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Kiljuhanhi vs. tundrahanhi 

-lyhyt karmiininpunainen nokka 

-otsa korkea, niska pyöreä 
-laukki kaartuu silmän ylle  

-keltainen silmärengas 

-vatsan mustat kuviot yleensä 
pienehköjä 

-pää tumma, kaulan väriraja 
selvä lennossa 

-kaukaa selkä ja kyljen takaosa 
yhtä tummia 

-käs ulottuvat 2-4 cm pyrstön 
yli 

-nuorella (2-kv) aina laukki, 
vatsakuviot puuttuvat 

-normaali nokka epämääräi-
sen kellanpunainen 

-otsa luisu, niskassa kulma 
-pienen laukin takareuna suora, 
laukki usein takaa 
tummareunainen 

-hyvin harvoin heikko 
valkeahko silmärengas 

-vatsakuviot usein isoja juovia 

-pää vaaleampi, kaulan väriraja 
epäselvä 

-kaukaa selkä selvästi 
tummempi kuin kylki 

-käs ulottuvat pyrstön kärkeen 

-nuorella laukki voi puuttua 
(nokassa ei mustaa), 
vatsakuviot puuttuvat 
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Yleinen ennen                       
II maailmansotaa 
•  Levinneisyys aikoinaan Pohjoismaista 

Beringinsalmelle, tundran eteläosissa ja 
metsätundralla  

•  Saamelaisten hyvin tuntema. Useita nimiä eri 
saamenkileissä. 

•  kiljuhanhi oli aikoinaan metsähanhen ohella 
Suomen länsirannikon hanhimuuton valtalaji 

•  1890-luvulla Sandman (1892) näki Hailuodossa 
”valtavia laumoja” 

•  Einari Merikallion (1915) esittämä pohjoismaisen 
populaation kevätkannan arvio oli 10 000 yksilöä. 
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1970-luvulta lähtien lepäillyt 
Suomessa enää Oulun seudulla 

•  Toisen maailmansodan jälkeen kiljuhanhien 
määrä oli jo selvästi vähentynyt.  

•  Soikkeli, M. 1973. Decrease in numbers of 
migrating Lesser White‑fronted Geese Anser 
erythro-pus, in Finland. Finnish Game Research 
33: 28‑30. 

•  säännöllinen syysesiintyminen loppui Oulun 
seudullakin jo 1960-luvun lopulla 

•  rauhoitus vasta vuonna 1969 
•  Loppuivat Turun ja Porin seudun 

levähdyspaikoilta vuoteen 1970 mennessä myös 
keväällä.  

•  Oulun seudulla, Liminganlahdella ja Hailuodossa 
nähtiin edelleen 1970-luvulla ja 1980-luvun 
alussa.  

•  Viimeinen tunnettu pesintä ennen 
kiljuhanhityöryhmän perustamista v.  1974 
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Kiljukkaiden tärkeimmät levähdyspaikat 
Oulun seudulla 

Tömppä-Sääri 9 km, Sääri-Liminganlahti 15 km, tietä 
Tömppä-Sääri 95 km 
 Tarvittu 2-3-kertainen miehitys 
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•  Oulun seudulla parhaina päivinä 1960-luvulla noin 
200, 1970-luvulla n. 70 ja 1980-luvun alussa noin 
50 kiljuhanhea.   

•  1960-70-luvun taitteessa säännöllinen 
Liminganlahden perukan niitoksilla, Nenän 
lahdessa, Lumijoen Pitkällänokalla, Hailuodon 
Isomatalalla ja Tömpässä 

•  Herva, E.: 1970-luvun merihanhifilmissä 
kiljukkaita 

•  Herva, E. 1980: Kiljuhanhi Anser eythropus vielä 
säännöllinen kevätmuuttaja Liminganlahdella. 
Käsikirjoitus 6 s.  

•  Pohjoismainen kartoitus1970-1980-luvulla. 
Suomessa organisoi Pentti Vikberg (MKJ) 

•  yhteenveto v. 1984: Norderhaug, A. & 
Norderhaug, M. 1984: Status of the Lesser White-
fronted Goose, Anser erythropus, in 
Fennoscandia. Swedish Wildlife Research Viltrevy 
13(1): 171-185.   

•  1970-1980-luvulla Lumijoella bongausaalto 
•  Hailuodossa havainnoitiin 1980-luvun alussa (JM, 

Hannu Salonen ym.) 
•  Raimo Hämeenaho alkoi kuvata Liminganlahdella 
•  Kokonaisyksilömäärästä ei ole esitetty tarkkaa 

arviota ennen vuotta 1985 



•  Kiinnostuin kiljuhanhista 1970-luvun alussa nähdessäni 
niitä toukokuussa Hailuodossa ja Liminganlahdella.  

•  Kirjoitin ensimmäisen artikkelin vuonna 1983 (Suomen 
ensimmäinen lintuatlaskirja). Niitä on kertynyt noin 100, 
useimmat raportteja ja yleistajuisia. 

•  Olin perustamassa Suomen (WWF:n) 
kiljuhanhityöryhmää v. 1983, pohjoismaista verkostoa 
1989 ja Wetlands Intenationalin Lesser White-fronted 
Goose Task Force:a v. 1994. 

•  Väitöskirjatyöni päämotivaatio on vanhojen aineistojen 
käsittely ja julkaisu, jotta tietous tulee käyttöön. 

•  ”Retrospektiivinen”, mutta ei kata läheskään kaikkea, 
minkä parissa olen puuhaillut. Nippuväitöskirja.  

•  Painopiste Pohjoismaissa ja Suomessa 

8 Hailuoto, Tömppä 1992 



Osa-artikkelit: 
• I  Markkola, J. & Karvonen, R. (Submitted manuscript) Changing 
environmental conditions and population patterns of a breeding 
concentration of the threatened Lesser White-fronted Goose 
Anser erythropus L. 
• II  Markkola, J., Lampila, P. (Manuscript) Elasticity and 
perturbation analysis of the endangered Nordic lesser white-
fronted goose (Anser erythropus) population. 
• III  Markkola, J., Karvonen, R & Rytkönen, S (Manuscript) 
Positive interaction and Allee effect in two sympatric goose 
species with low population density. 
• IV   Markkola, J, Niemelä, M. & Rytkönen, S. (2003) Diet 
selection of lesser white-fronted geese Anser erythropus at a 
spring staging area. Ecography 26: 705-714. 
• V Ruokonen, M., Kvist, L., Aarvak, T., Markkola, J., Morozov, 
V.V., Øien, I.J., Syroechkovsky Jr., E.E., Tolvanen, T., and 
Lumme, J. (2004) Population genetic structure and conservation 
of the lesser white-fronted goose (Anser erythropus). 
Conservation Genetics 5 (4): 501-512. 
• VI  Markkola, J. & Rytkönen, S (Submitted manuscript) Advance 
of the spring arrival of a long-distance and a short-distance 
migratory goose species. 9 
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WWF:n kiljuhanhityöryhmä  
•  perustettiin marraskuussa 1983 
•  kutsuttiin WWF:ään keväällä 1984 
•  kiljuhanhien kevätmuuttotarkkailu 1985-2017 

tähän mennessä 33 vuotena peräkkäin 
•  Lapin inventoinnit vuodesta 1984 lähtien 
•  vapaaehtoistoimintaa päivärahoin, organisaattori 

välillä palkalla 
•  tukea ympäristöministeriön UHEKS-rahoista 
•  EU:n Life-projektit 1997-2000 ja 2005-2009  
•  Metsähallitus rahoittanut osan vuodesta 2001 
•  Inventointeja ulkomailla: Viro, Kuola, Kaninin 

niemimaa, Kazakstan, Jamal, Taimyr, Kiina, Etelä-
Venäjä, Krim, Syyria, Iran, Aserbaidsdan 

•  33 vuoden aikana tieto kiljuhanhen kannan tilasta 
ja biologiasta on kasvanut huikeasti niin 
Pohjoismaissa kuin koko Euraasiassa. 

•  Kevätmuuttoseuranta on ollut kanava, jonka 
kautta uudet aktivistipolvet ovat tutustuneet 
kiljuhanheen ja saaneet perusvalmiudet 
työskentelyyn niin maastossa kuin 
kansanvälisissä järjestöissä ja projekteissa.  

•  Julkaisusarja yhdessä NOF:n kanssa 
•  Noin joka toinen vuosi katsaus Linnut-

vuosikirjassa 
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Uhkat? 

•  Laillinen ja laiton metsästys 
•   Suomessa rauhoitus vasta v. 1969 
•   Sulkasatometsästys Kölillä jatkui 1960-luvulle asti 
•  Missä tundrahanhia metsästetään, kiljuhanhet 

vaarassa 
•  Venäjän pesimäalueilla metsästetään kesälläkin 
•  Muuttolevähdys- ja talvehtimisbiotooppien 

väheneminen  pahentaa metsästyksen vaikutusta 
•  Ilmastonmuutos? 
•  Neuvostiliiton romahduksen myötä osa luonnon-

suojelualueista avautui metsästykselle, osassa uusia 
valtioita rauhoitus loppui 

•  Rauhoitus palautettu kansainvälisen yhteistyön 
ansioista mm. Kazakstanissa ja kevätmetsästystä 
vähennetty. 

•  Inventointeja tehty 1990-2010-luvulla mm. 
Kazakstanissa, Adserbaidsanissa, Iranissa, Syyriassa 
ennen sotaa, viime vuosina yhteistyöverkoston avulla 
jopa Irakissa. Kiinan talvehtimislaueita tutkittu 1990-
luvulta lähtien 
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Mitä on tutkittu Perämerellä? 

1. Kiljuhanhien kokonaismäärä (+ seuralaislajit). 
Esim. kiljuhanhi 4 + tundrahanhi 1 jne. Ennen 
videokuvausta sekaparvet olivat tärkeä apu 
eroteltaessa eri parvia toisistaan.  

2. Ikäjakauma: Käytännössä keväällä voidaan 
maastossa erottaa vain aikuiset (+2-kv) ja nuoret 
(2-kv) 

PVA 

3. Koiraiden ja naaraiden osuus, ryhmittyminen, 
renkaat ja erityistuntomerkit (katkennut siipisulka, 
silmiinpistävän erikoiset vatsalaikut), jotka 
auttavat parvien ja yksilöiden erottelua.  

4. Mahakuvioitten videointi, valokuvaus tai 
piirtäminen valmiille pohjille yksilöllistä 
tunnistamista varten.  

5. Kunkin yksilön kunto (”lihavuusindeksi”) 

6. Sijainti ja biotooppi karkeasti 

7. Parven, parien ja erilaisten yksilöiden 
käyttäytyminen karkeasti ja ns. aikabudjetteina 

8. Pakolentojen syyt (ihmisten aiheuttama häirintä, 
merikotkat jne.) 

9. Biotoopin käyttö tarkemmin: kasvillisuus jne.  
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Kuva Virosta v. 2000 
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yksilöllinen tunnistus 

Koonnut Ari Leinonen 



PVA: Populaation matriisimalli vuosien 1985-2001 
aineistosta   
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•  Ad:t ja 2kv:t Perämereltä, juv:it Porsanginvuonolta  
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Mikä elämänvaihe vaikuttaa eniten populaation kehitykseen? 
Elastisuus  = sensitiivisyys suhteellisella asteikolla, summa 1 

nuori 
syksyllä 2kv keväällä 

ad 
syksyllä 

ad 
keväällä 

nuori syksyllä - - - 0,070 

2kv keväällä 0,044 - - - 

ad syksyllä - 0,070 - 0,462 

ad keväällä - - 0,334 -‐	  
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Projektio: sukupuutto 
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Populaatioparametrien muutokset, jotka tarvitaan saamaan  
kanta kasvuun (jos muut pysyvät samoina) 

Populaatiparametri 
mahdollinen 
max 

arvo, joka 
tarvitaan, jotta 

(havaittu)  λ ≈ 1 

nuorten talvisäilyvyys (P1) 0.7-0.8 0.320 
(0.239) 

pesimättömien kesä-
säilyvyys (P2) 0.90-0.97 (>1) 

(0.957) 

aikuisten talvisäilyvyys (P3) 0.90-0.95 0.913 
(0.875) 

aikuisten kesäsäilyvyys (P4) 0.95-0.99 (>1) 
(0.957) 

n-poikasia per naaras (F1) <0.8 ? 0.820 
(0.610) 
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Toteutettuja suojelutoimia 

-kiljuhanhen suojeluverkoston ja kansainvälisen yhteistyön   

laajentaminen (Suomi 1983-, Pohjoismaat 1988-, Wetlands 

International 1995-, AEWA, Casarca-lehti (Study Group of 

Eastern Europe and Northern Asia) 1995, Venäjä, Unkari, 

Balkan, Kazakstan, Kiina 1997(1994)- jne.) 

-toimintasuunnitelmat, Action Plans: IWRB ym. 1996, 

AEWA 2006, Suomi 2009, Kreikka, Norja, Kaspianmeren 

alue ym.  

-muuttoreittien paikannus satelliittiseurannalla ja levähdys- 

ja talvehtimispaikkojen suojelu: Kazakstan, Kreikka, Unkari 

-pohjoismaisten levähdyspaikkojen tehostunut suojelu 

-kiljuhanhen virallinen rauhoitus uusissa maissa 

-metsästäjävalistus 

-Lapin-Ruijan pesimäalueiden kettukannan rajoittaminen 

1997-2016 

-tärkeitä mm. Life-projektit, 1997-2000, 2004-2009, 2011-    

2016  

-tunnistus- ja laskentakoulutus Euraasiassa (mm. Irak!) 

-Suomessa metsähanhen metsästyksen täyskielto vuodesta  

 2014  alkaen toistaiseksi auttaa myös kiljuhanhea 
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”Euroopan” muuttoreitin kevätkanta  
2004-2009  

2. Lifen aikana 
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Oulun seudun osuus läntisen muuttoreitin 
kevätkannasta kävi 10 %:ssa ja palasi yli 50:een 
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11.5.2017 Siikajoki, Karinkanta 



Kiljuhanhikannan kehitys Oulun seudun 
levähdyspaikoilla 1985-2016 
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1985-200
1 

2001-201
7 

1985-2
017 

populaation 
kasvukerroin 0,963 1,207 1,087 

Jos 2001-2016 kasvukerroin olisi edelleen v. 2016-2030,  
kanta kasvaisi (deterministinen malli) 1460:een, mutta… 
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•  Kiljuhanhen ravinnonvalinta 

Markkola, J., Niemelä, M. and Rytkönen, S. 
2003. Diet selection of lesser white-fronted 
geese Anser erythropus at a spring staging 
area. Ecography 26: 705-714. 

punanata 

hetosuolake 
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Laajimpien niittyjen vieras 

                   Geolittoral                 Hydrolittoral 

mean min max mean min max 

LWfG mea-
dows 

960 340 1300 978 600 2000 

Reference 176 10 860 375 10 1500 
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Näkymä 400 mm:n telen läpi Tömpänniityn 
kiljuhanhikojusta toukokuussa 1990.  
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Geolitoraali Hydrolitoraali 

mean min max mean min max 

LWfG meadows 960 340 1300 978 600 2000 

Reference 176 10 860 375 10 1500 

Kiljuhanhen käyttämien (n=9) ja satunnaisten Perämeren  
rantaniittyjen (n=20) rantavyöhykkeen leveys:  
Kiljuhanhet suosivat avaria matalakasvuisia niittyjä. 

% 
ravinnossa % tarjolla 

Valinta-
indeksi p 

yksisirkkaiset 99,8 

heinät 88,7 

punanata 43,0 9,2 0,52 0,004 

järviruoko  30,0 3,9 0,73 0,000 

luhtakastikka 13,0 19,9 -0,47 0,001 

hentosuolake 1,2 0,2 0,70 0,125 

Kiljuhanhen ravinto 

Kiljuhanhi enemmän habitaatti- (laajat rantaniityt) kuin  
ravintospesialisti  suojelusovellutus: rantaniittyjen  
ylläpito ja hoito, toteutunut hyvin  vaikutus poikas- 
tuotantoon 
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Pesimäalueiden tutkimukset 

• Tutkimme kiljuhanhen pesimämenestystä Tunturi-
Lapissa noin 250 neliökilometrin alueella vuosina 
1989-1997. Alueella kartoitettiin toukokesäkuussa 
pesivän tuntuiset ja muut kiljuhanhet ja tähystettiin 
mahdolliset poikueet heinä-elokuussa.  

• Sen lisäksi havainnoitiin  

•  fenologiaa mm. lumen sulamisen, jäitten lähdön, 
lehtien puhkeamisen ja muun kasvillisuuden kehityksen 
avulla.  

•  myyräkantoja epäsuorasti myyränsyöjäpetolintujen 
laskennoilla ja osana vuosista vakioidulla 
loukkupyynnillä 

•  porojen määriä 

•  kettujen määriä 

•  lintuvihollisten kotkien, merikotkien ja tunturihaukkojen 
määriä 

•  Muun linnuston muodostamaa vaihtoehtoista saalista 
mitattiin laskemalla linnuston runsausvaihteluita 
vakioiduilla linjoilla ja ennen vakiointia kaikilla kuljetuilla 
reiteillä.  

• ihmisten liikkumista 

• Biotoopit (Urban Fribergin gradu Umeåssa) 
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Kiljuhanhen pesimäalue ja avotundran eteläraja lännestä itään  

Kiljuhanhen pesimäalueitten korkeus merenpinnasta W-E, N-S. 
14°E Norja Børgefjellin alue,  Haftorn 1971, 21°E: pohjoinen  
Ruotsin Lappi 
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Kiljuhanhien käyttämät biotoopit kesän kuluessa (poikueita ei 
mukana; poikueet aina vesistöissä ja niiden varsilla) 

Kiljuhanhien	  pesimäpaikkojen	  tyypillisiä	  
piirteitä	  

• Etäisyys	  yli	  20	  km	  taloista	  ja	  maanteistä	  

• Maisema	  keskimääräistä	  vaihtelevampaa	  (soita,	  
lampia,	  järviä,	  puroja	  jne.)	  

• Alkukesän	  ruokailu-‐ja	  oleskelupaikoilla	  
hentosuolake	  Triglochin	  palustris	  yleisempi	  kuin	  
vertailualueilla,	  poikuejärven	  rannoilla	  pullosara	  
Carex	  rostrata	  

• Pesivät	  parit	  harvoina	  ryppäänä,	  poikueet	  
kokoontuvat	  yhteen.	  
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•  Työssä selitettävät muuttujat ovat           
1) kiljuhanhen poikasmäärä 
tutkimusalueella                                      
2) poikasmäärä suhteutettuna pesiviksi 
tulkittuihin pareihin.  

•  Selittävät muuttujat ovat fenologiasta ja 
vaihtoehtoisesta saaliista kiljuhanhen 
vihollisiin.  

•  Vaihtoehtoiseen saaliiseen sisällytimme 
yksilömäärältään ja biomassaltaan 
tärkeimmät lintulajit ja pikkunisäkkäät.  

•  Linnuista runsaimpia olivat lapinsirkku, 
niittykirvinen, kapustarinta ja riekko (+ 
kiiruna).  

•  Linjojen parimäärät muutettiin tiheydeksi 
ja tiheys muutettiin munien biomassan 
painoksi.  
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Year Males Females 

Un-
sexed 
adults 

2cy 
birds 

Un-aged 
birds 

Ind. total 
max  

Ind. 
 final 

estimate 

Potential 
breeding 

pairs 

Pairs with 
breeding 

effort min. 

Molt ad 
without 

goslings 
Broods 

seen 

Add. 
brood 
tracks  

Broods 
max 

Goslings 
tot 

Gosling
s tot 

Pull/ 
pair 

1988 2 4 6 6 ? ? 

1989 9 5 10 0 0 24 23 12 12 0 8 0 8 31 3.88 2.58 

1990 12 8 13 6 0 39 35 10 10 a1,a1 6 3 9 16 2.67 1.60 

1991 •  13 9 16 6 1 45 41 15 15 a4,a2 7 4 11 19 2.71 1.27 

1992 13 13 3 3 1 33 33 15 9 a1, a2 3 1 5 6 2.00 0.40 

1993 9 5 0 1 0 15 15 9 5 0 0 0 0 0 0.00 

1994 7 2 6 0 0 15 15 9 5 a2 4 0 4 9 2.25 1.00 

1995 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 2 0 2 7 3.50 3.50 

1996 2 0 3 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0.00 

1997 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Mean 9,3 1,4 3,9 1,0 4,9 11 2.93 1.19 

Ns. ydinalueen kiljuhanhipopulaatio 1988-1997 
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Vaihtoehtoinen lintusaalis ja poikastuotanto 
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Takatalvet ja poikastuotanto 

Tehoisa lämpösumma ja poikastuotanto 
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Kettujen määrä ja kiljuhanhen  poikastuotanto 5  
ensimmäisenä tutkimusvuonna. 

Pesimäalueilla porojen kova laidunnus aiheuttanee 
kasvillisuuden puolustusreaktion, mikä pitää myyräkannat 
heikkoina. Myyräsyklit puuttuivat lähes 20 vuotta. 
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Variables	  included.	   EsEmate	   Std.Error	   tvalue	   Pr(>|t|)	  
Intercept	   -‐454.21	   314.7	   -‐1.443	   0.1534	  

zTemperature	  Sum	  (by	  5	  July)	   0.9991	   0.3302	   3.026	   0.0034	  
Cold	  Spell	  in	  June	  	   -‐2.2355	   0.6709	   -‐3.332	   0.0013	  
Variables	  excluded.	  
zSmall	  mammal	  biomass	   0.4354	   0.2623	   1.660	   0.1014	  
zAlt.	  prey	  biomass	   0.3224	   0.2043	   1.578	   0.1192	  
zBirch	  phenology	   -‐0.8600	   0.5460	   -‐1.575	   0.1198	  
zEgg	  biomass	   0.2858	   0.1901	   1.503	   0.1373	  
zTiming	  of	  ice	  melEng	   -‐0.7252	   0.6243	   -‐1.162	   0.2494	  
zRaptor	  abundance	   0.7026	   0.6056	   1.160	   0.2500	  
zFox	  abundance	   0.3617	   0.3318	   1.090	   0.2795	  
zReindeer	   0.9491	   0.9744	   0.974	   0.3334	  
zStaging	  phenology	   -‐0.1885	   0.3299	   -‐0.5714	   0.5696	  
zHuman	  disturbance	   -‐0.01146	   0.2248	   -‐0.05099	   0.9594	  

Fenologiset ja ekologiset tekijät, joitten vaikutus poikastuotantoon 
tutkittiin lineaarisilla sekamalleilla (funktio GAMLSS ohjelmassa R).  
Z tarkoittaa, että  muuttujan arvot standardoitu (keskiarvo = 0, 
keskihajonta = 1).  

Merkitsevä vaikutus koko jaksolle löydettiin vain 
tehoisan lämpötilan summasta (+) ja takatalvista (-)  



39 Maailman ensimmäisen satellittilähetinkiljuhanhen  
Sitnun valjastus v. 1994 ja Jouko Alhainen. 
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Satelliittikiljuhanhi Doaivu (Toivo), joka näytti reitin 
Kazakstaniin v. 1995 
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Kaninin niemimaalta löydettiin  syyslevähdysalue v. 
1996.  

Jo tammikuussa 1997 perustettiin 164 km2:n 

luonnonsuojelualue. 

kuva: Petteri Tolvanen 
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Taimyr – Keski-Siperia 
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Läpimurto: Globaali tietous kiljuhanhesta vuonna 
1999 
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Pohjois-Uralin kiljuhanhia syksyllä-talvella 2016-2017.  
Valjastanut Vladimir Morozov  
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Pohjoismaiden – Luoteis-Venäjän pieni populaatio talvehtii  
Kreikassa. 

Läntinen pääpopulaatio (Pohjois-Venäjä – Keski-Siperia) 
kerääntyy syysmuutolla Kazakstaniin ja leviää eri suuntiin 
talvehtimaan.  

Itäinen pääpopulaatio (Jakutia-Beringinsalmi) kerääntyy 
talvehtimaan Dongting-järvelle Kiinaan. 

Kuva: Lei Gang, Dongting-järvi, Kiina 
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Septykul-järvi Kazaksanissa 



49 Metsästyksenvalvojan takavarikoimaa saalista  
Kazakstanissa 
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Luoteis-Kazakstanissa vuotuinen hanhisaalis arvioitu 
välille 5000 - 60000 yksilöä. Jos kiljuhanhia samassa 
suhteessa saaliissa kuin maastossa (1996), niitä 
ammuttaisiin 270-3200 vuodessa.  

Ammuttu tundra- ja kiljuhanhi Kazakstanissa  
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•  Kiinan talvehtimisalueilla Dongting-
järvellä salametsästäjät myrkyttävät 
hanhia. 

•  Arvioimme karkeasti 
minimiaikuiskuolleisuuden 
talvehtisalueella poikueiden puuttuvan 
toisen emon perusteella = 0,9 % 

 (n= 154 poikuetta v. 1999)  



Kiljuhanhen geneettinen populaatiorakenne ja 
luonnonsuojelusovellukset 

•  Luonnonkannan aineisto (110 yksilöä) kerättiin 
mm. satelliittiseurantaan liittyneiden  
tutkimusmatkojen yhteydessä.  

•  Neljältä pesimäalueelta: 

 -Pohjoismaat 

 -Boshezemelskaja Tundra Uralin W-puolella 

 -Jamalin niemimaa Uralin E-puolella 

 -Taimyr Keski-Siperiassa 

•  muuttolevähdyspaikalta: Kazakstan 

•  talvehtimispaikalta: Dongting-järvi, Kiina 

•  Ruotsin ja Suomen tarhakanta 

•  Pohjoismaista museoaineistoa 

Population genetic structure and conservation of 
the lesser white-fronted goose Anser erythropus 
Minna Ruokonen, Laura Kvist, Tomas Aarvak, Juha Markkola, 
Vladimir V. Morozov, Ingar J. Øien, Eugeny E. Syroechkovsky 
Jr., Petteri Tolvanen & Jaakko Lumme. Conservation Genetics 
5: 501–512, 2004.  



•  221 tutkitusta nukleotidista 19 vaihteli 
näyteyksilöillä, ja erilaisia tyyppejä oli 15. 

•  73 %:lla yksilöistä oli itäinen tai läntinen päätyyppi 
ja 5,5 %:lla oma yksilöllinen tyyppinsä. 

•  Kaikki Pohjoismaiden museo-näytteet olivat 
läntistä päätyyppiä W1. 

•  aineisto jakautui kolmeen ryhmään:  
    (1) Pohjoismaat 

 (2) Bolshezemelskaja Tundra ja Jamalin niemimaa  
 (3) Taimyr ja Kiina 

Kiljuhanhen mitokondrio-DNA-tyypit. Numeroitu jana on 
nukleotidi, joka eroaa naapurin vastaavasta. Numero on 
nukleotidin paikka tutkitussa 221 nukleotidin pätkässä 



Kiljuhanhen mitokondrio-DNA tyyppien yleisyys eri 
puolilla levinneisyysaluetta ympyrän koko = näytteiden 
määrä 
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•  Tarhakannasta vain osa on Pohjoismaiden 
pesimä-seuduilta, osa Keski-Euroopan tarhoilta 
ja alun perin idästä. 

•  15 tutkitusta suomalaisesta tarha-kiljuhanhesta 
3 edusti läntistä W1-tyyppiä, 8 idässä yleistä E1-
tyyppiä, mutta neljä kantoi tundrahanhityyppiä 

•  Suomessa istutukset päätettiin lopettaa v. 1998, 
kun oli selvinnyt, että kanta ei edusta hyvin 
pohjoismaisia kiljuhanhia. Myös Ruotsissa 
istutukset keskeytettiin. 

•  Tundrahanhityyppiä löytyi myös 
ruotsalaisperäisistä yksilöitä. 

•  Mitokondrio-DNA ei paljasta yksilöitä, joiden isä 
on tundrahanhi. 

•  Myös tuman DNA:sta löydetty 
tundrahanhityyppiä. 

•  Ruotsiin tuotu myöhemmin venäläisiä 
kiljuhanhenmunia. 

•  Ruotsin istutusperäinen kanta kuitenkin 
tundrahanhen sekaista. 

•  Tarhaus ja istutus edelleen kansainvälisen 
yhteistyön kompastuskivi 

Tarhakannoista löytyi tundrahanhisekoitusta 
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•  Muuton aikaistuminen  

•  1970-1990-luvulla kiljuhanhen kevätmuutto alkoi 
toukokuun 7. päivänä tai sen jälkeen sitten, kun tuuli 
kääntyi etelän puolelle 

•  2002-2009 5 keväänä alku 3.5. tai aikaisemmin 
•  Aikaisin 27.4. 2008 

•  Muuton mediaanipäivä siirtyi ensimmäiseltä 
(1985-1989) viisivuotisjaksolta viimeisimmälle 
(2005-2009) 6 vuorokautta, toukokuun 17. päivästä 
toukokuun 11:een.  
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Muuton aikaistuminen 

• aineisto 1907-1916 (Merikallio) ja 1947-2014 

• 1975-2014 myös taigametsähanhi 

• kiljuhanhen muutto aikaistui ”pysyvästi” vasta  

    vuosituhannen  vaihteessa. 

• aikaistuminen 5,3 vrk 

• metsähanhen muuton aikaistuminen alkoi 1980-luvun  

    lopulla ja oli jaksolla 11 päivää. 

• muuttoajan määräytymisestä lineaarinen regressiomalli  

    (R-funktio ”lm” ”stat”-paketissa), jossa mukana eri alueitten 

    lämpötiloja ja NAO. 

• kiljuhanhella parhaassa mallissa (selitti 49 % vaihtelusta)  

    mukana globaali, Viron ja Suomen lämpötila. 

• metsähanhella (55 %) mukana globaali ja Oulun seudun  

    lämpötila ja NAO 
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Kiljuhanhen muuton aikaistuminen Merikallion ajasta  
nykypäivään 
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Kiljuhanhen muuton aikaistuminen;  
musta = havaittu 
punainen = mallin tulos 

Kiljuhanhen muuton aikaistuminen; 
musta = havaittu 
punainen = mallin tulos 
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Uusia tuloksia, ongelmia ja ratkaisuja… 
• Läntinen pääpopulaatio  
•  Syksyn 2016 tehoinventointi NW-Kazakstanissa: 
läntinen pääpopulaatio n.  
 30 000 yksilöä  maailmanpopulaatio 45 000 – 
50 000. Uutta tietoa talvehtimisalueilta. 
• Itäinen pääpopulaatio 
•  Chang Jiangin (Jangtzen) säännöstely Kolmen 
rotkon padolla alentaa kevättulvia ja kesän 
monsuunitulvia ja nostanee talvista vedenpintaa  
kiljuhanhibiotoopit vähenevät 
• Fennoskandian populaatio  

•  talvehtii ja levähtää lähes yhtenä suurena 
parvena, mm. 2017 130 Kreikan Kerkini-
järvellä ja Unkarin Hortobágilla  tautiuhka 
(mm. lintuinfluenssa) 
•  geneettinen erilaistuminen purkautuu 
hiljalleen (koiraita idästä) 
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Aras-järvi, kiljuhanhia ja taustalla Ararat-vuori. 
 Kuvat: Petri Lampila joulukuu 2015 
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Kiitos! 
monenlaisesta avusta ja osallisuudesta 
•  WWF:lle 
rahoituksesta  
•  ympäristöministeriölle  
•  Life-projekteille 
•  Metsähallitukselle 
•  Suomen akatemialle 
•  Nesslingin säätiölle 
•  Oulun yliopiston Nornet-verkostolle 
•  Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Rafael 

Kuusakosken muistorahastolle vuonna 2016. 
Kiitokset lahjoittajille! 

Suurkiitos 
•  kaikille 33 vuoden toimijoille  


