Kangaskiurusta Haliaksen
aineiston pohjalta
Antero Topp
Vi ime a iko ina on pa ljon kesk usteltu kangask iurun voim a kk aasta vähen tymisestä m a assamme . " Lullula" o n laj i, jota e i vielä muuta m a
vuosi s itten tunnettu eikä tutk ittu
pa lj oakaa n , riitti kun keväisin pääsi na uttim aa n ka ngaskiurun livertelystä tietyillä pa iko illa . Nä iden va rmoje n pa ik kojen autio iduttua o n
herä n nyt kysym ys: o n ko kanta tod ella ro ma hta nut va i ova tko linnut
kenties s iirtyneet uus ille ra uhallis immmille p a iko ille?
Ens immä isen kysym yksen selvittä miseen lintuasemien vak ioitu
muuto nhavainno inti ta rjoaa yhden
kein o n . Olavi H ilden o nkin jo
Lågskä rin ja Sig nils kä rin aine istoje n po hjalta to d ennut ka ngaskiurun yksilö m äärien ro mahta neen
vajaaseen ky mmesosaa n 1950- luvun a lusta 1960-luvun puo li väliin
me nnessä . M ikäli su u nta us o lis i tähä n päivään as ti pysynyt sama nlaisena , ka ng as kiuru o lis i n ykyää n satunna ine n pesimä lintu Suo m essa .

Muuton ajoittuminen

Muuttavien kangaskiurujen määrät romahtivat Hangon lintuasema lla syksyllä 1985.
Kuvassa keväinen naaras.

Tässä a rti k kelissa kes kitytään vain
H a n gon lintuasem a n syysmuuttoon , koska hava inno inti k eväis in
o n o llu t h yvin katko naista . H avain no t on koottu vuod esta 198 1
a lkae n viiden pä ivän ja kso ilta, j otta
a ineistoa voitais iin verrata Erkk i
To pp'in tutkimusten tulo ksiin ks.

s. 32.
Ensimmä iset ka ngaskiurut o hittavat H a liakse n muuto n havainnointipisteen säännöllisesti syyskuun ensimmä isinä pä ivinä . A ika isin havainto o n vu ode lta 198 1, j o llo in 1.8. muutti yks i yksilö. T ä män
lisäksi elo kuulta o n va in yks i ha vainto yksinä isestä muuttajasta
22.8 .1982.
Kuvassa I on esitetty viiden pä ivän ja ksoissa hava itut muutta va t
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Kuva /. Ka ngaskiurun muuton ajoittuminen syksyllä Hangon lintuasemalla.

Kannan kehityksestä

kangaskiurut Haliaksella. Muutto
voimistuu selvästi huipentuakseen
syys-lokakuun vaihteessa. Sen jälkeen muutto hiljenee nopeasti, ja
viimeisel kangaskiurut muuttavat
marraskuun alkupäivinä.

Kuvassa 2 on esitetty neljän aamutunnin vakiohavainnoinnissa vuosittain havaitut kangaskiurumäärät. Vuosikymmenen alussa kanta
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oli todennäköisesti erittäin hyvä,
sillä joka syksy Haliaksella havaittiin yhtä paljon kangaskiuruja kuin
kultaisen viisikymmentäluvun alussa Ahvenanmaan lintuasemilla. Tosin Halias on muuttopaikkana huomattavasti parempi kuin Lågskär,
mutta kanta ei ainakaan ollut samassa syöksykierteessä kuin parikymmentä vuotta sitten.
Syksyllä 1985 tapahtui kuitenkin
jyrkkä käänne huonompaan, ja sama suunta jatkui seuraavana vuonna. Näinä syksyinä havaittiin vain
noin seitsemäsosa edellisten vuosien määristä. Syy tähän romahdukseen on melkoisella varmuudella Keski-Euroopan kovat talvet
1984-85 ja 1985-86. Ankarat talvet kangaskiurun talvehtimisalueilla vaikuttanevat suoraan lajin kantoihin. Seitsemänkymmentäluvulla
oli useita leutoja talvia peräkkäin,
mikä ainakin osittain selittää kangaskiurun runsaan esiintymisen tämän vuosikymmenen alussa. Koska
myös talvi 1986-87 oli kova Euroopassa, ei Haliaksella varmaankaan nähty kunnollista kangaskiurumuuttoa myöskään syksyllä
1987.
□
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Kuva 2. Vakiohavainnoinnin aikana vuosina 1981-86 havaitut kangaskiurut.
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