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Ingar Jostein Øien Norjan kiljuhanhityöryhmästä pitelee satelliittilähettimellä valjastettua aikuista kiljuhanhea
Venäjän Taimyrin niemimaalla heinäkuussa 1998. WWF:n Suomen ja
BirdLife Norjan kiljuhanhityöryhmät
ovat 1990-luvulta alkaen yhdistäneet
voimansa hankkeessa nimeltä Fennoscandian Lesser White-fronted Goose
project, joka ylläpitää kansainvälistä
kiljuhanhiverkkosivustoa osoitteessa
www.piskulka.net. Petteri Tolvanen
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Toivoa ilmassa

30 vuotta suomalaista kiljuhanhen suojelutyötä
Petteri Tolvanen (toim.), Juha Markkola, Pekka Nieminen, Riikka Kaartinen, Ingar Jostein Øien, Maire
Toming, Jyrki Pynnönen, Toni Eskelin, Jorma Pessa & Nina Mikander

WWF Suomen kiljuhanhityöryhmä juhli
30-vuotista taivaltaan marraskuussa 2014
Liminganlahden luontokeskuksessa järjestetyssä seminaarissa. Juhlimiseen olikin aihetta, sillä vuosikymmeniä jatkunut, Pohjolan kiljuhanhikannan sukupuuton partaalle vienyt taantuminen näyttää sinnikkään
suojelutyön tuloksena viimein pysähtyneen
ja kääntyneen lievään kasvuun. Edelleenkin Pohjolan kiljuhanhikanta on äärimmäisen pieni ja uhanalainen, alle 30 pesivän
parin kokoinen. Tässä artikkelissa tiivistetään yhteen työryhmän historiaa esitelleen
juhlaseminaarin anti ja kiljuhanhen suojelututkimuksen tuorein tilanne.
Kiljuhanhityöryhmä ei syntynyt tyhjästä. 1960-luvulla, kun kiljuhanhet olivat kannan huvetessa jo kadonneet Porin
seudun perinteiseltä kevätlevähdysalueelta, niitä nähtiin muuttoaikana Suomessa
säännöllisesti enää Oulun seudulla. Sieltä
on kiljuhanhen esiintymisestä historiallista
tietoa 1800-luvulta lähtien ja Einari Merikallion tarkempia laskentoja 1900-luvun
alusta. Pohjolan linnuissa (von Haartman
ym. 1963–1972) mainitaan 1950-luvulta
Veijo Törnroosin havaintoja Hailuodosta
ja 1960-luvulta Jouko Siiran havaintoja Liminganlahdelta. Elja Hervalla oli havaintoja Kempeleenlahdelta 1950-luvulta alkaen, ja hän kirjoitti 1970-luvun havaintojensa pohjalta käsikirjoituksen ”Kiljuhanhi
vielä säännöllinen kevätmuuttaja Liminganlahdella”. 1960–70-lukujen taitteessa
mm. Juha Markkola näki kiljukkaita toukokuisilla retkillään Liminganlahdella ja Hailuodossa. 1970–80-lukujen taitteessa, kun
pinnojen keruu oli yleistynyt, syntyi Lumijoella muutaman vuoden kestänyt kiljuhanhien bongausaalto, jota Heikki Pakkala
paimensi ja ohjaili.
1970-luvulta alkaen tehtiin pohjoismainen kiljuhanhikartoitus, jota Suomessa organisoi Pentti Vikberg Metsästäjäin keskus-

järjestöstä. Kartoituksen tulokset julkaistiin
vuonna 1984 (Norderhaug & Norderhaug
1984). 1980-luvun alussa, kun suunniteltiin rakennettavaksi pengertie Hailuodon
Tömpän ja Siikajoen Säärenperän välille,
tuli Hannu Salonen kuvaamaan alueen
uhattuja luontoarvoja ja näki kymmeniä
kiljukkaita Tömpässä. Juha Markkola ja
Eino Merilän keräsivät tietoa Säärenperästä ja näkivät siellä ensimmäiset alueelta ilmoitetut kiljuhanhet vuonna 1982. Nykyisin Säärenperä on kiljuhanhille tärkein alue
Perämerellä.

Kiljuhanhityöryhmän alkutaival
Marraskuussa 1982 Markkola, Merilä,
Pekka Nieminen ja Matti Tynjälä kirjoittivat Ruotsissa WWF:n tukemana jo vuonna
1976 käynnistyneen kiljuhanhen suojeluprojektin vetäjälle Lambart von Essenille,
ehdottivat yhteistyötä ja pyysivät Ruotsista munia tai lintuja kiljuhanhen tarhaukseen Suomessa. Kirjeen seurauksena WWF
Ruotsi lähestyi Suomen ja Norjan WWFtoimistoja ja ehdotti pohjoismaista yhteistyötä.
WWF Suomen suojelusihteeri Ritva Veijonen kutsui 18.2.1984 Helsinkiin koolle
Suomen kiljuhanhityöryhmän perustavan
kokouksen, johon osallistuivat aloitteen
tehneen nelikon lisäksi Elja Herva, Pertti
Kalinainen, Ilkka Koivisto, Matti Pirkola,
Pertti Rassi, Pentti Vikberg, Pentti Alho ja
Markku Vickholm. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Koivisto ja sihteeriksi Markkola. Seuraavassa kokouksessa toukokuussa 1984 mukaan tulivat WWF:n suojelusihteerinä Veijosen jälkeen aloittanut Lassi Karivalo sekä Esko Jaakkola sekä Antti Karlin,
joka aloitti jo samana kesänä kiljuhanhitiedon keruun Lapissa.
Vuonna 1985 käynnistyi järjestelmällinen kiljuhanhien kevätmuuton seuranta Perämerellä (ks. Markkola 2010) sekä

Lapin pesimäalueiden inventointi. Jorma
Pessa ja Toni Eskelin tulivat mukaan työryhmän toimintaan. Maaliskuussa 1988
järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen
kiljuhanhikokous Trondheimissa. Samana
vuonna kevätseurannan kuvioihin tulivat
mukaan Petteri Polojärvi ja Sami Timonen,
ja Lapin inventoinnit siirrettiin heinäkuulta
kesäkuulle. Markkola ja Olli Koskinen näkivät maastoinventointiretkellä Ruijassa hätäilevän kiljuhanhiparin ja myös Suomen
puolella tulevalla ns. ydinpesimäalueella
kuusi todennäköistä kiljuhanhea.
Keväällä 1989 Oulun seudun keväisissä
lepäilijämäärissä tapahtui romahdus noin
45 yksilöön (kuva 1) eli melkein puoleen
edeltävien vuosien määrästä. Samaan aikaan Ruotsissa ja Norjassa eteläisemmät
Kölivuoristosta tunnetut pesimäalueet autioituivat. Kesällä 1989 Heikki Holmström ja
Juha Merilä löysivät kuitenkin Suomen Lapista upean pesimäkeskittymän, ns. ydinalueen, jossa nähtiin ainakin 23 kiljukasta.
Juhani Toivanen tähysti tällä alueella kiljuhanhipoikueet myöhemmin samana kesänä, ja näki niitä nähtiin peräti kahdeksan.
Edellisen kerran kiljuhanhen pesintä oli
varmistettu Suomessa vuonna 1976.
Vuonna 1990, kun työryhmän keskeisiä maastotyöntekijöitä edelleenkin oleva
Risto Karvonen sekä mm. Jyrki Pynnönen
ja Petteri Tolvanen tulivat mukaan toimintaan, nähtiin ydinalueella noin 35 kiljukasta ja kuusi poikuetta. Seuraavana kesänä ydinalueen kiljukasmäärä oli huipussaan: 15 paria ja 11 pesimätöntä yksilöä.
WWF julkaisi Martti Rikkosen ydinalueella
kuvaaman kiljuhanhikorttisarjan ja -julisteen. Vuonna 1992 ydinpesimäalueen inventoinnit jatkuivat, ja loppukevään levähdyspaikkoja etsittiin myös naapurimaiden
puolelta Ruijasta ja Länsi-Kuolasta. Kesä
1993 oli poikkeuksellisen kylmä eivätkä
kiljukkaat pesineet ollenkaan.
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30  vuotta kiljuhanhen suojelua
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Kuva 1. Oulun seudun keväiset kiljuhanhimäärät vuosina 1985–2014.
Fig. 1. Numbers of Lesser White-fronted Geese observed in Oulu region, Bothnian Bay coast,
Finland, in the springs 1985–2014.

Ydinpesimäalue hiipuu ja
toiminta kansainvälistyy
Vuoteen 1994 asti kiljuhanhityöryhmä oli
häirinnän välttämiseksi pidättynyt pesien
etsimisestä ja sulkasatoisten kiljuhanhien
pyynti- ja rengastusyrityksistä, mutta nopeasti huonontunut ydinalueen pesimäkannan tilanne pakotti muuttamaan linjaa.
Vuonna 1994 tehtiin ensimmäinen rengastus- ja satelliittiseurantayritys. Seuraavana
kesänä 1995 todettiin toistaiseksi viimeinen kiljuhanhen pesintä Suomessa. Elokuussa 1995 alkoi Varanginvuonon syysseuranta, ja siellä nähtiin heti peräti 50 kiljukasta, mikä jäi samalla alueen 2000-luvun alkuvuosiin asti jatkuneen seurantahistorian suurimmaksi määräksi. Syksyllä
1995 perustettiin IWRB:n (International
Wetland Research Bureau, nyk. Wetlands
International) kansainvälinen kiljuhanhityöryhmä, jossa Suomen kiljuhanhityöryhmä oli alusta alkaen aktiivisesti mukana.
Wetlands Internationalin kiljuhanhityöryhmä lopetti toimintansa, kun lajin kansainvälisen suojeluohjelman yhteyteen perustettiin työryhmä (ks. Kansainvälinen kiljuhanhen suojelutyö).
Vuonna 1997 saatiin Hämeen ympäristökeskuksen aloitteesta ja Metsähallituksen
johdolla pystyyn ensimmäinen EU:n Liferahaston tukema kiljuhanhiprojekti. Hanke tuotti runsaasti uutta tietoa pesimä- ja
muuttolevähdysalueista ja kansainvälinen
yhteistyö tiivistyi entisestään (Markkola
2000). Osana ensimmäistä kiljuhanhi-LIFE -hanketta avattiin marraskuussa 1999
Inarin Siidassa ”Lauluhanhen siivin maailmalla” -näyttely, joka kertoi kiljuhanhen
elämäntavoista, tilanteesta ja suojelutyöstä. Näyttely kiersi myöhemmin muuallakin
Suomessa.
Kiljuhanhityöryhmän toiminnasta kirjoitettiin artikkeli heti ensimmäiseen Linnutvuosikirjaan (Tolvanen ym. 1997), ja sen
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jälkeen on kiljuhanhen tilanteesta kirjoitettu tätä ennen kuuteen vuosikirjaan (Timonen ym. 1999, Lampila ym. 2001, Lampila
ym. 2002, Luukkonen ym. 2005, Markkola
2010, Tolvanen ym. 2011). Vuoden 1997
toiminnasta julkaistiin Suomen kiljuhanhi-

työryhmän ensimmäinen englanninkielinen vuosiraportti (Tolvanen ym. 1998), ja
vuodesta 1998 alkaen Suomen ja Norjan
kiljuhanhityöryhmät ovat julkaisseet yhteisiä raportteja (Tolvanen ym. 1999, 2000,
2001, 2009, Aarvak & Timonen 2004).
Vuonna 2000, ensimmäisen kiljuhanhiLIFE -hankkeen päätyttyä, WWF:n kiljuhanhityöryhmä oli suurimmillaan ja siinä
oli peräti 37 jäsentä, ”enemmän kuin kiljuhanhia Suomessa”. Varanginvuonolla ei
syksyllä enää nähty kiljukkaita – alueella
syksyisin lepäillyt kanta koostui Suomen
ydinalueen linnuista. Metsähallitus jatkoi
Oulun seudun kevätseurannan rahoitusta
– ja jatkaa sitä edelleen. Sen organisaattoreina ovat olleet Ari Rajasärkkä ja Päivi
Virnes. 2000-luvulla vakiintui kiljuhanhien
yksilöllisien vatsalaikkujen videointiin ja
vertailuun perustuva tunnistus osaksi kannan seurantaa Virossa, Suomessa ja Norjassa. Erityisesti Ari Leinonen kehitteli yksilötunnistuksen menetelmiä.

Seppo Leinonen on avustanut Suomen kiljuhanhityöryhmää tekemällä kiljuhanhen suojelua tunnetuksi sarjakuvan keinoin. Tämä ensimmäinen kiljuhanhityöryhmä-sarjakuva julkaistiin työryhmän ensimmäisen englanninkielisen, vuoden 1997 toimintaan esitelleen vuosiraportin takakannessa otsikolla The Midsummer Party of the Lesser White-fronted Boose Group. Seppo Leinonen

Uhanalaiset lajit

Kiljuhanhen populaatioiden
geneettisen rakenteen
suojelu

Hailuodon kiljuhanhitarhan ylläpitäjä Pekka Nieminen tarhallaan. Tarha rakennettiin heti kiljuhanhityöryhmän perustamisen jälkeen vuonna 1985, ja sen toiminta lopetettiin vuonna 2000,
kun kiljuhanhen tarhauksesta ja istutuksista Suomessa oli päätetty luopua. Jari Kostet

Vuonna valmistui 2001 Minna Ruokosen väitöskirja kiljuhanhen genetiikasta
(Ruokonen 2001). Työryhmän vähemmistö ei sisäistänyt genetiikkatutkimuksen tuloksia, ja he perustivat Kiljuhanhen Ystävät
-nimisen järjestön, joka jatkoi kiljuhanhen
kasvatus- ja istutustoimintaa kiljuhanhityöryhmän ja ympäristöministeriön linjauksista piittaamatta.
Keväällä 2004 Oulun seudun keväisten kiljukkaiden määrä saavutti kaikkien
aikojen pohjalukemat, kuusi yksilöä. Sen
jälkeen alkoi kuitenkin – viimeisellä mahdollisella hetkellä – noususuhdanne, ja keväällä 2011 päästiin jo 31 yksilöön. Samana kesänä Norjassa varttui lentoon 45 kiljuhanhen poikasta (kuva 3). Vuonna 2012
Oulun seudun määrä nousi jo yli 50 yksilöön ja keväällä 2014 kiljukkaita nähtiin jo
peräti 58, eniten sitten vuoden 1992. Kiljuhanhityöryhmän 30-vuotinen suojelutyö
on toivottavasti alkanut vaikuttaa.

Hailuodon kiljuhanhitarhauksen historia
Kiljuhanhen suojelutyö Suomessa alkoi
Ruotsin mallin innoittamana tarhaus- ja istutuskeskeisesti, ja tarhauksen suhteen asiat edistyivät nopeasti. Kun kiljuhanhityöryhmän perustava kokous pidettiin helmikuussa 1984, oli WWF:n kohdevaliokunta
jo varannut kiljuhanhitarhauksen aloittamiseen 13000 markkaa.
Vuonna 1985 rakennettiin Hailuodon
kiljuhanhitarha, ja Ilkka Koivisto ja Pekka

Nieminen matkasivat Lambart von Essenin kutsumina tutustumaan Öster Malman
kiljuhanhitarhaan Ruotsiin. Keväällä 1986
kiljuhanhityöryhmän kokouksessa Hailuodossa vierailivat von Essen ja ruotsalainen
etologi Eric Fabricius. Samalla kaksi ensimmäistä kiljuhanhiparia tuotiin tarhalle
Ruotsista. Toinen niistä oli aikuinen pari,
toinen nuori. Aikuinen pari tuotti jo samana vuonna viisi munaa, jotka haudottiin
hautomakoneessa, ja niistä kuoriutui viisi
poikasta. Vuonna 1987 naaraiden annettiin itse hautoa, ja tarhalle syntyi seitsemän
poikasta. Vuonna 1988 saatiin tarhakannan
jatkoksi 11 uutta yksilöä Ruotsin Bergin tarhalta, ja vuoden tulos oli 14 poikasta viideltä naaraalta.
Kesällä 1989 ensimmäiset kuusi poikasta ja kaksi aikuista kiljuhanhea istutettiin tarhalta Lappiin. Kiljuhanhityöryhmästä
mukana hanhia kuljettamassa olivat Nieminen ja Ilkka Lehmus, ja ydinpesimäalueen
tuntumassa sijainneella istutuspaikalla olivat vastassa maastoinventoijat Juha Merilä
ja Ari Lavinto. Samana vuonna perustettiin
toinen kiljuhanhitarha Hämeenkoskelle,
Pentti Alhon tilalle.
Istutuksia Suomen tarhakannoista Lappiin tehtiin sen jälkeen vuosittain aina
vuoteen 1997 asti. Huippuvuosi oli 1992,
jolloin syntyneistä 33 lentokykyisestä poikasesta 26 istutettiin. Jokaisessa istutuserässä oli mukana muutama aikuinen lintu. WWF:n tarhojen historian aikana istutettiin Lappiin kaikkiaan 143 kiljuhanhea.

Lajien suojelu on tärkeää. Laji-käsitteen sisältö on laajempi kuin pelkkä sana tai kaksi,
olkoon latinaksi tai muilla kielillä. Nykyisin
on pyrkimyksenä määritellä suojeltava laji
evolutiivisena, geneettisenä ja demografisena yksikkönä. Jos lajista tunnetaan viisi yksilöä, pelkkä nimi riittää tietenkin suojelupäätökseen. Evolutiivinen näkökulma saisi
kernaasti ottaa huomioon sekä menneisyyden että myös projektion tulevaisuuteen.
Lajin sisäinen geneettisen monipuolisuus eli
diversiteetti on evoluution tuote, ja määrää
paljolti sen, mihin laji voi vastaisuudessa
sopeutua ja mitä rapauttavia tekijöitä se voi
kestää. Demografinen yksikkö on se, mikä
meillä on käsillä: mitkä ovat ajankohtaiset
uhat ja mahdollisuudet, onko yksilöitä riittävästi puskuroimaan satunnaiset iskut, onko
elinvoimaa. Ja vielä: voisiko lajia taas joskus metsästää perinteisillä muuttoreiteillä
tai levähdyspaikoilla! Tämä metsäveristen
ihmisten unelma on jo kohta agendalla laulujoutsenen kohdalla.
Minna Ruokonen aloitti kiljuhanhen genetiikkaa selvitelleen väitöstutkimuksensa
(Ruokonen 2001) työotsikolla ”voisiko Fennoskandian uhanalaista kiljuhanhikantaa
vahvistaa istutuksin”. Kysymys tarkoitti sitä,
onko Fennoskandian kiljuhanhen geneettinen sisältö samanlainen kuin muissa maailman kiljuhanhipopulaatioissa. Näytti siltä, että Pohjolan kannan romahdus tapahtui
ihan omaan tahtiin, mahdollisesti muuttoretkien vastoinkäymisten takia. Tutkimukset
osoittivat, että kiljuhanhella on selvä evolutiivinen jakautuminen itä-länsi -suunnassa,
ja että Fennoskandian populaatioita olisi
paras pitää erillisenä hallinnointiyksikkönä.
Paha takaisku kaikelle suojelulle oli sen
toteaminen, että tuki-istutuksiin käytetty tarhamateriaali oli risteytynyt tundrahanhen
kanssa luultavasti erilaisissa eurooppalaisissa lintupuistoissa, joista kantayksilöt oli hankittu. Tätä tarhakantaa oli jo istutettu Ruotsin
Lappiin ottovanhempina toimivien valkoposkihanhien kanssa, ja kanta on edelleen
elossa, vaikkakaan ei valtavasti kasvanut.
Ruotsissa on myös perustettu uusi, puhdas
venäläisistä luonnonlinnuista pohjautuva tarhakanta, jonka istuttamisen strategiaa
joudutaan vielä pähkäilemään. AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) tilasi muutama
vuosi sitten ulkopuolisen asiantuntijalausunnon geneettisten tutkimusten tuloksista
ja johtopäätöksistä, ja Suomessa ja Norjassa
omaksuttu puhdasrotuisuusnäkemys sai selvän tuen.

Jaakko Lumme
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Risto Karvonen Suomen kiljuhanhityöryhmästä on vastannut viime vuosina Norjan kiljuhan
120
hien ydinpesimäalueen inventoinneista. Finnmark, Norja, kesäkuu 2013. Tomas Aarvak
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Istukkaat merkittiin kaularenkailla, ja niistä
saatiin vuonna 1999 laaditun yhteenvedon
(Markkola ym. 1999) mukaan noin 170
havainnosta 57 eri yksilöstä. Havainnoista puolet oli Suomesta, lopuista suurin osa
Länsi-Euroopasta Hollantia, Englantia ja Espanjaa myöten, ja neljä Venäjältä Kuolan
niemimaalta. Suomen Lappiin niistä palasi varmasti vain kahdeksan tai yhdeksän,
ja vain yksi niistä nähtiin kerran istutus
alueella.
Lintutuberkuloosi aiheutti Hailuodon
kiljuhanhitarhan ensimmäiset ongelmat,
mutta se väistyi, kun munat desinfioitiin
ja haudottiin koneellisesti. Ratkaisevin syy
tarhauksen lopettamiselle oli se, että DNAtutkimusten perusteella selvisi, että Hailuodon ja samalla Hämeenkosken ja Ruotsin
kiljuhanhien geneettinen pohja ei vastannut luonnonvaraista pohjoismaista kantaa.
Vuonna 1998 päätettiin luopua istutuksista
ja lopettaa tarhaus. Päätös osoittautui viisaaksi, kun tarhakannasta löydettiin myöhemmin tundrahanhiristeymää ja toisesta
tarhakannasta jopa merihanhiristeymää.
WWF:n Hailuodon kiljuhanhitarhan
toiminta loppui 30.6.2000, ja se ehti antaa
paljon tietoa kiljuhanhen käyttäytymisestä,
poikasten kasvusta, höyhenpuvun kehittymisestä jne.. Tarhaus toi paljon huomiota
ja julkisuutta lajin koko suojelutyölle. Jopa
presidentti Martti Ahtisaari vieraili tarhalla
2.9.1995.

Norjan Porsanginvuono on kiljuhanhien seurannan polttopiste
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Kuva 2. Keväiset kiljuhanhimäärät Norjan Porsanginvuonolla vuosina 1990–2014. Lähde:
BirdLife Norja
Fig. 2. Numbers of Lesser White-fronted Geese observed in the Porsangen Fjord area, Finnmark, Norway, in the springs 1990–2014. Source: BirdLife Norway
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Kuva 3. Kiljuhanhien poikasten määrät Norjan Porsanginvuonolla syksyinä 1994–2014. Lähde:
BirdLife Norja
Fig. 3. Numbers of juvenile Lesser White-fronted Geese observed in the Porsangen Fjord area,
Finnmark, Norway, in the autumns 1994–2014. Source: BirdLife Norway
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Pohjolan kiljuhanhia on seurattu kevätmuutolla paitsi Oulun seudulla, myös Ruijan Porsanginvuonolla keväästä 1990 alkaen. Porsanginvuonolla on tarkkailtu kiljuhanhia myös syksyisin vuodesta 1994
alkaen vuosittaisen poikastuoton selvittämiseksi. Pohjolan kiljuhanhikanta pieneni
läpi koko 1990-luvun tasaista, lähes 5 %
vuosivauhtia aina vuosiin 2007–2008 asti,
jolloin lintuja havaittiin keväällä vähimmillään vain noin 30 yksilöä (Aarvak & Øien
2009). Siitä lähtien kevätkanta on kasvanut
n. 75 yksilöön vuonna 2014 (kuva 2).
Värirengastettujen yksilöiden avulla on
selvitetty, että Porsanginvuonolla keväisin
havaittavat kiljuhanhet ovat noin 80% koko
Pohjolan kannasta, eli osaa Virossa ja Suomessa kevätmuutolla nähtävistä linnuista
ei havaita keväällä Porsanginvuonolla lainkaan. Pohjolan kiljuhanhia on säännöllisesti seurattu myös Unkarin Hortobágyssa
1990-luvun alkupuolelta alkaen kevät- ja
syysmuutolla sekä talvehtimisalueilla Kreikassa. Vuodenkierron aikana Pohjolan kiljuhanhien suurimmat yksilömäärät havaitaan tavallisesti kevätmuutolla Unkarissa.

Uhanalaiset lajit

Pesintään valmistautuva kiljuhanhipari Norjan Porsanginvuonon kevätlevähdysalueella toukokuussa 2012. Tomas Aarvak

Siellä havaitut hanhimäärät ovat kasvaneet
sitten 2000-luvun alkupuolen, vuonna
2005 havaituista 31 yksilöstä aina 76 yksilöön vuonna 2014.
Kiljuhanhien lisääntymismenestys Norjassa on ollut koko tutkimisjakson ajan
keskimäärin suhteellisen hyvä, mutta kuten muillakin tunturilajeilla siinä on suurta vuosittaista vaihtelua. Edelliset hyvät pesimävuodet olivat myyrä- ja sopulihuipun
aikaan vuosina 2010 ja 2011, jolloin Valdakissa havaittiin 11 ja 13 kiljuhanhipoikuetta. Tämän jälkeen viimeiset kolme vuotta
(2012–2014) pesimätulos on ollut taas huonompi: näinä vuosina havaittiin yhteensä
vain 30 poikasta, mikä on vähemmän kuin
mitä nykyisen kokoisen kannan poikastuotto voi olla yhtenä hyvänä vuonna yksinään.
Vuonna 2011 poikasia havaittiinkin 35 ja
vuonna 2011 jopa 45 (kuva 3). Tosin huonokin poikastuotto on riittävä pesimäpopulaation ylläpitämiseksi, ja Pohjolan kiljuhanhien selviytymisen kannalta merkittävintä on aikuisten lintujen selviäminen
muuttomatkasta syksyn ja talven aikana.
Vuodesta 1995 alkaen Porsanginvuonon Valdakissa on värirengastettu 51 kiljuhanhea. Näistä linnuista 11 varustettiin
myös satelliittilähettimillä. Värirenkaita on
sittemmin luettu monissa maissa muuttoreitin varrella, ja tämän tiedon avulla ymmärretään kiljuhanhen muuton ajoittumista

ja levähdysalueiden käyttöä huomattavasti
aiempaa paremmin. Yhdessä satelliittilähettimien antaman tiedon kanssa värirengastus on merkittävästi vaikuttanut ymmärrykseen kiljuhanhen pesimämenestyksen,
sulkimisalueen ja muuttoreitin valinnan
yhteydestä.
Paljakka-alueille levittäytynyt kettu vaikuttaa kiljuhanhen kannankehitykseen
kahdella tapaa: se heikentää saalistuksellaan suoraan kiljuhanhien poikastuottoa
pesimäalueella, ja toisaalta kettu vaikuttaa epäsuorasti aikuisten lintujen muuttoreitin valintaan. Ne kiljuhanhiparit, joiden
pesintä onnistuu, sulkivat poikueen varttuessa pesimäalueella, ja sen jälkeen koko
perhe muuttaa turvallisempaa ja lyhempää läntistä muuttoreittiä Unkarin kautta Kreikan talvehtimisalueille. Jos pesintä
taas epäonnistuu, aikuiset kiljuhanhet jättävät Pohjolan pesimäalueet jo keskikesällä
ja muuttavat kauas itään Venäjän tundran
sulkasatoalueille, josta ne sulkimisen jälkeen jatkavat muuttoa kohti etelää käyttäen vaarallisempaa itäistä reittiä Venäjän,
Kazakstanin ja Ukrainan halki Kreikkaan.
Nämä kaksi vaihtoehtoista muuttoreittiä
eroavat merkittävästi hanhiin kohdistuvan
metsästyspaineen suhteen: niillä kiljuhanhilla, jotka muuttavat itäistä muuttoreittiä
on huomattavasti suurempi riski joutua ammutuksi. Siksi kettujen aiheuttamalla pesin-

töjen tuhoutumisella ja poikaskuolleisuudella pesimäalueella on hyvin merkittävä
kertautuva vaikutus koko Pohjolan kiljuhanhikantaan. Kettu lisää paitsi poikasten,
myös aikuisten kiljuhanhien kuolleisuutta,
kun ne pesyeen menetettyään tai pesimättä
jätettyään ”valitsevat” vaarallisemman itäisen muuttoreitin. Johtopäätös tästä suojelun
kannalta on, että Pohjolan pesimäalueilla
on tehtävä kaikki voitava pesinnän turvaamiseksi, koska sillä on tuplasti positiivinen
vaikutus kannan säilymiselle ja kasvulle
(Øien ym. 2009). Siksi Norjan ympäristöviranomaiset ovatkin aloittaneet vuodesta
2009 alkaen kettujen tehopyynnin kiljuhanhien pesimäalueella. He ovat viime vuosina
menestyksekkäästi vähentäneet 50–80 kettua vuosittain kiljuhanhien ydinpesimäalueelta Norjassa. Sen vaikutus näkyy kiljuhanhikannan koossa varsin selvästi.
Sen lisäksi, että värirengastus on auttanut selvittämään kiljuhanhen muuttoreittejä, se tarjoaa arvokasta tietoa myös yksilöiden selviytyvyydestä. Todennäköisyys
värirengastetun kiljuhanhen näkemiseksi
uudelleen on varsin korkea, yli 80 %. Pienestä kannan koosta johtuen tosin värirengastettujen yksilöiden määrä on pieni, joten vuosittaista selviytyvyyttä on aineistosta
mahdoton laskea. Vuosien 1993–2006 välillä Pohjolan kiljuhanhien kuolleisuus oli
lähes 30 % (Øien & Aarvak 2008). KettuLINNUT-VUOSIKIRJA 2014
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Kuva 4. Keväiset kiljuhanhimäärät Virossa vuosina 1999–2014.
Fig. 4. Numbers of Lesser White-fronted Geese observed in Estonia in the springs 1999–2014.

kannan tehopyynnin aloittamisen jälkeen
(vuosina 2008–2014) kuolleisuus on ilmeisesti pienentynyt, mutta tarkkaa tuoretta
arviota kuolleisuudesta ei ole vielä voitu
tehdä.
Nuorten lintujen selviytyvyyttä voidaan
arvioida myös vertaamalla syksyisten nuorten lintujen määrää seuraavana keväänä
havaittavien toisen kalenterivuoden yksilöiden määrään. Näitä arvioita on tehty
Porsanginvuonon Valdakissa, jonne suurin
osa Pohjolan kiljuhanhista kerääntyy pesimäkauden alussa ja lopussa. Nuorten lintu-

jen selviytyminen on kiljuhanhilla alhaista:
vain noin 30 % nuorista selviää ensimmäisestä elinvuodestaan.

Suomalaiset löysivät
uudestaan Viron kiljuhanhet
Viron itsenäistyttyä monet suomalaiset lintuharrastajat ulottivat retkensä Suomenlahden eteläpuolelle. Eräs Viron linturetkeilyn
suomalaisista pioneereista, Mauri Leivo,
näki huhtikuussa 1997 kaksi kiljuhanhea
Matsalunlahden pohjoisrannalla Haeskassa, ja seuraavana keväänä 1998 saman

seudun yhteismääräksi tulkittiin 32 kiljuhanhea (Tolvanen 1999). Näin oli tullut
varmistettua, että seudulla kevätmuutolla
levähtävä, jo pitkään hävinneeksi luultu
kiljuhanhikanta oli edelleen olemassa.
Suomen kiljuhanhityöryhmä aloitti kiljuhanhien järjestelmällisen kevättarkkailun
Länsi-Virossa keväällä 1999, ja tarkkailua
on jatkettu siitä lähtien vuosittain. Aluksi
mukana oli Suomen WWF:n kiljuhanhityöryhmän ja Matsalun kansallispuiston tarkkailijoita, mutta viime vuosina myös Viron
lintutieteellisen yhdistyksen kiljuhanhitarkkailijoita on tullut mukaan.
Nyt, kuudentoista kevään järjestelmällisen tarkkailun tuloksena on selkeästi erottunut kaksi erillistä päälepäilyaluetta: Haeskan ympäristö ja siitä 25 km pohjoisluoteeseen oleva Noarootsin ranta- ja peltoalue.
Viime vuosina kiljuhanhet ovat pääasiassa
käyttäneet Noarootsin aluetta.
Ensimmäiset linnut nähdään Virossa tyypillisesti 19.–24.4. ja monesti juuri Haeskassa. Suurimmat määrät tavataan keväästä riippuen kahden viikon aikana vapun
molemmin puolin, ja viimeiset nähdään
keskimäärin 6.–12.5. Havaittujen kiljuhanhien vuotuinen yksilömäärä on vaihdellut
13–43 yksilön välillä ilman kovin selvää
sen paremmin nousevaa kuin laskevaa-

Maailman ensimmäinen kiljuhanhi valjastettiin satelliittilähettimellä Suomen Lapissa kesällä 1994. Risto Karvonen ja Henrik Brøseth seuraavat,
kun Jouko Alhainen punnitsee lähettimellä valjastetun Sitnu–koiraan kanssa kiinni otettu nuorta kiljuhanhea, Jyrki Pynnönen kirjurina, Juha Markkola valokuvaa. Ari Lavinto
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Kiljuhanhiparvi Kreikan Kerkini-järven suojelualueella. Vuosien 2006-2007 satelliittiseurannan tuloksena saatiin selville, että myös itäistä kautta
syysmuuttoreittiä käyttävät Pohjolan kiljuhanhet muuttavat talveksi Kreikkaan, toisin kuin samaa reittiä Kazakstaniin asti muuttavat Venäjän
pesimäkannan kiljuhanhet. Thodoros Naziridis

kaan suuntausta (kuva 4). Huomattavan
aikaiset saapujat, selvästi keskiarvoja myöhäisemmät havainnot ja täysin normaalien
lepäilyalueiden ulkopuoliset linnut ovat olleet monesti tulkittavissa ruotsalaisen istutuskannan linnuiksi, ja näitä ei ole otettu
huomioon kun em. lukuja ja päivämääriä
on laskettu. Myös syksyisin kiljuhanhia on
hieman etsitty eri puolilta Viroa, mutta havaintoja on hyvin vähän. Useimmat syyshavainnot ovat keskittyneet Matsalunlahden ympäristöön.
Koska Virossa – kuten Perämerelläkin –
kiljuhanhet pyritään kuvaamaan yksilöiden
tunnistamiseksi, olisi tärkeää että kiljuhanhihavainnoista ilmoitettaisiin heti WWF:n
kiljuhanhityöryhmälle. Viime vuosina on
kiljuhanhitarkkailun yhteydessä saatu myös
joitakin viitteitä mahdollisesta laittomasta
hanhien kevätmetsästyksestä Viron kiljuhanhialueilla. Tällaista epäillessä on syytä
ottaa heti yhteyttä kiljuhanhityöryhmään
tai paikallisiin viranomaisiin.

Satelliittiseuranta mullisti
käsitykset muuttoreiteistä
Viimeistään 1990-luvun alussa ymmärrettiin, että kiljuhanhikantamme pelastamiseksi suojelutyö kotimaassa ei riitä, vaan
tehokkaita suojelutoimia täytyy tehdä myös
muuttomatkojen varsilla ja talvehtimisalueilla. Pohjolassa pesimämenestys oli, ja
on ollut koko seuratun ajan, kohtuullisen

hyvä. Suojelutyötä oli tarpeen laajentaa
kansainväliseksi, mutta tietoa työn suuntaamiseksi oli hyvin vähän.
Metsästystä arveltiin – jälkikäteen arvioi
den aivan oikein – tärkeimmäksi syyksi
Pohjolan kiljuhanhikannan jatkuvaan taantumisen, mutta siitä, mitä reittejä ja minne
kiljuhanhemme muuttavat talveksi, ei tiedetty 1990-luvun alussa juuri mitään. Päämuuttosuunnaksi tiedettiin muista hanhista
poiketen karkeasti etelä tai kaakko, ja talvehtimisalueita oli tiedossa mm. Kaspianmeren rannikolla. Rengaslöydöistä ei ollut
juuri apua, sillä ennen vuotta 1994 oli Suomessa rengastettu vain yksi kiljuhanhi, josta ei ollut löytöä (Saurola ym. 2013). Ruotsista tunnettiin kaksi vanhaa rengaslöytöä,
toinen Pohjois-Kreikasta, toinen Kaukasuksen pohjoispuolelta.
Satelliittilähetintekniikka oli kuitenkin
juuri sopivasti kehittynyt tasolle, että sitä
pystyttiin kokeilemaan kiljuhanhen kokoiselle linnulle. Tämä työ aloitettiin Suomessa. Suomalais-norjalainen iskuryhmä
onnistui elokuussa 1994 pyydystämään
sulkasatoisen kiljuhanhiparin poikasineen
Suomen Lapissa. Sitnuksi nimetyn koiraan selkään asennettiin lähetin, mutta sen
muuttomatka jäi onnettoman lyhyeksi. Sitnu päätyi petolinnun saaliiksi Varanginvuonolla Nessebyn edustalla Skjåholmenin saarella jo muutaman viikon päästä.
Suomen kiljuhanhien syysmuuton ensim-

mäinen lepäilyalue oli näin löydetty, mutta
samalla oli saatu muistutus siitä, että ohjeiden mukaisesti asennettunakin lähetin on
aina ylimääräinen riski kantajalleen.
Seuraavana vuonna norjalaiset valjastivat lähettimillä neljä kiljuhanhea. Sulkasatopyynnissä onnistuttiin uudestaan myös
Suomessa, ja Doaivu-koiras sai hieman
edellisvuotista kevyemmän lähettinen selkäänsä. Doaivu muutti – odotetusti Varanginvuonon Skjåholmenin kautta – syyskuun alussa yllättäen Vienanmeren itäpuolelle Kaninin niemimaan arktiselle rannikolle, ja viipyi siellä viikkoja. Kun kaikki
norjalaisetkin lähetinlinnut päätyivät sinne,
oli selvää, että kyseessä on Pohjolan kiljuhanhikannalle erittäin tärkeä syyskerääntymisalue.
Samalla selvisi myös, että Kaninin niemimaalta on kaksi vaihtoehtoista syysmuuttosuuntaa: joko lounaaseen kohti Unkaria (norjalaiset lähetinlinnut) tai vaihtoehtoisesti kaakkoon Luoteis-Kazakstaniin
arktisten tundra- ja punakaulahanhien erittäin tärkeälle syyslevähdysalueelle (Doaivu). Heti saatiin myös näyttöä Kazakstanin
vaaroista: Doaivun lento katkesi sinne ja
myös kaksi sen rengastettua poikasta raportoitiin samalta alueelta ammuttuina samana syksynä.
Satelliittiseurannan myötä kuva muuttoreiteistä oli alkanut hahmottua, ja samaan
aikaan Suomi oli liittynyt EU:n jäseneksi.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2014
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Kiljuhanhen suojelu
Euroopan muuttoreitillä

Kiljuhanhi
Anser erythropus

fjällgås; giljobaš, gálbbenjunčuonjá

n

Kiljuhanhi on Pohjolan uhanalaisin pesimälintu.
Pohjolassa pesii enää 20–30 luonnonvaraista
kiljuhanhiparia. Vielä sata vuotta sitten Pohjolan
kiljuhanhikanta oli reilusti yli 10.000 yksilöä. Koko
Euroopassa kiljuhanhi on äärimmäisen uhanalainen,
ja suojelutoimilla Pohjolan kiljuhanhien pelastamiseksi
sukupuutolta on kiire. Suojelua pitää tehostaa sekä
pesimäalueilla Tunturi-Lapissa että talvehtimisalueilla ja
muutonaikaisilla levähdyspaikoilla.

Maailmanlaajuisesti tärkeimmät uhat ovat:
1. Metsästys
2. Kosteikkojen ja muiden elinympäristöjen väheneminen
ja huononeminen muuttomatkojen varsilla
3. Ihmisen aiheuttama häirintä: häirittyinä kiljuhanhet
joutuvat hakeutumaan huonommille tai
turvattomammille paikoille
4. Pesimäalueilla poikastuottoa alentavat tekijät,
esimerkiksi runsastuneet kettukannat ja porojen
ylilaidunnus

1

1

3

2

4

Kiljuhanhi (1) on pienin harmaista hanhistamme. Keväisin alueen runsain hanhi on metsähanhi (3), josta
kiljuhanhi eroaa valkoisen otsalaukin, vatsan mustan viirutuksen sekä pienemmän koon perusteella.
Samat erot pätevät myös merihanheen (4). Tundrahanhi (2) muistuttaa eniten kiljuhanhea väritykseltään,
mutta on keskimäärin kookkaampi, isonokkaisempi ja siltä puuttuu keltainen silmärengas. Nuorilla kilju- ja
tundrahanhilla vatsan viirutus puuttuu ja otsalaukki on pienempi. Lentokuvassa aikuinen kiljuhanhi (ympyröity)
tundrahanhiparvessa. Piirrokset: Jari Kostet

2

Kansainvälinen EU LIFE –hanke kiljuhanhen suojelemiseksi

3

Kiljuhanhen suojelu Euroopan muuttoreitillä on
EU:n LIFE –rahaston v. 2005–2008 tukema hanke.
Suomessa hankkeen toteuttavat WWF, Metsähallitus,
BirdLife ja Suomen ympäristökeskus. Suomen lisäksi
hankkeessa mukana ovat Norja, Viro, Unkari ja Kreikka.

•

Tärkeimmillä jo tiedossa olevilla talvehtimispaikoilla
ja muutonaikaisilla levähdysalueilla pyritään
vähentämään kiljuhanhiin kohdistuvia uhkia mm.
seuraavin toimin:

–

Hankkeen tavoitteena on pysäyttää Pohjolan
kiljuhanhikannan väheneminen. Käytössä on mm.
seuraavia keinoja:

kunnostetaan kiljuhanhille turvallisia ruokailu- ja
yöpymispaikkoja metsästykseltä ja muulta häirinnältä
rahoitetuilla alueilla

–

toteutetaan erityisesti metsästäjille ja maanviljelijöille
suunnattuja tiedotus- ja valistuskampanjoita

–

laaditaan kiljuhanhelle kansalliset suojelusuunnitelmat
Suomessa, Norjassa ja Virossa

n

4

•
5

Kiljuhanhen Euroopan muuttoreitti

Muutamien kiljuhanhien selkärepuksi asennetaan
pieni satelliittilähetin. Osa Pohjolan kiljuhanhien
pesimä- ja talvehtimispaikoista ja muutonaikaisista
levähdysalueista on edelleen tuntemattomia.
Paikantamisen jälkeen ryhdytään toimiin, joilla
varmistetaan kiljuhanhien riittävä suojelu alueella.

Kiljuhanhen suojelu Euroopan muuttoreitillä –hanke
keskittyy toimissaan seuraaville paikoille:

Kiljuhanhi-LIFE –hanke Oulun seudun kevätlevähdysalueella

1. Norja: Porsanginvuono, Varanginvuono ja
pesimäalueet Norjan Lapissa

n

2. Suomi: Hailuoto-Liminganlahti ja pesimäalueet
Lapissa
3. Viro: Matsalun kansallispuisto
4. Unkari: Hortobágyn kansallispuisto
5. Kreikka: Evros-joen suisto, Kerkini-järvi, Nestosjoen suisto ja Ismarida- eli Mitrikou järvi
Tunturi-Lapin pesimäalueilta syysmuutto suuntautuu
ensin itään, Venäjän Kaninin niemimaalla sijaitsevalle
levähdysalueelle. Sieltä syysmuuttoa jatkaessaan
Pohjolan kiljuhanhet jakaantuvat kahdelle eri
reitille. Yli puolet kannasta lähtee Euroopan
muuttoreitille: Baltian, Puolan ja Itä-Unkarin kautta
talvehtimispaikoille Pohjois-Kreikkaan.
Kevätmuutolla Pohjois-Kreikassa talvehtineet
kiljuhanhet lentävät Itä-Unkarin, Länsi-Viron ja
Suomen Perämeren rannikon levähdysalueiden
kautta takaisin Lappiin. Hyvin tärkeä loppukevään
Vuosina
2005–2009
toiminut
kiljuhanhilevähdysalue
sijaitsee Valdakin
rantaniityillä
Norjan
Porsanginvuonolla.
Sinne
merkittävä
osa Pohjolan
LIFE
–hanke tuotti
kaikille
hankkeen
kohkiljuhanhista kerääntyy poikasineen myös pesinnän
dealueille
kiljuhanhen
suojelusta
ja
muutjälkeen elokuun lopussa.

Perämeren rantaniityt Oulun seudulla
ovat jo pitkään olleet ainoat kiljuhanhien
kevätmuutonaikaiset levähdysalueet Suomessa.
Yksilömäärät ovat laskeneet muutamassa
vuosikymmenessä reilusta sadasta noin kymmeneen
yksilöön keväässä. Tunturi-Lapissa pesivän kannan
pitkään jatkunut väheneminen on luonnollisesti näkynyt
Perämerellä havaittujen yksilöiden määrissä, mutta osin
vähentyneet yksilömäärät Oulun seudulla johtunevat
muuttokäyttäytymisen muuttumisesta: osa tätä kautta
muuttavista kiljuhanhista muuttanee nykyisin LänsiVirosta Lappiin pysähtymättä Oulun seudulla.

Liminganlahdella ja sen lähialueilla sekä
Hailuodon kaakkoisosissa suoritetaan joka kevät
kiljuhanhitarkkailua. Yksilöt pyritään tunnistamaan
iälleen ja kuvaamaan videokameralla. Yksilöllisten
vatsalaikkukuvioiden avulla voidaan määrittää todellinen
yksilömäärä ja seurata yksilöiden muuttoa. Perämerellä
kiljuhanhi suosii ruokaillessaan avointa, matalakasvuista
rantaniittyä. Yöksi linnut usein lennähtävät vesirajaan
suojaan mahdollisilta saalistajilta. Kiljuhanhen ääni on
kirkas, soinnikas kaksitavuinen ki-ju tai kiu-kiu. Parin
ruokaillessa koiras enimmäkseen tähystää kaula pitkällä
ja naaras keskittyy rasvavarantojen kartuttamiseen
pesintää varten.

Perämeren alueen tärkeimmät kiljuhanhien
levähdysalueinaan käyttämät rantaniityt sijaitsevat
Hailuodon kaakkoisosissa, Siikajoella ja Liminganlahdella.
© Metsähallitus 4.4.2006

© Maanmittauslaitos 1/MYY/06
toreiteistä kertoneet opastetaulut. Taulujen havainnolliset hanhipiirrokset olivat
Kiljuhanhi-LIFE -hankkeen opastetaulu Kreikan Evros-joen suistossa, marraskuu 2008.
Kiljuhanhi-LIFE –hankkeen yhteystiedot:
Jari Kostetin käsialaa.
Petteri tolvanen

WWF, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
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Aika oli kypsä ensimmäiselle kiljuhanhi-LIFE -hankkeelle, joka toimi vuosina 1997–
2000. Hankkeen kaikki osapuolet olivat
suomalaisia, mutta satelliittiseurannan ja
sitä seuranneiden tutkimusmatkojen myötä
paljon töitä tehtiin myös Venäjällä ja Kazakstanissa.
Koska itäinen muuttoreitti Kazakstaniin asti oli jo pääpiirteissään tiedossa,
panostettiin 1990-luvun loppupuolella ja
2000-luvun alussa satelliittiseurannassa Venäjällä pesiviin lintuihin. Kymmenkunta eri
puolilla arktista Venäjää pesinyttä kiljukasta
saatiin satelliittiseurantaan useiden suomalaisten, norjalaisten ja venäläisten toteuttamien retkikuntien työn tuloksena. Saatiin
selville, että Venäjän kiljuhanhien syysmuutto jatkuu Kazakstanista Kaspianmeren länsipuolta etelään Dagestaniin, Azerbaidzhaniin ja jopa Mesopotamiaan asti.
Seuraava harppaus muuttoreittien selvityksessä tehtiin toisessa, WWF Suomen
vetämässä kansainvälisessä kiljuhanhi-LIFE
-hankkeessa, joka toimi vuosina 2005–
2009. Norjassa varustettiin keväällä 2006
lähettimillä kolme kiljuhanhea, jotka kaikki epäonnistuivat sinä kesänä pesinnässään
ja ne lensivät yli 2000 kilometriä itään sulkiakseen Taimyrin niemimaalla Siperiassa. Sieltä ne muuttivat odotusten mukaan
syksyllä Kazakstaniin. Mutta, toisin kuin
venäläiset lajitoverinsa, ne eivät jatkaneetkaan Kaspianmeren suuntaan, vaan lensivät Mustanmeren pohjois- ja länsipuolitse
Kreikkaan Pohjolan kiljuhanhien tunnetuille talvehtimispaikoille. Yksi kolmesta lähetinlinnusta sai surmansa tällä matkalla Etelä-Venäjällä metsästäjän ampumana. Tästä

herättiin pohtimaan kahden vaihtoehtoisen
syysmuuttoreitin valinnan syitä ja vaikutuksia, joita on kuvattu edellä.
Nyt, vuosina 2011–2016, on käynnissä kolmas, Kreikan BirdLifen vetämä kiljuhanhi-LIFE -hanke, jossa pääpaino on Kreikan talvehtimisalueiden suojelussa ja lajin
suojeluverkoston täydentämisessä. Vaikka
keskeiset talvehtimispaikat Kerkini-järvellä
ja Evros-joen suistossa ovat suojelualueilla, salametsästys ja häirintä uhkaavat kiljuhanhia sielläkin. Kiljuhanhien turvaksi näille alueille on pystytetty mm. kattavat valvontajärjestelmät sekä liikkumisrajoituksia.
Tähänastinen, yhteensä vajaan viidenkymmenen Suomessa, Norjassa ja Venäjällä pesineen kiljuhanhen satelliittiseurannan (1994–2013) avulla saatu tietämys
kiljuhanhien muuttoreiteistä on esitetty kuvassa 5. Yhteenvetona voidaan todeta, että
Pohjolan kannan muuttoreitit tunnetaan jo
kohtuullisen hyvin, mutta tiedot Venäjällä
pesivän läntisen pääkannan talvehtimispaikoista ovat edelleen varsin puutteellisia.

kuitenkin Suomessa rengastetusta kiljuhanhesta saadun rengaslöydön perusteella Venäjälle Asovanmeren etelärannikolle. Sitä
ennen oli jo syksyllä 1994 käyty tutustumassa kiljuhanhipaikkoihin Unkarin Hortobágyssa.
Kiljuhanhityöryhmän ulkomaanmatkojen keskeisenä tarkoituksena on ollut varsinaisen inventoinnin lisäksi luoda kuhunkin
maahan paikallisten toimijoiden verkosto.
Tätä varten kiljuhanhen suojelua on tutkimusmatkojen yhteydessä esitelty monin eri
tavoin sekä paikallisille viranomaisille että
suurelle yleisölle. Kiljuhanhityöryhmän ulkomaanmatkoille (taulukko 1) ovat osallistuneet useat työryhmän jäsenet ja niiden
rahoitus on saatu monesta lähteestä, joista tärkeimmät ovat olleet WWF, EU:n LIFE
-rahasto, ympäristöministeriö, ulkoministeriö, Norjan ympäristöhallinto sekä BirdLife
Norja ja AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds).

Suomalaisten kiljuhanhitutkimusmatkat kaukomaille

Ensimmäinen satelliittipaikannustiedon perusteella suunnattu inventointimatka tehtiin
syksyllä 1996 Kaninin niemimaalle, jossa
kaikki vuonna 1995 Pohjolassa merkityt
satelliittihanhet olivat viettäneet viikkoja saman vuoden syyskuussa. Kiljuhanhia havaittiin retken aikana noin 80 yksilöä, mikä tuolloin vastasi suunnilleen koko
Fennoskandian pesivää kantaa. Kaksi nähdyistä kiljukkaista oli rengastettu Suomen
Lapissa edellisvuonna. Retken tulosten perusteella ja WWF:n vaikuttamistyön tuloksena alueelle perustettiin pian Shoininskyn

Pohjolassa pesivien kiljuhanhien huvetessa oli ratkaisevan tärkeää ensin selvittää
muuttoreitit ja talvehtimisalueet, ja sen jälkeen lintuihin kohdistuvat uhkatekijät tärkeimmillä levähdys- ja talvehtimispaikoilla.
Satelliittiseurannasta saadut paikannukset
ovat olleet pohjana ulkomaan tutkimusretkien suunnittelussa. Suomen kiljuhanhityöryhmän ensimmäinen pidempi – tuloksiltaan hyvin laihaksi jäänyt – tutkimusmatka suuntautui joulukuun 1995 lopussa

Kaninin niemimaa, Venäjä

Mesna-joen suiston upeat rantaniityt Venäjän Kaninin niemimaalla ovat tärkeä syyslevähdysalue paitsi kiljuhanhille, myös muille arktisille
hanhille. Valkoposkihanhet myös pesivät alueella. Petteri Tolvanen, syyskuu 2008.
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Pesimäalueet
Breeding
Levähdys- ja talvehtimisalueet Staging
Muuttoreitit
Migration

Kuva 5. Pohjolan ja Venäjän läntisen pääkannan kiljuhanhien tunnetut muuttoreitit. BirdLife Norja
Fig. 5. Known migration routes of the Western Palearctic breeding populations of the Lesser White-fronted Goose. BirdLife Norway

luonnonsuojelualue. Kaninin niemimaalle tehtiin toinen tutkimusmatka vuoden
2008 syksyllä, jolloin kiljuhanhia havaittiin vain kaksi yksilöä. Tällöin olosuhteet
olivat poikkeukselliset, sillä kiljuhanhien
suosima jokisuiston rantaniittyalue oli tulvan vallassa.

Alue

Luoteis-Kazakstan
Vuonna 1995 Suomen Lapissa lähettimellä varustettu Doiavu-hanhi selvisi poikasineen Kazakstanin luoteisosaan, jossa se
ammuttiin. Luoteis-Kazakstanin Kustanain
alueen arojärvet paljastuivat merkittäviksi
kiljuhanhien syksyisiksi muuttolevähdys-

Retkikuntia vuosina		

Kustanain alue,
Kazakstan

1996, 1997 (2 retkeä), 1998,
1999, 2011
2002, 2003			
				
Kaninin niemimaa, Venäjä
1996, 2008			
Asovanmeri, Venäjä
1995			
Dongting- ja Poyang -järvet,
1999			
Kiina
Taimyrin niemimaa, Venäjä
1997, 1998			
Jamalin niemimaa, Venäjä
1997			
Kuolan niemimaa, Venäjä
2001			
Krimin niemimaa, Ukraina
2002			
Syyria
2010, 2011			
Azerbaidžan
2012, 2013			

Päätavoite
inventointi
inventointi ja
satelliittivaljastus
inventointi
inventointi
inventointi
satelliittivaljastus
satelliittivaljastus
inventointi
inventointi
inventointi
inventointi

Taulukko 1. Yhteenveto Suomen kiljuhanhityöryhmän tutkimusretkikunnista ulkomaille.
Table 1. A summary of the expeditions by the Finnish Lesser White-fronted Goose project.
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paikoiksi, ja alueesta tuli kiljuhanhityöryhmän pääasiallinen ulkomaan tutkimuskohde usean seuraavan vuoden ajaksi. Ensimmäisellä tutkimusmatkalla vuonna 1996
kiljuhanhia havaittiin noin 8000 yksilöä,
mikä oli suurin yhdeltä paikalta laskettu
kiljuhanhimäärä vuosikymmeniin.
Työryhmä järjesti vuosina 1996–2003
seitsemän inventointiretkeä Kazakstaniin,
joista yhden keväällä ja muut syksyllä. Pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää alueen kautta muuttavien hanhien lukumäärää, tärkeimpiä paikkoja ja kiljuhanheen
kohdistuvia uhkia. Lisäksi käytiin neuvotteluja paikallisten metsästysviranomaisten
kanssa, luotiin kontakteja paikallisten tutkijoiden ja luonnonsuojelijoiden kanssa
sekä kerrottiin kiljuhanhesta suurelle yleisölle tiedotusvälineiden kautta.
WWF Ruotsi aloitti vuonna 1999 alueel
la hankkeen, jonka tarkoituksena oli valmistella Kustanain alueelle perustettavaa
kosteikkojen suojelualueverkostoa. Suomen WWF liittyi vuonna 2000 mukaan
hankkeeseen.
Syksyinä 2002–2003 yritettiin myös kiljuhanhien satelliittivaljastusta Kulykol-järvellä. Useista läheltä piti -tilanteista huolimatta pyynnissä ei kuitenkaan onnistuttu.

Uhanalaiset lajit

Sittemmin kiljuhanhien inventointi Kustanain alueella on jatkunut venäläisten ja kazakstanilaisten tutkijoiden toimesta. Usean
vuoden tauon jälkeen työryhmän viimeisin tutkimusmatka alueelle tehtiin vuoden
2011 syksyllä.

Venäjä ja lähiympäristö
Suomen kiljuhanhityöryhmän jäsenet ovat
osallistuneet kiljuhanhien satelliittivaljastukseen Venäjällä yhdessä norjalaisten ja
venäläisten tutkijoiden kanssa useampaan
otteeseen. Vuonna 1997 valjastettiin Jamalilla kolme ja vuosina 1997–1998 Taimyrilla kuusi kiljuhanhea lähettimillä. Vuonna
2001 tehdyllä pesimäalueinventointimatkalla Enozero-järven ympäristössä Kuolan
niemimaalla havaittiin neljä yksilöä kolmessa paikassa. Alkuvuonna 2002 Ukrainassa Krimin niemimaalla havaittiin 12 kiljuhanhea. Suomen lähialueille suuntautuneita ovat olleet keväiset inventointiretket
Aunukseen ja Komin tasavaltaan.

Kiina ja Lähi-Itä
Vuonna 1999 Suomen kiljuhanhityöryhmän jäsenet osallistuivat Wetlands Internationalin hanhityöryhmän kokoukseen Japanissa, ja sen yhteydessä tehtiin tutkimusmatka Kiinan Dongting- ja Poyang-järville.
Dongting-järvellä, joka on Itä-Palearktisen
alueen kiljuhanhikannan päätalvehtimispaikka, havaittiin 11200–16800 kiljuhanhea. Samalla kerättiin aineistoa kiljuhanhien pesimätuloksesta, käyttäytymisestä
ja hanhien käyttämästä elinympäristöstä,
kalibrointiin hanhien laskentamenetelmiä
kiinalaisen ja japanilaisten kollegoiden
kanssa ja käytiin neuvotteluja kiljuhanhen
suojelusta.
2000-luvun loppupuolella saatiin uutta tietoa kiljuhanhen esiintymisestä LähiIdässä. Yksi satelliittilähettimellä varustettu
lintu talvehti Irakissa keskellä sotatannerta, ja paikannuksia saatiin myös Syyriasta.
Koska tutkimusmatka Irakiin oli turvallisuussyistä poissuljettu, järjestettiin vuosina

Petteri Tolvanen esittelee salametsästäjien myrkyttämää nuorta kiljuhanhea Kiinan Itä-Dongting
-järven rantaniityllä helmikuussa 1998. Tomas Aarvak

2010–2011 kaksi tutkimusretkeä Syyriaan.
Näillä matkoilla voitiin todeta kiljuhanhen
esiintyvän maassa harvalukuisena talvehtijana. Retket saivat suurta huomiota aina
maan ylintä johtoa myöten. Viimeisimmät
tutkimusmatkat ovat suuntautuneet vuosina 2012–2013 Azerbaidžaniin, jonka on
tiedetty jo vanhastaan olevan kiljuhanhien merkittävä talvehtimisalue, sekä helmikuussa 2015 Pohjois-Iraniin, jossa havaittiin
Aras-tekojärvellä jopa 2750 kiljuhanhea.

Kiljuhanhen virallinen
suojelu Suomessa
Kiljuhanhen virallisen suojelun voidaan
katsoa alkaneen Suomessa vuonna 1969,
jolloin laji rauhoitettiin metsästyslakia tarkentaneella asetuksella. Tätä ennen kiljuhanhen metsästys oli ollut sallittua. Vuonna 1983 kiljuhanhi siirrettiin metsästyslain
riistalajien luettelosta luonnonsuojelulain
piiriin. Erityisesti suojeltavan lajin aseman
kiljuhanhi sai vuonna 1989. Euroopan
unionin lintudirektiivin säännökset sisällytettiin uudistettuun luonnonsuojelulakiin
vuonna 1996.
Kaikissa neljässä valtakunnallisessa
eliölajien uhanalaisuuden arvioinnissa
kiljuhanhi on sijoitettu kaikkein uhanalaisimpien lajien luokkaan eli äärimmäisen
uhanalaiseksi. Lajin uhanalaisuudesta ja
välittömien suojelutoimenpiteiden tarpeesta johtuen valtio on osoittanut kiljuhanhen
suojeluun vuosina 1990–2014 yhteensä
yli 320000 euroa. Summa on uhanalaisille
linnuille suunnatusta rahoituksesta korkein.
Rahoitus on ohjattu WWF:n kautta kiljuhanhen suojeluun ja tutkimukseen.
Suomi on hyväksynyt AEWA-sopimuksen puitteissa tehdyn kiljuhanhen kansainvälisen suojelusuunnitelman vuonna 2008.
Kansallinen kiljuhanhen suojeluohjelma
valmistui vuonna 2009 ja ympäristöministeriö on hyväksynyt sen. Tavoite on, että
kiljuhanhen suojelua Suomessa toteutetaan
suojeluohjelmassa esitetyillä tavoilla.
Kiljuhanhen nykyisiä ja aiemmin käytössä olleita esiintymisalueita on suojeltu laajasti toteutettaessa kansallisia suojeluohjelmia. Lapin vanhat pesimäalueet on suojeltu
alueellisesti kattavasti perustamalla kansallis- ja luonnonpuistoja, erämaa-alueita ja
valtion luonnonsuojelualueita. Ne on myös
liitetty EU:n Natura 2000-verkostoon.
Muutonaikaisten levähdysalueiden suojelutilanne on hyvä: kaikki nykyiset ja merkittävä osa aiemmin käytössä olleista alueista on suojeltu luonnonsuojelulain mahdollistamin keinoin. Osalla kohteita on rajoitettu liikkumista ja metsästystä. Merkittävä osa levähdysalueista on liitetty Natura
2000-verkostoon. Kiljuhanhen käyttämistä
LINNUT-VUOSIKIRJA 2014
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WWF Suomi on kouluttanut osana kiljuhanhi-LIFE -hanketta vuosina 2012–2014 Unkarin
Hortobágyssa uusia maastoinventoijia 15 eri maasta kiljuhanhen muuttoreittien varsilta.
Petteri Tolvanen, syyskuu 2012.

levähdys- ja ruokailualueista vain peltoalueet ovat suojelualueverkoston ulkopuolella. Näilläkin kohteilla luonnonsuojelulaki
kieltää tahallisen häirinnän.
Nykyisiä ja potentiaalisia uusia levähdys- ja ruokailualueita hoidetaan laaja-alaisesti laiduntamalla tai niittämällä: esimerkiksi Perämeren rannoilla on lähes 3000
hehtaaria hoidettuja merenrantaniittyjä.
Hoitoa rahoitetaan ELY-keskusten myöntämällä maatalouden ympäristötuella. Rahoitusta on kohdistettu etenkin tärkeille merenrantaniittykohteille, joita myös kiljuhanhet käyttävät.

Kansainvälinen
kiljuhanhen suojelutyö
Kansainvälisesti kiljuhanhen suojelua edistää YK:n ympäristöohjelman (UNEP) alainen suojelusopimus AEWA (Agreement
on the Conservation of African-Eurasian
Migratory Waterbirds, sopimus Afrikan ja
Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta). Kiljuhanhen länsi-Palearktisen
alueen suojelusuunnitelma (Jones ym.
2008) hyväksyttiin AEWA:n osapuolikokouksessa vuonna 2008 ja suunnitelman
päätavoite on Pohjolan sekä Venäjän luonnonvaraisten kantojen taantumisen pysäyt-
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täminen ja niiden palauttaminen vakaalle
tasolle. Suojeluohjelman toteutusta ohjaa
AEWA:n kansainvälinen kiljuhanhityöryhmä, ja ohjelman täytäntöönpanoa koordinoi AEWA:n sihteeristössä kiljuhanhikoordinaattori, tällä hetkellä suomalainen Nina
Mikander.
AEWA:n kiljuhanhityöryhmän kansallisen raportoinnin perusteella voidaan kuusi vuotta suojeluohjelman voimaan tulon
jälkeen todeta, että Pohjolan sekä Venäjän
kannan taantuminen näyttää ainakin hidastuneen. Töitä kuitenkin riittää. Olemme vielä kaukana tilanteesta, jossa kannat
olisivat todella pitkäaikaisesti elpymässä.
AEWA:n seuraavassa osapuolikokouksessa
marraskuussa 2015 on tarkoitus hyväksyä
päivitetty suojelusuunnitelma, joka huomioi viime vuosien edistykset sekä uhkien
että suojelutoimenpiteiden uudelleen priorisoinnin.
AEWA:n kiljuhanhityöryhmän merkittävimpiin päätöksiin kuuluu yhtenäisen seurantajärjestelmän sekä kiljuhanhen suojelulle kriittisten alueiden verkoston perustaminen. Yhteistyö kiljuhanhi-LIFE ‑hankkeen
ja AEWA:n työryhmän välillä on etenkin lajin seurannan kehittämisen osalta ollut tiivistä, ja monista meneillään olevan LIFE-

hankkeen toimenpiteistä on ollut hyötyä
myös laajemmin kiljuhanhen suojelulle.
AEWA:n työryhmä on myös päättänyt laajentaa suojelusuunnitelmaa niin että se kattaa myös maailman kolmannen luonnonvaraisen eli Itä-Siperian kiljuhanhikannan.
Näin kaikki kiljuhanhen kansainväliseen
suojeluun liittyvät asiat voitaisiin käsitellä
tulevaisuudessa samassa työryhmässä.
Kansainvälisen
suojelusuunnitelman
mukaisesti kiljuhanhen suojeluun liittyviä
tutkimusmatkoja ja kenttäprojekteja on toteutettu vuosina 2009–2015 Venäjällä, Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Ukrainassa,
Syyriassa ja Iranissa. Esimerkiksi Venäjällä
on näin onnistuttu lopettamaan hanhien
kevätmetsästys joillakin tärkeillä alueilla
muuttoreitin varrella. Suunnitteilla on lähivuosina järjestää laajempi talvehtimisalueiden koordinoitu seuranta. Uusia mahdollisuuksia tuo myös kiljuhanhen valinta
prioriteettilajiksi Artic Migratory Bird -aloitteen puitteissa, joka on tarkoitus hyväksyä
Arktisen Neuvoston ministerikokouksessa
huhtikuussa 2015. Aloite sisältää mm. toimenpiteitä Venäjällä ja Kazakstanissa liittyen laittomaan metsästykseen, kuten myös
Kreikan Evros Deltan suojelualueen laajentamiseksi.

Uhanalaiset lajit
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Summary: 30 years of Finnish
conservation work for the Lesser
White-fronted Goose
■ The Lesser White-fronted Goose (Anser eryth-

Juha Markkolalle myönnettiin kiljuhanhityöryhmän juhlaseminaarissa BirdLifen kultainen ansiomerkki ansiokkaasta työstään lajin pelastamiseksi. In the 30th anniversary seminar of the Finnish Lesser White-fronted Goose conservation project Juha Markkola was awarded the golden
badge of merit by BirdLife Finland for his long term commitment to the conservation of the
species. Petteri Tolvanen

ropus, hereafter LWfG) conservation project of
WWF Finland celebrated its 30th anniversary
in a seminar in the Liminka Bay Visitor Centre
in November 2014. This article describes the
history and most important results of the work,
based on the presentations of the seminar.
The project was established in 1982, and annual spring monitoring of LWfG on the Finnish
Bothnian Bay coast was initiated by the project
in 1985. Since then the spring monitoring has
been conducted annually in this staging area,
and this is the longest time series available
of the development of the LWfG population.
Since 1998, the Finnish project and the Lesser White-fronted Goose conservation project
of NOF-BirdLife Norway have joined forces as
the Fennoscandian Lesser White-fronted Goose
project. The Fennoscandian Lesser White-fronted
Goose conservation project has had an important role in the international conservation efforts
for the species. As a result of 30 years of persistent conservation work, the Fennoscandian LWfG
population, that was continuously declining until 2010 to the verge of extinction, now shows a
promising increase (see Figures 1, 2 and 3).
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