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Vi ime a iko ina on pa ljon kesk ustel
tu kangaskiurun voima kkaasta vä
hen tymisestä ma assamme. " Lullu
la" o n laj i, jota e i vielä muuta ma 
vuosi s itten tunnettu eikä tutk ittu 
pa lj oakaa n, riitti kun keväisin pää
si na uttimaan ka ngaskiurun liverte
lystä tie tyillä pa iko illa . Nä iden va r
moje n pa ikkojen autio iduttua o n 
herä nnyt kysym ys: o nko kanta to
della ro ma hta nut va i ova tko linnut 
kenties s iirtyneet uusille ra uhalli
s immmille pa iko ille? 

Ensimmä isen kysym yksen selvit
tä miseen lintuasemien vak ioitu 
muuto nhavainno inti ta rjoaa yhden 
keino n . Olavi H ilden o nkin jo 
Lågskä rin ja Sig nilskä rin aine isto
je n po hjalta todennut ka ngaskiu
run yksilö määrien romahta neen 
vajaaseen kymmesosaan 1950- lu
vun a lusta 1960-luvun puo liväliin 
me nnessä . M ikäli suu nta us o lis i tä
hä n päivään as ti pysynyt sama nlai
sena, ka ngaskiuru o lis i nykyään sa
tunna ine n pesimä lintu Suo messa. 

Muuton ajoittuminen 

Tässä a rti kkelissa keskitytään vain 
Ha ngon lintuasema n syysmuut
toon, koska hava inno inti keväis in 
o n o llu t hyvin katko naista . Ha
vain no t on koottu vuodesta 198 1 
a lkae n viiden pä ivän ja ksoilta, j otta 
a ineistoa voitais iin verrata Erkk i 
To pp'in tutkimusten tulo ksiin ks. 
s. 32. 

Ensimmä iset ka ngaskiurut o hit
tavat Ha liakse n muuto nhavain
nointipisteen säännöllisesti syys
kuun ensimmä isinä pä ivinä . Aika i
sin havainto o n vuode lta 198 1, j o l
lo in 1.8. muutti yks i yksilö. T ä män 
lisäksi elokuulta o n va in yksi ha 
vainto yksinä isestä muuttajasta 
22.8 .1982. 

Kuvassa I on esitetty viiden pä i-

Muuttavien kangaskiurujen määrät romahtivat Hangon lintuasemalla syksyllä 1985. 
Kuvassa keväinen naaras. 

vän jaksoissa hava itut muutta va t Kuva /. Ka ngaskiurun muuton ajoittuminen syksyllä Hangon lintuasemalla. 
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kangaskiurut Haliaksella. Muutto 
voimistuu selvästi huipentuakseen 
syys-lokakuun vaihteessa. Sen jäl
keen muutto hiljenee nopeasti, ja 
viimeisel kangaskiurut muuttavat 
marraskuun alkupäivinä. 
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Kannan kehityksestä 

Kuvassa 2 on esitetty neljän aamu
tunnin vakiohavainnoinnissa vuo
sittain havaitut kangaskiurumää
rät. Vuosikymmenen alussa kanta 
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Kuva 2. Vakiohavainnoinnin aikana vuosina 1981-86 havaitut kangaskiurut. 

oli todennäköisesti erittäin hyvä, 
sillä joka syksy Haliaksella havait
tiin yhtä paljon kangaskiuruja kuin 
kultaisen viisikymmentäluvun alus
sa Ahvenanmaan lintuasemilla. To
sin Halias on muuttopaikkana huo
mattavasti parempi kuin Lågskär, 
mutta kanta ei ainakaan ollut sa
massa syöksykierteessä kuin pari
kymmentä vuotta sitten. 

Syksyllä 1985 tapahtui kuitenkin 
jyrkkä käänne huonompaan, ja sa
ma suunta jatkui seuraavana vuon
na. Näinä syksyinä havaittiin vain 
noin seitsemäsosa edellisten vuo
sien määristä. Syy tähän romah
dukseen on melkoisella varmuudel
la Keski-Euroopan kovat talvet 
1984-85 ja 1985-86. Ankarat tal
vet kangaskiurun talvehtimisalueil
la vaikuttanevat suoraan lajin kan
toihin. Seitsemänkymmentäluvulla 
oli useita leutoja talvia peräkkäin, 
mikä ainakin osittain selittää kan
gaskiurun runsaan esiintymisen tä
män vuosikymmenen alussa. Koska 
myös talvi 1986-87 oli kova Eu
roopassa, ei Haliaksella varmaan
kaan nähty kunnollista kangaskiu
rumuuttoa myöskään syksyllä 
1987. □ 
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