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JoHDANto

Tämä raportti esittelee Rauman kaupungin tilaaman Maanpään 
vesilintulaskentojen ja kehrääjäselvityksen tulokset, joiden pe-
rusteella voidaan suunnitella alueen maankäyttöä kaavoituk-
sessa. 

Osana kaavoitusta toteutettiin vesilintujen kevätaikaiset 
pesimälaskennat sekä kehrääjien yökuuntelut, joiden tarkoi-
tuksena oli selvittää tutkimusalueen mahdollisia linnustoarvoja 
täydennyksenä aiemmalle luontoselvitykselle (Ahlman & Tuo-
minen 2014).

RApoRtistA 

Tässä raportissa esitetään hutikuun lopun ja kesäkuun alun 
välisenä aikana 2015 toteutettujen vesilintulaskentojen ja keh-
rääjäselvityksen tulokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatieto-
jen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä sekä inventointien 
tulokset ja maankäyttösuositukset. 

selVitysAlueeN yleisKuVAus

Maanpään tutkimusalue sijaitsee Rauman kaupungin lounaislaidalla Sampaanalan laajan teol-
lisuusalueen etelä- ja lounaispuolella (kuva 1). Tutkimusalue on noin 130 hehtaarin laajuinen 
kokonaisuus, jossa on runsaasti metsiä, jokunen peltolohko, vähän asuinrakennuksia sekä puh-
distamo pihapiireineen. 

Kuva 1. 
Rauman Maanpään
tutkimusalue 
(punainen katkoviiva). 

Selvitysalue

Luontoselvitys 2007

1: 5 000
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tyÖstä VAstAAVAt HeNKilÖt

Rauman Maanpään vesilintulaskentojen ja kehrääjäselvityksen maastotöistä vastasivat luonto-
kartoittaja Santtu Ahlman ja luontokartoittaja-biologi (FM) Hanna Tuominen. Raportoinnista 
vastasi Ahlman.

VesiliNtulAsKeNNAt

tutKiMusMeNetelMät
Vesilinnut laskettiin kierto- ja pistelaskennoin kaikilta ranta-alueilta siten, että katvealueita ei 
jäänyt. Vesi- ja ranta-alueita havainnoitiin kiikarien ja kaukoputken avulla. Laskennat toistet-
tiin nykyohjeistuksen (Mikkola-Roos & Mikkonen 2005) mukaan kolmesti keväällä, jolloin tar-
kat laskenta-ajankohdat määräytyivät kevään edistymisen mukaan. Parimäärätulkinnat tehtiin 
kunkin lajin arvioitua pesinnän alkua lähimmän laskentakerran perusteella. Ensimmäinen kier-
ros toteutettiin 22.4., toinen 17.5. ja kolmas 2.6. Ensimmäinen kierros tehtiin hieman tavanomai-
sesti varhaisemmin, sillä muun muassa sinisorsat ja telkät pariutuivat hyvin varhain keväällä.

 Sorsalinnuilla (sotkia lukuun ottamatta)
• muista yksilöistä erillään oleva pari 
• yksinäinen koiras  
• koiraat 2–4 yksilön ryhmissä 
• pienet naarasta takaa ajavat koirasryhmät  
• yksinäiset naaraat, mikäli niiden 
   yhteismäärä on suurempi kuin koiraiden 
   yhteismäärä

Punasotkalla ja tukkasotkalla 
(selvä koirasylijäämä) 
• naaraiden kokonaismäärä 

Telkällä 
• juhlapukuinen (sukukypsä) koiras
• pari 
 
Nokikanalla 
• yksinäinen lintu (lähellä rantaa) 
• pari (kaksi lintua yhdessä) 
• reviirikiista (= kaksi paria) 
• nähdyistä yksilöistä erilliset äänihavainnot   
   (reviirit) laskenta-alueella. 

Kuikka- ja uikkulinnuilla
• yksinäinen lintu 
• pari (= kaksi yksilöä yhdessä)

   Silkkiuikkuyhdyskuntien linnuista osa 
   saattaa olla kasvillisuuden kätkössä. 
   Jos parimäärää ei pystytä arvioimaan 
   (esimerkiksi häätämällä linnut näkyviin),
   ilmoitetaan yhdyskunnan liepeillä näkyvien
   yksilöiden yhteismäärä tulkitsematta 
   sitä pareiksi. 

Joutsenilla ja hanhilla
• pesällä tai todennäköisellä pesäpaikalla 
    havaittu pari 
   (= kaksi pesimäpukuista lintua yhdessä) 

Lokkilinnuilla 
• yksinäinen lintu tai pari oletetun 
   pesäpaikan luona (esimerkiksi hautova tai 
   hätäilevä emo). Yhdyskuntien parimäärät 
   voidaan arvioida kiikaroimalla pesät tai 
   hautovat emot, tai laskemalla/arvioimalla 
   pesiltä lentoon lähtevät emot 
   (molemmat usein paikalla). 
   Pesimättömiltä vaikuttavia ryhmiä ja 
   parvia ei tulkita pareiksi.

Kaikissa lajiryhmissä vastaa paria 
• löydetty pesä 
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Kuva 2. 
Tutkimusalueen linnustollisesti 

arvokkaat alueet (punaiset rajaukset).

► Ensimmäisen laskentakerran (26.4.–6.5.) perusteella tulkittavat lajit: sinisorsa, tavi, jouhisor-
sa, lapasorsa, punasotka, telkkä, isokoskelo, nokikana.
► Toisen laskentakerran (9.5.–20.5.) perusteella tulkittavat lajit: kuikka, kaakkuri, silkkiuikku, 
härkälintu, mustakurkku-uikku, laulujoutsen, metsähanhi, kanadanhanhi, harmaasorsa, haa-
pana, heinätavi, tukkasotka, mustalintu, pilkkasiipi, tukkakoskelo, uivelo.
► Kolmannen laskentakerran (21.5.–30.5.) perusteella tulkittavat lajit: uikut, haapana, heinäta-
vi, tukkasotka, lapasotka, pilkkasiipi, uivelo, tukkakoskelo, pikkulokki, tiirat.  

tuloKset JA päätelMät
Maanpään länsiosassa pesii hyvin tyypillistä rannikkovyöhykkeiden lajistoa, eivätkä tiheydet 
ole merkittäviä. Sen sijaan Mudaistenperällä aallonmurtajan eteläpuolella oleva saareke on lin-
nustollisesti arvokas kohde, sillä siellä pesii kymmenen paria tukkasotkia sekä vähintään 12 
paria kala-/lapintiiroja, 21 paria naurulokkeja sekä punajalkaviklo. Kaikki ovat huomionarvoi-
sia lajeja, joten saareke suositetaan säilytettävän ennallaan kaikissa maankäyttösuunnitelmissa 
siten, että alueelle ei suunnitella pesimistä häiritsevää toimintaa. Lisäksi Mudaistenperän poh-
jukkaa voidaan pitää linnustollisesti arvokkaana alueena, sillä siellä pesii kaksi tukkasotka- ja 
mustakurkku-uikkuparia sekä muun muassa nokikana, silkkiuikku ja muuta vaateliasta kos-
teikkolajistoa. Alueelle ei suositeta kaavoitettavan lisää ranta-asutusta. Muilta osin Maanpään 
alueelle ei voida esittää erityisiä maankäyttösuosituksia. 

Laji Parimäärä

Kyhmyjoutsen 1
Sinisorsa 1
Lapasorsa 1
Tukkasotka 12
Telkkä 5
Tukkakoskelo 6
Isokoskelo 3
Silkkiuikku 3
Mustakurkku-uikku 2
Nokikana 2

 

Taulukko 1.
Maanpään vesilintujen parimäärät vuonna 2015.
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lAJiKoHtAistA tARKAsteluA

Tässä osiossa käsitellään Maanpään tutkimusalueella pesivien vesilintujen lajikohtaisia tietoja. 
Lajiluettelossa käytetään termeinä sekä reviiriä että pesivää paria. Molemmat tarkoittavat kui-
tenkin pesimähavaintoja. Lajien reviirit esitetään reviirikartoissa sivulla 8–9. 

Kustakin lajista esitetään suomalaisen nimen lisäksi tieteellinen nimi. Palstan oikeassa reu-
nassa on merkitty punaisella hakasulkuihin lajin mahdollinen uhanalaisuusluokitus (VU = vaa-
rantunut, NT = silmälläpidettävä, L = lintudirektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji). 

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)                 
Mudaistenperän pohjukassa pesi yksi pari (reviirikartta 1). Kyhmyjoutsen on merilaji, joka on 
viime vuosina levittäytynyt hiljalleen myös rannikon läheisille kosteikoille pesimään. 

Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Alueen länsiosasta tulkittiin pesivä pari (reviirikartta 1). Sinisorsa on Suomessa hyvin tavalli-
nen pesimälaji, joka pesii monenlaisissa kosteikoissa.

Lapasorsa (Anas clypeata)
Alueen länsiosassa oli reviiri (reviirikartta 1). Lapasorsa on melko vaatelias kosteikkolaji, joka 
pesii tyypillisestä rehevissä kosteikoissa. 

Tukkasotka (Aythya fuligula)                                     [VU] [V]
Aallonmurtajan eteläpuolella olevalta saarekkeelta tulkittiin peräti kymmenen pesivää paria 
lokki- ja tiirayhdyskunnan joukosta. Lisäksi Mudaistenperän pohjukassa oli kaksi paria (revii-
rikartta 1). Tukkasotka on voimakkaasti taantunut laji, joka pesii tyypillisesti lokkikolonioissa 
ja melko rehevissä vesistöissä. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantu-
nut (VU) ja Suomen erityisvastuulaji.

Telkkä (Bucephala clangula)                                                  [V]
Alueella asettui pesimään yhteensä viisi paria (reviirikartta 1). Lisäksi Mudaistenperällä kertyi 
kesäkuun alussa sulkivia lintuja useita kymmeniä yksilöitä. Telkkä on hyvin tavallinen sorsa-
lintu maassamme. Toisinaan se pesii hyvin kaukana lähimmästä vesialueesta, mikäli sopiva 
luonnonkolo on tarjolla. Telkkä on Suomen erityisvastuulaji. 

Tukkakoskelo (Mergus serrator)                                     [NT] [V]
Alueen rantavyöhykkeillä pesi yhteensä kuusi paria (reviirikartta 2). Tukkakoskelo on rannik-
kovyöhykkeen ja suurten reittivesien laji. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa 
silmälläpidettävä (NT) ja Suomen erityisvastuulaji.
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Isokoskelo (Mergus merganser)                                     [NT] [V]
Alueelta varmistettiin kolme elinpiiriä  (reviirikartta 2). Isokoskelo on sekä rannikkovyöhyk-
keen ja suurten reittivesien laji. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpi-
dettävä (NT) ja Suomen erityisvastuulaji.

Silkkiuikku (Podiceps cristatus)
Mudaistenperän pohjukassa pesi kolme paria (reviirikartta 2). Silkkiuikku on rehevien vesistö-
jen laji, joka on taantunut monin paikoin viime vuosina. 

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)                                    [VU] [L]
Mudaistenperän pohjukassa oli kaksi pesivää paria (reviirikartta 2). Huhtikuun lopussa alueel-
la levähti peräti kymmenen yksilöä. Mustakurkku-uikku on voimakkaasti taantunut laji, joka 
on rehevien vesistöjen laji. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut 
(VU) ja EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji.

Nokikana (Fulica atra)
Mudaistenperän pohjukassa oli kaksi reviiriä (reviirikartta 2). Nokikana on rehevien vesistöjen 
laji, joka on taantunut voimakkaasti monin paikoin viime vuosina. 
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Selvitysalue

Luontoselvitys 2007

1: 5 000
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Reviirikartta 1. 
Kyhmyjoutsenen (1 pari), sinisorsan (1 pr), lapasorsan (1 pr),
tukkasotkan (12 pr) ja telkän (5 pr) reviirit.

Kyhmyjoutsen

TelkkäSinisorsa

Lapasorsa

Tukkasotka
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Reviirikartta 2. 
Tukkakoskelon (6 paria), isokoskelon (3 pr), silkkiuikun (3 pr),
mustakurkku-uikun (2 pr) ja nokikanan (2 pr) reviirit.

Tukkakoskelo

NokikanaIsokoskelo

Silkkiuikku

Mustakurkku-uikku

Selvitysalue

Luontoselvitys 2007

1: 5 000
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KeHRääJäselVitys

tutKiMusMeNetelMät
Kehrääjät ovat yöaktiivisia, joten selvitys tehtiin kuuntelemalla lajin soidinsurinaa 20 eri pis-
teestä, jotka kattoivat tutkimusalueen hyvin (kuva 3). Kussakin pisteessä kuunneltiin ja ha-
vainnoitiin mahdollisesti lentäviä yksilöitä 5–25 minuuttia. Lisäksi sekä kuuntelu- että näkö-
havainnointi tehtiin pisteiden välisten siirtymien aikana. Inventoinnit tehtiin yöllä noin kello 
22.30–4.00 välisenä aikana 1.–2.6. ja 4.–5.6. Kuuntelut ajoitettiin sääolosuhteiltaan soveliaisiin 
aikoihin, jolloin tuuli oli riittävän tyyni. 

tuloKset JA päätelMät
Kahden yön aikana ei tehty lainkaan kehrääjähavaintoa, mutta laji saattaa silti esiintyä alueella. 
Se on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, koska havaintoa ei tehty ja lisäksi läheiset teollisuus-
laitokset aiheuttavat häiriöääniä melko voimakkaasti. Melu saattaa vaikuttaa kehrääjän reviiri-
valintaan. Selvityksen perusteella ei voida antaa erityisiä maankäyttösuosituksia. 

Selvitysalue

Luontoselvitys 2007

1: 5 000

Kuva 3. Kehrääjäselvityksen kuuntelupisteet (mustat pallot).
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