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Hangon lintuascman yhdeksäs toimintavuosi vietiin läpi aikaisempien vuosien rutiinilla. Keväällä
painopiste oli muutonhavainnoinnissa ja syksyllä sen lisäksi rengastuksessa.
Kevättoiminta alkoi jo helmikuun 21. päivänä kun Pekka Topp
vietti muutaman hyisen päivän asemalla. Varsinainen kevätkausi alkoi huhtikuun alussa, joskin takerrcllen. Kuun puolivälistä kesäkuun
loppuun miehitys oli lähes yhtenäistä toukokuun alun hieman yli
viikon taukoa lukuunottamatta.
Päärniehittäjinä olivat Ari Vienanen (23 vrk) ja Anssi Laurila (16
vrk). Lintuja rengastettiin muutamana päivänä helmi- ja huhtikuussa, toukokuun lopulla ja kesäkuun
alku- ja loppupuoliskolla.
Syyskausi alkoi nihkeästi heinäkuussa, jolloin satunnaiset viikonloppuvieraat kävivät asemalla havainnoimassa. Elokuun alussa toiminta vielä kangerteli, mutta elokuun puolivälistä marraskuun yhdeksänteen miehitys oli syyskuun
puolivälin kahden päivän taukoa
lukuunottamatta jatkuvaa. Tämän
jälkeen asemalla vierailtiin lähinnä
vain muutamana viikonloppuna, ja
viimeiset havainnot tehtiin joulukuun 13. päivänä.
Asemalla rengastettiin elokuun
kahdennestatoista marraskuun alkuun.
Viime vuosi oli toinen peräkkäin,
jolloin asemalle ei löytynyt henkilöä, joka olisi puurtanut koko kauden yhtäjaksoisesti. Asema miehitettiin siis useamman lyhytaikaisen
henkilön voimin. Eniten vuorokausia tuli Pekka Hänniselle (9 vrk),
Matti Lehdelle (25 vrk), Jarmo
Ruoholle (24 vrk) ja Anssi Laurilalle (24 vrk). Eikö nykyajan rengastajilla ole samanlaista pioncerihcn70

keä kuin entisaikaan, jolloin ahkerimmat asemamiehct viettivät jopa kahdeksan kuukautta vuodesta
asemilla.

päin. Jättimäisessä haahkalautassa
esitti omia kosiomenojaan yksinäinen kyhmyhaahkakoiras 18., 20. ja
21.4. Lisäksi 10.5 nähtiin muuttava
kyhmyhaahka, Alleja löytyi 23.4.
haahkojen joukosta 6000p. Allihaahkanaaras pyrki 21.4. länteen
päin.
Toukokuussa lajista tehtiin
Helmikuusta
aseman oloissa runsaasti havaintoheinäkuuhun
ja: 13.5. 5/lp, 16.5 43p ja 17.5 14p
16m.
Huhtikuun jälkipuoliskolla lasHelmikuussa meri oli silmänkantamattomiin jäässä. Tulliniemen kettiin muidenkin vesilintujen keedustalla luotsiaseman ympärillä vään huippumäärät. Telkkiä kellui
oli pieni sula, johon oli ahtautunut aseman lähivesillä enimmillään
telkkä, alli ja kymmenen isokoske- 16.4. 405p ja 17.4. 400p. Tukkasotloa. Muutoinkin !ajisto oli perin kan parhaat päivät ajoittuivat puoniukkaa, Päivittäiset lajimäärät litoista viikkoa myöhäisemmäksi:
26.-27.4. 200p ja 28.4 256p sotvaihtelivat viidestä kahdeksaan.
Huhtikuussa sää oli melko vaih- kaa. Tavin isoserkku, heinätavi,
televa. Sateisia matalapaineita seu- näyttäytyi ensimmäisen kerran
rasivat kauniit, aurinkoiset jaksot. 20.4., kun esimerkiksi Helsingin
Toukokuun alku oli lämmin ja sel- seudulle laji ilmaantui vasta toukokeä, mutta pian sää muuttui kyl- kuussa. Haliaksen tyyppilaji, ristimemmäksi ja 10. päivästä lähtien sorsa, saapui 17.4. aseman alueelle.
sateiseksi. Sateita kesti 20. päivään Enimmillään nähtiin 23.5. 11 linasti, jonka jälkeen ilma muuttui tua, mm. seitsemän yksilön parvi.
kylmäksi ja koleaksi, ja tämä sääEnsimmäinen merihanhi lensi
tyyppi jatkui aina kesäkuun lopulle 4.4. honkottaen bunkkerin yli ja
saakka.
20.4 laskettiin 33. Ensimmäinen
Huhtikuun alussa aseman edus- valkoposkihanhi havaittiin nortalle oli auennut muutama pieni maaliin aikaan 30.4. Sen isompi
sula, mutta muutoin jäätä oli edel- painos, kanadanhanhi, tavattiin
leen silmänkantamattomiin. Jäätä kolmasti: 17.4. 3p ja 18.-19.4. lp.
riitti toukokuuhun asti epätavalli- Harmaahaikaroita havaittiin kesen myöhään. Vielä huhtikuun lo- vään aikana kahdeksan, joista huhpulla aseman länsi- ja pohjoispuoli tikuussa kolme, toukokuussa neljä
oli jäässä. Vaikea jäätilanne selittä- ja kesäkuussa yksi.
nee sen, että haahkoja kerääntyi
Toinen pitkäjalkainen ja -kaulaituhatmäärin Hangon sataman ja nen, kurki, ilahdutti runsaalla
lintuaseman eteläpuolen laajoihin esiintymisellään: 21.4. nähtiin 328
suliin: esim. 25.4. 13500p ja 27.4 ja seuraavana päivänä 785 kurahte13000p. Normaalisti !epäilijöiden lijaa sinitaivaalla. Olipa erääseen
huippu on vain kolmannes tästä ja pieneen kurkiparveen lyöttäytynyt
sen ajankohta viikko tai puolitoista merihanhi mukaan. Kurkien jääaikaisemmin. Suuriin muuttaja- dessä hitaasti kaartelemaan ja ottamaanm ei päästy - haahkat il- maan korkeutta, merihanhi räpiköi
meisesti valuivat hiljalleen itään- parven laitamilla tai kurkien välissä

Haliaksen bunkkerilla ei juuri tarvitse tyhjää taivaanrantaa tuijotella, katseltavaa riittää aina.

epäarvokkaan näköisenä yrittäen
seurata mahdollisimman ta rkasti
jokaista parven kaarrosta tai liikettä. Kun parvi pääsi tarpeeksi korkealle ja jatkoi matkaa, merihanhi
otti oman paikkansa ja seurasi parven mukana.
Keväällä Haliaksella nä hdään
petolintuja suhteellisen vähän, sillä
ne muuttavat eri reittejä kuin syksyisin. 21.4. oli kuitenkin hieno päivä: aseman havaintopaikan yli lipui
runsaat 80 petolintua; mm. viisi
hiirihaukkaa, 33 piekanaa, 13 varpushaukkaa ja kevään toinen haarahaukka. Ensimmäinen nähtiin jo
kahta päivää l\iemmin - Tringan
puheenjohtaja Paul Segersvärd ryntäsi heti asemalle saavuttuaan
bunkkerille staijaamaan, ja yllättäen haarahaukka oli lähes ensimmäinen bunkkerilta havaittu lintu!
Merikihu saapui normaa lin aikaisin, 15.4., pesimäluodolleen tähystelemään. Ensimmäinen tiira liihotteli hiukan yllättäen hyisen, jääkimpaleita täynnä o levan. meren
yläpuolella 23.4. Pari päivää myöhemmin määritettiin kalatiira matkalla kohti itää.
Länteen kovaa vauhtia leviävä
pikkuvarpunen tsilputti asemalla

4.4. Seuraavana päivä nä romahdusmaisesti vähentyneitä kottaraisia viiletti 123 pohjoisiin ilmansuuntiin. Huhtikuun puolivälin jälkeen pikkulintumuutto vilkastui:
23.4. laskettiin 1150 peippoa ja 18.4.
400 räkättirastasta. Nokkavarpusia
oli niukasti liikkeellä: huhtikuussa
nähtiin vain yksi, toukokuussa neljä ja kesäkuussa yksi lintu. Ensimmäiset pääskyt havaittiin suhteellisen varhain: räystäspääsky 25.4. ja
haarapääsky 26.4. Hyönteissyöjien
massat muuttivat vasta kesäkuun
alkupuolella: esim. 4.6. puikkelehti
kärjen pusikoissa 100 pajulintua ja
seuraavana päivänä saman verran
lehtokerttuja. Kultarintoja laskettiin 10.6. kymmenen. Käpylintujen
kirkkaita "glipp glipp"-ääniä kuului toukokuun lopulla ja kesäkuun
alussa runsaasti: esim. 19.5 423m,
11.6. 437m ja 12.6. 1100m.
Touko- ja kesäkuun pikkulinnuista kannattaa mainita vielä 6. ja
30.6. paikalla laulaneet viitakerttuset, 9.6. havaittu viitasirkkalintu,
2.6. rengastettu idänuunilintu, toukokuun neljä yksittä istä pohjansirkkua, 14.5. muuttanut nummikirvinen ja 24.5. rannalla tepastellut vuorivästäräkki.

Arktinen muutto ei koskaan yllä
samanlaisiin mittoihin kuin itäisellä Suomenlahdella, mutta ei bunkkerilla tarvitse tyhjää ta ivaanrantaakaan tapittaa. Kahlaajia näkyy
melko mukavasti. Esimerkiksi 27.5.
ohitti 2800 tundrakurmitsaa bunkkerin ja samana päivänä viiletti
5500 suosirriä itään. Seu raavana
päivänä kärjen ohitti tyypillisessä
heittelehtivässä
matkalennossa
mustapyrstökuiri.
Alkukesän kylmä ja matalapaineinen sää pudotti kahlaajia Gåun
särkälle odottamaan aikoja parempia: mm. 2.6. 350 suosi rriä ja seuraavana päivä nä 40 tylliä. Vähälukuisista lajeista jänkäsirriäinen havaittiin muutamana päivänä ja
23.5. saatiin kuovisirri kiinni.
Muista arktisista muuttajista vanha
jääkuikka 26.5. ja 830 muuttavaa
sepelhanhea 25.5. ovat maininnan
arvoisia.
Verkkoja roikotettiin keväällä
satunnaisesti ja lyhyitä jaksoja kerrallaan. Pisimpään ne olivat pusikoissa pomppivien lintujen kiusana
toukokuussa , jolloin verkot oliva t
lähes kaksi viikkoa tauotta pyynnissä.
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Heinäkuusta
joulukuuhun
Heinäkuussa alkoi kunnon kesä.
Aurinko porotti siniseltä taivaalta
ja ilmat lämpe nivät. Syksy o li pääosin lämmin , ja voima kas kaakkoinen ilmavirtaus jatkui pitkälle syksyyn.
Syksyä luonnehti vaellusl intujen
lähes täydellinen puuttuminen.
Kos ka ne muo dostavat yli puolet
aseman rengastuksista, rengastustulos olikin nyt yhdeksänvuotistaipaleen heikoimpia.
H avainnointi o li heinäkuussa satunnaista ja lyhytjaksoista. Ensimmä iset hakit ja kirjosiipikäpylinnut
nä htiin. Gåulla tepasteli useita kahlaajalajeja, joskin yksilömäärät pysyttelivät melko pieninä. Punakuireja nä htiin 27.7. yllättäen 150.
Peippojen heinäkuinen liikehdintä
huipentui 18.7., kun 310 lintua kävi
kärjen päällä kääntymässä. Viitakerttunen havaittiin 26.7. Naurulokin heikko muutto huipentui 28.7. ,
jolloin laskettiin 1100 lounaaseen
kauhovaa ruskeapäätä. H armaalokkikannan räjähdysmäistä kasvua kuvaa yhtenä päivänä Tulliniemen ulkopuo le n luo doilla istuskelleet 550 lin tua. Kalalokilla oli elokuun a lussa mukava muuttopäivä:
340 lokkia lipui lo unaaseen. 15.8.
mustatiira ohitti aseman.
Elokuussa hyönteissyöjät lähtivät kohti etelää: esim. 18.8. kärjen
pensaissa poukkoili 400 pajulintua,
10 k ultarintaa, 15 kirjosieppoa ja 20
sirittäjää. Kolme päivää myöhemmin Uddskatanilla p yöri 250 pajulintua, 40 lehtokerttua ja 30 kirjosieppoa. Metsäk irvisen ja keltavästäräki n mu uttajamäärät olivat hyvin pieniä edellisvuosiin verra ttuna.
Massapäivän luvut o livat vain
kymmenisen p rosenttia normaalista. Niittykirvisiä sentään laskettiin
enemmän kuin koskaa n: 26.9.
550m ja 27.9. 800m.
Petolintujen pesintä onnistui ilmeisen heikosti, sillä niiden muuttajamäärät jäivät h yvin a lhaisiksi.
Varpushaukan päiväsu mmat olivat
kaikki alle 150, ja syksyn yhteismäärä, 1565 yksilöä, on aseman
historian heikoimpia. Hieman lohtua petojen vähyyteen toivat 13 haVaisua vaclluslintusyksyä piristi pohjantikan runsas esiintyminen.
Matti Lehti

vaittua meri kot kaa, neljä maakotkaa ja 13.9. nähty vuod en kolmas
haarahaukka. Ampuha ukkoja laskettiin parhaana päivä nä 26.9. 7.
Syys-lokakuun vaihteessa rynnistivät sepelkyyhkyt (27.9. 7200m),
vihervarpuset (26.9. 9 100m ) ja peipo t (26.9 . 12000m). Kahta vi ikkoa
myöhemmin, 10.10., porhalsi 34200
peippoa niemeä seuraten merelle
etelään .
Viime syksyn er ikoisuus , itäisten
harvinaisu uksien runsaus näkyi
myös Haliaksella, joskaan ei niin
selvästi kuin muua lla . Kirjosii piuunil intu nähtiin kahdesti, samo in
hippiäisuunilintu. Nä iden lisäksi
Matti Lehti löysi rengastuskierroksellaan pihaverkosta asemalle u utena lajina rusko uunilinnun. Kai kki
nämä itäiset pienet "phyllari t" tavattiin lokaku un puolivälissä.
Vaelluslinnut puuttuivat lähes
tyystin. Ainoastaan talitiainen ja
käpylinnut liikehtivät lukuisamm in. Käpylintuja laskettiin selvästi
normaalia e nemmän, ja syksyn yhteissumma kohosi yli 3000 saksinokkaan. Lisäväriä parvii n toi meikäläisten käpyli ntujen k irjava ser kku idästä, kirjosiipikäpylintu, jonka leikkito rven tö rä hdystä muistuttavaa ääntä kuu ltiin useammin g
kuin koskaan aikaisemmin asema n ~
histo riassa. Yhteensä kirjosiipiä ha - ~
vaitt iin 104.
c,:
_Useii_nm_at_ tiai~et_ olivat kateissa, ~
esim. sm1t1a1sia, Joita to issa syksy- o::
nä vaelsi yli 8000 aseman kautta,
nä h tiin nyt vain hieman yli 300 Syksyinen valkoselkätikkavaellus ulottui
koko syksynä . Pyrstö tia ist a ei ta- H aliakselle asti. Kuvassa 17.9.
rengastettu lintu.
vattu lainkaan. Tikoista palokä rk i
kävi 35 yksilön voimin kauden a ikana kärjen rengastaj aa pelottele- henkilö, jonka tehtävänä olisi vain
massa. Pohjantikkoja o li myös pit- ka hlaajap yynti . Yksi rengastaja ei
kästä a ikaa lukuisammin liikkeellä: ehdi ensin kiertää kärjen verkkoja
yhteissumma 43 on yhdeksänvuo- ja rava ta sitten pari kilometriä
tisja kson p a rhaimpia. Valkoselkä- Gåulle kat iskoja kokemaa n, pa la ta
tikka 17.9. ilahdutti muuten niin taas kärjen verkoille j ne . - kier rettävää kertyisi no in 30 kilometriä.
vaisua kirjotikkaesiintymistä.
Jatkuva rengastus a lkoi 12. elokuuta ja kesti ta uotta syysku un 11. Kiitokset
päivään, jota seurasi viikon tauko.
Rengastus käynn istyi jälleen 16. Hangon lintuasema kiittää Suomen
päivä nä jatkuen katkeamattomana Kulttuurirahastoa j a Suomen Yhma r raskuun 8 . päivään asti . Pikku- dyspankkia aseman taloudell isest a
lintuverkk omäärä ksi o n vakiintu- tukemisesta .
nu t 12 vakioverkkoa ja kaksi pihaKiitos kuuluu myös kaikille aseverkkoa. Isompien lintujen p yyn- man hyväksi vuonna 1987 työskentiin käytettiin k uutta ha rvempisil- nelleille, varsinkin pitkäaikaisille
mä is tä 12 metrin petoverkkoa . Mie- miehittäjille. E rikoiskiitos J o uni
hitys pulan takia katiskapyynti o li Vasankarille asemalle toimitet usta
lähes olemat onta, sillä kah laajien isosta polttopuulastista ja Ka rno
rengastukseen tarvittaisiin toinen Mikkolalle lahjoitetusta T V:stä.
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Haliaksen
toimintaa
Viime aikoina o n paljon keskusteltu lintuasemiemme t a rpeell isuudesta ja asemilta saatavan ai neisto n
luotettavuudesta.
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..c:
valmiita sul kemaan asemat tarpeet...J
"
tom ina. Itse asiassa kysymys o nkuitenkin paljon myös siit ä, että
Suomessa ei ole y htään ammattiornito logia (biologia), joka ryhtyisi
Ha liaskin sai osansa syksyn runsaasta ruskouunilint uannista - aseman ensimmäinen
käsittelemään sitä valtavaa aineisfuscatus rengastelliin 18. 10.
toa, joka vuosien varrella ase milta
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Ps. Jokaisen tringalaisen kunniaasia o n käyd ä ainakin ke rran jäsenyytensä aikana yhdistyksen o ma lla asemalla. Soitelkaa!

