua vain veden läheisyydestä
sekä "maisemallisista arvoista".

na 30 .6 .1971 oli katolla 20 poikasta . Kaksi
edellisellä kerralla rengastettua poikasta ja yksi
vastakuoriutunut poikanen löydettiin kuolleena . Kaksi vanhinta poikasta oli jo varttunut
lentokykyisiksi ja lenteli yhdyskunnan päällä .
Koska 30 .6 . elossa oli vielä 2.4 poikasta paria
kohden, niin poikastuotto yhdyskunnassa oli
ilmeisesti varsin korkea . Lounais-Saaristossa
kalatiiran vuotuinen poikastuotto on 1.4 lentokykyistä poikasta paria kohden (LEMMETYINEN 1969).
Vaikka paikalta puuttuu kaikki suojaava
kasvillisuus ja poikasille pakoelementin tarjoava vesi, niin toisaalta tiiroilla ei ole uudessa
ympäristössään kenties varista lukuun ottamatta myöskään luontaisia vihollisia . Kun ihminenkään ei paikalla tiiroja häiritse, lienee pesimispaikka lajin luontaisia pesimäpaikkoja
turvallisempi.

Pesivän populaation koko

The nesting of Common Terns population on
the roof of a factory in Tampere was confirmed
in 1971 . The population most probably settled
in the place in 1966 .
The nesting roof is about 60 X 10 m wide
and it is about 10 m above the ground . The
roof is covered by coarse sand and the only
vegetation comprises some isolated tufts of
Sedum acre . The nearest open water is some
500 m away, but it is more probable that
these terns fish in a lake about 1 km away .
This lake has no tern population of its own,
but all through the nesting period a number
of terns were seen fishing there and terns were
frequently seen flying between the rooftop
nesting place and this lake .
The size of the population was nine pairs
and nesting began on 11-13 May, i.e . very
soon after arriving in the area . The nesting
success was apparently good, for at least 25
young were hatched. This may be compared
with the productivity of the Common Tern in
the Finnish archipelago, where 1 .4 fledglings
per pair are produced . The reason for the
apparently high productivity is probably the
lack of nest predators, the Hooded Crow being
the only one .

Kävimme ensimmäisen kerran pesimäpaikalla
23 .6 .1971, jolloin tiirojen pesintä oli jo pitkällä . Kahdelta kattolohkolta laskimme yht. 22
poikasta ja yhden 3 munaisen pesän. Olettamalla tiirojen munineen 3 munaa paria kohden,
voidaan populaation koko arvioida poikas- ja
munamääristä 9 pariksi. Emoja laskimme ilmasta vain 14, mutta on todennäköistä, että
osa emoista oli käyntimme aikana saalistamassa. v. HAARTMANin et al . 1963-66 mukaan
5-10 parin yhdyskunnat ovat Suomen sisävesillä tavallisia, mutta yli kymmenen parin jo
harvinaisia.
Pesinnän ajoittuminen

Laskemalla tiirojen keskimääräiseksi haudontaajaksi 22 vrk ja pesäpoikasajaksi 25 vrk saadaan 29-30.6 . lennossa olleiden poikasten
avulla laskettua, että muninta oli alkanut 1113 .5 . A. O. Salosen (kirj. ilm.) pitkäaikaisten
havaintojen mukaan ensimmäiset tiirat saapuvat Tampereelle yleensä toukokuun ensimmäisellä viikolla, keskimäärin 4-5 .5 . V. 1971 ensimmäinen kalatiira havaittiin 3.5. Pesintä oli
alkanut siis varsin pian saapumisen jälkeen.
Tätä voitaneen pitää osoituksena siitä, että
kyseessä on vanha yhdyskunta ja myös siitä,
että ympäristöolosuhteet ovat paikalla suotuisat .
Pesintätuloksesta 1971

Koska kävimme paikalla vain kahdesti pesintäkauden kuluessa, tarkkoja tietoja pesinnän kulusta emme voi esittää . Toisen käyntimme aika-

Summary : A population of Common Terns
nesting on the roof of a factory.
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