Haahkojen Somateria mollissima
kevätmuuton huippu ajoittui
maaliskuun loppuun ja huhtikuun
alkuun. © Aki Aintila

HANGON LINTUASEMAN
VUOSIKERTOMUS 2020
Vuonna 2020 Hangon lintuasemalla saatiin poikkeusoloista
huolimatta havainnointi järjestettyä sekä kevään että syksyn
päämuuttokauden ajan. Vuoden aikana koettiin lukuisia hienoja
lintupäiviä ja syksyllä laskettiin useita muuttoennätyksiä.
Syyskaudella järjestettiin lisäksi opastettuja retkiä Lintumatkailu
Hangon Tulliniemellä -hankkeen tiimoilta.
Teksti Aki Aintila ja Hanne Kivimäki

V

uosi 2020 oli aseman 42. toimintavuosi. Asemalla oli
vähintään yksi havainnoija
yhteensä 311 vuorokautena ja
asemalla yöpyi yhteensä 65
havainnoijaa. Koronaviruspandemia
rajoitti aseman toimintaa erityisesti
kevätkaudella, mm. havainnoijaksi pääsyä rajoitettiin ja kevään havainnointi
hoitui pääsääntöisesti pitkiä jaksoja
viettävien havainnoijien avulla. Kevät-
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kaudella 1.1.–30.6.2020 pitkäaikaishavainnoijana työskenteli Tringan siviilipalvelusmies Nico Niemenmaa yhteensä
97 havainnointivuorokauden ajan. Muita
kevätkauden aktiivisia havainnoijia olivat Aki Aintila (91 vrk), Markus Lampinen (66 vrk), Tomas Swahn (56 vrk),
Sebastian Andrejeff (41 vrk) ja Ossi Tahvonen (20 vrk). Syyskauden 1.7.–
31.12.2020 pitkäaikaishavainnoijana
työskenteli Aki Aintila (141 vrk) ja suurta

panostusta aseman havainnointiin
antoivat Pyry Laurikka (31 vrk), Juho
Tirkkonen (32 vrk), Jari Laitasalo (27
vrk), Jarmo Ruoho (24 vrk), Tatu Hokkanen (22 vrk), Aleksi Lehikoinen (21
vrk) ja Sami Virta (20 vrk).
Vuoden 2020 asemanhoitajina jatkoivat Jari Laitasalo, Hanne Kivimäki ja
Kari Soilevaara. Haliastoimikunnan
kokoonpanoon kuuluivat puheenjohtaja
Aleksi Lehikoisen ja asemanhoitajien
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Syksyn aikana rengastettiin 3 töyhtötiaista Lophophanes cristatus. Kuusitiaisten Periparus ater vaellus oli voimakasta, rengastuksia kertyi
1399. Hömötiaisia Poecile montanus päätyi renkaisiin 38 yksilöä. Pyrstötiaisten Aegithalos caudatus vaellus oli vaisuhko, rengastuksia
yhteensä 216 ja niiden joukossa 1 manner-eurooppalaisen europaeus-alalajin yksilö. © Aki AIntila

lisäksi Aki Aintila, Jonne von Hertzen,
Heikki Karimaa, Markus Lampinen, Risto
Nevanlinna, Ina Tirri ja Kaisa Välimäki.
Toimikunnan kokouksia järjestettiin vuoden aikana pääosin etänä ja kehittämisen
pohjana oli aseman kehittämissuunnitelma vuosille 2019–2028 (Lehikoinen,
Aintila, von Hertzen ym. 2019).
Haliaksen taloudenhoitajana toimi
aiempien vuosien tapaan Markus Lampinen. Asemamaksut, joita kertyi
yhteensä 1535 euroa, olivat 35 euroa sekä
10 euroa opiskelijoilta, työttömiltä tai
vähävaraisilta. Taloudellista tukea toimintaan saatiin Tringan lisäksi maksullisista opastuksista sekä aseman tukirenkaalta, Haliaksen ystäviltä, joka on avoin
kaikille linnuista ja luonnosta kiinnostuneille. Haliaksen ystävät saavat 27 euron
vuosittaista maksua vastaan kolme
uutiskirjettä, pyrstötiaispinssin sekä
opastetun päiväretken asemalle elokuussa. Lisätietoa halias.fi/ystavat.
Metsähallituksen kanssa yhteistyötä
jatkettiin entiseen tapaan. Lintuasemaalueen vuokra maksettiin sopimuksen
TRINGA 1/2021

mukaisina palveluina eli piha-alueen
kunnostustoimilla ja pesimälintulaskentoina. Aktiivit ahkeroivat perinteiseen
tapaan kesätalkoissa niittohommissa
sekä asemarakennuksen kunnostustöissä, kun makuuhuoneeseen tehtiin
pintaremontti ja hankittiin uudet sängyt. Syksyllä uusittiin lisäksi bunkkerille
vievät portaat, joten kulku aamuvakiolle
käy entistä ketterämmin. Kiitokset
avusta aktiiveille, etenkin Tuukka Kupiaiselle, Petri Saariselle ja Jukka Vilénille!
HALIAKSEN LINTUVUOSI 2020
Asemalla havaittiin vuonna 2020
yhteensä 233 lintulajia, joista kevätkaudella 1.1.–30.6. 212 ja syyskaudella 1.7.–
31.12. 206 lajia. Yhtenäinen havainnointi
kevätkaudella alkoi 20.2. ja jatkui pitkälle kesäkuulle. Syyskauden yhtenäinen
havainnointi alkoi 1.7. jatkuen joulukuun
alkuun, ja vielä vuoden viimeisenä kuukautena asemalla oli aktiivista havainnointia. ”Koronakevään” pitkäaikaishavainnoijien ansiosta järjestettiin myös
yhtenäinen rengastus kevätkaudelle,

maaliskuun lopusta kesäkuun alkuun.
Syyskauden yhtenäinen rengastus alkoi
heinäkuun lopussa ja kesti marraskuun
alkuun.
KEVÄTKAUSI
Talvi oli Haliaksella jälleen linnustollisesti rikas, meri pysyi auki sisälahtia
myöten kevääseen asti. Aseman alueella
talvehti onnistuneesti useita peukaloisia
ja niittykirvinen, talvehtivia vesilintuja
näkyi monipuolisesti, sekä Hankoniemellä talvehtinut yli 30 harmaahaikaran
parvi näyttäytyi asemallekin useaan
otteeseen. Kevätmuutto käynnistyi helmikuun lopussa, mm. ensimmäiset
haahkat, ristisorsat, töyhtöhyypät ja
kulorastaat havaittiin hyvissä ajoin
ennen maaliskuuta. Alkukevään muita
mukavan aikaisia saapujia olivat mm.
lyhytnokkahanhi 12.3., meriharakka 15.3.,
luotokirvinen 17.3., suopöllö 20.3. ja jalohaikara 27.3.
Haahkojen päämuutto alkoi 25.3.
yhteensä 5 055 yksilön päivämuutolla ja
jatkui huhtikuun alussa: 2.4. laskettiin
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6 994 muuttavaa ja 5.4. puolestaan 3 958
muuttavaa haahkaa. Alkukevään muita
hienoja muuttoja havaittiin tukkakoskelolla (176m 5.4.), pilkkasiivellä (344m
5.4. ja 193m 2.4.), meriharakoilla (178m
5.4., 125m 2.4., 104m 1.4.), kangaskiurulla
(15m 19.3.) ja luotokirvisellä (8m 2.4. 7m
1.4. ja 7.4.). Kuun puoliväliä piinasivat
pohjois- ja luoteisvirtaukset, jolloin
petomuutot ja kurkimuutot piristyivät
vasta 20.4. Huhtikuun 22. päivä laskettiin
5200 muuttavaa kurkea, joka oli siihen
mennessä vuoden suurin Suomesta
ilmoitettu päivämuutto. 23.4. laskettiin
yli 250 kuovia. Tulliniemen metsissä kävi
kova kuhina 30.4., kun aseman alueelta
laskettiin 520 paikallista punarintaa, joka
oli aseman uusi kerääntymäennätys.
Arktisia kahlaajia havaittiin kevään
aikana hienosti, esimerkiksi hyviä punakuirimuuttoja havaittiin 8.5. (409m) ja
9.5. (345m ja 165p). Suosirrejä puolestaan laskettiin 21.5. 2741 muuttavaa ja
353 paikallista, sekä 22.5. 1789 muuttavaa
ja 650 paikallista lintua. Toukokuun
lopun parhaimmat muuttopäivät olivat
27.5. (tundrakurmitsa 1402 m ja iso kahlaaja 2445m) sekä 29.5. (tundrakurmitsa
230m ja iso kahlaaja 2520m). Mukavia
kuikkalintujen muuttoja havaittiin 23.5.
(1237 muuttavaa) ja 27.5. (yli 750 muuttavaa). Varpuslinnuista pikkukäpylintuja
esiintyi runsaasti, parhaimpana 27.5. laskettu 404 muuttavaa yksilöä. 26.6. laskettiin sekä harmaasiepon (48 muuttavaa) että pikkulepinkäisen (4 muuttavaa
ja 6 paikallista) aseman uudet kevätmuuttoennätykset.

Tringan toiminnanjohtaja
Johannes Silvonen opastaa
koululaisia. © Aki Aintila

Sorsalintujen sulkasatomuuttoa seurataan Haliaksella toukokuun alusta
alkaen. Silloin pariutuneet koirashaahkat suuntaavat ulkomeren matalikoille
sulkasatoa varten, ja toukokuussa laskettiin useaan otteeseen yli 11 000 haahkan kerääntymiä, Hangon läntiselle
selälle keskittyen. Kesällä aseman rutiineihin kuuluvat myös alueella pesivän
linnuston seuraaminen, ja esimerkiksi
isokoskeloilla, sinisorsilla sekä kala-ja
lapintiiroilla oli onnistunut pesimävuosi. Kyhmyjoutsenten poikasia havaittiin kohtalaisesti, haahkoille vuosi oli
jälleen heikko. Harvalukuisemmista
lajeista ilahduttivat kolme eri ristisorsapoikuetta, varpuslinnuista erityisesti
kultarinnalla oli aseman alueella runsaasti reviirejä.

SYYSKAUSI
Haliaksen syyskausi alkaa usein ruokkilintujen liikehdinnän ja arktisten kahlaajien syysmuuton seuraamisella. Heinäkuussa havaittiin mm. yhteensä viisi etelänkiislaa ja parhaina päivinä yli 80
ruokkiyksilön päiväsummia. 14.7. laskettiin yli 630 suosirrin muutto. Karikukoilla laskettiin uusi muuttoennätys
16.8. (9m). Syksyllä yleensä harvalukuisia vesipääskyjä havaittiin yhteensä 13
yksilöä, pikkusirrejä 18 ja pulmussirrejä
kaksi yksilöä. Varpuslintujen massamuutot alkavat viimeistään elokuun puolivälissä, metsäkirvisten kauden ensimmäinen massamuutto havaittiin 16.8. (yli
1200m) ja päämuutot seuraavasti: 18.8.
yli 2 500, 19.8. yli 2300 ja 21.8. yli 2800
metsäkirvistä. Muista alkusyksyn muuttajista keltavästäräkki esiintyi hyvin run-

Jalohaikara Egretta alba runsastuu myös
Haliaksella, eikä parvienkaan näkeminen
ole enää tavatonta. Tämä yksilö viivähti
Uddgrundetilla. © Aki Aintila
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Taulukko 1. Haliaksen rengastukset 2020.

LAJI

RENG

LAJI

RENG

Hippiäinen

Regulus regulus

3051

Pähkinähakki

Nucifraga caryoctenus

9

Sinitiainen

Cyanistes caeruleus

2363

Liro

Tringa glareola

8

Kuusitiainen

Periparus ater

1399

Luhtakerttunen

Acrocephalus palustris

7

Punarinta

Erithacus rubecula

783

Kanahaukka

Accipiter gentilis

6

Talitiainen

Parus major

754

Keltasirkku

Emberiza citrinella

6

Pajulintu

Phylloscopus trochilus

657

Kivitasku

Oenanthe oenanthe

6

Hernekerttu

Sylvia curruca

253

Kottarainen

Sturnus vulgaris

6

Vihervarpunen

Carduelis spinus

218

Pikkulepinkäinen

Lanius collurio

6

Pyrstötiainen

Aegithalos caudatus

216

Sinirinta

Luscinia svecica

6

Urpiainen

Carduelis flammea

177

Varpuspöllö

Glaucidium passerinum

6

Puukiipijä

Certhia familiaris

163

Järripeippo

Fringilla montifringilla

5

Varpushaukka

Accipiter nisus

161

Suopöllö

Asio flammeus

5

Tiltaltti

Phylloscopus collybita

118

Idänuunilintu

Phylloscopus trochiloides

4

Peippo

Fringilla coelebs

107

Käenpiika

Jynx torquilla

4

Mustarastas

Turdus merula

84

Pikkukäpylintu

Loxia curvirostra

4

Peukaloinen

Troglodytes troglodytes

68

Pikkutikka

Dendrocopos minor

4

Mustapääkerttu

Sylvia atricapilla

50

Punakylkirastas

Turdus iliacus

4

Kirjosieppo

Ficedula hypoleca

46

Sepelkyyhky

Columba palumbus

4

Leppälintu

Phoenicurus phoenicurus

46

Haarapääsky

Hirundo rustica

3

Rautiainen

Prunella modularis

45

Kehrääjä

Caprimulgus europaeus

3

Pensaskerttu

Sylvia communis

44

Keltavästäräkki

Motacilla flava

3

Hömötiainen

Poecile montanus

38

Lehtopöllö

Strix aluco

3

Laulurastas

Turdus philomelos

36

Suokukko

Philomachus pugnax

3

Kultarinta

Hippolais icterina

30

Tundraurpiainen

Carduelis hornemanni

3

Ruokokerttunen

Acrocephalus schoenobaenus 28

Töyhtötiainen

Lophophanes cristatus

3

Lehtokerttu

Sylvia borin

25

Varis

Corvus corone cornix

3

Punatulkku

Pyrrhula pyrrhula

25

Hiiripöllö

Surnia ulula

2

Harmaasieppo

Muscicapa striata

24

Isokäpylintu

Loxia pytyopsittacus

2

Sarvipöllö

Asio otus

23

Isolepinkäinen

Lanius excubitor

2

Räkättirastas

Turdus pilaris

21

Pensastasku

Saxicola rubetra

2

Palokärki

Dryocopus martius

19

Pikkusieppo

Ficedula parva

2

Viherpeippo

Carduelis chloris

18

Taigauunilintu

Phylloscopus inornatus

2

Käpytikka

Dendrocopos major

17

Isosirri

Calidris canutus

1

Västäräkki

Motacilla alba

17

Kirjokerttu

Sylvia nisoria

1

Satakieli

Luscinia luscinia

16

Lapinpöllö

Strix nebulosa

1

Tilhi

Bombycilla garrulus

14

Meriharakka

Haematopus ostralegus

1

Lehtokurppa

Scolopax rusticola

13

Mustaleppälintu

Phoenicurus ochruros

1

Pikkuvarpunen

Passer montanus

13

Mustaviklo

Tringa erythropus

1

Viitakerttunen

Acrocephalus dumetorum

13

Närhi

Garrulus glandarius

1

Harmaapäätikka

Picus canus

12

Pikkukultarinta

Iduna caligata

1

Pajusirkku

Emberiza schoeniclus

12

Rantasipi

Actitis hypoleucos

1

Kulorastas

Turdus viscivorus

10

Rytikerttunen

Acrocephalus scirpaceus

1

Metsäkirvinen

Anthus trivialis

10

Sepeltasku

Saxicola maurus

1

Pähkinänakkeli

Sitta europaea

10

Suosirri

Calidris alpina

1

Sirittäjä

Phylloscopus sibilatrix

10

Tavi

Anas crecca

1

Helmipöllö

Aegolius funereus

9

Valkoselkätikka

Dendrocopos leucotos

1

Punavarpunen

Carpodacus erythrinus

9

Yht.
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Aurinko nousee idästä.
© Aki Aintila

Juho Tirkkonen ja nuori kanahaukka
Accipiter gentilis (vas.) ja Tomas Swahn.
© Aki Aintila

saana. Yli tuhannen yksilön summia
havaittiin kolmena päivänä: 1560m 17.8.,
1280m 18.8. ja 1370m 20.8. 19.8. laskettiin yli 900, 22.8. yli 600 ja vielä 29.8. yli
600 keltavästäräkin päiväsummat.
Varpushaukan päämuutto havaittiin
vasta syyskuun puolivälissä. 14.9. laskettiin yli 290 varpushaukkaa, ja 15.9. yli
490, 16.9. yli 230 ja 19.9. yli 220 varpushaukkaa. Pesinnät epäonnistuivat laajalti sateisen heinäkuun takia, jolloin
huippumuuttoja ei havaittu ja aikuisia
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varpushaukkoja havaittiin muutolla
tavallista aikaisemmin. Muista petolinnuista mehiläishaukkoja havaittiin
mukavasti, mm. 31m 15.9. ja 29m. 18.9.
Sinisuohaukkojen parhaat päivät olivat
10m 15.9. ja 13m 26.9. Muuttohaukkoja
havaittiin yhteensä 21 yksilöä, syksyn
ensimmäinen 14.9. ja 12.10. jopa neljän
yksilön päivämuutto.
Aseman uusi luotokirvisten muuttoennätys havaittiin 11.9. (11m), västäräkeillä havaittiin hyviä muuttoja syys-

kuun alkupuoliskolla ja päämuutto 15.9.
yli 690 yksilön päiväsummalla. Peippojen syysmuutto näkyi tänä syksynä runsaana. 23.9. bunkkerilta laskettiin yli 27
000 peippoa, seuraavana päivänä meno
yltyi yli 51 000 peipon päiväsummaksi,
ja 26.9. riitti vielä 27 000 peippoa. Meno
jatkui lokakuun alussa, 6.10. laskettiin 8
400, 7.10. yli 17 000 ja 8.10. vielä 25 000
peippoa. Vihervarpusen esiintyminen oli
edellistä syksyä heikompi, parhaat päivät olivat 6010m 15.9. ja 3300m 24.9.
Kangaskiuruja havaittiin ennätyksellisen
runsaasti, 21.9. laskettiin huikeat yli 140
kangaskiurua. Lintuja riitti reilusti lokakuulle, ja 10.10. laskettiin 220 kangaskiurua! Tähän päälle kaksi yli 60 linnun
päivämuuttoa ja useita 20–40 yksilön
päivämuuttoja, niin syksyn kangaskiurujen summa ylsi yli tuhannen yksilön.
Lokakuun alussa laskettiin neljänä
päivänä peräkkäin asemalle uusi muuttoennätys. Kulorastaiden uutta Suomen
ennätysmuuttoa, jopa 2959 yksilöä,
todistettiin 3.10. 4.10. laskettiin yli 3400
tundrahanhea, 5.10. hienot 431 hemppoa
ja 6.10. yli 3 400 mustalintua. Peukaloisia laskettiin parhaana päivänä niemeltä
TRINGA 1/2021

Kuusitiaisten
muutto huipentui
yli 6 600 yksilön
muuttoon 23.
syyskuuta.

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki seuraa, kun Jari Laitasalo rengastaa
varpushaukkaa Accipiter nisus. © Aki Aintila

jopa 65 yksilöä, hippiäiset rynnistivät
yhtenä yli 1200 linnun muuttopäivänä ja
yli kolmensadan yksilön kerääntymiä
laskettiin jopa neljänä päivänä. 14.10.
kylmänpurkaus ajoi suurimman osan
Suomessa levähtävistä valkoposki- ja
metsähanhista liikkeelle, jolloin bunkkerilta laskettiin asemalle ennätyksellinen
yli 37 000 hanhen muutto. Maakotkia
laskettiin 13.10. yhdeksän, 14.10. kahdeksan, 16.10. neljä ja vielä 20.10. seitsemän
muuttavaa yksilöä.
VAELLUSLINNUT
Syksyn näkyvimpiä vaelluslintuja olivat
kuusitiaiset, liikehdintä alkoi 15.9. yli 1
200 kuusitiaisen päivämuutolla, jota
seurasivat 20.9. yli 3 600 yksilön ja 21.9.
yli 2800 yksilön päivämuutot. Kuusitiaissyksy huipentui yli 6 600 yksilön
muuttoon 23.9., joka on Haliaksen ja
samalla koko Suomen toiseksi korkein
muuttosumma. Tähän päälle kuusitiaisia
havaittiin yli 2000m 24.9. ja 1800m 26.9.
Sinitiaisten kokonaissumma jäi noin
kolmannekseen viimevuotisesta, mutta
hienoja muuttoja kuitenkin nähtiin: 5.10.
laskettiin 3020 muuttajaa, 8.10. ennätykselliset 9695 sinitiaista, ja vielä 10.10.
4500 sinitiaista. Rengastustietojen
perusteella liikkeellä oli normaalia
enemmän vanhoja lintuja, ilmeisesti
kesällä laajalti epäonnistuneiden pesintöjen takia. Talitiaisten päämuutto
havaittiin 7.–12.10. ilman selvää huippupäivää, kuitenkin kolmena muuttopäivänä yksilöitä havaittiin yli kolme
tuhatta.
TRINGA 1/2021

Muista vaelluslinnuista pähkinänakkeleita havaittiin jälleen runsaasti. Kokonaisuudessaan nakkeleita havaittiin 81
yksilöä, ensimmäinen 14.9., viimeinen
4.11., parhaimpien muuttopäivien osuessa syyskuun lopulle (6m 23.9. ja 5m
24.9) sekä lokakuun alkupuoliskolle
( jopa 12m 11.10. ja 13.10., sekä 7m 10.10.)
Yksittäinen lapintiainen yllätti havainnoijat 20.10. Laji on havaittu Haliaksella
edellisen kerran syksyinä 2018 ja 2016.
Tikoista palokärkiä havaittiin kohtalaisesti, parhaat päivät 7.9. 8m, 9.9. 11m ja
14.9. 13m. Valkoselkätikkoja havaittiin
kahdeksan yksilöä, pohjantikkaa ei
havaittu tänä vuonna asemalla lainkaan.
Pöllöjä havaittiin tänä syksynä kohtalaisesti, yksilömäärät olivat melko alhaisia
heikon pesimämenestyksen ja toisaalta
mantereella kohenevan ravintotilanteen
takia. Lajisto oli silti monipuolista, harvinaisimpana aseman neljäs lapinpöllö
30.10., kaksi hiiripöllöä (edellisen kerran
havaittu asemalla syksyllä 2017) ja useat
varpuspöllöt (edelliset myös syksyllä
2017).
HARVINAISUUDET
Haliaksella havaittiin vuoden aikana jälleen runsaasti harvinaisuuksia. Kevätkauden parhaimpia olivat 19.5. sepeltasku (ssp. hemprichii, Suomen kolmas
havainto k.o. alalajista), 2.6. aseman
ensimmäinen tiibetinhanhi, 11.4. aseman
toinen isohaarahaukka, 25.5. aseman
neljäs ja ensimmäinen keväinen aroharmaalokki, 3.6. aseman viides pikkukultarinta, ja 15.6. aseman kolmas isovesi-

Vanha koiras varpushaukka
Accipiter nisus ja saalis. © Aki Aintila

pääsky. Kyhmyhaahkoja havaittiin kaksi
yksilöä (18.6. ja 25.3., molemmat koiraita), allihaahkoja 40 linnun parvi 1.5. ja
2.5. Avosetteja havaittiin 2p 12.4., 2m 2.5.
ja 2m 23.5. Punajalkahaukka havaittiin
5.5. ja niittysuohaukka 10.5., vanha pikkukajava 12.4., leveäpyrstökihu 20.5.,
pikkutiira 8.5. ja 19.6. (aseman 11. ja 12.
yksilöt), mehiläissyöjä 19.5. ja pussitiainen 18.5.
Harvalukuisista lajeista mm. jalohaikara runsastuu Haliaksella kovaa
vauhtia (mm. a9 23.4. ja a7 26.4.).
Samoin etelänkiisla, joita kevätkaudella
havaittiin jopa yhdeksän yksilöä. Keltahemppoja havaittiin 14 yksilöä, ensimmäiset 19.4. ja 20.4. 2m 4.6. ja 3m 11.6.).
Muista harvalukuisista havaittiin kevään
aikana seuraavia yksilömääriä: jääkuikkia kolme, arosuohaukkoja viisi (mm.
3m 22.4.), riuttatiiroja viisi, turkinkyyhkyjä kolme, sitruunavästäräkkejä kolme,
virtavästäräkkejä kolme, mustaleppälintuja neljä, sepelrastaita kaksi, tristis-alalajin tiltaltteja kaksi, viiksitimaleita neljän linnun parvi (lajia ei havaita asemalla vuosittain) kirjokerttuja kolme,
kuhankeittäjiä viisi ja vuorihemppoja
kymmenen yksilöä.
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Palokärjen Dryocopus martius vaellus
oli kohtalainen ja huipentui syyskuun
puolivälissä. Rengastuksia kertyi 19.
© Aki Aintila

Syyskauden harvinaisimpia yksilöitä
olivat 8.11. havaittu aseman neljäs kashmirinuunilintu, 31.10. rengastettu aseman neljäs lapinpöllö ja 28.10. rengastettu blythii/halimodendri-alalajiryhmään
kuuluva hernekerttu. Turturikyyhky
havaittiin 24.10., pikkusirkku 26.10. ja
tunturikiuru 30.10., kiljukotka 14.10.
sekä kiljukotka-/pikkukiljukotka- lajiparin yksilöitä kaksi (24.8. ja 31.8.). Haliaksen bravuurilajia riuttatiiraa havaittiin
aikavälillä 3.7.–26.8. kokonaisuudessaan
13 päivänä ja yhteensä 25 eri yksilöä.
Arosuohaukkoja havaittiin viisi ja haarahaukkoja kaksi yksilöä, lisäksi yksi punajalkahaukka 1.9. ja yksi pussitiainen 4.8.
Pikkukajavia havaittiin yhteensä 10 yksilöä aikavälillä 21.10–29.10.
RENGASTUKSET
Vuonna 2020 asemalla oli yhtäjaksoisesti rengastaja maaliskuun lopusta
kesäkuun alkuun sekä heinäkuun
lopusta marraskuun alkuun. Lintuja rengastettiin yhteensä 11 425 yksilöä ja
lajeja oli 9 (Taulukko 1). Eniten rengastettiin hippiäisiä, sekä sini-, kuusi- ja
talitiaisia (taulukko 1). Suurin rengastusmäärä oli 13.10., jolloin rengastettiin
1102 lintua, pääasiassa hippiäisiä.
Vuonna 2020 rengastettiin tavallista suurempi määrä hippiäisiä (3051 r),
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kuusitiaisia (1399r) ja urpiaisia (177r).
Lisäksi tavanomaista enemmän rengastettiin harmaapäätikkoja (10r), lehtokurppia (8r), pähkinänakkeleita (6r),
kivitaskuja (5r) ja sarvipöllöjä (13r).
Harvinaisia rengastuslajeja olivat mustaviklo, mustaleppälintu, pikkukultarinta,
sepeltasku (ssp. hemprichii) sekä hiiri- ja
lapinpöllö. Kiitos rengastustietojen
koonnista Ina Tirrille.
TAPAHTUMAT JA RETKET
Vuoden 2020 aikana tapahtumia ja retkiä
Haliakselle järjestettiin pääosin Tringan
lintumatkailuhankkeen myötä. Edellisvuonna käynnistyneen hankkeen tarkoituksena on ollut luoda pysyvää lintumatkailutoimintaa, tehdä Haliaksen toimintaa tutuksi yleisölle sekä vahvistaa aseman taloutta. Hanketta rahoitettiin Tringalle myönnetyllä Leader-tuella ja opastukset olivat suurelta osin maksullisia.
Yleisölle avoimet opastuskierrokset
käynnistyivät heinäkuussa ja tutustumiskierroksia aseman alueelle tarjottiin
syksyyn asti. Kesän ja alkusyksyn opastuksista vastasi pääasiassa Aki Aintila.
Elokuussa järjestettiin näiden lisäksi
myös Aamupäivä lintuasemalla -opastuksia liittyen syysmuuttoon, lajintuntemukseen, ääniin tai pukutuntomerkkeihin ja rengastaukseen. Lokakuun

lopussa järjestettiin samana iltana kaksi
yölinturetkeä, joilla tyynen kelin ansiosta havaittiin runsasta rastasmuuttoa
sekä nähtiin sarvi- ja helmipöllö. Syksyllä pidettiin lisäksi opastuksia tilausryhmille, Tringan ja Symbioosi ry:n päiväretkille sekä koululaisryhmille. Opastuksia järjestettiin yhteensä 29, joille
osallistui yhteensä yli 252 henkilöä. Elokuussa järjestettiin lisäksi Haliaksen
ystävien aamuretki asemalle.
Opastuksia jatketaan myös keväällä
2021 THL:n sekä BirdLife Suomen suosituksia noudattaen. Tavoitteena on järjestää ainakin yleisökierroksia sekä
Aamupäivä lintuasemalla -tyyppisiä retkiä. Opastuksia järjestetään tilauksesta
koululais- ja opiskelijaryhmille, työyhteisöjen virkistyspäivän ryhmille tai lintuharrastusryhmille. Koulu- ja opiskelijaryhmille tutustumiskierroksia tarjotaan pääsääntöisesti maksutta. Alkukeväästä järjestetään myös uusien oppaiden koulutusta. Lisätietoa nettisivuilta
halias.fi/opastukset tai opastukset@
halias.fi
HALIAKSEN VIESTINTÄ
Haliaksen toiminnasta viestittiin aktiivisesti uudistettujen nettisivujen
(halias.fi) lisäksi Facebook-sivuilla
(facebook.com/HangonLintuasema)
TRINGA 1/2021

Aki Aintila opastaa. Haliaksella järjestettiin vuonna
2020 yhteensä 28 opastettua retkeä, joille osallistui
yhteensä 230 henkilöä. © Helena Thorström
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Pähkinänakkeleita Sitta europaea havaittiin syksyllä 81 yksilöä, joista 10 rengastettiin. Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros on
harvalukuinen rengatuslaji Haliaksella, tämä yksilö oli vuoden ainoa. Ruskosuohaukka Circus aeruginosus ohittaa pian Haliaksen
muutonseurantabunkkerin. © Aki Aintila

joilla oli vuoden 2020 lopussa noin 3000
seuraajaa. Yli 10 000 lukijaa tavoitettiin
aseman opastuksia koskevalla päivityksellä ja noin 8500 lukijaa lehtopöllöä ja
muuta alkusyksyn muuttoa koskevalla
päivityksellä. Toiminnasta kerrottiin
aktiivisesti myös Instagramissa
(@Hankobirdobservatory) noin 930
seuraajalle.
Haahka muuttolintuselaimeen
(haahka.halias.fi) päivitettiin vuoden
aikana uusia lajitekstejä.
Haliaksen kuulumisia esiteltiin
kuluneen vuoden aikana myös kolmessa
Aki Aintilan kirjoittamassa Hanko-leh-
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den kolumnissa. Haliaksen tuotteita eli
t-paitoja, huppareita ja kangaskasseja oli
aiempien vuosien tapaan myynnissä
Tringan paitakaupassa reddyshop.co/
tringakauppa.
TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Haliaksen aineiston muutto- ja paikallismäärät ovat ladattavissa tuttuun tapaan
aseman verkkosivuilta csv-tiedostona.
Vuoden aikana aloitettiin aseman tietokantajärjestelmän uudistaminen verkkoselainpohjaiseksi yhteistyössä Helsingin
yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden kanssa. Uusi järjestelmä on

käytössä mahdollisesti syksyllä 2021.
Lisäksi muuttolomakeaineisto saatiin
tallennettua loppuun.
Asemalla kerättiin vuoden aikana
aineistoa kahteen eri lintujen mikrobeja
selvittävään tutkimukseen. Suomen
Akatemian rahoittamassa Helsingin ja
Turun yliopiston yhteisessä Diseases on
Wings -projektissa selvitetään lintujen
ja lepakoiden mahdollisesti kantamia
tauteja, etenkin erilaisia bakteereja ja
viruksia. Toisessa Helsingin yliopiston
väitöskirjaprojektissa kerättiin loppusyksystä näytteitä useammasta lintulajista bakteeritutkimusta varten.
TRINGA 1/2021

Meriharakan Haematopus
ostralegus kevään päämuutto osui
huhtikuun ensi päiviin. © Aki Aintila

Vuonna 2020 Haliakseen liittyen
kirjoitettiin seitsemän artikkelia
(Halkka 2020, Kanerva, Hokkanen,
Lehikoinen, Norrdahl & Suhonen 2020,
Kivimäki, Aintila & Lehikoinen 2020,
Lehikoinen 2020, Nevanlinna 2020, Niemenmaa 2020, Silvonen 2020) ja julkaistiin yksi kirja (Pihlajaniemi, Eriksson & Lehikoinen 2020). Vuoden
lopussa Haliasaiheisia julkaisuja oli
yhteensä 154. Julkaisuluettelo linkkeineen on kotisivuilla, halias.fi/tutkimusja-aineisto.
TERVETULOA!
Hangon lintuasemalle ovat tervetulleita
havainnoijaksi kaikki perusmääritystaidot omaavat harrastajat. Varaukset tehdään sähköpostitse halias@halias.fi viimeistään kaksi päivää ennen asemalle
menoa. Mikäli pandemiatilanne sallii,
asemalla voi vierailla myös tulevana
vuonna opastetuilla retkillä. Tiedotamme näistä lisää kanavillamme.
Lisäksi Tulliniemessä voi retkeillä Metsähallituksen luontopolulla, joka lähtee
Vapaasataman parkkialueen läheltä.
Suuret kiitokset vuoden aikana asemalla käyneille havainnoijille, rengastajille, opastusretkille osallistuneille, Haliaksen ystäville sekä muille asemaa tukeneille!
TRINGA 1/2021
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