Mustakurkku-uikku VarsinaisSuomessa vuonna 2012

Esko Gustafsson

Mustakurkku-uikku eli lyhyemmin sanottuna mukuru oli vuonna 2012 Birdlife Suomen Vuoden laji. Siitä ei ole
aiemmin tehty valtakunnallista kartoitusta, eikä tämänkään osalta ole tätä kirjoitettaessa olemassa vielä
yhteenvetoa. Tuorein yhteenveto löytyy kolmannesta lintuatlaksesta vuosilta 2006–2010 (Valkama et al. 2011).
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tuksensa puitteissa käydä monilla
lintuasemilla, useilla lintupaikoilla ympäri Suomea, Lapissa jne.
Kaikilla näillä retkillä Eskolle olivat tärkeitä paitsi pinnat, eri havaintotilanteisiin, maisemiin ja
lintupaikkoihin liittyvät tunnelmat
ja elämykset, joita Esko taltioi
sujuvalla kynällään havaintovihkoihinsa ja kameran filmille. Kun
liikkeelle lähdettiin, kamera olikin ilman muuta tärkeä varuste.
Hän oli innokas kuvaaja, jonka
kuvauskohteet olivat ehkä enemmänkin retkiin liittyviä tunnelmapaloja, henkilöitä ja maisemia
kuin lintuja.
Eskon tapaa harrastaa lintuja kuvaa erinomaisesti suora lainaus hänen tekstistään Ukulin numerosta
9 vuodelta 1976: ”Uskonasioista
on tunnetusti hyödytöntä taittaa
peistä, mutta lopuksi pari riviä vastaukseksi kysymykseen, mitä järkeä
koko touhussa on. Jollei esimerkiksi juuri vuonna 1975 olisi metsästetty vuodenpinnoja, olisi moni
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mainio lintu jäänyt näkymättä,
moni leppoisa retki tekemättä ja
moni rautainen huuli heittämättä.
Näitä harrastajilleen koituvia subjektiivisesti riemukkaita aineksia ei
luonnollisesti voida – varsinaisia
havaintoja lukuun ottamatta –
käyttää hyväksi tieteellisessä työskentelyssä, ei lasketa, ei mitata, ei
käsitellä. Silti on mahdottoman
paljon tapahtunut, enemmän kuin
mikään tekotieteellinen tutkimus
koskaan voisi osoittaa!”
Esko kirjoitti kaikista retkistään huolelliset havainnot, joiden
puhtaaksikirjoitus kovakantisiin
haviskirjoihin oli tarkka rituaali.
Pöydän oli oltava ehdottoman
puhdas, ja havainnot kirjoitettiin
aina mustetäytekynällä. Jos niin
onnettomasti kävi, että tuli kirjoitusvirhe, raaputettiin virhe
pois partakoneen terällä suurta
tarkkuutta noudattaen.
Vaikka Esko oli monessa suhteessa tarkka ja säntillinen, ei hän
ollut suinkaan mikään tosikko.

Tunnettu tosiasia on, että Eskon
lakin numero oli joitakin pykäliä
tavanomaista suurempi. Tästä saatiin vuosien mittaan väännettyä
monenlaista juttua ja huumoria,
jota Esko ei kuitenkaan pannut
mitenkään pahakseen, vaan oli juonessa täysin rinnoin itsekin mukana. Esko oli kaiken kaikkiaan erittäin mukavaa ja huumorintajuista
retkiseuraa, josta sai nauttia vuosien mittaan monenlaisissa tilanteissa. Lähtemättömästi ovat mieleen
jääneet myös Eskon ja Timo Nurmen duettona vetämät Arabi Ahab
-sikermät.
Esko Tarponen jää muistoihimme todellisena persoonana isolla
kirjaimella. Jotenkin Eskon persoonaan istuu hyvin se, että hän
poistui keskuudestamme juuri tasan omana syntymäpäivänään.
Gamlingarna-porukan puolesta

Hannu Hilke
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Mukuru pesii väli- ja ulkosaaristossa erilaisissa enemmän tai vähemmän suojaisissa lahdelmissa.
Sen sijaan rannikon lintulahdilla
laji ei ole pesinyt ainakaan lähivuosikymmeninä. Mantereella
laji on aiemmin pesinyt pienissä
usein umpeenkasvavissa järvissä
sekä ns. lintujärvillä, mutta nykyään se on harvinaisuus järvipesijänä. Toisaalta lajille kelpaavat
monenlaiset, jopa hyvin pienetkin sekä ilmeisesti lähes aina kalattomat tekolammikot.

Lajin aiempi esiintyminen
maakunnassa
Laji on esiintynyt maakunnassa jo
1800-luvulla ja on alkuperäistä lajistoamme. Vanhoja tietoja mm. Laitilan
Valkojärveltä 1920-luvulta löytyy
Varsinais-Suomen Linnut kirjasta (Lehikoinen, Gustafsson ja muut 2003).
Vesa Multala (1983) selvitteli erinomaisen perusteellisesti silloista pesimäkantaa ja muuttoaineistoa. Jälkikäteen ajatellen on jutusta jäänyt tekolammikoiden näkökulma ilmeisen

vähäiseksi, mutta ehkä tällöin ei vielä
ollut tähän pesimäympäristöön riittävästi havahduttu tai mukuruja ei niissä
vastaavalla tavalla vielä silloin pesinyt.
Kirjoitus löytyy yhdistyksen kotisivuilta kuten muutkin vanhemmat Ukulit,
ja siihen kannattaa tutustua. Hän arvioi
maakunnan kannaksi 400–600 paria,
jotka jakautuivat puoliksi järvi- ja
puoliksi merikantaan.
Järvikannan vähentyminen tämän
jälkeen on selvitetty Varsinais-Suomen
linnut kirjassa, mutta siinä mainittujen
järvien lisäksi Tiiran aineistosta käy

Uloimman saariston laji saavutti tällä vuosikymmenellä,
kun se aloitti pesinnän Utössä vuonna 2006.
Vuonna 2012 siellä pesi jo kolme paria.

Utössä mustakurkku-uikuilla on suuria haasteita sopivan pesäpaikan löytämisessä.
Kuvan lintu yritti pesintää avomeriympäristössä sisälahdella, mutta pesintä
epäonnistui. Myöhäisempi pesä ruovikon suojassa tuotti poikasen. © Outi Sarjakoski
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Taulukko 1, osa 1. Mustakurkku-uikkujen havainnoijat, selvitystaso, vuoden 2012 ilmoitetut
reviirit ja arvio kannasta kunnittain. Korostettuna koko kunnan alueen havainnoitsijat.
Kunta

Havainnoija

Alastaro

Erkki Kallio

koht.

0

0

Askainen

Kim Kuntze

koht.

1

1

Aura

Tuomo Peltola

hyvä

0

0

selvitystaso 2012

Arvio

Dragsfjärd

Henrik Lindholm, Kaj Genberg

huono

27

50

Halikko

Jorma Knaapi, Paul Boijer

koht.

0

0

Houtskari

Kalle Rainio

koht.

26

50

Iniö

Esa Rajamäki

koht.

11

20

Kaarina

Hannu Klemola, Mikko Oivukka

erinom.

16

16

Karinainen

Tuomo Peltola

huono

0

0

Kemiö

Henrik Lindholm

koht

3

5

Kiikala

Arto Laesvuori, Esko Gustafsson

hyvä

1

2

Kisko

Timo Heiskari

hyvä

2

3

Kodisjoki

?

?

0

0

Korppoo

Ismo Hyvärinen

huono

54

100

Koski

Asko Suoranta

erinom.

0

0

Kustavi

Raimo Virtanen, Elli Narvi, Harri Päivärinta
Asko Suoranta, Jyry Sarvilinna

koht

66

140

huono

0

0

Kuusjoki
Laitila

Juha Kylänpää

hyvä

4

5

Lemu

Kim Kuntze/nuorisojaosto

koht.

0

0

Lieto

Esa Rajamäki, Veijo Peltola

erinom.

0

0

Loimaan kunta Erkki Kallio

koht.

0

0

Loimaa

Erkki Kallio

koht.

0

0

Marttila

Asko Suoranta

hyvä

0

0

Masku

Kim Kuntze/nuorisojaosto, Pekka Lehti,
Kai Kankare, Ari Koskinen

hyvä

12

15

Mellilä

Erkki Kallio

koht.

0

0

Merimasku

Kim Kuntze/nuorisojaosto

hyvä

2

5

Mietoinen

Jukka Sillanpää

erinom.

1

1

Muurla

Markku Kleemola

hyvä

0

0

Mynämäki

Päivi Sirkiä

erinom.

1

1

Naantali

Markus Rantala, Jarmo Laine, Emma
Kosonen

koht.

9

10

Nauvo

Jukka Tobiasson, Seppo Aspelund,
Raimo Uusitalo, Juhani Ahola

huono

31

60

Nousiainen

Turkka Kulmala, Ari Koskinen, Kai Kankare

erinom.

2

2

Oripää

Erkki Kallio

koht.

0

0

Paimio

Reijo Vikman

hyvä

3

3

Parainen

Kaj-Ove Pettersson, Juhani Ahola

koht.

15

20

Piikkiö

Jorma Hellsten

hyvä

0

0

Perniö

Markus Ahola

koht.

7

8

Pertteli

Jorma Knaapi

hyvä

0

0

Pyhäranta

Jyri Mäki-Jaakkola

hyvä

23

25

Pöytyä

Tuomo Peltola

koht.

0

1

Raisio

Elli Narvi

hyvä

2

2

Rusko

Ari Koskinen, Kai Kankare, Pekka Lehti

erinom.

6

6

8

ilmi, että samanlainen vähentyminen
tapahtui muillakin järvillä. Järvikannan pienenemisen yksi syy lienee järvien rehevöityminen, joka on suosinut
särkikaloja. Nämä ovat sitten ravintokilpailussa voittaneet mukurun.
Sen sijaan merensaaristossa laji levittäytyi uusille alueille ja painopiste oli
1970–1990-luvuilla välisaaristossa.
Kirjan mukaan laji pesi etenkin Kustavin–Taivassalon–Rymättylän sekä
Nauvon ja Dragsfjärdin saaristoissa.
Runsautta kuvastaa hyvin Kustavin
pääsaarten merenlahdilta 1998 laskettu 91 parin kanta, joka oli yhtenä perusteena arvioida tuolloiseksi Kustavin
kannaksi 250 paria (Asko Suoranta
kirj. ilm.). Uloimmat meripesinnät
todettiin 1990-luvulla Nauvon Berghamnin Stenskärillä ja Boskärissä sekä
Nötössä. Toisaalta merikanta oli jo
muuttumassa toiseenkin suuntaan,
sillä Rymättylän Aaslalla kanta oli maksimissaan jo 1970-luvulla (Saari 2012).
Samoin Kustavin Laupusten alueen
kanta oli runsaimmillaan 1980-luvulla
(Asko Suoranta kirj. ilm.).
Kannan kooksi VSL-kirja esittää
1990-luvulla saman 400–600 paria
kuin aiemmin, mutta nyt painopiste on siirtynyt merelle. Järvikannan
pienenemistä korvasi merikannan
koon kasvu 1980- ja 1990-luvuilla.
2000-luvun alkuvuosikymmenenä mukuru levittäytyi yhä ulommas
saaristoon, mutta samalla kanta väheni edelleen välisaariston sisäosissa. Väheneminen näkyy esimerkiksi
hyvin seuratulla Rymättylän Aaslalla (Saari 2012). Uloimman saariston laji saavutti tällä vuosikymmenellä, kun se aloitti pesinnän Utössä vuonna 2006. Vuonna 2012
siellä pesi jo kolme paria.
Merialueen kannanmuutosten
perimmäinen syy lienee Saaristomeren tilan muutoksissa, jotka ovat
aiheuttaneet mukurulle suotuisan
vyöhykkeen siirtymisen yhä ulommas saaristoon (Rönkä et al. 2005).
Levinneisyysalueen muutoksen vaikutuksista lajin poikastuotantoon
en ole nähnyt mitään tutkimuksia,
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mutta ihan maalaisjärjellä voisi olettaa, että ulompana lajin poikastuotto olisi huonompaa.
Esiintyminen pesimäaikana
vuonna 2012
Pesimäkannan selvityksessä pyrittiin
saamaan tekijöitä jonkin tietyn alueen (kunnan tai kunnan osan) selvityksiin. Näin oli tarkoitus saada edes
jotkin alueet hyvin selvitettyä. Taulukossa 1 on mukana kunkin kunnan kohdalla ao. havainnoitsijat.
Taulukossa olen käyttänyt ns. vanhoja kuntia, koska nykyiset kunnat
ovat aivan liian suuria kuvaamaan
alueen tilannetta. Havaintoja palauttivat monet muutkin, joille tässä
myös välitän kiitokset. Pyhärannan
ja Kodisjoen tiedot ovat peräisin Pajarin (2012) yhteenvedosta, koska ne
kuuluvat Rauman yhdistyksen havaintojenkeruualueeseen. Olen ottanut ne, kuten myös Vampulan mukaan taulukkoon, jotta vertailu vanhaan säilyisi riittävällä tasolla.
Yhteensä havaittiin 448 reviiriä
tai varmaa pesintää. Eniten reviirejä
löydettiin Uudestakaupungista
(82), Kustavista (66) ja Korppoosta
(54). Yhtään reviiriä ei löydetty 21
kunnasta: Alastaro, Aura, Halikko,
Karinainen, Kodisjoki, Koski,
Kuusjoki, Lemu, Lieto, Loimaat,
Marttila, Mellilä, Muurla, Oripää,
Piikkiö, Pertteli, Pöytyä, Salo, Tarvasjoki ja Yläne.
Arvioni kuntien ”oikeammasta”
reviirimäärästä perustuu saamiini
havainnoitsijoiden kommentteihin,
Tiiran aiempien vuosien havaintoihin, vuoden 2012 selvitysten jakautumiseen eri puolilla ja omaan paikallistuntemukseen. Eniten epävarmuutta on saariston kannan arvioinnissa, sillä siitä ei ole olemassa mitään
laaja-alaisempia laskentoja. Tämä
arviointi päätyy lukuun 764, joten
kanta on suuruusluokkaa 700–800
paria. Tämä on hieman suurempi
luku, kuin mitä VSL-kirja esittää
1990-luvun lopun kannaksi.

Taulukko 1, osa 2. Mustakurkku-uikkujen havainnoijat, selvitystaso, vuoden 2012 ilmoitetut
reviirit ja arvio kannasta kunnittain. Korostettuna koko kunnan alueen havainnoitsijat.
Kunta

Havainnoija

Rymättylä

Kim Kuntze/nuorisojaosto, Lennart Saari

koht.

21

30

Salo

Esko Gustafsson

koht.

0

0

Sauvo

Jari Kårlund

erinom.

2

2

Suomusjärvi

Arto Laesvuori

koht.

0

1

Särkisalo

Timo Helle

koht.

1

1

Taivassalo

Birger Grönholm ym., Rauno Laine

koht.

3

10

Tarvasjoki

Seppo Aspelund

koht.

0

0

Turku

Jarmo Laine, Emma Kosonen
Ari Koskinen, Kai Kankare

erinom.

3

3

Uusikaupunki

Rauno Laine, Erkki Lehtovirta, Harri
Päivärinta

koht.

82

150

Vahto

Ari Koskinen, Kai Kankare

hyvä

3

3

Vampula

Erkki Kallio

koht.

1

1

Vehmaa

Esko Gustafsson, Jukka Sillanpää

erinom.

2

2

Velkua

Mika Harkas, Kai Mantere, Osmo
Kivivuori, Ismo Hyvärinen

huono

3

5

Västanfjärd

Henrik Lindholm

koht.

2

5

Yläne

Raimo Hyvönen, Tuomo Peltola

hyvä

0

0

448

764

Yhteensä

En pysty arvioimaan, onko kanta
lisääntynyt, mutta mielestäni voi sanoa, että mukurun kanta maakunnassa ei ole ainakaan pienentynyt
viimeisten 15–20 vuoden aikana.
Kanta eri biotoopeilla
Havaituista reviireistä 79 % oli merellä,
18 % tekolammikoilla ja 3 % järvillä.
Tämä kuvastaa hyvin nykytilannetta.
Suurimmat havaitut koloniat olivat Maskun Rivieralla (15), Kaarinan Järvelän kosteikolla (14) ja
Kustavin Isokarissa, jossa oli järvellä 6 ja merellä sen edustalla 4 paria.
Maakuntaan on tehty viimeisten
20 vuoden aikana varmaankin tuhansia erilaisia pikku lammikoita.
Ne eivät tietenkään ole kaikki lajille
sopivia, mutta ihmissilmin luulisi
niissä olevan paljon nykyistä enemmän mukuruja. Useimmissa paikoissa mukurut tulevat ja menevät.
Toisaalta lajin tullessa jollekin paikalle se voi esiintyä siinä hyvinkin
pitkään. Esimerkiksi Maskun Rivieralla laji on esiintynyt ainakin
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selvitystaso 2012

Arvio

vuodesta 1976 alkaen ja kanta on
edelleen elinvoimainen. Voisiko kyse olla mukurulle sopivan paikan
lisäksi siitä, että laji voisi muodostaa
Rivieran useiden lammikoiden
avulla kolonian? Mukuru on tunnetusti kolonialaji, mutta pieneen
lammikkoon ei kovin kummoista
koloniaa mahdu. Toisaalta useaan
lähekkäiseen lammikkoon kyllä jo
mahtuu melkoinen kolonia.
Myös järvillä laji voi esiintyä hyvin pitkään. Uudenkaupungin Vekaranjärvellä laji tavattiin pesivänä
jo 1960-luvulla ja Naantalin Kultarannanjärvellä 1970-luvulla, ja näillä molemmilla pesitään edelleen.
Ilmeisesti kumpikin järvi on pysynyt tilaltaan muuttumattomana.
Pesimäajan ulkopuolinen
esiintyminen 2012
Keväällä ensimmäinen mukuru havaittiin 9.4. Dragsfjärdin Ölmosissa
ja 10.4. Nauvon Nötössä. Havainnot
olivat melko varhaisia, vaikkakaan
eivät ennätyksiä. Ennätys on vuodel9

Taulukko 2. Mustakurkku-uikun esiintyminen atlasruuduissa eri vyöhykkeillä kussakin atlasselvityksessä.
1974-79

1986-89

2006-10

varma tod.näk. mahd. yht. % varma tod.näk. mahd. yht. % varma tod.näk. mahd. yht. %
saaristo

1

0

1

2

4

1

0

0

1

2

14

5

0

19

20

rannikko

23

6

7

36

68

24

11

9

44

75

42

8

6

56

58

28

7

7

0

14

24

13

3

6

22

23

32

18

9

59

69

16

12

97

sisämaa

7

4

4

15

yhteensä

31

10

12

53

ta 1990, jolloin laji nähtiin jo 31.3.
Merkittäviä kerääntymiä ei havaittu
pesimäpaikkojen ulkopuolella.
Elokuulta havaintoja on vielä monelta pesimäpaikalta. Mitään erityisiä muuttokerääntymiä ei havaittu.
Poikkeuksellista syksyssä oli se, että
monella pesimäpaikalla viipyi nuoria lintuja tavallista pitempään. Ehkä pesintä jotenkin myöhästyi? Esimerkiksi Uudenkaupungin Vekarassa oli 15.8. paikalla 2 ad, 2 1kv
ja 1 pull. Syys–lokakuussa nuoria
lintuja tavattiin vielä seuraavasti pesimäpaikoilla: Kaarina Piispanristi
(viimeinen havainto 12.10.), Nousiainen Ojankulma (6.10.), Masku
Lankila Lynkka (21.9.), Naantali
Sokerinmäki (17.9.) ja Salo Satakoski Rautelanperä (3.9.). Syksyn
viimeinen yksilö tavattiin 19.10.
Kuusistonlahdella. Tätä ei voi pitää
erityisen myöhäisenä havaintona.
Lisämietteitä
Lintujen levinneisyyttä selvittäviä
lintuatlasselvityksiä on tehty jo kolme kertaa, 1970-luvulla, 1980-luvulla ja viimeisin vuosina 2006–
2010. Taulukossa 2 on esitetty VSLkirjan (sivu 81, kaavio 12) mukaisesti rajattuna eri atlasten mukainen
esiintyminen maakunnassa. Esiintymistä on tarkasteltu jaolla saaristo,
rannikko ja sisämaa. Saariston osuus
asutuista ruuduista oli aivan mitätön
kahdessa ensimmäisessä, mutta kolmannessa se oli noussut viidennekseen. Rannikon osuus ruuduista on
vähentynyt, vaikka esiintymisruutujen määrä on kasvanut. Sisämaan
osalta osuus on pysynyt suunnilleen
10

samana, mutta ruutumäärä on kasvanut viimeisessä atlaksessa.
Atlaksen tuloksia tarkasteltaessa
pitää muistaa, että uusimman atlaksen tehokkuus oli suunnilleen sama
kuin kahden aiemman yhteensä.
Tällä on varmasti vaikutusta tuloksiin. Tästä huolimatta esitän johtopäätöksiä. Atlaksen mukaan mukuru on levittäytynyt laajalla alueella
ulommas saaristoon. Rannikollakin
levittäytyminen on jatkunut (välisaaristossa?), ja sisämaan levittäytyminen johtuu tarkemmasta selvittelystä ja mukurun tavasta käyttää
nykyisin yhä yleisempiä tekolampia.
Länsi-Uudellamaalla mukuru ei
ole samalla tavalla laajentanut levinneisyyttään, sillä 1970- ja 1980-lukujen atlaksissa havaittiin yhteensä
mukuruja 22 ruudulla ja 2006–
2010 atlaksessa 27 ruudulla. Laji ei
ole siellä levinnyt saaristoon lainkaan samalla tavalla kuin meillä.
Suomenlahden tila on tunnetusti
huonompi kuin Saaristomeren, joten mukurulle ei ehkä jää siellä ”tilaa”. Solonen et al. (2010) esittävätkin alueen kannaksi vain 100 paria.
Valkama et al. (2011) esittävät koko
Suomen kannaksi 1200–1700 paria,
joten meillä on huomattava vastuu
mukurun osalta lajin suojelussa. Laji
on suojeltu lintudirektiivin liitteen I
mukaisesti, joten sillä on kohtuullisen
hyvä suojelustatus. VSL-kirjassa (sivu
91, taulukko 20) on lueteltu yhteensä
11 lajia, joiden kanta silloin oli maakunnassa yli 30 % Suomen kokonaiskannasta. Mustakurkku-uikku yltää
mainiosti samaan listaan, koska noin
puolet Suomen kannasta voinee tällä
hetkellä olla Varsinais-Suomessa.

Kiitokset
Päätoimittaja kannusti kirjoittamisessa ja jaksoi odottaa jutun valmistumista. Asko Suorannan ja Veijo
Peltolan kanssa olen käynyt aiheesta
useita antoisia keskusteluja, ja he
kommentoivat käsikirjoitusta. Mukuru-havainnoitsijat ovat tuottaneet
mittavan aineiston, joka mahdollisti
tämän kirjoituksen. Kiitos kaikille.
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SUOMEN RENGASTUSATLAS I
Pertti Saurola, Jari Valkama & WilliamVelmala
Aiemmin julkaisematonta tietoa pursuava kirja vastaa moniin mielenkiintoisiin kysymyksiin, kuten miten pitkään lintumme elävät, minne muuttolintumme matkaavat ja mitkä tekijät niitä matkoillaan uhkaavat. Tietojen
perustana on yli 10 miljoonaa rengastusta ja yli miljoona rengaslöytöä.
Kirjan juuri ilmestyneessä ensimmäisessä osassa esitellään sorsalinnut, kanalinnut, kuikat ja uikut, haikarat, päiväpetolinnut, kurkilinnut, kahlaajat ja
kihut. Kirjassa kerrotaan myös rengastuksen historiasta, rengastus- ja löytömäärien kehityksestä ja muista lintujen merkintämenetelmistä. Kirjan ovat
kustantaneet Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö.

l
l
l
l
l
l
l
l

Koko 230x305mm
552 sivua
125 lajia (kyhmyjoutsen – tunturikihu)
Kattava osuus rengastuksen historiasta
505 karttaa
438 diagrammia ja kaaviota
Dick Forsmanin lajipiirrokset
119 valokuvaa
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