
Pesivien naurulokkien ja pikkulokkien tarkemmat laskentaohjeet  

Huomattava osa maamme nauru- ja pikkulokeista pesii rehevillä lintuvesillä. Molempia lajeja pesii myös 

selkävesien ja saariston luodoilla, tekoaltailla ja Pohjois-Suomessa avosoilla. Useimpien yhdyskuntien 

parimäärät voidaan arvioida melko luotettavasti laskemalla pesillään oleskelevat linnut haudonta-aikaan 

toukokuussa tai kesäkuun alkupuolella, maan pohjoisosissa vielä kesäkuun puolivälissä. 

Parimäärät voidaan selvittää laskemalla munapesät, hautovat emot tai kaikki pesimäpaikalla oleskelevat 

pesimäpukuiset linnut. Pesät tai emolinnut lasketaan mieluiten haudontakauden loppupuolella, jolloin 

mahdollisimman moni pari on aloittanut pesinnän. Hautovia emoja laskettaessa on syytä varoa laskemasta 

mukaan pesien lähellä vartioivia lintuja. Valitse tähystyspaikka siten, että lintuja ei jää katveeseen. 

Jos hautovien emojen laskeminen ei onnistu tai suurin osa poikasista on jo kuoriutunut, pyritään laskemaan 

kaikki pesimäpaikalla oleskelevat pesimäpukuiset (vanhat) linnut. Kaikki pesivät yksilöt eivät koskaan ole 

paikalla, sillä osa lokkiemoista on ravinnonhaussa kaukana pesiltään. Pesimäpaikoilla olisi siksi hyvä pyrkiä 

vierailemaan useaan kertaan eri kellonaikoina.  

Erityisesti pikkulokilla myös pesimättömien lintujen osuus on toisinaan suuri, joten on syytä varmistaa, että 

linnut todella pesivät havaintopaikalla. Jos pesintä jää epäselväksi, asian voi mainita havainnon yhteydessä. 

Nuoruuspukuisia yksilöitä ei lasketa mukaan pesiviin lintuihin, mutta niiden määrä kannattaa silti ilmoittaa 

(havainnon lisätiedoissa).  

Havainnot lajeista kirjataan Tiira-lintutietopalveluun (tiira.fi). Kirjaa havaintosi huolellisesti: merkitse 

havaintoon päivämäärä ja tarkka havaintopaikka. Merkitse lukumääräksi lintujen kokonaismäärä ja erittele 

lisätietoihin arvioitu tai laskettu pesivien parien määrä. Merkitse lisätietoihin myös parimäärän 

tulkintaperuste (munapesät / hautovat emot / kaikki pesimäpukuiset linnut).  

Lokkiretkiä kannattaa suunnata erityisesti vähän retkeillyille alueille sekä selkävesille, joiden pikkusaarissa 

ja luodoilla pesiviä lokkeja ei useinkaan voi laskea mannerrannoilta käsin. Lokkiretkeilyn lomassa on hyvä 

kirjata muistiin myös atlashavaintoja. 

 

Vanhojen pesimäpaikkojen laskenta 

Osana seurantaa lasketaan uudelleen vuoden 2008 kartoituksessa ilmoitetut pesäpaikat. Kuntakohtainen 

listaus vuoden 2008 pesimäpaikoista on toimitettu jäsenyhdistyksen vastaavalle. Varsinkin pikkulokki 

vaihtaa pesimäpaikkaa herkästi vuosien välillä, mutta monet vanhat pesimäpaikat ovat yhä lajeille tärkeitä. 

Siksi ne olisi hyvä pyrkiä laskemaan mahdollisimman kattavasti. Jos olet kiinnostunut vanhojen 

pesimäpaikkojen laskennasta, ole yhteydessä yhdistyksesi vastaavaan ja seuraa yhdistyksen 

viestintäkanavia.  

Kirjaa Tiiraan myös tieto sellaisista tilanteista, joissa vanhoilla pesimäpaikoilla ei havaita vuonna 2022 

pesiviä lintuja. Mikäli paikalla ei havaita lainkaan nauru- tai pikkulokkeja, kirjaa havainto Tiiraan 

merkitsemällä lukumääräksi ”0”. Lisätietoihin voi lisätä maininnan laskennasta (esimerkiksi ”tarkistettu 

kirkonkylän jätevedenpuhdistamon altaat useaan otteeseen kevään aikana, ei havaintoja pikkulokista”).  

 

 

 


