
Aikainen pesintä on tuottoisaa: Ilmastonmuutos 

voi selittää selkä –ja harmaalokin erilaisia trendejä  

                                                                  .. järvillämme 
Risto Juvaste 

   Harmaalokki     Lännen selkälokki                     Suomen selkälokki  



    Selkä- ja harmaalokki ova kiinnostavia ! 
Miksi niin erilaiset trendit?  

GB                    NL                  FIN 

LBBG on uhanalainen  
 FIN, SWE, EST and RUS ! 

Harmaalokki uhanalainen      
Englannissa ! 

LBBGg (L.f.graellsii) 
HG  (L.a.argenteus) 

LBBGi (L.f.intermedius) 
HG  (L.a.argenteus) 

LBBGff (L.f.fuscus) 
HG  (L.a.argentatus) 

Syyt? Myrkyt, ihmiset, predaatorit? 

Katso > Camphuysen C.J.   
        PhD.-thesis 2013  ! 
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Punaiset merkit: 

LBBGff lukuhav.  
Tammik.-helmik. 

Pun. viivat: 
       LBBG sat.paik. 

Keltaiset merkit: 

HG lukuhav.  
Tammik.-helmik. 

Taustaa>  Erilainen MUUTTO (Suomesta ) 

Keskityn kuitenkin rengastustuloksiin järvillä... 

*  CM2U  2kv 19.6.2012  VES-ryhmä 



HARIO, M:  Eräs pääsyy vähenemiseen ovat muutolta saadut 
ymp. myrkyt (DDT ja sen johdannaiset ym. ) 

Kuva > ”Malarion” myrkytystä jätevesialtailla, Tel Aviv 1998 

Miksi LBBGff vähenee Suomessa ?  



Kuvat: Martti Hario, Söderskär 

HG ja LBBG kilpailevat parhaista pesäpaikoista   
HG predatoi  LBBG poikasia  

Miksi ?   



• Ihmisten häirintä järvillä lisääntyy merkittävästi 

kesäkuulla (mökkeily, veneily, uistelu jne.), joten 

aikainen pesiminen on edullista. 

• Ammutaan meri- tai harmaalokkina. 

• Myöhäiset poikueet ovat helppo saalis monille 

predaattoreille, jotka voivat tuhota kokonaisa 

kolonioita (petolinnut, minkit, ketut, varikset jne.) 
 

Miksi? 



Ilmastonmuutos 

Suomessa >> 

Keväät aikaistuu 

ja lämpenee! 



Miten mitata HG ja LBBG vastetta 
ilmastonmuutokseen? 
 

1) Kevätmuutto (saapuminen) 
 - Ensimmäiset ”bongatut” saapujat   
 - Lukurengashavainnot, laskennat kaatseilta  
  (ensimmäiset, mediaani, ikäluokin) 
2) Pesinnän ajoittuminen 
 - Laskennat, muninta-/kuoriutumispäivät 
 - Rengastustiedot, poikasikä, siiven pituus 
3) Pesimätulos, -tuotto 
  - Lentopoikaslaskennat, (luku)rengastustiedot  
 



Fur farms > HG+ /LBBG=  Egg  
collecting !   

Dump ! 

Dump ! 



Joensuu 

Tyypilliset koloniat ovat : 

- LBBG   1 – 10 paria, ”isoissa” noin 20 paria 

- HG  1 – 20 paria, ”isoissa” noin 50 paria 

Kuvan järvillä noin 400 LBBG ja 1000 HG paria  

Järvillä: 





Kevätmuutto  1 
Aikaistuminen 1975- 2015  
havainnoista:  
• LBBG noin 10 pv 
• HG lähes kuukausi  

Järvien jäänlähtö trendi 

ARG ja FUS ensihavainnot Joensuussa 

ARG ja FUS ensihavaintojen trendit  
ja  500/200 ensimäärät Tampereella 

Tampereen Viinikan sulan 

yöpymisparvet ovat hyviä 

alussa joinakin vuosina. 

2014 – 2015 ei jäätä ! 
   



Kevätmuutto 2   Renkailla saadaan eri ikäisten muutto, 
lokit oppii reitit noin 8 vuodessa  ...  

 Eri ikäisten lokkien saapumis- 
mediaanit Joensuussa 

Eri ikäisten lokkien saapumis- 
mediaanit Tampereella 

Eri ikäisten ARG/FUS saapumismuutos  
päiviä edellisestä vuodesta  



Kevätmuutto 3       >8cy  ARG/FUS saapumisajat  
Joensuu-Kuopio kaatopaikoille 

 



Kevätmuutto 4    Myös vanhat yksilöt aikaistivat 
saapumistaan 2002-2010 

W CA67 on yksi 

vanhoista ystävistä.  

Rengastin Punkaharjulla  

1993 sitten se nähtiin 

vuosittain Taralla 1998-

2010 (197 pvhavaintoa)   

10 vanhaa FUS-tuttua tuli Taralle näin! 
 (>9kv nähty Tampereella >8x 2002-2018) 
Punainen trendi on kaikkien yhteinen 
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PESINTÄ   
 

 

Rengastustiedoista voi karkeasti 

estimoida kuoriutumisajat kaavalla> 

Kuor.pv = reng.pv - (0.9*siipi  +7)  
ARG/FUS siipi =cm, muistakaa mitata !! 
ARG on aikaistunut Joensuun ja 

Tampereen alueella, mutta ei Etelä-

Savossa (Puruvesi) 

LBBG  
 
HG Huom Kuoriutumisajat kuviin on 

laskettu keskiarvoina paikalle, jos 
yli 3 poikasta oli rengastettu. 

Joensuu kuoritumisaikojen aikaistuminen  
ARG 12,1 pv (N=763) ja FUS 6,3pv (N=502)  

E-Savo kuoriutumisen aikaistuminen 25v 
ARG 4,1 pv (N=349) ja FUS 0,2 pv (N=923)  



Pesimätuotto 1 
 

Aikainen 
pesiminen 
kannattaa ! 

 
Aikaisin 

kuoriutuneet 
poikaset elävät 

pitempään! 
 
 

FUS tapaamis-% Tampereella kuoriutumispäivän 
mukaan eri rengastusikäryhmissä (siipi) N=1405 

ARG tapaamis-%  Itä-Suomessa kuoriutumispäivän 
mukaan eri rengastusikäryhmissä (siipi) N=1405 



Pesimätuotto  2 
”Vakiorengastus” viittaa poikkeavaan laskuun E-Savossa (Puruvesi),   
missä ei ole lokeille pikaruokaa (kaatopakkoja tai tutkistarhoja) ! 
Pesimätuotto romahtaa kun ARG sijoittuu puhtaisiin FUS-kolonioihin! 

FUS vakiorengastus (”tuotto”) 1992 – 2015  
Joensuun,  E-Savon ja Tampereen alueilla 



Lopuksi.. ARG/FUS-suhteesta 

Ilmastonmuutos suosinee harmaalokkeja: 

• ARG voi lyhytmuuttajana aikaistaa 

pesintää enemmän kuin FUS 

• ARG on valmiimpi aloittamaan pesinnän, 

FUS pitää ensin palautua pitkältä muutolta  

(kaatopaikkojen ja turkistarhojen 

”pikaruokatarjonta” tosin auttaa paljon) 

• Aikainen ARG valtaa parhaat pesäpaikat 

• Kasvava ARG ja FUS pesintöjen aikaero  
lisännee ARG > FUS poikaspredaatiota 
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UUTTA >>KOLONIATIETO SULASSA 
 

ARG ja FUS poikastuotannon vastetta 
ilmastonmuutokseen kolonioissa ja yksittäispareilla 
voi selvittää  rengastustiedoista, kun tietää 
koloniakoon ja rakenteen.. 
• - Tämä helpottuu tulevaisuudessa,  sillä nyt 

rengastustietoihin aletaan kirjata koloniatietoa. 
• - Nyt homma on työläs.. Harmi ettei sitä otettu 

mukaan 90-luvun tietojärjestelmäpäivityksessä. 
 
 
 
   



POHDINTAA 

• FUSff populaatioiden laskuun on siis monia syitä:  

 - myrkyt, petojen predaatio, häirintä vesialueilla  

- ilmeisesti ilmastonmuutoksen ja ”pikaruu’an” eli 

kaatopaikkojen (ja turkistarhojen) biojätteen 

tarjonnan loppuminen (2016 jätemääräykset) 

ARG- ja CORVUS- predaation paine kasvaa!! 

• Voimmeko tehdä jotain FUS-trendille? 

- Suojelu? Meillä jo EN, paitsi Euroopassa LC !  

- Ammunta> Lokkien rauhoitus 15.9 . asti, sillä 

viime 25v noin 200 000 ARG (+MARINUS) on 

tapettu pääosin rannikolla ”riistansuojeluksi”, 

mutta kohdistunut myös FUS >”Poikkeusluvat!” 

- Pitäisikö ARG-pesä ”hoitaa” FUS-koloniassa?  Pro Höytiäinen? 

Poikkeukselliset poikkeusluvat


Kiitos Teille kiinnostuksesta 

ja  suurkiitos hyvästä  

yhteistyöstä lukurengastajille 

ja ”lukurengasbongareille” 

sekä rengastustoimistolle  

Bongaa lukurengas ja tee lintuhistoriaa! 


