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ljuhanhi on Pohjoismaiden
uhanalaisin pesimälintu. Tiivistyvästä suojelutyöstä huoimatta lajin alkuperäinen
kanta on suuressa vaarassa hävitä Pohjolasta sukupuuttoon aivan lähitulevaisuudessa. Kiljuhanhen 1940-luvun tienoilta
saakka jatkunut, nyttemmin maailmanlaajuiseksi havaittu syöksykierre kohti sukupuuttoa on äkkiseltään yllättävä ilmiö:
kaikki muut Euroopan ja Keski-Siperian
pohjoisilla alueilla pesivät hanhipopulaatiot ovat olleet viime vuosikymmeninä
kasvamaan päin ja esim. tundra- ja sepelhanhet ovat Länsi-Euroopan talvehtimisalueilla runsastuneet paikoin jopa vaivaksi asti. Kiljuhanhi on alueen ainoa hanhilaji, joka muuttaa talveksi pääasiallisesti
kaakkoon, lähinnä Mustanmeren ja Kaspianmeren ympäristöön. Talvehtimisalueet ovat edelleen tarkemmin selvittämättä,
mikä on suuri ongelma lajin suojelussa.

Pohjoismaissa enää vajaat 50 paria
Ennen toista maailmansotaa kiljuhanhi oli
Lapin runsaslukuisin hanhilaji. Mikään ei
näyttänyt uhkaavan lajia, joka on pesimäpaikkavaatimuksiltaan laaja-alainen ja
erinomaisesti sopeutunut pesimään pohjoisissa oloissa. Heti sotien jälkeen havaittiin Pohjolan kannan kuitenkin romahtaneen. Syitä ei vieläkään kunnolla tiedetä.
Sotien jälkeen kiljuhanhen alamäki on
jatkunut näihin päiviin asti (mm. Markkola
1992). Kunnollisia inventointeja Lapin
pesimäalueilla ei ennen Suomen kiljuhanhityöryhmän perustamista kuitenkaan tehty ja laji oltiin vuonna 1976 tehdyn viimeisen yksittäisen pesimähavainnon jälkeen
jo valmiita julistamaan hävinneeksi Suomen pesimälajistosta. Kiljuhanhityöryhmän sinnikkäiden ja jä1jestelmällisten inventointiretkien tuloksena löytyi kuitenkin
vuonna 1989 Pohjois-Lapista syrjäinen
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alue,jossa laji on pesinyt vaihtelevalla menestyksellä viime vuosiin saakka. Ennen
Suomen nykyisen pesimäalueen löytymistä arvioitiin Pohjolan kannaksi n. 30 pesivää paria, mutta nyt tiedon kartuttua luonnonkannan kooksi arvellaan n. 50 paria.
Todellisuudessa kanta on koko 1980- ja
1990-lukujen ajan vähentynyt. Pääosa
Pohjoismaiden viimeisistä kiljuhanhista
(30-40 paria) pesii nykyisin tiettävästi
pohjoisimmassa N01jassa.

Koko maailmassa uhanalainen
Maailmanlaajuisestikin kiljuhanhi on ollut taantuva laji 1900-luvun ajan ja nykyisin se luokitellaan Euroopassa korkeimpaan uhanalaisuusluokkaan ("endangered") (Tucker & Heath 1994). Tieto lajin koko maailmanpopulaation ajautumisesta nykyisen kehityssuunnan jatkuessa
nopeasti kohti sukupuuttoa on kuitenkin
varsin uutta: vielä vuonna 1990 venäläiset
tutkijat arvioivat maansa kiljuhanhikannan suuruudeksi n. 100 000 yksilöä. Kansainvälisen yhteistyön ja tutkimuksen tiivistyessä 1990-luvulla tämä arvio on osoitettu aivan liian suureksi. Tämänhetkisen
käsityksen mukaan maailman koko ajan
pienenevän kiljuhanhikannan koko on
korkeintaan n. 25 000 yksilöä (Tucker &
Heath 1994).
Pohjoismaistenkin
suojeluryhmien
työn painopiste on siirtynyt nopeasti pelkästä paikallisen tason toiminnasta koko
maailmanpopulaation tutkimiseen ja suojeluun. Keskeisintä on suojella Jamalin ja
Taimyrin niemimailla pesiviä populaatioita, jotka muodostanevat pääosan maailman kiljuhanhikannasta. Itä-Taimyrilta
itäänpäin pesivät kiljuhanhet muuttavat todennäköisesti Kiinaan talveksi, mutta Taimyrin länsipuolella pesivät tapaavat pohjoismaisia lajikumppaneitaan säännöllisesti talvehtimisalueilla jossakin Kaak-

kois-Euroopassa ja Luoteis-Aasiassa. Ilman idästä tulevaa täydennystä Pohjolan
luonnonvarainen kiljuhanhikanta on hyvin
nopeasti tiensä päässä.
Selvästi suurin uhka kiljuhanhelle - ja
samalla suojelutyön vaikein ongelma - on
kaikkialla metsästys. Kuitenkin laji on
rauhoitettu melkein kaikissa Euroopan
maissa ja myös koko Venäjällä. Muutamissa keskeisissä maissa, kuten Kazakstanissa ja Kiinassa kiljuhanhi on edelleen
vapaata riistaa. Muita merkittäviä uhkia
ovat talvehtimis- ja muuttolevähdysalueilla mm. kosteikkojen kuivattamisetja
toisaalta Kaspianmeren pinnan nousu sekä
suojelualueiden purkaminen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisessä poliittisessa tilanteessa. Pesimäalueilla ongelmia ovat
mm. lisääntyvä häirintä, kasvavat kettukannat, kaivostoiminta ja etenkin Suomessa porojen valtava liikalaidunnus,joka
on muuttanut kenties arvaamattomankin
syvältä tunturiluontomme ekosysteemiä.

Suojeluyhteistyötä koko
levinneisyysalueella
Kiljuhanhen suojelutyö on 1990-luvulla
tiivistynyt ja laajentunut nopeasti. Suomen kansallinen, WWF:n yhteydessä toimiva kiljuhanhityöryhmä perustettiin
vuonna 1984. Ruotsissa sekä Norjassa
vastaavat ryhmät perustettiin myös 1980luvulla. Tällä hetkellä Suomen kiljuhanhityöryhmässä on kolmisenkymmentä jäsentä, ja lisäksi toiminnassa on mukana
kasvava joukko lajin suojelusta kiinnostuneita ihmisiä. Suomen työryhmän työtä
ovat rahoittaneet Suomen WWF ja Ympäristöministeriö sekä kahtena viime vuotena etenkin Ruotsin WWF. Likipitäen kaikki työ on tehty vapaaehtoisesti vaivoja
säästämättä ja palkatta, joten vähäisillä varoilla on saatu paljon aikaan. Lisäksi osa
toiminnasta on voitu rahoittaa erilaisten
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lahjoitusten turvin. Vuonna l 996 lahjoitti
esim. tekstihakuryhmää pyörittävä Lintutiedotus ry. kiljuhanhityöryhmälle varat
yhden satelliittilähettimen hankintaan.
Vuonna 1996 Bongariliiton nimikkolähetintä ei huonon onnen takia vielä päästy
kiinnittämään linnun selkään, mutta uusi
yritys tehdään vuonna 1997. Kiljuhanhenkin kohdalta voidaan todeta uhanalaisten lajien suojelun rahoituksen kehno tila Suomessa. Ympäristöhallinto,jonka vastuulle uhanalaisten hoito jo kansainvälisten sopimuksienkin mukaan
kuuluisi, rahoittaa suojelutoimintaa vain
hyvin vähän,ja valtaosa siitä jää vapaaehtoisten aktivistien lahjoittaman työn ja
WWF:n antaman taloudellisen tuen varaan. Vuodesta 1996 lähtien ympäristöhallinnon kiinnostus kiljuhanhen suojeluun on kuitenkin ilahduttavasti kasvanut
ja valtiovallan osuus kasvanee edelleen
huomattavasti, jos EU :n Life-rahaston tukema hanke toteutuu.
Ruotsin kiljuhanhityöryhmä on keskittynyt omaan tarhaus- ja istutushankkee-

seensa, joka on tuottanut lupaavia tuloksia
erittäin pienin kustannuksin. Norjan kiljuhanhityöryhmä, joka toimii N01jan BirdLifen yhteydessä, on Suomen ryhmän tavoin hyvin aktiivinen maastoinventoinneissa ja -tutkimuksissa. Myös Venäjän
toiminta on tehostunut kovasti etenkin
kahden kokeneen hanhitutkijan, Vladimir
Morosovin ja Jevgeni Syroechkovski jr:n
ansiosta.
Kansallisten ryhmien toimintaa koordinoimaan on perustettu Wetlands Internationalin (WI) yhteydessä toimiva kansainvälinen kiljuhanhityöryhmä, jossa
Suomella on kaksi edustajaa. WI:n työryhmä on laatinut kiljuhanhen suojelun
kansainvälisen
toimintasuunnitelman
(Madsen 1996), jota kansalliset työryhmät resurssiensa mukaan toteuttavat.
Kansainvälinen työryhmä on kirjoittanut
lisäksi vuonna 1997 julkaistavan laajan
katsausartikkelin, johon on koottu tämänhetkinen tietämys kiljuhanhipopulaatioiden tilasta ja suojelusta (Lorentsen ym.
1996).

Kiljukas vielä Oulun seudun
kevätvieras
Oulun seudulta on tietoa muuttavien kiljuhanhien eli "kiljukkaiden" määrästä aina
1890-luvulta lähtien. Sandman ( 1892) kuvasi Hailuodon kautta muuttavia parvia
valtaviksi. Ensimmäinen, Einari Merikallion ( 1910) esittämä pohjoismaisen populaation kevätkannan arvio 1910-luvulta, yli
10 000 yksilöä, pohjautuu Hailuodon ja
muun Oulun seudun muuttajien laskentaan.
Kiljuhanhet olivat aikoinaan Oulun seudulla syksyllä vielä lukuisampia kuin keväällä,
mutta säännöllinen syysesiintyminen loppui 1960-luvulla. Tähän vaikutti kannan
hupenemisen lisäksi metsästäjämäärän valtava kasvu, minkä takia hanhien lepäily perinteisillä paikoilla Hailuodossa ja Liminganlahdella tuli mahdottomaksi.
Kiljuhanhet loppuivat Turun ja Porin
seuduilla vuoteen 1970 mennessä (Soikkeli 1973), mutta niitä nähdään vielä Oulun
seudulla keväisin. Oulun seutu on PohjoisNorjan Porsangerin vuonon ohella ainoa

Kiljuhanhia ja tundrahanhi laiduntamassa Lumijoen rantapellolla. Vasemmalla huonosti näkyvä ryhmä, keskellä vasemmalta oikealle kiljuhanhi
+2kv koiras, kiljuhanhi +2kv naaras ja tundrahanhi. © Petteri Palojärvi, Lumijoki toukokuu 1990.
Lesser White-ji·onted Goose ane/ White~fi·omed Goose grazing on coastalj1eld at Lumijoki, Finland. /n centerji-om left to right ac/11/t male andfemale
Lesser White-ji-onted Goose ane! a White-fronted Goose.

LINNUT-VUOSIKIRJA 1996

3

Kiljuhanhen seuranta ja suojelu

(yli 10 000 vuonna 1910)

1200

-c- Turku
1000 -

-cr- Pori
---t'.'r Oulu

:('u
'-

:C'CS

:('u

800

E
·u5 600
:o
..'::sC.

>400-200
0
1951

1961

1971

1981

1991

Vuosi
Kuva 1. Kiljuhanhien määrä kolmella suomalaisella kevättarkkailualueella tällä vuosisadalla. Turun ja Porin tiedot Soikkelin ( 1973) mukaan.
Fig 1. Numbers ofLesser White}ronted Geese in the three main spring resting sites in Finland during this century.

paikka Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa, missä muuttavia kiljuhanhia nähdään
säännöllisesti keväisin. Perämeren rannikolla pysähtyy keväisin runsas kolmannes
Pohjoismaiden kiljuhanhista.
Oulun seudulla nähtiin parhaina päivinä
1960-luvulla noin 200, 1970-luvulla n. 70,
1980-luvulla n. 50 ja 1990-luvulla vajaat 30
kiljuhanhea. WWF:n kiljuhanhityöryhmä
on tarkkaillut hanhia järjestelmällisesti

vuodesta 1985 lähtien. Hailuodossa, Liminganlahdella ja Lumijoen-Siikajoen rajoilla
nähtiin 1985-1988 vuosittain noin 100 ja
sen jälkeen yleensä 30-40 yksilöä (kuva 2).
Keväällä 1996 kiljukkaat saapuivat 5.5. ja
viimeiset poistuivat 22.5. Niiden yhteismäärä oli 40, ja niistä ainakin 34 vieraili
Hailuodossaja 12 Liminganlahdella. Vuodesta toiseen samoille niityille laskeutuvat
ja sieltä lähtevät muuttajat voidaan laskea

100

piilokojuista yksilöllisiä vatsakuvioita apuna käyttäen lähes yksilön tarkkuudella.
1980-luvun lopulta lähtien kiljuhanhet ovat
oleskelleet etupäässä enää Hailuodossa.
Kiljuhanhiniityillä ei toukokuussa saa liikkua, mutta hanhia voi tarkkailla etäämpää.
Hanhien tarkkailusta kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä ki1joittajiin.
Ensimmäiset kiljuhanhet näyttäytyvät
yleensä jo huhtikuussa metsähanhiparvissa Limingan-Tyrnävän peltolakeudella. Tänne ne ovat todennäköisesti
saapuneet Ruotsista ja lienevät samoja,
joita nähdään Lapväärtin tienoilla. Varsinainen muutto alkaa Oulun seudulla hyvin
säännöllisesti toukokuun 5.-7. päivänä,
huipentuu 17.-19.5. ja päättyy 22.-24.5.
Kiljuhanhet levähtävät alueella yhdestä
päivästä kahteen viikkoon, tavallisesti
kolmisen päivää. Ne käyttävät kevätlaituminaan vain Perämeren Suomen puoleisen
rannikon kaikkein laajimpia, matalakasvisia rantaniittyjä. Heinäpelloilla kiljuhanhet ruokailevat vain niinä keväinä, jolloin
rantaniityt ovat vielä toukokuun puolivälissä kauttaaltaan jäässä. Kiljuhanhet pysyttelevät yli 200 m ja useimmiten yli 500
m päässä lähimmästä metsänreunasta ja
lähes yhtä kaukana tiheistä pensaikoista.
Hanhet suosivat niitettyjä alueita, joissa
lakastunutta, edellisvuotista kasvillisuutta
on vähiten. Ne syövät sekä maanalaisia
kasvinosia että uusia vihreitä lehtiä ja versonkärkiä. Ainakin nykyään kiljuhanhet
ovat paljon arempia kuin muut hanhet paeten ihmistä ainakin 500 m päästä. Rantaniityillä kiljuhanhet oleskelevat vuorokaudet
ympäriinsä. Yöksi ne siirtyvät rannan tuntumaan tai veden ympäröimille särkille.
Pelloilla ne käyvät aikaisin aamulla ja
myöhään illalla.
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Kuva 2. Oulun seudun keväiset kiljuhanhimäärät vuosina 1986-1996.
Fig 2. Numbers of Lesser White-ji-onted Geese observed in Oulu region during springs
1986-1996.
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Kun kiljuhanhet saapuvat pesimäalueilleen Tunturi-Lappiin touko-kesäkuun
vaihteessa, maisema on vielä valtaosin lumen ja jään peitossa. Linnut alkavat pian
rakentaa pesiä pälvipaikoille, ja naaraat
munivat yleensä kesäkuun alkupuoliskolla. Pesiä ei inventoinneissa ole etsitty, jotta
häiriö jäisi mahdollisimman pieneksi. Kesäkuu on parasta aikaa pesivien kiljuhanhien inventointiin, sillä linnut lentelevät
melko paljon pesäpaikkojen ja ruokailujänkien välillä. Noin 26 vrk:n haudonnan
jälkeen munista kuoriutuu 2-5 poikasta
heinäkuun alkupuolella, varhaisimpien
keväiden jälkeen jo juhannuksena. Poika-
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set lentävät jo n. 37 vrk ikäisinä nuorempina kuin minkään muun hanhilajin poikaset. Poikaset ja sulkasatoiset emot saavuttavat lentokyvyn suunnilleen yhtä aikaa elokuun alkupuolella. Esiaikuisia pesimättömiä lintuja saapuu kesäkuussa pesivien mukana pesimäseuduille, mutta tavallisesti ne siirtyvät jo aikaisemmin kesällä sulkimaan muille alueille.
Suomen kiljuhanhityöryhmä on tutkinut lajin viimeisiä pesimäalueita Suomessa laajasti niiden löytymisestä kesästä
1989 alkaen. Kesäkuussa tämä usean sadan neliökilometrin syrjäinen erämaa-alue
haravoidaan jalkapatikassa läpikotaisin,
jotta saadaan käsitys pesivien parien ja pesimättöminä alueella oleskelevien hanhi en
määrästä. Toisen kerran sama alue käydään läpi heinä-elokuussa,jolloin etsitään
äärimmäisen piilottelevia poikueita sulkasatoisine emoineen pesimistuloksen selvittämiseksi. Parhaana vuonna ( 1991) alueella havaittiin yli 40 kiljuhanhea ja n. 15
pesintää. Kesä 1996 oli tähänastisista huonoin: vain viisi yksinäistä aikuislintua havaittiin ilman selvää merkkiä pesinnästä.
Kaikkiaan pesimäalueiden inventointi
vaatii työryhmän vapaaehtoisilta vuosittain yhteensä kuukausien työpanoksen.
Monina vuosina on ydinpesimäalueen lisäksi inventoitu myös sopivan näköisiä
alueita laajalti muullakin Suomen, Nmjan
ja Ruotsin Lapissa. Hanhi-inventointien
ohessa tehdään myös muita tutkimuksia,
kuten maa- ja vesilinnuston linjalaskentoja, pikkunisäkäspyyntejä, kettujen ja porojen laskentoja, sää- ja fenologiahavaintoja
sekä kasvillisuustutkimuksia. Näiden tarkoituksena on saada tietoa mm. kiljuhanhen ekologiasta ja elinpaikkavaatimuksista, suhteesta muihin lajeihin ja poikastuotannon vaihteluiden syistä. Kettujen runsaus on selvästi heikentänyt pesimämenestystä. Tämä on johtanut myös toimenpiteisiin: WWF on parina viime vuonna järjestänyt Ylä-Lapissa kettujen metsästystä kiljuhanhen ja naalin suojelemiseksi.
Kiljuhanhen pesimäalueella Suomen
Lapissa kasvillisuus on silminnähden
muuttunutta verrattuna Norjan vastaaviin
alueisiin, joilla porolaidunnus kesällä on
huomattavasti vähäisempää. Porot saattavat olla pesiville hanhille myös suoranainen uhka: suuret tokat voivat häiritä
hautovia lintuja pesiltään, talloa pesiä
alleen ja hajottaa poikueita. Kanadassa
tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että
karibut kuuluvat merkittävimpiin lumihanhien pesäsaalistajiin (Cooke ym.
1995).
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Doaivu-koiras Juha Markkolan käsissä hetkeä ennen vapauttamista. Linnun selässä näkyy juuri
asennettu satelliittilähetin ja sen ylöspäin sojottava antenni. © Petteri Tolvanen, Suomen Lappi
heinäkuu 1995.
The male Lesser White-fronted Goose "Doaivu" in moment hefore re/ease. The satellite transmitter ane/ antenna are just visihle on the bird' s /Jack.

Satelliittiseuranta ja rengastus tuovat
tietoa muuttoreiteistä
Kiljuhanhen ongelmien on pitkään arveltu
piilevän pääosin muuttoreiteillä ja talvehtimisalueilla, mutta näiden liian heikko
tuntemus on estänyt suojelun tehostamisen. Ennen vuotta 1994 oli olemassa vain
kaksi ruotsalaista rengaslöytöä 1960-luvulta, nekin aivan eri suunnilta, toinen
Kreikan Makedoniasta, toinen Kaukasuksen pohjoispuolelta. Kansainvälinen ryhmä suositteli satelliittiseurannan ja värirengastuksen aloittamista vuonna 1994.
Seurannan mahdollistivat uudet, entistä
kevyemmät lähettimet, jotka sopivalla ohjelmoinnilla voidaan saada toimimaan jopa
vuoden ajan. Argos-tutkimussatelliitti paikallistaa lähettimen ja linnun sijainnin parhaimmillaan 150 metrin tarkkuudella. Lähetinvaljas kiinnitetään repuksi linnun selkään. Luonnossa hajoavalla langalla tehdyt
ompeleet pettävät aikanaan ja vapauttavat
linnun kuormastaan. Onnea kuitenkin tarvitaan: lintu voi irrottaa antennin, kosteussuoja voi pettää, valjas voi pettää ennen aikojaan ja lähetin pudota veteen tai tiheikköön
jne. Jos metsästäjä ampuu linnun ja löytää
lähettimen, hänen täytyy kuitenkin särkeä
se estääkseen paikannukset.
Ajatuksena on löytää mahdollisimman
monta muuttolevähdys- ja talvehtimispaikkaa ja vierailla niillä tuoreeltaan satelliittipaikannuksen jälkeen tai seuraavana

vuonna samaan aikaan. Kun oloista on saatu käsitys, tarkoitus on yhdessä paikallisten viranomaisten ja luonnonsuojelu- ja
riistaväen kanssa perustaa metsästysrauhoitusalueita tai keksiä muita keinoja kiljuhanhien kuolleisuuden vähentämiseksi.
Äärimmäisen arkojen kiljuhanhien
pyydystämiseen on käytettävissä kaksi
menetelmää: rakettiverkkopyynti muuttolevähdyspaikoilla tai kiinniotto sulkasatoaikana. Viikkojen valmistelujen ja inventointienjälkeen 4.8.1994 löydettiinja pyydystettiin kiljuhanhipari ja sen lähes lentokykyinen koiraspoikanen lappilaiselta järveltä. Satelliittilähetin kiinnitettiin aikuisen koiraan selkään valjailla. Naaras ja poikanen merkittiin sekä nilkkavärirenkailla
että vihreällä kaularenkaalla, jossa on kaksi numeroa. Nämä kiljuhanhet olivat ensimmäiset Suomessa sitten 1950-luvun
rengastetut kiljuhanhet. Linnuille annettiin saamenkieliset nimet. Lähetintä kantavasta koiraasta tuli Sitnu eli Ruoho, sen
puolisosta Lukti eli Sara ja nuorukaisesta
Ehtemas eli Juolukka.
Elo-syyskuun vaihteessa Sitnun paikannukset hyppäsivät yllättäen Varanginvuonon saareen. Kun paikannus ei puoleentoista viikkoon muuttunut ja aktiivisuusmittari näytti nollaa, päätettiin mennä paikalle ottamaan selkoa tilanteesta.
21. syyskuuta ryhmä suomalaisia ja norjalaisia haravoi ketjussa Skjåholmenin
saaren, joka osoittautui ulosteista pääte!-
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Ien olevan kiljuhanhien suosiossa. Sitnun
jäännökset löydettiin sadan metrin tarkkuudella paikasta, jossa sen arveltiin olevan satelliittipaikannusten perusteella.
Linnun oli todennäköisesti tappanut tunturihaukka.
Vuonna 1995 tehtiin uusi yritys. Toukokuussa Hailuodossa viritettiin tykkiverkot rannalle, mutta yritys ei aivan onnistunut. Edellisvuottakin tuskallisempien etsintöjen jälkeen onnistuttiin Lapissa pyydystämään kiljuhanhipari viisine neljän
viikon ikäisine poikasineen. Myös uusi
poikue nimettiin saamenkielellä. Lähetintä kantavasta koi raasta tuli Doaivu eli Toivo, naaraasta Enni eli Äiti ja poikasista
Kfrddi eli Lentäjä, Skierri eli Vaivaiskoivu, Täsni eli Laukki, Lavlu eli Laulaja ja
L66mmi eli Piiloutuja.
Norjalaiset kollegat onnistuivat saamaan kiinni yhden kiljuhanhiparin raketti verkolla jo toukokuun lopussa Porsangerin vuonolla ja valjastamaan linnut satellittilähettimillä. Kesällä no1jalaiset
pyydystivät Keski-Ruijassa vielä kolme
kiljuhanhea, joista kahdelle laitettiin lähetin. Norjalaiset satelliittihanhet muuttivat elokuussa Porsangerinvuonolle ja Doaivu Varanginvuonolle. Syyskuun alussa
Argos-satelliitti paikallisti Doaivun ja
kohta kaikki nmjalaishanhetkin Kaninin
niemimaan pohjoisosista Vienanmeren
itäpuolelta. Doaivu viipyi Kaninilla ainakin 27.9. asti ja yksi norjalaishanhi 26.9.
asti. Tieto hanhihavainnoistaja alueen arvosta lähetettiin Venäjän radiolle Petroskoihin. Täältä uutinen päätyi jopa Venäjän valtakunnalliselle TV-kanavalle.
Mesna-joen suojelu eteni nopeasti, sillä jo
24.-27 .11. järjestettiin arktisten alueiden
venäläis-norjalais-suomalainen suojelukokous Norjan Svanvikissa. Uutta mielenkiintoa Kaninin niemelle toi Vinogradovin ( 1995) tuore artikkeli, jonka mukaan samaisen Mesna-joen suiston tienoilla nähtiin touko-kesäkuussa 1994
useita 150-250 yksilön kiljuhanhiparvia,
yhteensä 900-1500 lintua.
Kaninilta kaksi nmjalaista lintua jatkoi Äänisen itäpuolitse Saksan itäosiin
(missä toisen lähetin lopetti toimintansa). Sieltä toisen linnun matka jatkui Unkarin kuululle kiljuhanhipaikalle Hortobagyyn ja sieltä edelleen Kreikkaan.
Doaivu sen sijaan paikannettiin 2.-3.10.
Kazakstanin pohjoisosasta Ural-vuoriston itäpuolelta 2100 km Kaninilta kaakkoon, pienen Kojbagar-järven etelärannalta-3000 km Hortobagya idempänä ja
3000 km päässä lähtöpaikastaan. Moro-
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Kuva 3. Satelliittilähettimellä varustettujen kiljuhanhien muuttoreittejä.
Fig. 3. Migration routes of three Lesser Whiteji·onted Geese followed by satellite transmitters.

sov (1995) mainitsee juuri nämä Kustanain seudut arveltuina Jamalin ja Taimyrin kannan muuttolevähdyspaikkoina. 17.10. Argos-satelliitti löysi Doaivun
255 km lounaampaa. Sen jälkeen uusia
paikannuksia ei enää kuulunut. Myöhemmin kuultiin, että yksi norjalaishanhi
oli ammuttu Ob-joen laaksossa Uralin
itäpuolella ja yhden signaalit lakkasivat
jossain Kaninilta itään - todennäköisesti
nekin matkalla Kazakstaniin.
Viimeinen toimiva norjalaisten lähetin
paikannettiin 15 .11. Pohjois-Kreikasta
Kerkini-järveltä. Kreikkalaiset ornitologit
näkivät Kerkinillä 43 kiljuhanhea, joukossaan yhden lähetinlinnun. Marraskuun lopussa saatiin vielä paikannus Kreikan ja
Turkin rajalta Evros-joen deltalta - sekin
vanha tunnettu kiljuhanhipaikka. Toukokuussa 1996 lähetinlintu oli onnellisesti takaisin Ruijassa, nyt lähettimestään vapautuneena. Uusin havainto rengastetusta kiljuhanhesta on helmikuulta 1997: suomalaiset ornitologit näkivät vihreällä kaularenkaalla merkityn yksilön (numeroa ei
saatu luettua) Kreikan ja Turkin rajajoella
Evroksella. Vihreitä kaularenkaita on laitettu vain luonnonvaraisille kiljukkaille,
yksi kesällä 1996 J amalilla ja muut Suomen
Lapissa 1994-1995.

Muuttavien kiljuhanhien jäljillä

Suomen Lapissa elokuun alussa 1994 satelliittilähettimellä valjastettu Sitnu-koiras lensi muutaman viikon päästä rengastuksesta Varanginvuonon Skjåholmenille.
Saman vuoden syyskuussa päätettiin, että
seuraavana syksynä saarelle järjestetään
retkikunta, joka pyrkii seuraamaan hanhia
koko niiden syysoleskelun ajan saarella.
Norjalaisten kanssa sovittiin, että suomalaiset hoitavat Skjåholmenin syystarkkailun tästä lähtien ja norjalaiset keskittyvät
tarkkailemaan Porsangerinvuonolla !epäileviä lintuja.
Vuonna 1995 saarella havainnoi
23.8.-4.9. kaksi henkilöä. Yhteensä vähintään 50 kiljuhanhea nähtiin. Suurimmassa
parvessa oli 40 lintua, joista kaksi vihreällä
kaularenkaalla merkittyä, varmasti Doaivu ja Enni! Paikka osoittautui erittäin merkittäväksi lajin syksyiseksi levähdyspaikaksi. Hanhien todettiin myös oleskelevan aivan vuonon pohjukan, Mieskavuonon eteläreunan niittyrannoilla. Kaikkien
V arangilla elo-syyskuun vaihteessa retkeilevien kannattaakin tarkkailla erityisesti tätä paikkaa. Laiduntavat hanhet näkyvät hyvin vuonon pohjoisreunan maantieltä.
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Seuraavana syksynä 1996 paikalle lähetettiin neljän henkilön ryhmä. Tarkoituksena oli pyydystää kaksi kiljuhanhea
kanuunaverkoillaja valjastaa ne satelliittilähettimellä. Mm. saarelle maihin nousseiden marjastajien takia verkkoa ei päästy
laukaisemaan. Kiljukkaita havaittiin vähintään 13, joukossa ilahduttavasti edellisenä kesänä vihreällä kaularenkaalla numero 02 merkitty Doaivu-koiraan puoliso
Enni, joka nähtiin nyt jo toisen kerran tällä
saarella.
Skjåholmenin ympäristön lisäksi kiljuhanhia tavataan keväin syksyin Porsangerinvuonon Valdakin rantaniityillä. Valdakin niityillä nähdään nykyään selvästi suurimmat määrät. Paikalla nähtiin syksyllä
1995 peräti 128 kiljuhanhea, mutta syksyllä 1996 vain 39 (Aarvak ym. 1996). Nykyään ilmeisesti kaikki Pohjois-No1jan ja
Suomen kiljuhanhet kerääntyvät syksyllä
ensin Jäämeren rannikolle näille kahdelle
paikalle. Ruijan rannoilta ilmeisesti kaikki
muuttavat sitten suoraan Kaninin niemimaalle, seuraavalle levähdyspaikalle.
Kiljuhanhien syys- ja kevätseuranta
näillä kahdella Ruijan rantaniittyalueella on
osoittautumassa helpoimmaksi ja tarkimmaksi tavaksi selvittää lajin kannan-kehitystä ja pesimämenestystä Pohjolassa. Valdakin niityt kuuluvat laajempaan Stabbursnesin luonnonsuojelualueeseen. Skjåholmenin saaren saamisesta maihinnousukieltoon ainakin kiljukkaan kevät- ja syysmuuttojen ajaksi on tehty vetoomuksia Nmjan
ympäristöviranomaisille.

tuksenjärjestäminen vei majatalojen puuttuessa paljon retkeilyaikaa. Vajaaksi viikoksi retkikunta majoittui mm. Ehtemashanhen ampujan, kelpo metsästäjä Aleksandr "Sasha" Potshtarenkon kotona. Retken tärkeimmät tavoitteet kuitenkin vastuksista huolimatta saavutettiin ja kotiin tullessa voitiin kertoa, että Kubanin alue ei mitä
ilmeisimmin ole kiljuhanhien talvehtimisaluetta. Noin viidentuhannen alueella
talvehtineen tundrahanhen joukossa nähtiin
nimittäin vain yksi todennäköinen kiljukas.
Metsästyspaine hanhia kohtaan oli alueella voimakas, eivätkä hanhet olleet turvassa edes metsästykseltä nimellisesti rauhoitetuilla alueilla. Alueella 1960-luvulta
lähtien retkeilleen paikallisen ornitologin,
sotshilaisen Peter Tilban tiedossa ei ollut
kautta aikojen kuin pari yksittäistä havaintoa kiljukkaasta, joten joissakin julkaisuissa annetut tiedot alueen jopa huomattavasta merkityksestä kiljuhanhien talvehtimisalueena voitaneen unohtaa. Muuttolevähdyspaikkana Kubanin alueella lienee
kuitenkin jonkinlaista merkitystä kiljuhanhelle nykyisinkin.

Kerääntymisalue Vienanmeren
koillisrannalla
Välittömästi kun tieto Doaivu-hanhen siirtymisestä Kaninille kantautui matkapuhelimen välityksellä Varangin Skjåholmenin
piilokojuun, syntyi kuin yhdestä suusta
päätös: "Vuoden päästä ollaan siellä!".

Pohjolan kiljukkaiden muuttoreitin kulkeminen Kaninin niemimaan kautta - ainakin syksyisin - oli yllätys. Syy tähän karta! ta katsoen kummalliseen n. 700 km
poikkeamiseen Varangilta itäänpäin saattaa olla Suomen ja Kmjalan ankaran metsästyksen väittely. Ennenhän pohjoismaiset (ainakin Kölin alueella pesineet) kiljukkaat muuttivat keväin syksyin suurin
joukoin Pohjanlahden kautta.
Byrokraattisten ja rahoituksellisten ongelmien ratkettua Suomen kiljuhanhityöryhmä lähetti viisihenkisen tutkimusretkikunnan Kaninin niemimaalle elo-syyskuun
vaihteessa 1996 (Luukkonen & Tolvanen
1996). Kaninille lennettiin Arkangelista he-·
likopterilla n. 400 km matka, joten Vienanmeren rantaniityt tulivat Kaninin niemimaan osalta tarkastettua koko niemimaan
pituudelta Mezen-joelta pohjoiseen aina
Toma-joelle asti. Paikalla inventoitiin ja
seurattiin reilun kahden viikon ajan alueen
kasvillisuutta, linnustoa ja mahdollista häiritsevää ihmistoimintaa, mutta erityisesti
tietenkin kiljukkaitaja niiden suosimia ympäristöjä. Runsaan viikon komppauksen
jälkeen, kun kiljukkaita vasta alkoi kertyä
paikalle enemmälti, löydettiin se varsin pieni osa valtavista rantaniityistä, joille kiljukkaat ilmiselvästi keskittyivät. Tämä alue oli
täsmälleen sama paikka, josta Doaivun ja
kumppanien signaalit olivat vuotta aikaisemmin paikannettu.
Muuttomatkallaan ruokailemaan pysähtyneiden kilju- ja valkoposkihanhien
määrät kasvoivat tasaisesti retken loppua

Asovanmeren retkikunta
Ensimmäinen kaukolöytö luonnonvaraisesta suomalaisesta kiljuhanhesta saatiin
valitettavalla tavalla: Ehtemas, satelliittihanhi Sitnun samankesäinen poikanen,
löydettiin talvella 1994/95 ammuttuna
Asovanmeren kaakkoisrannalta Etelä-Venäjältä, Kuban-joen suistosta (Markkola
& Lahti 1995). Seuraavana talvena, joulukuun 1995 lopulla Suomen kiljuhanhityöryhmä jä1jesti kaksiviikkoisen tutkimusretken alueelle.
Kubanin tutkimusretki oli vaikeuksien
täyteinen: osa retkikunnasta virui superflunssan kourissa erilaisten tilapäismajoituspaikkojen hetekoilla lähes jokaisena
retki päivänä, ja taivaalta satoi vettä ja räntää myrskytuulten siivittämänä päivä toisensa jälkeen. Sateiden takia tiet muuttuivat savivelliksi ja kulkeminen tasaisella
suistoalueella oli varsin työlästä. Majoi-
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Rantaniittyä Kaninin niemimaalla. © Petteri Tolvanen.
Coastal meadow at the Kanin Peninsula, western Russia.
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kohti. Kotiin lähdettäessä 12. syyskuuta
Mesnan-Tornan niityillä lepäili vähintään
n. 80 kiljukasta ja n. 20 000 valkoposkea.
Lähtöä edeltävinä päivinä nähtiin kiljukasparvien mukana vanhoja tuttujakin: juuri
Varanginvuonolla havaittu vihreäkaularenkaallinen naaras, Doaivun puoliso Enni
sekä kolmivärisellä nilkkarenkaalla merkitty Ennin ja Doaivun edelliskesäinen
poikanen, L66mmi ! Jälleennäkemisen riemu oli ainakin meidän puolellamme suuri.
Kaikkiaan arvioimme, että retken aikana
havaittiin n. 100 kiljuhanhiyksilöä. Todistetuksi tuli, että alue on kiistatta Pohjolan
(ja varmasti myös Kuolan niemimaan) kiljukkaille tärkein levähdyspaikka LuoteisEuroopassa. Muutenkin linnustollisesti
retken kohdealue osoittautui upeaksi: havaitsimme mm. arosuohaukkoja (vanhoja
naaraita ja nuoria lintuja; mahdollisesti laji
pesii alueella), runsaasti vaaleita ca/idustyyppisiä muuttohaukkoja, tunturihaukkoja, sitruunavästäräkkejä, kyhmyhaahkapoikueita sekä runsaasti pesiviä heuglinityypin selkälokkeja ja iso lokkeja.
Tammikuussa 1997 saatiin sitten Moskovasta ilouutinen, jota ei näin pian retken
jälkeen osattu edes toivoa: retkemme kohdealueelle on viranomaisten päätöksellä
perustettu 164 km 2 laaja suojelualue, joka
kattaa mm. kokonaan kiljukkaiden suosimat niitty- ja palsasuoalueet, valkoposkihanhien suuren pesimäkolonian sekä laajoja alueita kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan erittäin arvokkaita ns. laida-suolakkoniittyjä ja palsasoita. Perustetulla suojelualueella metsästys, ainoa näköpiirissä oleva uhka kiljuhanhille alueella, on kielletty.
Tutkimusretkestämme oli ollut merkittävää hyötyä kiljukkaille (Prokosch 1997) !

Taulukko 1. Pohjois-Kazakstanin kiljuhanhitutkimusretkellä 4.-15.10. 1996 havaitut
hanhimäärät ja eri lajien osuudet 15 000 yksilön otosten perusteella ja niiden osuudet
koko Länsi-Euraasian kannasta Scottin ja Rosen (1996) mukaan. Metsähanhia ei havaittu otoksissa. A = osuus otoksista%, B = otosten perusteella tulkittu yksilömäärä, C =
osuus Länsi-Euroopan populaatiosta %.
Table 1. Numberof Geese observed in Kazachstan in 4.-15.10.1996. A = species proportion in the sample of 15 000 geese, B = total number of different species based on the
sample, C = proportion ofthe total wintering population in Western Palearctic calculated
from the data of Scott & Rose (1996). Bean Geese were not observed in the sample.

Metsähanhi Anser fabalis
Tundrahanhi A. albifrons
Kiljuhanhi A. erythropus
Merihanhi A. anser
Punakaulahanhi Branta ruficollis
keskisen Siperian hanhille merkittävä
muuttokäytävä. Hanhien talvehtimiseen
alue on liian kylmä.
Eestiläisellä biologi-tulkilla vahvistettu reipas suomalaisretkikunta suuntasi alueelle lokakuun 1996 alussa. Vaikka matkan etukäteisjäijestelyt olivat kiireisen aikataulun takia jääneet puolitiehen, eikä mitään varmuutta paikallisista yhteistyökumppaneista ollut vielä edes retkikunnan
laskeutuessa Kustanain pimeälle lentokentälle, kääntyi kaikki jälleen parhain päin.
Kustanaista löydettiin yhden Suomesta
tehdyn valmistelevan puhelinsoiton perus-

A
0
37.9
2.8
27.8
31.5

B
1
106 000
7 900
78 000
88 000

C
0
18
23-53
17
yli 100

teella paikallisen metsästysvalvontajäijestön toimisto, jonka johtaja Juri Golovatshev varusti puolessa päivässä retkikunnan käyttöön kuorma-auton, pari
maastoautoa ja useita miehiä kahdeksi viikoksi. Sitten suunnattiin autosaattueessa
kohti Kojbagar-järveä ja Doaivu-hanhen
vuoden takaista paikannusta ja sieltä edelleen kahden viikon ajan yhä uusille arojärville Kustanain alueen metsästysvalvojien
asiantuntevalla opastuksella.
Retken tulokset ylittivät hurjimmatkin
odotukset. Havaittujen hanhien määrä
nousi n. 280 000 yksilöön. Todellisuudes-

Kazakstan, maailmankannan
solmukohta
Kaninin niemimaalta satelliittihanhi Doaivu lensi pitkän siivun suoraan Aasian puolelle, Pohjois-Kazakstanin Kustanain alueelle, Kojbagar-järvelle. Myöhemmin kevättalvella 1996 saatiin vielä samalta järveltä murheellinen rengaslöytö: kaksi Doaivun poikasta, Skierri ja Täsni, oli lokakuussa ammuttu samalla paikalla. Tämä
oli luonnollisesti seuraava kohde kiljukkaiden muuttoreittien ja talvehtimisalueidenjäljittämisessä. Jo etukäteen oli sen sijaan oletettavaa, että tämä Kazakstanin
alue, joka sijaitsee Keski-Siperian alangolta Aral-järvelle ja Kaspianmerelle johtavassa Turgain painanteessa, on koko
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Vanha kilju- ja tundrahanhi metsästäjän saaliina. Kazakstanissa kiljuhanhi ei ole rauhoitettu!
© Petteri Tolvanen, Kazakstan, lokakuu 1996.

Adult Lesser White-ji-onted Goose ane/ White-fronted Goose shot by a hunter in Kazachstan. The
Lesser White-fro11ted Goose is legally hunted in Kazachstan.
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sa alueen läpi muuttavien hanhien määrän
täytyy olla vielä huomattavasti nyt havaittua suurempi. Valtavista parvista eri lajien
suhteelliset osuudet määritettiin otostamaila satunnaisesti hyvin nähtyjä hanhiparvia. Yhteensä näihin 30 yksilön otoksiin
urakoitiin n. 15 000 hanhiyksilöä, ja otosten perusteella arvioitiin lajikohtaiset kokonaisyksilömäärät (taulukko 1). Kiljuhanhen osalta retken tulos merkitsee, että
minimiarvio maailmanpopulaation suuruudesta voidaan nostaa 15 000-20 000
yksilön paikkeille. Punakaulahanhia oli
otosten perusteella vajaa kolmannes kaikista hanhista, mikä vastaa hyvin myös
maastossa saatua subjektiivista mielikuvaa. Tämä tarkoittaa n. 88 000 yksilöä, eli
retkikuntamme havaitsi huomattavasti
enemmän punakauloja kuin niitä on viime
aikoina julkaistuissa yhteenvedoissa
(esim. Heredia ym. 1996, Scott & Rose
1996) arvioitu olevan koko maailmassa!
Yksistään parhaalla retkikunnan tutkimalla, Kulykol-järvellä yöpyi n. 120 000 hanhea,joista otosten perusteella oli kiljukkaitan. 3 400 ja punakaulahanhian. 37 000.
Retken keskeisiin tuloksiin kuuluivat
myös hanhimetsästyksestä kerätyt tiedot.
Punakaulahanhi on Kazakstanissa ainoa
rauhoitettu hanhilaji. Kiljuhanhi on siten
edelleen vapaata riistaa Kazakstanissa,
päinvastaisista julkaistuista tiedoista
(esim. Madsen 1996) huolimatta. Retken
aikana nähtiinkin voimakasta, etenkin

"valko-otsahanhiin" kohdistunutta metsästystä,ja metsästäjien saaliista löydettiin
mm. kahdeksan kiljukasta. Kiljukkaiden
osuus kaikista valko-otsaisista hanhista oli
metsästyssaaliissa lähes täsmälleen sama
kuin maasto-otoksissa, mikä vahvistaa
otosten lajisuhteiden todenmukaisuutta.
Samalla tämä on osoitus siitä, että kiljukkaita ammutaan tundrahanhiparvista täysin valikoimatta: metsästäjät eivät tunne
lajia Kazakstanissakaan.

Jamal on toista maata
Venäjän luonnonsuojelun valtionkomitean tutkija Vladimir Morosov järjesti kesäelokuussa 1996 Suomen kiljuhanhityöryhmän avustuksella kolmen kuukauden
mittaisen tutkimusretken Länsi-Siperiaan
Jamalin niemimaalle. Retken aikana kerättiin uutta tietoa kiljuhanhen ekologiasta
ja levinneisyydestä. Tuhannen neliökilometrin inventointialueella tavattiin noin
175 aikuista kiljuhanhea, viisi munapesää
ja 25 poikuetta. Kiljuhanhia oli siis alueella vielä melko tiheässä. Alaspäin on kuitenkin menty sitten 1970-luvun. Vuoden
1996 retkellä onnistuttiin merkitsemään 15
yksilöä nilkkavärirenkailla ja yksi vihreällä kaularenkaalla. Linnuista otettiin myös
verinäytteet populaatiotutkimuksia varten. Retki oli myös valmistelua kesällä
1997 Jamalilla toteutettavalle venäläis-

suomalaiselle satelliittitelemetria- ja inventointiprojektille.

Toimintaa Kiinaa myöten
Edellä tarkemmin esiteltyjen tutkimusmatkojen lisäksi Pohjoismaisten kiljuhanhityöryhmien jäsenet ja avustajat sekä monet muut lajin ystävät ovat keränneet viime vuosina runsaasti muutakin uutta tietoa. Tutkimusmatkoja on tehty Unkariin,
Azerbaidzaniin (missä englantilais-1101jalainen retkikunta näki n. 1000 kiljuhanhea
talvella 1995/96), Romaniaan ja Bulgariaan. Tammikuussa 1996 suomalainen lumikurkityöryhmä havaitsi 13 kiljukasta
Dam Kaalin kosteikolla Kaspianmeren
kaakkoisrannalla Iranissa. Kiljuhanhitutkimus on meneillään Kiinassa asti: tammikuussa 1996 Metsähallituksen lintulaskijat kävivät Itä-Dongting -järvellä laskemassa mm. n. 2000 kiljukasta ja japanilaisilla hanhitutkijoilla on suunnitelmissa
valjastaa samaisella järvellä kiljuhanhia
satelliittilähettimillä vuosina 1997-1998.
Esimmäinen japanilainen retkikunta
Dongting-järville kevättalvella 1997 ei onnistunut valjastamaan kiljuhanhia satelliittilähettimillä, mutta silti retki oli erittäin
menestyksellinen.Japanilaiset kiljukastutkijat nimittäin havaitsivat Itä-Dongtingjärvellä helmikuun puolivälissä huikeat
13700 !epäilevää kiljuhanhea! Tämä on
suurin missään havaittu kiljuhanhimäärä
vuosikymmeniin. Tämän jälkeen tuoreisiin näköhavaintoihin perustuva maailman
kiljuhanhikannan minimiarvio on noin
22000 yksilöä. Japanilaisten havainto kertoo erityisesti siitä, että Itä-Taimyrilla, Jakutiassa ja muualla Itä-Siperiassa pesivä,
huonosti tunnettu kiljuhanhikanta ei ole
niin huonossa jamassa kuin on pelätty.

Istutuksilla uutta puhtia
kiljuhanhikantaan

Juuri maastoon istutettuja lkv kiljukkaita ruokailemassa villienkin kiljuhanhien suosimassa pullosaraikkobiotoopissa. © Petteri Tolvanen, Suomen Lappi, heinäkuu 1995.
1st year Lesser White-ji·onted Geese feeding just after reintroduction to the wild. The site isfavoured by wild Lesser White-ji-o11ted Geese.
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Ruotsissa on emoina käytettyjen valkoposkihanhien avulla onnistuttu luomaan
lounaaseen muuttava, Hollannissa talvehtiva kiljuhanhikanta (mm. von Essen
1996). Tarhassa tuotetut kiljuhanhenmunat vaihdetaan puolikesyjen, Keski-Ruotsissa pesivien ja Hollannissa talvehtivien
valkoposkihanhien pesiin. Muutama viikko kuoriutumisen jälkeen hanhiperheet
otetaan kiinni ja kuljetetaan Lappiin. Kiljuhanhenpoikaset leimautuvat seutuun,
jossa ne oppivat lentämään. Syksyllä poi-
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kueet muuttavat keinoemojen johdolla
Hollantiin. Keväällä valkoposket jäävät
pesimäpaikoilleen Keski-Ruotsiin, mutta
kiljuhanhinuoriso jatkaa Lappiin. Vuodesta 1981 lähtien 249 kiljuhanhen poikasta
on istutettu Ruotsin tuntureille, ja toistaiseksi jo ainakin 22 pesintää on varmistettu.
"Kesällä 1996 pesintöjä todettiin melko
suppeissa etsinnöissä peräti kuusi ja samaan aikaan alueella nähtiin ainakin 20
muuta yksilöä", kertoo Ruotsin kiljuhanhien suojelun grand ole! man ja sikäläisen
projektin vetäjä Lambart von Essen. Joulukuussa 1996 Hollannissa nähtiin ainakin
43 ruotsalaiskiljukasta. Ruotsin puoleiselle Selkämeren rannikolle Hudiksvalliin on
muodostunut muuttolevähdyspaikka, jonne pesinnässä epäonnistuneet kiljuhanhet
ovat alkaneet saapua myös sulkimaan.
Suomessa ruotsalaisistukkaita, joilla on
nilkkavärirenkaita molemmissa jaloissa,
on nähty Merikarvialla (saman vuoden
poikanen ammuttiin), Porvoon maalaiskunnan Söderskärillä, Sallassa (jossa kesällä 1995 vieraili peräti 12 linnun parvi)
sekä keväällä 1996 Tohmajärvellä.
Suomessa istutuksilla on yritetty tukea
luonnonvaraista pesimäkantaa. Ajatuksena on ollut myös, että sinisillä kaularenkailla merkityt istukkaat omaksuisivat
luonnonvaraisten lintujen mukana kaakkoisen muuttoreitin ja paljastaisivat luonnonvaraistenkin lintujen talvehtimisalueet. Kiljuhanhia on tarhattu vuodesta 1986
lähtien Hailuodossa ja vuodesta 1989 lähtien Hämeenkoskella. Tähän mennessä
Suomessa on istutettu 141 yksilöä. Tarhalintujen avulla työryhmä on tutkinut monia
kiljuhanhen biologian piirteitä, mm. sulkasatoa ja höyhenpuvun kehitystä (poikasten
iänmääritys, nuorten lintujen tunnistaminen vielä toisella ikävuodella jne.) ja pesintää.

Suomen istutuksissa
leimautumisongelmia
Havaintoja Suomeen istutetuista kiljuhanhista on kertynyt 175, joista noin puolet
Suomesta. Istukkaistan. 40 % on nähty ainakin kerran istutusalueen ulkopuolella,
muuttomatkalla tai talvehtimassa. Suurin
osa havainnoista on istukkaiden ensimmäisen syysmuuton ajalta. Neljä lintua on
ammuttu Kuolan niemimaalla. Syyskuussa istukkaita on nähty harvoin, mutta esimerkiksi kenan kaksi Kalajoella peräti 20
villin kiljuhanhen parvessa. Lokakuusta
alkaen istukkaita on nähty Etelä-Ruotsis-
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sa, Tanskassa, Hollannissa ja Englannissa.
Nämä ovat todennäköisesti päätyneet metsähanhi en seurassa Länsi-Euroopan talvehtimisalueille. Lappiin on todettu palanneen vain kahdeksan tai yhdeksän yksilöä.
Vuonna 1994 kaksi istukasta nähtiin kevätmuuttomatkalla läntisessä Suomessa
Puurijärvellä, Keikyällä, Kalajoella ja Limingassa. Noin tusinasta linnusta, joiden
muuttosuunta tiedetään, kaksi länsitalvehtijaa (mutta ei yhtään itään matkannutta)
on varmasti palannut Lappiin.
Suomalaisten istukkaiden luottavaisuus ihmisiin ja ihmisasumuksiin on todennäköisesti suurin kuolleisuuden aiheuttaja. Istutusalueen ulkopuolella varmistetuista kuolinsyistä metsästys on ylivoimaisesti tärkein - seitsemän tapausta yhdestätoista. Jo noin sata istutettua lintua on
teoriassa pesimäikäisiä- 3kv-lintujaja sitä
vanhempia. Niukat paluuhavainnot voivat
johtua siitä, että hanhet eivät ole kunnolla
leimautuneet vapautuspaikkaansa. Toisaalta villien lintujen rengastus ja lähetinvaljastus onjo nyt osoittanut, että kaakkoinen reitti on todella vaarallinen. Istukkailla
on erittäin huonot mahdollisuudet selvitä
siellä, missä villitkin kuolevat.
Tarhausta ja istutuksia on päätetty kehittää ja tehostaa monin tavoin. Tarhat eristetään paremmin ihmisistä. Istukaslintujen
viipymistä istutusalueella yritetään pidentää istuttamalla poikaset maastoon nuorempina ja emojen kanssa. Näin yritetään
parantaa niiden leimautumista istutusseutuunsa. Koska Ruotsin istutusprojekti toimii hyvin, suomalaisetkin tarhalinnut voitaisiin antaa vuoden ikäisinä ruotsalaisten
käyttöön.

Populaatiorakenteen tutkimus
DNA-menetelmillä
Kiljuhanhesta ei ole erotettu maantieteellisiä rotuja, vaikka ainakin eri tarhalintupopulaatioissa jotkut piirteet kuten keltaisen
silmärenkaan kirkkaus ja nokan pituus
vaihtelevat. Villien lintujen pesimäpaikat
taas ovat hyvin erilaisia Pohjoismaissa ja
esimerkiksi Pohjois-Uralilla, missä kiljukkaat pesivät pahdoilla (Morosov 1988).
DNA-tekniikat tekevät mahdolliseksi populaatioiden eristyneisyyden ja erilaistumisasteen entistä tarkemman tutkimisen.
Oulun yliopistossa tehtävän ja Suomen
akatemian rahoittaman tutkimuksen (vetäjä
Jaakko Lumme, työryhmä Minna Ruokonen, Laura Kvist ja Juha Markkola) tavoite
on verrata kiljuhanhen pohjoismaisia ja

itäisempiä kantoja mm. suoraan äidiltä periytyvän mitokondrio-DNA:n avulla. Jos
Pohjoismaiden kanta on erilaistunut, se on
suojeltava erillisenä, eikä esim. tarha-aineisto saisi olla kovin kaukaa idästä.

Valistus on keskeinen keino
suojelutyössä
Keskeisenä tavoitteena kiljuhanhen suojelussa on lajin rauhoittaminen kaikkialla
esiintymisalueellaan. Vielä tärkeämpää
kuin lajin rauhoittaminen on kuitenkin se,
että itse laji ja sen uhanalaisuus tunnetaan
mahdollisimman laajalti. Siksi erityisesti
metsästäjiin kohdistuva suojelu- ja lajintuntemusvalistus on yhä tärkeämmällä sijalla kiljukkaan suojelussa. Pohjoismaiselle, hyvällä optiikalla varustautuneelle
lintuharrastajalle kiljuhanhi on vähänkin
kauempaa vaikea erottaa tundrahanhesta,
joten on ymmärrettävää, että metsästettäessä kilju- ja tundrahanhen erottaminen on
lähes mahdotonta. Tunnettua on, että metsästäjien lajintuntemus on huomattavasti
huonommilla kantimilla kuin ornitologeilla- niin Pohjolassa kuin talvehtimisalueillakin.
Suojelutyössä ollaan todella vaikeiden
ongelmien edessä, lentäväthän kilju- ja
tundrahanhet monesti samoissa parvissa,
muuttavat suunnilleen samaan aikaan ja
talvehtivat paljolti samoilla alueilla. Tehokkainta olisi rauhoittaa vähintään sekä
tundra- että kiljuhanhi, vaikka tämä ei käytännössä toteutunekaan suurimmalla osalla keskeisiä talvehtimisalueita. Silti mm.
Itä-Unkarissa tundrahanhi on kuitenkin
rauhoitettu kiljukkaan suojelemiseksi. Onnistuneella valistuksella metsästäjiä voidaan opastaa kiljuhanhen kunnioittamiseen ja monin paikoin metsästystä voitaisiin ohjata pois kiljuhanhen kannalta kriittisimmistä paikoista. Pelkästään hyvällä
tahdolla ja oikealla tiedolla saataisiin luultavasti aikaan jo merkittäviä tuloksia.
Kiljuhanhi onkin onneksi saanut viime
vuosina yhä enemmän palstatilaa niin kotimaassa kuin ulkomaisissakin tiedotusvälineissä. Tiedotteet Suomen kiljuhanhiprojektin tuloksista ja kiljuhanhen maailmanlaajuisesta tilanteesta ovat menneet läpi
jopa mm. Venäjän valtakunnallisiin TVuutisiin. Suomessa Doaivu-hanhesta tuli
julkkis, jonka siivellä kiljuhanhi on
päässyt yhä useammin valtakunnallisten ja
paikkallisten lehtien kirjoituksiin, radioohjelmiin, TV-uutisiin ja jopa Aku Ankan
sivuille. Talvehtimis- ja muuttoleväh-
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Kiljuhanhen seuranta ja suojelu

dysalueiden tutkimusmatkojen aikana on
pyritty luomaan yhteyksiä paikallisiin
metsästäjä- ja luonnonsuojelujärjestöihin
ja niiden kautta on levitetty sanomaa kiljukkaasta edelleen paikallisille ihmisille.

Kiljuhanhen tulevaisuus
Kiljuhanhen kuolleisuutta- etenkin muuttomatkoillaja talvehtimisalueilla-on pystyttävä nopeasti alentamaan. Keinot lajin
tehokkaaksi suojelemiseksi alkavat olla
selvillä. Levinneisyysalueen kaikissa osissa harjoitettavan satelliittiseurannan ja
rengastuksen avulla paikallistetaan lajin
kannalta keskeisimmät alueet ja niille kohdistetaan suojelutoimia. Vuonna 1997
Suomen kiljuhanhityöryhmän tärkein yksittäinen tavoite on valjastaa Jamalilla pesiviä kiljukkaita satelliittilähettimillä.
Riittävätkö jäljellä oleva aika ja käytettävissä olevat voimavarat kiljuhanhen pelastamiseksi?

Kiitokset
Tässä artikkelissa on esitelty tuloksia valtavasta työstä, joka on ollut mahdollista
vain Suomen WWF:n kiljuhanhityöryhmän jäsenten, muiden maiden kiljuhanhityöryhmien ja lukuisien muiden kiljukkaasta kiinnostuneiden vapaaehtoisen
työn sekä kaikkien projektia rahallisesti
tukeneiden tahojen ansiosta. Suuret kiitokset kaikille! Työ jatkuu, ja työn tekijöitä ja tukijoita tarvitaan vastakin.

Summary: Monitoring and protection
of the Lesser White-fronted Goose
Anser erythropus
The Lesser White-fronted Goose is the most endangered breeding bird in Northem Countries. The total
population ofthat area is only about 50 pairs (Lorentsen et al. 1996. The species is considered endangered
also globally, the total population being about 25 000
individuals. The most important threat for the Lesser
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Whitc-frontcd Goose, and for the protection of the
species as well, is hunting. However. the hunting of
the species is allowed only in Kazachstan and China.
Other considerable threats include the drainagc or
wetlands in resting areas along thc migration routes
and in the wintering grounds. ln the breeding areas
threats include increasing disturbance, mining, fox
populations, and, especially in Finland, the considerable over-grazing of reindeer.
At present, the protection programme of the Lesser White-fronted Goose covers the whole distribution area of the species. The working groups of the
Northern Countries co-operate with each other as
well as with researchers in Russia and other coutries
(Luukkonen et. al 1996. Madsen 1996). The work of
the national working groups is coordinated by an international working group in connection with Wetlands International. This working group has composed an international action pian for the monitoring
and protection of the Lesser White-fronted Goose.
The numbers of Lesser White-fronted Geese in
the three main resting sites in Finland have declined
dramatically during presenl century (Fig. 1). At present, only the northernmost of the resting sites, Oulu,
is used by the species (Fig. 2). The last breeding areas
of the species in Finland have been monitored since
they were found in 1989. At best, more than 40 Lesser
White-fronted Geese and about 15 breeding of the
species were recorded.
Migration routes of the Lesser White-fronted
Goose are followed with the help of colour-ringed
individuals and, since 1994, by satellite transmitters
(Fig. 3). New resting areas have been found and field
observations in these areas have given new
information on the numbers ofthe species (e.g., Table
1). Populations have been tried to reinforce by
reintroductions of caged birds to the wild.
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