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:uhanh;
(Anm erythropu,)
on uhanalaisin arktinen han-

hilaji palearktisella alueella.
aailmankannaksi (keskitalvella) arvioidaan n. 25 000-30 000 yksilöä (Tolvanen & Markkola 1997), vaikka joissakin tuoreissa lähteissä (esim.
Madsen ym. 1997) maailmankannaksi
esitetään perusteettoman optimistisesti n.
55 000 yksilöä (ks. myös kuva 1). Vertailun vuoksi mainittakoon, että toisen
uhanalaisen, kiljuhanhen tavoin "maailmanlaajuisesti uhanalaiset" (globally
threatened) -luokkaan (Collar ym. 1994)
luettavan punakaulahanhen (Branta ruficollis) maailmankannaksi arvioidaan minimissään 75 000 yksilöä (Tucker &
Heath 1994). Punakaulahanhia on siis
maailmassa n. 2-3 kertaa enemmän kuin
kiljuhanhia,ja lisäksi punakaulahanhipopulaatio on nykyisin ilahduttavasti jatkuvassa kasvussa.
Parimäärätiedoista huolimatta kiljuhanhen kansainvälinen uhanalaisuus on
edelleen useimmissa yhteyksissä aliarvioitu, ilmeisesti osaksi tahattomien väärien
tulkintojen takia. Esimerkiksi alan eurooppalaisessa perusteoksessaBirds in Europe:
their conservation status (Tucker & Heath
1994) kiljuhanhen luokitus uhan- alaisuuskategoriassa "maailmanlaajuisesti uhanalaiset" on vaarantunut (vulnerable, V),
vaikka teoksessa käytettyjen kriteerien
mukaan laji pitäisi luokitella erittäin
uhanalaiseksi (endangered, E). Kaikki tiedossa oleva viittaa siihen, että Euroopan
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pesivä kiljuhanhipopulaatio on korkein- kiinalaisten kanssa on edelleen tiivistetty.
taan 500-1 000 paria, ja populaation pie- Venäjällä yhteistyökumppanina on Itäneneminen vuosina 1970- 1990 on mitä il- Euroopan ja Pohjois-Aasian hanhi- ja
meisimmin ollut selvästi enemmän kuin joutsentutkimusryhmä (GSG) ja Japanis20 %, mikä on kynnysarvo vaarantuneen ja sa Japanin hanhiensuojelutyöryhmä
erittäin uhanalaisen luokan välillä (Tucker (JAWGP).
& Heath 1984). Esimerkiksi Perämeren
Lajin maailmanpopulaation elvyttärannikon kevätlevähdysalueen yksilömää- miseen tähtäävän, kansainvälisen toiminrät ovat tällä jaksolla pienentyneet yli 75 % nan ohella on tärkeää huolehtia sukupuu(Markkola ym. 1998b). Kiljuhanhen suo- ton partaalla horjuvan F ennoskandian kiljeluluokituksen aliarvioinnilla on ollut juhanhipopulaation vuosittaisesta seumyös paikallisia seurauksia: BirdLifen rannasta ja suojelusta. Vuosina 1997IBA-kriteereissä käytetyt kannanarviot 1999 tähän työhön onkin huomattavasti
ovat lähes tuplasti suurempia kuin mitä ny- aiempaa paremmat mahdollisuudet EU:n
kytietämyksen perusteella arvioidaan, ja tukeman kiljuhanhi-Life-hankkeen antämä on johtanut kiljuhanhen osalta liian siosta. Life-budjetin suuruus on kuusi
korkeisiin, IBA-alueilta vaadittaviin kyn- miljoonaa markkaa, josta neljä miljoonaa
nysarvoihin (mm. Pessa 1995).
saadaan EU:ltaja kaksi miljoonaa on suoEdellisen vastaavan katsauksen (Tol- malaisten osapuolten omarahoitusosuutvanen ym. 1997) jälkeen kiljuhanhen suo- ta. Suomalaisina osapuolina Life-hankjelu on entisestään kansainvälistynyt, ja keessa ovat Metsähallituksen Ylä-Lapin
työn painopistettä on siin-etty Siperiassa luonnonhoitoalue, WWF:n Suomen
pesivän pääpopulaation suojelun suun- Rahasto, Pohjois-Pohjanmaan, Hämeen,
taan sitä mukaa, kun tieto lajin maailman- Pirkanmaan, Lapin ja Länsi-Suomen ymlaajuisesti uhanalaisesta asemasta on li- päristökeskukset sekä Metsästäjäin kessääntynyt. Suomen ja Norjan kiljuhanhi- kusjärjestö. Suomen kiljuhanhiprojektin
projektit ovat olleet kansainvälisesti kes- vastuulla ovat erityisesti kevätmuutolla
keisimpiä toimijoita ja toiminnan rahoi- levähtävien lintujen vuosittainen seuranta
tuskanavia. Varsinkin kansainvälisten Perämeren rannikolla ja syysmuuttajien
toimien osalta Suomen ja Norjan projektit seuranta Ruijan Varanginvuonolla sekä
ovat nykyisin enemmän tai vähemmän sa- Pohjois-Lapissa sijaitsevien pesimäalueimaa projektia. Tästä osoituksena julkais- den seuranta. Yksilömäärän ja pesimätiin helmikuussa 1999 ensi kertaa yhtei- menestyksen seurannan lisäksi tehdään
nen Fennoskandian kiljuhanhiprojektin myös aktiivista suojelutyötä mm. valistavuosiraportti (Tolvanen ym. 1999c). malla metsästäjiä ja metsästämällä kettuja
Yhteistyötä venäläisten, japanilaisten ja Ylä-Lapissa.
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Kiljuhanhen suojelu 1997-1998

Kiljuhanhien kevätmuutto
Perämeren levähdysalueilla
Kiljuhanhien kevätmuuton seuranta jatkui keväinä 1997 ja 1998 hieman laajempana kuin aiempina vuosina EU :n Liferahoituksen ansiosta. Kumpanakin keväänä tehotarkkailussa on ollut neljä
aluetta: Hailuodon Tömpänniitty, Siikajoen Säärenperä, Lumijoen Pitkänokkaja
Sannanlahti sekä Haukiputaan Kraaselinsaari. Perämeren alue on Norjan Porsanginvuonon ja keväällä 1998 todetun
Viron Matsalunlahden lisäksi lajin ainoa
säännöllinen, pohjoiseurooppalainen kevätlevähdysalue.
Kiljukkaiden seuranta-aika on molempinakeväinä ollutn. 4.5.-25.5. Keväät erosivat selkeästi toisistaan muuton kulun ja
sen ominaispiirteiden osalta. Vuonna 1997
kevät tuli myöhään,ja linnut tuntuivat olevan fenologialtaan "sekaisin". Yksittäisiä
lintuja näkyi paljon,ja molempina vuosina
jälkiparvet pidensivät huomattavasti
muuttokauden pituutta. Yhtäjaksoinen
muuttokausi oli vuonna 1997 7.-24.5. ja
vuonna 1998 8.-19.5.
Kiljukkaita nähtiin vuonna 1997 vain
n.30 yksilöä, kun taas vuonna 1998 koettiin
paras tulos sitten vuoden 1994: yhteensä vähintään 45 lintua pysähtyi Perämeren rannikolla suurimman päiväsumman ollessa 26
lintua (Timonen 1999). Yksilömäärän nousu saattoi johtua muuttokaudella vallinneista kaakkoisista ja eteläisistä tuulista, jotka
olisivat voineet tuoda normaalisti eri muuttoreittiä matkaavia, Norjassa pesiviä kiljukkaita Perämerelle.
Kevään 1998 mielenkiintoisin havainto
oli värirengastetun yksilön löytyminen Hailuodosta. Lintu nähtiin ennen Hailuotoa
myös Virossa, Matsalunlahden Haeskassa
(Lorentsen ym. 1998, ks. jäljempää). Perämerellä levähtäneistä linnuista 37 pystyttiin
vertailemaan Valdakin kaikkiaan 84 yksilöllisesti tunnistetun yksilön kanssa. Näistä
peräti kuusi paria (sekä yksi naaras ja yksi
nuori lintu) oli varmasti samoja kummassakin paikassa. Lisäksi yksi pari ja kaksi nuorta lintua oli- vat todennäköisesti samoja,
mutta yhdeksää paria ja yhtä koirasta ei varmasti nähty Valdakissa. Koskaan aiemmin
ei ole todennettu samojen lintujen matkanneen Hailuodon ja Porsanginvuonon väliä.
Aiemmin on oletettu, että ainakin pääosa
Hailuodon linnuista edustaisi Länsi- Skandinavian vähälukuista pesimäkantaa,ja että
Porsanginvuonolla pysähtyvät linnut olisivat pääosin erillistä, pohjoisempana pesivää kantaa.

LINNUT-VUOSIKIRJA 1998

Levähtäviä kiljuhanhia keväällä 1998 Siikajoen Säärenperässä. © Ari Lehtinen.
Lesser White-fronted Geese.

Fennoskandian kiljuhanhien muuttoreiteistä. Haeskasta Matsalun lahden pohjoisrannalta löytyi kiljuhanhien kevätlevähdysalue, ja paikalla nähtiin enimmillään vähintään 31 kiljukasta päivässä (Tolvanen
1999). Viitteitä kiljuhanhien !epäilystä
Haeskan rantaniityillä ja ympäröivillä pelloilla oli jo parilta aikaisemmalta vuodelta:
toukokuun alkupuolella 1996 alueella nähtiin 10-15 todennäköisen kiljukkaan parvi
ja seuraavan vuoden huhtikuussa samalla
paikalla kiljuhanhipari.
Keväällä 1998 ensimmäiset kiljuhanhet
Haeskassa havaittiin 26.4., jolloin vähintään 21 lintua lepäili Matsalun luonnonsuojelualueeseen kuuluvalla Haeskan rantaniityllä, muutama sata metriä itään monille suomalaisillekin tutusta Haeskan lintutomista. Seuraavana päivänä kiljukkaiden
määrä nousi maksimiinsa, 31 yksilöön. Vielä 11.5. alueella oleskeli ainakin 12 yksilöä.
Viimeinen yksinäinen lintu nähtiin 15.5.
Todellinen Haeskan alueella keväällä 1998
lepäilleiden kiljukkaiden yksilömäärä jää
arvoitukseksi, sillä havainnointi ei ollut järjestelmällistä, eikä yksilöllisiä mahalaikkukuvioita tallennettu.
Haeskan havainnot osuivat ajalle
26.4.-11.5., kun taas Oulun seudun perinteisille päälepäilyalueille ensimmäiset
Kiljuhanhia Viron kautta Pohjolaan
kiljukkaat saapuivat 8.5., yksilömäärät lähSuomalaisten lintuharrastajien aktiivinen tivät kasvuun 10.5. ja huippu saavutettiin
retkeily Virossa tuotti keväällä 1998 ilah- 15.-17.5. Todiste samojen lintujen esiintyduttavasti todella merkittävää uutta tietoa misestä Virossa ja Suomessa oli 1.5. Haes-

Kilju- ja tundrahanhien mahalaikut ovat
yksilöllisiä, mutta muuttuvat iän myötä
siten, että lintuyksilöiden vertaaminen vuosien välillä on epävarmaa (0ien ym. 1996).
Tähän mennessä lintujen mahalaikkukuvioita on tallennettu lähinnä piirtämällä, mutta Norjassa käytettiin ensimmäisen kerran
keväällä 1998 menestyksekkäästi kaukoputken ja videokameran yhdistelmää mahalaikkuj en tallettamiseen. Tähän tekniikkaan siirrytään myös Suomessa keväällä
1999, joten hanhien yksilöllinen vertaaminen helpottuu entisestään.
Perämeren levähdysalueiden suojelu
edistyy pikkuhiljaa. Siikajoen Säärenperän niittyjen hankinta suojelualueeksi sisältyy kiljuhanhi-Life-projektiinja alueen
maanhankinnat aloitetaan vuoden 1999 aikana. Säärenperän alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa merkittävimmät kiljuhanhea koskevat esitykset
ovat kevätmuutonaikainen liikkumiskielto
sekä syysmuutonaikainen metsästys- ja
liikkumiskielto. Syysmuutolla kiljukkaat
eivät juuri !epäile Suomesta. Tärkeimpänä
syynä tähän pidetään voimakkaan metsästyksen aiheuttamaa häirintää.

11

Kiljuhanhen suojelu 1997-1998

kassa nähty värirengastettu koiraskiljukas,
joka oli rengastettu ja varustettu aikanaan
myös (nyttemmin jo pois pudonneella) satelliittilähettimellä sulkasatoaikaan Norjan
Lapissa heinäkuussa 1995 (Lorentsen ym.
1998)! Tämä sama yksilö saapui 11.5. aamulla Hailuotoon, jossa sen rengas saatiin
myös luetuksi. Koiraan nähtiin lähtevän
Hailuodosta 17.5. aamulla,ja se saapui Porsanginvuonon Valdakin rantaniityille vielä
samana iltana,jolloin norjalaiset jälleen saivat renkaan luetuksi (Aarvak ym. 1999).
Näin yksi ainoa rengastettu yksilö paljasti
yhden kevätmuuttomatkansa aikana aikaisemmin tuntemattoman reitin Haeskasta
Hailuodon kautta Porsanginvuonolle!
Tästä samasta koirasyksilöstä on lukuisia sekä satelliittiseurantaan että värirenkaiden lukemiseen perustuvia havaintoja vuosilta 1995-1998. Syksyllä 1995 sitä seurattiin satelliittilähettimen avulla Norjasta
Luoteis-Venäjän Kaninin niemimaan kautta itäiseen Saksaan, sieltä Unkarin Hortobagylle ja edelleen Kreikkaan Evrosjoen
deltalle (Lorentsen ym. 1998), jossa on
maailman läntisin tiedossa oleva kiljuhanhien alkuperäiskannan talvehtimisalue.
Toukokuussa ja elo-syyskuussa 1996 lintu
tunnistettiin värirenkaan perusteella Porsanginvuonolla,ja man-askuussa 1996 se oli
jälleen talvehtimassa Kreikan Kerkinijärvellä. Toukokuussa 1997 se oli jälleen palannut Norjaan,ja seuraava havainto linnusta tehtiinkin 1.5.1998 Haeskassa. On todennäköistä, että Haeskassa !epäilevät linnut
ovat Fennoskandian luonnonvaraista pesimäkantaa, josta ainakin osa muuttaa Unkarin kautta Kreikan ja Turkin rajaseuduille
talveksi.

Venäjän Aunus - kiljuhanhen
kevätmuuton välietappi?
Venäjän Karjalan tasavallan Aunuksen
peltoalueet ovat vanhastaan tunnettuja
hanhien kevätmuuton aikaisina levähdysalueina. 1990-luvulla myös suomalaiset
lintuharrastajat ovat löytäneet alueen.
Toukokuun alussa Aunuksessa voi nähdä
kymmeniätuhansia tundra- ja metsähanhia. Venäläisten tutkijoiden (V. Zimin,
suull.) mukaan kiljuhanhi on Aunuksen
alueella "säännöllinen, mutta hyvin harvinainen" levähtäjä. Suomalaiset lintuharrastajat eivät ole kiljukkaita tuhansien
hanhienjoukosta tavanneet (mm. E. Lammi, P. Zetterberg, suull.), mutta keväällä
1997 alueella 30.4.-7.5.vieraillut Hämeen
ympäristökeskuksen retkikunta havaitsi
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2-5 kiljuhanhea (Kellomäki ym. 1997).
Lisäksi saatiin tieto kiljukkaan ampumistapauksesta Laatokan rannalta (metsästysvalvoja V. Ignatiev, suull.).
Vuonna 1998 Aunuksessa vieraili
26.4.-7.5. kaksi suomalaista kiljukasretkikuntaa. Molemmat ryhmät vierailivat myös
60 km Aunusta etelämpänä sijaitsevilla
Syvärinsuun pelloilla, jotka osoittautuivat
mainioiksi hanhialueiksi. Yhtään kiljuhanhea ei kuitenkaan tavattu. Näyttää siltä, että
ainakaan huhti-toukokuun vaihteessa
Aunus ei ole merkittävä lepäilyalue kiljuhanhille. Pienten kiljuhanhimäärien lepäily
alueella on kuitenkin mahdollista, sillä alue
on laaja ja tehokas tarkkailu vähäistä.
Yleinen huomio on kohdistunut suomalaisturistien harjoittamaan hanhien kevätmetsästykseen Aunuksessa. Suomessa
hanhien kevätmetsästys on kielletty ja siksi turistien han-astama hanhien kevätmetsästys rajan takaisilla lähialueilla on vähintäänkin moraalisesti arveluttavaa. Suomen
Metsästäjäliitto suosittelikin keväällä
1998, etteivät suomalaiset metsästäjät ampuisi kotimaassa rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja rajan takana. Suomessa rauhoitettujen hanhilajien, myös tundrahanhen, maahantuonti on kielletty ilman alueellisten ympäristökeskusten lupaa. Tällaisialupia ei ole viime vuosina myönnetty.

Pesimäalueiden inventoinnit Lapissa
Myös kiljuhanhen pesimäalueiden tarkastamiseen ja etsintään Life-projekti on antanut paljon lisämahdollisuuksia. Tavoitteena on selvittää mahdollisimman tarkkaan
Suomen Lapissa pesivien kiljukkaiden tilanne ja tehdä kaikki mahdollinen kannan
vahvistamiseksi. Vuosina 1997 ja 1998 inventointiretkikunnat ovat pyrkineet pääsemään perinteisille ja mahdollisille uusille
pesimäalueille samaan aikaan kuin hanhetkin sinne saapuvat. Enontekiön, Inarin ja
Utsjoen kunnissa on kmtoitettu yhteensä n.
8 000 km 2 potentiaalisia pesimämaastoja.
Töihin on osallistunut 54 retkikuntaa ja 45
henkilöä. Kaikkiaan näiden kahden kesän
aikana on tehty maastotöitä yhteensä yli
kolme ihmistyövuotta.
Maastossa on oltu toukokuun lopulta
juhannukseen,jolloin kiljukkaat eivät vielä ole sulkimassa ja ovat hyvin nähtävissä
kauempaakin. Juhannuksesta heinäkuun
lopulle, jolloin haudonnan pitäisi olla loppuvaiheilla ja poikasten pieniä, alueille ei
ole menty, vaan linnuille on annettu pesimärauha. Heinäkuun loppupuolelta läh-

tien hanhien ollessa taas helpommin havaittavissa inventointeja on jatkettu tavoitteena löytää mahdolliset poikueet.
Inventointialueiden olosuhteet ovat
molempina vuosina olleet erittäin vaikeat
myöhäisen kevään takia. Ensimmäisten
retkikuntien päästessä maastoon lumipeite
on ollut lähes 100 % ja paikoin lunta on ollut paksuudeltaan reilusti yli metrin. Suunnattomat tulvat ovat vaikeuttaneet inventointia entisestään. Hyvin tavanomaista on
ollut, että kuuden tunnin yhtäjaksoisen kävelyn jälkeen on edetty 10 km, mutta olosuhteistajohtuen todellinen etenemä on ollut vain kaksi kilometriä. Oman mielenkiintoisen lisänsä leikkiin tuovat sulavat,
ylitsepääsemättömät suot. Ei ole lainkaan
tavatonta, että täyspakkauksissa etenevät
komppaajat joutuvat sananmukaisesti uimaan suossa. Myös alkukesän rankat vesisateet ovat vaikeuttaneet työskentelyä.
Retkikunnat on varustettu inventointiohjeilla, joissa on tuotu yksityiskohtaisesti esille kaikki se, mihin tulee kiinnittää
huomiota ja miten havainnot kirjataan.
Vuonna 1998 komppaajat varustettiin kiljuhanhen sulkakaaviolla, jonka mittakaava on 1: 1. Kaavio auttaa erottamaan jo
maastossa kiljukkaan sulat samoilla alueilla pesivien metsähanhien sulista.
Uusilla inventointialueilla nähtiin
vuonna 1997 ainoastaan yksi lentävä, kuuden todennäköisesn kiljuhanhen parvi.
Nämä yksilöt eivät ilmeisesti olleet pesiviä,
vaan olivat mahdollisesti menossa tuntemattomaan sulkimispaikkaan. Vuosi 1998
oli kiljuhanhihavaintoja ajatellen lohdullisempi, vaikka sääolot antoivat odottaa jotain aivan muuta. Pesimäalueilla nähtiin
lennossa yhdeksän kiljukkaan parvi ilmeisesti matkalla sulkimaan sekä yksi pari pesimiseen soveltuvalla alueella. Lähellä !valoa
havaittiin kevätmuutolla ollut pari lentämässä pohjoiseen: Vuonna 1998 tarkastusalueiden laulujoutsenten ja metsähanhien
määrä oli ainoastaan kolmasosa vuoteen
1997 ve1rnttuna. Pesimäalueiden vaikeiden
olosuhteiden takia linnut olivat ilmeisesti
jääneet huomattavasti etelämmäksi ja jättäneet suurelta osin pesimättä. Inventoijat keräsivät huomattavan määrän tietoa Lapin
linnustosta. Myös paikallisia ihmisiä haastattelemalla saatiin arvokasta tietoa aikaisemmin havaituista kiljuhanhista.

Havainnot Norjan ja Ruotsin Lapissa
Molempina vuosina suomalaiset inventoi2
jat kartoittivat n. 1 500 km mahdollisia kil-
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Kiljuhanhen pesimäympäristöä Suomen ja Norjan rajaseudulta. Tässä maastossa nähtiin mahdollisesti pesimässä ollut pari kesällä
1998. © Sirpa Seppänen.
Breeding habitat of Lesser White-fronted Goose near the boundary between Finland and Norway.

juhanhen pesimäalueita myös Norjan puo- pesimättä ja ainakin osa suuntasi suoraan
lella Suomen rajan tuntumassa. Siellä ha- länsimuuttajien sulkimisalueelle Hudiksvaittiin kiljukaspari sopivalla pesimäalu- valliin, Ruotsin Pohjanlahden rannikolle.
eella ja kaksi hätäilevää yksilöä (molemmat
todennäköisesti koiraita). Kummatkin havainnot tehtiin vain muutaman kilometrin Kiljuhanheen kohdistuvia
päässä Suomen rajasta. Lisäksi nähtiin ruo- vaaratekijöitä Pohjolassa
kaileva pari kevätmuuttoaikaan Norjan
puolella Tenojokilaaksossa. Syystarkkailu Viime aikoina runsastunut kettu on kiljuvuonna 1998 Varanginvuonolla osoitti, että hanhen suurimpia uhkia sen pesimäalueilpesimämenestys Itä-Finnmarkissa oli ollut la Fennoskandiassa. Kettukannan ollessa
kehno: ainoastaan viisi aikuista paria näh- tiheä hanhet eivät ilmeisesti pesi ollentiin, ja näistä vain kolmella oli poikasia.
kaan. Kettuja on metsästetty erityisluvin
Pohjoisimmassa Ruotsissa tutkittiin perinteisiltä kiljuhanhen pesimäpaikoilta
vuonna 1998 alue, jolta oli löydetty kilju- jo vuodesta 1994 alkaen. Life-projektin
hanhen jälkiä heinäkuussa 1996. Ensim- myötä metsästys sekä haaskalta ampuen
mäinen retkikunta löysi hätäilevän, rengas- että moottorikelkkaa apuna käyttäen on tetamattoman koiraan, joka käyttäytyi kuin hostunut. Metsästyksen tuloksena kettujen
pesivä: se esim. hyökkäili lähestyvää kettua määrä inventoiduilla kiljuhanhialueilla on
kohti. Se, että lintu oli rengastamatonja hy- laskenut. Suurin osa ammutuista 159 kevin kaukana ruotsalaisten istutusalueesta, tusta on ollut kantavia naaraita.
mutta kuitenkin melko lähellä Norjan pesiMuiden kiljuhanhea saalistavien petomäalueita, viittasi siihen, että tämä yksilö jen, kuten maakotkanja merikotkan, esiinoli villiä alkuperää. Tämä olisi voinut mer- tymistä on seurattu, ja alueella liikkuvien
kitä ensimmäistä villien kiljuhanhien pesin- ihmisten määrää ja liikkeitä on pyritty seutää Ruotsissa moneen vuoteen. Myöhempi raamaan autiotupien vieraskirjojen perusretkikunta löysi kuitenkin vain joitakin kil- teella. Myyränpyyntilinjojen avulla on
juhanhen jätöksiä, eikä lainkaan itse lintua seurattu epäsuorasti kiljuhanhiin kohdistutai merkkejä pesimisestä. Näin ollen lintu vaa saalistusta. Oletuksena on, että hyvinä
on todennäköisesti ollut pesimätön yksilö ja pikkunisäkäsvuosina ketut ja muut pedot
matkalla jonnekin sulkimaan. Ruotsin kil- saalistavat myyriä siinä määrin, että saalisjuhanhiprojektin vetäjän, Lambart von tus kiljuhanhia kohtaan vähenee heikkoiEssenin mukaan Ruotsin istutusalueelle hin myyrävuosiin verrattuna.
saapui keväällä 50 kiljuhanhea, mutta vaiMyös porojen suuren määrän on arveltu
keiden olosuhteiden vuoksi nekin jättivät olevan uhka pesi ville hanhille. Liikalaidun-
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nus on muuttanut tunturialueiden kasvillisuutta, eikä lintujen pesien tallaantuminenkaan olisi yllättävää. On myös mahdollista,
että porot syövät hanhien munia - ilmiö on
havaittu Pohjois-Amerikan karibuilla ja lumihanhilla (Cooke ym. 1995).

Pääpopulaation
tutkimukset Siperiassa
Vuosina 1997-1998 kaikkiaan neljä kiljukasretkikuntaa matkasi Siperian pohjoisosiin, Jamalin ja Taimyrin niemimaille. Jamalilla ja Taimyrilla sijaitsevat vahvimmat, nykyisin tunnetut kiljuhanhien
pesimäalueet (Aarvak ym. 1997; kuva 1.)
Retkien päätavoitteena oli saada valjastetuksi satelliittilähettimillä aikuisia kiljuhanhia, jotka seurannan avulla voisivat
paljastaa maailman pääpopulaation talvehtimisalueet. Aikuisten hanhien kiinniotto on helpointa lintujen sulkimisaikaan, jolloin ne ovat lentokyvyttömiä.
Kaikkiaan maailmassa asennettiin vuosina 1997-1998 kiljuhanhille 16 satelliittilähetintä, joista neljä keväällä Nmjassa kanuunaverkkopyyntiä apuna käyttäen (Norjan kiljuhanhityöryhmä) ja kuusi Jamalilla
(suomalais-venäläinen retkikunta, suomalaisten hankkimia lähettimiä) sekä kuusi
Taimyrilla (norj alais-suomalais-venäläinen
retkikunta, kolme norjalaisten hankkimaa
ja kolme suomalaisten hankkimaa lähetintä) sulkasatopyyntiä apuna käyttäen.
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Satelliittiseuranta ei ole toistaiseksi
täyttänyt täydellisesti tavoitteitaan: yksikään itäisen muuttoreitin lintujen lähettimistä ei ole kestänyt tarpeeksi kauan paljastaakseen talvehtimisalueita. Kuitenkin lisätietoa muuttoreiteistä ja sulkimisalueista on
saatu. Luoteis-Kazakstanin merkitys kiljuhanhien pääpopulaation merkittävimpänä
levähdysalueena on saanut lisävahvistusta.

Jamal 1997 ja 1998
Venäjän luonnonsuojelun valtionkomitean
tutkija Vladimir Morozov selvitti vuonna
1996 suomalaisten rahoittamana Etelä-Jamalin melko tiheän pesimäkannan tilaa ja
samalla valmisteli vuoden 1997 pyydystysprojektia. Vuonna 1997 venäläiset Morozov, Jaroslav Nescorodov ja Alex Sharicov
suuntasivat pensastundran ja metsätundran
vaihettumisvyöhykkeellä sijaitsevalle tutkimusalueelle jo kesäkuun alussa inventoidakseeen sinne saapuvat kiljuhanhet ja
etsiäkseen pesivien paiien reviirit. Myöhäisen kevään, kylmän alkukesän ja runsaan
petokannan vuoksi kiljukkaita saapui pesimään vain runsas sata yksilöä ja reviirejä
löytyi vain kymmenkunta.
Jouko Alhainen ja Risto Karvonen lähtivät heinäkuun 21. päivänä Moskovaan
jatkaen samana päivänä moskovalaisen
Irina Rebrovan seurassa liki kolmen vuorokauden junamatkalle koilliseen, Uralin
taakse Aasian puolelle. Objoen rantakaupungista, Labytnangista matka jatkui MI-8
helikopterilla parisataa kilometriä koilliseen tundran puolelle. Ennakkoinventointien mukaan tiedossa oli vain kahdeksan
kiljukaspoikuetta alueella, joka oli halkaisijaltaan 30-50 km. Jamal on yleisilmeeltään laakeaa, tasaisesti kumpuilevaa
avomaisemaa, johon kuuluvat jokivarsien
leppäpensaikkotuppaat sekä hieman etelämpänä pienet lehtikuusikot. Jokia reunustavat paikoin jyrkät hiekka-savitörmät,
jotka tarjoavat muuttohaukoille ja kiljukkaille runsaasti oivallisia, aikaisin lumesta
vapautuvia pesäpaikkoja.
Sääolot 25.7. -13.8. maastossa vietettynä aikana vaihtelivat ääripäästä toiseen:
aluksi 0-7-asteista, sateista, tuulista ja koleata säätä sekä lopuksi lähes viikon mittainen hellejakso,jolloin päivisin oli 31 astetta
varjossa ja öisin jopa 15 astetta. Sääski- ja
mäkärälaumat olivat pahimmillaan retken
puolivälissä aiheuttaen ennenkokemattoman "sikaturvotuksen" suomalaisten kasvoissa. OFF ja pikiöljy huuhtoutuivat hikisessä jahdissa nopeasti pois kasvoilta, eikä
sääskihuppukaan aina pysynyt aloillaan.
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Osa variksenmarjakankaalla laiduntavasta kiljuhanhiparvesta Varanginvuonolla elokuussa 1997. Kiljuhanhet ovat varuillaan ohi lentävän helikopterin takia - sotilaslento aiheuttaa häiriöitä kiljuhanhen syyslepäilyalueilla Pohjois-Norjassa. © Petteri Tolvanen.
Feeding Lesser White-fronted Geese in northern Norway a/armed by a helicopter. Mi/itary
air traffic often disturbs geese at their autumn resting p/aces in the northernmost Norway.
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Kuva 1. Kilju hanhen tunnetut pesimäalueet sekä tunnetut ja oletetut muuttoreititja talvehtimisalueet. Luvut ovat 1980-1990-luvun laskentatuloksia tai minimiarvioita.
Fig. 1. The known and presumed breeding areas, migration routes and wintering sites of
LWfG world population. The figures are minimun estimates in the 1980s and in the 1990s.
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Kiljuhanhia etsittiin alkukesän havaintojen pohjalta pesä- ja poikuepaikkojen lähistöltä. Toisinaan oli työlästä löytää yhteinen sävel erilaisten havainnointi- ja pyydystysperinteiden välillä. Vähitellen yhteisymmänys löytyi, ja heinäkuun viimeisenä päivänä onnistuttiin pyydystämään kolme viikkoa aiemmin havaittu kiljukasperhe. Myöhemmin pyydystettiin
toisesta hanhiperheestä vielä yksi aikuinen
koiras naaraan ja poikasen päästessä pakoon. Kaikki aikuiset linnut saivat selkäänsä satelliittilähettimen,ja niille kiinnitettiin mustapohjaiset ja valkonumeroiset
kaularenkaat sekä nilkkavärirenkaat. Poikaselle laitettiin vain kaula- ja nilkkarenkaat. Nähdyistä viidestä kiljukkaasta pyydystettiin neljä. Lisäksi jälki- ja jätöshavaintoja kertyi toistakymmentä. Yhteensä
koko retkellä nähtiin noin 40 kiljuhanhea.
Vuonna 1998 samalla tutkimusalueella
vieraillut venäläinen retkikunta ilmoitti
alueella olleen hyvä pesimävuosi kiljukkaille, sillä alueelta löydettiin peräti 3 7
poikuetta (166 poikasta) (Morozov 1998).
Retkikunta sai valjastetuksi kolme aikuista
kiljukasta, joiden lähettimet eivät kuitenkaan toimineet kuin lyhyen ajan.

Taimyrin kiljukkaat elävät metsässä!
Kesällä 1997 venäläis-suomalais-norjalainenretkikuntamatkasi 15.7.-15.8. Taimyrin niemimaalle, Keski-Siperiaan. Retkikunnan kohde oli vuonna 1989 nykyiseltä
Taimyrin suojelualueelta löytynyt kilju-

hanhien sulkimispaikka, jossa venäläissaksalainen retkikunta näki noin 500 kiljuhanhen ja 2 000 tundrahanhen parven.
Suomen kokoisella Taimyrillä on suojelualueita kaksi kertaa enemmän kuin Suomen Natura-ehdotuksessa.
Retkikuntaan kuuluivat suomalaiset Aki
Arkiomaa ja Juha Markkola, n01jalaiset
Tomas Aarvak ja Ingar 0ien ja venäläiset
Jevgeni Sirojetskovski, Aleksandr Artjuhov
ja Aleksandr Astapenko. Ensimmäinen kohde sijaitsi avotundralla Taimyrjärven länsipuolella (n. 74° N). Luultavasti kuivuuden
takia sulkasatoparvet kuitenkin puuttuivat
alueelta kokonaan. Suuria jokia reunustivat
jopa satojen metrien levyiset hietikot, joiden
yli sulkasadon takia lentokyvyttömien hanhien olisi pitänyt kävellä ruokailuniityille.
Tämä olisi ollut hyvin vaarallista, sillä alueella oli erittäin runsaasti mm. naaleja ja jonkin venan susia. Sen sijaan pesiviä tundra- ja
punakaulahanhia oli melko runsaasti järvillä
ja pikkujokien varsilla.
Toinen etsintäyritys tehtiin 300 km ensimmäisestä paikasta lounaaseen, Kurluskan metsätundralla (n. 71 °N). Noin 10 kiljukaspoikuetta löydettiin järvialueelta,
missä järvien väliset kannakset olivat äärimmäisen vaikeakulkuista lehtikuusiryteikköä. Kiljuhanhet menestyivät alueella
silmiinpistävän hyvin: poikueiden keskikoko oli lähes viisi poikasta, kun pohjoisemman Taimyrin tundra- ja punakaulahanhipoikueissa oli vain2-3 poikasta. Verrattuna Pohjoismaiden avointen tunturien
kiljuhanhiin Etelä-Taimyrin kiljukkaat
elävät yllättävän metsäisissä paikoissa j är-
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Kuva 2. Kiljuhanhien minimimäärät Varanginvuonon pohjukassa syksyinä 1995-1998.
Syksyllä 1996 keskityttiin pyyntiyritykseen, joten havainnointi ei ollut täysipainoista.
Fig. 2. The numbers of Lesser White-fronted Goose (minimum va/ues) in Varangerfjord in
years 1995-1998. /n autumn 1996 the attention was paid on a catching effort, and the observation was not fu/1-time.
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vien, pikkujokien ja jopa purojen rannoilla, missä lehtikuuset, lepikot ja pajukot tarjoavat hyvän suojan alueella hyvin yleisiä
merikotkia vastaan.
Kesällä 1998 matkattiin uudestaan Taimyrille, Kurluskan metsätundralle 15.7.9.8. Mukana olivat Suomesta Risto Karvonen, Juha Markkola, Petro Pynnönen ja
Petteri Tolvanen, Norjasta Jostein Sandvik
ja Ingar 0ien sekä Venäjältä Konstantin
Litvinja Sergei Osipov. Retken rahoittivat
kiljuhanhi-Life-projekti, WWF ja Norjan
lintutieteellinen yhdistys. Kurluskanjärvialueella oli tällä kertaa vain vähän kiljuhanhia pesimässä. Syynä oli mahdollisesti
myöhäinen kevät: jäät olivat lähteneet joista vasta heinäkuun alussa. Ryhmä löysi
kaksi paria kiljuhanhia, joista toisella oli
kolme poikasta. Neljästä aikuisesta hanhesta kolme onnistuttiin pyydystämään ja
varustamaan satelliittilähettimellä. Molemmat aikuiset sukeltelivat erittäin tiiviisti, kunnes ne haavittiin veneisiin.
Lisäksi värirengastettiin yksi poikanen.
Näiden lisäksi alueella olijättösulkien perusteella ainakin kolme muuta paria tai
poikuetta, mutta aika ei riittänyt niiden
löytämiseen ja pyytämiseen.

Varanginvuonon levähtävien
kiljukkaiden seuranta
Kiljuhanhien tarkkailu kevät-ja syyslepäilypaikoilla on huomattavasti tehokkaampi
ja vaivattomampi menetelmä kannan koon
ja sen vaihteluiden, kuluneen kesän pesimämenestyksen tai talven aikaisen kuolleisuuden arvioimiseen kuin pesimäalueiden inventoinnit. Syksystä 1995 alkaen
Suomen kiljuhanhityöryhmä on seurannut
kiljukkaita vuosittain elo-syyskuussa niiden kokoontuessa ennen syysmuuttoa
Ruijan Varanginvuonon pohjukkaan Skjåholmenin saarelle. Tämä lepäilyalue paikallistettiin syksyllä 1994 ensimmäisen
satelliittilähetintä kantaneen kiljuhanhen
avulla, ja se on Porsanginvuonon rantaniittyjen ohella ainoa tunnettu, säännöllinen kiljuhanhien syyslepäilyalue Fennoskandiassa. Skjåholmenin saarta ja muita
Varanginvuonon pohjukan läheisiä kiljuhanhien suosimia rantaniittyalueita ei ole
rauhoitettu kiljuhanhien lepäilyaikana
edes metsästykseltä, joten vetoamista paikallisiin viranomaisiin jatketaan.
Varanginvuonon syystarkkailuissa havaitut kiljuhanhimäärät ovat olleet nelivuotisen tarkkailuhistorian aikana laskusuunnassa (kuva 2). Syksyn 1998 alhainenkokonais-
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määrä (17-22 yksilöä) viittasi siihen, että
mahdollisesti epäsuotuisien sääolojen takia
pesimättä jättäneet tai pesinnässään epäonnistuneet parit olivat suunnanneet jo kesällä
Venäjän puoleisille sulkimisalueille, mm.
Kaninin niemimaalle (ks. Aarvak ym. 1997).
Nuorten lintujen osuus iälleen määritetyistä
linnuista on Varanginvuonon syyslevähdysalueella kolmena viime vuonna ollut 3438 %, mutta tarkkailujakson ensimmäisenä
vuonna jopa 54 % (Tolvanen ym. 1998a,
Ruokolainen ym. 1999). Porsanginvuonon
Valdakissa nu01ien lintujen osuus syksyisin
on ollut säännöllisesti yli 50% Goinakin vuosina jopa 64 %) (Aarvak & 0ien 1999).
Kesällä 1995 Suomen Lapissa vihreällä kaularenkaalla varustettu Enni (suom.
Äiti)-naaras (satelliittihanhi Doaivun puoliso) nähtiin Skjåholmenilla joka syksy
vuosina 1995-1997. Vuosina 1996ja 1997
Suomen alueella ei todettu yhtään varmaa
kiljuhanhen pesintää, mutta Ennin saapuminen Varanginvuonolle uusine puolisoineen ja poikasineen viittasi siihen, että
tämä 1990-luvun puoliväliin asti Suomen
puolella pesinyt populaation osa pesii
edelleen jossakin pohjoisimman Suomen
ja Norjan rajaseuduilla.
Muutamien edellisvuotisten hajahavaintojen ja pistokäyntien innostamana
kokeiltiin toukokuussa 1998 kiljuhanhien
kevättarkkailua alueella. Suomen kiljuhanhiprojektin tarkkailuryhmä vietti toukokuun lopussa noin viikon Skjåholmenin
saarella, mutta etsi lisäksi viikon ajan kiljukkaita myös mantereen puolella Tenojoen ja Vard0n välisellä alueella. Skjåholmenin saarella ei nähty tällä ketiaa yhtään
kiljuhanhea, mutta mantereella kiljukkaita
nähtiin viidessä eri paikassa yhteensä 13
yksilöä,joista mahdollisesti osa oli samoja
(Ruokolainen ym. 1999). Lännempänä
Porsanginvuonolla tilanne oli parempi: keväällä 1998 laskettiin 84 yksilöä ja syksyllä 60 kiljukasta, joista 31 oli poikasia. Silti
Porsanginvuononkin keväisistä yksilöistä
65 % oli hävinnyt syksyyn mennessä eli ilmeisesti ne olivat muuttaneet jo kesällä
sulkimaan idemmäksi. Porsanginvuonon
levähtävän kannan oletetaan pesivän Länsi- jaKeski-Ruijassa, Varanginvuonon linnut taas lienevät Itä-Ruijanja Pohjois-Suomen kantaa (Aarvak ym. 1997).

Satelliittiseurannassa jälleen epäonnea
Satelliittiseurannan avulla voidaan valjastettua kiljuhanhiyksilöä seurata 10-11 kuukautta. Lähetin ilmoittaa tarkan olinpaik-
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kansa ohjelmoinnista riippuen muutaman
päivän - yhden viikon välein. Kevein, tällä
hetkellä markkinoilla oleva lähetin painaa
valjaineen noin 40 g, ja se kiinnitetään linnulle kuin reppu selkään. Valjaat ommellaan yhteen kirurgiassa käytettävällä, vähitellen hajoavalla luuommellangalla, joten
lähetin putoaa aikanaan pois linnun selästä.
Uudet lähettimet on varustettu vahvistetuilla antenneilla, sillä ainakin osa aikaisemmista epäonnistumisista lienee johtunut siitä, että hanhet ovat repineet antennin i1ii tai
vahingoittaneet sitä muuten.
Vain yksi kuudesta kesän 1997 Jamalilla ja Taimyrilla asennetuista lähettimistä
toimi kunnolla. Toimivaa lähetintä kantoi
Jamalilla pyydystetty
Sibjako-hanhi
(suom. Emo). Bongariliiton Lintutiedotus
ry:n lahjoittaman Lintutiedotuksen nimikkolähetintä kantaneen linnun vaiheista tiedotettiin aktiivisesti Lintutiedotuksen
tekstihakuryhmässä. Rengastuksen jälkeen Sibjako oleskeli kaksi viikkoa pyydystysalueella ja siirtyi sitten 80 km etelään Jamalin niemimaalla. Välillä 26.30.8. se sii1iyi edelleen 170 km etelään
Objoen varteen. Objoelta Sibjako siirtyi
kahden paikannuksen välisenä aikana
17.-21.9.n. l 500kmmatkanLuoteis-Kazakstaniin, Kustanain oblastiin, samalle
Kojbagarjärven alueelle, joka löydettiin
Doaivu (suom. Toivo)-kiljuhanhen satelliittiseurannassa syksyllä 1995, ja jonne
Suomen kiljuhanhityö1yhmä on tähän
mennessä järjestänyt kolme tutkimusmatkaa. Välillä 1.-5.10. Sibjako siirtyi 290 km
lounaaseen Kustanain oblastin lounaisosaan Kulykoljärven alueelle ja viipyi tällä
seudulla ainakin 28.10. saakka käyden välillä myös Venäjän ja Kazakstanin rajalla.
Marraskuun alussa (1.11.) Sibjako oli siirtynyt edelleen n. 310 km Aykejärveltä länsilounaaseen Aktjubinskin kaupungin lähelle. Tämäkin ilmeinen levähdyspaikka
oli uusi löytö. Tämän jälkeen Sibjakosta ei
enää saatu paikannuksia, joten lähetin oli
todennäköisesti mennyt epäkuntoon. Sibjako oli satelliittiseurannassa 31. 7 .-1.11.
kaikkiaan 2 400 km matkan (Karvonen &
Markkola 1998).
Norjalaisten keväällä 1997 PohjoisN01jassa asentamista lähettimistä yksi toimi syysmuuttokaudelle asti. Valjastettu
hanhi muutti heinäkuussa Barentsinmeren
Kolgujevin saarelle (aiemmin tuntematon
muuttoreitti ja levähdyspaikka) ja sieltä
edelleen Kaninin niemimaan itärannan
kautta 4.10. Venäjän Karjalaan, Laatokan
pohjoispuolelle, ja sieltä 18.10. mennessä
edelleen Puolaan alueelle, joka sijaitsee

n. 160 km Varsovasta lounaaseen. Tällä
Puolan aiemmin tuntemattomalla levähdysalueella lintu oleskeli hieman yllättäen
aina joulukuulle asti, ja 20.-31.12. se paikannettiin Saksan puolelta (Aarvak ym.
1997). Kaksi muuta norjalaisten satelliittihanhea olivat pesimättömiäja suuntasivat
ensimmäisen tavoin kesällä Kaninin niemimaan sulkimisalueille toisen yksilön
käväistessä jopa Taimyrilla asti.
Kesän 1998 kolme Taimyrin satelliittihanhea viipyivät pesimäalueensa lähellä
aina 12.9. asti. Tämän jälkeen ne siitiyivät
16.9. mennessä Jenisein suun itäpuolelle.
Yksi lähetinhanhi ei tämän pitemmälle
päässytkään. Jäljelle jäänyt pari muutti
21.9. 1 500 km lounaaseen Objoen rantaan
61 leveyspiirille (Tampereen korkeudelle).
Syyskuun 30. päivänä kiljukkaat saapuivat
odotetusti Pohjois-Kazakstaniin, missä ne
viipyivät kuukauden päivät venäläisen kirjallisuuden jo ennestään tuntemalla hanhien lepäilyalueella, Kurgaldzinojärvillä
Tengisjärven itäpuolella (Tolvanen ym.
1998b, 0ien ym. 1999). Alue sijaitsee
n. 500 km suomalaisen Doaivu-satelliittihanhen ja Jamalin Sibjakon käyttämistä
järvistä itään. Inge-naaras (suom. Äiti),
siirtyi 27 .10. Araljärven pohjoispuolelle,
ja 5.11. se oli siirtynyt jo Kaspianmerelle,
mistä se paikannettiin jälleen 9.11. Tähän
mennessä Inge oli ollut satelliittiseurannassajo 3 700 km. Koiras Tjate (suom. Isä)
oli jäänyt puolisostaan jo tuhatkunta kilometriä jälkeen. Tengisjärveä etelämpää
koiraasta ei havaintoja saatukaan,ja kevättalvella 1999 saatiin vahvistus, että Tjate
oli ammuttu 8.11. Tengiksellä. Inge muutti
Kaspianmeren luoteiskolkkaan, ja viimeinen paikannus saatiin Dagestanista. Täältä
lähetin ja renkaat päätyivät venäläiselle ornitologille sen jälkeen, kun Inge oli ammuttu-jälleen kaksi valitettavaa lisätodistetta kovasta, myös aikuislintuihin kohdistuvasta metsästyspaineesta idän mailla. On
epäselvää, ehtikö Inge talvehtimisalueelleen vai olisiko se vielä jatkanut etelämmäs
Azerbaidzaniin ja Iraniin asti.

Kazakstan - tuhansittain kiljuhanhia
Luoteis-Kazakstanista, Kustanain alueelta
paljastui syksyllä 1995 suomalaisen satelliittikiljuhanhi Doaivun paikannuksen ja
Doaivun ammuttujen poikasten renkaiden
palauttamisen avulla erittäin merkittävä
kiljuhanhien muuttolevähdysalue, jota tutkittiin suomalaisvoimin ensimmäisen kerran lokakuussa 1996 (Tolvanen ym. 1997,
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Tolvanen & Pynnönen 1998). Sittemmin
alueelle on suomalaisvoimin järjestetty
kaksi uutta inventointimatkaa, toukokuussa
1997 (Markkola ym. 1998a) ja lokakuussa
1998 (Tolvanen ym. 1999a). Näiden matkojen tuloksena kuva alueen tärkeimmistä
kiljuhanhien lepäily- ja ruokailupaikoista
on tarkentunut, ja uusiakin hanhijärviä on
löydetty. Samalla on jaettu kiljuhanhestaja
sen suojelun ongelmista keitovaa materiaalia ja tietoa metsästyksenvalvojille ja metsästäjille. Lisäksi on kerätty tietoa hanhien
metsästyksestä ja elinympäristöjen suojelusta, joiden osalta tilanne poliittisesti vielä
itsenäistymisen jäljiltä epävakaassa maassa
muuttuu nopeasti.
Toukokuun 1997 tutkimusmatkan ajoitus ei osunut tavallista aikaisemman kevääntulon takia nappiin, ja hanhia nähtiin
parin viikon inventoinnin aikana "vain"
n. 52 000,jakiljuhanhien osuudeksi arvioitiin n. 3,5 %. Lokakuun 1998 retkellä inventoitiin osaksi samoja järviä kuin kaksi
vuotta aikaisemmin, mutta lisäksi vierailtiin mm. Kazakstanin ja Venäjän rajalla sijaitsevalla Aykejärvellä, joka paljastui lepäilyalueeksi vasta vuoden 1997 satelliittiseurannan avulla. Tutkimusalueella !epäilevien hanhi en kokonaismäärä sekä kil-

Taulukko 1 . Satunnaisotosmenetelmällä (ks. Tolvanen ym. 1999a) arvioidut
hanhilajien suhteelliset osuudet (minimi) ja niitä vastaavat minimiyksilömäärät
Luoteis-Kazakstanissa lokakuussa 1996 ja 1998.
Table 1. The species ratio of goose species (minimum va/us) and corresponding minimum number of individua/s in random samples in norlh-westem
Kazakstan in October 1996 and October 1998.
Laji
Species

Lokakuu 1996
October 1996
%-osuus
yks.
%
inds.

Tundrahanhi Anser albifrons
Kiljuhanhi A. erythropus
Merihanhi A. anser
Punakaulahanhi Branta ruficollis
Hanhet yhteensä Total

juhanhien suhteellinen osuus olivat lokakuussa 1998 hyvin samanlaiset kuin kahta
vuotta aiemmin (taulukko 1). Ilahduttava
tulos oli kiljuhanhen erittäin korkea poikastuotanto vuonna 1998: nuorten yksilöiden osuus oli lokakuussa 1998 43 % (Tolvanen ym.1999a), kun kaksi vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 33 % (Tolvanen
& Pynnönen 1998).
Kiljuhanhi on edelleenkin Kazakstanissa laillista riistaa, vaikka lupauksia lajin

37,9
2,8
27,8
31,5

106 000
7 900
78 000
88 000
280 000

Lokakuu 1998
October 1998
%-osuus
yks.
%
inds.
59,0
2,5
14,7
21,8

173 000
7 300
43 000
64 000
293 000

rauhoittamisesta on esitetty. Muun muassa
jatkuvat muutokset maan hallinnossa ovat
hidastaneet asian käsittelyä. Rauhoitus ja
siitä kiljuhanhen ampujalle seuraava rangaistuksen uhka ovat luonnollisesti tärkeitä
askelia kiljuhanhen suojelussa jokaisessa
maassa, mutta sinällään ne eivät riitä. Suurimpia ongelmia kiljuhanhen suojelussa
mm. Kazakstanissa on se, että lajia on metsästystilanteessa lähes mahdoton erottaa
tundrahanhesta. Kazakstanissa ja useilla

Lentävän kilju hanhen ja tundrahanhen erottaminen toisistaan on hyvin vaikeaa, mikä on suurimpia ongelmia kilju hanhen suojelutyössä.
Ylärivissä tundrahanhia (vasemmalta oikealle ad., juv., ad.), alarivissä ad. tundrahanhi, punakaulahanhi, ad. kilju hanhi, punakaulahanhi
ja ad. kiljuhanhi. Kuva on Luoteis-Kazakstanista lokakuulta 1998. © Petteri Tolvanen.
Four White-fronted Geese (three uppermost birds and the left one), two adult Lesser White-fronted Geese (first and third bird from right)
and two Red-breasted Geese.
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muillakin muuttolevähdys- ja talvehtimisalueilla Euraasian länsiosissa kiljukkaat
esiintyvät pienenä vähemmistönä valtavissa tundrahanhimassoissa.
Paras ratkaisu tähän ongelmaan voi
olla tundrahanhen metsästyksen rajoittaminen. Joillakin alueilla tundrahanhen
täysrauhoitus saattaa olla hyvä ratkaisu
(näin on menetelty mm. Itä-Unkarissa).
Kuitenkin monin paikoin tundrahanhi runsaimpana hanhilajina on niin tärkeä riistalaji, että sen rauhoittaminen tulee luultavasti kysymykseen vain rajatuilla alueilla.
Tällaisia alueellisia täysrauhoituksia tulisi
ehdottomasti saada aikaan esimerkiksi
Kazakstanissa niille lepäilykosteikoille ja
ruokailualueille, joilla on erityisen suuri
merkitys kiljuhanhelle. Toinen tapa vähentää kiljuhanhiin kohdistuvaa metsästyspainetta on aamuhämärissä tapahtuvan vesilintujen metsästyksen täydellinen kieltäminen. Esimerkiksi Kazakstanin lepäilyjärvillä kilju-, tundra- ja punakaulahanhet
lähtevät järviltä pelloille ruokailemaan jo
hämärissä ja lentävät silloin usein hyvin
matalalla ja helposti metsästäjän haulikon
tavoitettavissa. Merihanhet lähtevät järviltä keskimäärin myöhemmin, ja siten metsästyksen aloituksen siirtäminen esim.
tunti auringon nousun jälkeen siirtäisi metsästyspainetta valko-otsahanhista merihanheen, joka lisäksi kokonsa puolesta on
metsästäjille mieluisa saalis.
Kilju- ja punakaulahanhen suojelutyössä on Kazakstanissa paikallisilla metsästysvalvontaviranomaisilla keskeinen
rooli. Ainakin lyhyellä tähtäimellä luultavasti tehokkainta käyttöä kiljuhanhen suojeluun käytettäville varoille Kazakstanissa
olisikin erittäin suojelumyönteisten metsästyksenvalvojien tukeminen. Aroilmaston takia varsinkin eteläisimmät hanhijärvet tutkitulla alueella kuivuvat säännöllisin väliajoin,joten yksittäisen järven hankkiminen suojelualueeksi saattaa hyödyttää
hanhia vain muutaman vuoden. Metsästysvalvonnan hallinnollisilla päätöksillä rauhoitusmääräyksiä ja -alueita voidaan joustavasti muuttaa.

Kreikan talvehtivat kiljukkaat
Merkittävä osa Euroopassa talvehtivista
kiljuhanhista viettää talvensa Kreikassa.
Havainnot ovat keskittyneet lähinnä kahdelle Pohjois-Kreikan vesistöalueelle, Kerkinijärvelle ja Evrosjoen suistoon (Handrinos & Akriotis 1997). Suurimmat määrät on havaittu nimenomaan Evroksella,
esim. 21.2. 1963 1 630 kiljukasta ja 18.1.
1973 480 kiljukasta. Viime vuosina kilju-
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Taulukko 2. Kreikassa tammi-maaliskuussa 1997 eri kosteikoilla havaittujen
hanhilajien yhteismäärät.
Table 2. The numbers of different goose species observed in different sites in
Greece in January 1997.

Tundrahanhi Anser albifrons
Kiljuhanhi A. erythropus
Merihanhi A. anser
Punakaulahanhi Branta ruficol/is

Evros

Nestos

Kerkini

10 000

2 300
0
40
1

2 300
0
120
15

70
80
1 000

hanhet ovat oleskelleet man-as-joulukuus- Kiljuhanhen kannan pääosa
sa Kerkinillä ja siirtyneet myöhemmin talvella Kiinassa
Evrokselle. Näin teki mm. norjalaisten satelliittikiljuhanhi talvella 1995/96 (Lorent- Japanin hanhiensuojelutyöryhmän edustasen ym. 1998). Kuitenkaan Kerkiniltä ei ole ja Shigeki Iwabuchi vieraili kesäkuussa
keväthavaintoja kiljuhanhista. Norjalaisten 1997 Suomessa ja lahjoitti ryhmälle mm.
satelliittihanhi sekä vanha rengaslöytö satelliittilähettimiä. Iwabuchi ja Japanin
ruotsalaisesta linnusta viittaavat vahvasti kiljuhanhiryhmä työskentelevät yhdessä
siihen, että valtaosa Kreikassa talvehtivista kiinalaisten kanssa kiljuhanhien kiinalaikiljuhanhista on pohjoismaista alkuperää silla talvehtimisjärvillä. Joulukuussa 1994
(Handrinos & Akriotis 1997).
kiinalaiset
esittivät
Strasbourgin
Tammikuusta huhtikuuhun vuonna ANATIDAE 2000 -kokouksessa, että tut1997 Petri Lampila ja Ville Kälviäinen kar- kituilla Kiinan järvillä talvehtii vuosittain
toittivat Kreikan tärkeimmiksi tiedettyjä 0-6 000 kiljuhanhea.
hanhialueita. Matka toteutettiin yhteistyösTammikuussa 1996 Suomen metsähalsä Oulun ja Komotinin yliopistojen sekä lituksen lintulaskijat Antti Below ja Erkki
Suomen ja Kreikan WWF:n kanssa. Työ Viro lain en näkivät J angtsej oen sivuhaaran
liittyi pikkumerimetson ja kiljuhanhen tal- van-ella sijaitsevalla Itä-Dongtingjärvellä
vehtimisalueita selvittävään EU :n Life-pro- noin 3 000 kiljuhanhea. Tammi-helmijektiin. Tärkeimmät vierailukohteet olivat kuussa 1997 Iwabuchi ja Shanghaissa
Kerkinijärvi sekä Evroksen ja Nestoksen työskentelevän professori Jianjian Lun
suistot. Näiden hanhisummat on esitetty ryhmä inventoivat Dongtingjärvien aluetta
taulukossa 2. Muillakin kosteikoilla käy- ja yrittivät pyydystää kiljuhanhia satelliittiin, mutta esim. aikaisemmin hyväksi han- tilähetinvaljastusta varten. Pyynti ei onnishipaikaksi tiedetty Mitrokosjärven ympä- tunut, mutta Dongtingjärvellä laskettiin
ristö oli raivattu hanhille käyttökelvotto- peräti 13 700 kiljuhanhea, joka on suurin
maksi ja siellä havaittiin ainoastaan yhdek- maailmasta raportoitu kiljuhanhimäärä yli
sän tundrahanhea. Päähuomio keskitettiin 20 vuoteen ja kaksinkertainen Kazakstanin
Evroksen suistoon, jossa havaittiin ainoat ken-alla laskettuihin määriin verrattuna.
kiljuhanhet. Havaituista n. 70 yksilöstä valDongtingjärvillä ja ylipäänsä Itä-Aataosa koostui 1.3. havaitusta 63 yksilön par- siassa talvehtivat kiljukkaat ovat Itä-Sipevesta, joka saapui Turkin puolelta ja viipyi riassa ja Venäjän Kaukoidässä pesivää
alueella ilmeisesti vain yhden yön. Toinen kantaa (ks. kuva 1). Oletettu muutonjakaja
erityisen mielenkiintoinen havainto tehtiin läntisen
Kaspianmeren-Mustanmeren
10.2., jolloin havaittiin vihreää kaularen- seudulla ja Euroopassa talvehtivan ja itäigasta kantanut kiljuhanhi, joka oli todennä- sen kiljuhanhikannan välillä sijaitsee josköisesti suomalaista luonnonkantaa!
sakin Taimyrin niemimaan keskiosissa
Kaikki kreikkalaiset kiljuhanhien esiin- (Lorentsen ym. 1999). Iwabuchi välitti
tymisalueet ovat jonkinasteisen suojelun myös kiinalaisten inventointitietoja maapiirissä ja kaikki hanhilajit ovat rauhoitettu- lis-huhtikuulta vuonna 1997 Hankajärvelja, joten päällisin puolin tilanne vaikuttaa tä Kiinan-Venäjän rajalta. 1980- 1990-luhyvältä. Suojelun tasossa on kuhenkin toi- vuilta paikalta on saatu tieto jopa 5 000 kilvomisen varaa: esim. Evroksen alueen halki jukkaasta kevätmuutolta. Vuonna 1998
suunniteltiin keväällä 1997 vedettäväksi öl- Wenfa Lin ryhmä oli ollut Hankajärvellä
jyputkia, joiden ympäristövaikutuksista ei 25.3.-16.4 .. Hanhiaolinäkynyt"paljon tavielä ollut täyttä selvyyttä. Lisäksi kalan- vallista vähemmän", yhteensä 1 509 yksikasvattajat ovat muuttaneet keskellä tär- löä. Tunnistetuista linnuista kuitenkin
keintä hanhialuetta sijaitsevan laguunin ve- 61 % oli ollut kiljukkaita.
den suolaisesta makeaksi ja tämä tuskin voi
Uusimmat tiedot Itä-Dongtingjärven
olla vaikuttamatta alueen kasvillisuuteen.
kiljuhanhitilanteesta ovat helmikuun 1999
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alusta, jolloin suomalais-norjalais-japanilais-kiinalainen kiljuhanhitutkijaryhmä
inventoi valtavan järvialueen koilliskulmassa sijaitsevan luonnonsuojelualueen
kiljukkaiden kannalta keskeisimpiä osia.
Reilun viikon kestäneissä inventoinneissa
laskettiin alueelta vähintään 11 500 kiljukasta, joista suurimmassa parvessa oli yli
6 000 yksilöä. Järveä ympäröivät, valtavat
niittyalueet tarjoavat hanhille optimaaliset
ruokailuolosuhteet ja mahdollistaisivat
jopa monikymmenkertaisen hanhimäärän
talvehtimisen, mutta merkittävän uhan kiljuhanhille muodostavat myrkyllä pyytävät
salametsästäjät. Luotettavaa arviota kiljuhanhen talvikuolleisuudesta alueella ei
ole, mutta varovaisestikin arvioiden myrkkyyn kuolevien kiljuhanhien määrä lienee
yli tuhat yksilöä talvessa.
Itä-Dongtingjärvellä talvehtii siis noin
puolet koko oletetusta kiljuhanhen maailmanpopulaatiosta. Silti kiljuhanhi ei ole
Kiinassa rauhoitettu suojelualueiden ulkopuolella,ja niilläkin esiintyy salametsästystä, myrkkypyyntiä ja paikoinj opa luvallista
hanhien pyyntiä mm. verkoilla (Aarvak ym.
1997). Kansainväliset vetoomukset kiljuhanhen rauhoittamiseksi ja suojelun tehostamiseksi Kiinassa ovat välttämättömiä.

Kiljuhanhen populaatiogenetiikka
ja suojelu
Viimeisten neljän vuoden aikana kiljuhanhipopulaatioiden rakennetta on tutkittu
Oulun yliopiston biologian laitoksella
DNA-menetelmillä. Pääkysymyksenä tutkimuksessa on ollut, muodostuuko koko
maailman kanta erilaistuneista yksiköistä
vai onko se yksi yhdenmukainen kokonaisuus? Kiljuhanhipopulaatioiden geneettisellä tutkimuksella on myös käytännöllinen sovelluskohde: onko pohjoismaiden hupeneva kiljuhanhikanta geneettisesti omaleimainen, vai voisiko sitä vahvistaa tuki-istutuksin Siperiasta kotoisin
olevilla linnuilla? Näiden kysymysten ratkaisemiseksi on hankittu geeninäytteitä lähes kaikkialta kiljuhanhen esiintymisalueelta. Veritipan ovat saaneet luovuttaa niin
Sitnu ja Doaivu Suomen Lapista, Sibjako
Jamalilta kuin Taimyrillä kesällä satelliittilähettimillä varustetut linnut. Ahkerat
komppaajat ovat Lappia "kammatessaan"
silloin tällöin löytäneet muutaman jättösulan, jotka on otettu talteen ja tutkittu.
Sulkia on lisäksi hankittu koulujen ja museoiden "toppalinnuista". Tästä otoksesta
voidaan päätellä, millainen Pohjolan kilju-
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hanhikanta oli silloin, kun kiljukas oli vielä runsaslukuinen. Vastaavia näytteitä on
myös Jamalin ja Taimyrin niemimailta,
Kazakstanista ja Kiinasta. Kiinalaiset
näytteet on tosin poimittu suoraan torilta,
jossa ne ovat olleet kaupan.
Tutkimuksen tähänastiset tulokset on
esitetty kuvassa 3. Erot,joihinjohtopäätökset perustuvat, ovat tilastollisesti merkitseviä. Kiljuhanhesta on kehittynyt kaksi erillistä linjaa, läntinen ja itäinen. Näiden linjojen keskeisten tyyppien välinen ero on ajaksi muutettuna hämmästyttävät 150 000
vuotta. Viimeiset suuret j ääkaudet, jotka alkoivat noin 100 000 vuotta sitten, eristivät
kiljuhanhen esi-isät Gotka olivat hyvin lähellä myös tundrahanhen, metsähanhen ja
lyhytnokkahanhen
esi-isiä) jonnekin
Euraasian mantereen laidoille erillisiksi populaatioiksi. Nämä populaatiot kehittyivät
erillisinä, kunnes jääkaudet päättyivät vain
noin 10 000 vuotta sitten. Jääkausien pää-

tyttyä ja nykyisen eliö- maantieteellisen kuvion kehittyessä kiljuhanhen pesimäalueet
ovat vetäytyneet yhä enemmän pohjoiseen,
ja läntinen ja itäinen linja ovat kohdanneet
toisensa Jamalin ja Taimyrin seudulla. Taimyrilla viime vuonna valjastettu Inge-hanhi muutti Kaspianmeren länsirannikolle.
Osa Taimyrin linnuista luultavasti muuttaa
kaakkoon päin, mutta Kiinassa on tavattu
myös tyyppejä,joiden pesimäalueita ei vielä tunneta.
Syksyisen keräytymisen ja talvehtimisen yhteydessä eri pesimäseutujen kiljuhanhinuoret kohtaavat, eikä liene mahdotonta, että vaihtoa pesimäalueiden välillä
tapahtuu. Naarasvaihto on kuitenkin hyvin
vähäistä, mikä osoittaa todeksi jo kauan
tunnetun tosiasian: hanhinaaraat ovat uskollisia syntymäseudulleen ja palaavat
sinne pesimään. Koirasvaihtoa voi tapahtua enemmän, mutta sitä ei voida mitata nyt
käytetyllä menetelmällä.
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Kuva 3. Kiljuhanhen mitokondriotyyppien suhteelliset osuudet tutkituissa pesi mä-, muuttolevähdys- ja talvehtimispopulaatioissa. W = läntisen levinneisyysalueen mitokondriotyyppi ja E = itäisen alueen tyyppi. Tyyppien esiintymisalueet kohtaavat Jamalin ja
Taimyrin paikkeilla. Populaatiossa "väärää" tyyppiä kantavat yksilöt (esim E1 Lapissa)
osoittavat yksilöiden siirtyneen alueelta toiselle.
Figure 3. Propartian af different mitachandrian types in studied breeding, migratian and
wintering papulatians af the Lesser White-fronted Gaase. W = western, E = eastern types.

19

Kiljuhanhen suojelu 1997-1998

Mitä tehdyt havainnot vaikuttavat kiljuhanhen suojeluun? Ensinnäkin Pohjolan
kiljuhanhikanta on erillisyksikkö, jonka
suojelua on käsiteltävä erityiskysymyksenä (vaikka koko maailman hupeneva kiljuhanhikanta ansaitsee suojelua ja suurin osa
toimenpiteistä on itsestään selvästi yhteisiä). Toiseksi, Suomen kiljuhanhia ei voi
korvata tai tukea siperialaisilla, koska ne
eivät ole perinnöllisesti samanlaisia. Perinnöllinen monimuotoisuus (diversiteetti) on suojelemisen arvoinen asia sinänsä.
Tutkimusryhmä on tutkinut myös muutaman yksilön Hailuodon kiljuhanhitarhasta. Ne edustavat ruotsalaisen palautusistutusprojektin linjoja, joiden alkuperä jäljittyy eurooppalaisen tarhaushistorian hämärään. Tämän tutkimuksen tuottama ikävä
havainto on, että tuo tarhakanta ei edusta
Pohjolan kiljuhanhikantaa, vaan on alkuperältään sekalainen. Lintutarhahistoria tietenkin vihjaa tällaiseen ilman mitään geenitestejäkin, mutta geenitestien perusteella
suositus on, että kyseistä kantaa ei käytetä
tuki- tai palautusistutuksiin. Tämänsisältöinen päätös tehtiinkin Helsingissä kevättalvella 1998 jäijestetyn Ympäristöministeriön kokoon kutsuman kansainvälisen kiljuhanhiseminaarin loppupäätelmänä.

Kiljuhanhien tarhauksessa uusi suunta
Kevään 1998 seminaarin päätelmiin sisältyy myös, että Suomen nykyinen tarhakanta pyritään jatkossa - jos mahdollistakorvaamaan luonnonvaraisilla, läntiseen
tyyppiin kuuluvilla linnuilla. Uuden, geenipankkina toimivan tarhakannan luonti
voisi tapahtua esim. siirtämällä "läntistä
tyyppiä" edustavien, luonnonvaraisten
kiljuhanhien munia Suomen kiljuhanhitarhoille. Tätä uutta tarhakantaa olisi tarkoitus ylläpitää tarhassa geenireservinä
siltä varalta, että Pohjolan alkuperäinen
kiljuhanhikanta tulevaisuudessa kuolisi
sukupuuttoon. Ainakaan lyhyellä aikavälillä tarhakantaa ei siirtoistutettaisi luontoon, vaan tarhauksen päätavoitteena olisi
geneettisesti Pohjolan kiljuhanhia edustavan tarhakannan ylläpito tulevaisuudessa
mahdollisesti tarvittavia istutuksia varten.
Uuden geenipankkitarhan perustamisen
käytännön toteutus ja toiminnan rahoitus
ovat kuitenkin täysin avoimia.
Vuosina 1989-1997 istutettiin Suomen
luontoon 148 kiljukasta Hailuodon ja
Hämeenkosken tarhoilta luonnonkannan
tukemiseksi. Viimeisimmät istutukset tehtiin v. 1997, kun Kevon luonnonpuistoon
vapautettiin seitsemän istukashanhea. Suomessa tehtyjen istutusten ongelmana on ol-
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lut mm. istukkaiden liika luottavaisuus ihmisiä kohtaan. Ennen satelliittilähettimien
aikaa toivottiin, että sinirengaskaulaiset istukkaat liittyessään villien kiljuhanhien
parviin paljastaisivat Pohjoismaiden alkuperäisen kannan talvehtimisalueet, jotta
suojelutoimet päästäisiin kohdistamaan oikeisiin paikkoihin. Ruotsalaisen istutusjärjestelmän tavoitteena taas on ollut kääntää
muuttoreitti kaakon suunnasta Länsi-Eurooppaan, missä kaikkien talvehtivien hanhilaj ien kannat ovat kasvaneet voimakkaasti. Tässä on myös onnistuttu käyttämällä
puolikesyjä, Ruotsissa pesiviä ja Hollannissa talvehtivia valkoposkihanhia kiljuhanhen poikasten keinoemoina. Ruotsin Lappiin on syntynyt 15 vuodessa muutamanparin kokoinen, uusi, pesivä kiljuhanhikanta,
joka muuttaa talveksi Hollantiin.

Opinnäytetöitä kiljuhanhesta
Keväällä 1997 valmistui Urban Fribergin
gradua vastaava opinnäytetyö Uumajan
maatalousyliopistossa Ruotsissa kiljuhanhen ympäristönvalinnasta pesimäpaikoilla
(Friberg 1997). Aineisto on suurimmaksi
osaksi Suomesta, osin Norjan lähialueilta.
Kiljuhanhipaikat ovat työryhmän vuosien
aikana löytämiä ja vertailukohteet arvottuja. Aineistoa analysoitiin monimuuttujamenetelmin. Elinympäristöjä käsiteltiin
kahdella eri tasolla, karttatyöskentelynä ja
kasvillisuustasolla. Kiljuhanhet välttivät
kyliä ja teitä ja suosivat vesistöistä ja rikkonaista maastoa. Pesimäalueiden kiljuhanhibiotoopit olivat keskimäärin avoimempia kuin vertailualueet. Tutkimuksen
mukaan kiljuhanhet suosivat pullosaraa
kesällä ja hentosuolaketta keväällä.
Toinen opinnäytetyö valmistui v. 1998
Oulun yliopistossa. Marika Niemelä tutki
kiljuhanhen ravinnonvalintaa Perämeren
kevätlevähdysalueilla (Niemelä 1998).
Menetelminä käytettiin hanhien ulostenäytteiden analysointia sekä kasvillisuuden kartoitusta maastossa. Näin päästiin
sen jäljille, suosivatko hanhet joitain kasveja ravinnossaan enemmän kuin niitä on
maastossa tarjolla. Eniten kiljukkaat käyttivät järjestyksessä punanataa, j ärviruokoa
ja luhtakastikkaa. Hanhet kuitenkin suosivat suhteessa tarjolla olevuuteen erityisesti
järviruokoa, hentosuolakettaja punanataa.

Suojelutyön tulevaisuus
Life-projektin viimeisen kenttäkauden
1999 aikana yritetään jälleen saada satelliittilähettimien avulla lisätietoa muuttoleväh-

dys- ja talvehtimispaikoista. Syksyllä 1998
löytyneet uudet kohteet Kazakstanin nykyisen pääkaupungin, Astanan lounaispuolella, Kurgaldzhinojärvillä ja Kaspianmeren luoteisrannikolla sekä mahdolliset uudet, löytyvät paikat yritetään tutkia ensi
syksyn ja alkutalven aikana, mutta osa tästä
työstä jää vuoden 2000 puolelle. Kiljuhanhen Perämeren rannikon levähdyspaikoille
ja Varanginvuonon Skjåholmille yritetään
saada metsästys- ja liikkumiskielto ainakin
kiljuhanhen muuttoajaksi.
Life-projektin tuottama tietous kerätään loppuraporttiin ja välitetään kunkin
kohdemaan luonnonsuojelu- ja metsästysviranomaisten tietoon. Kiljuhanhen suojelun tehostamiseksi tehdään ehdotuksia
esim. tiettyjen keskeisten yöpymisjärvien
metsästysrauhoituksesta, suojelualueiden
muodostamisesta, niiden vartioinnin tehostamisesta jne. Tietoa välitetään myös
kansainvälisten suojeluprojektien käyttöön esim. kansainvälisessä WWF:ssä,
BirdLife Intemationalissa ja UNEP:ssa
(YK:n kehitysohjelma).
Lifenjälkeistä toimintaa varten Metsähallituksen Ylä-Lapin luonnonhoitoalue
onjo ottanut päävastuun kiljuhanhen pesimäalueiden inventoinnista ja suojelusta
Suomessa sisällyttämällä kiljukkaan tärkeimpien vastuulajiensa joukkoon mm.
naalin ja tunturihaukan kanssa. Myös
muut, jatkuvuutta vaativat, seurantaluonteiset tehtävät yritetään vähitellen siirtää
kunkin alueen viranomaisten vastuulle.
Näin kiljuhanhityöryhmä voisi oman toimintansa suunnittelussa keskittyä uusiin ja
akuutteihin kohteisiin.
Kiljuhanhikannan vuonna 1985 aloitettu kevätseuranta Perämerellä ja kymmenen vuotta myöhemmin aloitettu syysseuranta Varanginvuonolla jatkuvat tulevaisuudessakin, ja myös Viron Matsalun
Haeskan alueen seurannasta yritetään
luoda perinne yhdessä virolaisten omitologien kanssa. N01jalaiset jatkavat seurantatyötään keväin syksyin Porsanginvuonolla. Unkarin Hortobagyn luonnonsuojelualue ja sen henkilökunta yritetään
kytkeä entistä tiiviimmin kansainväliseen
seurantaan. Kansainvälinen laskentaretki
menetelmien yhdenmukaistamiseksi on
tarpeen. Yhteistyötä ja opiskelijavaihtoa
Kreikan yliopistojen, Kreikan WWF:n ja
Kerkinijärvenja Evroksen suiston suojelualueen kanssa jatketaan. Pohjoismaiden
lähialueilla tehdään inventointiretkiä
Kuolan niemimaalle luultavasti kesinä
2000 ja 2001. Kaninin niemimaalle perustetun suojelualueen tilannetta ja kiljuhanhimäärien kehitystä seurataan yrittämällä
järjestää alueelle tutkimusretkiä muuta-
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man vuoden välein. Läntisen pääpopulaation muuton solmukohdassa, Luoteis-Kazakstanissa, syyslaskennoista yritetään
luoda pysyvä käytäntö. Vastuu siirretään
asteittain paikallisille, mutta mikään ei
estä suomalaisiakaan osallistumasta laskentoihin silloin tällöin tai tekemästä siellä esim. erikoistutkimuksia- alue on suhteellisen halvalla mm. junalla tavoitettavissa.
Kaikilla alueilla,joista onjo riittävästi
tietoa, painopiste siin-etään yhä enemmän
käytännön suojelutoimiin Life-projektin
ajan jatkuneen, intensiivisen tiedonkeruuvaiheen jälkeen. Yhteydenpitoa mahdollisten talvehtimisalueiden
KeskiAasian maiden, Iranin jne. - viranomaisiin ja tutkijoihin tehostetaan ja etsitään
kustakin maasta yhdyshenkilö Wetlands
Intemationalin kansainvälisen kiljuhanhityöryhmän yhteyteen. Kaikkialla yritetään saada kokoon käsitys kiljuhanhen
esiintymisestä ja siihen kohdistuvasta
metsästyspaineesta ja pyritään edistämään suojelua paikallisiin oloihin parhaiten soveltuvin keinoin. Neuvotteluissa,
toimenpiteiden järjestämisessä ja rahoituksessa tarvitaan Suomen ympäristöministeriön ja EU :n kasvavaa panosta. Tämä
onkin luontevaa, sillä vuonna 1996
Euroopan neuvosto julkaisi kiljuhanhen
suojelun kansainvälisen toimintasuunnitelman (Madsen 1996), jonka maakohtaisista toimintasuosituksista suurin osa on
vielä toimeenpanematta. Life-projekti ja
kansainvälinen toiminta ovat toimintasuunnitelman julkaisun jälkeen tuottaneet kosolti uutta tietoa, ja yksi lähiajan
tehtävä onkin kansainvälisen toimintasuunnitelman päivittäminen.
Kiljuhanhen biologiasta kertynyttä tietoa käsitellään ja julkaistaan entistä j ätj estelmällisemmin, jotta suojelutoimille saadaan nykyistäkin vankempi pohja. Mm.
DNA-menetelmin tehtävä populaatiotutkimus valmistuu vuosina 1999-2000.
Työn alla ovat mm. kiljuhanhen sukupuuttoriskin arviointi ja kannankehitysennusteet, pesimätulokseen vaikuttavat tekijät ja
monet muut lajin ekologiaan liittyvät kysymykset.
Seurantojen tuloksista riippuu, kuinka
paljon lisätyötä on tehtävä mm. satelliittivaljastuksessa ja uusien paikkojen etsinnässä. Vasta kiistaton populaation kasvu
osoittaa, että suojelutoimet ovat riittäviä.
Taloudellisesti Life-projektin päättyminen
vuodenvaihteessa 1999-2000 merkitsee
paluuta normaaliin niukkuuden aikaan, eli
jokaiselle toimelle joudutaan keräämään
erillinen rahoitus. Myös vapaaehtoisen
työn merkitys korostuu entisestään.
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Kiitokset

Kiitoksemme kuuluu sille laajalle joukolle,
joka on kuluneina vuosina osallistunut pyyteettömästi kiljuhanhen suojeluun. Työhön
tarvitaan voimavaroja jatkossakin, ja kiljuhanhen parissa työskentelystä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kirjoittajiin.
Summary: Monitoring of the Lesser
White-fronted Goose in 1997 and 1998
The Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus,
below abbreviated to LWfG) is the most threatened
arctic goose species of the Palearctic region. The recent estimate of world population is c. 25 000-30 000
individuals. The population decline in the years
1970-1990 e.g. in Europe has been most likely over
20%. The endangered status of LWfG is in some
cases underestimated; e.g. in the BirdLife International's publication "Birds in Europe: theirconservation status" LWfG is defined as "vulnerable", although according to the criteria the species should be
relegated to the "endangered" Category.
In recent years, actions for protecting LWfG
have become more and more international and worldwide. Conservation efforts have been targeted increasingly at the main population breeding in northern Siberia. Japanese and Chinese teams have begun
to work in closer co-operation with Fennoscandian
ones. In 1999 also saw the first joint publication of the
Norwegian and Finnish LWfG working groups
(Tolvanen et al. 1999c). In Finland, the LWfG
Life-Nature project supported by the European Union has given more opportunities for protection measures and research during the last two years.
Spring migration of LWfG has been monitored
on the Bothnian Bay coast since 1985. In 1997 and
1998 the monitoring took place in four different sites
during the period ca. 4.-25.5. In 1997, ca.30 individuals were observed, whereas in 1998 the number was
the highest for the last four years: 45 birds were seen.
A very interesting observation in Hailuoto was a staging colour-ringed individual, which was ringed in
1995 in Finnmark, Norway. It was also seen in Estonia before its arrival at Hailuoto.
For the first time in the history of monitoring in
the Bothnia Bay area, pairs individually identified by
the belly patch pattern were compared between
northern Norway and Bothnian Bay staging sites. Out
of 11 pairs compared, seven was found to be the same
pairs staging in both places.
In spring 1998 a minimum count of 31 LWfG
were observed at Haeska, on the northern shore of
Matsalu Bay, western Estonia. It is likely that the true
figure of geese was even higher, and it was revealed
that at !east some of these geese were the same individuals as migrate via Finland. This was indicated by
observation of a colour-ringed individual controlled
later on also in Finland and in Norway.
During the summer of 1997 and 1998 extensive
surveys of potential breeding sites for LWfG were
made, mainly in Finnish Lapland but to some extent
also in Swedish and Norwegian Lapland. Hard
weather conditions - thick snow cover and a late
spring - made fieldwork difficult in 1998. In 1997
only one flock of probable LWfG was seen. In 1998, a
flock of 9 individuals and one pair in suitable breeding habitat was found. Despite this, no confirmed
breeding was established in either year. As part of the
Finnish conservation projects for the Arctic Fox and
LWfG an intensive hunting programme of the Red
Fox was implemented in Finnish Lapland.
In 1997 two survey teams to the Yamal and
Taimyr Peninsulas in Northern Siberia were carried

out. The airo of the expeditions was to satellite tag
LWfG in order to follow-up their migration routes
and reveal their still mainly unknown wintering sites.
The total number of satellite-tagged individuals in the
world in 1997-1998 was 16 individuals: four in
spring staging places in Norway, six in summer on
Yamal, and a further six in summer at Taimyr. In
1998, three adult LWfG were tagged on Yamal and
three adult birds on Taimyr. In 1997, only one transmitter of a bird from Yamal functioned, and it also
went silent after a 2400-kilometre journey. The last
signals came near the town of Aktyubinsk in western
Kazakstan north of the Caspian Sea. In 1998, ali three
LWfG tagged in Taimyr successfully started their autumn migration, but one of the transmitters was silenced already on western Taimyr and another in central Kazakstan. The third individual flew to the western coast of the Caspian Sea. The last signal was received on 8 November from Dagestan. It was unclear
whether this individual reach its wintering grounds,
but later on it was confirmed that unfortunately this
bird and its mate (in Kazakstan) had been shot.
In October 1995 the steppe area in north-western
Kazakstan was revealed by satellite tracking of a
Finnish LWfG to be the main autumn staging site for
European and Western Siberian LWfG population.
This was confirmed by the recoveries of two colour-ringed Finnish LWfG shot in the same area in October 1995. In October 1996 aFinnish LWfGexpedition estimated about 7900 LWfG staging in the area.
In May 1997 the total number of geese seen during
the trip was ca. 52 000 of which ca. 2000 were LWfG
(3,5% of the total). In October 1998 the total number
of geese was estimated to be ca. 293 000, including a
minimum estimate of ca. 7 300 LWfG (2,8%) (Table
1).

Since the instigation in 1995 of monitoring
post-breeding populations of LWfG staging in
Skjåholmen island and in the Varangerfjord, this
work has been the responsibility of the Finnish LWfG
working group. The monitoring takes place at the end
of August. The number of geese staging in the
Varangerfjord area has been decreasing during the
monitoring period (Fig. 1), as has the proportion of
juveniles. The low figure for 1998 probably reflect
the late spring and unfavourable breeding conditions,
which possibly resulted in the geese migrating to
moulting areas in Western Russia already in summer.
Spring monitoring in the Varangerfjord was first
implemented in 1998: 13 LWFG were seen on the
mainland in five different places.
The majority of the presently known wintering
LWfG in Europe spend their winter in Greece. The
largest concentrations have been observed in the
Evros delta on the border between Greece and Turkey. The locations of a Norwegian satellite-tagged individual suggest that the majority ofLWfG wintering
in Greece are of Fennoscandian origin. In January-March 1997 two Finnish field workers monitored the numbers and the distribution of LWfG in
Greece. Altogether c. 70 individuals were observed.
One of these was an individual carrying a green colour-neck-ring, the bird being most likely of Finnish
wild origin.
Japanese and Chinese goose researchers have
done pioneering work studying and protecting the
Eastern Asian LWfG population. In 1996 it was revealed that a total of 13 700 LWfG were wintering at
East Dongting Lake, Hunan, China. This is the largest
number counted in wintering sites in the world for
over 20 years. In February 1999 a Finnish-Norwegian-Japanese expedition visited the same wintering
sites at East-Dongting Lake. The group estimated a
minimum number of 11500 LWfG, the largest flock
being over 6 000 birds. One of the main threats to
LWfG in China is illegal hunting (e.g. in the Dongting
Lake area especially by poisoning) even in protected
areas. The LWfG is not protected in China.
During the last four last years a genetic study of
LWfG populations has been going on at the Univer-
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sity of Oulu. The main aim of research has been to reveal does the world LWFG population consists of
separate genetic subgroups or is the whole population
more or less a genetically uniförm entity. The data on
the genetic composition of LWfG populations is
based on specimens from Fennoscandia, the Yamal
and Taimyr peninsulas, Kazakstan, and China. Results of the studies show that the Fennoscandian
subpopulation is unique in terms of the genetic structure and it should be treated as an independent conservation management unit. The present Fennoscandian captive stock should not be mixed with the
Fennoscandian wild population, because the captive
stock consists of the different types mixed together.
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