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LUONNONTIETEELLINEN

KESKUSMUSEO

Liejukana pystyy Suomessakin tuottamaan useita pesyitä. TUOMAS HEINONEN
Moorhen lays more than one clutch in Finland too.

Liejukanapopulaation Gallinula chloropus
pesimätulos Espoon Suomenojanlahdella
Seppo Karhu
Tämä liejukanatutkimus on jatkoa vuonna 1972 kokoamalleni aineistolle (Karhu
1973). Aineiston analysointi ja kirjoittaminen on viipynyt valitettavan kauan. Tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin yhä ajankohtaisia. Tutkimusalue on edelleen olemassa, joskin hieman pienentyneenä. Liejukanapopulaatio pesi siellä edelleen vuonna
2012.
Etsin tutkimusalueelta kolmen vuoden aikana (1973–1975) kaikki pesät sekä pyydystin, mittasin ja rengastin pesintäkauden lopulla poikaset ja useimmat emot. Etsimällä
pesät oli tarkoitukseni selvittää, pesiikö liejukana Suomessa useamman kerran kesässä, kuten aiempi tutkimukseni epäsuorasti
osoitti, ja kertooko pyydystettyjen poikasten
siivenmitasta määritetty ikäryhmitys samalla
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myös populaation pesintäkertojen määrän.
Vaikka Suomesta ei ole muita liejukanan pesimäbiologiaan liittyviä tutkimuksia,
on niitä useita Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta (Steinbacher 1939, Howard 1940,
Miller 1946, Hoehl 1949, AnÞnnsen 1961,
Norderhaug 1962, Anderson 1965, Fredricson 1971, Muthorst 1971, Relton 1972,
Wood 1974, Huxley & Wood 1976, Byrd
& Zeillemaker 1981, Cempulik 1993, Forman 2001 ja Forman & Brain 2004). Saksassa on julkaistu lajista monograÞa Die
Teichralle (Engler 1980).
Suomen III Lintuatlaksessa (Valkama
ym. 2011) liejukana mainitaan vaarantuneeksi lajiksi ja sen kokonaisparimääräksi
vain 50–200. Kanta keskittyy Etelä-Suomen
reheville kosteikoille.

Tutkimusalue
Tutkimusalueena on ollut Espoon Suomenojanlahti (60° 09´ N, 24° 44´E). Lahti ei ole
enää alkuperäisessä luonnontilassa. Sen ympärille rakennettiin 1960-luvun alussa maavalli, joka katkaisi yhteyden mereen. Näin
muodostuneeseen noin 20 hehtaarin suuruiseen altaaseen alkoi kaupunki laskea jätevesiä, aluksi puhdistamattomina ja 1969 jälkeen
mekaanisesti puhdistettuina.
Jätevesien sisältämien ravinteiden vuoksi
on lahden kasvillisuus muuttunut voimakkaasti. Ruoikko Phragmites communis, joka oli tiheä jo lahden alkuperäisessä tilassa, on hieman
voimistunut, mutta varsinkin leveälehtisen osmankäämin Typha latifolia ja vesikuusen Hippuris vulgaris runsastuminen on ollut merkittävää. Ravinteiden lisääntymisestä johtuva kasvillisuuden runsastuminen on mahdollistanut liejukanapopulaation muodostumisen lahdelle.

TUTKIMUS

Osmankäämilautat, vesikuusikot ja pohjasta nousseet kasvittuneet lietteet tarjoavat
poikueille mainiot ruokailualueet. Ilmeisesti
jätevesikuormitus on myös välillisesti lisännyt
liejukanapoikueiden kehittymiselle välttämätöntä ravintoa.
Ensimmäisessä tutkimuksessani (Karhu 1973)
arvioin, että osmankäämilautat tarjoavat pääasialliset pesimäpaikat liejukanoille. Tämän tutkimuksen pesien etsinnässä on kuitenkin osoittautunut, että kolme neljäsosaa pesistä on punottu
tiheään ruoikkoon ruokojen väliin korkeahkoiksi koreiksi ja vain noin neljäsosa pesistä on
sijoitettu tiheisiin osmankäämiköihin. Avovettä
on altaan pinta-alasta noin kolmannes. Altaan
syvyys vaihtelee puolesta kahteen metriin.
Allasalueen luoteispäähän alettiin tuoda
vuosina 1974 ja 1975 kivi- ja maa-massoja. Suurehkoja osmankäämilauttoja tuhoutui.
Koko tutkimusalueen aiempien vuosien parhaat liejukanojen ruokailupaikat ja pyydystyspaikat hävisivät. Liejukanojen pesiä ei kuitenkaan tuhoutunut.

Tutkimusmenetelmät
Pesien etsintä

Jo huhtikuussa aloin etsiä pesiä kiikaroimalla
liejukanojen reviirejä. Toukokuun puolenvälin jälkeen etsin ensin pesiä paikoista, joissa
näin aikuisia liejukanoja tai kuulin niiden ääniä. Näiden ensisijaisten paikkojen lisäksi tutkin myös koko alueen mahdollisimman perusteellisesti. Siellä, missä veden syvyys oli vain
hieman yli 0,5 metriä, saatoin kahlata kasvillisuuden seassa pitkävartisilla kalastajasaappailla. Koska suurimmassa osassa lahtea veden syvyys oli suurempi, jouduin soutamaan tai työntämään pientä jollaa kasvillisuuden seassa.

Löytämiäni pesiä kävin katsomassa pääosin 1–3 vrk:n välein – pesän munatilanteesta riippuen – selvittääkseni, milloin täysi
munaluku saavutetaan, milloin kuoriutuminen alkaa ja milloin viimeiset poikaset kuoriutuvat. Kun pesän täysi munaluku oli saavutettu, pidin taukoa 9–12 vuorokautta, jottei
haudonta tarpeettomasti häiriytyisi.
Pesien seurantaa varten käytin apuna Suomen Tiedeseuran pesäkorttia.

Pyydystys ja mittaus

Vuosina 1968–75 on Suomenojan lahdella pyydystetty ja rengastettu 311 liejukanaa
(Taulukko 8). Alun perin kahlaajapyyntiä
varten tehtyjä 15 katiskaa käytettiin lintujen
pyynnissä. Vasta vuodesta 1972 vuoteen 1975
pyydystin liejukanoja tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Asetin 1–2 katiskaa paikoille, joissa tiesin tai oletin liejukanapoikueiden ruokailevan. Pyydystys tapahtui, jos mahdollista,
liejukanojen reviireillä. Laitoin katiskoihin
houkuttimeksi kaura- ja maissihiutaleita. Asetin katiskat kasvillisuuden suojaan pääasiassa
kelluville osmankäämilautoille. Koin katiskat
aamuisin 7.00–9.00 ja iltaisin 17.00–20.00.
Vuosina 1972–75 mittasin poikasten ja aikuisten lintujen siiven, nilkan ja nokan pituudet sekä painon. Vuosina 1972–74 värirengastin jokaisen liejukanan yksilöllisesti. Luovuin kuitenkin menetelmästä 1975, koska en
pystynyt kiikarilla erottamaan lintuja yksilöllisesti tiheän kasvillisuuden seasta.

Pesien sijoittuminen tutkimusalueella ja erilaiseen kasvillisuuteen
Pesät oli rakennettu taitavasti rehevän kasvillisuuden sekaan ja ne olivat useimmiten vaikeasti löydettävissä.

Suurin osa pesistä sijaitsi kasvillisuuden
reunavyöhykkeellä, mutta monet olivat myös
keskemmällä järviruokojen välissä (kuva 1).
Useimmat reunavyöhykkeenkin pesistä sijaitsivat järviruokojen välissä noin 3–5 metriä
avovedestä. Pesärakennelmat olivat noin 25–
30 cm korkeita järviruokokoreja, joihin johti
erikseen rakennettu silta. Järviruokojen väliin
tehtyjä pesiä oli 37 (taulukko 1).
Reunavyöhykkeen pesistä pienempi osa
oli tehty osmankäämin lehdistä ja piilotettu
tiheään osmankäämikasvustoon. Osmankäämien väliin tehtyjä pesiä oli yhdeksän.
Lisäksi yksi pesä oli v. 1973 merikaislatuppaassa Bolboschoenus maritimus ja yksi
v. 1975 järvikaislatuppaassa Schoenoplectus
lacustris. Yhteensä pesiä löytyi kolmen vuoden aikana 48 (taulukot 1 ja 6). Näistä seitsemän pesää havaitsin vasta viimeisten poikasten kuoriutumisvaiheessa ja kaksi vasta, kun
poikaset olivat jo lähteneet.
Vuonna 1972 liejukanoja ruokaili ja mahdollisesti myös pesi eniten altaan luoteisen
osan suurilla osmankäämilautoilla (Karhu
1973). Kuorma-autot kaatoivat sinne vuosina
1974 ja 1975 kivi- ja maamassoja. Osmankäämilautat tuhoutuivat vähitellen. Emot alkoivat tehdä aiempaa enemmän pesiä lahden
itäiseen, eteläiseen ja osittain keskiosaan.
Ruokojen väliin punotut pesät olivat parhaassa turvassa pesintäkauden alussa toukokuussa. Ne oli rakennettu riittävän pitkälle
avoveden reunasta, käytännössä näkymättömiin. Kahdesta kolmeen metriä korkea edellisen kesän jälkeen pystyyn jäänyt kuiva ja tiheä ruoikko tarjosi pesille erinomaisen suojan ilmasta uhkaavia vihollisia vastaan. Miltei
kaikkien ruokopesien ympärillä oli vettä, joten maalta uhkaavien saalistajien olisi täytynyt uida etsimään pesiä. Koska osmankäämin

Näkymä 1973 Suomenojanlahden luoteiskulmasta kaakkoon. Tämä avovesialue on nyttemmin täytetty kivillä ja maalla. SEPPO KARHU
In 1973 the view over the Suomenoja Bay from the northwest corner to the southeast direction. Nowadays this area of open water has been
Þlled with earth and stones.
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lehdet alkavat tarjota suojaa vasta kesäkuusta lähtien (taulukko 1., vain yksi pesä toukokuussa) ei ole ihme, että osmankäämien suojaan rakennettuja pesiä (9) oli selvästi ruokopesiä (37) vähemmän. Kaiken lisäksi pienemmät petonisäkkäät pystyvät hyvin liikkumaan
osmankäämilautoilla, jos pääsevät niille ensin uimaan. Alueella pesivä suurehko (useita
satoja yksilöitä) naurulokkiyhdyskunta toimi
myös suojana liejukanojen pesille.

Taulukko 1. Pesien sijainti kasvillisuudessa.
Table 1. The situation of nests in the different kind of vegetation.
Haudonnan alkamiskuukausi
Incubation starts in
1973

1974

1975

Yht.
Total

Touko
May

Kesä
June

Heinä
July

10

15

12

37

17

15

5

Phragmites communis
Järviruoko

Munapesät

Typha latifolia
Osmankäämi

7

–

2

9

1

7

1

Täyden munaluvun pesät

Bolboschoenus maritimus
Merikaisla

1

–

–

1

–

1

–

Schoenoplectus lacustris
Järvikaisla

–

–

1

1

1

–

–

18

15

15

48

19

23

6

Varmistettuja täyden munaluvun pesiä löysin
kolmen vuoden aikana yhteensä 35 (taulukko 2). Näistä 21 oli ensimmäisiä pesintöjä, 10
toisia pesintöjä ja neljä korvauspesää. Poikaset kuoriutuivat 33 pesästä. Yksi kakkospesä
ja yksi korvauspesä hylättiin tai ne tuhoutuivat ennen kuoriutumista. Kaikki korvauspesät
olivat ensimmäiseltä pesintäkerralta. Yksi pari
teki vuonna 1973 hylätyn kaksimunaisen pesän tilalle kaksi peräkkäistä korvauspesää. Ensimmäisessä, tuhoutuneessa korvauspesässä
oli seitsemän munaa ja jälkimmäisestä 7-munaisesta kuoriutui seitsemän poikasta. Vuonna
1974 yksi emo muni ensimmäisten poikasten
kuoriuduttua uudelleen samaan pesään (kuva
1). Aikaero ensimmäisen pesinnän ensimmäisestä kuoriutumisesta toisen pesinnän ensimmäiseksi kuoriutuneeseen oli 38 vuorokautta.
Kummallakin pesintäkerralla munia oli kuusi.
Ensimmäisestä pesästä kuoriutui viisi ja toisesta kuusi poikasta.
Yleisin munamäärä oli kymmenen (10
pesää). Suurin munaluku 11 oli kahdessa
pesässä ja pienin viisi munaa kolmessa pesässä. Ensimmäisten pesien (21 kpl) munaluvun keskiarvo oli 8,7 ja toisten 7,0 (10 kpl).
Kaikkien pesien (35) munamäärän keskiarvo
oli 8,2. Toiset pesät olivat keskimäärin selvästi pienempiä kuin ensimmäiset (t=2,53,
p<0,025). Korvauspesistä kahdessa oli seitsemän munaa ja kahdessa kymmenen, keskiarvoksi muodostui 8,5.
Minulle lähetettiin kolme varmistettua pesäkorttia (vuosilta 1968, 1969 ja 1970) Kaakkois-Suomesta (Seppo Löfgren) ja yksi pesäkortti (Matti Tarvainen) Helsingistä (1973).
Näissä kaikissa munaluku oli 10.
Isossa Britanniassa on yleisin munaluku
kuusi 13 pesässä ja suurin kahdeksan viidessä pesässä (Relton 1972). Woodin (1974)
mukaan yleisin munaluku on myös kuusi 22
pesässä ja suurin yhdeksän yhdessä pesässä.
Reltonin (1972) mukaan munamäärien keskiarvo on 6,0 (n=39) ja Woodin (1976) mukaan 5,4 (n=40). Skotlannissa 128 pesäkortin mukaan saatiin keskiarvoksi 6,28 (Huxley
& Wood 1976). Viidestä seitsemään munaa
on tyypillinen pesyekoko Walesissa (Forman
2001, Forman & Brain 2004). Skotlannissa jo
aiempina vuosina pesineiden parien munamäärien keskiarvo on 7,6 (n=37) (Anderson
1965). Sveitsissä munamäärän keskiarvo on
7,49 (n=75) (Glutz 1964, Glutz ym. 1973),
Hollannissa 7,05 (n=46) (F. Haverschmidt cit.
Glutz ym. 1973) ja Saksassa 6,45 (n=42) (K.
Anders 1969 cit. Glutz ym.1973). Puolassa
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Yhteensä Total

N
u

Rs u
Ru

Rs
u

Rs

u
u

Rs

1973
1974
1975

500 m

Kuva 1. Pesien sijainti. Tutkimusalue on noin 20 hehtaaria. Se on ympäröity maa- ja kivivallilla.
Keskiosan peittää tiivis Phragmites-kasvillisuus (ympyröity pisteytyksellä). Tämän alueen reunoilla ja myös avoveden ympäröiminä on erikokoisia Typha-saarekkeita (ympyröity katkoviivoilla). Pesiä on ollut punottuina sekä järviruokojen seassa, että piilotettuina tiheän osmankäämikasvillisuuden suojaan. Pesiä oli 1973 yhteensä 18 ( o merkit), 1974 15 (▲∆) ja 1975 15
(■). Pesien väheneminen alueen luoteisosasta johtuu siitä, että luoteisosaa täytettiin kivillä ja
maalla vuosina 1974 (vaakaviivoitettu) ja 1975 (pystyviivoitettu). Suuria osmankäämikkösaaria tuhoutui. Liejukanaparit siirtyivät 1974 alkaen suurimmaksi osaksi pesimään altaan itä-,
etelä- ja keskiosiin. Avoimet kuviot (o ∆) ovat korvauspesiä, R = korvauspesä, s = onnistunut,
u = epäonnistunut pesintä. Nuoli osoittaa suuntaa, johon toinen pesintä tai korvauspesintä
siirtyi. Alueen lounaisosassa on kaksi kolmiota päällekkäin, koska yksi emo muni vuonna 1974
kaksi pesyettä peräkkäin samaan pesään.
Fig.1. Sites of nests. The study area is about 20 hectares. The dam surrounds the area. There
is the dense Phragmites-vegetation in the middle part (surrounded by the pointed line). Different sizes of Typha-rafts grove in open water near this vegetation (broken line circles). In1973
there were totally 18 nests ( o marks), in 1974 15 (▲∆) and in 1975 15 (■). The diminishing
number of nests in the northwest part is due to the Þlling it with earth and stones in 1974 (horizontal lines) and in 1975 (vertical lines). Big Typha-rafts were destroyed. Since 1974 the
Moorhens began to build nests mainly in the eastern, southern and also in the middle part of
the bay. Open marks (o ∆) are renests, R = renest, s = successful, u = unsuccessful. The arrows
point to the direction where the second nests or renests were built. There are two overlapping
triangles in the southwest part, because the same female laid two successive and successful
clutches in the same nest.

•

•
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yleisin munaluku on kuusi 19 pesässä ja yhdeksän 18 pesässä ja keskiarvo 7,34 (n=83
ensimmäistä pesää) (Cempulik 1993). Puolassa ensimmäiset pesät olivat muuttavassa
alemman tiheyden populaatiossa yhtä suuria
(7,4) kuin paikallisessa tiheässä populaatiossa
(7,3). Norjassa keskimääräinen munaluku on
8,6 (n=15 pesää, joissa haudonta oli varmuudella alkanut) (AnÞnnsen 1961).
Pohjois-Amerikassa Iowassa munamäärän
keskiarvo 7,1 (n=13) (Fredrickson 1971) vastaa Keski- ja Länsi-Euroopan lukuja. Havaijilla kastelujärjestelmän piirissä olevilla taropelloilla liejukanaemot munivat 4–8 munaa
ja keskimäärin 5,6 (n=64) (Byrd & Zeillemaker 1981)
Isossa Britanniassa vuosina 1950–68 British
Trust for Ornithologyn pesäkorttiaineiston
2278 laskentaan mukaan otetuista liejukanan
pesistä saatiin munamäärän keskiarvoksi 6,58
(Huxley & Wood 1976). Yleisin pesyekoko oli
seitsemän. Munamäärät vaihtelivat kahdesta
20:een, mutta yli 13 munan pesiä ei laskettu mukaan, koska niihin oli todennäköisesti
muninut useampi kuin yksi naaras. Useampi kuin yksi emo voi munia samaan pesään
(Thompson 1964, Relton 1972, Wood 1974,
Gibbons 1986, Forman 2001, Forman &
Brain 2004, Forman 2005). Mahdollisesti toinen naaras munii samaan pesään, koska se
ei ole pystynyt hankkimaan omaa reviiriään
(Relton 1972). Tällainen pesäloisiminen, jolloin emot munivat toistensa pesiin, tapahtui
naapurireviirien emojen välillä, kun reviirit
olivat pieniä tai pesät sijaitsivat lähellä toista
reviiriä (Wood 1974). Formanin (2005) mukaan nopeasti laajenevissa, mutta samalla tiheissä liejukanapopulaatioissa, pesäloisiminen on tavallista.
Suomenojan lahdella reviirit ovat olleet
suurehkoja ja kohtalaisen etäällä toisistaan

(kuva 1), joten pesäloisimista tuskin tapahtui. Ylisuuria munamääriä (yli 13) ei löytynyt.
Suurin munamäärä 11 oli kahdessa pesässä
(taulukot 2 ja 5).

kauden aikaväli, jolloin uuden pesän haudonta alkaa. Emon uusi muninta on täytynyt alkaa useimmiten jo ennen tätä 15 vuorokautta,
koska haudonta ei monissakaan tapauksissa
näytä alkavan vielä ensimmäisestä munasta
(taulukko 5). Lisäksi oli perättäisiä pesiä, joiden kuoriutumisväli oli vain 27 vuorokautta
(taulukko 3). Hoehlin (1949) mukaan pienin
kuoriutumisväli on Saksassa 26 vuorokautta.
Lyhyt kuoriutumisväli tarkoittaa sitä, että
pienten poikasten ruokinnasta huolehtii aina
se emo, joka ei ole hautomassa ja mahdollisesti myös sitä, että poikaset osaavatkin syödä
itsenäisesti luonnonolosuhteissa jo huomattavan aikaisin. Korkeasaaren eläintarhassa 1972
kasvatettu poikue alkoi syödä itsenäisesti vasta kolmen viikon ikäisenä (Karhu 1973).
Yli viikon ikäisten poikasten päivällä tapahtuva ruokinta väheni huomattavasti (Wood
1974). Kahden viikon ikään asti poikasia ruokittiin vain kylminä päivinä. Poikaset löysivät
itsenäisesti ravintonsa 25 vuorokauden ikäisenä (Wood 1974). Howardin (1940) mukaan
emot alkavat karkottaa 21 vuorokautta vanhoja poikasiaan. Poikaset osaavat etsiä itse ravintoa jo kolmen viikon ikäisinä, mutta ovat
riippuvaisia vanhemmistaan viiden viikon
ikään asti (Pitt, teoksessa Witherby ym. 1947).
Heinrothin (1928) kahden kasvattipoikasen itsenäistyminen tapahtui kuukauden vanhana.
Tutkimusalueellani 14 paria (48 %) 29:stä
teki toisen pesän (taulukko 6). Ensipesistä neljä tuhoutui, joiden kaikkien tilalle munittiin
korvauspesä. Kakkospesistä yksi tuhoutui. Sen
tilalle ei munittu korvauspesää. Korvauspesistä yksi tuhoutui, jonka tilalle munittiin uusi
korvauspesä. Kaikki liejukanaparit (29) kasvattivat jokaisena kesänä ainakin yhden onnistuneen poikueen.
Yhtään kolmannen pesintäkerran pesää ei
vuosina 1973–75 löytynyt. Ajallisesti kolman-

Pesintäkertojen määrä

Toisen pesintäkerran pesä perustetaan ensimmäisen onnistuneen pesinnän jälkeen kohtalaisen lähelle ensimmäistä pesää (tavallisesti
0–7 m). Yhdessä tapauksessa toinen pesintäkerta oli munittu samaan pesään kuin ensimmäinen. Toisia pesintäkertoja oli yhteensä 14
(taulukko 6), joista yksi tuhoutui.
Aikaerot ensimmäisen pesän kuoriutumisesta seuraavan pesän kuoriutumiseen olivat keskimäärin 35 vuorokautta (taulukko 3).
Olen laskenut ensimmäisen ja toisen pesyeen aikaerot kahdella tavalla. Ensimmäinen
laskentatapa on ensimmäisen pesän ensiksi
kuoriutuneesta toisen pesän ensiksi kuoriutuneeseen. Toinen laskentatapa on ensimmäisen pesän viimeiseksi kuoriutuneesta toisen
pesän viimeiseksi kuoriutuneeseen. Kummallekin tavalle on tehty kaksi vaihtoehtoriviä. Ensimmäisellä rivillä on mukana pesyeitä (*merkityt), joiden kokonaismunamäärää ei
täysin tunneta ja toisella rivillä nämä tapaukset on poistettu. Lasketaan millä näistä tavoista tahansa muodostuu peräkkäisten pesien
kuoriutumisten keskimääräiseksi aikaeroksi
vain 34–36 vuorokautta.
Howardin (1940) mukaan kahden onnistuneen pesinnän kuoriutumisen aikaväli on
44 vuorokautta ja Hoehlin (1949) mukaan
26–56 vuorokautta, keskiarvon ollessa myös
44 vuorokautta.
Olen saanut lasketuksi 20 vuorokauden
haudonta-ajan poikasta kohden (taulukko 4).
Kun tämä 20 vuorokautta vähennetään keskimääräisestä 35 vuorokauden pesien haudonta-aikaerosta (taulukko 3), jää vain 15 vuoro-

Taulukko 2. Munamäärä täyden munaluvun pesissä. Kaikki korvauspesinnät (Renest) ovat ensimmäiseltä pesintäkerralta (First nest). Yksi pari
teki kaksi peräkkäistä korvauspesää. Toiset pesyeet (Second nest) ovat pienempiä kuin ensimmäiset (t = 2,53, p < 0,025). Yksi emo muni toisen
pesyeen samaan pesään (1974).
Table 2. Clutch size in the clutches of full number of eggs. All renests are after the Þrst nests. One couple made two successive renests. The second
clutches are smaller than the Þrst. (t = 2.53, p < 0.025). In 1974 one female laid second clutch in the same nest after the Þrst successful clutch.
Munien määrä
Number of eggs

Pesien määrä (N)
Number of nests

Munat
Eggs

5

6

7

8

9

10

11

N

Yht. Total

x

±s

–
–
–

–
2
–

2
1
2

1
–
–

1
1
–

2
1
–

1
–
–

1974
First nest
Second nest
Renest

7
5
2
14

62
38
14
114

8,9
7,6
7,0
8,1

1,58
1,84
0,00
1,58

–
–
–

1
1
–

1
1
–

1
–
–

1
1
–

1
–
2

–
–
–

1975
First nest
Second nest
Renest

5
3
2
10

40
22
20
82

8,0
7,3
10,0
8,2

1,58
1,53
0,00
1,62

1
2
–

–
–
–

1
–
–

1
–
–

1
–
–

4
–
–

1
–
–

Yhteensä Total 1973–75
First nest
Second nest
Renest

9
2
–
11

80
10
–
90

8,9
5,0
–
8,2

1,90
0,00
–
2,32

1
2
–

1
3
–

4
2
2

3
–
–

3
2
–

7
1
2

2
–
–

21
10
4

182
70
34

8,7
7,0
8,5

1,68
1,76
1,73

Yhteensä Total

3

4

8

3

5

10

2

35

286

8,2

1,83

1973
First nest
Second nest
Renest
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Taulukko 3. Ensimmäisen ja toisen pesyeen kuoriutumisen aikaerot. * = täysi munamäärä epäselvä (4 tapausta). Ero on varmistettu reviiriltä
pyydystetyistä poikasista, joiden ikä määritetty siiven pituudesta. Toiset rivit laskettu ilman niitä pesiä, joiden ajoitus on laskettu pyydystetyistä
poikasista. Eri laskentatapojen keskiarvo = 35,25 ≈ 35 vuorokautta. Ensimmäisestä kuoriutumisesta seuraavan pesän ensimmäiseen (From Þrst
to Þrst hatching), viimeisestä kuoriutumisesta seuraavan pesän viimeiseen (From last to last hatching).
Table 3. The intervals between the hatching in the Þrst clutch and the hatching in the second clutch, * = full number of eggs is not completely
known (four cases). The interval has been checked by ageing chicks by the wing length in the same territory. In the second lines these uncertain
clutches are not taken in consideration. The average of different kind of calculations is 35.25 = 35 days.
Päiviä
Days

27

28

32

33

34

35

36

37

38

42

43

45

46

Yht.
Total

x

±s

Välys
Range

From Þrst
to Þrst
hatching

1
1

–
–

*2
1

1
1

2
2

1
1

*1
–

2
2

1
1

–
–

*1
–

–
–

*1
–

13
9

*35,7
34,1

4,75
3,73

27–46
27–38

From last
to last
hatching

1
1

1
1

*1
–

–
–

2
2

–
–

1
1

2
2

2
2

*1
–

*1
–

*1
–

–
–

13
9

*36,2
34,3

5,36
4,60

27–45
27–38

Keskimääräinen ero Average interval

nen pesintäkerran pesiä olisi täytynyt löytyä
elokuun alkupuolelta elokuun puolenväliin.
Ainoa tällainen on ollut 11.8.1972 löytämäni
kuusimunainen pesä, josta poikue Korkeasaaren eläintarhassa kasvatettiin (Karhu 1973).
Länsi- ja Keski-Euroopassa on sääntönä kaksi poikuetta (Howard 1940, Niethammer 1942,
Witherby ym. 1947, Makatsch 1952) samoin
Yhdysvalloissa (Miller 1946), entisessä Neuvostoliitossa (Dementèv ym. 1969) ja Norjassa (AnÞnnsen 1961, Norderhaug 1962).
Saksassa Steinbacher (1939) kuitenkin
totesi tutkimastaan yhdeksästä parista vain
kahden pesineen toistamiseen. Isossa Britanniassa 36 parista 13 paria (36 %) teki toisen
pesyeen (Relton 1972). Wood (1974) havaitsi
seuraamistaan 14 ensipesinnästä vain yhdellä parilla olevan onnistuneen pesinnän jälkeinen pesä. Lounais-Puolan 42 parin muuttavassa populaatiossa toisia pesintöjä oli vain
muutama, mutta 41 parin paikallisessa populaatiossa oli 10 toisen kerran munivaa emoa
(Cempulik 1993).
Skotlannissa pari, jonka uros oli ensi kertaa pesivä, mutta naaras jo ennen pesinyt,
kasvatti kaksi peräkkäistä poikuetta. Sen sijaan parit, joiden kummallakin osapuolella
oli aiempaa pesintäkokemusta, kasvattivat
kolme poikuetta (Andersson 1965).
Kolme pesintäkertaa on tavallista Isossa Britanniassa (Brown 1944, Witherby ym.
1947). Lenzillä (1967) on kolmen pesintäkerran havainto Saksasta. Kolme pesintäkertaa lienee mahdollista myös Yhdysvalloissa
(Miller 1946) ja Norjassa (Norderhaug 1962).
Floridassa liejukanat kasvattavat kausittain
kolme poikuetta (Stevensson & Andersson
1994). Hoehlin (1949) havaintojen mukaan
kolme pesyettä on lähes sääntönä Saksassa.
Hän on todennut yhden parin munineen neljä pesyettä lämpimän talven jälkeen, ilman
että yksikään niistä olisi ollut edellisen korvauspesye. Myös Englannista on neljän pesintäkerran havainto (Bentham 1931). Floridasta
on maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana
viiden pesintäkerran havainto (Bannor 1998).
Siegfrid & Frostin (1975) mukaan kaksi yksilöllisesti rengastettua ja paikallaan pysyvää
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35,25

paria pesivät jatkuvasti Etelä-Afrikassa. Molemmat parit kasvattivat onnistuneita poikueita peräkkäin – toinen pari 33 ja toinen 32 –
neljän vuoden aikana. Siegfrid & Frost (1975)
olettavat, että liejukanalla on kyky lisääntyä
milloin tahansa ja niin kauan kuin olosuhteet
ovat suotuisat.

Korvauspesät

Korvauspesää ennen on täytynyt olla pesä, joka
on hylätty tai tuhoutunut. Varsinkin silloin, jos
munamäärä epäonnistuneessa pesässä on ollut
pieni, aloitetaan muninta korvauspesässä pian,
noin 6–12 vuorokauden kuluessa.
Yhteensä tutkimusalueelta löytyi viisi korvauspesää, joista neljä korvasi neljää hylättyä tai tuhoutunutta ensipesää ja yksi oli korvauspesän uusintapesä. Vuonna 1973 (kuva
1. o-merkit) itäpuolen ensimmäiseen seitsemänmunaisen korvauspesään (o-Ru) muninta alkoi 6-7 vuorokauden päästä, kun ensimmäinen kaksimunainen osmankäämien väliin
tehty ( -u) oli hylätty. Edellisestä noin 100
metriä länteen pienellä osmankäämisaarella
oleva yksimunainen pesä ( -u) tuhoutui, kun
osmankäämilautta kaatui kovassa tuulessa.
Sen tilalle löysin korvauspesän (o-Rs) paljon
oletettua kauempaa noin 250 metriä länteen
aivan osmankäämilautan reunasta läheltä altaan reunaa. Viimeiset poikaset olivat juuri
lähtemässä. Vaikka matka oli pitkä, oli pesien välillä avovesiyhteys ja uusi pesäpaikka oli
samantapainen kuin tuhoutunut. Pesän munamäärä jäi tuntemattomaksi. Korvauspesän
muninta oli alkanut 9–12 päivää ensimmäisen pesän tuhoutumisesta. 1973 ensimmäisen
seitsemänmunaisen korvauspesän jälkeen rakennetun toisen seitsemänmunaisen onnistuneen korvauspesän (Kuva 1. o-Rs) aikaero oli
tuhoutumisesta uuden munintaan noin yhdeksän vuorokautta.
Kesällä 1974 löytyi kaksi 10-munaista korvauspesää (Kuva 1. ∆- merkit). Ensimmäisessä itäpuolen ruoikossa hylätyssä pesässä (▲-u)
oli kaksi munaa. Sen tilalle lähimmän ruoikon
reunaan ilmestyi onnistunut korvauspesä (∆Rs), johon muninta alkoi 8–9 päivää ensimmäisen pesän hylkäämisen jälkeen. Lounais-

•

•

puolella olevaa onnistunutta korvauspesää
(∆-Rs) ennen oli aivan lähellä neljämunainen
ensimmäinen pesä (▲-u). Hylkäämisen ja uuden muninnan ero oli 8–10 vuorokatta.
Isossa Britanniassa 40 pesästä 14 oli ensimmäisiä pesiä, vain yksi toisen kerran pesä
ja peräti 25 oli uusintapesiä (Wood 1974). 18
(50 %) ensipesistä kuoriutui, 15 (42 %) epäonnistuneista pesistä korvattiin ainakin kerran
ja 13 (36 %) pareista teki toisen pesän (Relton 1972). Lounais-Puolassa oli 83 ensipesää
(muuttava populaatio 42 + paikallinen 41),
10 (0 + 10) toisen kerran pesää ja 12 (9 + 3)
korvauspesää (Cempulik 1993).

Munamäärän riippuvuus
pesinnän alkamisajankohdasta

Munamäärä pienenee keskimäärin, mitä
myöhemmin pesintä aloitetaan (kuva 2). Ensimmäisistä pesinnöistä laskettu regressiokerroin on R² = -0,2125 (y = -0,0976x +..). Toisista pesinnöistä (9) + uusintapesistä (3) laskettu regressiokerroin on R² = -0,0833 (y =
-0,064x +..). Laskennassa on mukana 33 onnistunutta täyden munaluvun pesää.
Suomenojan lahdella ensimmäisten pesien
munamäärien keskiarvo oli 8,7 (21), toisten
7,0 (10) ja uusintapesien 8,5 (4) (taulukko 2).
Isossa Britanniassa ensimmäisten keskiarvot olivat 6,7 (Relton 1972) ja 6,1 (8) (Wood
1974), toisten 5,25 (Relton 1972) ja 6,0 (1)
(Wood 1974) sekä uusintapesien 6,0 (Relton
1972) ja 5,25 (12) (Wood 1974).
Sveitsissä (Glutz 1964, Glutz ym. 1973)
toukokuun pesintöjen munamäärien keskiarvo oli 8,6, kesäkuun pesintöjen 7,67 ja heinäkuun pesintöjen 6,2. Hollannissa (F. Haverschmidt cit. Glutz ym. 1973) toukokuun
keskiarvo oli 7,9 ja kesäkuun 6,2. Saksassa
(K. Anders cit. Glutz ym. 1973) toukokuun
keskiarvo oli 7,65, kesäkuun 6,33 ja heinäkuun 5,33. Sveitsissä, Hollannissa ja Saksassa
munamäärät laskevat toukokuun pesinnöistä
kesäkuun ja heinäkuun pesintöihin.
Puolassa muuttavassa populaatiossa keskimääräinen munamäärä oli huomattavasti
pienempi pesintäkauden toisella puoliskolla
kuin ensimmäisellä. Tämä saattoi johtua siitä,
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että nuorempia emolintuja tuli myöhemmin
enenevässä määrin pesimäalueelle (Cempulik 1993). Liejukana pystyy pesimään vuoden
vanhana, mutta kuukautta myöhemmin kuin
jo aiemmin aikuistuneet (Anderson 1965).

Useiden tutkimusten mukaan liejukana munii yhden munan kerrallaan vuorokauden välein (Steinbacher 1939, Howard 1940, Miller
1946, Witherby ym. 1947, Makatsch 1952,
Dementév ym. 1969, Gibbons 1986).
Olen löytänyt yhdeksän pesää ennen niiden täyden munaluvun saavuttamista, jotka
onnistuivat tuottamaan poikasia. Myös näistä tehtyjen havaintojen mukaan munat munitaan vuorokauden välein.
Näitä yhdeksää pesää olen voinut seurata
ensin täyden munaluvun saavuttamiseen ja
siitä edelleen poikasten kuoriutumisen loppuun asti. Näin olen voinut laskea haudonta-ajan poikasta kohden. Poikasta kohden havainnoitujen haudonta-aikojen keskiarvo oli
20,2 ≈ 20 vuorokautta. Haudonta-ajat sijoittuivat välille 19–22 vuorokautta (taulukko 4).
Aiemmissa tutkimuksissa on haudontaajaksi määritetty tavallisesti 19–22 vuorokautta (Naumann 1899, Steinbacher 1939,
Niethammer 1942, Miller 1946, Witherby
ym. 1947, Dementév ym. 1969). Muutamia
kertoja on haudonta-ajaksi määritetty vain
17 vuorokautta (AnÞnnsen 1961, Sharleman
teoksessa Dementév ym. 1969). Tämä johtunee kuitenkin siitä, että näissä tutkimuksissa
on oletettu haudonnan alkaneen vasta viimeisen munan munimisen jälkeen.
Olen saattanut tutkimusalueellani seurata
33 pesän kuoriutumisajankohtia, ja niissä on
vain kaksi pesää, joiden haudonta on saatettu
alkaa vasta viimeisen munan munimisen jälkeen (taulukko 5).

8
Pesyekoko Clutch size

Poikaskohtainen haudonta-aika

y = –0,064x +..
R2 = 0,0833

10

6

First nest
Second nest +

4
y = –0,0976x + ..
R2 = 0,2125

2

0
1.5.

11.5.

21.5.

31.5.

10.6.

20.6.

30.6.

10.7.

20.7.

Haudonnan alkamispäivämäärä Beginning of incubation

Kuva 2. Pesyekoon ja haudonnan aloittamisajan riippuvuus. Ensimmäisten pesintöjen (First
nest, 21 vinoneliötä) regressiokerroin R² = –0,2125 (y = –0,0976x +.. ). Toisten pesintöjen
(Second nest, 9 neliötä) + uusintapesien (renest, 3 neliötä; 10 munaa/15.6., 10/17.6. ja 7/6.7.)
R² = –0,0833 (y= –0,064x + ..). Huomioitu 33 onnistunutta täyden munaluvun pesää.
Fig. 2. The dependence of the clutch size and starting time of incubation. The regression coefÞcient of the Þrst nests (21 diagonal squares) R² = –0.2125 (y = –0.0976x + ..). The regression
coefÞcient of the second nests (9) + renests (3 squares; 10 eggs/15.6, 10/17.6 and 7/6.7)
R² = –0.0833 (y= –0.064x + ..). The 33 successful clutches of full number of eggs are observed
in the calculation.
Taulukko 4. Poikaskohtaiset haudonta-ajat yhdeksästä pesästä.
Table 4. Incubation periods of nine clutches.
Haudonta-aika Incubation period
Päiviä Days
19
Munapesiä Total clutch

1

20

21

22

x

6

1

1

20,2

±s Välys Range
0,92

19–22

Pesäkohtaiset poikasten
kuoriutumisen aikaerot

Olen laskenut pesäkohtaiset poikasten kuoriutumisen aikaerot 33 onnistuneesta pesinnästä (taulukko 5). Vuonna 1973 yhdessä
kahdeksanmunaisessa pesässä haudonta on
alkanut ensimmäisestä munasta, koska poikasten kuoriutumisen välinen aikaero on seitsemän vuorokautta. Vuonna 1974 yhdessä
seitsemänmunaisessa haudonta on myös alkanut jo ensimmäisestä munasta. Tässä pesässä muninnan on täytynyt kestää hieman
yli vuorokauden munaa kohden, koska kuoriutumisen välinen aikaero on noin 7 vuorokautta. 11.8.1972 otin tutkimusalueelta yhden kuusimunaisen liejukanan pesän ja vein
sen Korkeasaaren eläintarhaan haudottavaksi (Karhu 1973). Nämä poikaset kuoriutuivat
noin vuorokauden välein, eli haudonta oli alkanut ensimmäisestä munasta. Yhdessä viisimunaisessa ja yhdessä kuusimunaisessa pesässä aikaero oli 0–1 vuorokautta. Viimemainittujen haudonta oli alkanut mahdollisesti
jopa viimeisestä munasta tai viimeistä edellisen munan munimisen jälkeen. 1975 yhdessä 11-munaisessa pesässä aikaero oli 9–10
vuorokautta ja 1974 yhdessä 10-munaisessa
8–9 vuorokautta. Näiden pesien haudonta oli

Pesä numero 8, 14.6.1973 klo 15.00, tyypillinen ruokojen väliin tehty pesä. Munamäärä oli
alun perin kahdeksan. Ensimmäinen poikanen on pesän ulkopuolella ja toinen on juuri kuoriutunut. Pesän kuoriutuminen kesti seitsemän vuorokautta. SEPPO KARHU
The clutch no 8, in 14.6.1973 at 3 pm, a typical nest between reeds. The clutch size was
originally eight. The Þrst chick is outside the nest and the second one has just hatched.
Hatching duration was seven days.
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Taulukko 5. Pesien kuoriutumisen kesto päivinä. Kuoriutumisen keston vieressä on suluissa
haudonnan alkamisajankohta. 2 = toinen pesintä, * = uusintapesä.
Table 5. The hatching duration (days) in different clutch sizes. After the duration the starting
date of incubation is in parentheses. 2 = second nest, * = replacement nest.
5

Vuorokauden ikäinen poikanen. SEPPO KARHU
A chick of one day.

alkanut joko ensimmäisestä munasta tai viimeistään toisen munan munimisen jälkeen.
1973–75 pesäkohtaiset poikasten syntymän
aikaerot vaihtelivat 0–10 vuorokauteen.
Witherby ym. (1947) mukaan kaikki poikaset kuoriutuvat joskus samana päivänä, joskus kuoriutuminen kestää viikon. Steinbacherin (1939) tarkkailemasta yhdeksästä pesästä
seitsemässä tapahtui kuoriutuminen samanaikaisesti ja kahdessa noin vuorokauden välein.
Dementév ym. (1969) mukaan pesissä, joissa
on pieni munamäärä (6), kaikki poikaset kuoriutuvat vuorokauden sisällä, muuten kuoriutuminen saattaa kestää kuusi vuorokautta.
AnÞnnsein (1961) mukaan haudonta alkaa tavallisesti, kun kaikki munat on munittu, mutta yhdessä tapauksessa haudonta oli alkanut
kolmannesta munasta tai aikaisemmin.

Yhteenveto

Vaikka kahdessa pienessä munapesyeessä
kuoriutuminen on tapahtunut jokseenkin samanaikaisesti, on muissa pienimunaisissa pesyeissä useimmiten 2–4 vuorokauden aikaerot. Lisäksi Korkeasaaren eläintarhaan 1972
tutkimusalueelta viemässäni kuusimunaisessa pesässä kaikki poikaset kuoriutuivat noin
vuorokauden välein (Karhu 1973). Samanaikainen kuoriutuminen ei näytä olevan sääntö
pienissä pesyeissä Suomessa.
Voidaan myös olettaa, että kun ravinto
mahdollisesti vähenee kesän loppua kohden,
niin silloin haudonta alkaisi ensimmäisestä
munasta ja alkukeväästä poikaset kuoriutuisivat samanaikaisesti. Kuitenkin 1975 11-munaisen pesän haudonta oli aloitettu jo 18.5.,
mutta sen munien haudonta oli alkanut ensimmäisestä tai toisesta munasta. 10-munainen pesä, jossa poikaset kuoriutuivat 8-9 vuorokauden kuluessa, oli sekin munittu alkukesästä 15.6.1973. Joten tämäkään olettamus
ei näytä pitävän paikkaansa. Joka tapauksessa
Suomessa haudonta harvoin aloitetaan vasta
viimeisen munan munimisen jälkeen.
Lopullisella munamäärällä tai pesinnän
aloittamisajankohdalla ei näytä olevan merkitystä siihen, monennestako munasta haudonta
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1973
Kesto (päiviä)
Duration (days)
Yhteensä Total

–
–
–
–

1974
Kesto (päiviä)
Duration (days)
Yhteensä Total

–
–
–
–

Pesän munamäärä Clutch size
7
8
9
10

6

4 (1.7.)2 4 (28.5.)
0–1 (12.7.)2 3–4 (1.6.)
–
6 (6.7.)*
2
3

–
–
–
–
–

4 (3.6.)
–
–
–
1

1973–1975
Yhteensä Total

4

6

3

3–4 (23.5.) 2 (18.5.)
–
–
–
–
–
–
1
1
3

Pesien
määrä
Number
of nests

7 (24.5.) 5 (22.5.)
8 (22.5.)
7 (26.5.)
–
4–5 (28.6.)2 7 (9.6.)
–
–
–
6–7 (28.6.)2
1
2
3
1

0–8

12

2–9

10

3 (18.5.) 9–10 (18.5.)
2 (19.5.)
–
6 (21.5.)
–
3–4 (24.5.)
–
4
1
0–10

11

2 (25.5.) 5 (13.6.) 6–7 (19.5.) 5 (21.5.) 5–6 (11.5.)
2 (2.7.)2 7 (26.6.)2
–
5–6 (17.6.)2 8–9 (15.6.)*
–
–
–
–
5 (17.6.)*
2
2
1
2
3

1975
2 (31.5.)
Kesto (päiviä) 1–2 (15.6.)2
Duration (days) 0–1 (19.6.)2
–
Yhteensä Total
3

Välys
Range

11

5

10

–
–
–
–

2

0–10

33

Taulukko 6. Pesien yhteismunamäärä. Mikäli onnistuneen pesinnän munamäärää ei ole tunnettu,
on siksi valittu saman vuoden kyseistä pesintäkertaa vastaava täyden munaluvun pesistä (Taulukko 2) laskettu keskiarvo. Desimaalikeskiarvot on pyöristetty kokonaisluvuiksi. Suluissa olevat luvut ilmoittavat pesien määrän. Full = pesät tuhoutuneet, kun munamäärä on ollut jo täysi.
Table 6. The number of eggs in all clutches. The unknown egg number of successful clutch has been
calculated from the average of the clutches of full number of eggs (Table 2) in the same breeding
time and the same year. The decimals have been rounded off to full numbers. Full = clutches have
been unsuccessful after the full number of eggs. The numbers of clutches are in parentheses.
Vuosi / Pesintä
Year / Nest category

1973
Ensi pesintä First nest
Toinen pesintä Second nest
Uusinta Renest
Yhteensä Total
1974
Ensi pesintä First nest
Toinen pesintä Second nest
Uusinta Renest
Yhteensä Total
1975
Ensi pesintä First nest
Toinen pesintä Second nest
Uusinta Renest
Yhteensä Total
Yhteensä Total 1973–75
Ensi pesintä First nest
Toinen pesintä Second nest
Uusinta Renest

Onnistuneet Successful
Munamäärä Munamäärä
pesissä
tuntematon
Number of Number of
eggs in
eggs
clutches
unknown

Number of
eggs

Yhteensä Total
Pesiä
Munia
Clutches

Eggs

(7) 62
(4) 31
(1) 7

1 x 8,9 = 9
–
1 x 7,0 = 7
(14) 116

1+2=
3
Full
7
Full
7
(4) 17

10
5
3
18

74
38
21
133

(5) 40
(3) 22
(2) 20

1 x 8,0 = 8
2 x 7,3 = 15
–
(13) 105

2+4=
–
–

8
5
2
15

54
37
20
111

(9) 80
(2) 10
(–) –

2 x 8,9 = 18
2 x 5,0 = 10
–
(15) 118

–
–
–

11
4

98
20

–

15

118

(4) 35
(4) 25
(1) 7

(4) 9
(1) 7
(1) 7

29
14
5

226
95
41

(33) 272
(9) 67
(42) 339

(6) 23

48

362

(21) 182
(9) 63
(3) 27

Yhteensä Total

Epäonnistuneet Unsuccessful
Munamäärä

6
(2) 6

Taulukko 7. Kuoriutumis-% täyden munaluvun pesistä (Taulukko 2.) sekä lasketusta kokonaismunamäärästä (Taulukko 6.). * = kuoriutumattomat munat pesistä, joiden kokonaismunamäärä tuntematon.
Table 7. The hatching-% in the clutches of full number of eggs (Table 2) and of all eggs (Table 6).
* = the eggs not hatched in the clutches with the unknown full number of eggs.
Vuosi

Yhteensä
munat
Total eggs

Epäonnistuneet
munat
Unsuccessful eggs

Kuoriutuneet
munat
Hatched eggs

Täyden munaluvun pesät 1973
Clutches of full
1974
number of eggs
1975
Yhteensä Total

114
82
90
286

1+7+7
1+1+1
6x1

15
3
6
24

99
79
84
262

86,9
96,3
93,3
91,6

Kaikki munapesät
Eggs of
all clutches
Yhteensä Total

133
111
118
362

15+3*
18
3+2*+4*+2* 11
6+3*
9
38

115
100
109
324

86,5
90,1
92,4
89,5

Year

1973
1974
1975

Kuoriutumis-%
Hatching- %

TUTKIMUS

alkaa. Onkin luultavaa, että liejukanaparit ovat
kaiken aikaa varautuneina mahdollisuuteen,
että kaikille poikasille ei riitä ravintoa. Koska
Suomenojan lahden populaatio elää lähellä lajin pohjoisinta levinneisyysrajaa, on mahdollista, että sijainti on syy, jonka takia haudonta alkaa useimmissa tapauksissa jo muninnan alussa tai ainakin keskivaiheessa ja harvoin vasta
viimeisen munan munimisen jälkeen.

Populaation yhteismunamäärä

Munamäärä 33 onnistuneessa pesässä oli 272
(taulukko 6). Taulukossa 2 on täyden munaluvun pesien (35 pesää) munamäärä 286, mutta siinä ovat mukana yksi seitsemänmunainen
kakkospesä ja yksi seitsemänmunainen korvauspesä, jotka tuhoutuivat täyden munaluvun saavuttamisen jälkeen.
Kun lukuun 272 lisätään yhdeksän onnistuneen pesän (joiden täyttä munamäärää ei
tunneta) keskiarvoista laskettu munaluku 67,
saadaan summaksi 339. Keskiarvollinen munamäärä on laskettu saman pesintäkerran ja
saman vuoden täyden munamäärän pesistä.
Keskiarvollinen munamäärä on välttämätöntä laskea, jotta yhteismunamäärän ja pyydystettyjen poikasten määrän suhde olisi oikea.
Kun lukuun 339 vielä lisätään epäonnistuneiden pesien munamäärä 23, tulee yhteismunamääräksi 362.

(63 pesää) kuoriutui 402 (88 %) (Cempulik
1993).
Oman tutkimukseni munien hedelmöitymistaso 97,8 % vastaa Isossa Britanniassa laskettuja hedelmöitymisprosentteja 97 (Relton
1972) ja 99 (Wood 1974).
Sen sijaan Suomenojan lahden kuoriutumis-% 89,5–91,6 ≈ 90,5 % (taulukko 7) on
huomattavasti korkeampi kuin Ison Britannian (Anderson 1965, Relton 1972, Wood
1974, Huxley & Wood 1976 ja Forman &
Brain 2004) ja Havaijin (Byrd & Zeillemaker
1981) %-luvut. Vain Lounais-Puolan (Cempulik 1993) paikallisen populaation kuoriutumisen onnistuminen (88 %) vastaa Suomenojan
muuttavan populaation lukua.

Pyydystämisen ja rengastamisen
avulla saadut tulokset
Vuosittaiset rengastustulokset

Aloitin poikasten pyydystämisen ja rengastamisen joka vuosi vasta elokuun puolivälin jälkeen (17.–19.8.). Myöhäinen aloittaminen valittiin sen vuoksi, että kaikkien poikasten jalat
olisivat kehittyneet niin suuriksi, että poikaset
voidaan asiallisesti rengastaa. Vuosina 1973–
75 kaikki poikaset syntyivät heinäkuun loppuun mennessä (kuvat 8–10). Vuonna 1972
kaksi poikasta syntyi elokuun alussa. Kasvatuspoikueeksi ottamani pesän poikaset kuoriutuivat 13.–17.8. (Karhu 1973). Tämä pesä
oli selvästi muita myöhäisempi.

Kuoriutumisen ja hedelmöitymisen
onnistuminen

Olen laskenut kuoriutumisprosentin erikseen
täyden munaluvun pesistä, joiden munamäärä on 286, ja yhteismunamäärästä 362 (taulukko 7). Kuoriutumisprosentti täyden munaluvun pesistä (n=35) oli 91,6 ja kaikista pesistä (n=48) 89,5. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusalueelle syntyi kolmen vuoden aikana
324 poikasta.
Hedelmöitymättömiä munia onnistuneissa täyden munaluvun pesissä oli yhteensä
kuusi, joten hedelmöitymisprosentti oli 97,8.
Kaikki hedelmöittymättömät munat olivat eri
pesistä.
Anderson (1965) ilmoittaa, että Skotlannissa
29 (85 %) 35 pesästä onnistui tuottamaan poikasia ja onnistuneiden pesien kuoriutumis-%
oli 75 (v. 1963) ja 82 (v. 1964). Kun vähennetään luvuista pesät, jotka tuhoutuivat kokonaan (1963 2 pesää 12:sta, 1964 1 13:sta)
onnistuminen laskee 63 %:iin ja 76 %:iin.
Isossa Britanniassa 286 munasta 55 % kuoriutui (Relton 1972). Pedot tuhosivat 43 % munista. Walesissa 1464 munasta kuoriutui 57 %
(Forman 2001, Forman & Brain 2004). Pedot
olivat suurin syy munien tuhoutumiseen (28 %).
Isossa Britanniassa Woodin (1974) pesien 267
munasta vain 18 % (47) kuoriutui. Suurin syy
alhaiseen onnistumiseen olivat pedot ja vuonna 1968 tulvat. Huxley & Wood (1976) uskovat, että on äärimmäisen optimistista, jos 65
% pesistä tuottaa ainakin yhden poikasen. Havaijilla ainakin yksi muna kuoriutui 75 %:ssa
pesistä ja onnistuneissa pesissä 75 % munista kuoriutui (Byrd & Zeillemaker 1981). Puolassa muuttavassa populaatiossa 388 munasta (52 pesää) kuoriutui 267 poikasta (69 %)
ja paikallisessa populaatiossa 455 munasta

Värirengastettu aikuinen liejukana. SEPPO KARHU
The banded adult Moorhen with color rings.
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Rengastuksia kertyi vuosina 1968–75 yhteensä 311 (Taulukko 8). Vuosina 1968–71
rengastusmäärät olivat pieniä, mutta vuodesta 1972 määrät kasvoivat melkoisesti. Tämä
johtuu ennen muuta siitä, että pyydystin 1972
lähtien liejukanoja järjestelmällisesti käyttämällä apuna houkutusravintoa. Vuonna 1972
rengastin 56 lintua ja vuosina 1973–75 yhteensä 216. Näistä poikasia oli 184 ja emoja
32. Vuosina 1973–75 pyydystettyjen emojen
määrä 47 oli rengastettuja suurempi, koska
15 aiempina vuosina rengastettua liejukanaa
oli palannut pesimään tutkimusalueelle (Taulukko 9). Kaikkiaan (1968–75) kontrolloitiin
17 palannutta liejukanaa.
Aarno Salminen pyydysti 17.8.1974 rengastamani poikasen verkolla Suomenojan lahdella 10.7.1980 miltei kuuden vuoden ikäisenä. Myös yksi 5.9.1972 poikasena rengastettu
löytyi Kirkkonummelta noin 20 km:n päästä
22.4.1976 lähes neljän vuoden ikäisenä.
Vuonna 1973 yhtään liejukanaa ei kuollut pyydyksiin. Vuonna 1974 yksi poikanen
hukkui katiskaan, kun altaan vesi nousi yllättäen yöllä n. 20 cm puhdistamoon tulleen
käyttöhäiriön vuoksi. Lisäksi joku pikkunisäkäs (kärppä) oli tappanut kaksi poikasta katiskaan. Vuonna 1975 yksi poikanen ja yksi
emo oli tapettu katiskaan. Lisäksi yksi emo
löytyi kuolleena osmankäämilautalta poikasten ruokintapesästä. Kaikki kuolleet on mitattu ja ne on tilastoitu pyydystettyihin ja rengastettuihin. Todellinen rengastusmäärä on yhtä
poikasta ja kahta emoa alempi.
Parien määrät olivat vuoteen 1971 asti arvioita (taulukko 8). Vuoden 1972 parimäärä
9–11 perustui pitkälti pyydystettyjen aikuisten
lintujen määrään 16. Vuosina 1973–75 parimäärän laskenta perustui ensimmäisten pesien
löytämiseen (taulukko 6). Kun verrataan pyydystettyjen aikuisten määrää löydettyjen ensimmäisten pesien määrään, voidaan todeta,
että tehokkaalla aikuisten lintujen pyydystämisellä voidaan melko hyvin arvioida tutkimusalueen oikea parimäärä. Käytännössä
pyydystettyjen aikuisten määrä on alempi
kuin todellinen emojen määrä.

Rengastusikäisten poikasten määrä
onnistunutta pesintää kohti ja
paria kohti

Kuoriutuneita poikasia oli 324 (taulukko 7).
Rengastin vuosina 1973–75 yhteensä 184
poikasta. Kun verrataan rengastusikään ehtineiden poikasten määrää kaikkien munien
yhteismäärään 362 (taulukot 6 ja 7), voidaan
todeta että 50,8 % munista on päässyt rengastusikään. Vastaavasti 56,8 % kuoriutuneista poikasista (n=324) on päässyt rengastusikään.
Rengastusikäisten poikasten määrä pesintää
(n=42, taulukko 6) kohti oli keskimäärin 4,4 ja
paria eli ensipesää kohti keskimäärin 6,3 (taulukko 10). Rengastusikäisten poikasten määrä
6,3 on selvästi suurempi kuin 1972 rengastetussa aineistossa minimiparimäärää kohden
(Karhu 1973). Tosin vuonna 1975 rengastusikäisten poikasten määrä 4,7 oli lähes samansuuruinen kuin vuonna 1972 poikasten määrä
4,6 minimiparimäärää kohti (Karhu 1973).
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Taulukko 8. Liejukanarengastukset ryhmiteltyinä iän mukaan sekä pyydystettyjen aikuisten
määrät. Parimäärät 1968–72 on arvioitu (Karhu 1973). Vuosina 1973–75 parimäärät on
laskettu löydettyjen ensipesien perusteella. Pyydystettyjen aikuisten määrät ovat suurempia
kuin rengastettujen, koska aiempina vuosina rengastettuja lintuja on palannut pesimään
tutkimusalueelle. Suluissa lintujen luku, jotka ovat kuolleet ennen rengastusta.
Table 8. The banded Moorhens by age and the number of trapped adult Moorhens. For
the years 1968–72 the pairs have been estimated (Karhu 1973). In the years 1973–75 the
numbers of pairs are based on the Þnding of the Þrst nests. The numbers of trapped adults are
bigger than the numbers of banded ones, because Moorhens banded in former years have
returned to the study area. In parentheses is the number of birds that died before banding.
Vuosi
Year

Aikuinen Adult
1968
1
1969
–
1970
2
1971
2
1972
15
1973
10
1974
9
1975
13(-2)
Yhteensä Total
52(-2)

Rengastetut
Banded
Nuori Young Yhteensä Total
1
2
3
3
7
9
23
25
41
56
69
79
63(-1)
72(-1)
52
65(-2)
259(-1)
311(-3)

Pyydystetyt
Trapped
Aikuinen Adult
1
–
2
3
16
13
14
20
69

Parimäärä
Number
of pairs
1–2
1–2
3–5
6–8
9–11
10
8
11

Taulukko 9. Vuosittain kontrolloidut linnut ryhmiteltyinä rengastusiän mukaan. * = sama lintu,
1970 rengastettu poikanen (Young) kontrolloitu 1971 ja 1972. ** = sama lintu, 1972 rengastettu
aikuinen (Ad) kontrolloitu 1973 ja 1974.
Table 9. The return controls of banded Moorhens in different years and by age. * = the same
bird, the young banded in 1970 has been controlled in 1971 and 1972. ** = the same bird,
the adult banded in 1972 has been controlled in 1973 and 1974.
Kontrollivuodet
Control
years

1970

1971

Ad Young

1971
1972
1973
1974
1975

1*
1*

Yhteensä Total

3

Rengastusvuodet Banding years
1972
1973

Ad Young

1

Ad Young

Ad Young

1

1** 2
1**
1

1

2

1

3

1

2

2

Kontrollit
Controls

1974
Ad Young

Yht. Total

5

1
1
3
5
7

5

17

Taulukko 10. Rengastusikäisten poikasten määrä (184) onnistunutta pesää kohti (42) ja paria
kohti (29). Laskelma perustuu Taulukoihin 6 ja 8.
Table 10. Number of banded young (184) per successful clutch (42) and per pair (=Þrst nest)
(29). The calculation is based on the Tables 6 and 8.
Vuosi
Year

Rengastettuja poikasia
onnistunutta pesää kohti
Number of banded young
per successful clutch

Rengastettuja poikasia
paria kohti (=ensipesä)
Number of banded young
per pair (=Þrst nest)

1973
1974
1975

69 : 14 = 4,9
63 : 13 = 4,8
52 : 15 = 3,5

69 : 10 = 6,9
63 : 8 = 7,9
52 : 11 = 4,7

Yhteensä Total

184 :42= 4,4

184 :29= 6,3

Tutkimusalueella rengastettujen
liejukanojen talvehtimisalueet

Kaikki ulkomailta saamani rengastuslöydöt,
yhtä lukuun ottamatta, ovat rengastuskesän
jälkeiseltä talvehtimiskaudelta (kuva 3). Tämän yhden rengastin poikasena Suomenojan lahdella 26.8.1972 ja se löytyi Korsikalta
14.1.1974. Vain yksi löytynyt on ollut rengastettaessa emolintu. Sen rengastin 15.9.1972 ja
lintu löydettiin kuolleena Ranskasta 12.1.1973.
Yhteensä ulkomaisia löytöjä on 18.

Ulkomaisista löydöistä 15 on alueelta,
jonka Peterson ym. (1954) on määrittänyt liejukanan pääasialliseksi talvehtimisalueeksi.
Talvehtimisalueeksi kuuluvassa Etelä-Ruotsissa oli nuori liejukana jäätynyt kiinni lammen
jäähän tammikuussa. Kaukaisimmat löydöt
ovat Italiasta ja Ranskasta.
Talvehtivista liejukanoista on Suomessa
yksittäishavaintoja (mm. Häyrinen & Mikkola
1959, Haartman ym. 1963, Munne & Sammalisto 1975, Karvonen 1978, Gustafsson & Peltola 1977) viemäreiden tai jätealtaiden lähellä.
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Kuva Fig. 4
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Kuva 3. Ulkomaiset löydöt tutkimusalueella rengastetuista liejukanoista. Löytöpäivämäärät
on merkitty karttaan. Liejukanat pesivät vaalean ruskealla alueella, mutta eivät mainittavasti talvehdi siellä. Tämän alueen eteläpuolella (vihreä) ne sekä pesivät, että talvehtivat (Levinneisyysrajat Peterson et al. 1954 mukaan, lisätty alue punaisella, jossa Laine 1996–2002
mukaan satunnaispesintöjä). Korsikalta löydetty lintu oli rengastettu poikasena Suomenojan
lahdella 26.8.1972 ja löydetty 14.1.1974. Kaikki muut löydöt ovat ensimmäiseltä talvehtimisvuodelta.
Fig. 3. Foreign recoveries of Moorhens banded in the study area. Recovery dates are marked
on the map. Moorhens breed in the light brown area but do not winter in large numbers
there. To the south of this area they both breed and winter (green). The distribution boundaries are according to Peterson et al. 1954. Random breeds happen in the red area according
to Laine (1996–2002). The Moorhen found in Corsica on 14.1.1974 was banded as a young
in Suomenoja Bay on 26.8.1972. All the other recoveries are from the Þrst wintering period.
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Pesimäkauden pituus
Poikasten siiven pituus

Vaikka olen mitannut pyydystetyistä poikasista siiven, nilkan, nokan ja painon, on ainoastaan siiven pituutta käytetty tämän tutkimuksen ikäkriteerinä. Siiven pituus on luotettavin
ikäkriteeri (Karhu 1973). Siiven pituus jatkaa
kasvuaan säännöllisesti koko sen kasvuajan.
Sen sijaan painon kehitys saattaa vaihdella ravintotilanteesta johtuen. Sulkien kasvu näyttää olevan riippumaton painon kehittymisestä
myös punarinnalla (Lack & Silva 1949), kottaraisella (Hudec & Folk 1961) ja sepelkyyhkyllä (Murton ym. 1963).
Siipi on mitattu sen taipeesta pisimmän
käsisulan kärkeen. Käsisulkia on kevyesti painettu viivoitinta vasten mittaushetkellä.
Vuosina 1973–75 poikasen siiven pituus
on kirjattu erikseen sekä ensimmäiseltä kerralta että jokaiselta kontrollikerralta. Kontrollikertoja kertyi 184 poikasesta 162 (kuvat 4–
6). Vuonna 1973 uudelleen pyydystyskertoja

(82) on enemmän kuin vuosina 1974 (38) ja
1975 (42), koska vuonna 1973 pohjoispuolen
suuret osmankäämilautat olivat vielä olemassa. Nämä parhaat liejukanojen ruokailu- ja
samalla pyydystyspaikat jäivät kivi- ja maamassojen alle 1974–75.
Jokaisena vuonna syyskuun puoliväliin
mennessä suurin osa poikasista saavutti lentokykyisyyden. Poikaset pystyvät lentämään
kahdeksan viikon ikäisinä, jolloin siiven pituus on 150 mm (Karhu 1973).
Pyyntiä jatkettiin joka vuosi niin kauan,
kun liejukanoja jäi pyydyksiin. Vuonna 1973
viimeiset jäivät pyydyksiin 20.9., vuonna
1974 17.9. ja vuonna 1975 14.9. Päivämääriin vaikuttivat osaltaan toisten pesyeiden ja
uusintapesyeiden määrät (taulukko 6). Vuonna 1975 oli neljä toista pesyettä, mutta ei yhtään uusintapesyettä, joten myöhäisiä poikasiakaan ei alueelta löytynyt.
Jokaisena vuonna liejukanojen muutto tapahtui syyskuun jälkimmäisellä puoliskolla.
Syyskuun lopulla alueella ei ollut enää kuin
joku yksittäinen viivyttelijä.
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Kuvat 4–6. Vuonna 1973 (Kuva 4) pyydystettyjen poikasten (69) siiven pituuden kehitys.
Kontrollikertoja on 82. Vuonna 1974 (Kuva
5) poikasten (63) siiven pituuden kehitys.
Kontrollikertoja on 38. Vuonna 1975 (Kuva
6) poikasten (52) siiven pituuden kehitys.
Kontrollikertoja on 42. Saman poikasen mittaukset eri kerroilla on yhdistetty viivoilla.
Figs. 4–6. Increase in wing length in young
in 1973 (Fig. 4). The controls are 82 out of
69 banded. Increase in wing length in young
in 1974 (Fig. 5). The controls are 38 out of
63 banded. Increase in wing length in young
in 1975 (Fig. 6). The controls are 42 out of
52 banded. The measurements of the same
chick (dots) are connected by lines.
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Poikasien iänmääritys ja
haudontakausien pituudet

180
160

Wing length mm

Vuonna 1972 Korkeasaaressa kasvatetun poikueen (Karhu 1973) poikasien siiven kehityksestä piirretyn keskiarvokäyrän (kuva 7) avulla
määritin jokaisen tutkimusalueella pyydystämäni poikasen syntymäajan. Kun siihen lisättiin vielä 20 vuorokautta poikaskohtaista
haudonta-aikaa (taulukko 4), sain lasketuksi
haudontakauden jokaiselle vuodelle (kuvat
8–10). Näitä haudontakausia voidaan verrata munapesistä laskettuihin haudontakausiin,
jotka ovat kuvien 8–10 yläosissa.
Vuonna 1973 (kuva 8) oli haudontakausi
pesistä laskettuna 77 vuorokautta ja poikasista laskettuna 71 vuorokautta. Eroa on kuusi
vuorokautta. Voidaan havaita, että kahdesta
viimeisestä pesästä syntyneitä poikasia ei löydy pyydystetyistä poikasista, joten poikasten
on täytynyt menehtyä ennen rengastusikään
pääsyä. Tämä selittää kuuden vuorokauden
eron.
Vuonna 1974 (kuva 9) haudontakausi oli
pesistä laskettuna 81 vuorokautta ja poikasista laskettuna 78 vuorokautta. Eroa on kolme vuorokautta. Pesistä ja poikasista määritettyjen haudontakausien loppupäivämäärä
on sama 31.7. Sen sijaan ensimmäisen 10munaisen pesän ensimmäisiä poikasia ei ole
rengastusikäisten joukossa. Niiden on täytynyt menehtyä.
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Kuva 7. Kasvatetun kuuden yksilön poikueen siiven kasvun keskiarvokäyrä (Karhu 1973). Tämän
käyrän avulla on suoritettu pyydystettyjen ja rengastettujen poikasten iänmääritys tutkimusalueella.
Fig. 7. The mean curve of the wing growth of the caged brood (Karhu 1973). The age of every
trapped chick was determined using this curve.
Vuonna 1975 (kuva 10) haudontakausi
oli pesistä laskettuna 67 vuorokautta ja poikasista laskettuna 68 vuorokautta. Huomattakoon, että molemmat sekä ensimmäinen
että viimeinen munapesye ovat x-merkittyjä,
jotka on löydetty vasta viimeisten poikasten
kuoriutuessa. Jo pelkästään tästä johtuva epätarkkuus selittänee vuorokauden eroavuuden.
Vuoden 1975 haudontakausi oli selvästi lyhin. Koska hylättyjä tai tuhoutuneita pesiä ei

Kuva Fig. 8

Kuva Fig. 9

ollut, niin ei myöskään yhtään uusintapesyettä
löytynyt. Yhdestätoista parista vain neljä teki
toisen pesän. Mahdollisesti suuri osa emoista oli nuoria edellisvuotisia lintuja, jotka eivät
tee toista pesyettä niin usein kuin vanhemmat
emot. Tähän viittaa paluumuuttajien kontrollitilasto (taulukko 9), jossa seitsemästä paluumuuttajan kontrollista viisi oli edellisvuoden
poikasia.

Kuva Fig. 10
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Kuvat 8–10. Vuonna 1973 (Kuva 8) munapesien (14) ja pyydystettyjen poikasten (69) haudonnan alkamisajat ja kuoriutumisajat. Haudontakauden pituus pesistä määritettynä on 77 vuorokautta ja poikasten siiven pituudesta laskettuna 71 vuorokautta. Vuonna 1974 (Kuva 9) munapesien
(13) ja pyydystettyjen poikasten (63) haudonnan alkamisajat ja kuoriutumisajat. Haudontakauden pituus pesistä on 81 vuorokautta ja poikasten
siiven pituudesta 78 vuorokautta. Vuonna 1975 (Kuva 10) munapesien (15) ja pyydystettyjen poikasten (52) haudonnan alkamisajat ja kuoriutumisajat. Haudontakauden pituus pesistä on 67 vuorokautta ja poikasten siiven pituudesta 68 vuorokautta.
Sekä munapesää että poikasta kuvaava viiva alkaa haudonnan alkamispäivämäärästä ja loppuu kuoriutumisajankohtaan. Pesien haudontakausi
alkaa ensimmäisen pesän haudonnan alkamisesta ja päättyy viimeisen pesän viimeisen poikasen kuoriutumiseen (katkoviiva). Katkoviivan pituus
kertoo kunkin pesän kuoriutumisajan pituuden. Poikasten haudonta-ajaksi on laskettu 20 vuorokautta (Taulukko 4). x = pesät löydetty vasta viimeisten poikasten kuoriutuessa. Niiden kuoriutumisajat ja haudonnan alkamisaikoja on varmistettu pyydystettyjen poikasten siiven pituudesta.
Figs. 8–10. Commencement of incubation and hatching of 14 clutches and of 69 trapped young in 1973 (Fig. 8). The incubation period of clutches is 77 days and the incubation period of young is 71 days. Commencement of incubation and hatching of 13 clutches and of 63 trapped
young in 1974 (Fig. 9). The incubation period of clutches is 81 days and the incubation period of young is 78 days. Commencement of incubation and hatching of 15 clutches and of 52 trapped young in 1975 (Fig. 10). The incubation period of clutches is 67 and the incubation period
of young is 68 days.
Both the lines of clutches and the lines of young begin at the date when incubation started and end with hatching. The incubation period per
young is 20 days (Table 4).The incubation period of clutches starts at the date when the incubation started in the Þrst clutch and ends when the
last young in the last clutch hatched. The length of the broken line tells the hatching time in each clutch. x = nests have been found just in the
stages of last hutching. The hatching times of them have been conÞrmed by the age of trapped chicks.
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Suomenojalla jopa 90 %:sta munista kuoriutui poikanen, mikä on erittäin paljon. Melkein kaikki pesät ovat olleet hyvässä suojassa järviruoko- ja
osmankäämikasvuistoissa Naurulokkikoloniakin suojeli liejukanoja saalistajilta. JARI KOSTET
In Suomenoja Bay the hatching success 90 % was high. Nearly all clutches have been in good safe in the dense Phragmites or Typha vegetation
surrounded by water. The community of Black-headed Gulls protected Moorhens against enemies as well.

Pohdinta
Siiven mitasta suoritettu iänmääritys
– pesintäkertojen määrä Suomessa
Edellisessä tutkimuksessani (Karhu 1973)
osoitin epäsuorasti poikasten siiven mitasta suoritettujen iänmääritysten avulla, että
liejukana pesii Suomessa kaksi jopa kolme
kertaa kauden aikana. Kolmen pesintäkerran oletusta perustelin Hoehlin (1949) diagrammeista, joissa perättäisten pesien kuoriutumisväli on keskimäärin 44 vuorokautta ja haudontakausi 99–115 vuorokautta.
Haudontakauden pituudeksi tuli silloin
Suomenojan lahdella 93 vuorokautta, joka
on hieman vähemmän. Huokunan (Haartman ym. 1963) toukokuun alun (3.5.1963)
pesähavainnot antoivat kuitenkin mahdollisuuden laskea haudontakauden pituudeksi
100–110 vuorokautta Suomessa. Nyt kun
tämän tutkimuksen mukaan kuoriutumisväli onkin vain keskimäärin 35 vuorokautta,
saan laskennallisesti kolmen pesintäkerran
edellyttämäksi haudontakaudeksi Suomenojan lahdella vain 90 vuorokautta.
Pesien etsimisellä yritin selvittää epäsuorasti laskettujen pesintäkertojen paikkansapitävyyden. Kolmen vuoden aikana
löytyi 42 onnistunutta pesää. Niistä 25 oli
ensimmäisen kerran pesiä ja13 toisen pesintäkerran pesiä sekä neljä uusintapesää.
Yhteen pesään emo muni kaksi perättäistä
pesyettä, jotka molemmat kuoriutuivat onnistuneesti. Yhtään kolmannen pesintäkerran pesää ei löytynyt.
Kahden pesintäkerran haudontakaudeksi riittää 55 vuorokautta. Jokaisena vuonna
haudontakausi oli pidempi kuin laskettu 55
vuorokautta; 1973 pesistä 77 ja poikasista

71 vuorokautta, 1974 pesistä 81 ja poikasista
78 vuorokautta sekä 1975 pesistä 67 ja poikasista 68 vuorokautta. Jokaisena vuonna oli
myös toisen pesintäkerran pesiä. Ajallisesti
kolmannen pesintäkerran pesiä olisi täytynyt
löytyä elokuun alkupuolelta elokuun puolenväliin. Kuitenkin ainoa tällainen on ollut
11.8.1972 löytämäni kuusimunainen pesä,
jonka poikue kasvatettiin Korkeasaaressa.
Haudontakauden pituudeksi tuli vuonna
1972 93 vuorokautta, joka juuri riittää kolmanteen pesintäkertaan (90 vrk), joten mitä
todennäköisimmin tämä kuusimunainen
pesä oli kolmannen pesintäkerran pesä.
Norjassa tehdyt havainnot tukevat kolmen pesintäkerran mahdollisuutta lajin
pohjoisella levinneisyysalueella. Norjassa
ensimmäiset liejukanat alkavat muninnan
jo 1–-20.4. (AnÞnnsen 1961). Norderhaug
(1962) on havainnut elokuun lopulla poikueen, joka hänen mukaansa on syntynyt
heinä–elokuun vaihteessa. Niinkin myöhään kuin 1.9. on havaittu yksi tai kaksi
vastakuoriutunutta poikasta (Fjeldså 1965).
Täytyy kuitenkin huomioida, että EteläNorjan ilmasto on suotuisampi kolmelle
perättäiselle pesinnälle kuin Etelä-Suomen
ilmasto. Länsi-Norjassa liejukanat pystyvät
myös talvehtimaan merenrannikolla (AnÞnnsen 1961). Valtameri-ilmaston ja Golfvirran ansiosta liejukanoilla ei ainakaan ole
kiire muuttomatkalle.
Suomenojan lahdella vuosina 1973,
1974 ja 1975 pesistä todetut ja poikasten
siivenpituuden avulla määritetyt haudontakaudet vastaavat hyvin toisiaan. Pesistä
todetut haudontakaudet poikkeavat ainoastaan +6 (1973), +3 (1974) ja –1 (1975)
vuorokautta poikasten iänmäärityksestä

lasketuista. Koska vain noin puolet kuoriutuneista poikasista elää rengastusikään asti,
ovat vuosien 1973 ja 1974 aikaerot oikeansuuntaiset. Vuonna 1975 sekä ensimmäiseksi syntyneet että viimeiseksi syntyneet
ovat saavuttaneet rengastusiän. Vuoden
1975 yhden vuorokauden päinvastainen
ero johtuneekin siiven mittauksesta suoritetun iänmäärityksen tai kuoriutumisajan
havainnoinnin epätarkkuudesta.
Populaation pyydystettyjen poikasten
iästä määritetyt haudontakaudet antavat
joka tapauksessa erittäin hyvän laskentaperusteen haudontakauden pituudesta ja
pesintäkertojen määrästä.

Lisääntyvyys ja
populaation tasapaino
Vähäinen 35 vuorokauden perättäisten pesintöjen kuoriutumisväli luonnossa mahdollistaa ainakin kaksi tai jopa kolme pesintää Suomessa.
Pieni kuoriutumisväli tarkoittaa sitä,
että pienten poikasten ruokinnasta huolehtii aina se emo, joka ei ole hautomassa ja
mahdollisesti myös sitä, että poikaset osaavatkin syödä itsenäisesti luonnonolosuhteissa jo huomattavan aikaisin. Myös ensimmäisen pesyeen poikasten on havaittu toisinaan ruokkivan seuraavaa poikuetta (Naumann1899, Geyer 1940, Krambrich 1940,
Hagen 1941, Miller 1946, Gibbons 1987).
Syynä Suomen ja Norjan Länsi- ja Keski-Eurooppaa suurempiin pesäkohtaisiin
munalukuihin (8,2 ja 8,6) lienee se, että pesimäalueet ovat liejukanan pohjoisia reuna-alueita, joissa pesintäkausi on lyhyempi
kuin Länsi- ja Keski-Euroopassa. Lisäksi ainakin Suomesta liejukanat joutuvat muuttaLINNUT-VUOSIKIRJA 2012
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maan talveksi Länsi-, Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Suomen talvehtiva kanta on 0 – 10
(Koskimies 2005) eli vain yksittäisiä lintuja
saattaa jäädä talvehtimaan. Norderhaugin
(1962) mukaan liejukana on myös EteläNorjassa muuttolintu. Se saapuu huhtikuun
ensimmäisellä puoliskolla ja lähtee yleensä
lokakuussa. Sen sijaan melkoinen määrä liejukanoja talvehtii Länsi-Norjassa (AnÞnnsen
1961). Puolassa noin 1000 km Suomen eteläpuolella liejukanat lentävät talveksi – luultavasti pääosin Länsi- ja Etelä-Eurooppaan
(Engler 1980). Ennen tätä ja edellistä tutkimustani, ei Suomessa pesivien liejukanojen
talvehtimisalueista ollut yhtään todistetta.
Suomenojalla kuoriutumis-% on noin
90 %. Se on huomattavasti korkeampi kuin
Ison Britannian luvut. Luonnollisesti myöskään uusintapesät (vain 5) eivät ole yhtä
tavallisia kuin Isossa Britanniassa. Merkittävimpänä syynä suuriin eroihin näyttää
olevan petojen mahdollisuus päästä liejukanan pesille. Suomenojanlahti on huomattavasti turvallisempi pesintäpaikka kuin Ison
Britannian lammikkoalueet. Lisäksi suuri
naurulokkiyhdyskunta antaa liejukanoille
suojaa varsinkin ilmasta uhkaavia vihollisia vastaan. Puolassa uusintapesien määrä
(14 %) on sama kuin Suomenojalla (14 %
ensimmäisten pesintöjen jälkeen). Pesät sijaitsivat edellisvuodelta peräisin olevan kasvillisuuden suojassa (Cempulik 1993).
Suomenojan lahdella pesät, kolmea lukuun ottamatta, ovat olleet hyvässä suojassa
veden ympäröiminä tiheässä ruoko- tai osmankäämikasvillisuudessa. Talven jälkeen 2–
3 metriä korkea, kuiva ja kuollut ruokokasvillisuus on edelleen pystyssä. Se antaa erinomaisen suojan lentäviä, mutta myös muita
vihollisia vastaan. Osmankäämin suojaa antavat lehdet kasvavat vasta kesäkuussa.
Rengastusikään ehtineiden poikasten
määrät ovat huomattavan korkeita (kaikista
munituista munista 50,8 % ja kuoriutuneista poikasista 56,8 %), verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Rengastusikäisten poikasten määrä onnistunutta pesintää kohti (4,4)
ja paria eli ykköspesää kohti (6,3) ovat samoin korkeita.
Vaikka keskimääräinen munaluku on 7–
9, on tavallisin poikuekoko vain 3–4 (Steinbacher 1939 ja Miller 1946). Ensimmäinen
elinviikko on kohtalokas monelle poikaselle (Steinbacher 1939). Kuolleisuus on
suurta ennen kuin poikasille kehittyvät ensimmäiset sulat ja 2,3 poikasen tuotto paria kohden on korkea (Byrd & Zeillemaker
1981). Ticehurst (1940) on laskenut – olettamalla pesyeen keskimääräiseksi munaluvuksi kahdeksan ja pesintäkertojen määräksi kaksi – 20 %:n poikastuoton eräästä
Englannissa tammikuussa kylmyyden äkillisesti tappamasta 45 yksilön liejukanapopulaatiosta. Se vastaa suunnilleen nokika-
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nan 23,1 %:n (Alley & Boyd 1947) ja 20,7
%:n (Sage 1969) sekä amerikannokikanan
26 %:n (Gullion 1954) lentopoikastuottoja.
AnÞnnsen (1961) arvelee, että yhdellä liejukanan munalla on 6–12 %:n mahdollisuus kehittyä sukukypsäksi yksilöksi.
Aiemmin (Karhu 1973) arvioin (kuten
Ticehurst 1940), että jos keskimääräinen
munaluku on kahdeksan ja pesintäkertoja kaksi, tulee poikastuotoksi Suomenojan
lahdella 28,7–32 % munamäärään suhteutettuna (4,6–5,1 poikasta paria kohti). Nyt, kun vuosien 1973–75 kokonaismunaluku (362) on saatu lasketuksi ja poikaset (184) on rengastettu, on todellinen
poikastuotto munista 50,8 %.
Vaikka pesintätulos Suomenojan lahdella vaikuttaa erinomaiselta, on huomattava, että osa poikasista vielä kuolee ennen muuttoa. Mutta ennen kaikkea tulee
huomioida, että merkittävä osa menehtyy
muuttomatkalla ja talvehtimisalueella Länsi- Keski- ja Etelä-Euroopassa.
Vuodesta 1972 vuoteen 1975 Suomenojan lahden liejukanapopulaation koko
on pysynyt jokseenkin samana. Pystyäkseen säilyttämään parimäärän samana
näyttää populaatio tarvitsevan yli kahdeksan munan keskimääräisen pesyekoon ja
noin puolet pareista täytyy pesiä kaksi onnistunutta pesintää. Lisäksi, jos ensimmäinen pesintä epäonnistuu, tulee se pystyä
korvaamaan onnistuneella korvauspesinnällä. Hyvin suojattu ja tiheäkasvuinen pesimäalue antaa mahdollisuuden riittävän
suurelle poikastuotolle.
Vuoteen 1972 mennessä oli alueelle palannut vain yksi aiemmin rengastettu liejukana. Sen jälkeen palanneiden määrä on
merkittävästi kasvanut. Vuonna 1975 palasi seitsemän aiemmin rengastettua (7/20
= 35 % pyydystetyistä emoista). Palanneita
on kaikilta tutkimusvuosilta yhteensä 17.
Kaiken kaikkiaan 18 on palannut, kun laskemme mukaan lähes kuusivuotiaan liejukanan, jonka olin rengastanut 17.8.1974 ja
jonka pyydysti ja vapautti Aarno Salminen
10.7.1980. Aiemmin rengastamattomat,
ilmeisesti jossakin muualla syntyneet aikuiset, ovat kuitenkin emojen enemmistönä (65 %), mutta merkittävää uskollisuutta
synnyinpaikalle on olemassa.

Liejukanan parimäärät Suomessa
Suomenojanlahti on poikkeuksellisen edullinen pesintäpaikka liejukanalle. Suomen
ainoa määrällisesti merkittävä populaatio
pesii siellä. Liejukana kuuluu Suomessa
vaarantuneisiin lajeihin (Laine 1996–2002,
Valkama ym. 2011).
Suomen Lintuatlaksen mukaan (Hyytiä
ym. 1983, Valkama ym. 2011) liejukanoja
pesi 1974–79/1986–89 (I ja II Atlaksen yhdistetyt tulokset) varmuudella 29, todennä-

köisesti 50 ja mahdollisesti 59 eli yhteensä
138 paria. Kolmannen atlaksen 2006–10
(Valkama ym. 2011) mukaan varmoja pesintöjä oli 36, todennäköisiä 51 ja mahdollisia 50 eli yhteensä 137. Liejukanan levinneisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen välillä (Valkama ym. 2011).
Liejukana oli Suomenojan lahdellakin
harvalukuinen 1968–69 (1–2 paria), mutta populaatio alkoi kasvaa vuodesta 1970
saavuttaen 9–11 paria 1972 (Karhu 1973).
Suurin piirtein tässä parimäärässä on pysytty ainakin vuoteen 1975. Kevään 2007 ja
2008 lintulaskennoissa (ensimmäinen kerta huhtikuun puoliväli ja toinen kerta huhti–toukokuun vaihde) liejukanojen reviirien
määräksi arvioitiin 27 (2007) ja 32 (2008)
(Lammi & Routasuo 2009). Tämä viittaisi
populaation voimakkaaseen kasvuun. Vaikeata ja työlästä pesien etsintää ei kuitenkaan ole enää suoritettu.
Myös Kaakkois-Suomeen (Etelä-Karjala)
liejukana ilmestyi ensi kertaa vasta 1960luvulla (Löfgren 1975). Löfgrenin (1975)
mukaan pesälöytöjä on 1967–1974 yhteensä neljä, 1977–78 ei yhtään, 1979 kaksi. Vuosina 1980–85 on pareja ollut vuosittain 4–7 jakaantuneena 3–4 järvelle (Veijalainen 1985). Loippo (1996) kirjoittaa, että
laji on Etelä-Karjalassa harvalukuinen pesimälaji, esimerkiksi 1995 vain kaksi pesintää. Vuonna 1990 havaittiin peräti 13 ääntelevää lintua (reviiriä), mutta sen jälkeen
havainnot ovat vähentyneet. Vuonna 2000
oli vain kaksi havaintoa, vuonna 2002 löydettiin viisi reviiriä ja vuosina 2003, 2004
ja 2005 kaksi reviiriä (Loippo 2001, 2004,
2006). Vuonna 2010 ei Etelä-Karjalan kuuluisimmalla lintujärvellä Parikkalan Siikalahdella pesinyt yhtään liejukanaa (Janne
Aalto sähköpostitse).
Vaikka Suomenojan lahden populaatio
on kehittynyt suotuisasti, ei samanlaista kehitystä näytä tapahtuneen muualla Suomessa. Muutama yksittäinen pesimähavainto on
tehty jopa kaukana Etelä-Suomesta; Raahessa (64°40´N, 24°30É) (Karjalahti 1977) ja
Riistavedellä (63°N, 28°10É) (Sammalkorpi 1979). Jopa Kuusamossa (Haartman ym.
1963, Seppänen 1999 teoksessa Pohjonen
& Saari 2009) ja Lapissa (Pulliainen 1980,
Pohjonen & Saari 2009) on havaittu yksittäisiä liejukanoja useina vuosina.
Liejukanan pesinnän painopiste näyttää pysyvän eteläisessä Suomessa ja sielläkin harvoilla paikoilla. Havainnot kartassa 1971–79 (Pulliainen 1980) muistuttavat
1960-luvun Norjan tilannetta. Norjan liejukanahavainnoista tehdyn kartan mukaan
pesinnät rajoittuvat Etelä-Norjaan (AnÞnnsen 1961), mutta useita yksittäisiä liejukanoja on havaittu pitkin rannikkoaluetta
pohjoisinta Norjaa myöten.
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SUOMENOJAN LIEJUKANOJEN PESIMÄTULOS

Kevätpukuinen liejukanakoiras reviirillään. TUOMAS HEINONEN
The spring plumage cock Moorhen is swimming in it’s territory.

Summary: The breeding results of
the Moorhen population Gallinula
chloropus in Suomenoja Bay,
Espoo Finland
1. In this research work I have continued the
study I made in 1972: Karhu, S. 1973: On the
development stages of chicks and adult Moorhens Gallinula chloropus at the end of a breeding season. – Ornis Fennica 50 (1): 1–17.
I searched for all the nests in the same study
area for the three breeding years (1973–75). At
the end of the breeding seasons I also trapped,
measured and banded the chicks and adults. By
search for nests my purpose was to Þnd out, if
it is really possible that the Moorhen lays more
than one clutch in Finland as my former study
indirectly proved. Another purpose was to investigate whether the ageing measured by the wing
length tells also the number of successive nests.
2. I found totally 48 clutches. There were 37
nests between reeds and nine nests inside the
Typha-vegetation. There was also one nest in
the Bolboschoenus maritimus tussock and one
nest in the Schoenoplectus lacustris tussock.
The nests between reeds have the best safety.
There are 29 Þrst nests, 14 second nests and
Þve replacement nests. 42 clutches were successful and six were destroyed or abandoned.
In the years 1973–75 no cases of three successive broods were found.
3. All pairs reared one to two successful broods every summer. The most common
clutch size was 10, totally 10 such nests. The
highest clutch size was 11 in two nests and the
lowest number Þve in three nests. The Þrst nests
(21) averaged 8.7, the second nests (10) 7.0 and
the replacement nests 8.5 (4). The mean of all
clutches of full number of eggs was 8.2 (35).
The second nests were smaller than the Þrst
nests. The clutch size is decreasing the later the
incubation is started.
4. The interval between the hatched young
in the Þrst clutch and the hatched young in the
second clutch was only 35 days (range 27–48).
I have calculated the incubation period of 20
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days per young. When we subtract 20 days
from the average 35 days hatching interval, we
get the interval of 15 days after which the incubation of new eggs begins. The short hatching
interval means that the parent who is not incubating is feeding the small young. It is also
possible that the young can feed independently
very early in the wild.
5. The hatching range in clutches was 0–10
days. The incubation seldom begins from the
last egg in Finland. It seems that the number
of eggs in the nest when the incubation starts
does not depend on the Þnal number of eggs
per a clutch and not on the starting date of laying a clutch.
6. In Suomenoja Bay the hatching success
90 % is higher than the hatching success in
the West- and Middle-Europe. The biggest reason for the differences in hatching success is
the opportunity for predators to get clutches of
Moorhens. In Suomenoja Bay nearly all clutches have been in good safe in the dense Phragmites- or Typha-vegetation surrounded by water. In addition the community of Black-headed
Gulls protects Moorhens against enemies.
The fertilization of eggs is 97.8 %.
7. In the years 1968–1975 311 (259 young
and 52 adults) Moorhens were trapped. Since
1972 I have trapped Moorhens systematically
using food. In 1972 I have banded 56 Moorhens and in the years 1973–75 all together 216.
From these 184 have been young and 32 adults.
In the years 1973–75 the number of trapped
adults 47 was greater than the number of banded 32 since 15 banded Moorhens have returned
to breed in the study area. In all study years 17
returned Moorhens have been controlled.
8. In the years 1973–75 the number of pairs
is based on the number of Þrst nests. When we
compare the number of trapped adults to the
number of Þrst nests we can observe that by
efÞcient trapping with food it is possible to estimate the real number of pairs quite well in
the study area.
9. We can notice that 50.8 % of all eggs
(362) and 56.8 % of hatched young (324) have
achieved the banding age. The number of banded

young (184) per the successful nests (42) is on
an average 4.4 and per pairs 29 (=Þrst nests)
on an average 6.3. It is yet possible that a small
part of chicks may die before migration. But
above all we must observe that the long and
in many ways dangerous migration to the wintering areas and back to the breeding area can
be fateful for many young and also for many
adults. Most of the young have achieved ßying ability in mid September. In every autumn
the migration happened during the second half
of September. All foreign recoveries of banded
Moorhens except one are from the Þrst wintering period after the banding summer. Only one
recovery has been adult in banding. There are
totally 18 recoveries. The recoveries are mainly
from the West- South- and Middle-Europe.
10. The wing length has been used to estimate the age of every trapped young. During
the years 1973–75 the incubation periods calculated from clutches at Suomenoja are equal
to the periods by ageing the chicks. Anyway
the incubation periods calculated by ageing
the young by the wing length give an excellent
base to determine the number of successive
clutches in the Moorhen population.
11. For two successive and successful nests
55 days is enough, for three 90 days. In every three summer the incubation period was
longer than 55 days. There were second nests
during all breeding seasons. Third nests would
have existed from the beginning to mid August.
But at this point of the season there has been
only the clutch of six eggs that was found on
11.8.1972 and from which the caged brood
was reared in Helsinki Zoo. In 1972 the incubation season was 93 days which is enough for
three successive clutches. In all probability this
clutch of six eggs was a third nest.
12. In the years 1968–69 the Moorhen
was sparse in Suomenoja Bay (1–2 pairs), but
the population started to grow since 1970 and
achieved the number of 9–11 pairs in 1972. The
number of pairs has been approximately the
same up to 1975. The population in the study
area has been the only numerically signiÞcant
one in Finland.

