
 

  

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus), lyhyemmin mukuru, on BirdLife Suomen Vuoden lintu 2012. 
Hankkeen tavoitteena oli kerätä tietoa mukurun pesimäkannasta, pesimäympäristöistä ja 
pesimämenestyksestä koko Suomessa. Käytännön työn tekivät paikalliset jäsenyhdistykset. 

Kartoitus Rauman seudulla 

Eurajoen, Rauman ja Pyhärannan laaja ja rikkonainen rannikko asetti suuren haasteen 
mukuruprojektille, ja havaintojen keruussa turvauduttiin lintuharrastajien lisäksi yleisön ja mökkiläisten 
apuun. Uudessa Raumassa julkaistu pyyntö havaintojen ilmoittamisesta poiki tietoa useista aiemmin 
tuntemattomista rannikkoreviireistä, joilla pesintöjä oli ollut jo useampana vuonna.  

Havaintoja tuli runsaasti myös lintuharrastajilta, ja monella reviirillä pesintää käytiin seuraamassa 
useita kertoja pesimäkauden aikana. Lintuharrastajat kävivät myös varmistamassa maallikkohavaintoja 
ja ilmoittivat niitä Tiiraan. Lisäksi luontoharjoittelija Marko Hallikas kartoitti touko-kesäkuun aikana 
valtaosan Rauman sisämaajärvistä. 

Erityiskiitos Seppo Kivislahdelle ja Jyri Mäki-Jaakkolalle, joiden ansiota on Eurajoen ja Pyhärannan 
rannikkojen hyvä kartoitustilanne. 

Loppukesän kartoitukset jäivät Rauman seudulla vähäiselle huomiolle, joten pesimämenestyksestä ei 
saatu kattavia tietoja. Maastopoikasista on havaintoja vain kahdelta reviiriltä, joista toinen sijaitsi 
sisämaassa Eurajoen Korvenkulmalla ja toinen rannikolla Pyhärannan Paaslovedellä. 

Tulkinnat 

Reviiriksi on tulkittu jo yksittäinen havainto sopivalla pesimähabitaatilla havaitusta parista tai 
yksinäisestä linnusta, jonka käyttäytyminen viittaa sen olevan reviirillä. Toistuvaakaan havaintoa samalla 
paikalla oleilevasta parista ei kuitenkaan tulkittu reviiriksi, jos pesintä oli epätodennäköistä tai kaikki 
havainnot sijoittuivat muuttoaikoihin (esim. Rihtniemennokka). Varmaksi pesintä tulkittiin, kun havaittiin 
pesänrakennusta tai pesällä hautova emo. 

Tulokset 

Rauman seudulla mustakurkku-uikkuhavainnot painottuvat voimakkaasti rannikolle (Taulukko 1). 
Syynä lienee sisämaan pesimähabitaattien heikentyminen järvien umpeenkasvun seurauksena. 
Meriveden korkeusvaihtelut ja aallokko ovat kuitenkin alituisena uhkana, ja monilta rannikkoreviireiltä 
ilmoitettiin kesän aikana pesien tuhoutumisesta. Pesinnät onnistuvat oletettavasti vain suojaisimmilla 
merenlahdilla. Kaikkiaan reviirejä havaittiin 68–78 ja varmoja pesintöjä 23. 

 

Taulukko 1. Rauman seudulla havaitut mustakurkku-uikun reviirit ja varmistetut pesinnät 2012 
jaoteltuna sisämaa- ja rannikkohavaintoihin kunnittain.  

  Rannikko Sisämaa   

Kunta 
Havaittuja 
reviirejä 

Varmoja 
pesintöjä 

Havaittuja 
reviirejä 

Varmoja 
pesintöjä 

Yhteensä: 
 reviirit (pesinnät) 

Eurajoki 5-8 2 5 4 10–13 (6) 

Rauma 30–36 10 7 5 37–43 (15) 

Pyhäranta 21–23 3 0 0 21–23 (3) 

Yhteensä 56–67 15 12 9 68–79 (24) 

 
Mustakurkku-uikkuprojektin satoa 
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Sisämaassa varmistettuja pesintöjä suhteessa havaittuun reviirimäärään oli enemmän kuin rannikolla. 
Toisaalta suppeat sisämaareviirit eivät jätä paljon tilaa muiden parien soidinreviireille. Toisin on 
rannikolla, missä parhaissa soidinaikaisissa kerääntymissä saattoi olla kymmenenkin paria.  

Eurajoki 

Eurajoen tulos on vääristynyt sisämaan suuntaan, sillä Olkiluodon rannikko jäi puutteellisesti 
kartoitetuksi. Ainakin yksi aiempi Olkiluodon havainto koskee sopivalla pesimähabitaatilla toukokuun 
alussa oleillutta paria. Suurin pesimäkolonia löytyi Kuivalahdelta, missä kolmen pesivän parin lisäksi oleili 
kaksi oletettavasti pesimätöntä paria. Sisämaasta Korvenkulmalta varmistettiin neljä pesintää, joista 
vähintään yksi onnistui.  

Rauman pohjoinen saaristo 

Rauman pohjoisessa saaristossa oli yksi kolmen reviirin keskittymä Kovakynnen-Hulpanmaan ja 
Ympyriäisenmaan välissä ja yksittäispari Pask-Aikon lounaispuolella. Aluetta ei kartoitettu kattavasti ja 
havainnot perustuvat satunnaishavaintoihin ja yhteen täsmäkäyntiin. 

 Kuva 1. Eurajoen ja Rauman pohjoisen saariston mustakurkku-uikkureviirit 2012. 

 

Rauma 

Raumalla havaittiin eniten reviirejä ja varmistettuja pesintöjä, mikä selittyy osin rantaviivan pituudella 
ja paremmalla kartoitustehokkuudella. Heikoimmin kartoitettiin pohjoinen saaristo ja Hanhisen rannat, 
joilta reviiri- ja pesintätiedot perustuvat hajahavaintoihin. Asutut alueet tulivat hyvin kartoitettua, ja 
Petäjäksen ja Rokinnokan väliseltä alueelta ilmoitettiin peräti 15–17 reviiriä ja seitsemän varmistettua 
pesintää. Sisämaakohteista merkittävin oli Unajan Helonpahna, missä havaittiin pesimispuuhissa 
yhteensä kolme paria. 

Pyhäranta, Rihtniemi 

Rihtniemen pohjoisrannikolla varmistettiin vain yksi pesintä Kukolanlahdella, minkä lisäksi 
Verkkoniemennokasta on maallikkohavainto yhdestä parista. Niemen toisella puolella Murtinperässä 
havaittiin 1-2 reviiriä ja Eeronperässä ainakin kaksi reviiriä. Rihtniemen lintutornista tehdyt havainnot 
rajoittuvat muuttoaikoihin, eikä niitä ole huomioitu reviirimäärässä. Eteläpuolella Rihtniemen rannikkoa 
kartoitettiin Tiirojärven edustalle saakka, mutta Rihtniemen kylän pohjoispuolelta mustakurkku-uikkuja 
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ei enää tavattu. Pohjoispuolella rantaa kartoitettiin Kukolasta Lenttuun. Niemen länsiosia ei ole erikseen 
kartoitettu. 

  

Kuva 2. Rauman ja Pyhärannan Rihtniemen rannikon sekä Rauman sisämaan mustakurkku-
uikkureviirit 2012. 

 

Pyhäranta, rannikon eteläosa 

Hyvin kartoitetulla Pyhärannan rannikon 
eteläosalla havaittiin 16–18 reviiriä ja varmistettiin 
kaksi pesintää. Lisäksi Paaslovedellä havaittiin 
poikanen emon selässä 19.7. – ainoa havaittu 
merkki onnistuneesta rannikkopesinnästä. Yhteensä 
varmistettuja pesintöjä oli alueella vain kaksi. 
Merkittävin alue sijaitsi Kappelinpään Rantalassa, 
missä uikkureviirejä oli pienin välimatkoin ainakin 
neljä kappaletta ja vain vähän pohjoisempana vielä 
kaksi. Lisäksi vakiintunut pesimäyhteisö Santtion 
Naperonpuhdissa käsitti tänä vuonna kolme reviiriä. 

Elinympäristö 

Kartoituksessa havaitut mustakurkku-uikut 
pesivät puolirehevillä ja suojaisilla järvillä, 
lampareilla tai merenlahdilla. Tyypillinen 
pesäpaikka oli lähellä rantaa sijaitseva avoin 
ruokopeti, joka pesinnän mittaan jäi kasvavan 
ruovikon suojaan. Pesää ympäröi yleensä matalan 
veden alue, jolta uikut saalistavat ravintonsa. 
Rannikolla uikut asettuivat välillä hyvinkin karuille 
paikoille, mutta yleensä pesimäympäristössä kasvoi 
ainakin harvakseltaan järviruokoa. 
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Pesäpaikkojen muuhun pesimälinnustoon kuului usein mm. silkkiuikkuja, nokikanoja ja kalalokkeja. 
Ilmeisesti ihmisasutuksen läheisyys on osin korvannut lokkiyhdyskunnat uikkujen turvapaikkoina. 

Yhteenveto 

Vaikka kartoitukset eivät olleetkaan kaikin osin kattavia ja mustakurkku-uikku osoittautui pesinnän 
alettua usein vaikeaksi löydettäväksi, kartoituksella saatiin ensimmäistä kertaa hyvä kuva lajin 
esiintymisestä ja runsaudesta Rauman seudulla. Mukuru sopi lisäksi hyvin yleisövihjeiden keruuseen 
helpon tunnistettavuutensa takia. Yleisövihjeistä oli tässä Vuoden lintu -projektissa myös aivan erityistä 
hyötyä, koska mukurut usein pesivät aivan ihmisasutuksen ja mökkirantojen kupeessa. Yleisövihjeiden 
perusteella laji koettiin kiinnostavaksi, ja se oli tervetullut ja kaunis lisä mökkirannan pesimälinnustoon. 

Rauman seudun lintuatlakseen (2006) verraten mustakurkku-uikku näyttäisi levittäytyvän edelleen 
rannikkoalueella ja harvinaistuvan sisämaassa. Uusia mukurun asuttamia ruutuja ovat mm. Kuivalahti ja 
Hanhinen, kun taas joiltakin Lapin ruuduilta se näyttäisi hävinneen. Toisaalta osa aiemmin pesityistä 
ruuduista, mm. Rauman pohjoinen saaristo (Nurmes ja Aikonmaa) ja Pyhärannan sisämaa, jäivät heikosti 
kartoitetuiksi, eikä kaikkia reviirejä näin ollen varmastikaan ole tiedossa. Eurajoen Korvenkulman 
sisämaapesinnät puolestaan ovat vakiintuneet vasta Rauma-atlaksen jälkeen ja edustavat uutta 
sisämaan pienvesille levittäytymistä. RSLH:n parhaalta lintuvedeltä, Otajärveltä, laji kuitenkin puuttuu 
edelleen, mikä on vain yksi osoitus järven lintuvesiarvon huolestuttavasta laskusta. 

Kaikkiaan mustakurkku-uikkukanta vaikuttaa olevan tällä hetkellä melko vakaa tai jopa kasvussa. 
Uikut ovat myös osoittaneet sopeutumiskykyä siirtymällä uuteen pesimäympäristöön vanhan käydessä 
sopimattomaksi. Rannikkopesintöjen onnistumisesta ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietoa, jotta lajin 
tulevaisuutta olisi mahdollista arvioida luotettavasti, ja lajin uhanalaisuusstatus lieneekin täysin 
perusteltu.  

Toivottavasti korea lintu säilyy rantojemme kaunistuksena jatkossakin. 

Teksti, taulukot ja kartat: Tarja Pajari 

Kuva: Henrik Rantanen 

 

Jos huomaat vuonna 2012 tekemäsi mustakurkku-uikun pesintään viittaavan havainnon puuttuvan 
kartoilta, voit edelleen ilmoittaa sen mukuruvastaava Tarja Pajarille (tlpajari@gmail.com, 040 839 5543). 
Erityisesti poikuehavaintoja otetaan kiitollisena vastaan! 


