
   
MIKSI KÄVELEMME JOKA AAMU 5 KILOMETRIÄ?  
 

 
  

Phra Thong -saari tunnetaan yhtenä etelänbastardi-, liemi- ja merinahkakilpikonnan tärkeimmistä 
pesimisalueista Thaimaassa. 



   
Naucrates, yhteistyössä paikallisten tahojen, 
Phuket Marine Biological Center (PMBC) ja 
Department of Marine Coastal Resources, on 
vastuussa Andamaanienmeren niiden rantojen 
tarkkailusta, joilla merikilpikonnat pesivät. 
Vaikka pesien määrä on huomattavasti vähentynyt 
viime vuosien aikana, pitkäaikaistarkkailu jatkuu 
vuosittain. 

Joulukuussa 2019 löysimme 
etelänbastardikilpikonnan pesän, edellisestä 
löydöksestä oli kulunut jo useampi vuosi. 

Pesälöydökset tuovat toivoa tulevaisuuteen ja 
palkkion pitkäaikaistarkkailusta. Merikilpikonnat 
tunnetaan siitä, että ne palaavat pesimään 
rannalle, jolla ne ovat syntyneet. Pesiminen 
tapahtuu noin 15-30 vuoden iässä. 

Rantojen päivittäinen tarkkailu aikaisin aamulla on 
yksi tärkeistä tavoista kerätä tietoa kilpikonnista 

Phra Thong -saarella. Se auttaa myös ymmärtämään kilpikonnien aktivisuutta Andamaanienmeren 
alueella.  

  



   

 

Graph 1: Merikilpikonnien pesien määrä kausittain (1996-2019)  

Viimeisin merinahkakilpikonnan pesä löydettiin vuonna 2011. Tänä vuonna (2020) löysimme 
merinahkakilpikonnan jälkiä rannalta. Yhdeksän vuoden jälkeen vaikuttaisi siltä, että 
merinahkakilpikonna on päättänyt palata saarelle, mikä on erittäin hyvä uutinen. 

HISTORIALLISTA TIETOA:   

PMBC: n keräämät KPT -tiedot osoittavat, että etelänbastardikilpikonnien pesien määrä väheni 
82% vuodesta 1979 (n = 238) vuoteen 1990 (n = 42) (Chantrapornsyl, 1992a). Samankaltainen 
väheneminen havaittiin vuosina 1996-2006 kerätyissä tiedoissa, vaikka käytettiin eri 
menetelmiä. Vuodesta 2007 vuoteen 2010 pesien määrä kasvoi (lukuun ottamatta vuotta 2009, 
jolloin pesiä ei löydetty.) Tämä johtui liemi- ja merinahkakilpikonnien pesimäaktiivisuuden 
lisääntymisestä (kaavio 1).  
 
Viimeisten viiden vuoden aikana (2010--2015) pesien määrä on vaihdellut. Kahden viime vuoden 
aikana on ollut kasvua ja eniten on löytynyt liemikilpikonnan pesiä. Historialliset tiedot osoittavat 
valtavan määrän merikilpikonnan munien salametsästystä, jonka arvioidaan olevan Thaimaassa 
noin 400 000 munaa vuodessa, joista 60 000 oli peräisin Phang Ngan maakunnasta (Polunin, 
1975), jossa Phra Thong -saari sijaitsee. Munien salametsästystä, kilpikonnan lihan syömistä ja 
kilpikonnien metsästämistä niiden kuoren takia tulisi pitää lisäsyynä Phra Thong -saarella 
havaittuun merikilpikonnien vähenemiseen. 



   
Merikilpikonnien pesien raju väheneminen Thaimaan lounaisrannikolla osoittaa, että alueella on 
säilynyt vain muutamia pesiviä merikilpikonnanaaraita. 

SUURIMMAT UHAT: 

Kalastus 

Lisätutkimuksia tarvitaan kalastuksen vaikutuksesta merikilpikonniin. Alueella kalastavien 
suurten kalastusalusten (troolarit, verkot, kalmariveneet jne.) määrä on suuri, eikä niiden 
vaikutuksesta luonnonvaroihin tiedetä mitään. Voimme olettaa, että suuri osa rannoilla olevasta 
roskasta on peräisin kalastusaluksista, koska sieltä löytyy paljon styroxia, kalmariansoja, kohoja, 
lasi- ja muovipulloja jne. On myös todistettu, että monet kilpikonnat hukkuvat trooliverkkoihin. 
Kauden aikana verkkoja käyttävää kalastustoimintaa havaittiin 100 metrin etäisyydellä rannasta. 
Tällä erityisellä kalastusmenetelmällä voi olla merkittävä vaikutus merikilpikonnien 
pesintäkaudella, sillä se luo esteitä pesiville naaraille ja kuoriutuville poikasille. Öisin horisontissa 
näkyy suuri määrä kalastusaluksia. Ne näyttävät olevan hyvin lähellä toisiaan ja kalastavat 
poikkeuksellisen kirkkailla valoilla. Tämä voi muodostaa esteen naispuolisille kilpikonnille, jotka 
haluavat lähestyä saarta yön aikana, ja sillä voi olla yleinen tuhoisa vaikutus pesivien naaraiden 
populaatioon sekä KPT:n ja KR:n kuoriutuneiden poikasten säilymiseen. 

Rannikkojen pilaantuminen ja matkailun kehitys tulevaisuudessa   

Merikilpikonnien pesintärannat kaikkialla Thaimaassa ovat yhä huonommassa kunnossa 
rannikkoalueiden kehittämistoimien ja saastumisen vuoksi. Elinympäristön tuhoaminen on yksi 
suurimmista merikilpikonnien säilymisen uhista. Turismin kehitys saarella on edelleen rajallista, 
mutta se kasvaa vuosi vuodelta. Rannan läheisyyteen rakennetaan vuosittain uusia tiloja, eikä 
lomakohteen omistaja aina saa rakennuslupaa. Tämä olisi arvioitava ja kehitystä olisi 
rajoitettava, ellei asianmukaisia lupia ole myönnetty. 
  

  

  


