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Valkoposkihanhen syyskanta
pieneni edellisvuodesta
Lajin pesinnät sujuivat hyvin, joten
tulosta voi selittää aikainen syysmuutto
tai hanhien hajautuminen entistä
laajemmalla alueelle.

Tringan ja Hakin alueen valkoposkihanhet laskettiin vapaaehtoisvoimin lauantaina 5. syyskuuta. Alla on lyhyt yhteenveto laskennoista tuloksineen.
Laskennan tarkkuus nousi runsaan
osallistujamäärän myötä viime vuosien
parhaaksi. Laajalahden ja Vanhankaupunginlahden hanhet laskettiin yöpymisparvista, muut kohteet kierrettiin aamun
aikana. Ajoittain rankaksi yltynyt sade
haittasi paikoitellen laskentoja, mutta
tästä huolimatta liki kaikki suunnitellut
kohteet saatiin tarkistettua. Viljat olivat
monin paikoin vielä puimatta, mikä on
varmasti vaikuttanut sänkipeltoja suosivien hanhien liikkumiseen. Helsingin
ahkerasti tarkistetuilla nurmialueilla hanhet olivat todella vähissä. Vaikuttaa myös
siltä, että osa pesivistä hanhista on lähtenyt tänä vuonna syysmuutolla poikkeuksellisen aikaisin ja tulos ei siten välttämättä ole täysin vertailukelpoinen viime
vuosien lukujen kanssa.
Laajalahdelta laskettiin yhteensä
3990 hanhea ja Vanhankaupunginlahdelta
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3059 hanhea. Nämä yöpymisparvet liikkuivat hajaantuen laajalla säteellä pitkin
pääkaupunkiseutua, samoiksi tulkittuja
hanhia nähtiin mm. Espoon Matalajärvellä (955), Vantaan pelloilla (mm. Luhtaanmäki 2200, Helsingin pitäjän kirkonkylän pellot 650), Vuosaaren kasalta (yht.
400 eri suuntiin) ja Helsingin Tuomarikylän pelloilla (2000). Kirkkonummen
pelloilla laidunsi kaksi isoa parvea (2830
ja 1500 hanhea) sekä Sipoon pelloilla yksi
iso parvi (1530). Hakin alueen pellot olivat tänä vuonna liki täysin tyhjät! Osa
sen suunnan hanhista lienee tänä vuonna
siirtynyt Kirkkonummelle tai muualle
läntiselle Uudellemaalle. Tänä vuonna
hanhia havaittiin yllättäen myös Inkoon
ja Raaseporin alueilla, joista ei ole juuri
havaintoja viime vuosilta.

Yhteensä valkoposkihanhia havaittiin Tringan alueella 14 172. Luku sisältää
lasketut yöpymisparvet ja laskentaaikaan havaitut paikalliset hanhet pl.
samoiksi tulkitut linnut ja on siis enemmänkin valistunut arvio kuin tarkka
arvo. Mukana luvussa ovat myös
Inkoossa ja Raaseporissa havaitut hanhet. Edellisen vuoden tulokseen (16 503)
verrattuna luku on siis huomattavasti
pienempi, mikä on hieman yllättävää
hyvin sujuneen pesintäkesän jälkeen.
Tulosta voi selittää aikainen syysmuutto
tai hanhien hajautuminen entistä laajemmalla alueelle.
Lämpimät kiitokset kaikille mukana
olleille! Tämänkaltaiset laajat laskennat
eivät olisi mahdollisia ilman vapaaehtoisten laskijoiden korvaamatonta työpanosta. Erityinen kiitos kuuluu Jan Södersvedille Hakin alueen laskentojen koordinoinnista.
Aapo Salmela
TRINGA 3/2020

Laajalahti tarjosi hyvät olosuhteet
kahlaajien tarkkailuun. © Tuija Kopra

Tringan kurssitoiminta uusilla poluilla
Tringan kahlaajakurssi järjestettiin pääkaupunkiseudulla 4.–11.8.2020. Kysyntä
oli suuri, ja kurssin 15 paikkaa menivät
täyteen viidessä minuutissa. Huoli siitä,
että lomien aikana kurssia ei huomattaisi, oli siis turha.
Koronatilanteen takia Tringan lintukurssin järjestely oli uudenlainen: kaksi
teoriailtaa pidettiin etäopetuksena ja
retki toteutui kahdessa pienryhmässä
kahtena eri päivänä. Etäopetuksessa
käsiteltiin yleiset määritysvinkit ja 23:n
pääkaupunkiseudulla yleisesti havaittavan kahlaajalajin tuntomerkit. Opettajana toimi Nadja Weisshaupt. Opetuksen olosuhteet olivat uudet, mutta etäopetuksen tekniikka (Google Meet)
toimi hyvin ja kurssilaiset pystyivät osallistumaan melkein kuin lähiopetuksessa.
Vaikka jotkut varmaan kaipasivat luokkahuoneen tunnelmaa ja spontaaneja keskusteluja, etuna oli se, että omalla sijainnilla ei ollut merkitystä. Kurssille olisi
voinut osallistua vaikka matkoilla
ollessa. Tuntui silti mukavalta tavata retkillä oikeassa maailmassa ja nähdä
ihmisten kasvot, ei vain näyttöä.
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Retkikohde Laajalahti ei pettänyt
vaan tarjosi monipuolisen kahlaajavalikoiman sekä nuoria että vanhoja lintuja.
Niinpä kurssilaiset saattoivat harjoitella
ja käyttää etäopetuksessa kuvattuja tuntomerkkejä. Joka tapauksessa kannatti
ottaa kaukoputki mukaan! Putkella pystyi rauhassa tarkistamaan lahden toisella
puolella ahkerasti ruokailevan mustapyrstökuirin, joka välillä venytti siipensä
ja paljasti valkoisen siipijuovan sekä
mustavalkoisen pyrstön. Putki helpotti
myös mustien täplien etsimistä nuorten
kuovi- ja suosirrien vatsojen vertailussa.
Kohtalaisesta tuulesta huolimatta kuul-

tiin usein ”puheliaiden” lirojen ja valkoviklojen äänisarjat. Terävät korvat erottivat välillä jopa tyllin ja mustaviklon
lyhyet äänet. Yhteensä tuli molemmilla
retkillä 12 kahlaajalajia tutkittua ulkoolosuhteissa.
Kokemus uudesta kurssimuodosta
oli kokonaisuutena hyvä ja myös kurssilaiset antoivat tosi positiivista palautetta. Etäopetus tuo varmaan enemmän
joustavuutta, erityisesti nykyisen koronatilanteen aikana, kun lähiopetuksen
järjetäminen voi olla vaikeaa vielä kauan.
Nadja Weisshaupt

Mustaviklo
Tringa erythropus oli
yksi kurssilla havaituista
23 kahlaajalajista.
© Pekka Komi
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Aseman saunarakennus tarjoaa suojaa sateelta ja tuulelta.
Pitkäaikaishavainnoija Aki Aintila opastaa retkeläisiä. © Hanna-Maija Kehvola

Opastetut yleisökierrokset
käynnistyivät Haliaksella
Tringan Leader-hanke ”Lintumatkailu Hangon Tulliniemellä” etenee:
Hangon lintuasemalla, eli Haliaksella, ryhdyttiin heinäkuussa järjestämään yleisölle avoimia opastetuttuja kierroksia, joilla esitellään lintuaseman toimintaa sekä yleisöltä
muutoin suljettua lintuaseman
aluetta. Reilun tunnin mittaisia
kierroksia pidettiin aluksi kahdesti
viikossa ja vielä syyskuun puolella
muutamana viikonloppuna. Tringa
on saanut hankkeelleen tukea EU:n
Leader-ohjelmasta.
Jo ensimmäiset opastukset
osoittivat, että toiminnalle on
kysyntää. Maksullisilla kierroksilla
on ensimmäisten kuukausien aikana
ollut lähemmäs 100 kävijää. Paikat
opastuksille varataan lintuaseman
verkkokaupasta. Maksulliselle opas-
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tukselle osallistuminen on oiva tapa
tukea lintuaseman toimintaa. Opastetuista kierroksista onkin tarkoitus
tehdä pysyvä osa Haliaksen toimintaa ja Hangon luontomatkailutarjontaa. Myöhemmin tänä syksynä
ohjelmassa on pidempiä ja erityisesti lintuharrastajille suunnattuja
opastuksia. Lintuasemalta voi jatkossa myös tilata opastuksen esimerkiksi työpaikan tyhy-päivän
ohjelmaksi tai vaikkapa omalle linturetkiporukalle. Aikaisempina vuosina järjestettyjä koululaisopastuksia aiotaan myös jatkaa. Ajantasaiset
tiedot tulevista opastuksista löydät
lintuaseman verkkosivuilta: halias.
fi/opastukset
Johannes Silvonen

MUISTA UDDSKATANIN
LIIKKUMISRAJOITUKSET
Hankkeen myötä käynnistyneet opastukset
tarjoavat uusia mahdollisuuksia retkeillä
Suomen mantereen eteläkärjessä ja Haliaksen alueella, mutta muuten alueella liikkumista koskevat rajoitukset ovat ennallaan.
Halias sijaitsee Uddskatanin luonnonsuojelualueella, jossa liikkuminen on sallittu ainoastaan merkittyjä polkuja pitkin. Lintuaseman piha- ja verkkoalue sijaitsevat luontopolun ulkopuolella, ja näillä liikkuminen on
opastuskierroksia lukuunottamatta sallittu
vain lintuaseman havainnoijille ja rengastajille, samoin Gåsörsuddenilla, jolla lepäilevien lintujen laskenta kuuluu lintuaseman
havainnoijien tehtäviin. Mikäli haluat lähteä
Haliakselle havainnoijaksi, ota yhteyttä asemanhoitajiin, yhteystiedot löytyvät lehden
sisäkannesta.
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Elokuussa talkoiltiin
Vanhankaupunginlahden IBA-alueella
Tringa järjesti ennallistamistalkoot Helsingin Vanhankaupunginlahden IBA-alueella elokuun kolmantena
viikonloppuna. Vanhankaupunginlahden linnustollisesti arvokkaita rantaniittyjä uhkaa umpeenkasvu,
jonka vuoksi Tringan vapaaehtoiset ovat ennallistaneet aluetta kesäisin vuodesta 2013 lähtien.
Talkoiden suurin urakka oli Hakalan rantaniityn
niitto, jossa niitettiin ruovikkoa viikattein ja raivaussahalla. Töitä tehtiin myös Purolahden lavan edustalla,
jossa kitkettiin vesakkoa sekä jättipalsamia. Talkooviikonlopun jälkeen töitä jatkettiin pienellä porukalla
vielä Purolahden lintutornin ympäristössä pajupensaita ja vesakkoa karsien ja näkymiä avaten.
Talkoisiin osallistui lauantaina 14 ja sunnuntaina 7
vapaaehtoista ja viikonlopun jälkeen vielä muutama
ahkera vapaaehtoinen. Tringa kiittää kaikkia talkoolaisia, töiden koordinoinnista Taavi Sulanderia, logistiikka-avusta Pauli Janhosta sekä Helsingin kaupunkia ja Husqvarnaa talkoiden tukemisesta!
Johannes Silvonen
Kuvat ylhäältä:
Taavi Sulander niittää ruovikkoa kahluuhousuissa. © Eero Haapanen
Talkooporukkaa Hakalan rantaniityllä. © Dolf Assmann
Timo Mäkinen ja raivaussaha © Dolf Assmann.
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Järripeipon Fringilla montifringilla
ravintoa ovat siemenet ja hyönteiset.
© Pekka Komi

Tutkimus: Hyvät siemenvuodet viivästyttävät lintujen
syysmuuttoa ja aikaistavat kevätmuuttoa
Turun ja Helsingin yliopistojen sekä
Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan ravinnon määrä vaikuttaa merkittävästi marjoja ja siemeniä syövien lintujen syysmuuton ja kevätmuuton ajoittumiseen.
Turun yliopiston yliopistolehtori
Jukka Suhosen mukaan tulokset viittaavat siihen, että linnut talvehtivat lähempänä pesimäalueitaan silloin, kun edellisenä syksynä on ollut tarjolla runsaasti
ravintoa. Tämä mahdollistaa aikaisemman kevätmuuton.
Pitkäaikaiseen aineistoon perustuvan tutkimuksen mukaan lintujen syysmuutto viivästyy sellaisina vuosina, joina
puissa on runsaasti siemeniä. Vastaavasti
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muutto aikaistuu siementen katovuosina.
Ilman lämpötilalla ei havaittu olevan vaikutusta rastaiden, tilhien ja peippolintujen syysmuuton ajoitukseen.
Puiden siemensadon vaikutus ulottuu seuraavan vuoden kevätmuuton ajoitukseen yhdessä sääolojen kanssa. Jos
edellisen syksyn siemensato on ollut runsas ja kevät lämmin, lintujen kevätmuutto aikaistuu.
Julkaisussa on hyödynnetty 29 vuoden mittaista yhtenäistä aineistoa puiden
siemensadosta, ilman lämpötilasta sekä
11:n siemeniä syövän lintulajin, kuten rastaiden, tilhen ja peippolintujen, muuton
vuosittaisista ajoituksista. Lintujen
muuttoaineistossa on hyödynnetty Han-

gon lintuasemalla eli Haliaksella tehtyjä
havaintoja.
Kuusen ja koivun siemenet ovat
monien lintulajien suosimaa ravintoa.
Luonnonvarakeskuksen ennusteen
mukaan molempien puulajien siemeniä
on nyt tavanomaista vähemmän tarjolla.
Alustavien arvioiden mukaan huippusatoa ei ole myöskään odotettavissa pihlajanmarjoista. Heikko siemensato lähettänee siemensyöjät muutolle normaalia
aikaisemmin tänä vuonna.
Tutkimuksen tekijät ovat AnnaMaria Kanerva, Tatu Hokkanen, Aleksi
Lehikoinen, Kai Norrdahl sekä Jukka
Suhonen.
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