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iljuhanhea (Anser enJthropus)
voidaan pitää Suomen ja
koko Pohjolan uhanalaisimpana lintuna. Vuosisadan
alun yli tuhansien parien kanta Pohjoismaissa on kutistunut vain 30-50 pariin ja
kannankehityksen suunta on ollut ainakin
viime aikoihin saakka koko ajan laskeva
(esim. Merikallio 1915, Soikkeli 1973, Norderhaug & Norderhaug 1982, Lorentsen
ym. 1999). Suomessa kiljuhanhi on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (Rassi ym.
1992). Laji on uhanalainen myös maailmanlaajuisesti ja se on myös uhanalaisin
palearktisella alueella esiintyvistä hanhilajeista. Tucker & Heath (1994) luokittelevat
kiljuhanhen
maailmanlaajuisesti
uhanalaiseksi ja Euroopassa vaarantuneeksi (vulnerable), vaikka luokitus pitäisi
kirjan kriteerien mukaan ilman muuta olla
erittäin uhanalainen (endangered). Maailmanpopulaation kooksi on arvioitu n.
25 000-30 000 yksilöä keskitalvella (Lorentsen ym. 1999, Tolvanen ym. 1999).
Edellisen vastaavan raportin (Timonen
ym. 1999) jälkeen kiljuhanhen suojelu on
pysynyt hyvin kansainvälisenä. Kuitenkin
EU:n Life-projektin loputtua toimintaa
täytyy supistaa ja esim. Kazakstanissa onkin pyritty kouluttamaan paikallisia ornitologeja inventointien tekoon.

Pesimäalueiden inventoinnit Lapissa

Vuodesta 1984 alkaen pienillä resursseilla
tehdyn kiljuhanhipaikkojen inventointityön aukot paikattiin Life-projektin aikana
mahdollisimman täydellisesti. Kesinä
1997-1999 Enontekiön, Inarin ja Utsjoen
kunnissa kartoitettiin yhteensä noin 3 600
km2potentiaalisia pesimämaastoja. Vuonna 1999 retkikuntia oli kahdeksan ja niissä
13 osallistujaa. Pesintää ei vuonna 1999
saatu varmistetuksi, kuten ei muinakaan
Life-vuosina. Kesäkuun lopulla 1999 perinnemaisemien inventoija näki Kevon
luonnonpuistossa viisi mahdollista kiljuhanhea, jotka kuitenkin olivat jo lähteneet
pois, kun projektin lähettämät inventoijat
ehtivät paikalle.
Suomessa vuonna 1995 rengastettu
Enni eli kuuluisan, Kazakstanin muuttoreitin paljastaneen Toivo-satelliittihanhen
puoliso, nähtiin toisen aikuisen kiljuhanhen seurassa Varanginvuonon pohjoisrannalla Vads0ssä 29.6.1999. Tämä havainto
osoitti riemukkaasti, että Enni oli elossa,
vaikka sitä ei ollut nähty vuonna 1998. Enni
ei ilmeisesti pesinyt kesällä 1999, vaan oli
todennäköisesti sulkasatomuutolla itää
kohti. Suomalainen inventointiryhmä näki
1.7.1999 Kautokeinon kunnan puolella
kuuden kiljuhanhen parven, joka lensi
kohti pohjoista - sulkimaan meneviä pesi-

mättömiä epäilemättä nämäkin. Syyskuussa 1999 kuusi kiljuhanhea nähtiin
vanhalla pesimäalueella, mutta näin myöhäinen parvi saattoi jo olla Norjan puolelta
peräisin.
Vuonna 2000 tutkittiin "vain" 200 km2
kaikkein tärkeimpiä, vanhoja pesimäalueita kesäkuussa ja joitakin osia uudelleen
loppukesällä. Kesäkuun inventoinnin kustannuksista vastasi Metsähallituksen YläLapin luonnonhoitoalue. Kesäkuussa kiljuhanhia ei nähty, mutta heinä-elokuun
vaihteessa erään vanhan poikuejärven ja
järvestä laskevan puron suvantojen rannoilta löydettiin 2-4 kiljuhanhen ulostetta.
Syyskuun 12. päivänä Kevon luonnonpuistossa nähtiin kiljuhanhen ja seitsemän
samankokoisen hanhen parvi, luultavasti
koko parvi oli "kiljukkaita". Ne saattoivat
olla lännempänä Keski-Ruijassa pesiviä
kiljuhanhia, joita nähtiin kohtuullisen kevään jälkeen kokoonturnispaikalla Porsanginvuonolla tavanomaista vähemmän.
Syyksi rannikolta poissa oloon veikkailtiin
mm. laajoilla alueilla hyvää marjasatoa.

Kiljuhanhen muutto Perämeren
levähdyspaikoilla

Fennoskandian pesivän kiljuhanhikannan
tarkkailu tunnetuilla kevät- ja syysleväh-

Aikuinen ja kaksi lkv kiljuhanhea levähdysalueella Ruijan Varanginvuonolla © Petteri Tolvanen
Lesser White-fronted Geese.
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dysalueilla on selvästi tuloksekkain ja tehokkain tapa tutkia kannan kokoa ja sen
kehityssuuntaa sekä pesimämenestystä.
Samalla saadaan mm. lintuja iälleen määrittämällä tietoa kuolleisuudesta vuosikierron eri vaiheissa, ja värirengastuksen
avulla on saatu selvitettyä entistä tarkemmin myös eri osapopulaatioiden muuttoreittejä ja muuton ajoittumista.
Keväinä 1999 ja 2000 oli vuonna 1985
aloitetun kiljuhanhien tehotarkkailun 15.
ja 16. peräkkäinen tutkimusvuosi. Kiljuhanhien ainoa säännöllisesti käytössä oleva levähdysalue Suomessa sijaitsee Perämeren rantaniityillä, missä "kiljukkaat"
ovat 1970-luvulta lähtien käyttäneet lepäily- ja ruokailualueenaan pääasiassa kolmea eri paikkaa, jotka sijaitsevat Hailuodon eteläosassa, Liminganlahden
Lumijoen puoleisella rannalla ja SiikajoenLumijoen rajoilla vastapäätä Hailuodon
eteläosaa. Kaikki nämä kolme kohdetta
ovat olleet tarkkailussa mukana alusta lähtien, ja niiden lisäksi on mahdollisuuksien
mukaan tutkittu joitakin mahdollisia uusia
paikkoja, jotka eivät kuitenkaan ole osoittautuneet vakiopaikkojen veroisiksi.
Lähes yksilön tarkkuudella tehtävä yksilömäärän laskenta (taulukko 1) perustuu
parhaimmillaan "kiljukkaiden" yksilöllisten vatsalaikkukuvioiden rekisteröintiin ja
tunnistamiseen, heikoimmillaan tietyn kokoisen tai tietynlaisen parven oleskelun ja
liikkeiden seurantaan. Aikaisemmin vatsalaikkukuviot ikuistettiin mahdollisuuksien mukaan kummaltakin kyljeltä ja edestä piirroksin tai valokuvin, mutta keväästä
1999 lähtien linnut on pyritty kuvaamaan
digitaalivideokameralla kaukoputken läpi. Videofilmin yksittäisiä kuvia voidaan
vertailla tietokoneohjelmalla rinnan piirrosten ja valokuvien kanssa. Videotekniikan etuna on piirtämiseen verrattuna moninkertainen nopeus maastotilanteissa ja
piirtotaidon vaikutuksen poistuminen
sekä valokuvaukseen verrattuna kuvausmateriaalin suurempi herkkyys ja mahdollisuus voimakkaamman teleobjektiivin
käyttöön.
Keväällä 1999 toukokuun alkupuolisko oli kylmä, 5° 30-vuotiskeskiarvon alle, ja
ensimmäiset kiljuhanhet saapuivat 9.5.,
hieman tavallista myöhemmin (1997 7.5.,
1998 8.5.). Lämpötila nousi 16.-17.5. jo 5°
30-vuotiskeskiarvon yli, ja 19.5. kaikki "kiljukkaat" jatkoivat matkaa - osa lähes heti
saavuttuaan. Muuttokausi kesti 11 päivää,
9.-19.5. Lupaavan kevään 1998 (45yksilöä)
jälkeen kevät 1999 oli pettymys: kokonaisyksilömäärä jäi 27:ään, mikä oli kaikkien
aikojen pienin luku. Muita huonoja vuosia
ovat olleet 1997 (30 yksilöä) sekä 1993 ja
1995 (33). Pitkästä aikaa mantereen yksilömäärä (16) ylitti Hailuodon (11), mutta
oleskeluvuorokausissa (kunkin päivän
hanhimäärän summa) Hailuoto oli edelleen edellä (63 vs. 39), eli linnut viipyivät
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Hailuodossa kauemmin. Kummankin paikan hanhet olivat kokonaan eri yksilöitä eli
vaihtoa paikkojen välillä ei tapahtunut.
Liminganlahdella nähtiin vain yksi kiljuhanhi 17.4. eli paljon varsinaista muuttokautta aikaisemmin metsähanhien seurassa. Kevään !epäilijöiden suurin yhtäaikainen päiväsumma (yhteensä eri paikoilla)
oli 14 yksilöä, 17.5. ja lähtöpäivänä 19.5.
Vuonna 2000 kevät eteni voimakkaasti
huhti-toukokuun vaihteessa. Jo 3.5., kun
piilokojuja vasta pystytettiin, merialue
Hailuodon kaakkoispuolella oli auki, samoin myös perukasta alkaen runsas puolet
Liminganlahdesta. 7.5. mennessä sulat olivat laajentuneet entisestään, vaikka edellisinä päivinä puhalsi kolea luoteistuuli.
9.-10.5. oli lämmintä 10-13°, mutta 11.16.5. vallitsi pohjoinen ilmavirtaus tuoden
yöpakkasen ja joitakin lumikuuroja. 17.5.
sää lämpeni nopeasti 14°:seen ja seuraavana päivänä peräti 22°:een.
Ensimmäinen kiljuhanhi oli jo paikalla
Hailuodossa 7.5., kun tarkkailu - tavallista
myöhemmin - päästiin aloittamaan. Parin
päivän lepäilyn jälkeen tämä yksilö katosi,
ja seuraavat viisi ilmestyivät Säärenperään
9.5. Seuraavana päivänä saapui kahdeksan
lisää, ja koko parvi oli paikalla 14.5. asti, jolloin neljä niistä siirtyi Hailuotoon. Liminganlahdelta, missä kiljuhanhia ei juuri viime vuosina ole nähty, saatiin järjestelmällisen tarkkailun ulkopuolelta havainto kymmenestä linnusta 10.5. Ne olivat paikalla
myös 13.-16.5. Sääreen saapui kaksi uutta
"kiljukasta" 15.5., mutta samana päivänä
paikan kaikki linnut lähtivät jatkamaan
muuttoa. Liminganlahden linnut lähtivät
16.5. ja Hailuodon 17.5. Tarkkailu lopetettiin 19.5.
Koko muuttokausi kesti ainakin 11 päivää (7.-17.5.), yhtä pitkään kuin edellisenä
vuonna, mikä on hieman keskimääräistä
vähemmän, mutta muuton tarkka alku jäi
toteamatta. Yksilömäärä oli 26 eli yksi vähemmän kuin edellisvuonna. Eri yksilöitä
oli Hailuodossa viisi, Säärenperässä 15 ja
Liminganlahdella 10, oleskeluvuorokausia laskettiin vastaavasti 18, 73 ja 40. Liminganlahdella lintujen oleskelua oli todennäköisesti kuitenkin enemmän. Keväässä oli
erikoista hanhien vähyys Hailuodossa ja
pitkästä aikaa suhteellinen runsaus Liminganlahdella. Nuoria, edellisenä vuonna
syntyneitä lintuja ei nähty ainoatakaan.

Säärenperän maanhankinta vihdoinkin metsästysrauhoitus
kiljuhanhen levähdysalueelle?

Säärenperä Siika- ja Lumijoen rajalla on
ollut kolmesta lähekkäisestä Perämeren
kiljuhanhien kevätlevähdyspaikasta
1990-luvulla toiseksi tärkein, vuonna
2000 jopa tärkein. Säärenperän alueella on
EU:n luontodirektiivin erityisesti suojel-

Taulukko 1. Kiljuhanliicn Iepäilijämäärät sekä
nuorten lintujen osuudet Oulun seudun lepäilyalueilla 1985-2000. Nuorten lintujen lukumäärä on
laskettu nuorten lintujen osuudesta iälleen määritetyistä linnuista.
Table 1. The numbers ofLesser White-ji'Olzled Goo-

se and proportion ofjuveniles resting at Oulu regi0111985-2000.
Vuosi
Year

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Yksilöitä
Total number

95
95
65
95
45
45
55
73
33
46
33
40
30
45
27
26

Nuoria

Iälleen
määritettyjä
Young
Age
identified

11
7
5
34
10
2
17
12
9
3
1

2
5
6
0
0

82
44
24
25
44
43
26
30
25
31
33
38
30
37
?
?

tavia luontotyyppejä, edustavia matalakasvuisia merenrantaniittyjä ja maankohoamisrannikon luonnontilaisia primaarisukkessiometsiä. Säärenperän upossarpioesiintymä (Alisma wahlenbergii) on
maailman suurimpia. EU:n lintudirektiivin lajeista 26 on esiintynyt Säärenperän
linnustossa 1980- 1990-luvuilla. Alueella
on erityismerkitystä mm. muuttavien laulujoutsenten, isokoskeloiden, metsähanhien, kiljuhanhien ja jouhisorsien kannalta. Suojelullisesti arvokkaimmat pesimälinnut ovat etelänsuosirri, tylli, pikkutikka ja nuolihaukka.
Life-projektin aikana alueelle tehtiin
käyttö-ja hoitosuunnitelma, ja lintuvesi-ja
Natura-alueen (624 ha) suojelua on toteutettu ostamalla maata ja tekemällä sopimuksia rauhoituksesta maanomistajien
kanssa. Suurimman osa-alueen omistaja,
Siikajoen jakokunta ei kuitenkaan suostunut vapaaehtoiseen, ympäristökeskusta
tyydyttävään suojelusopimukseen, ja ympäristöministeriö antoi luvan alueen lunastamisesta valtiolle 5.9.2000. Lunastuksen alkukokous pidettiin lokakuussa 2000,
mutta jakokunta valitti sekä lunastuspäätöksestä että korvaussummasta, joten aika
loppui kesken maanhankinnan loppuun
saattamiseksi Life-projektin puitteissa.
Niinpä Säärenperän hankinta toteutetaan
kokonaan kansallisin varoin. Kun lunastus
toteutuu, kiljuhanhen suojelu on Perämeren muuttolevähdyspaikoista parhaiten
järjestetty Säärenperässä, sillä alueelle saadaan metsästyskielto. Esimerkiksi Hailuodossa kiljuhanhipaikoilla metsästetään
noin puolet hanhen muuttokaudesta.
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Muuttolevähdysalueet Norjassa

Fennoskandian tärkein kiljuhanhien kevät- ja syyslevähdyspaikka sijaitsee Ruijassa Porsanginvuonolla, Valdakin laajoilla rantaniityillä. Alue kuuluu Stabbursnesin luonnonsuojelualueeseen ja "kiljukkaiden" lepäily alueella on periaatteessa kohtalaisen hyvin turvattu, joskin läheinen
lentotukikohta aiheuttaa ajoittain häiriötä
linnuille. Valdakissa on harjoitettu kiljuhanhien säännöllistä tarkkailua vuodesta
1990 alkaen. Aluksi lintuja tarkkailtiin
vain kevätmuuton aikaan toukokuun puolivälistä kesäkuun alkupäiville, mutta
vuodesta 1995 alkaen paikalla on ollut
säännöllistä tarkkailua myös syksyisin.
Kymmenen vuoden tarkkailujaksona paikalla !epäilevän kiljuhanhikannan koossa
ei ole havaittu tilastollisesti merkitsevää
laskevaa suuntausta (Aarvak & 0ien
2001), toisin kuin Perämeren lepäilijämäärissä (P. Lampila, julkaisematon).
Keväällä 1999 Valdakin suurin päiväsumma oli 35 yksilöä (23.5.), mutta yksilöllisten vatsalaikkukuvioiden perusteella
alueella tunnistettiin kevään aikana 58 eri
yksilöä, joista tunnistettiin 20 aikuista paria (Aarvak & 0ien 2000). Ensimmäiset linnut saapuivat paikalle 14.5., ja viimeiset
kaksi paria olivat paikalla vielä5.6. havainnoinnin loppuessa. Keväällä 2000 lintuja
oli paikalla hieman edellistä kevättä enemmän, yhteensä 63 eri yksilöä, joista tunnistettiin 25 aikuista paria. Ensimmäiset "kiljukkaat" saapuivat 16.5. ja viimeiset jäivät
paikalle havainnoinnin päättyessä 6.6.,
huippu (44 yksilöä) saavutettiin 24.5.
Syksyllä 1999, joka oli viides perättäinen tarkkailusyksy Valdakissa, havaittiin
16.8.-3.9. välisenä aikana yhteensä 43 kiljuhanhea, joista 17 (n. 40 %) oli kesän poikasia. Pidemmälläkin aikajaksolla tarkasteltuna poikasten osuus Valdakissa on jatkuvasti korkea, esimerkiksi syksyinä 19951999 nuorten (lkv) lintujen osuus vaihteli
Valdakin lepäilyalueella 40-59 % välillä
(Aarvak & 0ien 2000).
Erityisen lämmin syksy 2000 oli sen sijaan molemmilla Ruijan tarkkailupaikoilla
hyvin erikoinen: "kiljukkaita" nähtiin erittäin vähän (Valdakissa 10 aikuista yksilöä,
Varanginvuonolla tarkkailujaksolla 14.28.8. ei yhtään). Arvoitukseksi jäi, olivatko
hanhet jättäneet jostain syystä pesinnän
kokonaan väliin kesällä 2000 - tällaisessa
tilanteessa niiden tiedetään aikaisempien
vuosien satelliittilähetintutkimusten perusteella siirtyvän sulkimisalueille Pohjois-Venäjälle jo keskikesällä. Täysin pois ei
voine myöskään sulkea vaihtoehtoa, että
pesinnässä onnistuneet hanhiperheet olisivat tulleet rannikon syyslevähdyspaikoille
vaikkapa lämpimän syyskesän takia vasta
huomattavasti tavanomaista myöhemmin,
tarkkailijoiden jo poistuttua alueelta. Osaratkaisun tähän arvoitukseen tuonee se,
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missä määrin keväällä 2001 havaitaan edelliskesän poikasia (2kv-lintuja). Ke- väällä
2kv kiljuhanhen erottaa +2kv-yksilöstä kuluneesta siivestä sekä aikuiseen lintuun verrattuna heikommin kehittyneiden vatsakuvioiden ja otsakilven perusteella (kahdessa
viimeksi mainitussa tuntomerkissä kuitenkin huomattavaa yksilöllistä, iästä riippumatonta vaihtelua) (ks. 0ien ym. 1999).
N01ian kiljuhanhiprojekti onnistui
vuonna 2000 kahdesti myös kiljuhanhien
kanuunaverkkopyynnissä Valdakin rantaniityillä, ja yhteensä 14 aikuista lintua
saatiin värirengastettua (keväällä neljä,
syksyllä 10). Näiden lintujen toivotaan tuovan lisävalaistusta Fennoskandian sukupuuton partaalla olevan kannan rakenteesta, muutosta ja suojelun kannalta keskeisestä kuolleisuudesta.
Varanginvuonolla, erityisesti tärkeimmäksi paikaksi osoittautuneella Skjåholmenin saarella, kiljuhanhien syystarkkailua on tehty vuosittain levähdysalueen
löytymisestä eli syksystä 1995 alkaen (Tolvanen ym. 1997, Timonen ym. 1999). Syksyn 1999 havainnointijaksolla 16.-27.8. havaittiin Skjåholmenilla kolme "kiljukasta"
(yksinäinen aikuinen lintu kahden lkv-linnun kanssa), ja syksyn 2000 jaksolla ei yhtään. Lisäksi vuonna 1999 havainnoitiin
Varanginvuonolla ja Tenojoen laaksossa
melko tehokkaasti 17.5.-13.6. välisenä aikana. Kiljuhanhia havaittiin hajallaan suurella alueella yhteensä n.11-13 eri yksilöä,
joista kahdeksan yksilöä Tenon laaksossa
Norjan puolella Sirman pelloilla. Sirmassa
nähtiin 14.5. ja 17.5. myös Norjassa keväällä 1998 värirengastettu lintu, joka siirtyi
18.5. mennessä Porsanginvuonolle (Tolvanen 2000). Skjåholmenin saarella ja muilla
Varanginvuonon kiljuhanhien lepäilypaikoilla ei edelleenkään ole mitään suojelustatusta, joten vetoamista Norjan viranomaisiin jatketaan.

Kevättarkkailu ja havainnot
Virossa 2000

Työryhmän jäsenet ja muutamat paikalliset avustajat etsivät ja tarkkailivat kiljuhanhia Viron länsirannikolla 20.4.-7.5.
Hanhia etsittiin pääasiassa Matsalunlahden pohjoispuolisilta alueilta, erityisesti
Haeskan ympäristön pelloilta, noin 30 km
säteellä Haeskasta. Parin aiemman vuoden kiljuhanhihavainnothan ovat pääosin
keskittyneet juuri tälle alueelle. Toisena
pääpaikkana oli Haapsalun ympäristö.
Lisäksi retkeiltiin muutamana päivänä
Kasarijoen ja Matsalunlahden eteläpuolisilla alueilla, sekä Pärnun länsipuolisilla
Audrun pelloilla.
Kiljuhanhien etsintä Matsalunlahden
ympäristössä oli paljolti autolla ajoa.
Kevään aikana (19 vrk) ajoimme pelkkiä
hanhientarkkailukierroksia noin 3 500 km.

Aamuhämäristä alkaen noin 4-6 tuntia
kierreltiin mahdollisimman monia hyviä
peltoalueita, joille hanhia oli lentänyt ruokailemaan. Suurista hanhiparvista pyrittiin etsimään kiljuhanhia tietysti samalla
laskien muidenkin hanhilajien lukusuhteet. Yleensä kiljuhanhet kuitenkin olivat
omina parvinaan. Jos kiljuhanhia löytyi, ne
pyrittiin täälläkin kuvaamaan videolle lintujen yksilölliseksi tunnistamiseksi. Vatsalaikut piirrettiin paperille, ellei kamera sattunut olemaan käytettävissä. Aurinkoisina
päivinä ilta on hyvää aikaa etsiä ja kuvata
hanhia, kun lämpöväreily ei enää haittaa.
Talvi oli ollut vähäluminen ja kevät oli
kuuma ja kuiva. Virossa vallitsi 15.4. alkaen hyvin lämmin Qopa helteinen) säätila ja
jo tällöin olivat pellot pääosin kuivia.
Vapun tienoilla helteet loppuivat, mutta
kuiva sääjakso jatkui havainnoinnin loppuun saakka.
Kiljuhanhia nähtiin kolmessa paikassa.
Haeskan pelloilla nähtiin 18.4. kahdeksan
vanhaa lintua (siis jo ennen varsinaisen jatkuvan tarkkailun alkua). Haapsalun läheltä 21.4. klo 12.30 löytynyt 24 linnun parvi
oleskeli samalla seudulla 4.5. saakka. Parvessa oli 22 vanhaa ja kaksi 2kv-lintua. Parvi oli hyvin arka, mutta siitä saatiin kuvattua varsin hyvää videoaineistoa. Lähes
kaikkien vanhojen lintujen vatsakuvioinnit saatiin selvitettyä ja siirrettyä paperille.
Lisäksi Audrun pelloilla nähtiin 1.5. vielä
kolme vanhaa lintua. Kevään yhteissumma oli siis 35 yksilöä, mikä on hiukan pienempi kuin edellisen kevään minimiarvio
(43 yks.; Tolvanen ym. 2000b). Kevään
poikkeukselliset sääolot vaikeuttavat kuitenkin vertailujen tekoa. Värirengastettuja
kiljuhanhia ei keväällä 2000 havaittu - keväällä 1999 Haeskan niityillä oleskeli yksi
ruotsalaista alkuperää oleva istukaslintu.
Tarkkailua tullaan jatkamaan seudulla samaan malliin myös tulevina keväinä.
Havainnoinnin yhteydessä tehdyt muut
merkittävät lintuhavainnot toimitetaan
Viron lintuseuralle, joka kerää keskitetysti
suomalaisten Virossa tekemät mielenkiintoisimmat havainnot.
Kiljuhanhet käyttävät Viroa levähdysalueenaan myös syksyisin. Syksyllä 1999
havaittiin ensin 19.9. 3+1 aikuista lintua
Matsalun alueella ja lähes kuukautta myöhemmin 15.10. 1 +5yksilöäLäänemaanalueella. Kiljuhanhen syysmuutto Virossa kaipaa vielä lisäselvittelyä.

Uutta tietoa muuttoreiteistä
videomenetelmän ja värirengastuksen
avulla

Lintujen yksilöllinen videokuvaus ja tunnistaminen ovat tuoneet uutta tehoa kiljuhanhien tarkkailuun Pohjolan muuttolevähdyspaikoilla. Aikaisemmin yksilöllinen
tunnistaminen perustui yksittäisiin valokuLINNUT-VUOSIKIRJA 2000
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viin ja piirroksiin, mutta Norjan kiljuhanhityöryhmä aloitti (analogisen) videotallennuksen Porsanginvuonon Valdakissa
vuonna 1998. Suomen kiljuhanhityöryhmä
on soveltanut vuodesta 1999 (digitaali)videomenetelmää ensin Oulun seudun kevätlevähdyspaikoilla ja sittemmin myös
Länsi-Virosta löytyneellä kevätlevähdysalueella. Tulokset ovat erittäin lupaavia.
Ensimmäisen kerran yksilöiden vertailua Suomen ja Norjan kevätlevähdysalueiden välillä tehtiin vuoden 1998 aineistosta. Noin puolet Oulun seudulla lepäilleistä kiljuhanhista saapui myöhemmin Porsanginvuonolle Lisäksi keväällä
1998 päästiin seuraamaan yhden Norjassa
kesällä 1995 värirengastetun aikuisen koiraan muuttoreittiä Viron Matsalusta (1.5.)
Hailuotoon (11.-17.5.) ja sieltä edelleen
Valdakiin (17.5.) (Aarvak ym. 1999, Timonen ym. 1999).
Keväällä 1999 videoaineistoja vertailtiin myös Suomen ja Viron osalta. Virossa
saatiin videolle tallennettua 43-51 yksilön
kokonaismäärästä 17 yksilöä, Oulun seudulla 13 yksilöä 27:stä ja Porsanginvuonolla 21 paria yhteensä 26 paikalla kevään aikana havaitusta parista. Valtaosa
Virossa nauhalle tallennetuista yksilöistä
(14 yksilöä; kuusi paria ja kaksi yksittäistä
aikuista lintua) pystyttiin tunnistamaan
Porsanginvuonolla kuvatuilta nauhoilta.
Näistä linnuista kaksi (yksi pari) tallennettiin videolle myös Oulun seudulla, ja
lisäksi yksi (Virossa tallentamaton) pari
oli yhteinen Oulun seudun ja Porsanginvuonon aineistoissa (Aarvak ym. 2000).
Vain Perämerellä nähtyjä oli kolme paria
ja yksi yksilö eli lähes 40 % kaikista täällä
hyvin dokumentoiduista linnuista, vaikka sekä Virossa että Norjassa yksilömäärä
oli suurempi. Kahden vuoden tulosten perusteella näyttää siltä, että ensin Länsi-Virossa, sitten Oulun seudulla ja viimeksi ennen pesintää Porsanginvuonolla
lepäilevät kiljuhanhet ovat suurelta osin
samoja yksilöitä.
Virossa keväällä tunnistetut yksilöt
saapuivat Valdakiin varsin lyhyellä aikavälillä (19.-23.5.), kun kiljuhanhia saapuu Porsanginvuonolle keväällä ainakin kahdessa
eri erässä. Tämä puolestaan saattaisi selittyä
sillä, että kyseessä olisivat eri talvehtirnisalueita ja eri kevätmuuttoreittejä käyttävät
linnut. Syysmuuton osaltahan jo tiedetään
satelliittiseurannan tuloksena, että Pohjolan
"kiljukkaat" jakautuvat Venäjän Kaninin
niemimaan levähdysalueella kahdelle
muuttoreitille - toiset Kazakstanin kautta
jonnekin Kaspian-Mustanmeren seudulle
ja toiset itäiseen Eurooppaan (Saksa-Puola-Unkari-Mustanmeren länsirannikkoPohjois-Kreikka-läntisin Turkki).
Kevään 2000 yksilövertailu on vielä kesken, mutta Oulun seudun 15 hyvin dokumentoidusta yksilöstä 11 on todennäköisesti Virossa havaittuja ja loput neljä eivät.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2000
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Pesimäalueiden inventoinnit Venäjällä
Pohjois-Venäjällä kiljuhanhia pesii Kuolasta itään monissa nykyisin ilmeisesti erillisiksi pirstoutuneissa populaatioissa siten, että levinneisyysalue ulottuu katkeilevana Kaukoitään asti. Euroopan puolella
kiljuhanhia on ilmeisesti niukasti lännessä, mutta runsaammin idässä Uralia kohti.
Kuola
Tähänastinen tietous Kuolan kiljuhanhista
on perustunut vähäiseen ja pääosin vanhentuneeseen khjallisuuteen. Viime vuosina on kuitenkin saatu muutamia suomalaisten lintuja hyvin tuntevien kalastusturistien havaintoja. Suurin osa niistä on
Ilppo Kankaan tekemiä. Vu01ma 1997 Kangas näki syyskuun alkupäivinä 18 ja 22 kiljuhanhen parvet Tundran lu01monsuojelualueen pohjoispuolella Koillis-Kuolassa.
Kesällä 1999 hän näki 17 kiljuhanhen parven ja poikueen edellisestä havaintopaikasta luoteeseen. Lisäksi havumetsävyöhykkeessä nähtiin yksi poikue samana kesänä.
Todennäköisin kiljuhanhen pesimäalue
Kuolassa on tämänhetkisen käsityksen mukaan juuri Kuolan niemimaan koillisosa,
Tundran luonnonsuojelualue ympäristöineen. Kiljuhanhityöryhmä suunnittelee
kenttätöitä Kuolassa lähivuosina.
Bolshezemelskaja Tundra
Bolshezemelskaja Tundra sijaitsee Uralvuorten Euroopan puolella. 1980- ja 1990lukujen vaihteessa arvioitiin, että alueella
on Euroopan elinvoimaisin kiljuhanhipopulaatio, jonka kooksi arvioitiin 500-1 000
yksilöä. Kasvillisuusvyöhykkeeltään alue
on pohjoista metsätundraa ja eteläistä avotundraa. Vuosina 1993-1995 aluetta tutkittiin uudelleen, mutta sieltä löytyi alkukesällä vain 125 kiljuhanhea. Bolshezemelskaja Tundran kiljuhanhien on arveltu
muuttavan osin Kazakstanin päämuuttoreittiä, mutta ainakin toisinaan osa kannasta kääntynee lounaaseen Unkariin.
Unkarissa tavataan ainakin joinakin vuosina kiljuhanhia enemmän kuin pelkästään
Fennoskandiasta peräisin olevia lintuja arvioidaan olevan.
Kesällä 1999 Vladimir Morozov, joka
on tutkinut aluetta vuosina 1993-1995, järjesti uuden retkikunnan alueelle. Mukana
yrityksessä olivat nyttemmin lakkautetun
ympäristönsuojelun valtionkomitean alainen lu01monsuojelututkimusinstituutti,
Itä-Euroopan ja Pohjois-Aasian hanhi- ja
joutsentutkimusryhmä sekä rahoittajina
Hollannin valtio ja kiljuhanhi-Life-hanke.
Retkikunnan oli tarkoitus valjastaa sulkivia aikuisia kiljuhanhia satelliittilähettimillä ja värirengastaa aikuisia ja nuoria
sekä päivittää tietoja alueen kiljuhanhipopulaation tilasta. Värirengastus, veri- ja
sulkanäytteiden keruu populaatiotutkimuksiin ja kiljuhanhipopulaation tihey-

den arviointi myös onnistuivat. Retkikunta tutki kaksi osa-aluetta pensastundravyöhykkeessä, toisen Bolshaja Rogovaja
-jokilaaksossa ja toisen idempänä Uralin
alarinteillä. Ensimmäisellä alueella löydettiin 21 aikuista ja toisella alueella 25 aikuista ja 35 nuorta lintua. Nuorista seitsemän
saatiin värirengastetuksi, ja linnuilta otettiin veri- sekä sulkanäytteitä perinnöllisiä
tutkimuksia varten.
Indigirkan alue Jakutiassa, Itä-Siperiassa
Kaukoidän kiljuhanhikannasta on vuodesta 1997 lähtien saatu uutta tietoa. Sen
mukaan tämä lähes sukupuuttoon kuolleena pidetty populaatio onkin luultavasti
läntistä, pääosin Kazakstanin kautta
muuttavaa suurempi. Pelkästään Kiinan
Itä-Dongtingjärveltä on laskettu kerralla
jopa 12 000-16 000 kiljuhanhea. Inventoinneissa on ollut mukana myös suomalaisia
tutkijoita. Sen sijaan itäisen kiljuhanhipopulaa tion nykyiset pesimäalueet ovat
edelleen hämärän peitossa.
Kesällä 1999 Jevgeni Syrojetskovski ja
Alexandr Artjuhov Itä-Euroopan ja Pohjois-Aasian vesilintututkimusryhmästä
tutkivat venäläis-japanilaisin varoin Indigirka-joen laaksoa Itä-Siperiassa, ja löysivät pohjoisesta taigavyöhykkeestä (noin
67° 32') paikoin tiheähkön kiljuhanhikannan, 24 poikuetta ja yhteensä 250 yksilöä.
Useimmat kiljuhanhet elelivät Indigirkan
sivujokien vaikeakulkuisissa osissa, joita
alueen ympäri vuoden metsästävien
asukkaiden on vaikea saavuttaa veneellä.
Pohjoisempaa tundralta löytyi lisäksi
melko paljon sulkivia kiljuhanhia, ja paikallisten asukkaiden mukaan suurimassa
kerääntymässä oli 10-15 vuotta sitten ollut jopa 2 500 lintua. Venäläiset yleistivät
laskemansa tiheydet 150 000 neliökilometrin alueen sopiville pesimäpaikoille ja
päättelivät, että Indigirkan alueella saattaa elää 4 000-4 500 kiljuhanhea eli kymmeniä prosentteja koko Itä-Aasian kannasta. Joka tapauksessa tutkituilla alueilla
kiljuhanhien tiheys ylitti Bolshezemelsakaja Tundran, Jamalin ja Taimyrin todetun tiheyden.

Kazakstan - kiljuhanhimuuton
solmukohta
Satelliittiseurannan ja rengaslöytöjen avulla Luoteis-Kazakstanista Kustanain alueelta löytynyttä kiljuhanhien muuttolevähdysaluetta on tutkittu tähän mennessä viitenä peräkkäisenä vuonna (1996-2000) varsin kattavasti (Tolvanen ym. 1997, Tolvanen & Pynnönen 1998, Markkola ym. 1998,
Tolvanen ym. 1999, Timonen ym. 1999, Tolvanen ym. 2000). Tutkimusten tuloksena on
osoittautunut, että alueen kautta muuttaa
valtaosa koko Euraasian läntisestä (Fennoskandia-Taimyr) kiljuhanhen pesimäkan13
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Taulukko 2. Runsaslukuisimpien hanhilajien määrät kahdella yhtäaikaisesti tutkitulla alueella Kazakstanissa lokak"llussa 1999. Lähde Tolvanen ym. 2000.
Table 2. Numbers and species ratio ofmost abunda11t goose species at two sites studied simultaneously in
Kazaltstan in October 1999 (ajter Tolvanen et al. 2000).
Kustanain alue

Kustanain region

KurgaldzhinonTengizjärven alue
KurgaldzhinonLake Tengiz

2.-13.10.
Yksilöitä
lndividua/s

--------------

%

2.-12.10.
Yksilöitä
lndividuals

---------------

Tundrahanhi (Anser a/bifrons)
Merihanhi (A. anser)
Kiljuhanhi (A. erythropus)
Punakaulahanhi (Branta ruficollis)

176 200
22200
3 880
44 300

71,5
9,0
1,6
18,0

459 000
32100
970
8 600

Hanhien kokonaismäärä Total

246 550

100

500 700

nasta. Enimmillään yhden tutkimusretken
aikana alueella on arvioitu n. 7 500-12 500
kiljuhanhea ja n. 65 000-88 000 punakaulahanhea. Alue on siten näille molemmille
uhanalaisille lajeille äärimmäisen tärkeä
muuttolevähdysalue. Kustanain alueen
järvet jäätyvät tavallisesti lokakuun lopulla tai marraskuun alussa, jolloin hanhet siirtyvät eteenpäin Kaspianmeren
suuntaan. Vuosien ponnisteluista huolimatta kiljuhanhien muuttoreiteistä Kustanain alueelta etelään päin ei ole tarpeeksi tietoa, mikä on tehokkaan suojelutyön
suurimpia esteitä. Tähän asti pisimmälle
päässyt Keski-Siperian sa tellii ttihanhi
ammuttiin marraskuussa 1998 Dagestanissa Kaspianmeren länsirannalla. Fennoskandian kiljuhanhiprojektin lähivuosien suunnitelmissa onkin järjestää
Kazakstanissa syksyllä pyynti ja valjastaa
siellä useita kiljuhanhia satelliittilähettimillä talvehtimisalueiden paikallistamiseksi.
Syksyllä 1999 hanhitutkimusta suoritettiin Kustanain alueen lisäksi yhtäaikaisesti myös n. 400 km idempänä sijaitsevalla
Kurgaldzhinon-Tengizjärven
alueella,
joka on vanhastaan tum1ettu hyvin tärkeä
arktisten hanhien (erityisesti tundrahanhen) syyslevähdysalue. Vertailu (taulukko
2) osoitti selvästi, että vaikka Kurgaldzhinon-Tengizjärven alue on tundrahanhille
jopa selvästi Kustanain aluetta tärkeämpi
levähdysalue, näyttävät uhanalaiset kiljuja punakaulahanhi keskittyvän voimakkaasti nimenomaan Kustanain alueen järville - molempien lajien osuus kokonaishanhimäärästä oli Kustanain alueella noin
kymmenkertainen verrattuna Kurgaldzhinon-Tengizjärven alueeseen.
Seuraavana askeleena kohti kiljuhanhen ja muiden kosteikoilla viihtyvien lajien
suojelua, kun suojelun kohdentamisen kannalta olleellisin tieto on jo saatu kerättyä,
Suomen WWF aloitti vuonna 2000 kolmevuotisen kehitysyhteistyöhankkeen Kustanain alueen kosteikkojen suojelun ja luontomatkailun edistämiseksi yhteistyössä
paikallisenluonnonsuojelujärjestönkanssa.
14

%

91,7
6,4
0,2
1,7
100

Hankkeen tavoitteena on laatia arvokkaimmista kosteikoista hyvin perustellut suojelualue-ehdotukset Kazakstanin viranomaisille ja tehdä perusteellinen selvitys siitä,
mitä alueella on tarjottavana erityisesti länsimaisille lintu- ja muille luontoturisteille.
Luontoturismin kautta olisi ainakin periaatteessa mahdollisuus vähentää mm. kiljuhanheen kohdistuvaa metsästyspainetta
alueella siirtämällä turismin painopistettä
pois metsästysturismista, joka muodostaa
nykyisin alueella hyvin merkittävän ja nopeasti kasvavan osan hanhiin kohdistuvasta metsästyspaineesta.
Syksyllä 2000 järjestettiin Kustanain
alueelle pariviikkoinen matka, jonka päätavoitteena ei ollut hanhi-inventointien
teko, vaan kehitysyhteistyöprojektiin liittyvät asiat. Muun maastotyön ohella laskettiin kuitenkin myös hanhia, mutta poikkeuksellisen kolean ja sateisen lokakuun
alun takia määrät jäivät erittäin vähäisiksi:
kiljuhanhia n. 2 000 ja punakaulahanhia n.
30 000 yksilöä.

Uusia hajatietoja talvehtimisalueilta
Vaikka luotettava tieto läntisen kiljuhanhikannan oletetuilta talvehtimisalueista
on edelleen erittäin puutteellista, aukkoista ja vanhentunutta, on viime vuosina
Kaspianmeren-Mustanmeren alueen
maista kuitenkin raportoitu muutamia lupaavia tietoja. Näistä kenties lupaavin tulee Ukrainasta, Krimin alueelta, missä
paikallisten ornitologien mukaan on viime vuosina alkanut talvehtia tundra- ja
punakaulahanhien joukossa jopa 1 000
kiljuhanhea (Kondratyev & Buzun 2000).
Uzbekistanista on esitetty (usein epä1uotetta viin) metsästyssaalistilastoihin
perustuva arvio 2 000-4 000 kiljuhanhen
talvikannasta (Kreutzberg-Mukhina &
Markkola 2000). Turkmenistanissa laskettiin kansainvälisessä vesilintujen talvilaskennassa (IWC) runsaat 400 kiljuhanhea,
ja on hyvin mahdollista, että Turkmenistanin historiallisilla talvehtimispaikoilla
niitä viihtyy edelleen huomattavasti
enemmänkin (Markkola 2000). Kaikkiin
näihin tietoihin tulee suhtautua pienellä
varauksella: kiljuhanhen sekoittamismahdollisuus tundrahanheen on suuri ja
yksilömäärien arvioinnissa on monesti
ongelmia; lisäksi näissä maissa tutkijoillakaan ei ole yleisesti käytössään nykyaikaista korkeatasoista optiikkaa ja kirjallisuutta.
Uutta tietoa tarhatun
kiljuhanhikannan alkuperästä
Vaikka kiljuhanhen suojelutyön pääpaino
onkin villikannan suojelussa (Madsen
1996) on Suomessa ja Ruotsissa yritetty
käyttää tarha-alkuperää olevien kiljuhanhien vapauttamista luontoon kiljuhanhen
suojelua tukevana toimenpiteenä. Suomes-

Säärenperän länsinokan rantaniittyä, kiljuhanhien kevätlevähdysaluetta. © Juha Markkola
Säärenperä shore meadow, a Finnish spring resting area of Lesser White-fronted Geese.
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Kuva 1. Kilju- ja tundrahanhen luonnonpopulaatioista ja kiljuhanhen tarhakannasta löydettyjen

mitokondriotyyppien sukupuu. ERY = kiljuhanhi, ALB = tundrahanhi, C = tarha-alkuperää oleva
yksilö.
Fig.1. Mitochondrial types of wild populations of Anser eryhtropus (ERY) and A. albifrons (ALB), and
those of captive population of A. erythropus (C).

sa istutuksia tehtiin vuosina 1989-1997, jolloin Hailuodon ja Hämeenkosken tarhoilla
kasvatettuja kiljuhanhia vapautettiin Suomen Lappiin ja niiden toivottiin liittyvän
villikannan yksilöiden matkaan (Markkola
ym.1999). Toisaalta tarkoituksena oli tukea
villikantaa, mutta toisaalta myös tiedon kerääminen villikannan muuttoreiteistä tarha-alkuperää olevien kaula- ja nilkkarengastettujen yksilöiden avulla. Istutuksilla ei
kuitenkaan saavutettu toivottuja tuloksia:
istukkaiden elossa säilyvyys oli huono, havaintoja saatiin vähän ja istukkaat ilmeisesti liittyivät villikiljuhanhien sijasta metsähanhien parviin.
Ruotsissa istutuksia on tehty vuodesta
1981 (von Essen 1996, Lorentsen ym. 1999).
Tähän mennessä Ruotsin Lappiin on vapautettu noin 350 tarha-alkuperää olevaa
kiljuhanhea ja keskimäärin 50 lintua havaitaan istutusalueella pesimäkauden aikana
(von Essen 1999, von Essen ym. 2000). Linnut myös pesivät säännöllisesti Ruotsin istutusalueella, mutta kanta ei ole omavarainen tai kasvava. Vuoteen 1997 mennessä
alueella havaittiin 23 onnistunutta pesintää, jotka tuottivat 64 tarha-alkuperää ole-
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vaa poikasta (von Essen ym. 2000). Kiljuhanhen luontaisilla muutto-ja talvehtimisalueilla villikantaan kohdistuvaa metsästyspainetta on vähennetty kääntämällä istukkaiden muuttosuunta Keski- ja Länsi-Euroopan talvehtimisalueille käyttäen
valkoposkihanhia keinoemoina.
Kiljuhanhen istutuksissa käytettyjen
tarhakantojen alkuperä on pääosin tuntematon, mutta ainakin osa linnuista on peräisin eurooppalaisista lintutarhoista Hollannista, Saksasta, Belgiasta ja Iso-Britanniasta (von Essen 1996), joissa kiljuhanhea
on tarhattu jo vuosisadan ajan (Delacour
1954). Suomen tarhakannat on perustettu
pääosin Ruotsin tarhoilta tuoduista kiljuhanhista, vaikkakin joitain lintuja on tuotu
myöhemmin suoraan Keski-Euroopasta
(Markkola ym. 1999). Koska eri maiden tarhakantojen yksilöitä on vaihdettu tarhojen
välillä, on kaikkien nykyisten kantojen alkuperä samankaltainen. IUCN:n ohjeistuksen mukaan istutuksiin käytettävien
yksilöiden tulee olla mahdollisimman samankaltaisia alkuperäisen villikannan
kanssa, eritoten silloin, kun tarkoitus on tukea villikantaa tai tarha-alkuperää olevien

yksilöiden sekoittuminen villikantaan on
mahdollista (Kleiman ym. 1994). Ohjeistuksella pyritään parantamaan istutusten
onnistumismahdollisuutta (linnuilla samanlainen sopeutumistausta), mutta
myös estämään mahdolliset villikannan
selviämiseen vaikuttavat haittatekijät.
Koska Fennoskandian villin kiljuhanhipopulaation on todettu poikkeavan geneettiseltä rakenteeltaan muista pesimäpopulaatioista mitokondrio-DNA:n muuntelun
esiintymisen suhteen (Ruokonen ym.
2001a), katsottiin aiheelliseksi tutkia myös
tarhakannan geneettinen rakenne.
Tutkimusta varten kerättiin näytteitä
Hailuodon tarhakannan yksilöistä, joiden
mitokondriotyypit määritettiin ja niitä verrattiin villikannasta saatuihin tuloksiin.
Tutkimusmateriaali ja menetelmät on selvitetty tarkemmin muualla (Ruokonen 2000,
Ruokonen ym. 2001b). Tutkituista 15 yksilöstä kolme edusti Fennoskandian villikannassa yleisintä mitokondriotyyppiä (Wl) ja
kahdeksan yksilöä kiljuhanhenitäisessä populaatiossa yleisintä mitokondriotyyppiä
(El). Loput neljä yksilöä kantoivat kuitenkin toisen lajin, tundrahanhen (Anser albifrons albifrons), mitokondrio-DNA:ta. Tarhakannan ja luonnonpopulaatioista kerättyjen kilju- ja tundrahanhien mitokondriotyyppien keskinäiset sukulaisuussuhteet
on esitetty kuvassa 1.
Tundrahanhen mitokondrio-DNA:n
esiintymiselle kiljuhanhen tarhakannan
perimässä on teoriassa useita mahdollisia
selityksiä. Koska käytössä on äidin kautta
periytyvä merkkiominaisuus, mitokondrio-DNA, tulosta voidaan soveltaa koskemaan vain tundrahanhinaaraan ja kiljuhanhikoiraan välistä risteytymistä tarkasteltaessa kiljuhanhen villi-ja tarhakantojen
koostumusta. Ensinnäkin, hanhilajit ovat
evolutiivisessa mittakaavassa nuoria, jolloin yhteinen mitokondriotyyppi voisi johtua äskettäisestä lajiutumisesta tai kiljuhanhen ja tundrahanhen risteytymisestä
luonnossa. Kiljuhanhen villikannan tutkimuksessa ei kuitenkaan ole löydetty yhtään tundrahanhen mitokondriota kantavaa kiljuhanhea (Ruokonen ym. 2001a),
mistä voidaan päätellä, että lajien risteytyminen ei ole yleistä tai ei ainakaan johda
tundrahanhen perimän siirtymiseen osaksi kiljuhanhen perimää (esim. rajoittuu ensimmäisen sukupolven risteymien tuottamiseen). Toiseksi, risteytyminen on voinut
tapahtua kiljuhanhen tarhakasvatuksen
pitkän historian aikana, ja tätä vaihtoehtoa
pidetään todennäköisempänä. Tarhaolosuhteissa esimerkiksi käyttäytymiseen
perustuvat lisääntymisesteet usein purkautuvat ja kirjallisuudesta tunnetaankin
runsaasti kuvattuja risteymiä mm. hanhilajien välillä (esim. Nagy 1950, Delacour
1954, Gray 1958). Lisäksi kirjallisuudessa
kuvatuissa kiljuhanhikoiraan ja tundrahanhinaaraan välisissä risteymissä koi15
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raan eli kiljuhanhen piirteet ovat vallitsevia (otsalaikku ja silmärengas kuten kiljuhanhella, Nagy 1950), mikä vaikeuttaa risteymien tunnistusta.
Koska tarhakannan historiaa ei ole dokumentoitu ja tutkimuksessa käytettiin äidin kautta periytyvää mitokondrioDNA:ta, tulee tarhakannan tutkimusta jatkaa käyttäen myös molempien vanhempien kautta periytyvän tuman DNA:n merkkialueita ongelman koko laajuuden selvittämiseksi. Tällainen tutkimus onkin meneillään Ruotsin kiljuhanhitarhakannan
kohdalla, koska Ruotsissa esiintyy halukkuutta toistaiseksi keskeytettyjen istutusten jatkamiseen tulevaisuudessa. Suomessa istutukset päätettiin lopettaa 1998, osaksi perustuen tarhakannan perimästä saatuihin tuloksiin, mutta myös istutusten
huonosta menestyksestä johtuen. Laajempi pohdiskelu istutusten käytöstä kiljuhanhen suojelutyössä käydään tutkimustulosten valmistuttua.
Yhtenä edellytyksenä istutusten käyttämiselle suojelutyössä on villikannan olemassaoloa uhkaavien haittatekijöiden poistaminen (Kleiman ym. 1994). Kiljuhanhen
tapauksessa suurin uhkatekijä on metsästys, joka yhä jatkuu mm. Venäjällä, Kazakstanissa, Kaspianmeren rantavaltioissa ja
Kiinassa. Kuten mainittu, Ruotsin istutusprojektissa metsästyspainetta on vähennetty muuttosuuntaa kääntämällä, mutta keinoemomenetelmä on johtanut joissain tapauksissa istukkaiden leimautumiseen
väärään lajiin, ja jopa pariutumiseen ja lisääntymiseen valkoposkihanhen kanssa
(von Essen 1999). Lisäksi Ruotsin projektin
tarha-alkuperää olevat linnut muuttavat ja
talvehtivat alueilla, jotka eivät ole osa kiljuhanhenluontaista levinneisyysaluetta. Istutusten todellinen tarve tulisi myös pystyä
perustelemaan ja todentamaan. Usein perusteina on käytetty villikannan pientä kokoa ja siitä johtuvia mahdollisia haittavaikutuksia (kutensisäsiittoisuutta), vaikka todellisuudessa tutkimustulokset osoittavat
tämän epätodennäköiseksi kiljuhanhen
luonnonkannan laskun selittäjänä (esim.
Fennoskandian kiljuhanhien poikastuotto
muiden kiljuhanhen pesimäpopulaatioiden tasolla; Aarvak ym. 1997). Myöskään
kiljuhanhikoiraiden levittäytymisen määrästä ei ole tietoa. Näin tarhakannan sopimattoman geneettisen rakenteen lisäksi
myös istutusten jatkamiseen liittyy ratkaisemattomia ongelmia.

Aikuiskuolleisuus
kiljuhanhen kohtalonkysymyksenä
Kiljuhanhen elinkierrosta ja siihen liittyvistä ennusteista valmistui keväällä 2000
pro gradu -työ (Lampila 2000). Päätavoitteena oli tutkia, onko kiljuhanhen elinkierron eri vaiheilla (eri ikäluokkien elossasäi-
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Taulukko 3. Kiljuhanhipopulaation keskirnatriisi, johon on koottu kaikki saatavilla oleva tieto tai
parhaat arvaukset kiljuhanhien selviämistodennäköisyyksistä ja pesimämenestyksestä. 1kv = ensimmäisen kalenterivuoden yksilöt, 2kv =toisen kalenterivuoden yksilöt jne. P1 =ensimmäisen kalenterivuoden linnun selviämistodennäköisyys syksystä toisen kalenterivuoden kevääseen, P2 =
toisen kalenterivuoden Jilmun selviämistodennäköisyys keväästä syksyyn jnej mi = kolmantena
kalenterivuo1ma pesivien yksilöiden tuottama jälkeläismäärä (per yksilö) ja 1116 = neljäntenä ja sitä
seuraavina kalenterivuosina pesivien yksilöiden tuottama jälkeläismäärä.
Table 3. Tlze avemge population matrix of the LWJG. 1cy = 1st calendarindividuals, 2cy = 2nd calendaryear

individuals etc. Pl =the survival probability oftlie lcy autumn birdfrom the autumn ta next spring, P2 =the
survival probabilihJ oftlze 2cy spring bird ta next autwmz etc; m4 =breeding success of3rd cy birds (as female goslings praduced per female) and 1116 =breeding success of4th cy and older birds.AlJ otherprobabilities =
0, far example prababilihJ of the 1st cy autumn bird ta stay as a 1st cy autumn bird and ali the ather similar
impassible tmnsitions.
1kv syksy 2kv kevät 2kv syksy 3kv kevät 3kv syksy
1cyautumn 2cl spring 2cy autumn 3ct spring 3cy autumn

1kv syksy
2kv kevät
2kv syksy
3kv kevät
3kv syksy

0
0
0,30 (P4 m4}
0
0,24 (P1)
0
0
0
0 0,85 (P2)
0
0
0
0 0,60 (P3)
0
0
0
0 0,90 (P4)

0
0
0
0
0

ad. kevät
adspring

ad.syksy
adautumn

0,90 (P6 m6}
0
0
0
0

0
0
0
0

Taulukko 4. Elastisuusrnatriisi, joka on saatu taulukon 3 parametreillä. 0 = 0,962.
Table 4. Elastical matrixfor matrix shown in table 3.
1kv syksy 2kv kevät 2kv syksy 3kv kevät 3kv syksy ad. kevät
1cyautumn 2cy spring 2cy autumn 3cy se_ring 3cy autumn adspring

1kv syksy
2kv kevät
2kv syksy
3kv kevät
3kv syksy
ad. kevät
ad. syksy

0
0,0368
0
0
0
0
0

0
0
0,0421
0
0
0
0

0
0
0
0,0368
0
0
0

lymistodennäköisyys, pesimämenestys)
erilainen vaikutus populaation kasvulle.
Tämä tieto voisi antaa mahdollisuuden
kohdentaa suojelutyötä sinne, missä siitä
on eniten hyötyä. Keinoksi selvittää näitä
asioita valittiin matriisilaskentaan pohjautuva elastisuusanalyysi. Elastisuusanalyysistä on pikkuhiljaa tulossa melko suosittu
työkalu suojelubiologiassa, sillä sen avulla
voidaan määrittää jokaiselle tutkittavan
eliön elinkierron vaiheelle (tai oikeammin
siirtymälle ikäluokasta toiseen) lukuarvo,
joka kuvaa suoraan kyseisen vaiheen vaikutusta populaation kasvukertoimeen (8).
Jos esimerkiksi jonkin elinkierron vaiheen
elastisuusarvo on 0,5, 10 %:n muutos siinä
aiheuttaa populaation kasvukertoimessa
muutoksen, joka on suuruudeltaan 0,1 x
0,5 =0,05. Kaikkien elastisuusarvojen summa on kätevästi yksi, joten voidaan puhua
kunkin tekijän prosentuaalisesta vaikutuksesta kasvukertoimeen (Caswell 1989,
Benton & Grant 1999).
Työn pohjaksi laadittiin kiljuhanhelle
puolivuotisjaksoihin (syksy-kevät) perustuva elinkiertomalli (taulukko 3). Ennakolta arveltiin suurimman osan kiljuhanhen
kuolleisuudesta sijoittuvan talvikauteen
(erityisesti metsästys) ja se haluttiin tuoda
erilleen muusta kuolleisuudesta. Lisäksi
käytettävissä ollut aineisto oli nimenomaan joko keväältä tai syksyltä.

0,Q180
0
0
0
0,0403
0
0

0
0
0
0
0
0,0352
0

0,0403
0
0
0
0
0
0,3988

ad.Syksy
adautumn

0
0
0
0
0
0,3490
0

Tyypillinen ongelma tutkittaessa
uhanalaisia lajeja on aineiston pienuus.
Ainoa pitempiaikainen sarja kiljuhanhien
määristä ja tämän tutkimuksen kannalta
olennaisista nuorten lintujen osuuksista on
kerätty Perämeren levähdysalueilta vuodesta 1985 alkaen. Tässä aineistossa on ongelmana paitsi sen pienuus, myös sen rajoittuminen kevääseen. Näin ollen ensimmäisen talven selviämistodennäköisyyksiä ja poikastuottoa piti arvioida Norjan
Porsangerin vuonolta kerätyn aineiston ja
poikastuottoa lisäksi kiljuhanhityöryhmän Kazakstaniin syksyinä 1996 ja 1998 tekemien tutkimusretkien perusteella.
Kuolleisuus ensimmäisen talven aikana
osoittautui hyvin korkeaksi - peräti 76 %
kiljuhanhista ei selviä ensimmäisen talven
yli kevääseen. Tämä laskettiin yksinkertaisesti jakamalla Porsangin vuonolle keväällä
palanneiden lintujen lukumäärä sinne edellisellä syksynä kerääntyneiden nuorten lintujen lukumäärällä. Kannattaa lisäksi huomata, että ennen lentopoikasikää tapahtunut kuolleisuus on jätetty huomiotta.
Populaation kokonaiskuolleisuuden
laskemiseksi on kehitetty useita laskukaavoja, joissa hyödynnetään perättäisiltä
vuosilta olevaa tietoa nuorten ja vanhojen
lintujen osuuksista. Ebbingen (1991) kaava
havaittiin tämänkaltaiseen aineistoon sopivimmaksi laskukaavaksi. Populaation
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kokonaiskuolleisuudeksi saatiin 20,1 % kaan molempia lähtötilanteessa suunnil(95 %:n luottamusväli on -2,1-42,4 %).
leen yhtä paljon, 2kv /3kv-ikäluokan säilyVanhojen lintujen kuolleisuuden mak- vyys jätetty tässä kohdassa ennalleen), niin
simiarvio voidaan puolestaan laskea seu- tällöinkin 8 kohoaa 0,967:stä 0,984:än.
raavasti: 1 - Na1+1/N1, eli maksimimäärä aiElastisuusanalyysin tulokset osoittavat
kuispukuisia vuonna t+ 1 elossa on vuoden siis yksiselitteisesti, että aikuiskuolleisuus
t aikuisten ja nuorten lintujen yhteismäärä.
jamuutoksetsiinä on lajin säilymisen ja poKeskimääräiseksi vanhojen lintujen kuol- pulaation kasvun kannalta keskeinen asia.
leisuudeksi 1985-1999 saadaan 16,0 % Vaikka kuolleisuus eri ikäluokissa vakioi(95 %:nluottamusväli-2,0-34,1 %).
taisiin, säilyisivät aikuiskuolleisuuden
Kokonaiskuolleisuudesta voidaan taas elastisuusarvot edelleenkin vähintään
laskea nuorten lintujen kuolleisuus 2kv ke- kaksinkertaisina kaikkiin muihin nähden.
väästä 3kv kevääseen, kun aikuisten kuole- Kyseessä ei siis ole korkean metsästyspaivuus tunnetaan. Näin saadaan 2kv kevään neen aiheuttaman korkean nuorten lintuja 3kv kevään välille nuorten lintujen kuol- jen kuolleisuuden luoma harha. Tiedolla
leisuusarvioksi 51,5 %. Kuten odotettua, vanhojen lintujen' arvokkuudesta' voi olla
nuorten ikäluokkien kuolleisuus on huo- useitakin käytännön sovelluksia kiljuhanmattavasti vanhempia korkeampi ja sijoit- hen suojelutyössä. Ensinnäkin suojelutoituu vanhojen lintujen kuolleisuuden mia kannattaa kohdentaa nimenomaan
95 %:n luottamusvälin ulkopuolelle.
vanhojen lintujen elävyyttä parantaviin
Ns. keskimatriisi kuvastaa (virheläh- toimiin, joista kysymykseen tulevat lähinteet huomioonottaen) parhaiten kiljuhan- nä metsästyksen rajoittaminen sekä muuthikannan nykytilaa (taulukko 3). On huo- to- ja talviaikaisten kosteikkojen suojelu.
mattava, että laskettaessa vanhojen lintu- Pelkän metsästyksen rajoittamisen ohella
jen elossasäilyvyyttä 3kv-ikäluokka sulau- sen kohdentaminen nuoriin lintuihin vatuu yhteen vanhempien ikäluokkien kans- listuskampanjan avulla on yksi mahdollisa. Sekä vanhoille että 3kv-linnuille on ole- suus. Koska kiljuhanhi on hyvin samannätettu suurimman osan kuolevuudesta si- köinen kuin tundrahanhi, ei sen rauhoittajoittuvan nimenomaan syksyn ja kevään minen metsästykseltä ole välttämättä koväliin pesimäaikaisen kuolleisuuden olles- vin tehokas suojelutoimi siellä, missä mosa hyvin vähäistä. Näin esimerkiksi vanho- lemmat lajit esiintyvät runsaina. Sen sijaan
jen lintujen selviämistodennäköisyydeksi molempien lajien vanhat ja nuoret linnut
keväästä syksyyn on arvioitu 0,96 ja syk- eroavat melko selvästi toisistaan, joten
systä kevääseen 0,88, jolloin niiden tuloksi metsästystä voitaisiin painottaa nuoriin
saadaan likimain 0,84 eli laskettu koko hanhiin. Tämän mallin toimivuutta on testattu myös elastisuusanalyysillä. Omalta
vuoden selviämistodennäköisyys.
Kiljuhanhikannan nykytilaa kuvaava osaltaan tulokset heijastelevat myös varkeskimatriisi (taulukko 3) syötettiin sinkin Venäjällä paikoin edelleenkin harRAMAS Metapop -ohjelmistoon, ja popu- rastetun kevätmetsästyksen haitallisuutta
laation kasvukertoimeksi kyseisillä arvoil- - keväällähän huomattavasti suurempi osa
la saatiin 8 = 0,962. Tämä kuvannee kohta- saadusta saaliista on populaation kannalta
laisen hyvin kiljuhanhipopulaation nyky- arvokkaita vanhoja lintuja.
kehitystä, sillä jos lasketaan esim. 8 pelkästään vuosien 1985 ja 1998 välille, saadaan 8
= 0,944. Jos lasketaan taantuminen vuosi- Tulevaisuudennäkymiä
sadan alun arviolta 10 000 yksilöstä (Merikallio 1915) 8 on edelleenkin n. 0,94. Elas- Lifen päätyttyä kiljuhanhen suojelussa on
tisuusmatriisi taulukon 3 tilamatriisille on koittanut arki, jossa toiminta rahoitetaan
esitetty taulukossa 4, josta nähdään, että taas hyvin niukalla budjetilla ja vapaaehvanhojen lintujen säilyvyyden elastisuus- toistyöllä. Vastuu toiminnan kokonaisarvot ovat lähes kymmenkertaisia kaikkiin koordinaatiosta on jälleen WWF:n yhmuihin arvoihin nähden. Muiden arvojen teydessä toimivalla kiljuhanhityöryhmälkeskinäiset erot ovat siksi pieniä, että ne lä, tutkijoiden, kenttätyöntekijöiden ja ymvoidaan tulkita käytännössä yhtä suuriksi päristöviranomaisten yhteistyöelimellä,
lukuun ottamatta merkitykseltään melko jolla on ympäristöministeriön neuvonanvähäistä 3kv-lintujen pesimämenestystä.
tajan rooli kysymyksissä, jotka koskevat
Jos perusmallissa muut arvot pidetään kiljuhanhen suojelua. On kuitenkin mahvakioina, mutta poikastuotto kasvatetaan dollista, että Life-projektille haetaan jatkoa
kaksinkertaiseksi (sekä vanhoilla että tänä tai ensi vuonna. Suomalaisten ja nor3kv-linnuilla), saadaan 0:n arvoksi likimain jalaisten vahva osuus kansainvälisessä toi1. Suunnilleen samaan tulokseen päästään minnassa jatkuu mm. Wetlands Internamyös nostamalla vanhojen lintujen talvi- tionalin kiljuhanhityöryhmässä, jonka puelossasäilyvyys arvosta 0,875 arvoon 0,960. heenjohtajana vuoden 2000 alkupuolelta
Jos puolestaan vanhojen lintujen talvisäily- on toiminut Petteri Tolvanen Suomesta ja
vyyttä nostetaan 0 ja nuorten lintujen laske- sihteerinä Ingar 0ien Norjasta.
taan 8 prosenttiyksikköä (= metsästyspaiLife-projektin aikana viranomaisten
neen siirto vanhoista nuoriin, mallin mu- osuus kiljuhanhen suojelutyössä kasvoi
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voimakkaasti, ja projektin jälkeen etenkin
Metsähallitus on jatkanut panostustaan lajin suojeluun nimettyään sen yhdeksi YläLapin erityisvastuulajikseen. Keväällä
2000 Metsähallituksen Pohjanmaan puistoalue, työvoimahallinto ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus rahoittivat valtaosan kevätseurannasta Perämerellä.
Metsähallituksen Ylä-Lapin luonnonhoitoalue rahoitti pesimäalueiden ja Lapin ja
Ruijan kevätpaikkojen inventoinnin sekä
Varanginvuonon syystarkkailun.

Lisätietoa kiljuhanhen suojelusta

Lisää aiheesta voit lukea Suomen (1997) ja
Fennoskandian (Suomi, Norja, Ruotsi; 1998,
1999) kiljuhanhiprojektin vuosiraporteista
(Tolvanen ym. 1998, 1999, 2000), joita voittilata osoitteesta WWF, Lintulahdenkatu 10,
00500 Helsinki, tai sähköpostitse: petteri.tolvanen@wwf.fi. Vuoden 1999 raportti on saata villa myös internetissä osoitteessa
http:/ /www.wwf.fi/luonto/Kilju2000.
htm. Vuoden 2000 raportti on tätä kirjoitettaessa tekeillä, ja sen on tarkoitus ilmestyä
edellisten tapaan Suomen WWF:n julkaisusarjassa huhtikuussa 2001. Perustietoa kiljuhanhen suojelutyöstä löytyy myös Suomen
kiljuhanhi-Lifehankkeen (1997-2000) internet-sivuilta: http:/ /www.metsa.fi/luo/
projektit/kiljuh/ index.htm. Life-projektin
Inarin Siidassa eli saamelaismuseossa ja
luontokeskuksessa marraskuussa 1999 julkistama loppunäyttely kiertää Suomea
vuonna 2001 lähinnä Metsähallituksen
opastuskeskuksissa.

Kiitokset
Lämpimimmät kiitoksemme kuuluvat jälleen
kerran sille suurelle vapaaehtoisten joukolle,
joka on tehnyt korvaamattoman arvokasta työtä
uhanalaisimman lintumme suojelussa.

Summary: Monitoring and protection of
the Lesser White-fronted Goose in 1999
and2000
The Lesser White-fronted Goose (Anser en;thropus, further LWfG) is the most threatened goose
species breeding in the Palearctic region. The
world midwinter population is estimated to be
c. 25 00-30 000 . The Fennoscandian population
has declined to c. lper cent compared with the
population of the early 20 th century. This article
summarises the work of the Finnish LWfG
group and its co-operators in 1999-2000.
Breeding of the LWfG was not confirmed in
Finnish Lapland during the years covered by
this article. The fieldwork in 2000 covered only
the most important known breeding areas.
However, in both years there were a few records
of LWfG (or its droppings) during breeding season in suitable breeding habitat.
Most breeding records of LWfG in Kola Peninsula, NW Russia are old and some are ques-
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tionable but there are also some recent reliable
records by Finnish birdwatchers. It seems that
there is at !east a small breeding population in
Kola peninsula and expedition is necessary in
near future.
Bolshezemelskaja Tundra (on the west side
ofthe Uralmountains) hosts perhaps the biggest
European breeding population of LWfG. It was
estmated to be 500-1000 individuals in the late
80's. Only 125 individuals were found during
years 1993-1995. In 1999 81 individuals were
oberved in two separate areas and 7 juvenile
birds were colour ringed by the group of Vladimir Morozov.
Findings of Eugeny Syroechkovski's group
in Indigirka area in Jakutia, eastern Siberia suggest that the area is probably the most important
breeding area of the eastern LWfG population,
which is wintering mainly in southeastern
China. In the areas studied in summer 1999, 250
LWfG (including 24 broods) were found. If the
shown LWfG density in survey areas is extrapolated to suitable areas ali around the Indigirka
area, there might be even 4000-4500 individuals. This is tens of per cents of the whole eastern
population.
In the traditiona! staging areas in Bothnian
Bay area years 1999 and 2000 were the poorest
ever. Only 27 and 26 individuals were recorded,
respectively. For the first in last couple of years
in 2000 there was a flock of LWfG (10 ind.) in
Liminganlahti Bay area. Unusual was also the
small number (5 ind.) on Hailuoto, which has
usually been the most important staging area. In
1999, the pattern of the spring migration was
more or less normal, though also then the number of staging geese on Hailuoto was relatively
small (11).
Protection of the one of the three still used
LWfG staging areas in Finland, Säärenperä
meadows, took a major leap during these years.
The process is uncompleted, but when the protection will come true, Säärenperä will be the
first staging area of LWfG in Finland where
hunting of waterfowl is not allowed in the auturnn. Hopefully this would allow safe auturnn
staging for the LWfG in Finland in near future.
Valdak marshes in Finnmark, Norway are
the most important staging area of LWfG in
Fennoscandia since the LWfG stage here both in
spring (late May - early June) and auturnn (late
August - early September). Observing - organised by Norsk Ornitologisk forening
NOF /BirdLife - of the post-breeding staging is
especially important because it gives a chance to
estimate both breeding success and mortality. In
1999, 58 individuals was observed in spring, the
daily maximum being 35 individuals. In spring
2000, 63 LWfG. was recorded. After the beginning of regular observing of spring staging in
1990 there has not been statistically significant
(decreasing) trendin the numbers of LWfG in
Valdak marshes, thus differing from the situation in Bothnian Bay area.
In the auturnn of 1999 43 LWfG was recorded in Valdak Marshes and 17 of these (c. 40
per cent) were first-year birds. This shows that
the breeding success of the LWfG is relatively
high. Auturnn 2000 was exceptional: only 10
adult individuals was recorded and in another
known auturnn staging area, Skjåholm island in
Varangerfjorden, no LWfG were observed. This
can be explained either by the unusually warm
auturnn (LWfG have arrvived to staging areas
when the observing has already ended) or
LWfG have failed in breeding and have moved
to moulting areas in Northern Russia already in
midsummer.
Videofilming of spring-staging LWfG has
brought interesting information about move-
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ments of LWfG since the geese can be identified
individually according to the belly patches. Results show already the connection between staging areas in the western Estonia, Botlmian Bay
and Valdak marshes.
Kustanay area in north-western Kazakhstan
was revealed to be a staging area of LWfG by
satellite telemetry and the area has been studied
now in six consecutive years. During these expeditions maximally 7 500 - 12 500 LWfG have
been estimated and the area is proved to be extremely important for the species. In October
1999 also another area 400 km east of Kustanay
was surveyed. In this, Lake Tengiz region, the
numbers of White-fronted Geese (Anser
albifrons) were much higher but the numbers of
LWfG much lower than their numbers in
Kustanay area. In 2000 started WWF co-operation project in Kustanay region in order to promote protection of wetlands and also eco tourism. The main purpose on the expedition carried
outin October 2000 was to study conditions for
this project.
The genetic composition of the LWfG populations has been studied for several years. 'now at
the University of Oulu. It has been found out
that there are two main types in rnitochondrial
DNA (mtDNA) of LWfG; eastern and western.
Because the origin of the captive population
used in reindructions both in Sweden and in
Finland was uncertain, its genetic structure was
studied. Of the 15 captive LWfG studied 4 had
White-fronted Goose type mtDNA. Because
there has not been WfG mtDNA in studied wild
LWfG individuals it is most likely that the two
species have hybridized in captive conditions.
Further studies, including studies on nuclear
DNA are needed to quantify the scale of the
problem. WWF Finland has freezed the reintroduction program in 1998.
Also the population structure of LWfG has
been studied at the University of Oulu. By the
elasticity analysis it was shown that the adult
mortality is the key factor that is determining
the population growth of LWfG. This result can
have many applications in conservation work.
For example, it is possible to inform hunters to
avoid shooting of adult White-fronted/Lesser
White-fronted Geese, asthese two species are
very similar but birds of different age are relatively easy to separate.
This result also brings out the great harmful
effect of the spring hunting, because in spring
much bigger proportion of the hunting bag is
'valuable' adults.

Kirjallisuus
Aarvak, T., 0ien, I.J., Syroechkovski Jr., E.E.,
Kostadinova, I. 1997: The Lesser White-fronted Goose Monitoring Programme.
Annual report 1997. - Norwegian Ornithological Society. NOF Rapportserie.
Report No. 5-1997.
Aarvak, T. & 0ien, I.J. 2000: Monitoring of staging Lesser White-fronted Geese at the
Valdak Marshes in 1999. - Teoksessa: Tolvanen, P., 0ien, I.J. & Ruokolainen, K.
(toim.), Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project.
Annual report1999. WWF Finland Report
12 & Norwegian Ornithological Society,
NOF Rapportserie Report 1-2000: 24-27.
Aarvak, T., Timonen, S., 0ien, I.J., Tolvanen, P.
& Markkola, J. 2000: Spring migration of
Lesser White-fronted Geese in north-western Europe - an analysis from individual
markings. - Teoksessa: Tolvanen, P.,

0ien, I.J. & Ruokolainen, K. (eds.) 2000:
Fennoscandian Lesser White-fronted
Goose Conservation Project. Annual report 1999. - WWF Finland Report 12 &
Norwegian Ornithological Society, NOF
Rapportserie report no. 1-2000: 32-33.
Aarvak, T., 0ien, I. J., Tolvanen, P. & Markkola,
J. 1999: Two pieces of the spring migration
puzzle of the Fennoscandian Lesser White-fronted Goose population in place. Teoksessa: Tolvanen, P., lEien, I. J. & Ruokolainen, K. (toim.): Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation
project. Annual report 1998. WWF Finland Report 10 & Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportsserie Report no.
1-1999:27-30.
Aarvak, T. & 0ien, LJ. 2001: Monitoring of staging Lesser White-fronted Geese at the
Valdak Marshes in 2000: - Teoksessa: Fennoscandian Lesser White-fronted Goose
conservation project. Annual report 2000
(painossa).
Benton, T. G. & Grant, A. 1999: Elasticity analysis as an important tool in evolutionary
and population ecology. -Trends in Ecology & Evolution 14:467-471
Caswell, H. 1989: Matrix population models. Sinauer Assoc., Sunderland, Mass., USA.
Delacour, J. 1954: The waterfowl of the world. Voi. 1. Country Life Ltd., London.
von Essen, L. 1996: Reintroduction of Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) in
Swedish Lapland (1981-1991). - Gibier Faune Sauvage, Game Wildlife 13:1169- 1180.
von Essen, L. 1999: Projekt fjällgås, verksamhetsberättelse för 1999. Julkaisematon raportti.
von Essen, L., Bylin, A. & Fagerström, B. 2000:
The Swedish project on re-establishment
of the Lesser White-fronted Goose in Swedish Lapland - a summary for 1999. Teoksessa: Tolvanen, P., 0ien, LJ. & Ruokolainen, K. (toim.), Fennoscandian Lesser
White-fronted Goose conservation project.
Annual report 1999. WWF Finland Report
12 & Norwegian Ornithological Society,
NOF Rapportserie Report 1-2000: 52-53.
Gray, A.P. 1958: Bird hybrids. A check-list with
bibliography. - Commonwealth Agricultural Bureaux, Bucks, England.
Kleiman, D.G., Stanley Price, M.R. & Beck, B.B.
1994: Criteria for reinh·oductions. -Teoksessa: Olney, P.J.S., Mace, G.M. & Feistner, A.T.C. (toim.), Creative conservation:
Interactive management of wild and captive animals. Chapman and Hall, London,
England: 287-303.
Kondryatev, A. V. & Buzun, V. A. 2000: New
wintering area for Lesser White-fronted
Geese in Crimea Peninsula, Ukraine. Teoksessa: Tolvanen, P., 0ien, I.J. & Ruokolainen, K. (toim.), Fennoscandian Lesser
White-fronted Goose conservation project.
Annual report 1999. WWF Finland Report
12 & Norwegian Ornithological Society,
NOF Rapportserie Report 1-2000:60
Kreuzberg-Mukhina, E. & Markkola, J. 2000:
New information about Lesser White-fronted Geese in Uzbekistan. - Teoksessa: Tolvanen, P., 0ien, I.J. & Ruokolainen,
K. (toim.), Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project.
Annual report 1999. WWF Finland Report
12 & N01wegian Ornithological Society,
NOF Rapportserie Report 1-2000:57
Lorentsen, S.-H., 0ien, I.J., Aarvak, T., Markkola,
J., von Essen, L., Farag6, S., Morozov, V.,
Syroechkovsky, E. Jr. & Tolvanen, P. 1999:
Lesser White-fronted Goose Anser eryth-

LINNUT-VUOSIKIRJA 2000

Uhanalaisten lajien seuranta

Kiljuhanhen suojelu

ropus. -Teoksessa: Madsen, J., Cracknel,l
G. & Fox, T. (toim.), Goose populations of
the Western Palearctic. A review of status
and distribution. Wetlands International
Publication No 48. Wetlands International,
Wageningen, The Netherlands. National
Environmental Research Institute, R0nde,
Denmark: 144-161.
Madsen, J. 1996: International action pian for the
Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus). -Teoksessa: Heredia, B., Rose, L. &
Painter, M. (toim.), Globally threatened
birds in Europe. Action Plans. Council of
Europe Publishing, Strasbourg, France:
67-78.
Markkola, J., Timonen, S. & Nieminen, P. 1999:
The Finnish breeding and restocking project of the Lesser White-fronted Goose: results and the current situation in 1998. Teoksessa: Tolvanen, P., 0ien, I.J. & Ruokolainen, K. (toim.), Fennoscandian Lesser White-fronted goose conservation
project. Annual Report 1998. WWF Finland Report 10 & Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportserie Report no.
1-1999:47-50.
Markkola, J., Pynnönen, P., Tolvanen, P., Veersalu, A. & Yerohov, S. 1998: The second
International Lesser White-fronted Goose
Anser erythropus expedition in NW
Kazakstan in May 1997. Teoksessa Tolvanen, P., Ruokolainen, K., Markkola, J. &
Karvonen, R. (toim.). Finnish Lesser White-fronted Goose conservation project.
Annual report 1997. -WWF Finland
Report no 9:21-22.
Markkola, J. 2000: Lesser White-fronted Goose
protected in Turkmenia. - Teoksessa: Tolvanen, P., 0ien, I.J. & Ruokolainen, K.
(toim.), Fennoscandian Lesser White-fronted goose conservation project.
Annual report 1999. WWF Finland Report
12 & Norwegian Ornithological Society,
NOF Rapportserie Report 1-2000:57
Merikallio, E. 1915: Fjällgåsens flyttningsväg
över trakterna kring Uleåborg. - Finn!.
Jakttidskr. 12:311-313.
Morozov, V. 2000: Surveys for Lesser White-fronted Goose in the Bolshezemelskaya
Tundra, European Russia, in 1999. -Teoksessa: Tolvanen, P., 0ien, I.J. & Ruokolainen, K. (toim.) 2000: Fennoscandian Lesser White-fronted Goose Conservation
Project. Annual report 1999. WWF Finland Report 12 & Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportserie report no.
1-2000:35-38.
Nagy, E. 1950: Uber Gänsebastarde. - Teoksessa: Syllegomena Biologica, Festschr. 80.
Geburtst. Otto Kleinsmidt. Akademische
Verlagsgesellschaft Geest & Portig, Leipzig: 256-266.
Norderhaug, A. & Norderhaug, M. 1982: Anser
erythropus in Fennoscandia. - Aquila 89:
93-101.
Ruokonen, M. 2000: Genetic composition of the
captive Lesser White-fronted Goose population. -Teoksessa: Tolvanen, P., 0ien,
I.J. & Ruokolainen, K. (toim.), Fennoscandian Lesser White-fronted goose conservation project. Annual Report 1999. WWF
Finland Report 12 & Norwegian Ornitho-

LINNUT-VUOSIKIRJA 2000

logical Society, NOF Rapportserie Report
no. 1-2000:54-56.
Ruokonen, M., Kvist, L., Aarvak, T., Gang, L.,
Iwabuchi, S., Markkola, J., Morozov, V.,
0ien, I.J., Syroechkovsky, E.E. Jr., Tolvanen, P. & Lumme, J. 2001a: Phylogeography and population genetic structure of
the endangered Lesser White-fronted
Goose (Anser e1ythropus), lähetetty julkaistavaksi.
Ruokonen, M., Kvist, L., Tegelström, H. & Lumme, J. 2001b:. Goose hybrids, captive breeding and restocking of the Fennoscandian
populations of the Lesser White-fronted
Goose (Anser erythropus). - Conservation Genetics, painossa.
Soikkeli, M. 1973: Decrease in numbers of migrating Lesser White-fronted Geese (Anser
erythropus) in Finland. - Finnish Game
Research 33: 28-30.
Syroechkovski, E., E. Jr 2000: New breeding and
moulting area of Lesser White-fronted
Goose revealed in Indigirka, Yakutia. Teoksessa: Tolvanen, P., 0ien, I.J. & Ruokolainen, K. (.toim) 2000: Fennoscandian
Lesser White-fronted Goose Conservation
Project. Annual report 1999. WWF Finland
Report 12 & Norwegian Ornithological
Society, NOF Rapportserie report no.
1-2000:39-40.
Timonen, S., Markkola, J., Tolvanen, P., Karvonen, R., Lumme, J., Ruokonen, M., Pääläinen, J, & Lampila, P. 1999: Kiljuhanhen
suojelu 1997-1998: Perämerenrannoilta
Kiinan talvehtimisjärville. - Linnut-vuosikirja 1998:9-22.
Timonen, S. 2000: The spring migration of the
Lesser White-fronted Goose at the Bothnian Bay in 1999. - Teoksessa: Tolvanen, P.,
0ien, I.J. & Ruokolainen, K. (eds.) 2000:
Fennoscandian Lesser White-fronted
Goose Conservation Project. Annual reportl 999. WWF Finland Report 12 & Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportserie report no. 1-2000:22-23.
Tolvanen, P., Litvin, K. E. & Lampila, P. 1999b:
Monitoring the autumn staging of Lesser
White-fronted Geese in north-western
Kazakhstan, October 1998. - Teoksessa
Tolvanen, P., /Eien, I. J. & Ruokolainen, K.
(toim.): Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project. Annual report 1998. WWF Finland Report 10 & Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportsserie Report no. 1-1999: 18-20.
Tolvanen, P., Ruokolainen, K., Markkola, J. &
Karvonen, R. (toim.): Finnish Lesser White-fronted Goose conservation project.
Annual report 1997. - WWF Finland
Reportno 9.
Tolvanen, P., 0ien, I. J. & Ruokolainen, K. (Toim.)
1999: Fennoscandian Lesser White-fronted
Goose conservation project. Annual report
1998. - WWF Finland Report 10 & Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportsserie Report no. 1-1999.
Tolvanen, P., 0ien, I.J. & Ruokolainen, K. (toim.)
2000: Fennoscandian Lesser White-fronted Goose Conservation Project. Annual
report 1999. - WWF Finland Report 12 &
Norwegian Ornithological Society, NOF
Rapportserie report no. 1-2000.

Tolvanen, P., Eskelin, T., Aarvak, T., Eichhorn,
G., 0ien, I.J., & Gurtovaya, E. 2000: Monitoring the autumn staging of Lesser White-fronted Geese in north-western
Kazakhstan, October 1999. - Teoksessa:
Fennoscandian Lesser White-fronted
Goose Conservation Project. Annual report 1999. WWF Finland Report12 & Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportserie report no. 1-2000:43-50.
Tolvanen, P., Karvonen, R., Pynnönen, P. & Leito, A. 2000b: Monitoring of Lesser White-fronted Goose in western Estonia in
1999. - Teoksessa: Fennoscandian Lesser
White-fronted Goose Conservation Project. Annual report 1999. WWF Finland
Report 12 & Norwegian Ornithological
Society, NOF Rapportserie report no.
1-2000:18-21.
Tolvanen, P. & Pynnönen, P. 1998: Monitoring
the autumn migration of Lesser White-fronted Goose in NW Kazahstan in
October 1996. - Teoksessa Tolvanen, P.,
Ruokolainen, K., Markkola, J. & Karvonen,
R. (toim.). Finnish Lesser White-fronted
Goose conservation project. Annual report
1997. WWF Finland Report no 9:24-26
Tolvanen, P., Markkola, J. Pynnönen, J. & Karvonen, R. 1997: Kiljuhanhen seuranta ja
suojelu - Linnut-vuosikirja 1996:2-11.
Tolvanen, P. 2000: Monitoring Lesser White-fronted Goose in the Varangerfjord
area and eastern Finnmark in 1999. Teoksessa: Tolvanen, P., 0ien, I.J. & Ruokolainen, K. (toim.), Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation
project. Annual Report 1999. WWF Finland Report 12 & Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportserie Report no.
1-2000:28-31.
0ien, I. J., Tolvanen, P., Aarvak, T. & Markkola,
J. 1999: Kiljuhanhen esiintyminen ja määrittäminen. - Alula 5(1):18-23.

Kirjoittajien osoitteet/ Author's addresses
PL: Kaijonharjuntie 1 A 13
90570 Oulu
e-mail: plampila@paju.oulu.fi
JM: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
PL 124
90101 Oulu
e-mail: Juha.Markkola@vyh.fi
PT: Suomen WWF
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
e-mail: petteri.tolvanen@wwf.fi
MR: Oulun Yliopisto
Biologian laitos
PL3000
90014 Oulu
e-mail: mruokone@csc.fi
JP: Siamintie 18
00560 Helsinki
e-mail: pynnonen@sll.fi
Saapunut/ Received 26.2.2001

19

