Haliaksella lasketaan monen muun
lajin ohella myös pilkkasiipiä Mela
nitta [usea. © Kari Soilevaara, Lågs
kär, kesäkuu 2000.
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Haliaksella
tehd
tiedettä
H

elsingin seudun lintutieteellisen
neistoa pro-gradu töissään, mutta var
yhdistyksen ylläpitämä Hangon
sinaisesti tieteellisiä artikkeleita ei ole
lintuasema (Halias) perustettiin hel
liiemmälti asemalla kerääntyneestä ai
mikuussa vuonna 1979. Lintuasema
neistosta julkaistu. Monet lintuharras
sijaitsee Hankoniemen ulkosaaristo
tajat ovat kyselleet ja ihmetelleet,
vyöhykkeeseen työntyvässä lounais
miksei lintuasemilta julkaista kunnon
kärjessä U ddskatanilla.
tuloksia. Eikö lintuasemalla tapahtuva
Halias on retkikohteena ympäri toiminta olekaan tiedettä ja eroa mi
vuoden erinomainen, mutta parhaim
tenkään tavallisista koko kansan muumillaan se on kuitenkin syksyllä. . tonseurantapaikkojen, kuten Porkka
Halias on ehdottomasti yksi Pohjois Jan kärjessä tapahtuvasta puuhastelus
ta?
Euroopan merkittävimmistä vaellus
Nyt odotus palkitaan. Useiden kym
lintujen seurantapaikoista.
menien lintuharrastajien uurastus Han
Lintuaseman päivittäisiin rutiinei
gon lintuasemalla ei ole mennyt huk
hin kuuluu lintujen rengastus, muu
kaan. Anssi Vähätalo ja Aleksi Lehi
ton havainnointi ja paikallisten lintu
koinen ovat käsitelleet massiivisen ai
jen laskenta. Havainnot kirjataan tar
koitukseen varatulle lomakkeelle ja neiston ja koonneet kattavan tietopake
tin lintujen muuton ajoittumisesta
nykyaikana ne siirretään suoraan
mikrotietokoneelle. Lintujen muut Hangon lintuasemalla. Tringalaiset
lintuharrastajat saavat olla ylpeitä tästä
toon liittyvää aineistoa on kertynyt
projektista, sillä tätä julkaisua tullaan
vuosien varrella valtavasti ja sitä ker
siteeraamaan monissa muuttolintuja
tyy koko ajan lisää.
käsittelevissä julkaisuissa ympäri
Haliaksen toiminta on jatkunut jo
Eurooppaa. Tringan lintuasema on tä
yli kaksikymmentä vuotta ja aseman
toimintakertomuksia on julkaistu män myötä lanseerattu myös tieteelli
sesti maailmankartalle.
Tringa-lehdessä säännöllisesti. Lin
tuasemalla on vieraillut opiskelijoita,
Juha Laaksonen
jotka ovat käyttäneet Haliaksen ai145

