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Toimintakertomus 1980 

Asema oli yhtäjaksoisesti miehitet
tynä 1-6.1., 2.4.-8.6., 16-
20.7., 27.7.-2.11. ja 24-28.12. 
Näiden lisäksi tehtiin useita erillis
käyntejä. Havainnointipäiviä oli 
yhteensä 208 (19 vähemmän kuin 
V. -79). 

Asemalla kävi vuoden aikana 78 
vastuullista havainnoijaa, jotka 
kaikki 77:ää lukuunottamatta oli
vat naispuolisia. Kävijöitä kaiken 
kaikkiaan oli n. 200. Päähavain
noijina (havainnointipäivien mää
rä suluissa) toimivat keväällä Juk
ka Haapala (56), Rauno Yrjölä 
(28), Erkki Valsta (24) ja Kimmo 
Lahti (22) sekä syksyllä Jukka 
Haapala (101), Rauno Yrjölä (28), 
Anssi Laurila ( 19), Tapio Virpi 
( 17) ja Tiina Saarimäki (17). Lop
pusyksyllä, etenkin lokakuussa, oli 
puutetta havainnoijista. 

Julkisuus ja pr-toiminta 

Hufvudstadsbladet esitteli aseman 
toimintaa huhtikuussa ja Eläinma
ailma lokakuussa ilmestyneessä 
numerossaan. Olavi Hildenin joh
tama eläintieteen opiskelijoiden 
ryhmä vieraili asemalla kahdesti 
touko-kesäkuun vaihteessa. Arvo
valtainen lll Itämeren alueen 
muuttolintujen tutkimuksen ja 
suojelun konferenssi tutustui ase
man toimintaan 17.10. Niin ikään 
Halias toimi LYL:n lintuasematoi
mikunnan kesäkokouksen isäntä
nä 5-6.7. 

Havainnot 

Tammikuu (havainnointipäiviä: 9, 
muutonhavainnointia 17 h). Vuo
den vaihtuessa asema oli miehitet
tynä. Laineilla kellui runsaasti ve
silintuja, vähälukuisimmista mai-

Jukka Haapala 

nittakoon kuikka, silkkiuikku ja 
mustalintu. Yksinäinen kiuru pus
ki etelään 4.1. Merikotka näyttäy
tyi kuun lopulla, jolloin myös vesi
alueet jäätyivät. 

Helmikuu (hp: 3, mh: 0 h). Kuun 
lopun lämpimien sääjaksojen ansi
osta kärjen edustalle aukeni muu
tama suurehko sulapaikka, jotka 
heti täyttyivät vesilinnuista. Siten 
asemalla havaittiin käynnillä 29.2. 
alleja, tukka- ja isokoskeloita sekä 
riskilöitä. Ensimmäiset merilokit 
todettiin myös saapuneiksi. 

Maaliskuu (hp: 3, mh: 4 h). Meri 
jäätyi jälleen maaliskuun alussa ei
kä mainittavia lintuhavaintoja teh
ty. Kuun lopun ensimma1sen 
muuttoryntäyksen aikoihin asema 
ei ollut miehitettynä. 

Huhtikuu (hp: 29, mh: 201 h). Ke
vään jatkuva miehitys alkoi 2.4., 
jolloin meri oli jäässä silmänkanta
mattomiin. Parikymmeninen haah
katokka lenteli ympäriinsä sulaa 
turhaan etsien. Vuoden takainen 
uljas haahkamuutto ei tänä kevää
nä toistunut. Sen sijaan paikallis
kerääntymät olivat runsaita: enim
millään laskettiin 11.4. peräti 
17 000 lepäilijää. Viimeisetkin jäät 
katosivat pian tämän jälkeen. 

Huhtikuun kiintoisin muuttota
pahtuma oli eittämättä valtaisa 
rastaspyörremyrsky lumisadeyön 
jälkeen 19.4. Neljän ensimmäisen 
aamutunnin aikana bunkkerin 
ohitti keskimäärin 3 rastasta se
kunnissa, ja muutonseuraajilla oli 
täysi työ pysytellä laskuissaan ajan 
tasalla. Päivän loppusummaksi 
saatiin komeat 51 000 lounaaseen 
matkannutta Turdusta, joista pu
nakylkiä ja pikkurastaita oli 
44 000. 

Huhtikuun aikaisia saapujia oli-

vat tiltaltti 9.4. ja merikihu 14.4. 
Aseman vakiokalustoon kuuluvat 
ristisorsat näyttäytyivät ensi kerran 
vasta 12.4. Kuukauden harvinai
suuksia edustivat allihaahkat, kyh
myhaahkat, turkinkyyhky ja yh
teishavainnointipäivänä 26.4. län
teen muuttanut nuori pikkukaja
va. Kevään ainoat kaksi merikot
kaa tavattiin huhtikuun alussa. 

Toukokuu (hp: 31, mh: 232 h). Ke
vään komeaa punakuirimuuttoa 
saatiin ihailla myös Haliaksella. 
Muutonhuippu sattui samalle päi
välle kuin itäisellä Suomenlahdel
lakin, määrät vain olivat hieman 
pienempiä: 14.5. laskettiin 1260 
muuttajaa (IK yht. 2500). Allin 
päämuutto tapahtui sekin hyvin 
yhtenevästi itäisten havainnointi
pisteiden kanssa 22.5., jolloin ase
man ohitti iltatunteina 32 000 vesi
lintua - valtaosan määritetyistä 
ollessa alleja. Huomattava kuikka
lintujen paikalliskerääntymä todet
tiin 24. 5., jolloin länsiselällä kalas
teli tiivis 460 yksilön Gavia-parvi. 
Koirashaahkojen länteenmuutto 
oli näyttävää, huippupäivänä 26.5. 
niemen ohitti 1 130 lintua. Puna
varpusmuutto oli edelliskevään ta
paan runsasta. 

Kuun harvinaisuuksista mainit
takoon mustapyrstökuiri 10.5., 
harjalintu 10., 15. ja 19.5., kelta
hemppo 14.5., mustaleppälintu 
16.5., allihaahkaparvi 23.5., jää
kuikkalaji 24.5. ja isolokki 28.5. 
Touko-kesäkuun taitteessa tavat
tiin useita turturikyyhkyjä, kuhan
keittäjiä, idänuunilintuja ja poh
jansirkkuja. 

Kesäkuu (hp: 10, mh: 62 h). Ke
vään katkoton miehitys asemalla 
päättyi 8.6. Kaksi päivää aikaisem
min tapahtui isosirrin päämuutto: 
6.6. laskettiin 11 000 isoa kahlaa
jaa, joista 2 670 määritettiin isosir
reiksi. Aseman ensimmäinen viita
kerttunen rengastettiin 1.6. ja ke
vään toinen mustapyrstökuiri ha
vaittiin 3.6. Kuriositeettina mainit
takoon, että 3.6. tavattiin aseman 
alueella enemmän lintulajeja kuin 
koskaan aikaisemmin: 97 lajia! 

Heinäkuu (hp: 12, mh: 22 h). 
Nuorten peippojen liikehdintä al
koi jo kuun alussa, mutta merelle 
lähtöä ei todettu, vaikka muuttaja
määrät olivat muutamia satoja päi
vittäin. Aikainen kangaskiuru 
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muutti 16. 7. Syksyn yhtämittainen 
miehitys alkoi 27. 7. ja ensimmäiset 
pähkinähakit havaittiin 29. 7. 

Elokuu (hp: 31, mh: 132 h). Var
pushaukan muutto käynnistyi san
gen varhain, jo 13.8. laskettiin 15 
merelle menijää. Turturikyyhky le
vähti 3.8. ja nummikirvinen 7 .8. 
Asema sai lahjoituksena latvaverk
kotelineen ja kaksi haukkahäkkiä. 
Mainitut pyydykset viritettiin välit
tömästi ... 

Syyskuu (hp: 30, mh: 145 h). Mo
nien vaelluslintujen runsas esiinty
minen tuntuu olevan syksyiselle 
Haliakselle luonteenomaista. Syys
kuun eittämätön Guest Star oli hö
mötiainen, joka - verkkorengas
tajien kiusaksi suoritti kaikkien ai
kojen voimakkaimman vaelluksen
sa etelärannikolle. Nuo veijarit 
kun paketoivat itsensä yhtä helpos
ti niin verkon ylä- kuin alapaulaan
kin! Syksyn ainoa lapintiainen ren
gastettiin hömötiaisparvesta 24. 9. 
Närhien liikehtely alkoi kuun lo
pulla, ja kymmenpäiset lepattavat 
närhiparvet olivat tavallista nähtä
vää Uddskatanin yllä. 

Vihervarpusen esiintyminen oli 
runsasta kautta syksyn, parhaim
millaan laskettiin 18. 9. yli 10 000 
muuttajaa. Kurki- ja kyyhkymuu
tot jäivät viimevuotisia vaatimatto
mimmiksi. 'Tsik-sirkkujen' esiin
tyminen sen sijaan oli yllättävän 
runsasta: syyskuun liki kahdesta
kymmenestä havaitusta viisi saatiin 
määritettyä lajilleen pohjansirkuk
si. Rengastuslajistosta etenkin leh
tokerttuja, tiltaltteja, sirittäjiä ja 
pikkusieppoja pyydystettiin tava
nomaista enemmän. 

Vähälukuisempaa lajistoa edus
tivat 3.9. Gåsörsvikenin rantanii
tyltä lentoon pelmahtanut ruis
rääkkä, 7 .9. rengastettu luhtakert
tunen, 17. 9. itsensä kahlaajakatis
kaan tunkenut luhtahuitti ja 18.9. 
muuttanut kuhankeittäjä. Kuu
kauden harvinaisimmat linnut ta
vattiin 26. ja 28.9. Kumpaisenakin 
päivänä rengastettiin tiltaltin itäi
sen tristis -rodun edustajia. 

Lokakuu (hp: 31, mh: 66 h). Loka
kuun näyttävimmän muuttopur
kauksen järjesti talitiainen. Kuun 
2. päivä valkeni sateisena eikä lintu 
liikkunut. Kymmenen maissa aa
mupäivällä alkoi pilvien lomasta 
pilkottaa sinitaivasta. Silloin taliti-
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tuntui jatkuvan yhtä vilkkaana ai
na aamuun asti, joten koko yön 
summa lienee viisinumeroinen. 

Asem'alla toiminut rengastaja 
koki unelmiensa täyttymyksen 
19.10., jolloin hän poimi haukka
häkistä rengastettavaksi uljaan 
nuoren kiljukotkan. Läheskään sa
malla tavoin ei sävähdyttänyt se 
ruostesiipirastas, joka pohjoismai
sen ensiesiintymisensä näyttämöksi 
oli valinnut Haliaksen 23 .10. Ase
man ensimmäiset kirjosiipiuunilin
nut rengastettiin 2. ja 7 .10. Nuori 

... 

ainen kokosi joukkonsa ja valtasi 
Uddskatanin. Muutolta laskettiin 
tuolloin runsaat 2 600 talitinttiä, ja 
eläinmuseon alumiinituotteitakin 
jaettiin asianosaisille 429 kpl. Kan
gaskiurun muuttoluvut olivat edel
lisvuotista pienempiä, parhaana 
päivänä 3.10. noteerattiin 23 tyn
käpyrstöä. Hempon ja viherpeipon 
muutto oli runsasta. Massamuu
toista mainittakoon vielä vilkas 
laulurastasmuutto iltayöstä 13 .10., 
jolloin puolen tunnin kuuntelulla 
kirjattiin 1253 tiksahdusta. Meno 



kesäkurmitsa havaittiin 8.10. ja 
isokirvinen 15.10. Syksyn kolmas 
tristis -tiltaltti sai renkaan jalkaan
sa 14.10. ja Haliaksen ensimmäi
nen pikkusirkku 23.10. Huuhkaja 
havaittiin kahdesti ja varpuspöllö 
kolmasti. Pikkuharvinaisuuksien 
luettelo on pitkä kuin nälkävuosi, 
joten niistä ei tässä yhteydessä 
enempää. 

Marraskuu (hp: 9, mh: 9 h). Jatku
va havainnointi päättyi 2.11. muu
ton ollessa vielä kesken. Aseman 
alueelle suunniteltiin talvilintulas
kentareitti, joka laskettiin ensi ker
taa 9.11. Kuun lopulla Riistantut
kimuslaitos perusti Haliaksen alu
eelle kotkien talviruokintapaikan. 

Joulukuu (hp: 10, mh: 4 h). Tava
nomaisten vesilintuviivyttelijöiden 
lisäksi ainoa mainittava myöhäste
lijä oli pirteä peukaloinen, joka jäi 
uhmaamaan vuodenvaihteen pak
kasia Uddskatanin rantaryteikköi
hin. 

Hangon lintuaseman päämiehittä
jät 1980 (vrk) 

Jukka Haapala 157 

Rauno Yrjölä 56 

Erkki Valsta 24 

Kimmo Lahti 22 

Pekka Toiminen 22 

Anssi Laurila 19 

Risto Pylvänäinen 17 

Tapio Virpi 17 

Tiina Saarimäki 17 

Ilkka Lehtinen 17 

Karno Mikkola 17 

Kiitokset lahjoittajille ja tukijoille 
Suomen Kulttuurirahaston myöntämä 
apuraha mahdollisti päivärahan mak
samisen rengastajalle ja helpotti siten 
miehityksen järjestämistä. Jouni Va
sankari, Aarno Savolainen ja Tenholan 
Valio lahjoittivat ja pystyttivät asemal
le latvaverkkotelineen, joka oli ahke
rassa käytössä koko syksyn. Juha 
Turuselta/ Thomesto Oy saatiin lahjoi
tuksena makuuhuoneen seinien pääl
lystämisessä tarvittavat lastulevyt. Li
säksi haluamme osoittaa kiitokset eri
tyisesti seuraaville aseman toiminnan 
tukijoille: Jussi Carlson, Decembre 
Oy, Pauli Järvinen, Kauri ja Karno 
Mikkola, Veijo Silvennoinen ja Marcus 
Wikman. 

Hangon lintuasemalla rengastetut 
linnut 1980: 

lsokoskelo 
kilju kotka 
hiirihaukka 
varpushaukka 
kanahaukka 
nuolihaukka 
luhtahuitti 
meri harakka 
tundrakurmitsa 
tylli 
lehtokurppa 
liro 
rantasipi 
punajalkaviklo 
mustaviklo 
isosirri 
suosirri 
suokukko 
nauru lokki 
sepelkyyhky 
käki 
varpuspöllö 
sarvi pöllö 
helmipöllö 
kehrääjä 
harmaapäätikka 
käpytikka 
pikkutikka 
pohjantikka 
palo kärki 
käen piika 
haarapääsky 
räystäspääsky 
kuhan keittäjä 
pähkinähakki 
närhi 
talitiainen 
sinitiainen 
kuusitiainen 
töyhtötiainen 
lapintiainen 
hömötiainen 
puukiipijä 
peukaloinen 
kulorastas 
räkättirastas 
laulu rastas 
punakylkirastas 
mustarastas 
kivi tasku 
pensastasku 
leppälintu 
satakieli 
sinirinta 
punarinta 
rytikerttunen 
luhtakerttunen 
viitakerttunen 
ruokokerttunen 
kulta rinta 

kevät syksy yht. 

2 

1 
30 

3 

1 
6 
4 
7 
4 

18 
4 
5 
1 
1 

44 
7 
5 
1 
3 
1 

2 
1 
1 

30 
3 
1 
1 
6 
4 
7 
5 

18 
4 
5 

1 
44 

7 
5 
1 
3 

3 4 
29 29 

1 2 
1 
4 4 

15 16 
2 2 
1 1 

2 13 15 
5 5 
1 1 

13 13 
11 11 

13 930 943 
7 453 460 

86 86 
7 7 
1 1 

- 1875 1875 
3 58 61 
3 49 52 

5 5 
12 34 46 
31 118 149 
85 37 122 
47 35 82 

5 8 13 
3 11 14 

18 119 137 
3 1 4 
3 2 5 

194 701 895 
3 8 11 

7 
48 

8 

1 
1 

49 
15 

kevät syksy yht. 

mustapaäkerttu 9 
kirjo kerttu 2 
lehto kerttu 31 
pensaskerttu 25 
hernekerttu 33 
pajulintu 219 
idänuunilintu 1 
tiltaltti 18 
sirittäjä 7 
kirjosiipiuuni-
lintu 
hippiäinen 41 
harmaasieppo 18 
kirjosieppo 12 
pikkusieppo 2 
rautiainen 11 
niittykirvinen 
metsäkirvinen 
västäräkki 1 5 
keltavästäräkki 
tilhi 
lapin harakka 1 
p.lepinkäinen 12 
kottarainen 
nokkavarpu nen 
viherpeippo 1 04 
vihervarpunen 20 
urpiainen 2 
punatulkku 48 
punavarpunen 7 
järripeippo 8 
peippo 218 
keltasirkku 1 0 
pikkusirkku 
pajusirkku 6 

171 180 
17 19 

435 466 
31 56 
99 132 

914 1133 
1 

142 160 
72 79 

2 2 

703 744 
91 109 
75 87 
15 17 
32 43 

8 9 
55 56 

15 
22 22 

5 5 
2 3 

41 53 
4 4 
1 

69 173 
290 310 

2 
105 153 

3 10 
41 49 

286 504 
2 12 
1 
8 14 

Lisäksi pesäpoikasrengastuksia: 

mustarastas 1 
pensaskerttu 1 
västäräkki 5 

Rengastukset 1980 yht. 9921/94 lajia 
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