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iljuhanhen suojelussa on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana koettu sekä hyviä
että huonoja hetkiä. Ehkä pahiten kiljuhanhen suojelua hidastaa edelleen se,
että läntisen pääpopulaation talvehtimisalueita ja muuttoreittejä ei vieläkään
tunneta riittävän hyvin. Näille alueille
kohdistuvat lajin säilymistä eniten vaarantavat uhkatekijät, laiton ja osin vielä laillinenkin metsästys sekä kosteikkojen kuivatus ja tuhoaminen. Lisäksi
Suomella on vielä oma kansallinen häpeäpilkkunsa: kaikkia kiljuhanhen perinteisiä esiintymisalueita Perämerellä
ei ole saatu metsästysrauhoituksen piiriin, vaikka näiltä on syksyisiä kiljuhanhihavaintoj a vielä 1990-luvulta.
Kansainvälisesti kiljuhanhen suojelutyötä on pitkään rasittanut eri toimijoiden välinen ristiriita siitä, pitäisikö Fennoskandian kantaa tukea istutuksin, vaikka tarhakanta on osoitettu tähän sopimattomaksi mm. tundrahanhiristeymien takia. Asiasta on käyty keskustelua mm.
Suomen Luonnon numeroissa 3/2003 ja
4/2003. WWF:n kiljuhanhityöryhmä on
halunnut nykyisessä tilanteessa korostaa
luonnonvaraisen kannan suojelun kiireellisyyttä, koska villejä kiljuhanhia on
olemassa vielä elinvoimainen populaatio (maailmankanta 25 000-30 000 yksilöä keskitalvella; Lorentsen ym. 1999)
ja syyt taantuman takana ja keinot kannan kehityksen kääntämiseksi nousuun
ovat tiedossa (Markkola & Lampila
2003). Mikäli kanta kuitenkin taantuu
sukupuuton partaalle, voidaan istutukset
aloittaa tarvittaessa. Tämänhetkisessä tilanteessa niille ei ole tarvetta. Ish1tukset
hyödyttävät aina vain yhtä lajia (jos sitäkään), kun taas villien kiljuhanhien
esiintymisalueiden suojelu koituu myös
monien muiden uhanalaisten kosteikkolajien hyödyksi (linnuista esim. lumikurki, kaitanokkakuovi ja valkopääsorsa).
Hyviäkin uutisia kiljuhanhen suojeluun liittyen on siis h11lut. Ehkä merkittävin positiivinen uutinen on läntisimmän kiljuhanhen muuttoreitin Fennoskandia-Viro--Saksa-Unkari-Kreikka ja
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Riittävän kattava turvallisten lepäily- ja talvehtimisalueiden verkko on elinehto kiljuhanhen
säilymiselle. © Petteri Tolvanen, Kulykol Kazakstan, lokakuu 2002
A sufficiently extensive network of safe staging and wintering areas is key to the survival of
the Lesser White-fronted Goose. © Petteri Tolvanen, Kulykol Kazakhstan, October 2002

Turkki suojeluun tähtäävän Life-projektin valmisteluun myönnetty EU:n rahoitus. Lisäksi Luoteis-Kazakstanissa on
saatu aikaan WWF:n ja paikallisten viranomaisten yhteistyönä merkittävä kosteikkojen suojeluun ja ekoturismin kehittämiseen tähtäävä hanke. Ilahduttavia
ovat myös Fennoskandian populaation
kahden viime vuoden hyvät pesimätulokset.

Kiljuhanhen kevätmuutto
Perämerellä
Perämeren rannikko oli Itämeren piirissä pitkään ainoa tunnettu kiljuhanhen levähdyspaikka sitten 1970-luvun,
jolloin kiljuhanhet katosivat etelämpää
Pohjanlahden rannikolta ja Ruotsin
puolelta Västerbottenin rannikolta
(mm. Soikkeli 1973, Markkola 2001).
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1990-luvun lopulla paljastui, että Perämerellä !epäilevät kiljuhanhet, jotka
tulevat Unkarin kautta Kreikan ja Turkin rajamailla sijaitsevilta talvehtimispaikoilta, levähtävät myös Länsi-Virossa Matsalunlahdella ja Haapsalunlahdella (mm. Aarvak ym. 2000, Pynnönen & Tolvanen 2001 ). Oulun seudulla perinteiset kiljuhanhipaikat ovat
Hailuodon kaakkoisosa, Siikajoen ja
Lumijoen rajan rantaniityt sekä Liminganlahti, etenkin sen Lumijoen
puoleinen osa. Varsinkin Hailuoto on
ollut tunnettu kiljuhanhien muuttolevähdyspaikkajo 1800-luvulla: Sandmanin (1892) mukaan kiljukkaita tavattiin
"valtavia laumoja". 1900-luvun alussa
muuttajia arvioitiin olleen keväällä ainakin 10 000 yksilöä (Merikallio
1910). Syysmuutolla kiljuhanhia sanotaan olleen samoilla paikoilla vielä
enemmän (mm. Virkkula 1926). Perämerellä !epäilevien kiljuhanhien jokakeväinen tehotarkkailu,jossa yksilöllisten mahalaikkujen tunnistamisen avulla on päästy lähes yksilön tarkkuuteen,
alkoi vuonna 1985. Yksilöiden erottelu
perustuu sekä maastossa saatuun käsitykseen että videoaineistoon, jonka
analysoi vuosien 2001-2002 osalta Ari
Leinonen. Kuten edellisenäkin keväänä, vuonna 2001 havaittiin vain aikuisia kiljuhanhia. Tämä ei ollut suuri yllätys, sillä Porsanginvuonolla, missä
suurin osa Pohjoismaiden kiljuhanhista kokoontuu syksyllä ainakin onnistuneen pesinnän jälkeen, nähtiin syksyllä 2000 vain kaksi poikasta ja kahdeksan aikuista lintua - kaikkien aikojen
pienin määrä (Aarvak & 0ien 2001).

Kevät 2001
Keväällä 2001 jäät sulivat lauhan talven jälkeen nopeasti. Ensimmäiset kiljuhanhet, kuusi yksilöä, saapuivat 7.5.,
mikä on tyypillinen lepäilyjakson alkamisajankohta (mm. Markkola 2001).
Kevään kiljuhanhimäärä, 19 yksilöä, oli
koko tarkkailujakson heikoin. Vähentymistä edellisvuodesta oli 7 yksilöä.
Kaksi paria oli paikalla vielä 15.5.,
mutta seuraavana päivänä ne olivat jo
jatkaneet muuttoa. Lepäilyjakson päättyminen oli kaksi päivää edellisvuotta
varhaisempi ja noin 5 päivää keskimääräistä aikaisempi. Keskimäärin kiljuhanhiyksilöt olivat Oulun seudulla hieman yli 4 vuorokautta, pisimpään viipyneet 7 vuorokautta, jotkut vain vuorokauden. Esimerkiksi vuonna 2000
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yksilöiden keskimääräinen oleskeluaika oli 6 vuorokautta (Markkola 2001 ).
Keväällä 2001
kuten jo kahtena
vuonna aikaisemmin kiljuhanhet oleskelivat etupäässä Natura-alueiden ulkopuolella olevilla rantaniityillä, joille vuonna
1998 perustettiin laidun maatalouden
ympäristötuen erityistuella. Alueen suojelu ollaan turvaamassa muodostamalla
sinne luonnonsuojelulain mukainen
luontotyyppialue. Keväällä 2001 kiljuhanhet ruokailivat selvästi tavallista vähemmän pelloilla.

Kevät 2002
Vähäsateisessa huhtikuussa 2002 oli
kaksi lämpöaaltoa, joista jälkimmäinen
oli 20.-30.4. Sen aikana rikottiin monin
paikoin lämpöennätyksiä. Tenninen kasvukausi alkoi Oulun seudulla jo huhtikuun puolella (22.4.), noin kaksi viikkoa normaalia aiemmin. Myös jäät sulivat aikaisin: 12.5. mennessä kaikki rannikkovedet olivat auki. Ensimmäiset kiljuhanhet, yhteensä kuusi yksilöä, saapuivat jo 30.4., lähes viikkoa aikaisempaa
muuton alkamisennätystä varhaisemmin.
Toukokuun 5. päivänä saapui viisi yksilöä lisää. Osa näistä jatkoi matkaansa
pohjoiseen jo 8.5. Toukokuun 10. päivänä nähtiin jälleen 8 kiljuhanhea, joista kolme yksilöä oli samoja kuin aiemmin nähdyt. Koko kevään 2002 tarkkailujakson kokonaismääräksi tuli vain 1116 kiljuhanhea. Tarkkaa yksilömäärää ei
saatu selvitettyä, sillä kaikkia yksilöitä
ei onnistuttu tallentamaan videolle. Alueen viimeinen kiljuhanhihavainto saatiin
tarkkailun ulkopuolelta, kun Lumijoen
Varjakassa nähtiin 19 .5. yksinäinen 2-kv
kiljuhanhi merihanhien seurassa lentämässä Liminganlahden suuntaan.
Keväällä 2002 kiljuhanhet viipyivät
Oulun seudulla 4,4-6,9 vuorokautta, tulkinnasta riippuen. Pisimpään viipyneet
olivat paikalla 9 vuorokautta,jotkut mahdollisesti vain yhden vuorokauden. Lepäilyjakso päättyi nyt 10.5., viisi päivää
aikaisemmin kuin 2001 ja viikkoa aikaisemmin kuin kaksi vuotta sitten. Poikkeuksellisen lämmin ja pitkälle edennyt
kevään tulo luultavasti joudutti hanhien
muuttoa. Ensimmäisenä saapuneet kuusi kiljuhanhea viihtyivät aluksi rantaniityn lisäksi pelloilla: 1.-5.5. linnut nähtiin päivittäin seitsemän eri kertaa ruokailemassa pelloilla. Tämän jälkeen 6.10.5. kiljukkaat laidunsivat vain rantaniityllä. Tarkkailu lopetettiin 15.5. eli
ennen pitkän ajan keskiarvon mukaista

huippupäivää (n. 17.5.). On mahdollista, että poikkeuksellisen aikaisen muuttokauden ja myös tarkkailun aikaisen
lopettamisen takia muitakin kuin Varjakan (19.5.) yksilö jäi näkemättä. Lepäilyjakson kesto tarkkailuaikana, 11 päivää, on hyvin lyhyt. Varjakan yksilön
mukaan otto pidentää kauden 20 vuorokauteen eli "vanhojen hyvien aikojen"
lukuihin. Laajemmin tarkasteltuna kiljuhanhien lepäilyjakso Oulun seudulla
olikin keväällä 2002 ehkä molemmista
päistään venähtänyt, sillä ensimmäisten
yksilöiden saapuessa Pohjois-Norjaan
viimeisiä viivytteli vielä Unkarissa.
Kevään 2002 kiljuhanhimäärä oli
koko tarkkailujakson pienin. Keväässä
oli kuitenkin sellainen erikoispiirre, että
Virossa havaitut kiljukkaat eivät juuri
levähtäneet Oulun seudulla, ja Oulun
seudulle tuli valtaosa kiljuhanhista Viron ohi. Vuonna 2001 Viron (13 yksilöä) ja Suomen (n. 19 yksilöä) yhteinen kokonaisyksilömäärä oli 19 yksilöä, mutta vuonna 2002 enemmän, noin
25. Molemmissa paikoissa vieraili varmasti vain yksi pari ja todennäköisesti
kolme nuorta.
Toisin kuin vuonna 2001, keväällä
2002 havaittiin myös nuoria kiljuhanhia. Tätä osattiin odottaakin, sillä Porsanginvuonolla nähtiin syksyllä 2001
62 kiljuhanhea, joista nuoria lintuja oli
38 yksilöä 12 poikueessa. Poikasten ja
poikueiden määrä oli toiseksi korkein
kautta Porsanginvuonon syystarkkailun
historian.
Ilahduttavaa keväällä 2002 oli monessa paikassa todettu numien (2-kv) lintujen esiintyminen yhteensä niitä nähtiin Virossa ja Suomessa noin 14 yksilöä, kun vuonna 2001 nuoria ei nähty
yhtään. Lisäksi nuoria kiljuhanhia nähtiin yllättäen kahdella muullakin paikalla Suomessa: nuori yksilö kuuden metsähanhen seurassa Sallan Jouttenaavalla 22.5.2002, nuori yksilö 13 metsähanhen seurassa Kuhmon Kalliojärvellä toukokuussa 2002. Samalla aikuisten lintujen määrä kuitenkin väheni. Havaittu aikuisten lintujen väheneminen saattaa olla
merkki metsästyksen aiheuttamasta
kuolleisuudesta talvikauden aikana.
Saattaa tosin olla, että kaikkia vanhoja
lintuja ei kevättarkkailuissa havaittu, sillä
yleensä vanhat linnut selviytyvät talvesta paremmin kuin nuoret. Norjan keväiden 2001 ja 2002 aineiston ve1iailu Viroon ja Suomen aineistoihin on vielä tekemättä,ja saattaa paljastaa, että osa linnuista on mennyt Viron ja Suomen levähdyspaikat ohittaen Norjaan.
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Suojelun tehostamisella
Perämerellä on kiire
Uudessa uhanalaisluokituksessa (Rassi
ym. 2001) kiljuhanhi on äärimmäisen
uhanalainen (CR) viiden muun lintulajin ohella. Äärimmäisen uhanalaisten
lajien kaikki potentiaaliset esiintymispaikat pitää suojella. Kiljuhanhi muistuttaa
metsästettäviä hanhilajeja, ja sen tärkeimmäksi uhaksi on osoitettu metsästys. Kiljuhanhien Oulun seudun levähdyspaikoista vasta Säärenperä on saatu
kattavan metsästysrauhoituksen piirin.
Pitkällä aikavälillä tärkein kiljuhanhien syyslevähdysalue Perämerellä,
Hailuodon kaakkoisosa, on kuitenkin
vielä vailla metsästysrauhoitusta. Vetoomuksia metsästysrauhoituksen saamiseksi alueelle on esitetty useita kertoja
1990-luvun puolivälistä lähtien, ja
aluetta on suojeltu mm. Liminganlahden Life-projektin yhteydessä. Metsästysrauhoituksen tarve oli voimakkaasti
esillä myös Liminganlahti-Life-hankkeen paikallistyöryhmässä ja alueelle
laaditussa käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksessa (Markkola & Merilä
1998). Kiljuhanhialueiden metsästysrauhoituksen kohtalo on ilman erityisesti perusteltavia pakkotoimia tällä
hetkellä maanomistajien käsissä, sillä
Hailuodon kiljuhanhialueella ovat jo
voimassa suojelusopimukset.
Viimeksi syksyllä 2001 Suomen kiljuhanhityöryhmä vetosi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen Tömpän-Isomatalan alueen saamiseksi metsästysrauhoituksen piiriin. Myös kansainvälinen kiljuhanhityöryhmä vetosi ympäristökeskukseen ja -ministeriöön. Vetoomuksista huolimatta ympäristökeskus esitti maaliskuussa 2002
Hailuodon jakokunnalle uusia metsästysrauhoitusalueita kiljuhanhien kannalta vähemmän merkittäville paikoille, ja jakokunnan yleiskokous ne myös
hyväksyi.

Suomen Lapin pesimäalueet
Lapissa kiljuhanhien tarkkailun painopistettä on viime vuosina siirretty pois
pesimäalueilta, sillä laajojen potentiaalisten pesimäalueiden inventointi on
työlästä ja kallista. Lisäksi kiljuhanhipopulaatioiden tärkeimpien uhkatekijöiden on arveltu olevan pesimisalueiden ulkopuolella. Silti vuosittain on
Metsähallituksen rahoituksen turvin
tehty pienimuotoinen perinteisen pesi6
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mäalueen ydinosien kartoitus. Lisäksi
aluetta on kartoitettu vuosittain naalien
etsinnän yhteydessä. Vuonna 2001 ei
pesimäalueella kiljuhanhia nähty, mutta 2002 tehtiin yksi havainto: 2.7. yksi
yksilö viiden metsähanhen parvessa
Kaldoaivin erämaaalueella (Petteri Polojärvi ). Muutamia kiljuhanhipareja
voinee pesiä edelleen Suomen puolella, mutta viimeinen varmistettu pesintä
Suomesta on vuodelta 1995.

Tenojoen laakson
kevättarkkailut
Tenojoen laakson rantapellot toimivat
kiljuhanhien lepäilyalueena ainakin joinakin vuosina. Vuonna 2001 havaittiin
Tenonlaaksossa yhteensä viisi aikuista
yksilöä. Yksikään näistä ei ollut rengastettu, joten on epäselvää, ovatko nämä
Valdakissa !epäileviä lintuja. Vuonna
2002 ei Tenonlaaksossa havaittu kiljuhanhia, mutta kevät oli poikkeuksellisen lämmin ja kiljuhanhet lienevät menneet metsähanhien tapaan suoraan Tenonlaakson ohi pesimäalueilleen.

pesivästä harvasta, mutta säännöllisestä
kiljuhanhikannasta saivat vahvistusta.
Tutkitulla alueella ei pesine suurta määrää kiljuhanhia, mutta pesimäkannan tiheys saattaa Kuolassa olla silti jonkin
verran suurempi kuin Pohjoismaissa.
Alueella pesii vahva metsähanhikanta,
joka edustaa rossicus-alalajia (ns. tundrametsähanhi). Retken toinen päätavoite oli kerätä tietoa Pohjoismaissa kiljuhanhen tavoin äärimmäisen uhanalaisen
naalin esiintymisestä. Retkikunta näki
parissa viikossa yhteensä neljä naalia ja
löysi kuusi käytössä olevaa naatin pesää.
Tällä perusteella voidaan olettaa, että
naalikanta Kuolassa on selvästi tiheämpi kuin Pohjoismaissa.
Kiljuhanhen geneettisissä tutkimuksissa on todettu, että Pohjolan kiljuhanhet edustavat selvästi itäisemmistä pesimäkannoista poikkeavaa omaa tyyppiään. Kuolan kiljuhanhet edustavat todennäköisesti samaa geneettistä tyyppiä kuin muu Fennoskandian kanta.
Kuolan niemimaan kiljuhanhikannan
perusselvitystä ja seurantaa tulisikin
jatkaa.

Viron keväät hiljaisia
Kuolan niemimaan
kiljuhanhista lisätietoa
Tiedot Kuolan niemimaan kiljuhanhikannan suuruudesta ja tilasta ovat olleet hajanaisia. Lajin on sanottu olevan
harvinainen pesijä Kuolan niemimaan
pohjois- ja länsiosissa Barentsin meren
rannikolla ja saarilla. Kiljuhanhia on
sanottu esiintyvän eniten niemimaan
koillisosan sisäosissa korkeilla alueilla, 111111. Jokanga- ja Ponoi-joen välisellä alueella. Näiden alueiden vaikeakulkuisuus on asettanut rajoituksensa sille, että tietoa tilanteesta ei ole ollut paljoa saatavissa.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, WWF:n kiljuhanhityöryhmä ja
Metsähallitus toteuttivat 13.-25.6. 2001
kiljuhanhi- ja naalitutkimusmatkan
Kuolan niemimaan pohjoisosaan,
Enozero-järven ympäristöön. Osa tutkitusta alueesta kuuluu ns. Tundran
luonnonsuojelualueeseen. Kohde valittiin sillä perusteella, että siellä oli havaittu vuosina 1997 ja 1999 kiljuhanhiparvia ja tehty pesimähavainto (hav.
Ilppo Kangas).
Retkikunta havaitsi tutkimusalueella
yhteensä neljä kiljuhanhea: yhden todennäköisesti pesivän parin ja kaksi yksittäistä lintua. Venäläisten tiedot alueella

Länsi-Viro ja etenkin Matsalun- ja
Haapsalunlahtien alueet paljastuivat tärkeiksi kiljuhanhien lepäilyalueiksi vuosina 1996-1998. Huhti-toukokuussa
1998 alueella havaittiin 32 kiljuhanhea
ilman systemaattista tarkkailua. Ensimmäinen systemaattinen tarkkailu järjestettiin keväällä! 999,ja siitä lähtien tarkkailu on järjestetty vuosittain yhteistyössä Suomen kiljuhanhityöryhmän,
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen sekä Matsalun ja Siiman luonnonsuojelualueiden kesken. Vuonna 1999
nähtiin 43-51 yksilöä (Tolvanen ym.
2000),ja v. 2000 35 yksilöä (Pynnönen
& Tolvanen 2001)
Vuonna 2001 Virossa tavattiin 13 kiljuhanhea, ja 2002 vastaavasti 16 yksilöä. Määrät ovat varsin alhaisia aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2001 ei
havaittu lainkaan nuoria lintuja, mikä
osaltaan heijastelee vuoden 2000 heikkoa pesimätulosta Pohjolassa. Vuoden
2002 16 linnusta puolestaan puolet oli
nuoria. Kevät 2002 oli Virossakin poikkeuksellisen lämmin, mikä on voinut
vaikuttaa lepäilijämääriin.
Virossa !epäilee ilmeisesti pieniä määriä kiljuhanhia myös syksyisin. Vuonna
2001 jäijestettiin tarkkailu tärkeimmiksi oletetuilla alueilla Länsi-Virossa syysLINNUT-VUOSIKIRJA 2002
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Taulukko 1. Kiljuhanhien määrät Porsanginvuonolla Pohjois-Norjassa keväinä 1993-2002.
Table 1. Number of Lesser White-fronted Geese at the Porsanger Fjord, northern Norway,
in springs of 1993-2002.
Vuosi
Year

Ad parit
Ad pairs

7993

Yksinäiset ad:t
Single adults

7997

32
26
>25
23
26

1998

38

3

7999
2000

1

2001

25
27
79

2002

13

1994

7995
1996

Nuoret (2kv)
Juvenile (2cy)

Nuorten osuus
Juveni.les as %

4
4
>10
10

5,9%
7,1 %

7
5
7
6
0

3
3
3

14

Yhteismäärä
Toto/
68

56
>60
56
59

>16,7%
17,9%
11,9 %

6,0%
12,1 %

84
58

9,5 %
0%
.32,6%

41
43

63

Taulukko 2. Kiljuhanhien määrät Porsanginvuonolla Pohjois-Norjassa syksyinä 1981-2002.
Table 2. Number of Lesser White-fronted Geese at the Porsanger Fjord, northern Norway,
in autumns of 1981-2002.
Vuosi
Year

Aikuisia
Adults

Nuoria
Juveniles

Nuorten osuus
Juveniles as %

Yhteismäärä
Toto/

1981
1987
1992
1994

10
10
24
31
61
16

18
18
34

64,3 %
64,3 %

28
28
58
64
128

7995
7996
1997
1998

7999
2000
2001

2002

25
29
26
8
24
28

kuun puolivälin ja marraskuun alun välisenä aikana. Kaikkiaan nähtiin 2-3
yksilöä,ja lisäksi Puisen niemestä Matsalun lahden suulta nähtiin kolmen todennäköisen kiljuhanhen muuttoparvi. Lisäksi Nigulan-Talin alueelta LounaisVirosta on kahtena vuonna raportoitu
jopa yli neljänkymmenen kiljuhanhen
syyslepäilijämääriä. Kiljuhanhen syysmuuton piirteitä Virossa ei ole vielä tyydyttävästi selvitetty.

Varangin syysesiintyminen
historiaa?
Varanginvuono ja ennen kaikkea Skjåholmin saari lähellä vuonon pohjukkaa
paljastui kiljuhanhien syyslevähdysalueeksi, kun satelliittilähettimellä valjastettu kiljuhanhikoiras paikannettiin kyseiseltä saarelta elo-syyskuussa 1994.
Kyseinen lintu löydettiin saarelta myöhemmin peto linnun tappamana (esim.
Tolvanen ym. 1998). Seuraavana vuonna paikalla lepäili peräti 50 kiljuhanhea, ja vielä 1997 n. 40 yksilöä. Tämän
jälkeen !epäilevä kanta hiipui pois eikä
vuosina 2000-2002 ole tarkkailusta
huolimatta nähty yhtään kiljuhanhea.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2002

33
67
23
32
31
17

2
38
34

58,6 %
51,6 %
52,3 %
59,0 %
56,1 %
51,6 %
39,5 %
20,0 %
61,3 %
54,8 %

39
57
60
43
10

62
62

Syytä tähän ei tiedetä, mutta kyseessä
lienee ennemmin lepäilyalueen muuttuminen kuin itäisen Finnmarkinja pohjoisimman Suomen Lapin paikallispopulaation tuho.

Porsanginvuonolla
lepäilijämäärät vakaita
Porsanginvuonon pohjukassa sijaitsevat
Valdakin niityt ovat Fennoskandian tärkein kiljuhanhien lepäilypaikka (Aarvak ym. 1996, 1997, Aarvak & 0ien
1999, 2000, 2001). Kiljuhanhet !epäilevät alueella ennen pesintää touko-kesäkuussa ja pesinnän jälkeen elo-syyskuussa. Keväisten Valdakin lepäilijämäärien perusteella voidaan seurata
potentiaalisten pesivien parien määrää
N01jan pesimäalueilla ja toisaalta syksyn lepäilijämäärät ja ikäjakauma kertovat pesinnän onnistumisesta.
Keväällä 2001 Valdakin niityillä nähtiin 41 kiljuhanhea, kaikkien ollessa vanhoja (+2kv) lintuja ensimmäistä kertaa
Valdakin tarkkailuiden historiassa. Vuonna 2002 puolestaan lepäilijäsumma oli
42 yksilöä, joista 14 oli nuoria (2kv).
Keväisissä määrissä on jonkin verran

vaihtelua, varhaisina keväinä osa pareista
saattaa muuttaa suoraan pesimäalueilleen ja jättää Valdakissa lepäilyn kokonaan väliin. Joka tapauksessa kiljuhanhien keväisissä lepäilijärnäärissä Porsanginvuonolla ei ole tilastollisesti merkitsevää trendiä suuntaan eikä toiseen (lineaarinen regressio, p=0,215), vaan tämän aineiston perusteella Fennoskandian pesirnäkannan koko on viimeisten
kymmenen vuoden aikana ollut varsin
vakaa (taulukko 1).
Syystarkkailussa 2001 nähtiin Valdakissa kaikkiaan 62 yksilöä: 12 aikuista
paria ja niiden 38 saman kesän poikasta.
Poikkeuksellisesti ei nähty lainkaan poikasettomia pareja. Yleensäkin niiden
määrä on Valdakissa pieni suhteessa
koko populaation, sillä pesinnässään
epäonnistuneet linnut !epäilevät yleensä
muualla. Huono pesimätulos siis selittää 111111. vuoden 2000 hyvin alhaista
määrää (10 yks.). Syksyllä 2002 havaittiin täsmälleen yhtä paljon kiljukkaita
kuin edellisvuonna, mutta tällä kertaa
nuoria oli hiukan vähemmän (34 yksilöä). Joka tapauksessa kiljuhanhien pesintä on onnistunut hyvin molempina
vuosina. Myöskään syksyn lepäilijämäärissä Porsanginvuonolla ei ole merkitsevää trendiä (lineaarinen regressio,
p=0,280) tarkkailun aikana (taulukko 2).

Hyvä kiljuhanhikanta
Maloiemelskaja Tundralla
Viime aikoihin asti saatavilla olleen tiedon perusteella on näyttänyt siltä, että
Euroopan puolella ainoastaan Bolshezemelskaja Tundralla Uralin länsipuolella on merkittävä pesivä kiljuhanhikanta. Kesällä 2001 varmistui, että ItäKuolassa pesii ainakin jonkin verran
kiljuhanhia. Wetlands Internationalin
hanhikokouksessa Espanjassa joulukuussa 2002 Oleg Minejev esitteli isänsä Juri Minejevin kanssa tekemiään inventointeja Malozemelskaja Tundralla,
Petsora-joen suun tienoilla, vain 1000
kilometriä Suomesta itään (Minejev &
Minejev 2002).
Ensimmäiset tiedot alueen kiljuhanhista on merkitty muistiin 1930-luvulla. Juri Minejev havainnoi alueelle
muuttavia kiljuhanhia ensimmäistä kertaa vuonna 1978. Sittemmin Minejevit
ovat tutkineet alueen linnustoa vuosina
1979, 1982, 1986 ja 1988-2002. Pääosa kiljuhanhilöydöistä on vuosilta
1999 ja 2001 siis hyvin tuoreita. Alkukesän 2001 laskennoissa kiljuhanhia
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löytyi 256 yksilöä, joka koko alueen
vastaavien sopivien biotoopien pintaalalle yleistettynä merkitsisi peräti
1000-1500 yksilöä. Näin suoraviivaisia yleistyksiä on kuitenkin varottava,
sillä kiljuhanhet näyttävät yleensä keskittyvän pesinnässään tietyille paikoille löyhiksi yhdyskunniksi. Tavatuista
kiljuhanhista osa oli pesiviä pareja, osa
sulkimista varten parveutuneita. Pesimäalueet sijaitsivat kauempana merenrannasta, mutta parvia löytyi myös merenrannoilta ja rantalaguuneista. Kasvimaantieteellisesti kiljukasalue on avotundran eteläosaa.

Uutta tietoa Etelä-Taimyrin
pesimäalueilta
Taimyrin niemimaalla Keski-Siperiassa valjastettiin kiljuhanhia satelliittilä-

Kiljuhanhen suojelu
Taulukko 3. Runsaimpien hanhi/ojien määrät syys-lokakuussa Kulykol-järvellä Luoteis-Kazakstanissa vuosina 1996, 1998, 2000 ja 2002. (Tolvanen & Pynnönen 1998; Tolvanen
ym. 1999, 2000, 2001 ).
Table 3. Numbers for the most abundant goose species in September - Oetober at lake
Kulykol, north-western Kazakhstan, in 1996, 1998, 2000 and 2002. (Tolvanen & Pynnönen 1998; Tolvanen et af 1999, 2000, 2001 ).
Laji - Species
Tundrahanhi - White-fronted Goose
Merihanhi - Greylag Goose
Kiljuhanhi - Lesser White-fronted Goose
Punakaulahanhi - Red-breasted Goose

hettimin vuosina 1997 ja 1998 Suomen
kiljuhanhi-Life-projektinja venäläisten
yhteistyökumppanien voimin. Tällöin
löydetyt pesimäalueet sijaitsivat niemimaan eteläisissä ja mantereisissa osissa 71 °11' pohjoista leveyttä, koivuvyöhykettä vastaavassa metsätundravyöhykkeessä,jossa puuston muodostaa lehtikuusi (Markkola & Arkiomaa 1998,
0ien ym. 1999). Taimyrin eteläisimpien
kiljuhanhien on tiedetty pesivän Puto-

1996
?
?
3 400
37 000

1998

2000

2002

91 300
16 100
6 110

8 450

14 000

17 700

39 300

12 730

27000
5 000
6 000

1 420

rana-vuoristossa ja -ylätasangolla Taimyrin niemimaan etelälaidalla (mm.
Rogacheva 1992).
Romanov (2001) tutki kesällä 2001
Putorana-ylängön länsiosan järviä ja
löysi kahdelta suurelta järveltä yhteensä 130-140 parin kiljuhanhikannan.
Alueen luoteisosan järvillä alle 100 kilometrin päässä Norilskin kaupungista
oli liikaa ihmistoimintaa ja häiriöitä.
Parhaat paikat olivat syvällä erämaassa, 150-200 kilometriä kaupungista.
Molemmat kiljuhanhijärvet olivat pitkiä, jopa yli 100 km, ja kapeita. Kiljuhanhia oli keskimäärin yksi pari neljää
viittä rantakilometriä kohden. Poikueet
kerääntyivät kuitenkin yhteen, ja suurimmassa ryhmässä nähtiin 10 aikuista
ja 23 poikasta. Eteläisimmät löydetyt
pesimäpaikat (67°40') olivat 150 kilometriä etelämpänä kuin tähän asti on
tiedetty. Putorana-ylänkö sijaitsee metsätundran ja pohjoisimman taigan rajoilla, mutta korkeuden takia (max. n.
1700 m) alueen kasvillisuus on tundramaista tai vuoristoista ja paikoin hyvin
vähäpuustoista metsätundraa.

Talvi-inventoinnit Krimin
niemimaalla

Kiljuhanhia yritettiin pyytää Kazakstanissa monilla erilaisilla pyydyksillä, mutta yhtään yksilöä ei saatu kiinni eikä valjastettua satel/iittilähettimellä. © Petteri Tolvanen
A variety of traps were used in attempting to capture Lesser White-fronted Geese and fit
them with satellite transmitters in Kazakhstan, but with no success. © Petteri Tolvanen
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Aivan viime vuosiin asti Krimin alueella talvehtivista kiljuhanhista on tiedetty vain vähän. Vuosina 1998-2000 alueella on kuitenkin tehty järjestelmällisiä laskentoja, ja esim. talvella 1999/
2000 laskettiin Krimin niemimaalta 579
kiljuhanhea (Grinchenko 2001).
Ajalla 18.1.-2.2.2002 tehtiin talvi-inventointi Krimin alueelle yhteistyössä
pohjoismaisten ja ukrainalaisten omitologien kanssa. Retken ajankohtaan
sattui poikkeuksellisen kylmä sää: paikallisten mukaan kyseessä oli kylmin
talvi 50 vuoteen. Pahimmillaan pakkasta oli lähes -30 °C. Tästä johtuen myös
hanhien määrä oli poikkeuksellisen pieni. Yhteensä havaituista 103 000 hanhesta 54 100 määritettiin tundrahanhiksi, punakaulahanhia nähtiin 8 840, meLINNUT-VUOSIKIRJA 2002
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Kuva 1. Havaitut tundra- ja kiljuhanhet Krimin niemimaalla Ukrainassa tammi-helmikuussa 2002. Viivoiitetut alueet ovat perinteisiä hanhien talvehtimisalueita.
Fig. 1. Number of White-fronted Geese and Lesser White-fronted Geese observed on the
Cremean Peninsula, Ukraine, in January-February 2002. The striped areas represent the
traditiona/ wintering grounds of the geese.

rihanhia 175, kiljuhanhia 12 ja metsähanhia 5. Lisäksi havaittiin 39 700 määrittämätöntä hanhea. Hanhi en kokonaismäärä oli paikallisten ornitologien mukaan karkeasti kolmannes normaalimääristä. Myös kiljuhanhien määrä lienee ollut nonnaalia vähäisempi.
Hanhien metsästys alueella on luvallista keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Metsästys on monin paikoin
varsin intensiivistä. Hanhien suojelussa olisi Krimin alueellakin tehostamisen varaa.

Epäonninen pyyntiyritys
Kazakstanissa
Merkittävin pullonkaula kiljuhanhen
suojelussa on jo pitkään ollut se, että
nykyisiä talvehtimisalueita ei kunnolla
tunneta. Satelliittilähettimillä pesimäalueilla valjastetut linnut paljastivat
Luoteis-Kazakstanin merkittäväksi
muutonaikaiseksi lepäilyalueeksi (Tolvanen & Pynnönen 1998), mutta yhtä
Dagestaniin, Kaspianmeren länsirannikolle lentänyttä yksilöä lukuunottamatta
satellittiseuranta ei ole toistaiseksi johtanut Luoteis-Kazakstania pitemmälle.
Osasyy satelliittiseurannan ongelmiin
lienee ollut itse lähettimissä, mutta osa
linnuista on myös varmasti ammuttu
muuttomatkan varrella. Koska muuttoreitit Kazakstaniin asti tunnetaan jo, on
loogista yrittää pyyntiä Kazakstanissa.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2002

Näin olisi paremmat mahdollisuudet
siihen, että lähetin ja hanhi pääsisivät
ehjinä perille talvehtimisalueille.
Syys-lokakuussa 2002 pitkällisen
suunnittelun jälkeen päästiin vihdoin
pyyntiyritykseen. Pyynti tiedettiin etukäteen ongelmalliseksi, koska hanhien
ruokailu- ja lepäilyalueet ovat todella
laajoja ja hanhien oleskelupaikat vaihtuvat epäsäännöllisesti. Pyyntipaikaksi
valittiin Kulykol-järvi, joka aiempien
kokemusten perusteella tiedettiin kiljuhanhien tärkeimmäksi muuttolevähdysalueeksi. Silti täälläkin hanhista alle 10
% on kiljuhanhia, mikä luonnollisesti
tuo oman lisävaikeutensa pyydystämiseen.
Pyydystystavan valinta oli oma ongelmansa: hanhi en pyytämisessä usein käytettyjen kanuunaverkkojen kuljettaminen Kazakstaniin on vaivalloista ja lupabyrokratia tarvittavien räjähteiden
kuljettamiseen hankalaa. Lisäksi kanuunaverkkopyydysten liikuttelu on hidasta. Lopulta päädyttiin usean eri pyyntitavan yhdistelmään: matalaan veteen
rakennettu suuri katiskamallinen rysä,
kuminauhalla toimiva iso iskuverkko,
normaali petoverkko, sekäjalkanarupyydys. Pyynti alkoi 29.9. ja jouduttiin lopettamaan 12.10. kovan pakkasen, lumentulonja tuulen takia. Myös hanhista
valtaosa jätti alueen järven jäädyttyä.
Yhtään kiljuhanhea ei saatu kiinni
eikä valjastettua satelliittilähettimellä.
Yksi lintu oli kiinni jalkanarussa, mut-

ta onnistui rimpuilemaan itsensä irti
ennen kuin pyytäjät ehtivät paikalle.
Hanhien kokonaismäärä Kulykol-järvellä oli suurimpiin paikalla laskettuihin määriin verrattuna suhteellisen pieni, 52 000 yksilöä, verrattuna esim. vuoteen 1998,jolloin alueella oli lokakuussa peräti 160 000 hanhea. Toisaalta syksyllä 2000 hanhia oli järvellä vain 40
300 yksilöä. Suuri vaihtelu voi johtua
säästä ja muuton edistymisestä, mutta
järven pinnan luontaisilla korkeusvaihteluillakin lienee vaikutuksensa. Kiljuhanhien määrä on kuitenkin ollut yleensä Kulykol-järvellä korkea. Nytkin niiden määräksi arvioitiin 5000 yksilöä
(taulukko 3). Näiden joukossa havaittiin myös yksi värirengastettu 2kv-lintu, joka oli rengastettu 27.5.2002 Valdakin niityillä Pohjois-Norjassa.
Kiljuhanhien pesimämenestys vuonna 2002 oli ollut ilmeisen hyvä, sillä
nuorten yksilöiden osuus Kulykol-järvellä lepäilevästä populaatiosta oli peräti 44,8 % (N=268) (esim. vuonna
2000 27,0 %) keskimääräisen poikuekoon ollessa 3,27 (N=66).

Yhteistyöhanke Kaiakstanin
kosteikkojen suojelemiseksi
Kiljuhanhien satelliittiseurannan perusteella 1990-luvun puolivälissä paikallistetut Kustanain alueen kosteikot Luoteis-Kazakstanissa ovat äärimmäisen
tärkeitä muuttolevähdysalueita kilju-ja
punakaulahanhille (Branta ruficollis)
(esim. Tolvanen & Pynnönen 1998,
Markkola ym. 1998, Tolvanen ym.
1999, 2000 & 2001). Alueen merkityksen selvittyä Ruotsin WWF käynnisti
vuonna 1999 Kustanain alueella yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on näiden linnustollisesti arvokkaiden kosteikkojen suojelu. Vuodesta 2000 alkaen Suomen WWF otti päävastuun hankkeesta ulkoministeriön tukemana. Kesäkuussa 2003 päättyvässä suomalaisten vetämässä hankkeessa on kerätty
riittävät tieteelliset pohjatiedot tärkeimpien alueen kosteikkojen suojeluesitysten tueksi. Hankkeen merkittävimpiä
saavutuksia ovat tähän mennessä mm.
Naurzumin luonnonsuojelualueen laajennus 103000 hehtaarilla sekä muutamien muiden tärkeiden kosteikkojen
suojelu- ja käyttörajoituspäätökset paikallistasolla. Pitkällä on myös hanke
saada Naurzumin ja Sarykopan luonnonsuojelualueet liitetyksi UNESCO:n
maailmanperintökohteiden listalle.
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Kustonoin kaupungissa, Kozokstonisso, järjestetty kosteikkojen suojelun jo ekoturismin kehittämishankkeen loppuseminoori keräsi runsaasti paikallisen median huomiota. © Jori Peltomäki
The concluding seminor of the development project for wetlond protection and ecotourism held in the town of Kustonoy, Kozokhston,
received o Iot of attention in the locol media. © Jori Peltomäki

Toisena tavoitteena WWF:n hankkeessa on luontomatkailun - erityisesti lintumatkailun - mahdollisuuksien selvittäminen alueella. Luontoturismi voisi
tuoda alueelle kipeästi kaivattuja uusia
elinkeinoja,ja ennen kaikkea tarjota kestävän vaihtoehdon koko ajan kasvavalle
metsästysturismille. Hankkeen kohteina
olevat kosteikot ovat merkittäviä paitsi
monille arktisille lajeille muuttolevähdysalueena myös monen lajin pesimäalueena. Seudun pesimälinnustoon kuuluvat mm. valkopääsorsa (Oxyura leucocephala), aro hyyppä ( Chettus ia gregaria), aavikkohaukka (Falco cherrug),
keisarikotka (Aquila heliaca), mustapäälokki (Larus ichthyaetus), kiharapelikaani (Pelecanus crispus) sekä Keski-Aasian aroille endeemiset mustakiuru (Melanocorypha yeltoniensis) ja valkosiipikiuru (M leucoptera).
Lokakuussa 2002 WWF ja hankkeen
paikallinen yhteistyöjä1jestö, NGO
Naurzum, jäijestivät Kustanaissa hankkeen tulokset yhteen koonneen kansainvälisen seminaarin yhteistyössä mm. Kazakstanin ympäristö- ja maatalousministeriöiden, Kazakstanin eläintieteellisen
instituutin ja Kustanain yliopiston kanssa. Seminaarissa julkaistiin hankkeen
tuottama raportti alueen kosteikkojen
luontoarvoista (Bragina & Bragin 2002).
Kaikki seminaarin osanottajat, mukaan
lukien alueiden hallinasta vastaavat vi-
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ranomaiset, allekirjoittivat seminaarin
päätteeksi yhteisen julkilausuman. Julkilausumassa painotetaan, että Kustanain
alueen kosteikot ovat kansainvälisesti
tärkeitä lintualueita ja niiden suojelulla
on kiire. Seminaarin osanottajat myös
kiirehtivät julkilausumassa Kazakstania
liittymään Ramsarin ja Bonnin (CMS)
sopimuksiin ja liittämään Kustanain alueen tärkeimmät kosteikot Ramsar-kohteiden luetteloon.
Aivan viime vuosiin asti Kustanain
alueen kosteikoilla on tavattu myös
muutamia äärimmäisen uhanalaisia lumikurkia ( Grus leucogeranus ). International Crane Foundation (ICF) on käynnistämässä GEF:n (Global Environment
Facility) tukemana suurta lumikurjen
muuttoreittien ja levähdysaluieden suojeluhanketta Venäjällä, Kazakstanissa,
Iranissa ja Kiinassa. Kazakstanissa alkavan lumikurkihankkeen kohdealueet
ovat osin samoja kuin WWF:n päättymässä olevassa hankkeessa,ja lumikurkihankkeen tavoitteet tukevat myös kilju- ja punakaulahanhien suojelua.

Tärkeä virstanpylväs
tutkimuksessa
Tärkein tapaus tutkimusrintamalla oli
Minna Ruokosen (2001) väitöskirjan
valmistuminen keväällä 2001. Työllä ei

ole ollut pelkästään akateemista merkitystä: jo sen osatöiden valmistuminen
oli vaikuttamassa mm. tarhauksen ja
istutusten lopettamispäätökseen Suomessa vuonna 1998. Väitöskirja koostui neljästä osatyöstä (Ruokonen &
K vist 2001, Ruokonen ym. 2000, 2001 a
& 2001 b) ja yhteenvedosta. Tuloksia
käsiteltiin jo Linnut-vuosikirjassa 2000
(Lampila ym. 2001 ). Tutkimusten perusteella pohjoismaiden kiljuhanhea
tulisi pitää itsenäisenä luonnonsuojelubiologisena yksikkönä. Tarhakanta todettiin eri kiljuhanhialkuperien sekoitukseksi, ja siitä löydettiin myös tundrahanhiristeymää.

Tietoja kiljuhanhen ravinnosta
ja esiintymisestä Venäjällä
Rosenfeld (2001) tutki kesällä 1998 kiljuhanhien ravintoekologiaa Etelä-Jamalilla, Ural-vuoriston pohjoispään itäpuolella, jossa suomalaiset ja venäläiset valjastivat kiljuhanhia kesällä 1997
(Karvonen & Alhainen 1998, Karvonen
& Markkola 1998). Ravintokasvit määritettiin ulosteista Owenin (1975) menetelmää mukaillen. Pesivät parit eivät
edes haudontavaiheessa ollessaan vielä lentokykyisiä voineet hakeutua parhaille ruokailupaikoille pesimättömien
tapaan. Pesimättömät söivät alkukesä!LINNUT-VUOSIKIRJA 2002
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lä paljon mm. edellisvuotisia variksenmarjoja. Sulkasadon alettua sekä pesimättömien että pesivien ravinto vaihteli suuresti paikasta toiseen linnut söivät sitä, mitä kasvoi aivan rannan tuntumassa. Poikasten ravinto muuttui kesän kuluessa yhä heinäpainotteisemmaksi sarojen, ruohokasvienja pajujen
sulavuuden heiketessä.
Bulgakovin ja Grishanovin (2001)
mukaan 5.2.-30.4.2000 Kaliningardin
alueella havaittiin noin 20 000 muuttavan hanhen joukossa "vain noin" 100
kiljuhanhea. Nizhnij Novgorodin alueen (noin 300 km Moskovasta itään)
havainnoinnissa kiljuhanhea ei määritetty, mutta se tuli esille noin 1000 ihmisen haastattelujen yhteydessä (Bakka ym. 2001 ). Myös Itä-Siperian Tsuktsien niemimaalla vuosina 1997-2000
Anadyrin lahden eteläpuolella, 62-63°
pohjoista leveyttä, havaittiin kiljuhanhia pesimäaikana (Golub & Golub
2001 ), mutta pesintää ei varmistettu.

Kiitokset
Kiitokset kuuluvat rahoituksesta vastanneille ympäristöministeriölle, WWF:lle,
ja Metsähallituksen Pohjanmaan ja Kainuun luontopalveluille sekä naamioverkkoja jälleen kerran korvauksetta
lainanneelle Oulun sotilasläänille. Lämmin kiitos myös kaikille kymmenille
maastotyöntekij öille ja muille vapaaehtoisille, jotka tavalla tai toisella ovat
olleet auttamassa kiljuhanhen suojelutyössä.

Summary: Lesser White-fronted
Goose Conservation in 2001-2002
This article sums up the most significant developments in Lesser White-fronted Goose conservation in 2001-2002. Inside the Finnish borders,
the activities are mainly focused on monitoring
the birds on migration staging at their traditiona! stopovers along the coast of the northern part
of the Gulf of Bothnia. The number of birds recorded in 2001-2002 was the lowest during the
period of intensive monitoring, with 19 individuals in 2001 and 11-16 in 2002. Yet, these figures fall short of representing the overall trend,
considering that many geese were apparently
prompted to pass their traditiona! staging posts
by !he remarkably warm springs of both years.
This also explains the unusually low numbers
recorded over the same period in the staging
areas of Estonia. Probably the best indication
of the bird · s status are the numbers recorded at
the staging sites of the Porsanger Fjord in northern Norway, where no significant trend in Lesser White-fronted Goose populations was apparent during the period of intensive monitoring.
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Findings from the same area suggest that thc
ovcrall brecding performancc of thc Nordic population is good.
In Finland, the potcntial breeding rangc of
the Lcsscr White-frontcd Goose is so wide that
studying its brecding areas has not been particularly high on the agenda. Nevertheless, an inventory was conducted over the förmer corc area
of thc breeding grounds in both years. In 2001,
no Lesser White-fronted Geese were found,
while in 2002 a single individual was recorded.
The lasi confirmed breeding för Finland occured
in 1995, but the possibility of futiher brcedings
naturally remains.
In 200 I, the Lesscr White-fronted Goose Task
Forcc carried out an expedition on the Kola Pcninsula to map the bird' s breeding areas there.
According to their findings, the region seems to
support a breeding population of at !east a few
dozen pairs. Among other breeding areas,
Malozemelskaya Tundra stands out with its remarkably strong breeding population.
As to wintering areas, an inventory was conducted in early 2002 ofthe bird's potential winter quarters on the Crimean Peninsula. However, the area was hit by an exceptionally hard
winter, resulting in lower than usual levels for
ali goose species. Only 12 Lesser White-fronted Geese were seen in the area, as opposed to a
total of 579 the previous winter.
A major setback in protecting the Lesser
White-fronted Goose is the continuing failure
to account för much of the wintering range of
the species · western population. In an effort to
locate the missing areas, there were attempts to
capture some individuals and fit them with satellite transmitters in north-western Kazakhstan
in autumn of 2002. The efforts failed, however,
hampered in pari by the early onset of winter.
In a significant step förward in protecting not
only the Lesser White-fronted Goose but other
wetland birds under threat as well, the WWF
and the environmental authorities of north-western Kazakhstan launched a joint projcct to promote wetland conservation and ecotourism in
the Kustanay region. The concluding seminar
of the project held in Kustanay in October 2002
received a lot of attention in the local media.
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