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Selvitys kiljuhanhen suojelun mahdollisuuksista Suomessa 

Esipuhe 
 
Tämän selvityksen tarkoitus on esitellä kiljuhanhen biologiaa, lajin ongelmia ja mahdollisia 
suojelutapoja niin perusteellisesti kuin on tarpeen yhteisymmärryksen saavuttamiseksi suojelun 
päälinjoista ja kansallisen suojelusuunnitelman laatimiseksi.  
 
 
1. Johdanto 
 
Kiljuhanhi on maailmanlaajuisesti uhanalainen Euraasian pohjoisosissa pesivä muuttolintu. 
Kiljuhanhien lukumäärän arvioidaan pudonneen sadassa vuodessa noin 100 000:sta 25 000 een eli 
pitkäaikaisesti noin 2% vuodessa. Väheneminen on ollut voimakkaampaa Euraasian 
länsipuoliskossa kuin idässä. Kiinassa kiljuhanhet (n. 16 000) toisaalta talvehtivat pienellä 
alueella, mikä lisää riskiä. Kaikkein nopeinta väheneminen on koko ajan ollut Pohjoismaissa, 
noin 5% vuosittain. 
 
Kiljuhanhi on ollut näkyvä osa Suomen alkuperäistä luontoa. Pohjois-Lapissa se on aikoinaan 
pesinyt tavallisena, ja tuhatpäiset kiljuhanhiparvet ovat laiduntaneet Pohjanlahden rantaniittyjä 
keväin, syksyin. Nykyisin kiljuhanhi on lähes hävinnyt Pohjoismaista. Erityisesti Suomesta ei ole 
mittavista etsinnöistä huolimatta varmistettu ainuttakaan pesintää yli vuosikymmeneen eikä 
syysmuutonkaan aikana kiljuhanhista tehdä levähdyshavaintoja edes vuosittain. Keväisin levähtää 
muutamia yksilöitä Pohjanlahden rannikolla.  
 
Luonnonsuojeluasetus luokittelee kiljuhanhen sekä erityisesti suojeltavaksi että uhanalaiseksi 
lajiksi. Euroopassa kiljuhanhi on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (BirdLife International 2004) 
kriteerillä C1, joka tarkoittaa, että Euroopan pesimäpopulaatio on arvioitu pienemmäksi kuin 2 
500 lisääntymiskykyistä yksilöä, ja lisääntymiskykyisten yksilöiden määrä on jatkuvasti 
vähentynyt. Euroopan Unionin alueella ei vuosikymmeneen ole todettu yhtään kiljuhanhen 
pesintää, lukuun ottamatta Ruotsiin istutuksin luotua kantaa. Maailmanlaajuisestikin kiljuhanhi 
on arvioitu vaarantuneeksi (BirdLife International 2006).  
 
Suomi on ratifioinut joukon linnuston suojelua koskevia sopimuksia. Suomen valtio on siis 
velvollinen palauttamaan lajille suotuisan suojelutason. Näiden sopimusten ja EU:n direktiivien 
velvoittamana suotuisan suojelutason säilyttämisen vaatimus on otettu myös Suomen 
luonnonsuojelulakiin. Sen 5 §:n mukaan suojelutaso on suotuisa, kun laji pystyy pitkällä 
aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisessa elinympäristössään. Jos suojelutaso ei ole 
suotuisa, sen saavuttamiseen on pyrittävä. Kiljuhanhen osalta tämä merkitsee käytännössä, että 
tavoitteena on oltava vähintään 100 Suomessa pesivää paria eli noin 400 keväällä Suomeen 
jäävää lintua. Tämän raportin suojelutoimia arvioivassa osassa lähtökohtana on suotuisan 
suojelutilan saavuttamisen 20 vuodessa. Ruotsin vastaava tavoite on kaksinkertainen, 200 paria, 
(Andersson et al. 2006)  
 
Kiljuhanhen säilyminen elinvoimaisena Pohjoismaissa on paitsi paikallinen tavoite myös tärkeää 
koko lajin säilymisen kannalta. Syy tähän on, että kiljuhanhet vähenevät kaikkialla eivätkä 
vallitsevat yhteiskunnalliset olot ole levinneisyysalueen kaikissa osissa riittävän järjestyneet 
tehokkaan suojelun toteuttamiseksi. Euroopan Unionin alueella tilanne on parempi kuin muualla, 
ja Kiljuhanhen pelastaminen nimenomaan Pohjoismaissa onkin mahdollista, vaikka laji täällä 
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kävi alueellisen sukupuuton partaalla. Toivoa antaa Ruotsin istutusohjelma, jonka ansiosta koko 
Fennoskandian luonnonvaraisten kiljuhanhien määrä on saatu luontaisesti kasvamaan ja on 
nykyisin noin 150 lintua, joista noin 100 on Ruotsiin palautettua kantaa, 50 norjalaisia. 
Ongelmana on tosin, että Ruotsiin epäillään istutetun muitakin kuin lajipuhtaita kiljuhanhia ja 
asian selvittäminen on viivyttänyt ja viivyttää edelleen jatkotoimia. Istutettujen ja istutettavien 
kiljuhanhien laatukysymyksiä käsitellään luvuissa 5.2., 6.6.6. ja 7.4.1. 
 
Suomalaiset ovat toimineet kiljuhanhen pelastamiseksi jo vuosikymmeniä, vaikka myönteisiä 
tuloksia ei vielä näy. Yritykset eivät ole rajoittuneet yksin Suomeen, vaan jo aikaisessa vaiheessa 
ymmärrettiin, että on katsottava myös maamme rajojen ulkopuolelle. Tutkimusta ja siihen 
perustuvaa toimintaa ei riitä suunnata pelkästään lähialueille, joilta kiljuhanhen voisi 
runsastuessaan toivoa leviävän maahamme, vaan kauas itäisten ja kaakkoisten muuttoreittien 
varrelle, joilla tapahtuva kuolleisuus on osoittautunut lajin pääongelmaksi. Kiljuhanhet tulevat 
ammutuiksi osin tuntemattomilla, ehkä vaihtuvillakin alueilla ja niiden liikaa metsästystä on 
tunnetuillakin paikoilla monesta syystä vaikea estää. Lähimpänä Suomea Norjassa vielä pesivien 
kiljuhanhien muuttoa on tutkittu, jotta ongelmakohdat löydettäisiin. Niiden muuttoreiteistä ja 
maakohtaisista uhkatekijöistä sekä suojelutarpeesta ei vielä ole saatu täydellistä tietoa. Ruotsin 
istutuksin vahvistettu kanta on seurannassa ympäri vuoden niin Ruotsissa kuin Alankomaissakin, 
jonne se muuttaa. Sen kasvu perustuu juuri turvalliseen muuttoreittiin.  
 
Kiljuhanhen suotuisan suojelutason saavuttaminen Suomessa merkitsee kahta asiaa. Jostain on 
saatava tänne pesimään noin 100 paria kiljuhanhia ja on muutettava olosuhteita siten, että nämä 
linnut eivät vähene ajan kuluessa. Jälkimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi eli muuttoreittien 
ongelmien ratkaisemiseksi on esitetty kahta eri keinoa. Joko parannetaan olosuhteita matkan 
varrella olevissa maissa niin paljon, että hanhien kuolleisuus putoaa kestävälle tasolle tai sitten 
saadaan kiljuhanhet suosimaan sellaisia muuttoreittejä, joilla vaarat ovat vähempiä, kuten 
Ruotsissa on tehty. Tässä raportissa esitetään tiedossa olevat taustatiedot sen arvioimiseksi, miten 
– jos ollenkaan – näitä keinoja voidaan käyttää.  
 
Pohjois-Euroopan valtiot ovat halukkaita ja kykeneviä huolehtimaan kiljuhanhen suojelun 
parantamisesta omilla alueillaan ja yhteistyössä keskenään. Suojelusuunnitelmia laaditaan 
parhaillaan myös Ruotsissa ja Norjassa ja Venäjälläkin työ on alkamassa. (AEWA 2005) 
Kiljuhanhen suojelemiseksi on myös EU:n puitteissa laadittu kansainvälinen suojeluohjelma 
(Madsen 1996), mutta se on vanhentunut ja sen päivitys on kesken. Tähän raporttiin kerättyjä 
tietoja voidaan käyttää myös kansainvälisen suunnitelman päivityksessä, onhan suunnitelmat 
sovitettava yhteen.  
 
Tämän raportin laadintaa on osittain rahoittanut EU:n Life-hanke 2005-2008. Norjan kiljuhanhien 
historiaa ja nykytilaa koskevissa luvuissa päävastuussa ovat olleet BirdLife Suomi (Teemu 
Lehtiniemi) ja Suomen Ympäristökeskus (Pekka Rusanen).  
 
Muiden maiden kiljuhanhia, erityisesti kiljuhanhen Suomeen palauttamista koskevat luvut on 
pääosin kirjoittanut ja koonnut FT Lauri Kahanpää.  
 
Luonnoksen laadintaan ovat osallistuneet myös WWF Suomen kiljuhanhityöryhmä ja 
Kiljuhanhen Ystävät ry, Metsähallitus ja Ympäristöministeriö sekä suunnitelman laadinnan 
aloittaneen keväällä Lammilla 2005 pidetyn kansallisen kiljuhanhensuojelukokouksen 
osanottajat.  
 
 



 7 

2. Perustiedot kiljuhanhesta 
 
2.1. Taksonomiaa 
Suojelusuunnitelmaa tehdessä on ratkaistava, mistä ja miten tällaisia lintuja on mahdollista 
saada pesimään Suomeen 
 
Kiljuhanhi (Anser erythropus) kuuluu sorsalintujen (Anseriformes) lahkoon, sorsien (Anatidae) 
heimoon ja harmaiden hanhien (Anser) sukuun. Laajasta levinneisyysalueestaan huolimatta 
kiljuhanhella ei ole alalajeja. Alalajeja hienompi jaottelu on osin kiistanalainen.Tarkalla 
luokittelulla on merkitystä, koska Suomeen halutaan ja pitäisi palauttaa mahdollisimman tarkasti 
alkuperäisen kaltaisia, mutta sisäsiittoisuuden välttämisen kannalta riittävän erilaisia kiljuhanhia.  
 
2.2. Lajin- ja iänmääritys 
Metsästystilanteessa kiljuhanhea ei yleensä voi erottaa metsästettävistä hanhilajeista. 
 
Maallikon silmissä kaikki Anser-suvun hanhet muistuttavat suuresti toisiaan, etenkin lennossa. 
Etenkin kiljuhanhen erottaminen runsaslukuisesta ja monilla kiljuhanhen esiintymisalueilla 
riistalajeihin kuuluvasta tundrahanhesta on kiikarillakin vaikeaa, metsästystilanteessa käytännössä 
mahdotonta. Tämä on eräs suurimpia vaikeuksia kiljuhanhen suojelussa. Kiljuhanhen määritystä 
ja erottamista tundrahanhesta ovat käsitelleet seikkaperäisesti Øien ym. (1999). Liitteeseen 3 on 
koottu lajin määritystietous. 
 
2.3. Pesimähabitaatit 
Palautusprojektin kannalta on olennaista tietää millaisille paikoille kiljuhanhen voi odottaa 
asettuvan pesimään Suomessa. Tähän on koottu seikkaperäinen kuvaus lajin pesimähabitaateista 
painottaen lähialueitamme. Levinneisyyttä ja lukumääriä käsitellään luvussa 3.  
 
Kiljuhanhen on meillä ja Ruotsissa todettu pesineen sekä tuntureilla, pajuvyöhykkeessä että 
koivuvyöhykkeessä. Venäjällä pesintöjä on todettu avotundran eteläosissa, koivuvyöhykettämme 
vastaavalla metsätundralla, ja idempänä Siperiassa myös taigan pohjoisosissa. Ruotsistakin on 
vanhoja havaintoja pesinnästä ylimmissä havumetsissä (Andersson et al 2006). Myös Kiinassa 
talvehtivat kiljuhanhet pesivät ainakin osittain myös taigan puolella. (Indigirkajoen laakso, 146º 
E, Artyukhov & Syroechkovski 1999). Lännestä itään ja etelästä pohjoiseen siirryttäessä 
kiljuhanhen pesimäpaikkojen korkeus merenpinnasta vähenee kasvillisuusvyöhykkeiden 
mukaisesti. Lounaisimmalla aikoinaan säännöllisellä pesimäalueella Norjan Børgefjelltunturien 
alueella (65º N, 14º E, Haftorn 1971) pesimäpaikkojen korkeus merenpinnasta oli tyypillisesti 
700–900 metriä. Suomen lähialueella pohjoisimmassa Ruotsissa pesimäpaikat ovat myös olleet 
korkealla (750 m) avotunturissa, mutta Enontekiöllä jo alempana (esim. n. 500 m) ja Inarin-
Utsjoen Lapissa sekä Ruijassa enää 200–450 metrissä. Varangin niemimaalla ja Petsamossa 
(1930-luku,Veikko Salkio, suull.) kiljuhanhet pesivät aiemmin jopa merenrantojen tuntumassa. 
 
Venäjällä ainakin Pienenmaan (Malozemelskaja) tundralta (51º E) itään kiljuhanhet pesivät usein 
petolintujen seuralaisina jokilaaksojen reunojen pahdoilla (Morozov 1988, Mineev & Mineev 
2004) saaden suojaa joinakin vuosina runsaita naaleja (Alopex lagopus) vastaan. 
 
Kölin kiljuhanhihabitaatit ovat Øienin ja Aarvakin (1993) mukaan järvi- ja lampiryhmiä tunturien 
ala-alpiinisessa vyöhykkeessä. Niille on tyypillistä vaatelias ja monimuotoinen kasvillisuus sekä 
paikoin ruohoiset ja heinäiset järvenrantaniityt (Lorentsen & Spjøtvoll 1990). Kallioperä on 
rosoinen, ravinteikas ja helppoliukoinen (Svanholm 1988). Lorentsenin (1994) mukaan nämä 
piirteet eivät ole niin selviä Ruijassa, mutta sopivat melko hyvin Suomen 1980–1990-lukujen 



 8 

ydinalueeseen. 
 
Suomessa pääosa kannasta on pesinyt Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella tunturikoivuvyöhykkeen 
männynsekaisesta etelä- tai alareunasta pohjoiseen.  
 
Poikasaikana kiljuhanhi on täysin sidoksissa vesistöihin, järviin tai lampiryhmiin, mutta 
muulloin linnut liikkuvat myös tunturiylängöillä ja tasaisilla soisilla alueilla. 
 
Pohjoismaiden, Kuolan niemimaan ja Euroopan puoleisen Venäjän sekä läntisimmän Siperian 
pesimäseuduille on tyypillistä avoimuus ja avaruus. Ruijassa ja pohjoisimmassa Suomessa 
pesimäpaikat ovat osittain samanlaisia ja samoja kuin pohjoisimpien metsähanhien (Anser 
fabalis). Suomessa ja Itä-Ruijassa kiljuhanhien on todettu oleskelevan touko-kesäkuun vaihteessa 
pääosin ohutturpeisilla lettosoilla, jotka ovat tärkeimpiä ruokailupaikkoja, sekä hieman 
vähemmässä määrin järvien ja lampien rannoilla. Kesän ja pesimäkauden edistyessä suot 
menettävät merkitystään, ja erityisesti järvien merkitys kasvaa. Siirtyminen vasta myöhemmin 
isoille järville johtunee siitä, että jäät sulavat ja kasvillisuus kehittyy siellä soita ja pieniä lampia 
hitaammin. Soilla on siis tärkeä merkitys alkukesän ruokailupaikkoina. 
 
Pesimättömät linnut oleskelevat yleisesti lettosoilla ja nummilla myös myöhemmin kesällä 
(WWF:n kiljuhanhityöryhmän julkaisematon aineisto, J. Markkola ym. Käsikirjoitus, Andersson 
2006/Björklund 1996). 
 
Poikueaikana kiljuhanhet oleskelevat maalla vain aivan rantaviivan tuntumassa. Ne suosivat 
suuria järviä (leveys yli 1 600 m), mutta poikueita tavataan yleisesti myös pienillä järvillä (leveys 
200–300 m). Poikuejärvien maarannan kasvillisuus on pääosin karua. Tyypillisiä piirteitä ovat 
kivikkoisuus ja kallioisuus sekä rantanummet, jotka tarjoavat ravinnoksi mm. variksenmarjaa 
(Empetrum nigrum). Rantasoita on todettu alle puolella poikuejärvistä ja niistäkin vain noin 
puolet oli lettoja, vaikka kiljuhanhet suosivat lettoja alkukesällä ruokailupaikkoinaan. 
Poikuejärvien vesikasvillisuus on usein melko runsasta. Korkea, jopa 70 cm vedenpinnan 
yläpuolelle kohoava hyvän suojan tarjoava pullosara (Carex rostrata) on poikuejärville 
tyypillinen. Poikuepaikat ovat useimmiten puuttomia. Ruotsin Lapissa Kölillä kiljuhanhen 
tyypilliset poikuejärvet ovat pajuviitojen (Salix ssp) reunustamia sokkeloisia järviä (esim. 
Swanberg 1936) ja Euroopan puoleisella Venäjällä (Morozov 1988) pensaikkoisia ja heinikkoisia 
jokikuruja, mutta tämän tapaiset ympäristöt ovat Suomessa hyvin harvinaisia. 
 
Pesimäseutujaan valitessaan kiljuhanhet välttävät selvästi kyliä ja teitä. Pesimäpaikkoja kuvaa 
myös ympäristön vaihtelevuus verrattuna satunnaistettuun vertailualueryhmään (Markkola ym. 
käsikirjoitus).  
 
2.4. Ravinto 
 
Kiljuhanhen esiintymisympäristöjen hoidossa niin Suomessa kuin muuttoreiteilläkin saatetaan 
joissakin tapauksissa tarvita tarkkaa tietoa niiden käyttämästä ravinnosta. Kiljuhanhi on 
kasvissyöjä. Se suosii heinäkasveja (Poaceae), mutta varsinkin pesimäalueilla ravinto koostuu 
suureksi osaksi variksenmarjasta ja sarakasveista (Carex ssp.). Poikaset syövät myös 
hyönteisravintoa. 
 
Hailuodon entisillä levähdysalueella kiljuhanhet suosivat punanataa (Festuca rubra) (43 % 
ravinnosta), järviruokoa (Phragmites australis) (30 %) ja luhtakastikkaa (Calamagrostis stricta) 
(13 %) (Markkola ym. 2003). Siikajoen levähdysalueella kiljuhanhen ulosteita oli runsaasti 
paikoilla, joilla kasvoi melko runsaasti sinikaislaa (Schoenoplectus tabernaemontani) (Markkola 
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2001). Sekä Liminganlahdella (Markkola ym. 1993) että Siikajoella (Markkola 2001) pelloilla 
käyvät kiljuhanhet ovat ruokailleet timotein (Phleum pratense) sängellä. 
 
Pohjoismaiden pesimäalueilla variksenmarjat ovat kiljuhanhien ravintoa sekä loppukesällä että 
ylivuotisina alkukesällä (Markkola 1992, Markkola ym. 1998a), kuten myös syksyllä niin 
Porsanginvuonon saarissa (Aarvak & Øien 1996) kuin Varanginvuonollakin (Tolvanen ym. 1998) 
ja aikoinaan Hailuodossa (Markkola ym. 1998a). Pesimäalueilla myös sarakasveilla ja muilla 
yksisirkkaisilla on tärkeä merkitys varsinkin alku- ja keskikesällä (Lorentsen & Spjøtvoll 1990, 
Nettlebladt 1992, Markkola 1992, Markkola ym. 1998a).  
 
Norjan Porsanginvuonon muuttolevähdyspaikalla vuorovesirannan heinä, rönsysorsimo 
(Puccinellia phryganodes), on tärkein kevätrehu, mutta myöhäisinä keväinä sen korvaa siellä 
ylempänä kasvava ja sulamisvesien ansiosta aikaisemmin kehittyvä nelilehtivesikuusi (Hippuris 
tetraphylla) (Aarvak ym. 1996), jota kiljuhanhien on nähty käyttävän myös syksyllä Kaninin 
niemimaalla (Tolvanen 1998). Kiljuhanhet käyttävät muuttoaikoina muita hanhilajeja enemmän 
luonnonlaitumia (mm. Markkola ym. 2003). Unkarin muuttolevähdyspaikoilla Sterbetz (1978, 
1990) havaitsi ylivoimaisesti tärkeimmäksi ravintokasviksi kalkkipitoisten pusta-alueiden 
natalajin (Festuca pseudovina). Azerbaidžanissa ja Armeniassa kiljuhanhien on nähty ruokailevan 
myös korjatuilla vehnä- (Triticum aestivum), ohra- (Hordeum vulgare) ja maissipelloilla (Zea 
mays), mutta sielläkin ne ruokailevat mieluusti lammaslaidunnuksen matalana pitämässä 
arokasvillisuudessa (Lorenzen ym. 1999). Kiljuhanhille tarjolla olevaan ravintoon ja sen valintaan 
vaikuttaa paljon se, että ne muuttomatkoilla suosivat laajoja niittyjä.  
 
Ruotsin kiljuhanhet suosivat muutollaan suuressa määrin suojeltuja ja kunnostettuja kosteikoita. 
Maatalousalueilla ne ruokailevat etupäässä pelloilla, mutta osin myös laitumilla. Tunturien 
läheisyydessä ne hakeutuvat muuton aikana laidunalueille ja jokisuistoihin. Ainoalla tunnetulla 
sulkimispaikallaan osa Ruotsin kiljuhanhista ruokailee hoidetulla nurmikolla. 
Talvehtimisalueellaan Alankomaissa kiljuhanhet käyvät ruokailmassa sekä kosteikoilla että 
viljelysmailla (Andersson et al 2006, Koffijberg et al 2005), mutta pääruokailualueet ovat 
laidunmailla. (Koffijberg et al 2005.)  
 
Kazakstanissa kiljuhanhet ruokailevat nykyisin etupäässä pelloilla, jotka ovat 1950-luvulla 
tulleet maakunnanlaajuisten laidunmaiden tilalle. (Yerokhov et al 2008). 
 
2.5. Pesiminen, lisääntyminen ja leviäminen 
 
Kiljuhanhet pariutuvat ja alkavat pesiä kolmannen tai neljännen kalenterivuoden kesänä. 
Pariutuminen tapahtuu talvehtimisalueilla tai kevätmuutonaikaisilla levähdyspaikoilla. 
Kiljuhanhi on pitkäaikaisesti, useimmiten elinikäisesti pariuskollinen. Pesimätulokset vaihtelevat 
säästä riippuen voimakkaasti vuodesta toiseen eikä kiljuhanhi pesi ollenkaan vuosina, joina lumi 
ja jää sulavat poikkeuksellisen myöhään. Syksyllä poikueet säilyvät koko muuton ja talvehtimisen 
ajan ja hajoavat vasta keväällä. Näin poikaset leimautuvat pesimäalueeseen ja muuttoreittiin. 
 
Saavuttuaan kevätmuutolta kiljuhanhet kokoontuvat levähdysalueelle, jolta käsin ne tekevät 
tiedustelulentoja pesäpaikoille voidakseen aloittaa pesinnän heti lumitilanteen salliessa. 
Kiljuhanhet rakentavat pesänsä usein vesistöjen läheisyyteen, mutta pesän sijainti kaukanakin 
vesistöistä ei ole tavatonta. Pesä voi olla avoimesti mättäällä tai tiheän varvikon tai pajukon 
suojassa (mm. von Haartman ym. 1963–66, Markkola ym., käsikirjoitus). Ruotsissa kiljuhanhen 
on todettu usein pesivän pensaikon suojaamana pikkusaaressa, mutta idempänä tämä ei ole niin 
tavallista (Andersson et al 2006). Pohjoismaissa kiljuhanhet pesivät erillisparein, mutta parit 
elävät melko lähekkäin. Ne kokoontuvat muninta- ja haudonta-aikana ruokailemaan parviksi 
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ja ruokailevat myös yhdessä metsähanhien kanssa. Kiljuhanhen pesä on kaivettu syvennys, joka 
vuorataan kasvinosilla ja untuvilla, joita emo lisää haudonnan edistyessä. Vain naaras hautoo, ja 
koiras vahtii näköalapaikalla muutaman sadan metrin päässä. Koiraat, ja toisinaan myös naaraat 
varoittelevat petojen tai ihmisten lähestyessä pesää ja lentävät samalla vauhdikkaasti kohti. Ne 
koukkivat kettujakin (Vulpes vulpes) vastaan hyvin rohkeasti, ja ajavat korpit (Corvus corax) pois 
(Rosenberg; von Haartmanin ym. 1963–66 mukaan, Cramp & Simmons 1977, Markkola ym. 
julkaisematon aineisto). Muninta alkaa touko-kesäkuun vaihteessa. Munia on tavattu 3–7 
(keskimäärin 4–5, mutta aineisto voi olla harhainen, koska ei ole tiedossa, onko pesien 
munamäärä ollut täysi). (von Haartman ym. 1963–66, Norderhaug & Norderhaug 1984). 
Tarhatietojen mukaan haudonta-aika on 26 vuorokautta (Markkola ym. 1998a). Poikaset lähtevät 
pesästä heti kuivuttuaan. Poikueet siirtyvät nopeasti vesistöihin ja kerääntyvät usein 
poikueparviksi. Kävely vesistöstä toiseen on tavallista ja ainakin Ruotsissa on todettu poikueiden 
siirtyvän kesän kuluessa ylemmäs tunturiin (Andersson et al 2006). Molemmat emot huolehtivat 
poikueesta. Emojen sulkasato tapahtuu siten, että poikasten ollessa parin viikon ikäisiä ensin 
naaras, ja sitten koiras pudottavat siipisulkansa, ja ovat lentokyvyttömiä 4–5 viikkoa. 
Poikasaikana kiljuhanhet ovat äärimmäisen arkoja. Poikueiden keskikoko oli vuosina 1989–
2003 Norjasta kerätyssä aineistossa noin yhtä poikasta pienempi kuin Norderhaugin & 
Norderhaugin (1984) aineistossa, jossa keskikoko oli 4,13 poikasta (n=24). Suomen ydinalueella 
keskikoko oli 2,83 poikasta (n=30) vuosina 1989–1995 (Markkola, Karvonen ym., WWF:n 
kiljuhanhityöryhmä, julkaisematon aineisto) ja Porsanginvuonolla 2,97 poikasta (n=101) vuosina 
1994–2003 (Aarvak & Øien 2004). Kazakstanin syysmuutonaikaisessa aineistossa poikueiden 
keskikoko oli 3,3 poikasta (n=66) vuonna 2002 ja 3,1 poikasta (n=87) vuonna 2003 (Aarvak ym. 
2004), mutta vain 2,2 poikasta (n=14) vuonna 2000 (Tolvanen ym. 2001). 
 
Uusintapesyeitä ei ole todettu ja tarhaoloissakin on todettu, että kiljuhanhi luopuu 
pesintäyrityksestä, jos jokin menee vikaan. Myöskään lisämunia ei munita, vaikka pesästä 
häviäisi munia. Tämä liittyy siihen, että arktisella alueella mahdollinen pesimäaika on lyhyt.  
Seurauksena on, että pesimätulokset vaihtelevat säästä riippuen voimakkaasti vuodesta toiseen 
eikä kiljuhanhi pesi ollenkaan vuosina, joina lumi ja jää sulavat poikkeuksellisen myöhään.  
 
Poikaset lentävät jo noin 37 vuorokauden iässä (Markkola ym. 1998a). Useimmiten elokuun 10. 
Päivän tienoilla ensin poikaset, sitten naaraat ja viimeisinä koiraat saavuttavat lentokyvyn ja 
poikueet siirtyvät pesimäalueelta syyslevähdysalueelle. Poikueet säilyvät koko syysmuuton ja 
talvehtimisen ajan ja hajoavat vasta keväällä. Näin poikaset leimautuvat pesimäalueeseen ja koko 
muuttoreittiin (Andersson et al. 2006). Aikuisinakin kiljuhanhet ovat voimakkaasti 
kotipaikkauskollisia ja palaavat vuodesta toiseen pesimään samalle alueelle. Tämä koskee erityisesti 
naaraita, kun taas koirailla on suurempi taipumus siirtyä muualle esimerkiksi pariuduttuaan muualta 
tulleen naaraan kanssa talvehtimisen aikana. (Andersson et al 2006). 
 
2.6. Elinympäristöt pesimäkauden ulkopuolella 
 
Suomessa Perämerellä kiljuhanhet suosivat kevätlevähdysalueinaan laajoja matalakasvuisia 
merenrantaniittyjä ja luonnonlaitumia. Kazakstanissa yöpymispaikat ovat ruovikkorantaisia 
arojärviä ja ruokailupaikat viljan tai heinän sänkipeltoja ja laidunnettuja heinäaroja. Parhaiten 
tunnetaan Ruotsin kiljuhanhien elinympäristöt muuton aikana ja talvehtimisalueilla 
Alankomaissa. Lisätietoja elinympäristöstä on luvussa 2.4. 
 
Arktisen Euraasian itäisen puoliskon kiljuhanhet muuttavat samalle alueelle, Kiinan Yangtse-
joen alajuoksulla sijaitsevalle Dongting-järvelle. Läntisen puolen kiljuhanhista vuosittain 
vaihteleva osa, ehkä kaikkikin, kerääntyvät syys-lokakuussa Pohjois-Kazakstaniin Kostanain 
pelto- ja arojärvialueelle, josta ne jatkavat eteenpäin viimeistään järvien jäätyessä marraskuussa. 
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Muuton myöhempiä vaiheita tunnetaan huonosti, mutta satelliittiseuratun linnun tiedetään 
talvehtineen Irakissa ja talvisia kiljuhanhia on tavattu säännöllisesti monissa Kaspianmeren 
alueen maissa sekä lännempänä Asovanmerellä ja Euroopan puolella aina Saksassa asti. 
Lähimpänä Suomea pesivien Norjan kiljuhanhien on todettu lentävän syksyllä suoraan itään 
ainakin Vienanmeren yli. Osa niistä – määräarvioista kiistellään - jatkaa Kazakstanin 
kerääntymisalueille, osa taas ilmeisesti Unkarin kautta Kreikkaan, osin Turkkiin. Kevätmuutolla 
Norjaan palaavista kiljuhanhista suuri osa nähdään Unkarissa, Virossa tai Suomessa Perämeren 
rannikolla. Tarkempia tietoja kiljuhanhien muuttoreiteistä ja lukumääristä on luvussa 4. 
 
Norjan kiljuhanhien pohjoisimmalla kevätlevähdyspaikalla Ruijan Porsanginvuonolla 
kiljuhanhet laiduntavat mieluiten vuorovesirannan alavalla rönsysorsimoniityllä, syksyisin myös 
vuonon saarten variksenmarjanummilla (mm. Aarvak & Øien 1996). Varanginvuonon saarella ja 
joskus mantereellakin kiljuhanhet ovat syksyllä laiduntaneet sekä rönsysorsimoniityillä että 
kumpareisilla variksenmarjanummilla (Tolvanen ym. 1998). 
 
Vienanmeren suun itäpuolella Kaninin niemimaalla syyslevähdyspaikat ovat Mesna- ja 
Tornajokien suiston laakeita murtovesiniittyjä, ns. laidoja (Tolvanen ym. 1996).  
 
Suomessa Perämerellä kiljuhanhet suosivat kevätlevähdysalueinaan laajoja matalakasvuisia 
merenrantaniittyjä ja luonnonlaitumia (mm. Markkola 2001). Hailuodon päälevähdysalueella, 
missä suurin osa Oulun seudun kautta muuttavista kiljuhanhista levähti 1980-luvun loppupuolelta 
vuosituhannen vaihteeseen, kiljuhanhet ruokailivat useimmiten pelkästään rantaniityllä ja 
yöpyivätkin sen rannimmaisella osalla tai vielä ulompana lietteellä, lampareilla tai erillisillä 
särkillä. Myös mantereen puolella luonnonniittyjen käyttö on ollut yleistä. Liminganlahdella 
kiljuhanhet vierailivat rantapelloilla aamuisin ja iltaisin 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin, kun 
niiden aiemmin käyttämä laaja niittyalue ruovikoitui ja matalakasvuisia niittyjä jäi vain kapealti 
ruovikoiden ulkopuolelle. Siikajoen ja Lumijoen rajoilla, missä suurin osa kiljuhanhista on 
levähtänyt 2000-luvun alkuvuosina, ne ovat vierailleet aamuisin ja iltaisin pelloilla, mutta 
pelloilla vietetty aika on ollut vain 5–10 % vuorokaudesta (Markkola 2001, Markkola ym. 2004). 
Perämerellä kiljuhanhien käyttämien rantaniittyjen keskimääräinen leveys on 960 m ja 
satunnaisen vertailuryhmän vain 176 m (Markkola ym. 2003). Kapeimmat oleskeluniityt ovat 
olleet noin 300 m leveitä. Tyypillisiä laidunpaikkoja ovat mm. vähän ympäristöään korkeammat 
punanata-suolavihvilä (Juncus gerardii)-luhtakastikkaniityt, mutta välillä myös niiden väliset 
merisaraniityt (Carex mackenziei) ja avolietteen reunan harvat meriluikkakasvustot (Eleocharis 
uniglumis) (mm. Markkola 2001). Kiljuhanhet näyttäisivät suosivan primaarisukkessioniittyä, 
jossa ei ole vielä vahvaa heinäkasvustoa, vaan rantaniityn pioneerikasveja (Juha Markkola henk. 
koht tiedonanto). Hailuodossa syyslevähdyspaikkoina olivat aikoinaan rantaniittyjen ohella 
variksenmarjakasvustoiset nummirannat. 
 
Länsi-Virossa kiljuhanhet käyvät keväisin heinäpelloilla etenkin Matsalunlahden 
pohjoispuolella, mutta oleskelevat suuren osan ajasta merenrantaniityillä Matsalussa ja 
Haapsalunlahdella ja yöpyvät matalassa vedessä tai saarissa (mm. Tolvanen ym. 2004b). Syksyllä 
kiljuhanhia on havaittu pelloilla. 
 
Unkarin Hortobágyn pustalla Sterbetz (1978, 1990) on korostanut kiljuhanhen suosivan 
luonnontilaisia Festuca pseudovina -nataniittyjä, jos sellaisia on tarjolla. Yöpymispaikkoina 
kiljuhanhet käyttävät pustan kalalammikoita sekä keväällä että syksyllä. 
 
Osa pohjoismaisista ja valtaosa Venäjän länsipuolen kiljuhanhista muuttaa syksyllä Kazakstanin 
kautta, missä yöpymispaikat ovat ruovikkorantaisia arojärviä ja ruokailupaikat viljan tai heinän 
sänkipeltoja ja laidunnettuja heinäaroja.  
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Talvehtimispaikkoja Irakissa Eufratin ja Tigriin suistossa sekä Bagdadin seudulla on toistaiseksi 
tutkittu lähinnä Google earth-kuvista, joten niistä ei vielä ole käytettävissä tarkkaa 
kasvillisuuskuvausta. Paikat, joilta on saatu satelliittipaikannustietoja,  ovat olleet kosteikkoja.  
 
Kreikan talviset ruokailuhabitaatit ovat mm. jokisuiston laidunnettuja aromaisia osia ja 
yöpymispaikat suiston laguuneja.  
 
Pesimättömät tai pesinnässään epäonnistuneet kiljuhanhet voivat sulkia kaukanakin poikueiden 
sulkimisalueilta. Pesimättömien yksilöiden kerrotaan Kölillä sulkineen pesiviä lintuja ylempänä 
tuntureilla. Uusien tutkimusten mukaan Norjan linnut voivat siirtyä sulkimaan jopa 2 500 km 
itään Siperian tundralle (Lorentsen ym. 1998, Aarvak & Øien 2003, www.piskulka.net). 
Venäjällä sulkimispaikkojen on sanottu sijaitsevan tundralla 300–400 km pesimäpaikkoja 
pohjoisempana. Ruotsin kiljuhanhien ainoa tunnettu sulkimisalue on kaupunkipuisto 
nurmikkoineen, mutta alle puolet Ruotsin kiljuhanhista sulkii siellä.  
 
Ruotsin kiljuhanhet suosivat muutollaan suuressa määrin suojeltuja ja kunnostettuja kosteikoita. 
Pohjois-Ruotsissa ne hakeutuvat lisäksi laidunalueille ja jokisuistoihin ja Etelä-Ruotsin 
maatalousalueilla ne ruokailevat etupäässä pelloilla, mutta osin myös laitumilla. 
Talvehtimisalueellaan Alankomaissa kiljuhanhet käyvät ruokailmassa sekä kosteikoilla että 
viljelysmailla. (Andersson et al 2006). Kiljuhanhen talvehtimisesta Alankomaissa on olemassa 
tarkkaa julkaistua tietoa kuukausi kuukaudelta (Koffijberg et al. 2005). Reinin deltassa 
sijaitsevista tärkeistä keskitalven alueista kaksi ovat Natura 2000-verkostoon kuuluvia hoidettuja 
erityissuojelualueita. Suuren osan talvesta kiljuhanhet kuitenkin viettävät pohjoisempana, jossa 
pääkohteiden lepopaikat ovat SPA-alueella, mutta ruokailupaikat SPA-rajojojen ulkopuolella 
viljelysmailla. Nekin ovat kuitenkin hanhiensuojelualueilla, joilla viljelijät eivät häiritse 
kiljuhanhia. Lisäksi kiljuhanhia ruokailee säännöllisesti entisillä suolaniityillä.  
 
 
 
3. Kiljuhanhen esiintymishistoria pesimisalueilla 
 
Kiljuhanhen pesimisalueet sijaitsevat laajalla, harvaan asutulla seudulla. Siksi ne tunnetaan 
puutteellisesti eikä ole mahdollista laskea kiljuhanhia pesimäalueillaan maalimanlaajuisesti. 
Globaali kanta arvioidaan muuton aikana. Sen sijaan Norjan ja Ruotsin kiljuhanhet ovat 
tarkassa seurannassa myös pesimäalueillaan.  
 
 
3.1. Maailmanlaajuinen esiintyminen ja populaatiokehitys 
 
Kiljuhanhi pesii enää laikuittain Euraasian pohjoisosissa. Taimyrin niemimaa jakaa 
pesimälinnut itäisiin ja läntisiin. Kiljuhanhien kokonaismäärä on pienentynyt 1900-luvun 
alkupuolelta alkaen. Kokonaispopulaatioksi arvioitiin 1960-luvulla noin 100 000 yksilöä. 
Nykyinen arvio on tästä vain kolmannes, mikä vastaa pitkäaikaista 3% vuotuista vähenemistä 
vuosittain. 
 
3.1.1. Kiljuhanhen pesimäalueet Euraasiassa 
Kiljuhanhi on palearktisella alueella esiintyvä pitkänmatkanmuuttaja. Sen pesimäalue on 
pienentynyt voimakkaasti viimeisen sadan vuoden aikana ja Fennoskandiasta Itä-Siperiaan 
ulottuvasta pesimäalueesta on jäljellä vain laikkuja, jotka tunnetaan vain osittain. Huonoiten on 
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tutkittu Taimyrin niemimaalta itään oleva puoli, jolta kiljuhanhet muuttavat Kiinaan. Läntisen 
puolen pesimäpaikoista tiedetään alueita Taimyrin länsiosissa, Jamalin niemimaan eteläosissa ja 
Uralin pohjoisosissa ja Komin maalta. Tuoreimmat arviot kiljuhanhien jakaumasta eri 
pesimäalueille käyvät ilmi oheisesta kartasta. Luku 3.2. esittelee tarkasti mitä tiedämme 
kiljuhanhen pesimäalueista ja - määristä Suomessa ja lähialueillamme. Yksittäisiä pesimäpaikkoja 
voi olla arvaamattomissakin paikoissa. Alankomaista, joissa lintuja tarkkaillaan intensiivisesti, on 
tietoja useammastakin kiljuhanhen pesinnästä. Linnut eivät olleet peräisin Ruotsista, vaan 
todennäköisesti tarhakarkulaisia.  
 

 
 

Kuva 1: Kiljuhanhen pesimäalue noin 1950 (V. Morozov & J.J. Syroechovski 2002) 
 
 
 

 
 

Kuva 2: Kiljuhanhen pesimäalueet noin 2000 (V. Morozov & J.J. Syroechovski 2002) 
 
 
3.1.2. Maailmanlaajuinen populaatiokehitys  
Kiljuhanhien kokonaismäärä on pienentynyt 1900-luvun alkupuolelta alkaen. 
Kokonaispopulaatioksi arvioitiin 1960-luvulla noin 100 000 yksilöä. Nykyinen arvio on tästä vain 
kolmannes, 28 000–33 000 yksilöä (Wetlands International 2006). Tämä vastaa 3% vuotuista 
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vähenemistä. Sekä läntisen että itäisen pääpopulaation tiedetään taantuneen, mutta arviot 
taantuman suuruudesta pitkällä aikavälillä eivät ole luotettavia eikä yksittäisten pesimäalueiden 
kehitystä tunneta.  
 
Muutonaikaisista havainnoista on päätelty, että läntisen pääpopulaation koko on 8 000–13 000 
yksilöä (Delany & Scott 2002, Wetlands International 2006) ja itäisen pääpopulaation 20 000 
yksilöä (Wetlands International 2006).  
 
Voimakkaimmin (noin 5% vuosittain) kiljuhanhi on taantunut Fennoskandiassa, jossa sitä on 
myös tutkittu ylivoimaisesti tarkimmin. Tästä erikseen luvussa 3.2. 
 
3.2. Esiintyminen ja populaatiokehitys Suomen lähialueilla 
 
3.2.1 Yleistä 
Euroopan Unionin alueella kiljuhanhea tavataan pesivänä ainoastaan Ruotsissa. Koska kuitenkin 
Norjassa ja ehkä myös Kuolassa pesivät kiljuhanhet muuttavat Suomen yli ja koska suojelun 
suunnittelemista varten on arvioitava, mistä maista ja millä edellytyksin kiljuhanhia voisi saada 
pesimään Suomeen, on syytä käsitellä kiljuhanhien esiintymistä kaikilla lähialueillamme. Noin 
vuosisata sitten Fennoskandiassa pesi vähintään tuhansia pareja kiljuhanhia. 2000-luvun alussa 
Norjassa pesi 15–25 ja Kuolan niemimaalla mahdollisesti muutamia kymmeniä pareja (Timonen 
& Tolvanen 2004). Viimeisen viiden vuoden aikana Fennoskandian luonnonvaraisten 
kiljuhanhien lukumäärä on ollut noin 150 yksilöä, joista Norjassa pesiviä noin 50 ja Ruotsiin 
palautettuun kantaan kuuluvia noin 100. Kuolan tilanteesta ei ole tietoja. Lisäksi Ruotsissa ja 
Suomessa on tarhattuja kiljuhanhia yhteensä alle 200 yksilöä.  
 
Suomen lähialueisiin luettavalla Kuolan niemimaalla pesinee muutama pari, ehkä kymmeniäkin, 
mutta niiden lukua tai pesimäalueita ei tunneta.  
 
Norjan pesimäalue on hiljan paikannettu satelliittiseurannan avulla ja Norjan kiljuhanhet ovat 
tarkassa seurannassa. Aivan kaikkia pesäpaikkoja ei tiedetä eivätkä linnut välitä rajoista, joten 
periaatteessa myös Suomessa ja Ruotsissa voi epäsäännöllisesti pesiä norjalaisperäisiä 
yksittäispareja, jotka saattavat vaihtaa vuotuista pesimäpaikkaansakin maasta toiseen, vaikka 
Ruotsiin istutetuista kiljuhanhista on voitu todeta, että pesimäalueen laajeneminen on hidasta 
kannan kasvaessakin. (Ks. 2.5.) . 
 
Ruotsin istutuksin vahvennettu kanta on hyvin tarkasti seurattu. Se pesii etelämpänä ja 
vastaavasti korkeammalla tunturissa kuin Norjan kiljuhanhet. 
  
Seuraavassa käsitellään Suomen lähialueiden osalta yksityiskohtaisesti kiljuhanhen pesimätietoja 
ennen vuotta 1980 ja luvussa 3.2.3. esitetään tarkkoja tietoja 1980-luvulta nykyhetkeen eli ajalta, 
jolloin suomalainen, pohjoismainen ja kansainvälinen suojelutoiminta on ollut organisoitua ja 
inventointeja on tehty järjestelmällisesti. 

 
3.2.2. Pesimäaikaiset havainnot Suomessa lähialueineen ennen aktiivista seurantaa 
Kiljuhanhi oli vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä melko yleinen pesimälaji Lapissa. Nykyään 
Suomessa levähtää vain joitakin yksilöitä keväisin (esim. Markkola ym. 2004), eikä lajin pesintää 
Suomessa ole varmistettu vuoden 1995 jälkeen. 
 
3.2.2.1. Pesimäalueiden sijainti.  
Kiljuhanhi on aikoinaan pesinyt läntisen Norjan tuntureilta Lapin kautta Luoteis-Venäjälle, 
Uralille ja aina Kaukoitään asti.  
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Myöhemmät lounaisimmat yksittäiset pesimähavainnot ovat Dovretuntureilta (n. 62º 15ÿ N, 9º E, 
Barth 1964, Haftorn 1971, Aarvak & Øien 1999b).  
 
Aikoinaan jatkuvasti asuttu ja melko yhtenäinen pesimäalue alkoi Børgefjelltuntureilta (65º N, 
14º E, Haftorn 1971) ja rajan vastapäisiltä Ruotsin tuntureilta (Norderhaug & Norderhaug 1984). 
Levinneisyysalue on jatkunut Norjassa Pohjois-Tröndelagin ja Nordlandin rajoilta (Børgefjell) 
Tromsin kautta Finnmarkin lääniin. 
 
Myös Ruotsissa suuri osa alkuperäisistä pesimäpaikoista on sijainnut Kölin vedenjakajaseudulla 
Norjan rajaa vasten Västerbottenin ja Norrbottenin lääneissä, mutta ainakin Amartunturien 
tienoilta (n. 66º N) pohjoiseen aina Suomen rajalle saakka Enontekiön käsivarressa on pesimäalue 
ollut jopa 100 km leveä vyöhyke. 
Ruotsin kannan vahvennus istutuksin tehtiin 1980- ja 1990 –luvulla pesimäalueen eteläisimmässä 
osassa Amartunturien tienoilla, kun siellä vielä pesi muutamia alkuperäisiä pareja. Ensimmäinen 
istutetun linnun (naaras) pesintä tapahtuikin yhdessä alkuperäisen kanssa. Ruotsin kiljuhanhet 
pesivät edelleen lähes kaikki istutusalueen tuntumassa ”ydinalueella”, mutta vahvistuessaan kanta 
on viime vuosina alkanut laajentaa pesimäaluettaan. Lisäksi on yksittäisiä pesimähavaintoja 
kauempanakin, mm Sundsvallin seudulla 2006 (Andersson et al 2007) ja parittomia lintuja on 
havaittu pesimäaikana laajoilla alueilla, useita myös Suomessa. 
 
Pohjoisimmassa Norjassa Ruijassa pesimäalue on ollut vielä leveämmällä vyöhykkeellä, 
Jäämeren ääreltä Suomen rajalle (mm. Lorentsen 1994) noin 200 kilometrin leveydellä. 
Tromsissa, Varangin niemimaalla ja Petsamossa pesimäalue on ulottunut aivan merenrantaan, 
jopa Petsamon Heinäsaarille saakka (mm. Markkola ym. 1998a).  
 
Suomessa pesimäalue käsitti 1900-luvun alussa Enontekiön, Utsjoen, Inarin, ilmeisesti Muonion 
ja ainakin osan Kittilää, Sodankylää ja jopa Sallaa ja Kuusamoa (mm. von Haartman ym. 1963–
66, Markkola 1983). Kolmessa Tunturi-lapin kunnassa levinneisyys lienee ollut laaja, mutta 
etelämpänä pesimäpaikat ovat sijainneet tunturiryhmien ja yksittäisten tunturien yhteydessä. 
Eteläisin pesimätieto on Itä- Kuusamon luovutetun alueen Mäntytunturilta vuodelta 1935 (P. 
Suomalainen; von Haartmanin ym. 1963–1966 mukaan). 
 
Tugarinovin (1941) mukaan kiljuhanhi oli Kuolassa harvinainen rannikolla, mutta yleinen 
sisämaassa ja vuoristoisilla järvillä (Ks. Aikio ym. 2000). Sodan jälkeen se pesi vielä mm. 
Petsamon Heinäsaarilla (Dementiev & Gladkov 1967). Pesintä lienee ollut yleisintä ja 
säännöllisintä Kuolan itäosissa (Bianki ym. 1993) 
 
3.2.2.2 Kannan vahvuus 
Pohjoismaiden sadan vuoden takaisen kiljuhanhikannan arviointi on vaikeaa. Merikallio (1915) 
arvioi Hailuodon kautta muuttaneen keväällä noin 10 000 yksilöä. Jos tämä luku jaetaan Suomen, 
Ruotsin ja Norjan kesken siinä suhteessa kuin maissa on sopivaa tunturi- ja 
tunturikoivuvyöhykettä eteläisintä Norjaa lukuun ottamatta, saadaan Suomeen n. 1 500, Ruotsiin 
n. 4 500 ja Norjaan n. 4 000 yksilöä. Tämä on varmasti aliarvio, koska kiljuhanhia on muuttanut 
myös Merenkurkun yli eteläisimmille pesimäpaikoilleen. 
 
On todennäköistä, että Euroopan puoleisen Venäjän kiljuhanhikanta on ollut samaa luokkaa kuin 
Pohjoismaiden, mutta alueiden kannasta tai sen suuruusluokasta ei ole luotettavia tietoja. 
Euroopan – käytännössä Euroopan puoleisen Venäjän – koko pesimäpopulaatio on hiljattain 
arvioitu pienemmäksi kuin 2 500 lisääntymiskykyistä yksilöä. Lisääntymiskykyisten yksilöiden 
määrä on jatkuvasti vähentynyt. Maailmanlaajuisessa uhanalaisuustarkastelussa kiljuhanhi on 
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arvioitu vaarantuneeksi (BirdLife International 2006). Perusteena tälle arviolle on lajin nopea 
väheneminen sen tärkeimmillä pesimäalueilla Venäjällä sekä perusteltu uhka vähenemisen 
jatkumiselle seuraavan 10 vuoden aikana. 
 
 
3.2.2.3. Suomen kiljuhanhien vähenemishistoria 
1900-luvun alun ja toisen maailmansodan välillä tapahtuneesta kannan pienenemisestä ja 
levinneisyyden supistumisesta ei ole tietoja pesimäalueilta. Sen sijaan sodan jälkeen kiljuhanhen 
puuttuminen monilta aiemmilta pesimäpaikoilta on raportoitu sekä Ruotsista (Curry-Lindahl 
1963) että Suomesta (mm. von Haartman ym. 1963–66). Myöhemmin Merikallio (1958) arvioi 
Suomen kiljuhanhen kokonaiskannaksi 2 100 yksilöä ennen toista maailmansotaa ja 200 paria 
vuonna 1955. Metsä-Lapista esiintymätiedot loppuvat 1950-luvun alussa, ja 1960-luvulta tietoja 
on enää Enontekiön Käsivarresta ja vähemmän Utsjoelta ja Inarista. Täällä esiintyminen 
kuitenkin jatkui varmemmin 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa (Markkola 1983). Norderhaug & 
Norderhaug (1984) arvioivat, että kiljuhanhen levinneisyys kattoi 1980-luvun alussa vielä 40–50 
% alkuperäisestä levinneisyysalueesta, mutta että esiintymät olivat hajallaan ja harvassa. 
Ensimmäisen lintuatlaksen aikana 1974–1979 saatiin vain yksi kiljuhanhen poikuehavainto Taka-
Lapista. Atlaskirjan valistunut arvaus Suomen kiljuhanhikannasta 1980-luvun alussa oli 10–12 
paria (Markkola 1983). Vuonna 1984 aloitettiin kiljuhanhen esiintymistä koskevat kyselyt ja 
haastattelut. Ne tuottivat 1960- ja 1970-luvuilta 13 pesä- tai poikuetietoa (Karlin 1985a, Rassi 
ym. 1986), jotka kuitenkin perustuivat pääosin maallikoiden havaintoihin. Näistä suurin osa oli 
1970-luvulta, mm. pesälöytö Utsjoelta vuonna 1978. 1980-luvun puolella varmoja 
pesimähavaintoja ei saatu, mutta tietoon tuli 3–4 paria Enontekiön Käsivarressa ja yksi pari 
Utsjoella vuonna 1982. Vuonna 1986 Pohjoismaiden kannaksi arvioitiin 60–90 paria (Rassi ym. 
1986), josta Suomen kannaksi ”muutama” pari. 
 
3.2.3. Pesimäaikaiset havainnot Suomessa lähialueineen 20 viime vuoden aikana 
Kiljuhanhia on seurattu Pohjoismaissa erittäin tarkasti viimeisen 20 vuoden aikana, mutta 
Venäjän puolelta tiedot ovat puutteellisia. Päätulokset ovat, että lähialueidemme tunnetuista 
kiljuhanhista puolet polveutuu Ruotsiin istutetuista linnuista ja että laji ei enää pesi Suomessa. 
Esittelemme tunnetut tiedot maakohtaisesti. 
 
3.2.3.1. Pesinnät Suomessa 
Havainnot: Vuosina 1984–1987 inventoinnit tehtiin Inarissa ja Utsjoella noin 1 500 km2 ja 
Enontekiöllä noin 2 000 km2 alueella. Inventointien tuloksena havaittiin yksi kiljuhanhi lennossa 
heinäkuussa 1984 Enontekiön ylätuntureilla. Vuosina 1988–1993 inventointeja tehtiin Utsjoella ja 
Inarissa noin 2 000 km2 ja Enontekiöllä noin 600 km2 alueella läpikäyden lähes kaikki lammet, 
jokisuvannot ja suokuviot. Vuonna 1988 nähtiin ensimmäiset kiljuhanhet myöhemmin tunnetuksi 
tulleella ns. Suomen ydinalueella Taka-Lapissa, missä vuodesta 1989 lähtien havaittiin vuosittain 
useita pareja ja poikueita (WWF:n kiljuhanhityöryhmän julkaisematon aineisto). Suurin 
kesäkuussa todettu määrä oli 41 kiljuhanhea, joista noin 15 pesivää paria (v. 1991). Parhaana 
vuonna (1989) nähtiin 8 poikuetta, ja enimmillään nähtyjä ja jälkien avulla paikannettuja 
poikueita oli 11 (1991). Viimeisen kerran pesintä todettiin vuonna 1995. Alueella on nähty 
kiljuhanhia senkin jälkeen, mm. vuonna 1996 kolme aikuista lintua. Myös Itä-Enontekiöllä 
todettiin jäljistä, jättösulista ja ulosteista kaksi kiljuhanhen pesintää vuonna 1993 (Toivanen 
1993). Vuosina 1997–1999 Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa kartoitettiin yhteensä 2 150 
km2 vanhoja ja 3 600 km2 potentiaalisia kiljuhanhen pesimämaastoja. Suomalaiset inventoijat 
kartoittivat samoina vuosina myös lähialueilla Norjassa yhteensä 1 500 km2 mahdollisia 
kiljuhanhen pesimäalueita (Markkola & Timonen 2000). Yhtään pesintää ei varmistettu, mutta 
Varanginvuonon havaintojen perusteella Suomessa/ Itä-Ruijassa varttui muutamia poikueita, mm. 
kesällä 1997 5 poikuetta. Tämän osapopulaation lintuja nähtiin vuosina 1997–1999 6–8 paria 
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vuodessa (Markkola & Timonen 2000). Enontekiöllä nähtiin vuonna 1998 12 kiljuhanhea ja 1997 
6 todennäköistä; vuoden 1998 linnuissa oli mahdollisesti yksi pesivä pari, muut ilmeisesti 
pesimättömiä. Vuosina 2000–2006 Taka-Lapin vanhan ydinalueen liepeillä nähtiin vain yksi 
kiljuhanhi metsähanhiparvessa (v. 2002) ja Varanginvuonolla 7 yksilöä, todennäköinen poikue (v. 
2003). 
Havaintoja kiljuhanhista potentiaalisessa pesimäympäristössä tai sen läheisyydessä on Suomen 
Lapista saatu 2000-luvullakin lähes vuosittain, esimerkiksi 11.5.2003 nähtiin Utsjoen 
Vetsijärvellä aikuinen kiljuhanhipari (Luukkonen ym. 2005). Muutamia muita huhun luonteisia 
2000-luvun havaintoja kiljuhanhista pesimäpaikoilla ei ole pystytty varmistamaan. 
 
Suomen pesivän kiljuhanhikannan kooksi vuonna 2004 arvioitiin 0–5 paria (Väisänen ja 
Lehtiniemi 2004). Viimeisin pesintä on varmistettu kesällä 1995 (Tolvanen ym. 1997, 
Luukkonen ym. 2005). Suomen Lapissa on niin paljon potentiaalista pesimäaluetta, että sen 
kattava inventointi ei ole mahdollista. Vuoteen 1995 käytössä ollutta ydinpesimäaluetta 
Kaldoaivin erämaa-alueella on inventoitu 2000-luvulla noin joka toinen vuosi ilman suoria 
havaintoja kiljuhanhista. Kesän 2005 inventoinneissa yhdeltä alueelta löytyi kuitenkin ilmeisiä 
ylivuotisia kiljuhanhen ulosteita. Pohjois-Lapista, mm. Kaldoaivin alueelta, on saatu 2000-luvulla 
lähes vuosittain maallikkohavaintoja kiljuhanhipoikueista, mutta mitään niistä ei ole voitu 
maastoinventoinnein varmistaa. Vielä 1990-luvun alkuvuosina alueella pesi yli 10 kiljuhanhiparia 
(Osmonen 2002). 1990-luvun puolivälissä Väisänen ym. (1998) arvioivat Suomen pesimäkannan 
15 pariksi samalla todeten, että arvio saattaa osoittautua liian optimistiseksi.  
 
3.2.3.2. Pesinnät Norjassa 
Suurin viime vuosina havaittu poikuemäärä on vuodelta 2007, n. 13 poikuetta. Tuorein julkaistu 
arvio Norjassa pesivän villin kiljuhanhikannan koosta on 20–30 paria (Tolvanen ym. 2004a). 
Sulkasadon jälkeen alkusyksyllä kokonaismäärä on enimmillään 60–80 yksilöä poikaset ja 
pesimättömät esiaikuiset linnut mukaan lukien. Koska pesimätulos vaihtelee, saa kannan koosta 
paremman kuvan keväällä, jolloin Norjassa on yhteensä 40-50 kiljuhanhea. (Tuorein tieto 
keväältä 2007 on 30 lintua.) Suurin osa Norjan kannasta näyttää pesivän kesien 2006-2007 
inventoinneissa tutkitulla pesimäalueella, joka vuonna 1990 löydettiin Keski-Ruijasta (Bangjord 
& Broen 1990). Vuonna 1990 alueella tavattiin 6–15 paria, vuonna 1994 4–5 paria (Aarvak & 
Brøseth 1994) ja vuonna 1995 8 poikuetta (Lorentsen ym. 1998). Kesäkuussa 2006 alueelta 
löydettiin viikon inventoinnilla 10–11 paria (Karvonen 2006). Tällä ydinpesimäalueella pesivät 
mahdollisesti jopa kaikki Norjan kiljuhanhet; havaintojen mukaan vain hyvin pieni osa, jos 
mikään kevätmuutolla Virossa ja/tai Suomen Perämeren rannikolla tavattavista linnuista pesinee 
jossakin muualla; kiljuhanhien yksilöllisiin vatsalaikkukuvioihin perustuvien tunnistusaineistojen 
perusteella ainakin 80 % Viron ja/tai Perämeren rannikon levähdysalueilla havaituista yksilöistä 
tavataan Porsanginvuonolla. Tämä paljastaa samalla Norjan kannan koon, joka siis on enintään 
noin 20 % suurempi kuin Porsanginvuonolla lasketut linnut. Ennen Porsanginvuonoa seurannasta 
katoavien kiljuhanhien pesimäalueita ei tiedetä; osa pesinee Kuolan puolella. 3.2.2.2. (Vastaavasti 
noin 30 % Porsanginvuonolla tavattavista yksilöistä jää havaitsematta Virossa ja Perämerellä; 
näiden yksilöiden kevätmuuttoreittiä ei tiedetä.) 
Norjassa kiljuhanhia tavattiin 1980-luvulla nykyisen ydinalueen itäpuolella, Utsjoen 
pohjoispuolella, ainakin kahdessa paikassa. Niistä saatiin vihjeitä jo 1970-luvulla, ja pesintöjä 
varmistettiin useana vuonna 1980- ja 1990-luvuilla. Alueella pesi muutamia pareja, jotka Suomen 
puolella ja vielä idempänä Norjassa pesivien ohella muodostivat Pohjoismaiden itäisimmän 
osapopulaation. Vielä vuonna 1994 sen havaittiin kokoontuvan Varanginvuonolle ennen 
syysmuuttoa. 1980-luvulla kiljuhanhia nähtiin myös läntisimmässä Ruijassa ja Tromsin läänin 
puolella Enontekiöltä pohjoiseen sekä Varangin niemimaalla (Nakken 1983, 1985).  
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3.2.3.3. Norjan kiljuhanhien kuolleisuudesta 
Perämeren rannikon ja Porsanginvuonon kevät- ja syysseuranta-aineistoihin (1985–1999) 
perustuvassa tutkimuksessa kiljuhanhien kuolleisuus ensimmäisen talvehtimismatkan aikana 
(1kv syksy – 2kv kevät) oli 76%, ja aikuisten (+3kv) kuolleisuus 16% (taulukko 3, luku 4.2., liite 
7).  
Keväisin 1990-luvulla Porsanginvuonolla on kiljuhanhiparvissa keskimäärin alle 11% nuoria 
lintuja. Kannan säilymiseksi aikuisten lintujen kuolleisuus ei saisi ylittää tuota 11%. Mutta jo 
muuton aikainen kuolleisuus on yli 16 % (Taulukko 3 ja liite 7) ja siihen tulee lisäksi vielä 
kuolleisuus pesimäaikana. Tämä on sopusoinnussa havaitun keskimäärin noin 5% vuotuisen 
vähenemisen kanssa, eikä ihme, sillä aikuiskuolleisuusluvut on laskettu kannan 
vähenemisnopeudesta ja parvien poikasmääristä, koska nämä asiat on voitu havaita. (Liite 7). 
 
Tulos merkitsee että aikuiskuolleisuudesta olisi tasapainon saavuttamiseksi saatava pois likimain 
6 prosenttiyksikköä eli noin 35%, siis yli kolmasosa koko vuotuisesta kuolleisuudesta. Lisäksi 
pesimäaikainenkin kuolleisuus on kompensoitava parantamalla muuton aikaista selviytyvyyttä, 
sillä pesimäaikaiseen kuolleisuuteen on vaikea vaikuttaa. Aikuisten lintujen muutonaikainen 
kuolleisuus pitäisi siis liki puolittaa, jotta saavutettaisiin pienikin kannan kasvu ilman 
muita parannuksia. (Kuolleisuudeksi pesimäaikana on tässä arvioitu 6%, jolloin 
kokonaiskuolleisuus on 22%.). Näin suuri muutos aikuiskuolleisuudessa nostaisi aikuiseksi 
selvinneen kiljuhanhen odotettavissa olevan eliniän vastaavasti kaksinkertaiseksi.  
 
Nuorten lintujen kuolleisuus on ilmeisen tärkeä ongelma, sillä nykytilanteessa, jossa nuoret linnut 
melkein kaikki (76 %) ammutaan ensimmäisellä muuttomatkallaan, on välttämätöntä koettaa 
estää loppujenkin ampuminen. Eri asia on, että kukin lintu tekee vain yhden muuttoretken 
nuorena, mutta aikuisena muuttokuolleisuus on toistuva riski ja siinä mielessä pahempi. 
Käytännön suojelutoimet kohdistuvat yhtä lailla kaikenikäisiin lintuihin, niin että niiden kannalta 
ei tarvitse miettiä, kumpiin kannattaisi satsata, nuoriin vai aikuisiin, kun tavoitteena on 
selviytyvyyden parantaminen talvi- ja muuttolevähdysalueilla. Tähän ainoa tunnettu toimiva 
menetelmä on joka tapauksessa mainittujen alueiden vaihtaminen, kuten Ruotsissa on tehty.  
 
3.2.3.4. Pesinnät Ruotsissa 
Ruotsin Keski-Lapin kiljuhanhikanta muodostuu nykyisin noin 10-15 pesivästä parista eli noin 
100 yksilöstä.  
 
Ruotsissa alkuperäinen kiljuhanhikanta koki 1900-luvulla dramaattisen romahduksen ja sen 
tulkittiin melkein kokonaan hävinneen jo 1980-luvun lopulla (von Essen 1993, von Essen ym. 
1996). Pohjoisimmasta Ruotsista Rostujärven alueelta, kaukana kiljuhanhen tarhakannan 
istutuspaikoista, on kuitenkin yksittäishavaintoja aivan vuosituhannen vaihteeseen asti: Vuonna 
1996 nähtiin poikueen jalanjäljet ja 1998 varoitteleva koiras. (Tolvanen P 1998, Päälainen & 
Markkola 1998, R. Gustafsson, suull.) Potentiaalinen pesimäalue on kuitenkin suuri ja 
inventoinnit harvassa, joten ei ole todisteita etteikö jossain vielä voisi pesiä yksittäisiä pareja, 
vaikka Norrbottenin ja Luulajan-Tornionjoen Lapista vuosina 1994-2003 tehdyistä 
muuttolevähdyshavainnoista vain yksi koski paria (1997). Kesän 2005 inventoinnissa saatiin 
viitteitä kiljuhanhista, kesän 2006 inventoinnissa ei niitäkään.  
 
Ruotsin palautettu kanta: 1980- ja 1990- luvulla tehtyjen istutusten avulla on Ruotsiin saatu 
syntymään pesivä kiljuhanhikanta rajoitetulle alueelle Tjålmejaure-Laisdalenin SPA- ja Ramsar-
alueelle. (Ks. 5.3, 6.5 ja 7.4.1.) Ruotsin Keski-Lapin kiljuhanhikanta muodostuu nykyisin noin 
10-15 pesivästä parista eli noin 100 yksilöstä.  
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Kuva 3: Ruotsin kiljuhanhien havaitut poikasmäärät. Istutuskatko alkoi 1998. 
 
Vuonna 2007 ydinpesimäalue inventoitiin neljä kertaa ja sen itäpuolinen alue kerran. Tuloksena 
saatiin neljä vastakuoriutunutta poikuetta ja viisi muuten paikallistettua pesintää. Suurin 
yksittäinen parvi, 20 yksilöä, nähtiin kesäkuun lopulla. Syyshavainnoista saatiin lisää 
poikuehavaintoja: ainakin 14 pesintää on varmistettu kesälle 2007. Vuoden 2006 uudelle 
pesimäpaikalle Sundsvallin seudulla ei vuonna 2007 tullut kiljuhanhia. 
 
 
3.2.3.5. Pesinnät Euroopan puoleisella Venäjällä 
Venäjällä kiljuhanhi koko ajan hupenee ja on Euroopan puolella jo alittanut sen rajan, jossa 
lintujen ottaminen luonnosta on vahingollinen luovuttajakannalle Maailmanlaajuisessa 
uhanalaisuustarkastelussa kiljuhanhi on arvioitu vaarantuneeksi (BirdLife International 2006). 
Perusteena arviolle on lajin nopea väheneminen sen tärkeimmillä pesimäalueilla Venäjällä sekä 
perusteltu uhka vähenemisen jatkumiselle seuraavan 10 vuoden aikana.  
 
Euroopan puoleisen Venäjän kiljuhanhikanta on arvioitu 500 – 800 yksilöksi keväällä ennen 
pesintää. (Morozov & Syroechkovski 2002), tai 240 pariksi (BirdLife International 2004 a). 
Uusiin pesimäaluelöytöihin perustuva arvio on hieman yli 1500 yksilöä (Mineev et al).  
 
Kesäkuussa 2001 Kuolan niemimaan tundralla inventoitiin noin 300 km2 osin vanhojen ja melko 
epämääräisten vihjeiden perusteella (Timonen & Tolvanen 2004). Alueelta löytyi kaksi yksittäistä 
kiljuhanhea ja yksi hätäilevä pari. Inventointien perusteella koko Kuolan kannaksi arvioitiin 
mahdollisesti joitakin kymmeniä pareja. Niiden elintavoista ja menestyksestä ei ole suoraa tietoa, 
mutta voi ajatella niiden olevan maantieteellisistä syistä samankaltaisia Norjan kiljuhanhien 
kanssa. Toisaalta ainakin kevätmuutossa on selvä ero: Keväisin Suomessa tai Virossa nähdyistä 
kiljuhanhista liki kaikki tavataan myöhemmin Norjassa. Näistä linnuista valtaosa myös jää 
kesäksi Norjaan ja nähdään syksyllä, joten Kuolassa ei ole merkittävää Itämeren kautta muuttavaa 
kiljuhanhikantaa. Norjaan tulee keväisin kuitenkin myös matkalla havaitsemattomia kiljuhanhia, 
joiden voi ajatella kulkeneen pitkin itäisempää reittiä, miksei siis Kuolan tuntemattomien 
kiljuhanhien kanssa.  
 
Venäjällä kiljuhanhia pesii Kuolasta itään ainakin kolmella alueella (mm. Morozov 1988, 2000, 
Mineev & Mineev 2004). Isonmaan (Bolšezemelskaja) tundran tutkimusalueella kiljuhanhien 
levinneisyys ja tiheys säilyivät suunnilleen samanlaisina vuosista 1984–1988 vuoteen 1999 
(Morozov 1988, 2000), Uralilla taas pesimäalue oli supistunut ja tiheys laskenut samalla 
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aikavälillä jonkin verran. Lännempänä Pienenmaan tundralla, Petšorajoen länsipuolella 
kiljuhanhien oletettiin jo hävinneen, mutta alueelta löytyi tiheä kanta vuosina 1999–2002 (Mineev 
& Mineev 2004). Inventoinneissa tavattiin noin 250 yksilöä, ja tiheydet vaihtelivat välillä 0,1–
11,8 yksilöä neliökilometrillä. Yleistettynä koko soveliaan alueen kannaksi esitettiin korkeintaan 
1 000–1 500 yksilöä. Erittäin todennäköisesti Euroopan puoleisella Venäjällä on vielä 
tuntemattomia pesimäpaikkoja, jolloin Siperian kanta on vastaavasti pienempi. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kiljuhanhen muutto, talvehtiminen ja laskennat 
 
Euraasian länsipuolen kiljuhanhien päämuuttosuunta on sama kuin muillakin arktisilla hanhilla 
– lounainen. Merkillisimmän tunnetun poikkeuksen muodostavat ne kiljuhanhet, jotka vielä 
pesivät Norjassa: ne muuttavat syksyllä itään vähintään Vienan meren yli ja jatkavat sitten 
etelään tai kaakkoon, mitä pidetään pääsyynä näiden lintujen suureen kuolleisuuteen.  
 
 
4.1. Muutto ja talvehtiminen Euraasiassa 
 
Maailman kiljuhanhista selvästi yli puolet pesii idässä ja talvehtii Kiinassa Dongting- järvellä. 
Aikaisemmat havainnot Kiinan muista talvehtimispaikoista erityisesti Poyang-järvestä on 
hiljattain tulkittu virhehavainnoiksi (Barter 2004). Itäisistä muuttoreiteistä tunnetaan vain yksi, 
kaikkein itäisin, mutta uskotaan että se ei ole ainoa eikä edes tärkein (Morozov pers. comm., 
Barter ja Lai pers. comm). 
 
Läntisten kiljuhanhien tilanne on päinvastainen kuin itäisten, muuttoreiteistä tiedetään jotain, 
mutta talvehtiminen tunnetaan vajavaisesti. Syysmuuton tärkeimmät levähdysalueet sijaitsevat 
Kazakstaninssa Kostanain oblastissa, jossa eri vuosien kiljuhanhihavaintojen määrät vaihtelevat 
suuresti riippuen sekä pesimäajan että muuttoajan sääolosuhteista (Yerokhov et al 2008).  
 
Muuttoreitit siis vaihtelevat vuosittain ja sama koskee luultavasti talvehtimisalueita, joista 
tärkeimpien arvellaan olevan Mustanmeren rannikolla ja eteläisellä Kaspianmerellä sekä 
Azerbaidžanin, Syyrian, Iranin ja Irakin kosteikoilla. Ainakin kiljuhanhia talvehtii tai on 
talvehtinut laajalla alueella Balkanilta Uzbekistaniin. Parhaiten tunnetut talvehtimispaikat, Kizil 
Agach ja Ag-Gelin, sijaitsevat Azerbaidžanissa, missä talvehtii yhteensä joitakin tuhansia 
kiljuhanhia. Vuonna 1996 arvioitiin talvehtijoiden määräksi 1 500–7 000 yksilöä (Paynter ym. 
1996). Turkmenistanista on havainto noin 400 talvehtivasta yksilöstä maaliskuulta 1999 
(Markkola 2000). Arviot Uzbekistanissa talvehtivien yksilöiden määrästä vaihtelevat havaituista 
144:stä jopa 2 000–4 000 yksilöön (Kreutzberg-Muchina & Markkola 2000, Kreutzberg-Muchina 
2003, AEWA 2006). Pieniä määriä talvehtivia kiljuhanhia on viime vuosina nähty tai paikannettu 
satelliittilähettimen avulla myös monissa muissa Lähi-idän maissa, mm. Syyriassa, Iranissa ja 
Irakissa. 
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Kuva 4: Kiljuhanhen globaali muutto Morozovin (Morozov ja Syr 
c 2004) mukaan 

 
Leutoina talvina kiljuhanhia voi talvehtia myös Unkarissa. (viite alkuperäishavaintoihin ?). 
Kiljuhanhia talvehtii myös Keski-Euroopassa. Pelkästään Saksassa havaitaan vuosittain 
kymmeniä lintuja, vaikka havainnot eivät keskity millekään helposti kontrolloitavalle alueelle 
vaan useisiin osavaltioihin. Rengastamattomuus ja määrä osoittavat, että kyseessä ovat 
enimmäkseen Venäjältä tulevat linnut, mutta myös yksittäisten Norjan kiljuhanhien 
talvehtimisesta Keski-Euroopassa on saatu näyttöä. (Mooij ja Heinecke 2008). 
 
Lähialueemme Norjan kiljuhanhien päätalvehtimisalueitakaan ei tunneta täydellisesti, mutta 
rengastus- ja satelliittiaineisto on paljastanut, että osa niistä talvehtii Kreikassa ja Turkissa Evros- 
joen suistossa ja sen läheisillä alueilla ja osa yhdessä Venäjän länsipuolen parvien kanssa 
Mustanmeren ja Kaspianmeren alueilla sekä Lähi-idässä (Lorentsen ym. 1998, Aarvak & Øien 
2003). 
 
Lisäksi Länsi-Euroopassa talvehtivat Ruotsin kiljuhanhet alueella, joka ulottuu etelä-Ruotsista 
Belgiaan; päätalvehtimisalue on Alankomaissa. Fennoskandian kiljuhanhille tämä läntisin on 
samalla sekä enemmistön reitti että turvallisin reitti ja se on siis suojelun kannalta tärkeä 
haluttiinpa sitä suosia tai välttää. (Ks. 4.2.6.). 
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Kuva 5: Ruotsin kiljuhanhien talvehtiminen Hollannissa 

 
 
4.2. Norjan kiljuhanhien muuttoreitit 
 
Lähialueidemme Norjan ja Kuolan kiljuhanhet ovat erityisen tärkeitä Suomen kannalta, koska 
Suomesta hävinneet kiljuhanhet todennäköisesti olivat paljolti niiden kaltaisia ja muuttivat 
samoin. Lisäksi pääosa Norjan linnuista muuttaa edelleen keväisin Suomen yli, ja niitä nähdään 
säännöllisesti.  
 
Norjan kiljuhanhien muutto- ja levähdysalueet tunnetaan pääpiirteissään. Alla esitetyissä 
tiedoissamme on kuitenkin olennaisia aukkoja etenkin keskitalven, alkusyksyn ja loppukevään 
levähdyspaikkojen sekä Kazakstanin muuttoreitin osalta. Liitteessä 5 on esitetty Norjan 
kiljuhanhien tunnetut muuttolevähdysalueet Fennoskandian ulkopuolella. Pesinnässään 
onnistuneet sulkivat pesimäalueellaan poikasten varttuessa ja poikueet kokoontuvat elokuun 
puolivälissä syyskerääntymisalueille Ruijan rannikolle. Näistä selvästi tärkein ja viime aikoina 
ainoa aktiivinen on Porsanginvuonon perukka (Lorentsen ym. 1999, Aarvak ja Øien 2004), jonne 
kokoontuvat linnut ovat ainakin valtaosin Norjan puolella pesiviä yksilöitä. Toinen, vielä 1990-
luvun puolivälissä tärkeä syyskerääntymisalue oli Varanginvuonon perukassa (Tolvanen ym. 
1998). Siellä säännöllinen vuosittainen syysesiintyminen päättyi vuoden 1999 jälkeen, mutta 
syystarkkailua alueella on jatkettu vuosittain. Elokuussa 2003 Skjåholmenin saarella nähtiin 
seitsemän kiljuhanhen parvi, ilmeisesti poikue (Kaartinen & Pynnönen 2004). Alue on 
todennäköisesti ollut erityisen merkittävä myös Utsjoella ainakin vuoteen 1995 asti pesineelle 
kiljuhanhikannalle Tolvanen ym. 1998). Mahdollisista muista vanhoista syyskerääntymisalueista 
Suomen Lapissa tai Ruijassa ei ole tietoa, lukuun ottamatta Petsamon aluetta (Keltikangas & 
Harala 1938). 
 
Kiljuhanhen säännöllinen syysesiintyminen Perämeren alueella – ja koko Suomessa – on 
loppunut 1990-luvulla. Nykykäsityksen mukaan Ruijan kerääntymisalueilta lähes kaikki Norjan 
kiljuhanhet suuntaavat elokuun lopulla Kaninin niemimaalle, Mesna- ja Tornajokien suistoon. 
Täällä ne viipyvät syyskuulle asti (Tolvanen 1998). 
 
Kaninin niemimaalta kiljuhanhet jakaantuvat kahdelle syysmuuttoreitille, toiset lounaaseen 
Unkarin suuntaan ns. Itä-Euroopan muuttoreitille, ja toiset Uralin yli Objoelle ja edelleen Pohjois-
Kazakstaniin. Ei tiedetä, millä perusteella kiljuhanhet valitsevat syysmuuttoreittinsä. Kuitenkin 
tiedetään, että samakin yksilö voi eri vuosina valita eri muuttoreitin. Ainoassa todennetussa 

 Distribution of Lesser White-
fronted Geese in the 
Netherlands Average seasonal 
sum according to 5x5 km atlas 
squares. 
 
(Koffijberg et al 2006) 
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tapauksessa kiljuhanhinaaras Nieida käytti Itä-Euroopan muuttoreittiä niinä syksyinä, jolloin sillä 
oli poikasia. Pesinnässä epäonnistuttuaan (v. 2006) se käytti Kazakstanin muuttoreittiä, mutta 
päätyi Kreikkaan talvehtimaan. Toisaalta Kreikassa havaituista linnuista on nuoria alle 10 %. 
(4.2.1) Tämä merkitsee, että nuoret linnut ovat sittenkin Kazakstanin reitillä tai ne on ammuttu jo 
matkalla Kaakkois-Eurooppaan. 
 
4.2.1. Syysmuutto, Itä-Euroopan muuttoreitti 
Pienehkön satelliittiseuranta-aineiston perusteella arviolta puolet Norjan kiljuhanhista suuntaa 
Kaninilta Itä-Euroopan muuttoreitille, joka johtaa Itä-Unkariin Hortobágyn levähdysalueelle. 
Merkittäviä säännöllisiä syysmuutonaikaisia levähdysalueita Kaninin niemimaan ja Hortobágyn 
välillä ei tunneta, mutta hajahavaintoja ja satelliittipaikannuksia on mm. Venäjältä Laatokan 
alueelta, Länsi-Virosta (Silman-Matsalun ja Nigulan-Häädemeesten alueilta), Puolasta ja itäisestä 
Saksasta (Lorentsen ym. 1998, Lorentsen ym. 1999, AEWA 2006). Suomessa ei enää ole 
syysmuutonaikaisia levähdysalueita. Unkarin levähdysalue on Itä-Euroopan reitin kiljuhanhille 
hyvin merkittävä sekä syksyllä että keväällä. Tärkeimmät ruokailu- ja yöpymispaikat sijaitsevat 
Hortobágyn kansallispuiston alueella ja sen välittömässä ympäristössä (esim. Tar 2001). Syksyllä 
ensimmäiset yksilöt saapuvat Hortobágyyn syyskuun puolivälissä, ja kiljuhanhet viipyvät alueella 
ainakin lokakuun puoliväliin asti, leutoina syksyinä viimeiset jopa pitkälle joulukuulle (Tar 2001, 
2004). Syksyn suurimmat yksilömäärät lasketaan tavallisesti lokakuun jälkipuoliskolla. Loka-
marraskuussa vähäisempiä määriä kiljuhanhia havaitaan säännöllisesti myös muutamilla muilla 
paikoilla Unkarissa, erityisesti Biharugran ja Kardoskútin alueilla (Farago 1995, Tar 2004, 
www.piskulka.net). Hortobágysta kiljuhanhet siirtyvät Kreikkaan Kerkinijärvelle, missä ne 
viipyvät marras-joulukuun vaihteeseen – jopa vuodenvaihteeseen asti. Kerkiniltä ne jatkavat 
Kreikan ja Turkin rajalle Evroksen suistoon. Evroksen tunnetut talvehtimispaikat sijaitsevat 
Kreikan puolella (Vangeluwe 2004), mutta havaintoja on tehty myös suiston Turkin puoleisen 
osan suunnalta saapuvista kiljuhanhiparvista (Lampila 1998). Keskitalven kylmien jaksojen 
aikana kiljuhanhet saattavat siirtyä Evrokselta etelämmäs, mutta ei tiedetä minne. 
 
4.2.2. Syysmuutto, Kazakstanin muuttoreitti 
Norjan kiljuhanhien toinen syysmuuttoreitti vie Kaninin niemimaalta kaakkoon, Uralin yli 
Objoelle ja edelleen Pohjois-Kazakstanin aroalueen kosteikoille (Tolvanen & Pynnönen 1998, 
Tolvanen ym. 1999, 2000, 2004a). Satelliittipaikannusten perusteella Objoen varsilla on 
merkittäviä levähdysalueita, joista ei kuitenkaan ole toistaiseksi muuta tietoa. Pohjois-
Kazakstanin levähdysalue on hyvin merkittävä koko kiljuhanhen läntiselle pääpopulaatiolle, ja 
monet järvet tällä hyvin laajalla alueella ovat tärkeitä kiljuhanhille (Tolvanen ym. 2004a, 
Yerokhov et al 2008). Hanhien ruokailualueet sijaitsevat järviä ympäröivillä pelloilla. Merkittävin 
yksittäinen paikka on vuosien 1996–2003 inventoinneissa ollut Kulykoljärvi Kostanain alueen 
lounaisosassa (Tolvanen ym. 2004a), mutta ilmasto-olosuhteiden vuoksi järvien vesitilanne 
vaihtelee, ja eri vuosina eri järvet ovat hanhien suosiossa. Tähän alueeseen rajoittuen myös 
Venäjän puolella, sekä pohjoisessa että lännessä, on merkittäviä levähdyspaikkoja.  
 
4.2.3. Talvehtiminen 
Ruotsin kiljuhanhia lukuun ottamatta Norjan kiljuhanhet ovat lajin läntisimpiä pesijöitä ja myös 
niiden talvehtimisalueet ovat kaikkein läntisimmät (Höglund 1960, 1962, Lampila 1998, 
www.piskulka.net).  
  
Kreikan ja Turkin rajalla sijaitseva Evros-joen suisto on Balkanin pitkäaikaisin ja tunnetuin 
kiljuhanhen talvehtimisalue. Muita paikkoja, joilta on tuoreitakin havaintoja, ovat Pohjois- 
Kreikan Kerkinijärvi ja vähemmässä määrin Ismaridajärvi (eli Mitrikoujärvi) sekä Nestosin 
suisto. Kreikan suurin laskettu kiljuhanhimäärä on 1 630 yksilöä vuodelta 1963 (Handrinos 
1991). Vielä vuonna 1973 laskettiin 487 ja vuonna 1988 142 yksilöä (Handrinos 1991), mutta 



 24 

tämän jälkeen on tiedossa vain alle 100 yksilön määriä. Kymmenen viime vuoden ajan Kreikassa 
havaittujen kiljuhanhien vuotuinen määrä on ollut 30–60 yksilöä (mm. Lampila 1998, Vangeluwe 
2004, ks. www.piskulka.net).  Havainnot vastaavat vuosittaista 10 % vähenemistä. Nuoria on 
Kreikassa havaituista linnuista alle 10 %. (www.piskulka.net Taulukko 1) Tämä merkitsee, että 
nuoret linnut on ammuttu jo syysmuuton aikana tai ne ovat Kazakstanin reitillä. 
 

 
 

Kuva 6: Kiljuhanhihavaintoja Kreikasta/Kerkinin järveltä 
 
 
Osa Kreikan Evroksella talvehtivista kiljuhanhista käy Turkin puolella, mutta tarkkoja paikkoja ei 
tunneta. Turkista on vain harvoja talvehtimishavaintoja eri puolilta maata, mutta on mahdollista, 
että jonkinlaisia määriä talvehtii muuallakin kuin Kreikan rajan tuntumassa, mm. sisämaassa 
Anatoliassa (mm. AEWA 2006). Bulgariassa ja Romaniassa talvehtivien tundra- ja 
punakaulahanhimassojen (Branta ruficollis) joukossa on arveltu talvehtivan jopa 100 kiljuhanhea 
(N. Petkov suull., AEWA 2006). Havainnot koskevat kuitenkin pääosin yksittäisiä yksilöitä, 
harvemmin muutamia yksilöitä. Näyttää siltä, että kiljuhanhet ovat ennemminkin muiden hanhien 
joukkoon harhautuneita kuin säännöllisesti talvehtimassa olevia.  
 
Osa syksyllä Kazakstanin kautta muuttavista Norjan kiljuhanhista saattaa talvehtia läntisen 
pääpopulaation mukana Kaspianmeren alueella ja Lähi-idässä (Ks. 3.3.2.). Tähän viittaa se, että 
osaa Porsanginvuonolla keväällä nähtävistä linnuista ei havaita Viron tai Suomen 
kevätlevähdysalueilla (Ks. 3.3.3.). Aikaisemmin kaikkien Kazakstanin kautta syksyllä muuttavien 
Norjalaisten kiljuhanhien uskottiin talvehtivan läntisen pääpopulaation kanssa Kaspianmeren 
ympäristössä ja Lähi-idässä, mm. Mesopotamiassa (Tolvanen 2005, AEWA 2006). Tämä on 
hyvinkin mahdollista, mutta näyttöä nimenomaan Pohjolan kiljuhanhien talvehtimisesta näillä 
alueilla ei ole. Sen sijaan syksyllä 2006 kolme satelliittiseurannassa ollutta Kazakstanissa 
käynyttä yksilöä jatkoivat matkaansa Kreikkaan, minne ne saapuivat Kaukasuksen 
pohjoispuolitse. 
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4.2.4. Kevätmuutto 
Kevätmuutosta tunnetaan ainoastaan läntinen haara Kreikasta Norjaan. 
Norjan kiljuhanhista suunnilleen puolet muuttaa keväällä jotain muuta reittiä, koska 
Porsanginvuonolle saapuu keväisin 40-50 kiljuhanhea, mutta Virossa ja Suomessa nähdään 
yhteensä puolet tästä määrästä.  
 
Kreikassa talvehtineet Pohjolan kiljuhanhet muuttavat nykytietämyksen mukaan Unkarin ja 
Viron kautta takaisin pesimäalueilleen. Kevätmuutolla ei tunneta säännöllisiä levähdysalueita 
Kreikan ja Unkarin Hortobágyn välillä.  
 
Kiljuhanhet palaavat Hortobágyyn vuodesta riippuen helmi-maaliskuulta alkaen. Suurimmat 
yksilömäärät saavutetaan huhtikuun alussa, ja viimeiset viivyttelevät alueella huhtikuun 
jälkipuoliskolle.  
 
Liettuasta Niemenin (Nemunas) suistosta on joitakin kevätmuutonaikaisia havaintoja 
levähtävistä kiljuhanhista (Stoncius & Markkola 2000), ja kyseessä lienee säännöllinen 
levähdysalue, joskaan levähtävien yksilöiden määrästä tai levähdysjakson pituudesta ei 
toistaiseksi ole tarkempaa tietoa. Tuorein havainto tehtiin satelliittiseurannan avulla keväällä 
2007, kun Norjassa merkitty ja Kreikassa talvehtinut kiljuhanhikoiras paikantui Niemenin suiston 
alueelle 22.–24.4. (www.piskulka.net).  
 
Pohjoista kohti seuraava tunnettu säännöllinen levähdysalue sijaitsee Länsi-Virossa, Matsalun- ja 
Haapsalunlahtien ympäristössä (Tolvanen ym. 2004b). Erityisen merkittäviä paikkoja alueella 
ovat Ridalan Haeska sekä Noarootsin Silma, mutta kiljuhanhia on vuosina 1999–2006 havaittu 
lukuisilla muillakin paikoilla. Tällä alueella kiljuhanhet levähtävät huhtikuun loppupuolelta 
toukokuun alkupuolelle. Virossa kiljuhanhea pidettiin 1960-luvulle asti säännöllisenä, mutta 
melko vähälukuisena muuttovieraana keväin syksyin (mm. Leibak ym. 1994). Matsalunlahdelta 
on kuitenkin havaintoja yhteensä 346 yksilöstä vuosina 1957–1967 (Kumari & Jõgi 1972). Sen 
jälkeen kiljuhanhia ei juuri nähty ennen 1980-lukua, jolloin useita ruotsalaisperäisiä istukkaita 
havaittiin valkoposkihanhiparvissa (Branta leucopsis) (Leibak ym. 1994). Länsi-Viron merkitys 
varmistui vasta 1990-luvulla (mm. Tolvanen ym. 2004b). Viro on todennäköisesti ollut 
merkittävä muuttolevähdyspaikka aikaisemminkin, mutta muiden hanhilajien suuren 
yksilömäärän vuoksi kiljuhanhet ovat saattaneet jäädä huomiotta. 
 
Kevätmuuton seuraava etappi on Oulun seudun levähdysalue Perämeren rannikolla. 
Historiallisesti – ja vielä 1990-luvun lopulle asti – merkittävin paikka alueella oli Hailuodon 
kaakkoisosan rantaniityt, mutta 2000-luvulla kiljuhanhet ovat lepäilleet valtaosin mantereen 
puolella (Markkola ym. 2004). Oulun seudulla 2000-luvulla nopeasti pienentyneet 
levähtäjämäärät viittaavat siihen, että valtaosa linnuista muuttaa Oulun seudun ohi pysähtymättä 
(Luukkonen ym. 2005). Tähän viittaavat myös kiljuhanhien vatsalaikkujen yksilöllisistä 
kuvioinneista tehdyt analyysit Viron, Oulun seudun ja Porsanginvuonon kevätlevähdysalueilla 
(WWF:n kiljuhanhityöryhmän julkaisematon aineisto).  
 
Perämeren jälkeen seuraava – ja samalla viimeinen – merkittävä levähdysalue ennen pesintää on 
Porsanginvuonon pohjukka, erityisesti Valdakin rantaniityt (Lorentsen ym. 1999, Aarvak & Øien 
2004). Varanginvuonolla kiljuhanhien kevätesiintyminen ei ole säännöllistä, mutta Tenojoen 
laakson pelloilla ja niityillä rajan molemmin puolin on 2000-luvulla tavattu yksittäisiä kiljuhanhia 
ja pareja toukokuun loppupuolella – kesäkuun alussa lähes vuosittain (Luukkonen ym. 2005). 
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4.2.5. Sulkasatomuutto 
Pesinnässään epäonnistuneet ja pesimättömät Norjan kiljuhanhet jättävät yleensä pesimäalueet jo 
keskikesällä, ja lentävät sulkimaan pääsääntöisesti Venäjälle Kaninin niemimaalle, Kolgujeville 
ja jopa Taimyrille asti (Aarvak & Øien 2003, www.piskulka.net/Satellite%20tracking.htm). 
Suomen Lapista on kuitenkin 1990-luvun alkuvuosilta havaintoja myös pesimäalueella 
sulkineista pesimättömistä yksilöistä. 
 
4.2.6. Muuton historia 
Norjan kiljuhanhien poikkeuksellisen muuttoreitin syntyä on koetettu selittää siten, että ajatellaan 
Euroopan kiljuhanhien aikaisemmin muuttaneen muiden hanhien tavoin pääasiassa lounaiseen 
suuntaan, mutta osittain muihinkin suuntiin, erityisesti syksyllä lajin päälevähdysalueille 
Kazakstaniin. Läntisimmät muuttosuunnat olisivat tämän ajattelumallin mukaan kuihtuneet 
kiljuhanhelta ja muiltakin hanhilta aikana, jolloin Länsi-Euroopan väkiluku oli jo suuri ja aseet 
yleisiä, mutta metsästyslainsäädäntö vielä puutteellista. Valinta suosi idemmäs muuttavia hanhia. 
Nykyinen tilanne johtuisi tämän mukaan siitä, että itäinen reitti on nyt huono luonnonsuojelun 
alettua tehota länsipuolella ja metsästyspaineen suurennuttua itäpuolella.  
Edellä kuvattu teoria on hiljattain saanut kokeellista vahvistusta ruotsalaisesta ja saksalaisesta 
arkistomateriaalista, jonka mukaan vielä 1900-luvun alkupuolella oli selvää kiljuhanhimuuttoa 
Skoonen yli lounaiseen suuntaan ja kiljuhanhia havaittiin vielä vuosisadan puolivälissä jopa 
Brittein saarilla. (Ringleben 1957,  Mooij ja Kampe-Persson 2008).  
 
 
4.3. Ruotsin kiljuhanhien muuttoreitit 
 
Kiljuhanhen läntisin tunnettu muuttoreitti suuntautuu Kölivuoriston keskiosista etelä-Ruotsin yli 
Pohjanmeren rannikolle. Ruotsin istutuksin vahvistettu kanta käyttää tätä muuttoreittiä. 
Syysmuutto tapahtuu useana haarana Etelä-Ruotsin yli, mutta kevätmuutto pitkin rannikkoa.  
 

 
 

Kuva 7: Ruotsin kiljuhanhien muuttoreitit 
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4.4. Kiljuhanhen muutonaikaiset lukumäärät 
 
Koska kiljuhanhia ei voi laskea pesimäalueillaan, perustuvat käsityksemme niiden lukumääristä 
muuton aikana tehtyihin havaintoihin. Kaukoidän kiljuhanhet on viimeksi laskettu Dongting- 
järvellä (East Dongting Hu), jossa niitä oli kevättalvella 2004 peräti 16937 kpl (Barter 2004) 
Lännessä tärkeimmät laskennat tehdään Kazakstanissa. Erityisesti kiinnostavia ovat läntisimmät 
ja samalla luultavasti turvallisimmat muuttolevähdys- ja talvehtimisalueet, siis Kreikka, Unkari, 
Saksa ja Alankomaat. Myös Suomen muuttohavainnot on tietenkin syytä esittää tarkasti. 
 
4.4.1. Kiljuhanhimääriä Kazakstanissa  
Kazakstanissa, läntisen pääpopulaation muuttoreitillä Vinogradov (1990) arvioi lepäilleen 
aikoinaan peräti 100 000 kiljuhanhea. Myöhemmin Kuma-Manuchin alueelta on tietoja paljon 
pienemmistä määristä, kerrallaan muutamasta kymmenestä 600 yksilöön (Khokhlov 1989). 
Alueelta on vanha pohjoismainen löytö Ruotsin Lapissa heinäkuussa 1953 rengastetusta 
kiljuhanhesta, joka löytyi syyskuun 1. Päivänä 1957 (Höglund 1960, 1962). 
Vuosina 1997 – 2007 Kostanain oblastissa tehdyt laskennat osoittavat kiljuhanhimäärien 
voimakasta vaihtelua sääolojen, etenkin talven sademäärien mukaan sekä pitkäaikaista 
vähenemistä. (Yerokhov et al 2008).  
 

 
 

Kuva 8: Kostanain oblastin kiljuhanhimäärät. Trendi noin -6%. Parhaat vuodet 
tummennettu ja trendi niistä , -2%, laskettu erikseen. 

 
 
4.4.2. Kiljuhanhimääriä Itä-Euroopan reitillä  
Unkarin Hortobágyn, Kardoskutin ja Biharurgan alueiden levähdyspaikka on tunnettu pitkään 
(mm. Strebetz 1968, Sterbetz 1978, 1982, 1983, 1986). Strebetz arvioi jopa 80 000–120 000 
kiljuhanhen vierailleen Unkarissa vuosina 1947–1951, mutta nyttemmin lukuja on epäilty liian 
suuriksi. Vuonna 1967 laskettiin vielä 5 000 yksilöä, mutta 1990-luvulla enää satoja (mm. 
Karvonen 1992, Faragó 1995, 1996). Tämä vastaa 7% vähenemisvauhtia. Sterbetzin (1986) 
mukaan Unkarin suuret kiljuhanhimäärät nähtiin nimenomaan hyvinä poikasvuosina, joita 
Sterbetz nimittää invaasiovuosiksi. Tuoreet havinnot Unkarista osoittavat 7% vähenemisen 
jatkuvan aika tasaisesti. 
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Kuva 9: Kiljuhanhimäärät Unkarissa ja 7% vähenemiskäyrä. 

 
4.4.3. Kiljuhanhimuuton intensiteettiä Norjassa ja Pohjois-Venäjällä  
Pohjois-Norjan Porsanginvuonon levähdyspaikka, joka on nykyään Pohjoismaiden tärkein, tuli 
tietoisuuteen noin vuonna 1972 (Henriksen 1989), ja tarkkailu siellä on ollut jatkuvaa tai lähes 
jatkuvaa keväin syksyin vuodesta 1990 lähtien (mm. Aarvak & Øien 1999a). Porsanginvuono on 
kevätmuutolla viimeinen etappi ennen pesimäpaikkoja, ja syksyllä syysmuuton alkukohta.  
Porsanginvuonolla levähti 1990-luvun keväinä 56–84 ja syksyinä 39–128 kiljuhanhea (liite 6 ja 
kuva 12). Poikueita nähtiin vuosittain 6–17. Porsanginvuonon kevätmäärät olivat Oulun seudun 
määriä suurempia jo 1990- luvun alussa ja ero on kasvanut Oulun seudun menetettyä 
merkitystään (vrt. Aarvak & Øien 2004 ja Markkola ym. 2004). Todennäköinen selitys 
Porsanginvuonon muita levähdysalueita suurempiin hanhimääriin löytyy siitä, että 
Porsanginvuonolle tullee lintuja myös Kazakstanin muuttoreitiltä idästä (Ks. 4.3.2.). Muut 
norjalaiset levähdysalueet menettivät merkityksensä jo ennen 1980-lukua, ja Varanginvuonon 
syyslevähdyspaikka löytyi vasta vuonna 1994.  
 
4.4.4. Venäjän kiljuhanhien muutto länteen 
Venäläisperäisiä kiljuhanhia nähdään säännöllisesti talvehtimassa Euroopassa, mm Puolassa, 
Saksassa ja Alankomaissa. Järjestelmällistä tarkkailua on harrastettu vasta muutaman vuoden 
jana, joten kokonaismäärää tai sen muutosvauhtia ei tunneta, mutta lintujen määrä ylittää 100 
yksilöä vuosittain, koska jo Saksassa havaittiin (!) vuosina 2000-2004 keskimäärin 56 yksilöä 
vuosittain. 

 
 before 

1900 
1900 
until 
1949 

1950 
until 
1959 

1960 
until 
1969 

1970 
until 
1979 

1980 
until 
1989 

1990 
until 
1999 

2000 
until 
2004 

Numbe
r of 

obser-
vations 

Number 
of birds 

BB 1  2 5 6 5 52 150 221 270 
MV 1 5 2 6 20 10 8 16 68 169 
NI  10 3  2 4 16 12 47 90 

NW 2  1 1 2 35 26 11 78 126 
SA      8 10 20 38 47 
SN 2 4 5 17 4 7 8 21 68 61 
SH  4 5 3  10 65 52 139 372 
TH 2    1  1  4 4 
D 8 23 18 32 35 79 186 282 663 1139 

 
Taulukko 2: Kiljuhanhihavaintoja Saksan osavaltioissa (D=summa, numerot havaintoja, joissain on 

useampia yksilöitä). 
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4.4.5. Ruotsin kiljuhanhien runsaus muuttoreiteillä 
Ruotsissa alkuperäiskannan kiljuhanhen muuttolevähdyspaikkoja on ollut mm. Uumajan 
tienoilla ja Norrbottenin rannikolla, mutta määrät ovat 1970-luvun jälkeen olleet hyvin pieniä. 
Norjan Nordlandin kevätlevähdyspaikat autioituivat 1980-luvun lopulla samaan aikaan, kun 
pesimähavainnot sekä Nordlandin tuntureilta että niiden kohdalla Ruotsin puolelta loppuivat, ja 
Suomessa Perämeren levähtäjämäärä romahti puoleen.  

Ruotsiin palautetun kannan laskennat tehdään pääosin talvella Alankomaissa, mutta myös 
muuton aikana Ruotsin sulkimis- ja levähdyspaikoilla. Kaikkia lintuja ei kuitenkaan havaita 
syksyllä. Esimerkiksi syksyllä 2007 nähtiin sulkimisalueella parhaimmillaan 78 yksilöä yhtä 
aikaa, ja eteläisemmillä eri levähdyspaikoilla vain 24, 34, ja 2 yksilöä, mikä osoittaa syysmuuton 
viuhkamaisuuden. Rannikkoa seuraileva kevätmuutto on helpommin laskettavissa: Keväällä 2007 
laskettiin etelä-Ruotsissa 70 kiljuhanhea. Niistä taas vain pieni osa huomattiin Lapin 
levähdysalueilla. Osa on ilmeisesti lentänyt  hyväkuntoisina suoraan pesimäpaikoille. Pesintä 
onnistuikin hyvin. (Lähde: Projektiraportti Andersson  et al 2007.)  

Talvilaskennat Alankomaissa ovat säännöllisiä. Epävarmuustekijänä on lähinnä hanhien siirtyily 
viimeisen levähdyspaikan (Friesland) ja keskitalven paikkojen (Reinin suisto) välillä.  

 
 
4.4.6. Kiljuhanhimuutto Suomessa ja Virossa  
 
Suomessa kiljuhanhi esiintyi runsaana sekä kevät- että syysmuuttoaikaan vielä noin vuosisata 
sitten, mutta muutonaikaisten levähtäjien määrä väheni 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja 
romahti 1950-luvulla (Soikkeli 1973).  
 
Oulun seudulta on tietoa muuttavien kiljuhanhien määrästä aina 1890-luvulta lähtien. Sandman 
(1892) kuvasi Hailuodon kautta muuttavia parvia valtaviksi. Ensimmäinen, Einari Merikallion 
(1910) esittämä pohjoismaisen populaation kevätkannan kokonaisarvio 1910-luvulta, yli 10 000 
yksilöä, pohjautuu Hailuodon tienoon muuttajien laskentaan. Kiljuhanhet olivat aikoinaan Oulun 
seudulla syksyllä kevättä runsaslukuisempia ja viipyivät seudulla pitempään kuin keväällä 
(Virkkula 1926).  
 
Säännöllinen syysesiintyminen loppui 1960-luvulla. Tähän vaikutti kannan hupenemisen lisäksi 



 30 

metsästäjämäärän valtava kasvu, minkä takia hanhien lepäily ei ollut enää mahdollista useimmilla 
perinteisillä paikoilla.  
 
Varsinais-Suomen merenlahtien laidunniityillä ja niitä reunustavilla pelloilla kiljuhanhia lepäili 
aikoinaan säännöllisesti mm. Mynälahdella, Sauvon Tapilanlahdella, Halikonlahdella ja 
Paimionlahdella (Lehikoinen ym. 2003). 1950-luvulla kiljuhanhia nähtiin joitakin satoja kevään 
kuluessa, mutta 1960-luvun puolella enää muutamia ja syksyisin ani harvoja (mm. von Haartman 
ym. 1963–1966, Lehikoinen ym. 2003).  
Porin seudulla keväällä havaittujen kiljuhanhien määrä laski vuoden 1953 1 100:sta, vuoden 
1962 400 yksilöön, minkä jälkeen havainnot loppuivat vuonna 1970 (Soikkeli 1973). Syksyiset 
kiljuhanhet katosivat keväisiä nopeammin samaan tapaan kuin Turun seudulla, vaikka kiljuhanhi 
oli 1920-luvulla ollut Porin seudulla yleisin hanhi nimenomaan syksyllä, mm. 5.9.1920 havaittiin 
Preiviikinlahdella noin 400 yksilöä (E.W. Suomalainen ja Hortling; von Haartmanin ym. 1963–
1966 mukaan).  
 

 
Kuva 10: Porin kiljuhanhen vähenemishistoria. Havaintointensiteetti kasvoi 1951-1970 

 
Oulun seudulla kiljuhanhen kevätesiintyminen jatkui, vaikka muualta laji oli jo kadonnut. 
Kiljuhanhien katoaminen muuttolevähdyspaikoilta etelästä alkaen viittaa siihen, että Oulun 
seudun levähdyspaikat ovat aina olleet eteläisiä tärkeämpiä, vaikka osa linnuista on varmasti 
jatkanut Kölille Merenkurkun kautta. Toinen mahdollinen selitys on Varsinais-Suomessa ja Porin 
seudulla lepäilleen kannanosan häviäminen ensimmäisenä (Lehikoinen ym. 2003). Oulun 
seudulla havaittiin parhaina päivinä 1960-luvulla noin 200, 1970-luvulla n. 70, 1980-luvulla n. 50 
ja 1990-luvulla vajaat 30 kiljuhanhea. (Markkola ym. 1998a). WWF:n kiljuhanhityöryhmä on 
tarkkaillut hanhia järjestelmällisesti vuodesta 1985 lähtien (liite 6). Oulun seudulla (Hailuodossa, 
Liminganlahdella ja Siikajoen-Lumijoen rajoilla) laskettiin 1985–1988 vuosittain noin 100 
yksilöä ja 1990-luvun useimpina vuosina noin 30–40 yksilöä, minkä jälkeen määrä hiipui 
edelleen 2000-luvulle tultaessa paristakymmenestä vain muutamaan yksilöön (kuva 11). 
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Kuva 11: Kiljuhanhien keväiset kokonaisyksilömäärät Perämeren rannikon 
levähdysalueella vuosina 1985-2006 

 
Yksilömäärien väheneminen Perämeren rannikon levähdysalueella ei kuitenkaan suoraan kuvasta 
muutoksia tämän kevätmuuttoreitin kannan koossa. Norjan Porsanginvuonon keväiset määrät 
eivät ole pudonneet vastaavalla tavalla kymmenenteen osaan 20 vuodessa (vähennystä 10 % 
vuodessa) vaan ainoastaan puolittuneet 15 vuodessa (vähennystä 5 % vuodessa). 
 
 

 
 

Kuva 12: Keväthavainnot Porsanginvuonon levähdyspaikalla. Eksponenttisovitus osoittaa 
5% vuotuisen vähenemisen. 

Lyhyen aikaa vuosien 2000 ja 2001 välissä tapahtuneen noin 30 % alenemisen jälkeen ne jopa 
pysyneet vakaina vuoden 2007 vähenemiseen asti. Pienessä populaatiossa satunnaiset heilahtelut 
ovat suhteellisen suuria.  
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Kuva 13: Kiljuhanhien keväiset kokonaisyksilömäärät Virossa 

 
Virossakin lukumäärät ovat romahduksen jälkeisen havaintojakson aikana jopa kasvaneet ja ovat 
joka tapauksessa kaksinkertaisia Suomen havaintomääriin verraten – tosin lisääntyneestä 
tarkkailusta huolimatta edelleen vain puolet Norjaan saapuvien määrästä (kuva 13). Vaikuttaakin 
siltä, että aiempaa suurempi osa kiljuhanhista on 2000-luvun keväinä muuttanut Viron 
levähdysalueilta suoraan Lappiin, pysähtymättä Perämeren rannikon levähdysalueella. On myös 
mahdollista, että Perämeren rannikon tunnettujen levähdyspaikkojen tilalle on ilmaantunut jokin 
uusi levähdysalue. Välitöntä havaintoa tällaisesta alueesta ei ole, mutta Virossa yksilöllisesti 
tunnistetut kiljuhanhet ovat olleet kateissa jopa viikon Viron ja Perämeren rannikon tai Viron ja 
Norjan levähdysalueiden välillä (Luukkonen ym. 2005). Ei tiedetä mitä reittiä ja mistä toinen 
puoli Norjan keväisistä kiljuhanhista palaa Porsanginvuonon levähdysalueelle.  
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5. Kiljuhanhien kasvattaminen tarhaoloissa 
 
5.1. Tarhauksen yleisperiaatteet 
 
5.1.1. Uhanalaisten eläinlajien tarhauksesta 
Osallistuminen luonnon monimuotoisuuden suojeluun kuuluu eläintarhojen lakisääteisiin 
tehtäviin. Eläintarhojen perinteistä työtä on ollut geenipankkitoiminta, luonnossa harvinaisten ja 
uhanalaisten lajien kasvattaminen ja niiden kantojen ylläpitäminen.  
Pienten populaatioiden selviytymiseen liittyy tarhakasvatuksessa ja luonnossa samoja ongelmia. 
Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan eläintarhojen välistä laajaa yhteistyötä. Tarhakasvatus on eräiden 
lajien kohdalla viimeinen oljenkorsi, johon on tartuttava lajin säilyttämiseksi. Parhaimmillaan 
eläintarha osallistuu niiden lajien suojeluun luonnossa, joita se itse kasvattaa. Tarha voi 
esimerkiksi antaa asiantuntija-apua, toteuttaa tutkimushankkeita ja hankkia varoja 
suojelualueiden lunastuksiin. 
Euroopan eläintarhojen ja akvaarioiden yhdistyksen 152 lajin suojeluohjelmiin osallistuu noin 
300 eläintarhaa Euroopassa ja Lähi-idässä. Suomessa mm. Korkeasaari osallistuu 
parinkymmenen uhanalaisen eläinlajin kansainväliseen kasvatusohjelmaan.  
Tarhakasvatuksen tavoitteena voi olla joko luonnonvaraisten kantojen täydentäminen tai kannan 
palauttaminen alueelle, jolla se voi elinolojen puolesta menestyä. Uudelleen istutuksiin ei 
ryhdytä, elleivät paikalliset olot ole muuttuneet suotuisiksi. Salametsästyksen jatkuminen ja 
luontaisten elinpiirien supistuminen ovat toistaiseksi estäneet esimerkiksi suurten kissojen 
palauttamishankkeet. 
 
5.1.2. Kiljuhanhen tarhauksesta Suomeen istutettavaksi 
Kiljuhanhi on juuri sellainen laji, jota kohdan 5.1.1. yleiset periaatteet koskevat. Kiinnostus 
kiljuhanhen kasvattamiseen on kuitenkin ollut vähäistä, ehkä siksi, että laji ei ole kovin näyttävän 
näköinen, mutta enemmän siksi, että eläintarhoilla ei ole mahdollisuuksia ylläpitää riittävän 
suuria parvia. Niinpä tarhakiljuhanhia onkin enemmän muualla kuin varsinaisissa eläintarhoissa, 
ennen kaikkea Ruotsin, Saksan ja Suomen palautusprojektien ylläpitämissä erikoistarhoissa. 
Korkeasaaressa on puolisen tusinaa.  
Istutuksen perusehto, paikallisten olojen muuttuminen suotuisiksi( Ks. 5.1.1.), toteutuu nykyisin 
kyllä hyvin Alankomaihin muuttavan kannan osalta, mutta ei Norjan lintujen tavoin itäisiin 
suuntiin muuttavien kiljuhanhien osalta (Vrt. 3.2.3.3. ja 3.2.3.4.). 
 
 
5.2. Tarha- ja istutuskannalle asetettavat vaatimukset 
 
5.2.1. Muodollisia vaatimuksia istutuskannalle 
Suomen luonnonsuojelulain mukaan. vierasperäistä eläinlajia, alalajia tai kantaa ei saa päästää 
luontoon, jos on aihetta epäillä, että siitä voi syntyä pysyvä kanta.  
 
Kansainvälisen Luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden mukaan ”On toivottavaa, että kantaemot 
otetaan luonnosta. Jos siirrettäväksi on tarjolla eri populaatioita, on ihanteellista käyttää 
perimältään ja ekologisilta piirteiltään (ulkonäkö, käyttäytyminen, elinympäristön valinta) 
mahdollisimman paljon alkuperäistä muistuttavaa kantaa. Istukkaiden ottaminen ei kuitenkaan 
saa vaarantaa jäljelle jäävää tarha- tai luonnonkantaa, mikä on tutkittava ennakkoon. 
Hankesuunnitelman mukaisia istukkaita on oltava saatavissa säännöllisesti ja riittävän paljon. 
Tarhakantaa käytettäessä on varmistuttava siitä, että sitä on ylläpidetty niin demografian kuin 
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genetiikankin mielessä nykyaikaisen suojelubiologian periaatteiden mukaisesti. Istutuksiin ei pidä 
ryhtyä pelkästään siitä syystä, että tarhakanta on olemassa eikä ylimääräisten yksilöiden 
poistamiseksi tarhoilta. Mahdolliset istukkaat on tutkittava eläinlääketieteellisesti jo lähtöalueella 
siinäkin tapauksessa, että ne on saatu hallitusten välisenä lahjana. Kohdemaalle vieraita tartuntoja 
kantavat yksilöt on hävitettävä ja terveeksi testatut on pidettävä riittävässä karanteenissa ennen 
lähettämistä kohdealueelle. Etenkin mannertenvälisissä siirroissa on kaikin keinoin vältettävä 
tartuntoja matkan aikana. Istukkaiden on täytettävä kaikki vastaanottajamaan eläinlääketieteelliset 
vaatimukset ja tarvittaessa on varauduttava vielä uuteen karanteeniin.” 
 
Alankomaiden korkein oikeus on tehnyt päätöksen, että maan hallitus on velvollinen tutkimaan 
Ruotsiin istutettujen, Alankomaissa talvehtivien kiljuhanhien levinneisyyttä ja perustamaan niille 
suojelualueita. Istutettuja lintuja itseään ei tosin tulkita EU-lainsäädännössä suojelua vaativiksi 
luonnonvaraisiksi kiljuhanhiksi, mutta niiden jälkeläiset kyllä.  (EU-Birds-Directive, verdict of 
the High Court D Raad van Staate - of the Netherlands from 29-12-2004). 
 
Suomessa on ennakkotapauksena voimassa alioikeuden lainvoimainen päätös, jonka mukaan 
geenitestissä puhtaaksi kiljuhanheksi todetun tarhalinnun istuttaminen on laillista. Myös 
Ympäristöministeriön tätä asiaa koskeva ohje on samansisältöinen: Lupia istutukseen ei 
myönnetä, koska niitä ei tarvita. (Liite 15) 
 
5.2.2. Vertailulaatu 
Koska Suomessa ei ole otettu kiljuhanhia tarhaan ennen niiden häviämistä sukupuuttoon, ei ole 
mahdollista palauttaa Suomeen pesimään alkuperäiskantaa. Maantieteellisistä syistä ja koska 
Suomen viimeisiä kiljuhanhia nähtiin muuttoaikana yhdessä Norjan lintujen kanssa (Ks. 3.2.3.1.), 
Norjan jäännöskantaa voidaan pitää parhaana likiarvona Suomen kannalle ja sitä onkin käytetty 
ihanteena ja vertailunryhmänä arvioitaessa kiljuhanhien sopivuutta tänne istutettaviksi. On 
ilmeistä, että Norjan lintuja ei saada tarhaan ainakaan riittävän paljon eikä niitä IUCN:n ohjeiden 
mukaan pitäisi pyydystääkään. Tilanne on kuitenkin sikäli onnellinen, että kaikki Taimyriltä 
länteen pesivät kiljuhanhet talvehtivat samoilla alueilla ja valitsevat siellä parinsa talvella, jolloin 
lähes sama perimä leviää kaikkialle. (Naaraat ovat kotipaikkauskollisia, joten naaraan pienessä 
sukupuolikromosomissa olevat geenit leviävät hiukan hitaammin kuin muut.) Tämä vapauttaa 
hankkimasta lintuja juuri Norjasta. On kuitenkin esitetty kritiikkiä, jonka mukaan Venäjän 
länsiosan kiljuhanhissa sittenkin olisi niin suuria eroja, että niiden voidaan katsoa edustavan 
useaa eri kantaa. Analyysimenetelmien hienontuessa joudutaan tekemään priorisointia, kuinka 
paljon painotetaan tarhakannan muodostamisessa riittävää perustajayksilöiden määrää ja 
erilaisuutta, pyydystämisen luonnon kannalle aiheuttaman vahingon minimointia, tarhauksen ja 
istutuksen ripeää aloittamista tai istutuskannan ja Norjan lintujen samankaltaisuuden 
maksimointia. (Viitteet Wetlands International 2007, Merilä ja Ruokonen 2007, Wink 2008 = 
http://www.dbu.de/projekt_24921/_db_1036.html.). Päätöksenteossa auttaa numeerinen 
tietokonemalli, jolla eri näkökohtien suuruutta voi verrata ja ennustaa. (Ks. 8.2.) Voi myös verrata 
siihen, miten tiukkoja geneettisiä vaatimuksia on asetettu muille Suomeen istutetuille lajeille, 
kuten majavavalle ja metsäpeuralle.  
 
5.2.3. Tarhakannan suuruus 
Euroopan kiljuhanhien tarhakanta on luotava noin 150 perustajayksilöstä ja kasvatettava ainakin   
yksilöön. 
Aloittamalla 200 kiljuhanhen tarhakannalla ja istuttamalla 20 vuoden ajan vuosittain 22 poikasta 
maastoon saavutetaan tilanne, jossa lopulta on tallella yhteensä 100 tarhalintua ja sen lisäksi 
maastossa 400 kiljuhanhen pesivä kanta.  
 
Elinvoimaisen tarhakannan tulee geneettisen monipuolisuutensa säilyttämiseksi muodostua 
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ainakin noin 300 yksilöstä, ja riittävän monipuolisen kannan luomiseen tarvitaan alun perin noin 
120-250 riippumatonta perustajayksilöä (Andersson & Ruokonen kirjeessä, Turunen suull.). 
Perustajayksilöiden osalta tämä luku tuntuu suurelta ja vaikealta saavuttaa (Ks. 5.4.), vaikka 
ottaisimme huomioon, että tässä vaatimuksessa kyseessä on koko maailman tarhakanta, 
saadaanhan geneettinen monipuolisuus säilymään organisoimalla vaihtoa eri tarhojen välille. 
  
Istutusprojektien aikana on toisaalta 300 yksilön tarhakanta koko maailmalle liian pieni, koska 
osa sen monimuotoisuudesta menetetään vuosittain istutettavien poikasten mukana ja ennen 
kaikkea siitä syystä, että tarhakannan on oman uusiutumisensa lisäksi pystyttävä tuottamaan 
tarpeeksi istutettavia poikasia. Itse asiassa jo Suomen kiljuhanhen palauttamiseen tarvitaan noin 
200 kiljuhanhen paikallinen tarhakanta. Tämän voi laskea seuraavasti: 100 kiljuhanhen tarha 
tuottaa vuodessa 20-25 poikasta (Ks. 8.2.). Kaikkien näiden vuotuinen istuttaminen 20 vuoden 
ajan riittäisi laskelmien mukaan (Ks. 8.2.) juuri ja juuri siihen, että Suomessa lopulta olisi 400 
yksilön pesivä kanta. On kuitenkin selvää, että tarhakanta romahtaisi, jos kaikki poikaset 
istutettaisiin, joten tavoitetta ei saavutettaisikaan. Tietokonemallilla (Ks. 8.2.) on helppo päätellä, 
että jos projektin lopussa halutaan puolen tarhakannan vielä olevan tallella, niin voidaan 
vuosittain istuttaa suunnilleen puolet poikastuotosta, siis 100 linnun tarha tuottaa noin 11 
istutuspoikasta vuodessa.  
 
Tulos: Aloittamalla 200 kiljuhanhen tarhakannalla ja istuttamalla 20 vuoden ajan vuosittain 22 
poikasta maastoon saavutetaan tilanne, jossa lopulta on tallella yhteensä 100 tarhalintua ja sen 
lisäksi maastossa 400 kiljuhanhen pesivä eli tavoitteen mukainen kanta. Jäljelle jäänyt 100 
kiljuhanhen tarhakanta olisi Suomen osuus maailman pysyvästä tarhakannasta (300). 
 
Seuraus Suomelle: Koska mistään ei voi muutamassa vuodessa hankkia 200 kiljuhanhen 
tarhakantaa, jolla edellä laskettiin aloitettavan, on Suomen tarhakanta alkuvaiheen hitauden 
kompensoimiseksi kasvatettava suuremmaksi, yli 300 linnun. Sekä Ruotsin että Suomen kokemus 
(Andersson ja Alho suull.) osoittaa, että kiljuhanhien lisääminen sujuu parhaiten noin 50-100 
yksilön tarhassa. Koska suuremmat yksiköt ovat taloudellisesti edullisempia, on noin 80-140 
kiljuhanhen tarha käytännössä paras. Tämä merkitsee, että Suomeen on tavoitteen 
saavuttamiseksi perustettava toinen samansuuruinen yksikkö Hämeenkosken nykyisen tarhan 
lisäksi. Se voidaan lakkauttaa suunnittelukauden loppupuolella (noin v. 2020), jolloin tarhakanta 
saa taas pienentyä ja on pudonnut noin 150 yksilöön. Jos molemmat tarhat palautuksen 
onnistuttua suljetaan, niin loput 100 kiljuhanhea on jaettava ylläpidettäviksi Suomen 
eläintarhoihin, kunnes on varmaa, että kiljuhanhi ei enää ole globaalistikaan uhanalainen. Jos 
halutaan lisäksi erityisesti varjella jotain nimenomaista paikalliskantaa, on sitäkin tarhattava 
jossain erikseen 300 yksilönä. 
 
5.2.4. Tarhakannan laatu  
Istutettavien poikasten on täytettävä muodolliset minimivaatimukset ja käytännössä myös 
IUCN:n kriteerit (Ks. 5.2.1.). Siltä osin kuin tarhakantaa on tarkoitus käyttää istutukseen - siis 
pääosin tai kokonaan - samat kriteerit koskevat siis myös sitä. Lisäksi tarhakannan on oltava 
riittävän suuri ja monipuolinen ja sen eri osien välillä on oltava lintujen vaihtoa (Ks. 5.4.3.). 
Istuttamistarkoituksiin ylläpidettävän tarhakannan on siis oltava 

a) riittävän suuri (maailmassa 300, Suomessa eri vuosina 100-400) 
b) riittävän monipuolinen (vastaten 150 perustajayksilöä) 
c) riittävän lajipuhdas (asiantuntijalausuntojenmukainen)  
d) riittävän terve ja hajallaan useissa tarhoissa epidemioiden yms. välttämiseksi 
e) riittävän hyvin hoidettu (eläinsuojelu, tuottavuus) ja turvallisesti sijoitettu. 
f) niin lähellä istutusalueen alkuperäistä kantaa, kuin muut ehdot sallivat (ks. 5.2.2). 

 



 36 

 
 
5.3. Nykyiset istutuskannat ja tarhat 
 
Maailmassa on yksi istutusperäinen luonnonvarainen kiljuhanhikanta (Ruotsissa), neljä 
istutuksia varten muodostettua kantaa (Ruotsissa kaksi, Suomessa ja Saksassa kummassakin yksi) 
sekä yksittäisiä pareja eläintarhoissa ja yksityisillä kasvattajilla, yhteensä hieman yli 300 
kiljuhanhea tarhaoloissa. Näistä linnuista noin 20 on pyydystetty luonnosta.  
 
5.3.1. Ruotsin kiljuhanhien istutus- ja tarhakannat  
Luonnonvarainen istutuskanta: Ruotsiin istutettiin 1980- ja 1990-luvulla yhteensä hieman yli 
300 kiljuhanhea, joista on muodostunut Ruotsin nykyinen noin 100 yksilön luonnonvarainen 
pesivä kanta. Istutusalueella pesi vielä muutamia alkuperäisiä pareja ja ensimmäinen istutetun 
linnun pesintä tapahtuikin yhdessä alkuperäisen kanssa. Istutuskanta on melko hitaan alun jälkeen 
sopeutunut hyvin nykyiselle pesimäalueelle. Ruotsiin istutettujen kiljuhanhien lajipuhtautta on 
epäilty sillä perusteella, että tarhakannassa, jota istutuksiin on käytetty, on geenitutkimuksissa 
havaittu todennäköisiä lajiristeymiä. Niiden määrää ja merkitystä tutkitaan tarhakannasta (Ks. 
alla.).  
Ruotsiin istutettu kanta voi hyvin, mutta täyttää kohdan 5.2.4. vaatimukset vain osittain:  

a) se ei ole vielä riittävän suuri  
b) se ei todennäköisesti ole vielä riittävän monipuolinen (vastaten 150 alkuperäistä 

perustajayksilöä) 
c) sen lajipuhtautta on epäilty (tutkimukset kesken, ks. alla)  
d) se on riittävän terve ja hajallaan luonnossa 
e) se on riittävän hyvin hoidettu, Ruotsin valtio hoitaa ja suojelee sen elinympäristöjä 

huolellisesti. (Ks.  ) 
f) se edustaa lähes varmasti maailman kiljuhanhien läntistä puolta. 

Ruotsin vanha tarhakanta: 1980-luvulla perustetun Ruotsin istutuskannan luomiseen käytetyt 
kiljuhanhiyksilöt oli hankittu eri tarhoista Ruotsista ja muualta Euroopasta, joten voidaan arvella 
niiden edustavan alkuperäisen levinneisyysalueen läntisempiä osia. Hyvällä onnella joukossa on 
voinut olla alun perin Suomesta tai ainakin sen lähialueilta tarhaukseen otettuja lintuja, mutta 
historiallinen tieto puuttuu, lintuja on tarhattu kauan ja Euraasian länsipuolen kiljuhanhet ovat 
geneettisesti niin samankaltaisia, että asiaa ei ole voitu enää selvittää. Ruotsin tarhahanhien käyttö 
lisäistutuksiin keskeytettiin 1990-luvun lopussa, kun monen linnun (noin joka neljäs) perimästä 
löytyi mitokondriotyyppi, jonka uskottiin olevan vieras kiljuhanhelle ja siis osoittavan, että sitä 
kantavilla yksilöillä oli jossain kohtaa maternaalista esiäitilinjaansa tundrahanhi (Liite 2, 2A, 
2B.). Uudemmissa tutkimuksissa sama mitokondriotyyppi on kuitenkin löytynyt melko 
tavallisena luonnonvaraisista kiljuhanhista (Wink 2008). Joistakin muista tarhalinnuista on 
toisaalta ilmeisesti löytynyt muuta vierasta perimää. Sitä kantavat linnut voidaan tunnistaa ja 
poistaa tarhakannasta (Wink 2008). Tutkimusten eri vaiheissa on Ruotsin tarhakannan tulevasta 
käytöstä esitetty monenlaisia mielipiteitä ja ennen uudempia tutkimuksia Bonnin konvention 
tieteellinen neuvosto (CMS SC) ehti jopa suositella sen hävittämistä (Andersson 2006).  
Ruotsin Öster-Malmassa tarhattava kiljuhanhikanta muodostui suurimmillaan yli 100 yksilöstä. 
Lajiristeymiksi epäillyt kiljuhanhet ehdittiin ennen uusien tulosten julkituloa eliminoida 
tarhakannasta, jonka jäännös on nykyisillään alle 40 lintua jaettuna kahteen tarhaan. Kanta tuottaa 
muutaman poikasen vuodessa, mikä ei riitä sen säilymiseen. (Svenska Jägareförbundert, 
projektiraportti)  
Ruotsiin tuotiin 1990-luvulla 40 kiljuhanhenpoikasta Belgiasta. Nämä linnut leimautettiin 
ultrakevyeen lentokoneeseen ja syysmuutto lentokoneen opastamana aloitettiin Öster-Malmasta, 
siis 100 km Tukholman eteläpuolelta. Kevätmuutolta palanneet yksilöt otettiin kiinni ja on 
myöhemmin hävitetty. Luontoon jääneitä muutamia yksilöitä ei ole tavattu Lapissa eikä niiden 
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ole todettu pesineen. 
 
Ruotsin uusi tarhakanta: Ruotsiin on vuosina 2006 ja 2007 tuotu yhteensä 
14kiljuhanhenpoikasta Pohjoisen Uralin tundralta, siis vielä juuri ja juuri Euroopan puolelta. 
Siirron yhteydessä on menetetty yksi tai kaksi poikasta.. Linnut on sijoitettu Nordens Arkiin 
tarhaan erilleen vanhasta tarhakannasta. Ensimmäisiä pesintöjä odotetaan 2008. (Svenska 
Jägareförbundert, projektiraportit ja Andersson ,suull.) 
 
5.3.2. Suomen kiljuhanhien istutus- ja tarhakannat  
Suomen kiljuhanhien istutuskanta perustettiin alun perin viidestä Ruotsista tuodusta yksilöstä. 
Myöhemmin on Euroopasta hankittu lisää kiljuhanhia ja alkuperäinen kanta on lähes hävinnyt. 
(Hanhista on olemassa sukupuu.) Tarhaus aloitettiin 1980-luvulla Hailuodossa, mutta kun 
huomattiin, että 30 emolinnun poikastuotanto ei riitä istutushankkeelle. (Vrt. 5.2.3.), 
Hämeenkoskelle perustettiin uusi, suurempi tarha, jossa nykyisin on noin 100 kiljuhanhea. 
Lisäksi muutamia kiljuhanhia on vanhalla tarhalla Hailuodossa ja myös Korkeasaaressa. 
Suomen kiljuhanhien perimää on tutkittu samaan tapaan kuin Ruotsin vanhaa kantaakin 
(Ks.5.3.1.) ja tuloksetkin ovat samantapaisia. (Liitteet: Merilä-Ruokonen ja Wink.) Kannasta 
valittujen istukkaiden on todettu täyttävän luonnonsuojelulain ehdot (Muonion alioikeuden 
päätös, jonka Ympäristöministeriö hyväksyi valittamatta.) ja muutamia yksilöitä onkin istutettu 
kokeiltaessa Ruotsin istutusmenetelmän toimivuutta Suomen oloissa. Suomen kiljuhanhikannan 
käyttöä täysimittaisiin palautusistutuksiin on tutkimuksista huolimatta vastustettu peläten 
mahdollisesti havaitsematta jääviä lajiristetymiä. Uusimman tutkimuksen tulokset ovat 
kansainvälisellä tasolla arvioitavina. (Wink 2008. Liitteet 2, 2A 2B)  
 
5.3.3. Saksan kiljuhanhien istutus- ja tarhakannat 
Suomen ja Ruotsin lisäksi Saksa on ainoa maa, jossa on kiljuhanhen istutuksiin sopiva tarhakanta. 
Saksan kanta muodostuu pääasiassa aikuisista linnuista, peräti 40 parista, mutta vain 87 linnusta. 
Kaikkien perimä on tutkittu ja yhtä ainoaa eläintarhayksilöä lukuun ottamatta kaikki on todettu 
sopiviksi istutettavaksi Pohjoismaihin (Wink 2008,  
http://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/international/naturschutzinternational/1.pdf). 
Saksan kiljuhanhikantaa ylläpidetään 5-6 eri tarhassa, joiden välillä on kiinteää yhteistyötä. 
Kasvatusta ohjataan ja valvotaan keskitetysti Cottbusin eläintarhasta tavoitteena istutusten 
pikainen aloittaminen lentokonemenetelmällä Ruotsissa (Ks. 7.4.6.).  
 
5.3.4. Muut tarhakiljuhanhet 
Maailman eläintarhat pitävät yllä yhteistä luetteloa linnuistaan ja niistä käy ilmi, että kiljuhanhia 
on varsinaisissa eläintarhoissa vain parikymmentä yksilöä. Näistä linnuista muutamilta on tutkittu 
geeninäyte ja Venäjällä on tutkimattomien lintujen lisäksi tarhassa yksittäisiä  suoraan luonnosta 
hankittuja kiljuhanhia. 
Kaupallisten tarhaajien luetteloissa kiljuhanhi ei kuitenkaan ole kovin suuri harvinaisuus ainakaan 
Saksassa, Tanskassa Brittein saarilla eikä Belgiassa (Internetistä ja alan lehdistä löytyy 
ilmoituksia) ja onkin selvää, että koriste- tai harrastelinnuiksi tarhattuja kiljuhanhia on olemassa 
muutamia kymmeniä – parhaassa tapoauksessa satakunta yksilöä. Näistä linnuista ei kuitenkaan 
ole yhtenäistä luetteloa eikä niiden perimää ole tutkittu.  
 
 
5.4. Kiljuhanhien hankkiminen luonnosta 
 
5.4.1. Kiljuhanhien pyydystäminen Venäjältä 
Ruotsiin on vuosina 2006 ja 2007 tuotu alle 20 kiljuhanhenpoikasta luonnosta. Linnut on 
Moskovan eläintarhassa haudottu munista, jotka on kerätty muutamasta pesästä Pohjoisen Uralin 
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tundralta, siis vielä juuri ja juuri Euroopan puolelta. Noin yhden vuoden iässä linnut siirrettiin 
Ruotsiin. Siirron yhteydessä on menetetty yksi tai kaksi poikasta. Suunnitteilla on vielä 
kymmenkunnan poikasen hankkiminen samalla tavalla (Å. Andersson, suull.).  
 
Koko Euroopan kiljuhanhikannan kokonaisvahvuudeksi on arvioitu 240 paria (BirdLife 
International 2004 a).(Ks. 3.2.3.5.). Näistä korkeintaan 25% eli 60 paria pesii mainitulla tundralla. 
Kymmenen munan poisto vastaa siten noin 5% huononnusta vuoden pesimätulokseen. Ottaen 
huomioon, että kiljuhanhet vähenevät Venäjälläkin, tutkijat ja viranomaiset suhtautuvat Venäjällä 
kielteisesti pesien verotuksen jatkamiseen ja suosittelevat istutuskannan muodostamista nykyisen 
tarhakannan pohjalta. (Liite 8). K. Anderssonin ja M. Ruokosen mukaan uuden kannan 
perustajayksilöitä on otettava luonnosta yli 100 yksilöä. Näin monen linnun pyydystämisen 
kielteinen vaikutus Euroopan puoleisen Venäjän kiljuhanhikantaan on täsmällisesti laskettu 
kohdassa 8.1.3.  
 
On epätodennäköistä, että Ruotsin uudesta kiljuhanhikannasta liikenisi Suomeen enempää kuin 
muutamia yksilöitä. Vuonna 2003 Suomen kiljuhanhen palautusprojekti haki yhdessä Ruotsin ja 
Venäjän kanssa Pohjoismaiden Ministerineuvostolta rahoitusta kiljuhanhien pyydystämiseksi 
Venäjältä luonnosta tarhaan, mutta varoja ei myönnetty (Ks. liite 11). Suomi jäi siis ilman,m 
vaikka Neuvoston puheenjohtajana toimi tuolloin Suomen ympäristöministeri Jan Enestam.  
 
5.4.2. Kiljuhanhien pyydystäminen Norjasta 
Norjan lintuharrastajat ja viranomaiset suhtautuvat edelleen kielteisesti tarhakannan 
muodostamiseen Norjan kiljuhanhista. Suomessakin on esitetty näkemys, jonka mukaan on 
annettava kiljuhanhen kuolla sukupuuttoon Pohjoismaista, ellei se ole pelastettavissa 
parantamalla Norjan kannan selviytymistä kaakkoisella muuttoreitillään (WWF Suomi / Juha 
Merilä 2004, suullisesti, mutta ei luottamuksellisesti).  
 
5.4.3. Kiljuhanhien pyydystäminen muista maista 
Kiljuhanhien pyydystäminen Suomesta kevätlevähdyspaikoilta on teoriassa mahdollista, mutta 
luonnonsuojelulain vastaista ja käytännössä erittäin vaikeaa, koska lintuja havaitaan vuosittain 
alle 10 kappaletta. 
 
Kiljuhanhien pyydystäminen talvehtimispaikoilta esimerkiksi Unkarista tai Kreikasta merkitsisi 
käytännössä asianomaisten kantojen siirtämistä tarhaan, mihin ao. maiden viranomaiset tuskin 
suostuvat.  
 
Kiinasta sen sijaan on täysin mahdollista hankkia eläviä kiljuhanhia, talvehtiihan yli puolet lajin 
maailman kannasta samassa järvisysteemissä (Dongting hu). Talvehtimispaikalta on tiedossa yli 
1000 kiljuhanhen kertaluontoinen salametsästys myrkyllä. Kiljuhanhien hankkiminen Kiinasta 
Eurooppaan ei kuitenkaan nauttine kannatusta niin kauan kuin läntisempää kantaa on saatavissa. 
Syynä ovat lajin itäisen ja läntisen populaation väliset pienet geneettiset erot. Kaikki kiljuhanhet 
ovat kuitenkin samaa alalajia, ts. kiljuhanhi on monotyyppinen. 
 
5.5. Tarhalintujen ylläpito, lisääminen ja istutus. 
 
5.5.1. Tarhalintujen lisääntyminen  
Kiljuhanhien kasvatuksesta istutustarkoituksiin on Suomessa kumuloitunutta tietoa  yli 20 vuoden 
ajalta. Päätöksenteon kannalta tärkein tieto on tarhakannan tuotantokyky: pitkäaikaisesti 12 
lentopoikasta istutuksiin vuodessa. Toinen tärkeä tieto ovat kustannukset: sadan kiljuhanhen 
ylläpitämiseen tarvitaan noin 2 ihmisen työpanos ja vuosittain 5000 euron arvoinen materiaali.  
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Kiljuhanhi on sopeutunut arktisen alueen lyhyeen pesimäkauteen. Kiljuhanhi ei pesi, jos kevään 
sääolot eivät ole suotuisat. Se ei myöskään tee uusintapesyeitä eikä täydennä pesään uusia munia 
mahdollisesti hävinneiden tilalle. Kiljuhanhia ei siis voi munittaa tarhassa kuten kanoja tai 
kesyhanhia, vaan pesivän parin munamäärä jää yleensä neljään. Tämä on tärkein syy sille, että 
kiljuhanhien lisääminen tarhaamalla on hidasta. Suomessa on koko 20 vuoden ajan pidetty 
päivittäin kirjaa jokaisesta linnusta ja pesinnästä. Kirjanpidon perusteella tiedämme tarhakannan 
kuolleisuus- ja lisääntymisluvut tarkasti. Ensimmäisen kalenterivuoden kuolleisuus on noin 20%, 
toisen vuoden noin 12% ja myöhempien vuosien kuolleisuus noin 10%. Poikastuotto on 
ikäjakaumaltaan stabiilissa kannassa noin 0,7 poikasta / naaras. Vertailun vuoksi voi mainita, että 
nämä luvut ovat vähän paremmat kuin Ruotsin lounaaseen muuttavalla kannalla. Näitä 
parametreja on käytetty luvussa 8, jossa tarhan kehitystä on mallinnettu ottaen huomioon myös 
tuonti ulkoa ja poikasten vienti maastoon (Kahanpää 2008). Päätulos on, että 100 kiljuhanhen 
tarhakanta pystyy pienenemättä tuottamaan vuosittain keskimäärin vain 11-12 lentopoikasta 
käytettäväksi istutuksiin. Muut poikaset tarvitaan kannan ylläpitoon. 
 

 
 

Kuva 14: Tarhakannan kasvu ilman sitä rasittavia istutuksia 
 

Tarhakannan ylläpitokustannukset muodostuvat tarhan rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta, 
materiaalikustannuksista (rehu, sähkö, polttoaineet, rakennusmateriaalit... ) ja henkilökunnasta 
(1½ - 2 täystoimista hoitajaa). Kokemus osoittaa, että kiljuhanhien lisääntyminen alkaa 
huonontua ja hoito vaikeutua, kun niitä on samassa tarhassa enemmän kuin 100. 
Rakennuskustannuksia kohottaa, että Suomessa tarhalintujen siipisulkia ei leikata, vaan ne ovat 
lentokykyisiä, joten aitaukset on katettava. Kateverkot antavat toisaalta suojaa petolinnuilta, 
toisaalta lentokykyiset kiljuhanhet ovat alttiita onnettomuuksille lentäessään päin aitauksia. 
Siipijänteiden amputoiminen on kiellettyä. Suomen ankarassa talvessa kiljuhanhet tarvitsevat 
myös katettua tilaa.  
 
5.5.2. Istutuksiin vaikuttavia tekijöitä 
Paikallisestikin hävinneen lajin palauttaminen on aina pitkällinen, mutkikas ja kallis toimenpide. 
Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on julkaissut ohjeisto, jonka tarkoituksena on opastaa 
käyttämään istutusohjelmissa käyttökelpoisia menettelytapoja. Ennen kiljuhanhien istuttamista on 
viisasta tarkastaa suunnitelmat IUCN:n ohjeiden valossa.  

Palautus ja kannan vahvistus: Palautusistutuksilla yritetään saada laji takaisin aikaisemman 
esiintymisalueensa osalle, jolta se on hävinnyt. Kannan vahvistaminen tarkoittaa puolestaan 
uusien yksilöiden lisäämistä alueella jo olevaan kantaan. Kiljuhanhiprojektit ovat vähän 
kumpaakin. Suomessa on kyse selväpiirteisestä palautusprojektista, kun taas Ruotsissa on tehtävä 
aikaisemman istutusprojektin luoman kannan vahvistusta täydennysistutuksin. 

Istutuspaikan pitää sisältyä lajin alkuperäiseen levinneisyysalueeseen. 
Sopivia elinympäristöjä on oltava alueella. Istutettavan lajin elinympäristövaatimukset on 
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pystyttävä tyydyttämään pitkälti tulevaisuuteen. Ennen istutusta on otettava huomioon, että 
alunperin sopiva alue on voinut muuttua luonnonilmiöiden tai ihmisen vaikutuksesta. Myös 
poliittiset, lainopilliset ja kulttuuriseikat voivat rajoittaa istutuksen onnistumismahdollisuuksia. 
Istutusalueen on riitettävä istutettujen yksilöiden lisääntymiseen, menestymiseen ja pitkäaikaiseen 
selviytymiseen. 
Aikaisemman vähenemisen syiden tunnistaminen ja poisto tai vähentäminen. Istutuksen 
yhteydessä poistettavat lajin menestymisesteet voivat olla esimerkiksi sairauksia, ylimetsästystä, 
liikaa keräilyä, saasteita, myrkkyjä, kilpailevia vieraita lajeja tai uusia petoja. Poistettavana 
ongelmana voivat myös esiintyä elinympäristöjen menetykset tai aikaisempien tutkimustoimien 
tai epäonnistuneiden hoitoyritysten seuraukset tai vaikka kilpailu kotieläinten kanssa. Syyt voivat 
vaihdella vuodenaikojen mukaan. Sellaisilla istutusalueilla, joilla ihmiset ovat aiheuttaneet suuria 
muutoksia, saattaa olla tarpeen tehdä koko elinympäristöjen kunnostustoimia ennen istutusten 
aloittamista. 
Kannan vahvistamista ei kannata aloittaa, mikäli alkuperäisiä villejä yksilöitä on vielä 
runsaasti jäljellä. Varsinaisia palautusistutuksia ei yleensä aloiteta ennen kuin alkuperäinen 
kanta on kokonaan hävinnyt alueelta. Varovaisuuteen on syytä, jotta istukkaat ja luonnon yksilöt 
eivät tartuttaisi toisiinsa sairauksia eivätkä istukkaat häiritsisi luonnon kannan sosiaalista 
rakennetta. Myös vieraita geenejä on vältettävä. 
Istutusalueen on oltava riittävän hyvin suojeltu (joko muodollisesti tai muuten). 
Paikallisen väestön asenteet istutuksia kohtaan on selvitettävä perusteellisesti ja otettava 
huomioon pitkäaikaisen suojelun varmistamiseksi etenkin niissä tapauksissa, joissa lajin 
häviäminen on alueen ihmisten aikaansaamaa. (esim. liikametsästys, liikakeräily, 
elinympäristöjen menetys tai muutos). Paikallisen väestön pitäisi täysin ymmärtää ja hyväksyä 
ohjelma ja tukea sitä. 
 
Koska kiljuhanhen häviämisestä on Ruotsissa ja Suomessa kulunut suhteellisen lyhyt aika, sen 
historiallinen levinneisyysalue ja elinympäristöt tunnetaan hyvin. Suomessa ei ole jäänteitä 
alkuperäiskannasta. Norjan ja Kuolan kantoja ei voi sanoa runsaaksi. Nekin ovat välittömien tuki-
istutusten tarpeessa. 
 
Istutuskannan valintaperusteet on esitetty kohdassa 5.2. 
 
5.5.3. Eri istutusmenetelmistä  
Kiljuhanhien istuttamista on kokeiltu sekä Suomessa että Ruotsissa. Kokeilujen yksityiskohdat 
esitetään kohdissa 7.2.3 ja 7.4.1. Päätulos on, että istutettu kanta kyllä menestyy, jos 
alkuperäiskannan häviämiseen johtaneet tekijät, käytännössä siis muutonaikainen liika 
metsästyspaine poistetaan. Tämä on osoittautunut mahdolliseksi opettamalla istutetut linnut 
muuttamaan turvalliselle alueelle. Ruotsin varsinaisissa istutuksissa muutto on ohjattu muinaiselle 
läntisimmälle reitille käyttämällä sijaisemoina valkoposkihanhia, mutta etelä-ruotsissa tehdyissä 
koeistutuksissa on myös tehty onnistuneita koelentoja, joissa sijaisemona on ollut ultrakevyt 
lentokone. (Moullec 2000).  
 
Lentokonemenetelmän etuna on suuri, noin 30 yksilön “poikuekoko” ja mahdollisuus suunnata 
reitti levähdyspaikkoineen edullisimmalla mahdollisella tavalla. Haittapuolena on yksittäisen 
lennon korkea hinta (suuruusluokka 500 000 €), jonka toisaalta kompensoi se, että tuloksia 
saavutetaan nopeasti. Lentokonemenetelmää on lähiaikoina tarkoitus testata täysimittaisessa 
istutuksessa Ruotsin Lapissa.  
 
Suomessa ilman sijaisvanhempia tehdyt koeistutukset eivät johtaneet tulokseen, mutta 
myöhemmin valkoposkihanhimenetelmällä istutetuista muutamasta kiljuhanhesta ainakin yksi on 
talvehtinut Alankomaissa.  
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5.5.4. Kokemuksia muiden lajien istuttamisesta   
Suomeen on aikaisemminkin palautettu alkuperäiseläimistöstä hävinneitä lajeja. Tällaisia ovat 
ainakin majava ja metsäpeura. Luonnostaan palannut on ainakin heinäkurppa. Peltopyitä on 
täydennysistutettu. Ruotsiin on istutuksin palautettu muuttohaukka ja valkoselkätikkakin on saatu 
pesimään. (Suullinen tieto 2008.) 
 
Aluksi istutettiin vahingossa kandanmajavia (Castor canadensis), vasta myöhemmin alkuperäistä 
eurooppalaista lajia (Castor fiber). Molemmat ovat menestyneet, mutta kandanmajava on 
runsaslukuisempi. Euroopan majavaa esiintyy lähinnä satakunnassa, jossa kanadanmajavaa ei ole. 
Molempia lajeja koskevat olennaisesti samat rauhoitusmääräykset.  
 
WWF:n metsäpeuratyöryhmä piti viimeisen kokouksensa tammikuun 27-28. päivinä 1997 
Kuhmossa. Kokous totesi metsäpeuran laajentaneen elinaluettaan ja lisääntyneen lukumääräisesti 
Suomessa siinä määrin, että akuuttia tarvetta erityistoimenpiteisiin sen suojelemiseksi ei enää 
maassamme ollut. Tämä toteamus oli ilmeisesti tehty myös metsästyksen säätelystä vastaavissa 
elimissä, koska metsäpeuralle oli voitu katsoa jo sallittavan muutama kaatolupa Kainuussa. 
Kaikkiaan 10 metsäpeuran kaatolupaa oli myönnetty pelloilta tapahtuvaan, ilmeisesti rodullisesti 
epäilyttävien yksilöiden, pyyntiin. Vain n. puolet luvista tuli määräaikana käytetyksi. Kainuussa 
metsäpeuratilanteen hoito-, seuranta- ja suojeluvastuu siirtyi Kainuun Riistanhoitopiirille, joka on 
perustanut erityisen "Metsäpeuran rotupuhtausprojektin" metsäpeuratilanteen jatkuvaksi 
seuraamiseksi. Kannan koko Kainuussa oli talvella 1996 suoritetun helikopterilaskennan mukaan 
n. l000 päätä. Vuosikasvu oli siis noin kolminkertaistunut edelliseen 1askentaväliin (l985-93) 
verrattuna. Kasvun voimistuminen voitaneen katsoa johtuvaksi poronhoitoalueen etelärajalle 
pystytetyn esteaidan, jonka aikaan saamiseen myös WWF:llä oli oma roolinsa, positiivisesta 
vaikutuksesta. 
 
WWF:n metsäpeuratyöryhmä katsoi 
1. täyttäneensä sen tehtävän, joka sille oli asetettu ja 
2. metsäpeuratilanteen nyt olevan siinä määrin turvattu sekä metsäpeurakannan seurannan ja 

hoidon olevan pysyvästi järjestettynä, joten se saattoi katsoa voivansa lakkauttaa itsensä.  
3. joka tapahtuikin. 
4.  
 
 
6. Taantumisen syyt ja uhkatekijät  
 
Minkä tahansa eläimen populaation säilymisen kannalta avainparametrit ovat kuolleisuus ja 
poikastuotto sekä emi- ja immigraatio. Erityisesti kiljuhanhen palauttaminen Suomeen pysyväksi 
pesimälajiksi edellyttää, että luodaan olosuhteet, joissa kiljuhanhet pystyvät runsastumaan ilman 
jatkuvaa immigraatiota/istuttamista.  
 
 
6.1. Kiljuhanhen taantumisen yleiset syyt 
 
Suojelun kannalta olisi hyvä, jos pystyisimme laittamaan kiljuhanheen kohdistuvat uhkatekijät 
tärkeysjärjestykseen.  
 
Kiljuhanhi on taantunut jo ainakin sadan vuoden ajan. Sen poikastuotto on ilmeisesti kaikkialla 
normaalilla tasolla, joten taantumisen aiheuttaa pääasiassa kohonnut kuolleisuus. Koska 
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kuolleisuus ei ole merkittävästi muuttunut pesimäalueilla, kiljuhanhien kohonnut kuolleisuus 
keskittyy muuttoaikaan. Useimmat muut länsi-palearktisen alueen hanhilajit ovat runsastuneet 
1900-luvun puolivälistä alkaen. Selityksenä tähän eroon pidetään sitä, että kiljuhanhella ei 
nykyisin ole merkittävän kokoisia Länsi- ja Keski-Euroopassa talvehtivia kantoja, toisin kuin 
mm. tundra-, sepel- ja valkoposkihanhella. (Ruotsin kanta ja Saksassa talvehtivat venäläislinnut 
ovat vielä liian pieni joukko vaikuttaakseen lajin kokonaismäärään.) Taustalla on ajatus, että 
vesilintujen ja niiden talvehtimisalueiden suojelu sekä ennen kaikkea metsästyksen säätely on 
ollut Länsi- ja Keski-Euroopassa 1900-luvun puolivälistä alkaen huomattavasti edistyneempää 
kuin idempänä kiljuhanhen muuttoreittien varsilla ja talvehtimisalueilla. (Ks. myös 4.2.6.) 
Pienintä kuolleisuus onkin Ruotsista Hollantiin muuttavilla kiljuhanhilla. Norjan linnuilla muuton 
aikainen kuolleisuus on mahdollisesti kaikkein suurinta ja koko palearktisella alueellakin 
kuolleisuus on keskimäärin suurempaa kuin minkä kokonaiskanta kestäisi (3.2.3.3. ja Liite 7). 
 
Immigraatio/emigraatio voi olla merkittäväkin tekijä hanhilajien runsaudenvaihteluissa. Tästä on 
viimeaikaisena esimerkkinä punakaulahanhi, jonka talvehtimisalueet ovat lyhyessä ajassa 
siirtyneet satoja kilometrejä aikaisempaa lännemmäksi. Tässä on tosin kysymys 
talvehtimisalueesta, ei pesimäalueesta. Kiljuhanhen tiedetään olevan hidas vaihtamaan tai edes 
laajentamaan pesimäaluettaan (Ks. 3.2.3.4), mutta mm. voimakkaat vuotuiset vaihtelut 
Kazakstanin kiljuhanhimäärissä (Yerokhov et al 2008) osoittavat, että muuttoreitit voisivat olla 
vaihtuvampia.  
 
Immigraatiolla on tämän selonteon tavoitteiden kannalta sellainen merkitys, että koska Suomessa 
ei pesi luonnonvaraisia kiljuhanhia, ainoa tapa saada niitä tänne on tietenkin immigraatio, joko 
luontainen tai istutus.  
 
Suojelun kannalta olisi hyvä, jos pystyisimme laittamaan kiljuhanheen kohdistuvat eri uhkatekijät 
tärkeysjärjestykseen. Numeerisesti painotettukaan luettelo ei ole kovin hyödyllinen laadittaessa 
suojelusuunnitelmaa ellei tiedetä, mihin on (kustannus) tehokasta puuttua. Suojelutoimenpiteiden 
tehon ja kustannusten arviointi on tehty luvussa 9. 
 
Uhkatekijöiden tärkeyttä arvioitaessa on otettava huomioon seuraavat seikat: 
 

- Mikä on uhkatekijän tärkeyden mitta? Voiko tärkeyden ilmaista numeerisesti? 
- Millaisia uhkatekijöitä pitäisi painottaa? Esimerkkejä: 

o Tekijöitä, joilla jo on suuri vaikutus.  
o Tekijöitä, joilla voi olla katastrofaalinen vaikutus. 
o Tekijöitä, joita on mahdollista muuttaa (nopeasti, kohtuuhinnalla, varmasti). 
o Tekijöitä, joiden muuttaminen jää pysyväksi. 
o Selkeitä paikallisia uhkatekijöitä. 
o Globaaleja uhkatekijöitä. 

- Mitä ja miten varmoja tietoja on käytettävissä kustakin uhkakuvasta. Näyttö! 
- Onko olemassa asiaan liittyvää standardoitua luokitusta.  

 
Esimerkkinä on luvussa 6.2.2. pohdittu myrkytyksen tärkeyttä Norjan kiljuhanhien uhkatekijänä. 
Myrkytysvaara on epätodennäköinen, mutta myrkytys voi huonossa tapauksessa tappaa kaikki 
Norjan kiljuhanhet jopa yhdellä kerralla. Kiinassahan todella myrkytettiin yli tuhat kiljuhanhea 
pienessä ajassa Dongting-järvellä. (Kansan Päivälehden kiinankieliset sivut.) 
 
Lammille keväällä 2005 monista maista kokoontuneet kiljuhanhiasiantuntijat luettelivat 
aivoriihessään kaikki mieleen tulevat kiljuhanhea mahdollisesti koskevat uhkakuvat pohjaksi lajin 
suojelusuunnitelmaa laativalle työryhmälle. Metsästyksen merkityksestä oli yksimielisyys, mutta 
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siitäkin on itse asiassa vain vähän suoraa numeerista tietoa (Ks. kuitenkin Yerokhov et al 2008) 
Muita uhkakuvia ei toistaiseksi ole yritetty painottaa tai järjestää systemaattisesti, vaikka Ruotsin 
kiljuhanhen suojelusuunnitelmaluonnoksessa on erikseen luettelo tärkeistä ja vähäpätöisistä tai 
tuntemattomista uhkatekijöistä. Seuraava teksti ei siis voi sisältää tarkkaa tärkeysjärjestystä. 
Esimerkiksi predaatio tuskin on toiseksi tärkein uhka; globaalin kannan pesimäalueita ja niiden 
predaatiotilannettahan ei juuri tunneta. Entä elinympäristön huononeminen? Missä? Miksi? 
Miten? Mitä se vaikuttaa ja kuinka paljon? Näistä ei tiedetä juuri mitään numeerista. Näillä 
varauksin kiljuhanhelle tärkeitä uhkatekijöitä ovat seuraavat: 
1) Liika metsästys muualla kuin pesimäalueella. Metsästys on ongelma kahdesta syystä. 
Ensinnäkin kiljuhanhia ammutaan hanhijahdin yhteydessä erehdyksessä tundrahanhina niissä 
maissa, joissa kumpikin laji esiintyy ja tundrahanhi on riistalaji. Tundrahanhi on Euraasian 
runsaslukuisin ja eniten metsästetty hanhi. Toiseksi kiljuhanhia ammutaan, koska ei tunneta 
rauhoitusmääräyksiä tai ei välitetä niistä. Tyypillinen esimerkki on venäläinen metsästysturismin 
järjestäjä Okhotklub, joka mainoksessaan mm. ilmoittaa kiljuhanhen metsästettäväksi lajiksi ja 
liittää saman tien mahdolliset sakot metsästysretken kustannuksiin. Metsästys on määritelty 
kiljuhanhen vanhentuneessa kansainvälisessä suojelusuunnitelmassa selkeästi merkittävimmäksi 
yksittäiseksi uhkatekijäksi (Madsen 1996). Vakavan uhkan muodostaa myös Kiinassa harrastettu 
salametsästys myrkyttämällä. Metsästys on kiljuhanhen merkittävin uhkatekijä.  
 

 
 

Kuva 15: Kiljuhanhia ja tundrahanhia Taimyrin ja Kazakstanin välillä 
 
 2) Predaatio, häirintä pesimäalueella. Näistä aiheutuisi huono poikastuotto, jota ei tosin ole 
havaittu. Norjan kiljuhanhia voi ehkä uhata kettu, Ruotsin kiljuhanhia myös minkki. Merkittävää 
uhka ei ole.  
3) Elinympäristöjen huononeminen ja tuhoutuminen, josta tosin tiedetään hyvin vähän. 
Esimerkkejä mahdollisista ongelmista:   

- levähdysalueiden kosteikkojen kuivattaminen,  
- tundra-alueiden kutistuminen (Ongelmia on ainakin Jamal Tyypillinen esimerkki on 
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venäläinen metsästysturismin järjestäjä Okhotklub, joka mainoksessaan mm. ilmoittaa 
kiljuhanhen metsästettäväksi lajiksi ja liittää saman tien mahdolliset sakot 
metsästysretken kustannuksiin.6.in niemimaalla, jossa öljyteollisuus. Euroopassa ei juuri 
ongelmia.  
- maatalouskäytäntöjen tehostuminen   (Ainakin Kazakstanin Kostanailla kiljuhanhille 
kelpaa peltoruoka. Muutenhan tämä selittäisi paljon.) 
- vesistöjen säännöstely (Kaspian meren pinnan nousu lienee peittänyt Iranin 
talvehtimisalueet. Yleensä ottaen talvehtimisalueiden oloja tunnetaan huonosti. 
Tyypillinen alue on Irak.) 

4) Ilmastonmuutos ja huonot sääolosuhteet pesimäalueilla. Huonoina vuosina kiljuhanhi ei 
pesi. Huonoja ovat etenkin myöhäiset keväät, joita sattuu noin kerran vuosikymmenessä tai 
harvemminkin. (Svenska Jägarerörbundetin projektiraportit). Ilmaston lämpiäminen ei siten 
vaikuta uhkaavalta ilmiöltä lyhyellä ajalla. Koko ilmiö on muutenkin vuosikymmenten 
ajanjaksoihin - ei vuosiin - liittyvä.  Mutta myös kiljuhanhen palauttaminen Suomeen on monien 
vuosikymmenten urakka, joten ilmastonmuutos pajan mittaan hyvinkin tärkeä seikka. Toistaiseksi 
ei tiedetä, miten sen voisi ottaa huomioon. Asialla ei ole kiire, mutta tutkimuksissa se on 
muistettava huomioida.  
 
Myös muita uhkia, kuten kosteikkojen saastuminen, on esitetty Lammin kokouksessa (Liite 13). 
Tämän selonteon kannalta tärkeimpiä ovat kuitenkin Suomen lähialueilla pesiviin kiljuhanhiin 
kohdistuvat uhat. Seuraavassa esittelemme sekä muutonaikaiset että paikalliset syyt ja uhat 
perusteellisesti ja maakohtaisesti. 
 
 
6.2. Norjan kiljuhanhiin kohdistuvat uhat muuton ja talvehtimisen aikana 
 
Tässä kohdassa selvitetään mitä tiedetään Norjan kiljuhanhen ainoana varsinaisena ongelmana 
pidetystä asiasta, liiasta kuolleisuudesta muuton ja talvehtimisen aikana.  
 
Norjan kiljuhanhien muutonaikaisen kuolleisuuden syyt ja siihen liittyvät uhkatekijät ovat 
tärkeitä, koska on todennäköistä, että samat tai samantapaiset syyt ovat vaikuttaneet lajin 
häviämiseen Suomesta ja ovat edelleen esteenä sen leviämiselle Norjasta Suomeen. Vastaavasti 
ovat Venäjän ja Ruotsin kiljuhanhiin vaikuttavat uhkatekijät esteitä lajin leviämiselle Suomeen 
näistä maista (6.3. ja 6.4.). Tässä luvussa esitellään uhkatekijöitä ja luvussa 9 luetellaan keinoja 
niiden torjumiseksi ja arvioidaan toimenpiteiden hintaa, tehoa ja vaikutusaikaa. Suositus 
käyttöönotosta jää kirjattavaksi kiljuhanhen suojelusuunnitelmaan ja valinta maksumiehille.  
 
6.2.1. Metsästys muuton ja talvehtimisen aikana 
Metsästys riittää yksinään selittämään Norjan kiljuhanhikannan kannan pienenemisen. Tässä 
luvussa pitäisi kertoa, missä Norjan kiljuhanhia ammutaan, kuinka paljon, milloin ja miksi. Sitä 
ei tiedetä. Kerrotaan se, mitä asiasta on saatu selville. Erityisesti metsästyspaineen 
jakautumisesta eri paikoille ja ajankohdille ei sanota mitään. 
 
Tutkimus ja seurantatiedot osoittavat metsästyksen voivan yksinään selittää sekä 
kiljuhanhikannan globaalin taantumisen että Norjan lintujen vähenemisen. Ongelmana ei ole 
niinkään kiljuhanhen tahallinen metsästäminen; laji on suojeltu ja sen tappaminen on säädetty 
rangaistavaksi käytännössä kaikissa läntisen populaation esiintymismaissa. Metsästys on 
ongelma, koska suojelumääräyksistä ei välitetä ja koska kiljuhanhia ammutaan hanhijahdin 
yhteydessä erehdyksessä tundrahanhina niissä maissa, joissa kumpikin laji esiintyy ja tundrahanhi 
on riistalaji. Useimmiten metsästyksen valvonta on lisäksi olematonta, minkä vuoksi käytännön 
tarvetta lajintuntemuksen parantamiselle ei ole. Metsästys on ongelma myös epäsuorien 
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vaikutustensa vuoksi. Metsästystapahtumassa syntyy aina häirintää, minkä vuoksi kiljuhanhien 
ruokailu keskeytyy tai ne joutuvat jopa lähtemään ennenaikaisesti muutolle, vaikka metsästys ei 
niihin suoraan kohdistuisikaan. Tällainen häirintä voi vaikuttaa negatiivisesti lintujen kuntoon ja 
saattaa heikentää selviytyvyyttä. 
 
Erityisen voimakasta kiljuhanheen kohdistuvan metsästyspaineen arvellaan viime 
vuosikymmeninä olleen muuttolevähdysalueilla Venäjällä, Kazakstanissa, Ukrainassa, 
Azerbaidžanissa ja muualla Keski-Aasian entisissä Neuvostotasavalloissa, mutta todennäköisesti 
sen merkitys on vieläkin suurempi Lähi-idän talvehtimisalueilla (mm. Syyria, Iran, Irak). 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen monilla kiljuhanhen kannalta aiemmin melko turvallisilla 
suojelualueilla alettiin metsästää. Venäjällä ja useissa muissa entisissä neuvostotasavalloissa 
hanhien kevätmetsästys on edelleen sallittu. Kevätmetsästyksen yhteydessä myös kiljuhanhilla on 
mahdollisuus jäädä saaliiksi. Kiljuhanheen kohdistuvasta todellisesta metsästyspaineesta on 
kuitenkin niukasti maakohtaista tietoa, mutta Kazakstanista Kostanain alueelta on jo käytettävissä 
runsaasti numeeristakin tietoa (Yerokhov et al 2009).  
 
Koska Norjan kanta vähenee nopeammin kuin Venäjän kanta, on tilanne Itä-Euroopan 
muuttoreitillä huonompi kuin syvemmällä entisessä Neuvostoliitossa, mutta ei tiedetä missä ja 
miksi.  
 
Metsästystä ei pidetä ongelmana EU-maissa, vaikka salametsästystä tapahtuu muun muassa 
kiljuhanhien talvehtimispaikalla Kreikassa Evroksen suistossa, missä metsästys on 
kiljuhanhialueilla kielletty. 
 
Rengaslöytö- ja satelliittiseuranta-aineiston perusteella metsästyksen aiheuttama kuolleisuus 
riittää yksinään selittämään Norjan kiljuhanhikannan kannan pienenemisen niin vanhana aikana 
kuin vielä 1990-luvullakin (Taulukko 1): vähintään joka kolmas ja todennäköisesti lähes joka 
toinen yksilöistä on ammuttu rengastusta seuraavan talvikauden aikana. Kiljuhanhi on lähes 
kaikissa maissa rauhoitettu laji, minkä vuoksi kaikkia ammuttuja, rengastettuja kiljuhanhia ei 
todennäköisesti raportoida jälkiseuraamusten pelossa.  
 

 
 
Taulukko 3. Norjassa ja Suomessa vuosina 1995–1996 rengastettujen kiljuhanhien kohtalo.  
 
Metsästyksen aiheuttama liiallinen kuolleisuus muuttolevähdys- ja talvehtimisalueilla on siis mitä 
todennäköisimmin pääasiallinen syy Pohjolan kiljuhanhikannan noin 100 vuotta jatkuneeseen 
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taantumiseen. Metsästyspaineen jakautumisesta eri maihin ja paikoille ja ajoille tiedetään 
kuitenkin edelleen liian vähän. 
 
6.2.2 Muut uhat muuton ja talvehtimisen aikana 
Myrkyttäminen on Norjan kiljuhanhille uhka sekä muuttoaikoina että talvehtiessa. Myrkkyjä 
käytetään Euroopassa yleisesti pikkunisäkäskantojen vähentämiseksi. Ohjeiden mukaisesti 
käytettyinä myrkyistä ei pitäisi olla uhkaa linnuille, mutta viime vuosinakin on raportoitu 
pikkunisäkäsmyrkkyihin kuolleista linnuista ainakin Saksassa ja Bulgariassa/Romaniassa 
(AEWA 2006). Bulgarian/Romanian tapauksessa kerrotaan kuolleiden hanhien joukossa olleen 
myös kiljuhanhia. Myrkyttämistä pidetään kuitenkin paikallisena ja koko populaation kannalta 
vähäisenä ongelmana, mutta koska Norjan kiljuhanhet muodostuvat vain muutamasta parvesta, 
voi myrkytysonnettomuus olla niille tuhoisa.  
 
Häirintää pidetään kiljuhanhelle globaalisti luokitukseltaan keskimääräisenä uhkana. Häirintä 
voidaan jakaa maataloustuotantoon liittyvään häirintään ja metsästyshäirintään. 
Maataloustuottajat pelottelevat hanhia aktiivisesti pois viljelyksiltä eri tavoin, muun muassa 
kaasutykkien avulla. Häirinnän vuoksi linnut eivät voi ruokailla aktiivisesti, minkä vuoksi 
lintujen kunto saattaa heikentyä. Hanhien karkotus ruokailupaikoilta maatalousympäristöistä voi 
lisätä kuolleisuutta myös siten, että linnut siirtyvät alueille missä metsästyspaine on suuri. 
Häirintä uhkaa Norjan kiljuhanhia käytännössä kaikilla niiden muutto- ja talvehtimisalueilla 
Viroa etelämpänä.  
 
Maatalouden tehostuminen ja sen aiheuttama maatalousympäristön muuttuminen on merkittävä 
uhka maailman ja erityisesti myös Norjan kiljuhanhille käytännössä kaikkialla niiden muutto- ja 
talvehtimisalueilla. Kosteikko-, laidun- ja heinäaroalueita on otettu yhä enemmän aktiiviseen 
viljelykäyttöön. Ei ole kuitenkaan selkeää näyttöä, että maatalouden tehostumisen ja kiljuhanhen 
vähenemisen välillä olisi osoitettavissa selkeää yhteyttä (AEWA 2006, Yerokhov et al 2009). 
Kiljuhanhi suosii muita hanhia vähemmän viljapeltoja, minkä vuoksi maatalousympäristön 
muutosten, erityisesti laidunalueiden vähenemisen vaikutukset kiljuhanheen voivat olla muista 
hanhista poikkeavia. Kosteikkoja kiljuhanhen talvehtimisalueilla on kuivattu muun muassa 
Kaspianmeren alueella sekä Mesopotamian soita Irakissa. Vesien säännöstely patojen avulla on 
myös johtanut kosteikkojen osittaiseen kuivumiseen. Kosteikkojen määrän pienentyessä jäljelle 
jäävillä kosteikoilla havaitaan yhä suurempia kerääntymiä (Yerokhov et al 2009). Keskittyminen 
voi saattaa populaatiot alttiimmiksi metsästykselle ja kasvattaa riskiä mahdollisten tautien 
leviämiselle ja vaikutuksille.  
 
 
6.3. Paikalliset uhat Norjassa ja Suomessa  
 
Vaikka lähialueidemme kiljuhanhia on tutkittu paljon, ei Suomessa eikä Norjassa ole tiedossa 
yhtään merkittävää paikallista uhkatekijää. Kiljuhanhikannan kasvukertoimen arvo 0.94 eli 
kannan pieneneminen noin 6 % vuosittain riittää selittämään 1900-luvun laskevan kehityksen. 
 
Käymme seuraavassa läpi, mitä paikallisista Suomen ja Norjan kiljuhanhiin kohdistuneista ja 
kohdistuvista uhkakuvista tiedetään ja kuinka merkittäviä ne mahdollisesti ovat olleet ja ovat 
edelleen. Nämä ovat asioita, joihin voisi vaikuttaa Suomessa. Joillakin saattaa olla suurikin 
merkitys, kun kiljuhanhia alkaa taas pesiä Suomessa. Venäjän ja Ruotsin kiljuhanhia käsitellään 
kohdissa 6.4 ja 6.5. 
 
Useissa yhteyksissä (esim. Markkola 1983) on esitetty arveluja Pohjolan kiljuhanhikannan 1900-
luvun puolivälissä havaitun romahduksen syistä. Syyksi on arveltu talvehtimisalueella sattunutta 
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katastrofaalista kertaluonteista tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut suuren kuolleisuuden lyhyessä 
ajassa. Näin ei kuitenkaan ole välttämättä tapahtunut. Kannan havaittu taantuminen sadan viime 
vuoden aikana on selitettävissä pitkään jatkuneella liiallisella metsästyspaineella: Lampilan 
(2001) ja Markkolan & Lampilan (käsikirjoitus) mukaan Pohjolan kiljuhanhikannan 
kasvukertoimen arvo 0.94 eli kannan pieneneminen noin 6 % vuosittain riittää selittämään 1900-
luvun laskevan kehityksen, mikäli se on pysynyt pitkään samansuuruisena.  
 
6.3.1. Metsästys Norjassa ja Suomessa 
 
Pohjoismaissa metsästys ei ole ainakaan noin 30–40 vuoteen ollut ensisijainen uhka 
kiljuhanhille, vaikka yksittäisiä (pienelle kannalle potentiaalisesti kohtalokkaita) laittomia 
ampumistapauksia saattaa edelleenkin esiintyä. 
 
Nykyisin metsästyksen aiheuttama liiallinen kuolleisuus keskittyy muuttolevähdys- ja 
talvehtimisalueille, mutta Suomessa tapahtuneella metsästyksellä on ollut todennäköisesti 
merkittävä vaikutus esiintymisen loppumiseen 1900- luvun alkupuolella erityisesti Perämeren 
rannikon muuttolevähdysalueella, joka oli tärkeä levähdysalue myös syksyllä. Hailuodon 
kaakkoisosan rantaniityt olivat kiljuhanhelle erityisen merkittäviä, ja Hailuodon kovaa 
vesilintujen metsästyspainetta kiljuhanhen päämuuttoaikaan elo-syyskuussa pidetään syynä 
syysesiintymisen loppumiselle ja Perämeren syysmuuttoreitin katoamiselle. Vielä 1990-
luvultakin on Hailuodon kaakkoisosasta havainto, jossa syyskuinen kiljuhanhien muuttoparvi 
yritti laskeutua rantaniitylle, mutta joutui metsästyshäirinnän vuoksi jatkamaan pysähtymättä 
matkaansa.  
 
On kuitenkin mahdollista, että kiljuhanhia saadaan yhä saaliiksi Pohjoismaissa, jopa Suomessa. 
Kiljuhanhi on tosin rauhoitettu kaikissa Pohjoismaissa ja lajin tappamisesta on säädetty melko 
ankaria seuraamuksia. Hanhien keväistä salametsästystä kuitenkin ilmeisesti esiintyy eikä 
metsästykseen liittyviin rikkomuksiin ainakaan Suomessa aina suhtauduta vakavasti (Poliisi 
2001). On mahdollista, ettei ammuttua kiljuhanhea raportoida eteenpäin, koska asiaa ei pidetä 
vakavana tai siitä tiedetään seuraavan ankara rangaistus; lisäksi metsästystapahtumilla on harvoin 
silminnäkijöitä. On myös mahdollista, jopa luultavaa, että ammuttua kiljuhanhea ei tunnistettaisi.  
 
Suomen ja Ruotsin Lapissa kaikkinainen lintujen metsästys on kielletty keväällä ja kesällä. 
Suomessa Pohjois-Lapissa kevätaikainen vesilintujen salametsästys on asiantuntija-arvioiden 
mukaan edelleen tavallista. Toiminnan arvioidaan kuitenkin vähentyneen viime aikoina. Aivan 
viime vuosilta on silminnäkijähavaintoja myös keväällä salametsästetyistä metsähanhista (Pekka 
Sulkava henk. koht. tiedonanto). Kevätaikainen metsästyksen valvonta on vähäistä. Vesilintujen 
syysmetsästyskausi alkaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa elokuun 20. päivä, mihin mennessä 
kaikki pesinnässään onnistuneet kiljuhanhet eivät ole poistuneet pesimäpaikoilta levähdysalueille 
ja toisaalta kiljuhanhien syysmuutto Norjan Porsanginvuonon kerääntymisalueelta itään on 
käynnissä. Käytännössä kaikki kiljuhanhet poistuvat pesimäalueilta syyskuun alkuun mennessä. 
 
Norjassa Ruijan pesimäalueilla vesilintujen kevätaikainen metsästys on sallittua Koutokeinon 
kunnassa. Vaikka Norjassa ei ole hanhien metsästysaikaa keväällä, ammutaan vuosittain 
tiettävästi laittomasti myös hanhia, joten riski sille, että kiljuhanhia jää saaliiksi on olemassa. 
Syyskerääntymisalueilla Ruijassa on pieni riski, että kiljuhanhia ammutaan vesilintujahdin 
yhteydessä. Syksyllä 2005 Porsanginvuonolla kiljuhanhien syysparvesta katosi kaksi nuorta 
yksilöä, kun alueella oli käynnissä hanhijahti. 
 
Kiljuhanhi on kaikkialla Fennoskandiassa rauhoitettu. Metsähanhi on sen sijaan haluttu ja 
paljon metsästetty riistalintu, josta kiljuhanhi (erityisesti syksyinen nuori yksilö) on usein 
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vaikeasti erotettavissa varsinkin metsästystilanteessa. Nuori lintu voisi jäädä saaliinakin 
tunnistamatta, koska siltä puuttuvat lajille tunnusomaiset vatsapuolen tummat laikkukuviot ja 
valkea otsakilpi. Lainsäädäntö velvoittaa tunnistamaan metsästyskohteen ennen ampumista. 
Hanhien metsästystä harjoitetaan usein aamu- ja iltahämärässä huonoissa valaistusolosuhteissa, 
jolloin yksilöiden lajin määrittäminen on hyvin vaikeaa. Esimerkiksi elokuussa 2005 kokenut 
metsästäjä ampui Ruukissa väritykseltään ja kooltaan täysin riistahanhilajeista poikkeavan 
punakaulahanhen luullen lintua metsähanheksi. Riski sille, että myös kiljuhanhi ammutaan 
vahingossa Suomessa, on todellinen. 
 
Muiden hanhilajien kantojen, etenkin merihanhen (Anser anser) kannan kasvun myötä ovat 
hanhisaaliitkin viime vuosina kasvaneet, ja saalis kertyy aiempaa enemmän Pohjois-Suomen 
suoalueiden sijaan Pohjanlahden rannikolta (esim. Ermala 2006). 2000-luvulla BirdLife Suomi on 
saanut yhden nimettömän vihjeen, jossa kerrottiin nuoren kiljuhanhen tulleen ammutuksi 
hanhijahdin yhteydessä. Vihjettä ei voitu tarkistaa, koska siinä ei ollut tietoja ajasta, paikasta tai 
tekijästä (T. Lehtiniemi henk. koht. tiedonanto). 
 
Pohjoismaissa tapahtuvan metsästyksen vaikutusta kiljuhanheen on siten saatettu aliarvioida. 
 
 
6.3.2. Häirintä Norjassa ja Suomessa 
 
Valtaosassa Tunturi-Lappia häirintä on pesimäaikaan vähäistä. 
 
Häirinnän todellinen vaikutus yksilöihin on vaikeasti mitattavaa. Eri lajit ja yksilöt kestävät 
häiriötä eri tavoin. Kiljuhanhet ruokailevat aktiivisesti kevätlevähdysalueilla ennen pesinnän 
aloittamista (erityisesti munimaan valmistautuvat naaraat), ja syyskerääntymispaikoilla 
hankkiakseen vararavintoa muuttoa varten. Pesinnän onnistumisen kannalta emolintujen kunto 
juuri ennen pesintää on ensiarvoisen tärkeää. Muninta ja haudonta vievät paljon energiaa, ja 
emolintujen huono kunto voi heijastua heikentyneenä poikastuottona. Liiallinen häirintä 
levähdysalueilla voi johtaa pesinnän epäonnistumiseen tai jopa pesinnän väliin jättämiseen. 
Pesimäpaikalla tai sen läheisyydessä tapahtuva merkittävä häiriö voi johtaa paitsi pesinnän 
epäonnistumiseen, myös pesimäpaikan vaihtamiseen. Suomen Lapin tunturialueilla matkailu on 
viime vuosikymmeninä lisääntynyt. Suuret matkailijavirrat kohdistuvat kuitenkin enimmäkseen 
tietyille kohteille, kuten kansallispuistoihin ja sielläkin lähelle palveluja. Kiljuhanhen 
pesimäalueilla todennäköisin haitallisen häirinnän lähde on kalastusturistien yleistynyt 
lentoliikenne vesitasoilla ja helikoptereilla etäisille tunturijärville. Valtaosassa Tunturi-Lappia 
häirintä on pesimäaikaan vähäistä. Norjassa kiljuhanhen tunnetulla pesimäalueella käy jonkin 
verran kalastajia ja muita retkeilijöitä, ja alueella on myös kiinteitä paikallisen väestön lähinnä 
kalastukseen käyttämiä mökkejä, mutta merkittävää kiljuhanhiin kohdistuvaa häirintää ei ole 
todettu. Porsanginvuonon kevät- ja syyslevähdysalueella läheisen lentotukikohdan aiheuttama 
lentoliikenne aiheuttaa häiriötä kiljuhanhille (Madsen 1996), mutta muuten alue on kiljuhanhien 
kannalta varsin häiriötön ja lisäksi liikkumiskiellossa 1.5.–30.6. sekä 10.8.–20.9. Suomessa 
useimmat Perämeren rannikon keskeiset muuttolevähdysalueet ovat suojelualueilla ja kiljuhanhen 
kevätmuuton aikaan liikkumiskiellossa. Siikajoella tietyt, kiljuhanhien suosiossa viime vuosina 
olleet paikat ovat rauhoitusalueiden ulkopuolella, mutta niilläkään ei ole todettu häirintää.  
 
Suomesta ei ole viime vuosikymmeniltä varmoja tietoja metsästyssaaliiksi joutuneista 
kiljuhanhista. Se saattaa johtua siitä, että kiljuhanhia ei enää mm. metsästyshäirinnän vuoksi 
levähdä syysmuuton aikana Suomessa (ks. luku 3.4.). Suomalaiset tutkimukset osoittavat 
metsästyshäirinnän kohdistuvan edelleen voimakkaana sekä metsähanheen (Väyrynen & 
Väänänen, käsikirjoitus, Väänänen & Väyrynen 2007) että puolisukeltajasorsiin (Väänänen 
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2001). ?  
 
6.3.3. Pieni populaatiokoko 
Fennoskandian kummankin kiljuhanhipopulaation pieni koko on itsessään suuri uhkatekijä 
populaation tulevaisuudelle. Uhkatekijää voimistaa se, että suuri osa populaation yksilöistä 
kerääntyy samoille pienialaisille muuttolevähdys- ja talvehtimiskohteille, joilla voi esiintyä jopa 
selvästi yli puolet koko populaation yksilöistä yhdessä parvessa. Myös pesimäalueilla 
kiljuhanhilla on taipumus kerääntyä samoille alueille, ja poikueet saattavat liittyä useamman 
perheen poikueparviksi. 
Parvilinnuille parvessa olo on hyödyksi selviytymiselle. Siksi populaatiokoon laskeminen alle sen 
rajan, jossa riittävän suuria parvia syntyy, on uhka. Istutuksiin mahdollisesti ryhdyttäessä on siis 
pyrittävä istuttamaan riittävän suuri poikasmääriä kerralla. Ruotsiin istutettujen lintujen 
alkuvaikeudet selittynevät osin liian hitaalla istutustahdilla. 
Usein pienten populaatioiden ongelmiin liittyy geneettisen satunnaisajautumisen aiheuttama 
perinnöllisen muuntelun määrän väheneminen ja sukusiitos. Norjan kiljuhanhilla geneettiset 
ongelmat eivät todennäköisesti ainakaan toistaiseksi ole uhkana kannan pienestä koosta 
huolimatta. Pohjolan kiljuhanhien (tuman DNA:n) perinnöllisen muuntelun määrä on samalla 
tasolla kuin Venäjän pesimäpopulaation kiljuhanhilla (Ruokonen ym. 2007). Tämä johtuu siitä, 
että Norjan kiljuhanhinaaraat pariutuvat usein Venäjän paljon runsaslukuisemman pääpopulaation 
koiraiden kanssa. Noin puolet Norjan kannan nykyisistä koiraista on peräisin Venäjän 
pesimäpopulaatiosta (Ruokonen ym. 2004). Norjan kiljuhanhien säilymisen kannalta pienen 
populaatiokoon lyhyen aikavälin ongelmat eivät siis ole ensisijaisesti geneettisiä. 
On myös olemassa ympäristötekijöihin liittyviä uhkatekijöitä, joita pieni populaatiokoko 
voimistaa. Esimerkiksi Norjan Porsanginvuonolla tai Kreikan talvehtimispaikoilla varsin pienikin 
öljy-, myrkky- tai muu vahinko tai sairaus voi tappaa tai vahingoittaa kerralla merkittävän osan 
koko populaatiota. Tämän kaltaiset satunnaiset, ennalta arvaamattomat tekijät, nousevat lopulta 
populaation säilymisen kannalta olennaisiksi. Satunnaisluonteensa vuoksi näihin tekijöihin 
varautuminen ja reagoiminen on kuitenkin vaikeaa. (Ainoa keino olisi riittävän tarhakannan 
perustaminen Norjan linnuista. Aika lienee ajanut ohi tästäkin vaihtoehdosta.) 
 
6.3.4. Muutokset elinympäristössä Norjassa ja Suomessa 
 
Nykytietämyksen perusteella ei ole syytä olettaa, että muutokset kiljuhanhien pesimäalueilla 
Pohjolassa olisivat ensisijaisia syitä kannan pienenemiseen. Suomen levähdysalueiden kuntoa 
voidaan nyt pitää varsin hyvänä. 
 
Suomen Lapissa kiljuhanhen pesimäalueiden kannalta merkittävin muutos on tapahtunut 
porotaloudessa. Tunturialueiden kasvillisuus on muuttunut poromäärien kasvun aiheuttaman 
voimistuneen laidunnuksen myötä. (Maa- ja metsätalousministeriö 2007) Porojen (Rangifer 
tarandus tarandus) määrä on moninkertaistunut 1950-luvulta lähtien. 1990-luvun lopulta alkaen 
poromäärä on hieman laskenut, mutta on edelleen selvästi korkeammalla kuin 1970-luvulla. 
Samaan aikaan ovat loppuneet porojen pitkät vuodenaikaisvaellukset kesä- ja talvilaitumien 
välillä yli paliskuntien ja valtakunnan rajojen (Suominen ja Olofsson 2000). Tämä on johtanut 
ylilaidunnukseen laajoilla alueilla kiljuhanhien potentiaalisilla pesimäpaikoilla. Ekosysteemin 
toiminnallisten muutosten välityksellä ylilaidunnuksen arvellaan voivan vaikuttaa myös hanhi- ja 
vesilintukantoihin mm. pienjyrsijäkantojen vähentyessä, jolloin lintuihin kohdistuva 
saalistuspaine kohoaa. Utsjoen ydinpesimäalueella, jonka kasvillisuudessa merkit porojen 
ylilaidunnuksesta ovat helposti nähtävissä, ei lähes 10 vuoden jaksolla 1980–1990-luvuilla ollut 
yhtään hyvää myyrävuotta (WWF:n kiljuhanhityöryhmän aineisto). 
 
Norjassa porojen laidunnuspaine kiljuhanhien pesimäalueilla on yleisesti ottaen pienempi kuin 
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Suomessa, mutta vertailu on hankalaa erilaisten poronhoitokäytäntöjen takia. Ruotsissa 
poromäärät ovat olleet pitkäaikaisesti muuttumattomia, mutta niissä on tapahtunut 
vuosikymmenten kuluessa periodista vaihtelua. Lumihanhella (Anser caerulescens) Pohjois-
Amerikassa tehdyssä tutkimuksessa (Cooke ym. 1995) merkittävin pesintöihin vaikuttava 
eläinlaji oli karibu (Rangifer arcticus), jonka laumat tallasivat pesiä ja myös munia. 
Fennoskandiassa ei kuitenkaan ole havaintoja siitä, että porot tallaisivat pesiä tai että niiden 
runsastumisella olisi suoraan merkitystä kiljuhanhen säilymiselle. 
 
Myös Perämeren rantaniittyjen umpeenkasvulla on saattanut olla vaikutusta kiljuhanhikantaan 
keväisen ruokailuhabitaatin vähenemisen kautta. 1900-luvun jälkipuoliskolla Perämerellä ja myös 
etelämpänä kiljuhanhen levähdyspaikat kasvoivat suurelta osin umpeen rantalaidunnuksen 
vähenemisen vuoksi. Nykyään käytännössä kaikkia lajin kannalta aiemmin tärkeitä 
levähdysalueita hoidetaan aktiivisesti niin Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa kuin Varsinais-
Suomessakin. Suomen levähdysalueiden kuntoa voidaan nyt pitää varsin hyvänä. Kiljuhanhien 
levähtäminen kuitenkin lähes loppui 2000-luvulla, jolloin sopivaa habitaattia oli runsaasti niin 
Hailuodossa, Liminganlahdella kuin Siikajoellakin.  
 
Pohjoisimman Fennoskandian luonnossa on tapahtunut ja on meneillään merkittäviä muutoksia. 
Ilmastonmuutoksen vuoksi avointen kiljuhanhen suosimien alueiden määrän on arvioitu 
vähenevän 28–29 % nykyisestä (Zöckler & Lysenko 2000). Muutos vie kuitenkin kymmeniä 
vuosia, ja on täten relevantti Fennoskandian populaatioiden kannalta vasta suunnittelujakson 
loppupuolella 20 vuoden päästä.  
 
Nykytietämyksen perusteella ei ole syytä olettaa, että muutokset kiljuhanhien pesimäalueilla 
Pohjolassa olisivat ensisijaisia syitä kannan pienenemiseen, koska pesimäalueiden poikastuotto ei 
ole huolestuttavan alhainen, ja koska muuttomatkojen varsilla metsästyksen aiheuttama 
kuolleisuus yksinäänkin selittää kannan taantumisen, Pesimäalueiden tunturiluonnossa on 
kuitenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia sadan viime vuoden aikana, ja on mahdollista, että 
myös nämä muutokset ovat osaltaan saattaneet vaikuttaa kiljuhanhen vähenemiseen.  
 
6.3.5. Risteytyminen 
Ruotsin tunturialueella elää istutuksin vahvistettu pääosin tarha-alkuperäinen 
kiljuhanhihanhikanta (liitteet 2 ja 9), jonka vahvistamiseen aikanaan käytetyt kiljuhanhiyksilöt 
ovat alkuperältään pääosin tuntemattomia, ja jonka luultiin risteytyneen tarhassa ainakin 
tundrahanhen kanssa (Ruokonen ym. 2007, Wink 2009). Joukossa tiedetään kuitenkin olleen 
myös Fennoskandian alkuperäiskantaan kuuluvia yksilöitä (Ruokonen ym. 2007,). Norjan 
luonnonvaraisen populaation hävitessä ennusteen mukaisesti (luku 8) se korvautuu noin 30 
vuodessa kokonaan tämän kannan yksilöillä, jollei Norjan ja Ruotsin kiljuhanhien välistä 
risteymistä tapahdu. Viitteitä jo tapahtuneesta risteymisestä on kuitenkin olemassa. Ruotsin 
istutuskantaan kuuluvia yksilöitä on tavattu laajalla alueella istutusalueen ulkopuolella mm. 
Norjassa ja Suomessa. Risteymien todentamista vaikeuttaa kuitenkin se, että risteymäalkuperää 
olevat yksilöt eivät erotu ulkonäkönsä suhteen.  
Norjalaislintujen emigroitumisesta Ruotsiin ei ole mitään merkkejä, joten Norjan kanta ei vähene 
ainakaan leviämällä länteen.  
 
6.3.6. Predaatio Norjassa ja Suomessa 
Predaation lisääntymisellä ei voida selittää Fennoskandian kiljuhanhikannan taantumista.  
 
Predaation merkityksen arvioimista helpottavat seuraavat BirdLife Suomen ja WWF:n aineistosta 
poimitut tiedot:  
 Tunturi-Lappiin viime vuosikymmeninä voimakkaasti levinneen ketun saalistuksella on 
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mahdollisesti ollut negatiivista vaikutusta hanhi- ja vesilintukantoihin.  
 Fennoskandian pesimäalueilla kettu on kiljuhanhen pesimämenestyksen suurimpia uhkia. 
 Kettujen lukumäärä on kasvanut nopeasti. 
 Vaikka kettu on runsastunut pesimäalueilla, voidaan pesimämenestystä Norjassa pitää varsin 

kohtuullisena.  
 Pienen aineiston perusteella kiljuhanhien poikastuotto Suomen ydinpesimäalueella oli 1990-

luvun alkuvuosina sitä huonompi, mitä runsaammin kettuja havaittiin inventoinneissa 
(Markkola 1998. 

 Tutkimustulokset osoittavat, että kettutiheyksien ollessa suuri kiljuhanhet eivät pesi lainkaan 
(WWF:n kiljuhanhityöryhmän julkaisematon aineisto). 

Jos aineisto vaikuttaa sekavalta, sitä voi selvitellä vertaamalla kohtaan 6.5., jonka mukaan ei ole 
todellista näyttöä siitä, että kettu olisi runsastunut. 
 
Ketun lisäksi merilokin (Larus marinus), maakotkan ja merikotkan on esitetty ainakin häirinnän 
kautta voivan heikentää pesimämenestystä (AEWA 2006). Lisäksi vesiympäristössä viihtyvä 
tulokaslaji minkki (Mustela vison) on levinnyt koko Fennoskandiaan ja on potentiaalinen 
poikastappioiden aiheuttaja. 

 
6.4. Uhat Euroopan puoleisen Venäjän kiljuhanhille 
 
Uhat Venäjän kiljuhanhille ovat suurelta osin tuntemattomia. Alla olevat esimerkit viittaavat 
kuitenkin siihen, että uhat ovat suuria ja tilanne on sekä pesimäalueilla että muuton varrella 
pikemminkin huononemassa kuin paranemassa.  
 
6.4.1 Ympäristön muutokset 
Tässä aluksi pieni näyte tilanteesta alueella, jolta kiljuhanhia vuosina 2006-2008 pyydystetään 
Ruotsiin tarhattavaksi.  
 
Venäläiset tutkijat ovat havainneet, että kasvillisuuspeite on [Jamalin niemimaalla] käytännössä 
kokonaan tuhoutunut noin 450 km² suuruiselta alueelta öljy- ja kaasukentillä sekä 1 800 km² 
alueelta suurimpien kaasu- ja öljyputkien varrella. He arvioivat, että kokonaisuudessaan 
kasvipeitettä on tuhoutunut noin 2 500 km² alalta. Tjumenin alueen (johon Jamalin nenetsien 
autonominen piirikunta kuuluu) nykyisten suunnitelmien perusteella tutkijat väittävät, että 
tutkittujen kaasu- ja öljykenttien pinta-ala kasvaa 16200 km² suuruiseksi. Tämän seurauksena alue, 
jolla kasvillisuus on täysin tuhoutunutta, kasvaa noin 5 500 km² kokoiseksi. Nämä laskelmat eivät 
sisällä porojen ylilaiduntamisesta aiheutuvaa kasvillisuuden tuhoutumista. (Seminaariraportti 
Alkuperäiskansat ja öljy -tapahtuma Suomessa 1999 Bruce Forbe, Rovaniemen arktisen keskuksen 
tutkija.)  
 
6.4.2. Metsästys 
Hanhien kevätmetsästys on edelleen sallittua Venäjällä. Koska kiljuhanhea ei osata eikä haluta 
erottaa metsästettävistä lajeista, paine kohdistuu siihenkin. Kiljuhanhen metsästys on laajalti myös 
tahallista. Esimerkiksi metsästysmatkajärjestäjä Okhotklub ilmoitaa mainoksessaan kiljuhanhen 
metsästettäväksi lajiksi, kuvan lajin tarkasti ja liittää saman tien mahdolliset sakot metsästysretken 
kustannuksiin. 
 
6.5. Uhat Ruotsin kiljuhanhille 
 
Ruotsin kiljuhanhia on voitu seurata tarkasti, koska niiden pesimäalue tunnetaan hyvin. Tämä 
koskee myös uhkakuvia. Myös pesäalueiden suojelusta on ruotsalaisilla jo kokemusta. Seuraavat 
tiedot ovat peräisin Ruotsin kiljuhanhen suojelusuunnitelmaluonnoksesta (Andersson et al 2006). 
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6.5.1. Muodollinen suojelu Ruotsissa  
Ruotsin punaisessa kirjassa kiljuhanhi kuuluu luokkaan ”akut hotad” [vaarantunut] (Gärdenfors 
2005). Kiljuhanhi ja ruisrääkkä ovat ainoat Ruotsissa säännöllisesti esiintyvät lintulajit, joita 
pidetään maailmanlaajuisesti vaarantuneina. Näistä kahdesta kiljuhanhi on erityisesti Ruotsin 
vastuulla, koska ruisrääkkä pesii useissa Euroopan maissa ja on hiukan runsastunutkin. 
Euroopan Unionin alueella Ruotsi on ainoa maa, jossa on pesivä kiljuhanhikanta - lajin 
palauttamisen ansiosta.  
 
6.5.2. Metsästys  
Metsästystä muuttoreittien varrella pidetään yleisesti syynä siihen, että Fennoskandian 
[alkuperäinen] kiljuhanhikanta on vuosisadassa vähentynyt voimakkaasti ja sitä edustaa enää 
15-20 pesivän parin kanta Norjan Ruijassa. Aikanaan yhtenäisenä itään jatkunut 
levinneisyysalue on siinä määrin pirstoutunut, ettei siitä suunnasta siirry (Fennoskandiaan) 
merkittävästi kiljuhanhia. Levähdyspaikoilla tehtyjen laskentojen mukaan väheneminen jatkuu 
niin globaalisti kuin Norjassakin, vaikka työtä levähdys- ja talvehtimisalueiden paremmaksi 
suojelemiseksi jatketaan. 
Kaakkoon muuttaviin kiljuhanhiin kohdistuvan metsästyspaineen vähentämistä vaikeuttaa 
suuresti, että lajia on vaikea erottaa runsaslukuisemmasta tundrahanhesta, joka on yleinen 
metsästyskohde. (Ks. Esim. Lorentsen et al 1999). Parhaat mahdollisuudet onnistua tässä on 
niiden läntisimmällä muuttoreitillä, joka johtaa Keski-Euroopan kautta Kaakkois-Eurooppaan. 
Muut Fennoskandian kiljuhanhet muuttavat Venäjän lintujen kanssa Uralin itäpuolelle ja 
edelleen Kazakstanin ja Azerbaijanin kautta Irakiin. Näissä maissa metsästys on edelleen suuri 
uhkatekijä ja Venäjälläkin esiintyy edelleen mm. salametsästystä sulkasadon aikana. (Konstantin 
Litvin suull.). 
Lounaaseen muuttaviin kiljuhanhiin kohdistuva metsästyspaine on muuttoreittien varrella 
vähäinen.  
 
6.5.3. Elinympäristöjen vähenemisestä Ruotsissa 
Pohois-Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä on tapahtumassa suuria muutoksia kiljuhanhen 
levähdysalueilla. Maanviljelys on loppumassa ja aikaisemmin laidunnetut rantaniityt, kosteikot ja 
muutkin alueet pensoittuvat ja uhkaavat kasvaa umpeen. Norjan puolella Ruijassa on porojen 
laidunnuspaine niin suurta, että se saattaa vaikuttaa kiljuhanhien pesintään kielteisesti. Ruotsissa 
Norrbottenissa ei poromäärä sen sijaan ole kasvanut enää 1900-luvun alun jälkeen, vaan 
vaihtelee 40-vuotisina jaksoina minimien ja maksimien välillä eikä poromäärien uskota 
vaikuttaneen negatiivisesti kiljuhanhien määrään.  
On tehty ennusteita siitä miten Pohjolan kesien lämpeneminen vaikuttaa arktisiin hanhiin. On 
olemassa uhka, että hanhien elinmahdollisuudet huononevat sopivien habitaattien ja 
ravintokasvien vähentyessä ja petojen lisääntyessä.  
 
6.5.3. Predaatio Ruotsin pesimäalueilla 
On laajalle levinnyt käsitys, että kettu olisi runsastunut Pohjoismaiden tunturialueilla (Ks. esim. 
Lindström 1989), mutta väitteelle ei ole varsinaisia todisteita (B. Elmhagen, kirje). Minkin 
leviäminen tunturialueen osiin merkitsee kuitenkin, että pesimäalueelle on ilmaantunut uusi 
petolaji. Merikotkakannan toipuminen voi olla kiljuhanhelle negatiivista. Ruijassa kiljuhanhen 
levähdyspaikoilla on tehty havaintoja, jotka viittaavat siihen, että merikotkien ennen pesintää 
aiheuttama häirintä saattaa vaikutta kiljuhanhien pesimämenestykseen (Ingar Jostein Øien, 
suull.). 
 
6.5.4. Hoitotoimenpiteiden nimissä aiheutuvat riskit 
Usealla taholla Ruotsissa on ainakin ennen v. 2007 uusia tutkimuksia katsottu, että istutuskannan 
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geneettistä rakennetta, jos siinä on sekoittuneena geenejä tundrahanhesta, voi pitää riskinä 
alkuperäiskannalle. [Norjan kiljuhanhille]. Toisaalla ajatellaan, että tämä uhka on liioiteltu. 
Bonnin konvention tieteellinen neuvosto on [Lammin kokouksen2005 pyynnöstä] lausunut 
suosituksen toimenpiteitä istutuskannan suhteen. (Liite 9) Ruotsin kiljuhanhen 
suojelusuunnitelmassa on omana kohtanaan, että on selvitettävä, miten tähän tieteellisen 
neuvoston suositukseen on suhtauduttava.  
Kiljuhanhien tarkkailu pesimäaikana muodostaa ainakin teoriassa lisäriskin pesivälle kannalle. 
 
6.5.5. Palautettuun kantaan kohdistuvat uhat  
Palautettu kiljuhanhikanta on pieni, pesii hyvin rajoitetulla alueella ja sen perinnöllinen 
monimuotoisuus on todennäköisesti pieni. Nämä seikat tekevät siitä haavoittuvan. Ilman 
lisäistutuksia on olemassa uhka, että satunnaiset tappiot aiheuttavat niin voimakkaan 
vähenemisen, että kannan tulevaisuus vaarantuu. Luonnossa lisääntymisen vähittäinen 
paraneminen viime vuosina viittaa kuitenkin siihen, että kanta on sopeutunut ja sopeutumassa 
luontoon yhä paremmin ja jo suhteellisen vakaa. Muuttoreitillä Hollantiin on kiljuhanhilla 
alhainen kuolleisuus pesimäajan ulkopuolella. Tärkeät levähdys- ja talvehtimispaikat on 
kartoitettu ja monet on suojeltu tavalla tai toisella. 
Tyypin H5N1 lintuinfluenssaepidemia saattaa vaikuttaa luonnonvaraisiin kiljuhanhikantoihin ja 
mahdollisuuksiin luoda uusi tarhakanta sopivasta villikannasta.  
Ruotsin lintujen laajamittainen emigroituminen Norjaan olisi uhka Ruotsin kannalle, jos linnut 
omaksuisivat norjalaislintujen muuttokäyttäytymisen ja kuolleisuuden, jolloin istutusten 
olennainen etu- läntinen muuttoreitti, menetettäisiin.  
 
6.5.6. Erimielisyydet suojelutyön tavoitteista 
Kiljuhanhen suojelusta aidosti kiinnostuneiden tahojen välillä on erimielisyyttä toisaalta siitä, 
miten vakavia ongelmia havaittu hybridisaatio voi aiheuttaa ja toisaalta siitä, mitkä 
suojelutoimenpiteet ovat sopivimpia. Eri ryhmittymät korostavat niitä etuja ja hyviä tuloksia, 
joita on jo saavutettu nykyisillä menetelmillä, kun taas toiset ryhmät esittävät, että 
alkuperäiskannan geneettinen köyhtyminen ja istutusten sille aiheuttama geneettinen 
kontaminaatio sekä se tosiasia, että istutukset tehtiin alueella, jolla vielä oli alkuperäisiä 
kiljuhanhia, on negatiivista. Mielipide-eroja on myös relevanttien pohjoismaisten 
suojeluorganisaatioiden välillä.  
Erimielisyyksien syistä riippumatta on selvää, että kiljuhanhen menestyksellinen säilyttäminen 
vaatii yhteistyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Toimenpiteet yhdessä maassa 
vaikuttavat mitä suurimmassa määrin suojelun edellytyksiin toisessakin. Siksi voimat on nyt 
keskitettävä edellytysten luomiseen tälle yhteisyölle. 
 
6.6. Tarhalintuihin kohdistuvat uhkatekijät 
 
IUCN:n suosituksen mukaan istutuksia on vältettävä, jos ne aiheuttavat uhan luovuttajakannalle 
– vaikka tämä olisi tahrakanta. Erityisesti kiljuhanhelle, joka lisääntyy hyvin hitaasti, 
tarkoituksellinen poisto tarhasta onkin todellinen uhkatekijä. Muut tarhalintuihin kohdistuvat 
uhkatekijät ovat samantapaisia kuin luonnon linnuillakin, mutta eritysongelmia aiheuttavat 
lisäksi mm. onnettomuudet, sairaudet ja kuiva rehu sekä luonnollisesta poikkeavat pesimäpaikat, 
etenkin häiritsevän suuri populaatiotiheys pesimäaikana. Erityisongelman muodostavat  
hybridisaatio ja sen torjuntatoimet.  
 
6.6.1. Pieni populaatiokoko  
Pieni populaatiokoko on uhka tarhalinnuille siinä missä luonnonvaraisillekin. Onnettomuus tai 
epidemia voi tuhota yksittäisen tarhan koko kannan nopeastikin. Siksi kiljuhanhia on tarhattava 
eri paikoissa toisistaan riippumatta. Pienessä yksikössä korostuu kuitenkin toinen pienen 
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populaatiokoon ongelma: geneettinen yksipuolistuminen. Pääsääntöhän on, että minkä tahansa 
eläimen tarhakanta pitäisi perustaa 100-300 yksilöstä ja ylläpitää vähintään 300 yksilönä, jotka 
vaihtavat geenejä keskenään. (Ks.   )   
 
Maailman tarhakiljuhanhien kokonaismäärä on alle 400 yksilöä, joista n. 300 on käytettävissä 
istutuskannan luomiseen, n. 100 Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa kussakin. Suomessa kiljuhanhet 
ovat yhdessä tarhassa, Ruotsissa kolmessa ja Saksassa enemmän hajautettuina. Näiden kantojen 
perustajayksilöiden määrää ei tunneta, mutta tehdyt geenitutkimukset (Wink 2008) osoittavat, että 
kanta on geneettisesti riittävän monipuolinen.  
 
Ruotsissa tarhattavat noin 20 venäläisperäistä kiljuhanhea on otettu munina Polar Uralin tundralta 
kahdessa erässä ja ne ovat siis todennäköisesti lähisukulaisia keskenään. Kun ne aikanaan alkavat 
pesiä, niin asiaa pahentaa vanha nyrkkisääntö, jonka mukaan 20 % emoista tuottaa 80 % 
jälkeläisistä. Sääntö kuvaa Hämeenkosken kiljuhanhitarhan kirjanpidon mukaan hyvin 
kiljuhanhia tarhaoloissa.  
 
6.6.2. Sairaudet 
Satunnaiset sairastumiset eivät ole uhka tarhakannalle, mutta vakavat epidemiat voivat sitä olla. 
Kiljuhanhien tarhauksessa on siten noudatettava vielä ankarampaa eläinlääketieteellistä hygieniaa 
kuin julkisissa eläintarhoissa, joissa niissäkin esim. lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia 
varotaan kaikin keinoin. Siksi Hämeenkosken tarhalle ei oteta vastaan ylimääräisiä vierailuja eikä 
siellä käytetä muualta tuotuja maatalouskoneita. Hailuodon vanhalla kiljuhanhitarhalla ehti 
lintutuberkuloosi aiheuttaa poikastuoton alenemisen, mutta tarha onnistuttiin saneeraamaan. 
Hämeenkosken tarhalta lähetetään tuntemattomasta syystä kuolleet linnut patologille 
tutkittavaksi.  
 
6.6.3. Taloudelliset seikat   
Kiljuhanhien kasvatus on kallista; sadalle yksilölle sopivan tarhan rakentamiskulut ovat 
suuruusluokkaa 150 000 € ja tarhan toiminta vaatii yhden tai kahden ihmisen työpanoksen 
vuoden ympäri, siis noin 20 000 € vuodessa. Lisäksi tulevat rehut, energia ja muut vuosikulut 
5000 €. Vuosikulut ovat siis noin 40 000 €. Tuottoa olisi noin 10 poikasta, joten poikasen hinta 
on noin 4000 €. On selvää, että maksajien halukkuus asettaa rajoja tarhakannan ylläpidolle ja 
kasvulle.  
Erityisesti, jos nykyisestä tarhakannasta luovuttaisiin, niin samankokoisen eli pienimmän riittävän 
kannan (300 yksilöä) luomiseen tarvittaisiin seuraavat resurssit. 
 

- Ainakin 100 perustajayksilöä nykyisten lisäksi (Norjassa on luonnossa enää 30 lintua, 
joita tuskin saa millään hinnalla, Venäjän viranomaisetkaan tuskin suostuisivat noin 
suureen pyydystämiseen, joka jo merkittävästi heikentäisi Euroopan Venäjän muutenkin 
uhanalaista kiljuhanhikantaa. Pyydystys edellyttää helikopterilentoja pesimäalueelle 
Uralin pohjoispäähän sekä lintujen hautomista ja kasvattamista karanteenissa Moskovan 
eläintarhassa. Kustannukset olisivat suuruusluokkaa 200 000  

- Ainakin 100 perustajayksilöä nykyisten lisäksi (Norjassa on luonnossa enää 30 lintua, 
joita tuskin saa millään hinnalla, Venäjän viranomaisetkaan tuskin suostuisivat noin 
suureen pyydystämiseen, joka jo merkittävästi heikentäisi Euroopan Venäjän muutenkin 
uhanalaista kiljuhanhikantaa. Pyydystys edellyttää helikopterilentoja pesimäalueelle 
Uralin pohjoispäähän sekä lintujen hautomista ja kasvattamista karanteenissa Moskovan 
eläintarhassa. Kustannukset olisivat suuruusluokkaa 200 000 € 

- 12 vuoden kasvatus kolmessa tarhassa, jotta saavutettaisiin 300 linnun kanta. (Oletettu, 
että perustajat saadaan heti. Kiljuhanhet lisääntyvät tarhassa noin 11% vuodessa, ks. 
5.5.1). Kustannus noin 50 miestyövuotta eli 2 miljoonaa euroa. 
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Tämä on kustannus, jonka jälkeen olisi saavutettu tarhakannan nykytaso ja voitaisiin aloittaa 
istuttaminen. Näiden varojen puute on uhka tarhakannalle.  
 
6.6.4. Käyttö istutukseen 
Luvun 5.5.1. mukaan tarhakannasta kuolee vuosittain noin 10 % eivätkä ne pesi ennen 3 vuottaan. 
Poikastuotosta on varattava riittävä määrää tarhakannan ylläpitoon, tai muuten se pienenee, kuten 
kävikin Suomen 1. istutusprojektissa. Poikasten liika käyttö istutuksiin on siis uhka tarhakannalle. 
Koska poikastuotto tiedetään, on tämä uhka hallittavissa laskemalla kuinka paljon tarha tuottaa 
ylimääräisiä poikasia. Poikastuotto on hieman alle yksi poikanen per kaksi aikuista lintua, 
tarkemmin sanoen 0,38 poikasta kutakin aikuista yksilöä kohti. Tämä ei siis ole 38% koko 
tahrakannasta, vaan ainoastaan pesimäikäisistä linnuista, sillä läheskään kaikki aikuiset linnut 
eivät pesi, kuoriutumatta jää noin 30-40% munista ja poikasia kuolee pienenä. Stabiilissa 
tarhakannassa on eri ikäisiä lintuja sillä tavalla, että koko kannan poikastuotto on alle 24%, siis 
100 linnun kanta tuottaa enintään 24 lentopoikasta vuodessa. Näistä 10 tarvitaan kannan 
uusiutumiseen, joten 100 linnun tarhakantaa voi vuosittain jatkuvasti verottaa enintään 14 
istutukseen menevällä poikasella.  
Tilapäiset istuttamismahdollisuudet ovat suuremmat:  jos tarhakannan annetaan tilapäisesti 
kuihtua, niin voi istuttaa vuoden kaikki poikaset, siis 100 linnun tarhakannalla vaikka kaikki 24 
poikasta.  
Asian konkretisoimiseksi arvioidaan seurauksia tarhakannalle esimerkein, jotka on toteutettu 
ohjelmalla Effects.xls. (Ladattavissa osoitteesta http://www.PiskulkaConf.tk)  
  
 
Esimerkki 1:  
Milloin voisi Ruotsissa toteuttaa ensimmäisen kertaluontoisen istutuksen kolmellakymmenellä 
uuden kannan poikasella? (Uuden kannan käyttöä lentokoneprojektissa on todella ehdotettu.)  Jos 
Ruotsiin hankittaisiin Venäjältä lisää poikasia vielä kahteen vuonna, niin päästäisiin aloittamaan 
kasvatus noin 30 linnun kannalla vuonna 2010. Sitten kestäisi edelleen noin 14 vuotta lisää, 
kunnes kanta olisi kasvanut noin 150 lintuun, jotka pystyvät kertaluontoisesti tuottamaan 
lentokoneprojektin tarvitsemat 30-35 poikasta. Lentokonein istuttamaan päästäisiin aikaisintaan 
vuonna 2021. Tämä siis, jos kaikki menisi hienosti, eikä välillä tuhlattaisi lintuja esim. istutuksiin 
tai myymällä niitä esimerkiksi Suomeen. Kahden tällaisen kertaluontoisen istututuksen vaikutus 
tarhakantaan olisi sellainen, että tarvittaisiin kolme välivuotta ennen kuin kanta olisi ennallaan.  
 

 
 

Kuva 16: Kahden kertaluontoisen istutuksen vaikutus tarhakannan kehitykseen 
 
Esimerkki 2:  
Kuinka monta poikasta voi istuttaa luontoon vuosittain, jos tarhakanta on 50 yksilöä eikä sen 
sallita kuihtuvan? 100 linnun kannalla istutusmäärä laskettiin edellä olevan 13, joten 50 linnun 
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kannalla kestävän kehityksen istutusmäärä on 7 poikasta vuosittain. Kuviossa sinisellä tarhakanta, 
keltaisella istutusmäärät. 

 

 
 

Kuva 17: Tarhakannan kestävää kehitystä vastaava istutusmäärä 
 
 
Esimerkki 3: Kuinka käy, jos sittenkin istutetaan vuosittain 8 poikasta, siis yksi “liikaa”?  
Yhdenkin liikapoikasen istuttaminen vuosittain pudottaa tarhakannan puoleen vuoteen 25 
mennessä.  

 

 
 

Kuva 18: Yhden vuosittaisen liikapoikasen istuttamisen vaikutus tarhakantaan 
 

6.6.5. Onnettomuudet, häirintä ja predaatio 
Kokemus on osoittanut, että predaatio on kiljuhanhen tarhauksessa yllättävän pahakin ongelma. 
aika pahakin ongelma. Hämeenkoskella ovat kiljuhanhia tappaneet ainakin, näätä, kärppä, ja 
huuhkaja. Petojen ja niitä muistuttavien lentokoneiden aiheuttama häirintä on kuitenkin 
pahempaa kuin suora hyökkäys, sillä ne aiheuttavat paniikkia ja lintuparven lentelyä päin 
aitauksia. Ruotsissa on tuhoa tuottanut tarhalle vakiintunut merikotka. Myös ihmiset aiheuttavat 
vastaavanlaista häirintää, etenkin niinä vuodenaikoina, jolloin kiljuhanhet ovat arkoja. (Sulkasato, 
muutto.) Monista varotoimista huolimatta onnettomuudet, etenkin lento päin seinää ovat yleisin 
tarhakiljuhanhien kuolinsyy. Asiaa pahentaa, että kiljuhanhet ovat elinikäisesti pariuskollisia eikä 
puolisonsa menettänyt lintu pariudu helposti uudelleen.   
 
6.6.6. Hybridisaatio ja sen torjunta  
Jos kiljuhanhi pääsisi tarhassa pariutumaan vieraan lajin kanssa, menetettäisiin sen vuoden 
poikaset ja käytännössä myös emolintu, koska se ei helposti pariudu uudelleen lajitoverin kanssa. 
Tältä vältytään pitämällä kiljuhanhet erossa muista hanhista, kuten kaikissa tarhoissa tehdäänkin. 
Käytännössä hybridisoituminen ei siis nykyisin ole merkittävä uhka tarhakannalle.  
Suurin osa nykyisestä tarhakannasta on alkuperältään tuntematonta, joten sen lajipuhtaudesta ei 
ole historiaan perustuvaa varmuutta. Epäilyttävien lintujen poistaminen pienentää tietenkin 
tarhakantaa ja tiukimmat vaatimukset lajipuhtauden absoluuttisesta varmistamisesta ovat uhka 
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koko kannan olemassaololle. Hybridien poistamiseksi ja lajipuhtaiden kiljuhanhien 
pelastamiseksi tarhakantaa on tutkittu geenimenetelmin. Näiden luotettavuudesta ja istutuksiin 
vaadittavasta varmuudesta on erimielisyyttä:  (liitteet 2, 2A, 2B.).  
 
6.6.7. Ravintotalous 
Tarhaoloissa ei ole saastavissa kiljuhanhen luontaista ravintoa. Korvikkeita on, mutta parasta 
yhdistelmää ei tunneta. Talvella on tultava toimeen pääasiassa viljalla. Tuorerehu olisi suotavaa, 
mutta tarhassa lintutiheys on niin suuri, että kasvillisuus tulee pian syödyksi.  
 
6.6.8. Asiantuntematon hoito 
Kiljuhanhien hoito ja lisääminen tarhaoloissa on hankalaa ja hidasta ennen kaikkea siksi, että ne 
lisääntyvät kovin hitaasti, jolloin joudutaan pitämään suurta parvea ja tarhauajoista tulee pitkiä. 
Kiljuhanhia ei voi munittaa kuten kanoja tai tiibetinhanhia. Pienikin ylimääräinen kuolleisuus 
tarhassa tuhoaa parven kasvun – etenkin jos poikasia vielä poistetaan istutettaviksi. (vrt 6.6.4.) 
Esimerkin asiantuntevan hoidon tärkeydestä antaa Ruotsi, jossa Öster-Malman kiljuhanhien 
lisääntyminen on lähes loppunut henkilökunnan erottua ja tultua korvatuksi vaihtuvilla sijaisilla.  
Pahinta asiantuntemattomuutta edustaa tietenkin kiljuhanhien tappaminen erehdyksessä – 
esimerkiksi lopullisesti todistamattomien risteymäepäilyjen takia. Jokainen kiljuhanhi on arvokas, 
vaika ei olisi näyttöä sen kelpaamisesta istutettavaksi Suomeen juuri nyt.   
 
6.6.9. Laitostuminen  
Tarhaolot suosivat luonnollisesti niitä lintuja, jotka selviytyvät parhaiten tarhaoloissa. Nämä eivät 
välttämättä ole samoja lintuja kuin parhaiten luonnossa selviytyvät. Tarhaoloissa valikoituu siis 
sekä opittuja että geneettisisä ominaisuuksia, jotka eroavat luonnossa esiintyvistä – osa niistä 
hyödyllisisä luonnossakin, osa ei. Tarhaan sopeutumattomia lintuja ei toisaalta voi kasvattaa. 
Lisäksi erillisen tarha- tai luonnonkannan geneettinen monimuotoisuus säilyy pitkään ainoastaan, 
jos kanta ylitää 300 lintua. Tarhausaikoja pitäisi siiis ihannetapauksessa koettaa lyhentää. Tähän 
tähtääviä toimenpidevaihtoehtoja on kaksi:  

• uusien lintujen ottaminen luonnosta tarhaan 
• istutusten aloittamainen mahdollisimman pian ja suurilla poikasmäärillä. 

 

 

7. Tähänastiset suojelutoimet 

Lajin suojelu perustuu tutkimustietoon, hallinnollisiin suojelupäätöksiin ja suojelutilan 
konkreettiseen parantamiseen.  

Kiljuhanhen vähenemisen syyt tiedetään pääpiirteittäin ja laji on rauhoitettu useimmissa maissa. 
Tämä ei ole riittänyt sen suojelutilan parantamiseen eivätkä suojelutoimet ole tuoneet tulosta – 
ainoana poikkeuksena Ruotsin istutusohjelma. 

7.1. Kiljuhanhen suojelun yleistilanne 
 
7.1.1. Yleistä  
Kiljuhanhen, kuten minkä tahansa muunkin lajin, suojelutarpeen ja suojelutoimien arvioimiseksi 
tarvitaan tutkimustietoa. Riittävä tutkimustoiminta on onnistuneen suojelun perusta. On kuitenkin 
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tiedostettava, että koskaan ei ole niin paljon tietoa, että tunnettaisiin kaikki asiaan vaikuttavat 
tekijät. Lajin menestykseen mahdollisesti vaikuttavista tuntemattomista seikoista on joka 
tapauksessa pystyttävä esittämään uskottavia arvioita tuntemattomista seikoista sekä sen 
tulevaisuudenkuvista. 
 
Suojelun perustoimet ovat luonteeltaan hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä: lajin rauhoitus, sen 
tunnettujen habitaattien suojelu, siitä mahdollisesti saatavien tuotteiden kaupan rajoittaminen jne.  
 
Hallinnolliset päätökset eivät yksinään vaikuta mitään. Ne on myös pantava toimeen. 
Metsästyskieltoja on valvottava, habitaattien tuhoamisesta rangaistava jne. Lisäksi saatetaan 
tarvita - ja kiljuhanhen kohdalla tarvitaan - konkreettisia toimia sen suojelutilan parantamiseksi. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi habitaattien parantaminen/ennallistaminen, valistuskampanjat, 
ruokinta, alueiden merkitseminen tai vartiointi häirinnän estämiseksi sekä petojen vähentäminen. 
Voimakkaimmin suoraan suojeltavaan lajiin vaikuttavia, ja myös kalliita, toimenpiteitä ovat 
istutustoimet eri muodoissaan: siirtoistutus, kannan vahvistaminen istutuksin tai jopa koko 
kannan pyydystäminen ja siirto turvallisempaan paikkaan, mahdollisesti tarhaoloihin.   
 
7.1.2. Kiljuhanhen kansainvälinen hallinnollinen status 
Euroopassa kiljuhanhi on määritelty erittäin uhanalaiseksi (BirdLife International 2004) 
kriteerillä C1, koska Euroopan pesimäpopulaatio on arvioitu pienemmäksi kuin 2 500 
lisääntymiskykyistä yksilöä, ja koska lisääntymiskykyisten yksilöiden määrä on jatkuvasti 
vähentynyt.  
Maailmanlaajuisessa uhanalaisuustarkastelussa kiljuhanhi on arvioitu vaarantuneeksi (BirdLife 
International 2006). Perusteena tälle arviolle on lajin nopea väheneminen sen tärkeimmillä 
pesimäalueilla Venäjällä sekä perusteltu uhka vähenemisen jatkumiselle seuraavan 10 vuoden 
aikana. 
 
Kiljuhanhea koskee joukko pääasiassa eurooppalaisia säädöksiä. Koska ne velvoittavat 
Suomeakin ne on käsitelty kohdassa 7.2.1. Erityisesti kiljuhanhi kuuluu lintudirektiivin liitteen I 
lajeihin, joten ”jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet [sen] 
elinympäristöjen riittävän moninaisuuden säilyttämiseksi, ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi 
ennalleen”. Tämä velvoittaa jäsenvaltioita suojelemaan lintudirektiivin mukaisina 
erityissuojelualueina (SPA) kaikki ne kohteet, joissa kiljuhanhia esiintyy säännöllisesti. 
Erityisesti tämä koskee myös istutettujen lintujen jälkeläisiä, jotka on pitkän oikeusprosessin 
jälkeen määritelty kiljuhanhiksi sanan juridisessa mielessä. (EU-Birds-Directive, verdict of the 
High Court D Raad van Staate - of the Netherlands from 29-12-2004). Suojelualueita on 
perustettukin.  
 
Kiljuhanhi on rauhoitettu kaikissa esiintymisalueensa maissa (Liite 12) 
 
7.1.3. Kansainväliset konkreettiset toimet 
Ei ole tiedossa, että olisi tehty mitään konkreettisia kansainvälisiä yhteistoimia kiljuhanhen 
suojelemiseksi. Mutta eri maissa tehty yrityksiä kiljuhanhen suojelutilan parantamiseksi omassa 
tai jossain muussa maassa. Luettelemme tärkeimmät ulkomaiset toimet kohdissa 7.3. ja 7.4. 
 
 
7.2 Kiljuhanhen tähänastinen suojelu Suomessa 
 
7.2.1. Kiljuhanhen tutkiminen Suomessa ja suomalaisvoimin.  
Ennen 1950-lukua kiljuhanhea on Suomessa tutkittu osana muuta ornitologista perustutkimusta. 
Sitä edusti myös Martti Soikkelin 20-vuotinen havaintosarja kiljuhanhien kevätmuuton 
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päättymisestä Porin seudulla. Soikkelin hälyttävä havainto antoi aiheen alkaa seurata lajia tarkasti 
erikseen ja 1980-luvulta alkaen muuttoa on seurattu intensiivisesti ja pesimäalueita etsitty. 
Tulokset on esitetty tässä raportissa. Kun kävi ilmi, että kiljuhanhilla on liian suuri kuolleisuus 
muuton tai talvehtimisen aikana, alettiin suomalaisvoimin tutkia kiljuhanhia myös ulkomailla, 
etenkin Kazaksatanin suurilla muuttolevähdysalueilla ja Itä-Euroopassa.  
Kiljuhanhien satelliittiseuranta aloitettiin Suomessa vuosina 1994–1995 ja Norjassa 1995. 
Satelliittiseurannan avulla on saatu runsaasti lajin suojelun kannalta arvokasta tietoa. EU:n 
LifeNature- rahasto on rahoittanut näitä tutkimuksia.  
 
7.2.2. Kiljuhanhen hallinnollinen asema Suomessa 
Uhanalaisuus: Kiljuhanhi on Suomessa arvioitu äärimmäisen uhanalaiseksi (Rassi ym. 2001). 
Laji määriteltiin uhanalaisuustarkastelussa vuonna 1990 erittäin uhanalaiseksi (Rassi ym. 1992). 
Seuraava lintujen kansallinen uhanalaisuustarkastelu on tarkoitus julkaista vuonna 2010. Koska 
laji on kansallisesti uhanalainen, on se täten myös alueellisesti uhanalainen kaikkialla Suomessa. 
Kansallinen lainsäädäntö: Kiljuhanhi rauhoitettiin luonnonsuojelulailla vuonna 1969. 
Luonnonsuojeluasetus määrittelee kiljuhanhen sekä erityisesti suojeltavaksi että uhanalaiseksi 
lajiksi. Ympäristöministeriön päätöksellä (n:o 1209/95) kiljuhanhen ohjeelliseksi arvoksi on 
määritelty 6 391 euroa. Kiljuhanhen tappamisesta tai pesinnän tuhoamisesta joutuu korvaamaan 
tämän arvon valtiolle mahdollisen muun rangaistuksen lisäksi. 
Lintudirektiivi: Kiljuhanhi kuuluu lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Lintudirektiivi eli 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu direktiivi (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 
1979 on the conservation of wild birds) määrittelee EU:n jäsenmaiden velvollisuudet lintujen 
suojelussa. Direktiivin 3 artiklassa todetaan, että ”jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet kaikkien 1 artiklassa tarkoitettujen lintulajien elinympäristöjen riittävän 
moninaisuuden säilyttämiseksi, ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi ennalleen”. Lintudirektiivin 
liitteen I lajit sekä liitteeseen kuulumattomat muuttavat lintulajit ovat lintudirektiivin perusteella 
suojeltavien erityissuojelualueiden (SPA-alue) valintaperusteina. Tämä velvoittaa Suomea 
suojelemaan lintudirektiivin mukaisina erityissuojelualueina kaikki ne kohteet, joissa kiljuhanhia 
esiintyy säännöllisesti. 
Bernin sopimus: Kiljuhanhi on Bernin sopimuksessa määritelty liitteen II lajiksi. Bernin 
sopimus eli Euroopan luonnonsuojelusopimus (Convention on the Conservation of European 
Wildlife and Natural Habitats) koskee Euroopan luonnonvaraisten eläinten, kasvien ja niiden 
ympäristöjen suojelua. Liitteessä II määritellään ne muuttavat lajit, joilla on Euroopassa 
epäsuotuisa suojelutaso tai lajit, jotka hyötyisivät merkittävästi kansainvälisestä yhteistyöstä 
niiden suojelemiseksi. 
Bonnin sopimus: Kiljuhanhi on Bonnin sopimuksessa määritelty liitteen I lajiksi. Bonnin 
sopimus (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals Species) koskee 
muuttavia luonnonvaraisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä. Liitteessä I on listattu ne lajit, jotka 
ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon joko koko esiintymisalueeltaan tai merkittävältä osalta 
esiintymisaluettaan. Kiljuhanhi kuuluu myös Bonnin sopimuksista AEWA-alasopimuksen 
liitteeseen 2. AEWA-sopimus (African-Eurasian Migratory Water Bird Agreement) on 
muuttavien vesilintujen suojelusopimus. Kyseinen liite määrittelee, mitä lajeja alasopimus 
koskee. AEWAn toimesta kiljuhanhelle laaditaan kansainvälistä suojelusuunnitelmaa 
länsipalearktiselle alueelle. Kaikki edellä mainitut ovat sopimuksia, jotka velvoittavat 
allekirjoittaneita jäsenmaita toimimaan erityistoimia vaativiksi määriteltyjen lajien ja niiden 
elinpaikkojen ja -ympäristöjen suojelemiseksi. Lintudirektiivi erottuu muista, koska se ulottuu 
ylikansallisena lainsäädäntönä kaikkiin EU-maihin ja direktiivin rikkomukset käsitellään EY-
tuomioistuimessa. 
CITES-sopimus: CITES (Convention on international trade in endangered species of wild flora 
and fauna) on villieläinten ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa säätelevä 
yleissopimus. Tilanteestaan huolimatta kiljuhanhea ei ole mainittu CITES-sopimuksen liitteissä. 
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CITES-sopimus ei täten rajoita kansainvälistä kauppaa kiljuhanhella tai sen osilla. Käytännössä 
kansainvälistä kiljuhanhikauppaa ei kuitenkaan ole, joten kauppa ei uhkaa kiljuhanhen 
tulevaisuutta. 
Suositukset:  
Seuraavat kansainväliset suositukset eivät ole velvoittavia, mutta koskevat myös Suomea: 
EU:n suojelusuunnitelma kiljuhanhelle (AEWA 2008 - keskeneräinen) 
IUCN:n ohjeet istutustoimenpiteiden onnistumisen edistämiseksi (Liite 10)  
  
 
7.2.3. Konkreettiset suojelutoimet Suomessa 
Rauhoitus: Kiljuhanhi on rauhoitettu. Rauhoituksella ei ole toistaiseksi mitään merkitystä, koska 
kiljuhanhia ei ole Suomessa syksyllä eikä keväällä sallita mitään muutakaan metsästystä. 
Rauhoitus on kuitenkin tarpeellista ja käy merkitykselliseksi heti, kun Norjan kiljuhanhet jälleen 
muuttavat läntiseen suuntaan kiertämättä Kaninin niemimaan kautta tai niitä aletaan istuttaa 
Suomeen. 
Levähdysalueiden hoito: Perämerellä kiljuhanhen tärkeimpiä levähdysalueita on hoidettu 
niittämällä ja laiduntamalla vuodesta 1986 lähtien. Hoidetun alueen pinta-ala on kasvanut koko 
ajan. Aluksi hoidon piirissä oli vain 30 hehtaaria tärkeimpiä niittyjä, mutta 2000-luvun alussa 
hoidettiin jo yli 750 hehtaaria lajille Hailuodossa, Siikajoella ja Liminganlahdella (liite 8).  
Kettujahti: Ketun mahdollisen runsastumisen vaikutusta kiljuhanhen pesinnän onnistumiseen on 
arvioitu kohdassa 6.3.6. Kiljuhanhen perinteisiltä pesimäpaikoilta kettuja on metsästetty 
erityisluvin jo vuodesta 1994 alkaen. Kettuja ammuttiin alueella vuosina 1994–2000 yhteensä 276 
yksilöä (Markkola & Timonen 2000). Metsästyksen tuloksena kettujen määrä inventoiduilla 
kiljuhanhialueilla tietenkin laski, mutta vaikutusta kiljuhanhiin ei tunneta.  
Ruokintayritys: Hyvä ravintotalous ja fyysinen kunto parantavat hanhien munan- ja 
poikastuotantoa. Tämän vuoksi kokeiltiin sekä Perämeren muuttolevähdysalueella että 
todennäköisillä levähdyspaikoilla Inarissa keväistä ohraruokintaa 1990-luvun lopussa. Ruokinta 
ei onnistunut sen paremmin Perämeren rannikolla kuin Lapissakaan (Markkola & Timonen 
2000). Perämeren ruokintakohteilla kurjet (Grus grus) valloittivat ruokinnan, kun taas Lapissa 
kiljuhanhia ei lainkaan havaittu kyseisillä alueilla. Toimenpide oli siis tehoton. 
Häiriötekijöiden karkottaminen: Mahdollisten munavarkaiden ja muiden häiriöiden varalta 
kiljuhanhen perinteisiä pesimäalueita on pidetty inventointien yhteydessä silmällä vuodesta 1989 
alkaen. Pesimäalueilla liikkuvien ihmisten määrää ja liikkeitä on tarkkailtu sekä suoraan 
maastossa että autiotupien vieraskirjojen perusteella. Myös kiljuhanhea saalistavien petojen kuten 
ketun, maakotkan (Aquila chrystaetos) ja merikotkan (Haliaeetus albicilla) esiintymistä on 
seurattu. Myyränpyyntilinjojen avulla pesimäalueilla seurataan epäsuorasti kiljuhanhiin 
kohdistuvaa saalistuspainetta. Porojen esiintymistä on kartoitettu inventointien yhteydessä, ja 
kiljuhanhen suoja- ja ravintokasvillisuuden tilaa on eri tavoin seurattu laidunnetuilla alueilla (eri 
paliskunnat, Suomen ja Norjan puoli) (mm. Markkola & Timonen 2000). Potentiaalinen 
pesimäalue todettiin edellä niin laajaksi, että sen inventointi on mahdotonta. Sen vahtiminen 
munavarkailta ja on siten työlästä.  
Istutusyritykset: Suomessa kasvatettiin kiljuhanhia Hailuodon ja Hämeenkosken tarhoilla, 
minkä tuloksena Lappiin istutettiin vuosina 1989–1997 yhteensä 148 yksilöä, pääasiassa pieniä 
poikasia emoineen tai ilman emoa. Kaikki istutusyritykset epäonnistuivat eivätkä johtaneet 
pesimisiin. Istutuksista luovuttiin sen jälkeen, kun WWF:n kiljuhanhityöryhmä uskoi naaraiden 
mitokondriotutkimusten perusteella kiljuhanhen ja tundrahanhen risteytyneen keskenään 
tarhaoloissa (Liite 2, 2A, 2B). Kiljuhanhen Ystävät ry. jatkoi kuitenkin Hämeenkosken tarhan 
ylläpitoa ja kun alkoi varmistua, ettei luultua haitallista risteytymistä kuitenkaan ollut tapahtunut,  
yhdistys alkoi testata luontoon istuttamista uudelleen vuodesta 2004 alkaen, tällä kertaa 
ruotsalaisella valkoposkihanhimenetelmällä, joka oli osoittanut toimivuutensa. Luonnonvaraisten 
kiljuhanhien hankkimista Venäjältä tarhalle yritettiin vuonna 2003 yhteisprojektina Ruotsin ja 
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Venäjän kanssa, mutta rahoitusta ei saatu (Liite 11).  
Metsästyskieltoyritys: Kiljuhanhen perinteisille syyslevähdysalueille on pyritty saamaan 
metsästyskielto kiljuhanhen syysmuuton ajaksi. Toistaiseksi metsästysoikeuden haltijat eivät ole 
suostuneet pysyviin rajoituksiin edes tärkeimmillä alueilla Säärenperän levähdysaluetta lukuun 
ottamatta. Hailuodon metsästysseura on omalla päätöksellään rajoittanut metsästyskautta, mutta 
kiljuhanhen päämuuton aikaan syyskuussa metsästys on ollut sallittua lähes vuosittain. 
Yhteenveto:  
On kokeiltu seuraavia toimia: 

1) Levähdysalueiden hoito 
2) Kettujahti 
3) Ruokinta 
4) Häiriötekijöiden karkottaminen 
5) Istutus ilman sijaisemoja 
6) Metsästyskieltojen lisäys 

Näillä toimilla ei ole saatu Suomeen tai sen lähialueille yhtään kiljuhanhiparia, mutta on saatu 
tietoa, jota voidaan käyttää suunniteltaessa paremmin toimivia tapoja kiljuhanhen suojelutason 
nostamiseksi Suomessa suotuisaksi. Etenkin tiedetään kiljuhanhien suojelussa toimimattomista 
menetelmistä ja levähdysalueiden kunto on parempi kuin olisi ilman hoitoa. Habitaatin 
säilyminen hyödyttää muuta luonnonsuojelua/lajeja. Kiljuhanhien muuttoreiteistä on saatu lisää 
tietoa ja tarhakanta on säilytetty. On rakennettu itse tarha ja hankittu tarhaustaito. 
Sijaisemomenetelmä on kokein todettu toimivaksi Suomessakin. Toimenpiteiden keskimääräinen 
kustannustehokkuus on vielä 0 ja hankitun kiljuhanhiparin hinta siis edelleen 1/0=∞. 
 
7.3. Suomen muissa maissa toteuttamat suojelutoimet  
Suomalaisvoimin on toteutettu monenlaisia suojelutoimia ulkomailla. Pääosin nämä ovat olleet 
Norjan ja Venäjän kiljuhanhien muuton selvitystä sekä avunantoa suojelusuunnitelmien 
laadintaan eri maissa.    
 
1. Suomalaiset ovat osallistuneet kansainvälisiin havaintoretkikuntiin ja järjestäneet niitä 

säännöllisesti itsekin mm. Ruijaan, Kazakstaniin ja Venäjälle, erityisesti kerran Kuolan 
niemimaalle. 

2. Suomalaiset ovat rahoittaneet kiljuhanhitutkimusta ja suojelutoimiakin mm Iranissa, Venäjällä 
ja Virossa. 

3. Suomalaiset ovat hankkineet kalustoa venäläiselle satelliittiseurantatutkimukselle. 
4. Suomalaiset ovat olleet laatimassa kiljuhanhen suojelusuunnitelmia Kaspian Meren maille. 
5. Suomalaiset ovat laatimassa tai uusimassa kiljuhanhen suojelusuunnitelmia EU:lle, Kreikalle, 

Latvialle, Liettualle, Norjalle, Suomelle, Unkarille ja Virolle. 
6. Suomessa on järjestetty kansainvälinen kiljuhanhikonferenssi lajin suojelun organisoimiseksi. 
7. Suomalaiset ovat mukana yhteishankkeessa, joka aloittaa uudet kiljuhanhi-istutukset 

Ruotsissa kokeillen ultrakevyiden lentokoneiden käyttöä hanhien sijaisvanhempina. 
 
Suomalainen toiminta ulkomailla on todennäköisesti ollut kiljuhanhille enimmäkseen hyödyllistä 
tai ainakin vaaratonta. Tietoa on ainakin saatu lisää ja kiljuhanhi on rauhoitettu yhä useammassa 
maassa. Suomalaisten vaikutuksesta Kazakstaniin on perustettu suuri rauhoitusalue ja 
kevätmetsästystä on rajoitettu Venäjällä. Mitään havaittavaa parannusta kiljuhanhien 
menestymiseen tai niiden todellisten elinolojen parantamiseen ei suomalaisten tai kenenkään 
muidenkaan tähänastisilla toimilla ole kuitenkaan ollut. Kiljuhanhien väheneminen jatkuu 
entiseen tapaan. 
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7.4. Muiden maiden kokemuksia kiljuhanhen suojelusta 
 
7.4.1 Ruotsin aikaisemmista suojelutoimenpiteistä  
Seuraavat tiedot ovat peräisin Ruotsin kiljuhanhen suojelusuunnitelmaluonnoksesta (Andersson 
2006) 
 
Alkuperäiskanta: Kiljuhanhi on vuodesta 1964 alkaen Ruotsissa rauhoitettu metsästykseltä ja 
rauhoitus on ollut voimassa monissa muissakin maissa jo kauan. Havainnoista päätellen tämä ei 
riittänyt estämään (alkuperäisen) Fennoskandian populaation kuolemista sukupuuttoon 
Ruotsista. Tähänastiset yritykset luoda Itä-Euroopassa oleville levähdysalueille rauhallisempia 
oloja eivät myöskään ole voineet kääntää alkuperäiskannan [Norjassa] jäljellä olevan osan 
alenevaa trendiä.  
 
Palautettu kanta: Ammarnäsin jokiniittyjen restaurointi ja jatkettu laiduntaminen vaikuttavat 
ilmeisesti siihen, että kiljuhanhet käyttävät näitä alueita aikaisempaa enemmän 
kevätlepäilypaikkoinaan. Båtsjaurissa (Laisälvenin tuntumassa) harrastettu heinän niitto 
poronrehuksi on voinut vaikuttaa siihen, että kiljuhanhet ovat valinneet tämän paikan 
ravinnontankkaukseen ennen pesintää. Kiljuhanhien viimeaikainen väheneminen siellä voidaan 
mahdollisesti selittää sillä, että niitto on nyt loppunut ja laidunmaiden kunto huonontunut.  
Kiljuhanhen tarhakasvatuksella, joka aloitettiin Öster-Malmassa 1970-luvun lopulla ja jota 
sittemmin on jatkettu myös Nordens Arkissa, Gotlannissa ja Suomessa, on kehitetty menetelmä, 
jolla voidaan tuottaa kiljuhanhen poikasia istutusta varten. Projekt Fjällgåsin puitteissa 
toteutetulla kasvatuksella ja istutuksella on [Ruotsin] Lappiin eräälle alueelle onnistuttu 
palauttamaan pesivä kiljuhanhikanta. Vaikka istutuksia ei ole tehty vuoden 1998 jälkeen, on 
kanta kasvanut luontaisesti jonkin verran poikastenkin palatessa pesimään istutusalueelle. Pesivä 
kanta muodostuu nykyään vähintään 10-15 pesivästä parista.  
Projekt Fjällgåsin käyttämässä ja vuosien kuluessa kehittämässä menetelmässä, käytetään 
sijaisemona muuton kokeneita toisen hanhilajin yksilöitä, on vaiheittain kehitetty. Koska 
tavoitteena on saada istutetut kiljuhanhet muuttamaan lounaaseen talvehtimaan Hollantiin, on 
sijaisvanhempina käytetty valkoposkihanhia (Branta leucopsis). Näitä pesii nykyisin 
luonnonvaraisina sekä Skansenilla, Tukholmassa ja Öster-Malman tuntumassa sekä monilla 
muillakin paikkakunnilla Ruotsissa. Tekniikka perustuu siihen, että istutetut poikaset leimautuvat 
siihen paikkaan, missä ne oppivat lentämään, ja palaavat sinne seuraavana ja myöhempinä 
kesinä. Hanhilla ei ole perinnöllistä muuttokäyttäytymismallia ja kiljuhanhen poikaset oppivat 
muuttoreitin sijaisvanhemmiltaan. Projekt Fjällgåsin puitteissa on istutettu myös yksivuotiaita 
lintuja samalle alueelle kuin poikasetkin. Näillä nuorilla kiljuhanhilla ei ollut sijaisvanhempia, 
vaan toivottiin niiden syksyllä liittyvään istutettujen poikueiden seuraan. Kokemus osoittaa, että 
niiden paluutodennäköisyys on pienempi kuin poikasina istutettujen. Projektin hankkima taito ja 
kokemus on arvokas ja sitä voidaan soveltaa, kun Ruotsin kiljuhanhikannan kasvun ei arvioida 
voivan edistyä luontaisesti. Näin voi käydä, jos alkuperäiskanta entisestään heikkenee ja uhka, 
että se kuolee sukupuuttoon, suurenee. Jos tämän todennäköisyys on riittävän suuri, on 
priorisoitava uuden tarhakannan perustamista geneettisesti korrektista materiaalista käyttäen 
kehittyneitä kasvatusmenetelmiä.  
 
Istutetuista kiljuhanhista on koiraita jäänyt Sveanmaalle ja eteläiseen Norrlantiin ja jotkin näistä 
ovat muodostaneet pareja valkoposkihanhien kanssa. Muutamissa tapauksissa on myös syntynyt 
hybridipoikasia. Ne on ammuttu, mutta parinmuodostus on joka tapauksessa seikka, joka puhuu 
menetelmän käytön jatkamista vastaan. Pesimäalueella tällä on nimittäin seurauksena naaraiden 
ylijäämää, jonka takia naaraita jää ilman puolisoa tai niistä tulee jo pariutuneiden koiraiden 
sekundaarinaaraita, joiden pesintä näyttää onnistuvan huonosti. 
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Viime vuosina on istutuksiin kehitetty toinenkin menetelmä, jossa hanhenpoikaset leimautetaan 
ultrakevyisiin lentokoneisiin ja muuttavat ensimmäisen kerran konetta seuraamalla. Kone toimii 
siis emona, joka ohjaa poikaset levähdys- ja talvehtimisalueille. (Mooij 2001). Ensimmäiseltä 
kevätmuutollaan poikaset hakeutuvat omatoimisesti takaisin lähtöalueelle. Menetelmää on 
käytetty mm USA:ssa mutta (Ruotsissa) sitä on vastustettu liian keinotekoisena ja myös siksi, että 
sillä luotaisiin vielä uusi muuttosuunta (Saksaan!) aikaisemmin jo onnistuneesti luodun ja 
käytetyn (Hollantiin) lisäksi. Menetelmän kehittämisellä voi olla merkitystä Fennoskandiassa, jos 
alkuperäiskanta häviäisi kokonaan. Siksi Naturvårdsverket on päättänyt sallia metodin testauksen 
Västerbottenissa 2006-07. Projekti on viivästynyt lintuinfluenssaepidemian takia eikä ole selvää, 
milloin se voitaisiin toteuttaa. Projektia koskevat erimielisyydet ovat suuria.  
 
Kokemuksia uuden tarhakannan luomisesta: Muutaman vuoden ajan on tehty yrityksiä uuden 
tarhakannan luomiseksi luonnon linnuista. Norjalaisia alkuperäiseen Fennoskandian kantaan 
kuuluvia lintuja ei toistaiseksi ole ollut mahdollista saada . Venäjältä on saatu toista kymmentä 
luonnon kiljuhanhea, mutta kovin suurta lisämäärää ei ole luvassa. Tämä on riittämätön määrä 
geneettisesti monimuotoisen tarhakannan perustamiseksi (Ks. 5.2.3.). 
 
Toimintaa ulkomailla:  
a) Lentokoneiden käyttöä valkoposki- ja kiljuhanhienmuuton ohjaukseen on 1990-luvun lopulla 

kokeiltu käytännössä yhteistyössä ranskalaisen työryhmän kanssa. Lento suuntautui 
Nyköpingin Öster-Malmasta Saksaan.(Moullec )  

b) WWF Ruotsi on toteuttanut projektin, jossa Aunuksen peltoja kunnostettiin hanhille ja 
maataloudelle parempaan kuntoon. 

c) Komin tasavallassa Euroopan puoleisella Venäjällä kartoitettiin kiljuhanhikanta Pienmaan 
ja Isonmaan (Malo- ja Bolšezemelskaja) tundralla.  

 
 
7.4.2 Norja.  
Norjassa kannan vähittäistä hiipumista on seurattu tarkasti ja perustettu www-sivusto, jolta saa 
tulokset keskitetysti. Ei kuitenkaan ole tehty mitään konkreettista kiljuhanhen suojelemiseksi. 
Erityisesti Varanginvuonon ja Porsanginvuonon kiljuhanhialueet ovat edelleen puutteellisesti 
suojellut. Norja on vaatinut Ruotsin kiljuhanhien pyydystämistä pois maastosta [Viite: 
Alkuperäisdokumentti].   
 
7.4.3 Venäjä ja Keski-Aasia. 
Tämä selostus on lyhennelmä Jevgeni Syroechovski nuoremman Lammilla 2005 pitämästä 
esitelmästä. (AEWA 2005). 
 
Kiljuhanhia on viime aikoina tutkittu mm. Putoranan tasangolla, Kalmykiassa, Azerbaijanissa, 
Tsuktsien niemimaalla ja Vorkutan alueella. Tunnetusti satelliittiseuranta on paljastanut Samur-
joen deltan merkityksen lajille sekä yhden muuttoreitin Irakiin, mutta koko kuvio on 
mutkikkaampi ja uutta satelliittitutkimusta suunnitellaan Putoranalle. Läntisen populaation 
tärkeimpiä talvehtimisalueita ja itäisen populaation muuttoreittejä ei tunneta, ja 80 prosenttia 
pesimäalueistakin ovat vielä hämärän peitossa. Pääasialliset uhkakuvat liittynevät muuttoon ja 
talvehtimiseen, mutta tarkkoja mekanismeja ei niitäkään edelleenkään tiedetä. 
 
Venäjällä valmistellaan suojelusuunnitelmaa, jota on tarkoitus käsitellä syksyllä 2005 Pietarin 
konferenssissa. Tarkoitus on ainakin jatkaa kenttätutkimuksia, satelliittiseurantaa ja 
geenitutkimuksia ja luoda GIS tietokanta kiljuhanhen esiintymisestä. Tärkeimmille 
levähdyspaikoille halutaan suojelualueiden verkosto. Venäjällä suojelun perusedellytys on 
yhteistyö metsästäjien kanssa. Suunnitelman teossa yhteistyökumppaneinamme ovat AEWA ja 
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RBCU. 
 
7.4.4 Kazakstan. 
Uusinta tietoa saa esim. Sergei Yerokhovin artikkelsita (2008). Keskeinen tieto on, että 
rauhoitusalueita on perustettu, mutta metsästys jatkuu, koska kiljuhahea ei osata erottaa 
tundrahanhesta 
 
7.4.5 Alankomaat.  
Arktisten hanhien pääjoukot talvehtivat Alankomaissa ja niiden ympäristössä. Maa on johtavassa 
asemassa hanhien suojelussa. Tiheään asutussa maassa voimakkaat toimet metsästyksen 
rajoittamiseksi ovat osoittautuneet tehokkaiksi: talvehtivien hanhien määrät ovat 
moninkertaistuneet. Keskustelua käydäänkin jo rajoitetun metsästyksen aloittamisesta uudelleen 
mm. peltovaurioiden vähentämiseksi ja merihanhikannan kasvun hillitsemiseksi. 
 
Pääosa Alankomaissa talvehtivista kiljuhanhista kuuluu Ruotsissa pesivään kantaan. EU:n 
tuomioistuimessa tehdyn päätöksen mukaan ne ovat luonnonvaraisia kiljuhanhia, joten 
Alankomaiden valtio on velvollinen luonaan niille EU:n määräysten mukaiset SAP- 
erityissuojelualueet, jotka onkin perustettu. 
 
Yksittäisiä Venäjän/Norjan kannan kiljuhanhia tavataan Alankomaissa kuten Saksassakin, mutta 
ne esiintyvät hajanaisesti ja erillään Ruotsin kannan parvista SAP-alueiden ulkopuolella. 
[Koffijberg et al. 2005]   
 
7.4.6. Saksa 
Kiljuhanhia talvehtii säännöllisesti Saksassa (Ks. 4.4.4).  
Saksassa metsästyslainsäädäntö on osavaltiokohtaisesti vaihtelevaa eikä aivan kaikissa 
osavaltioissa ole vielä riittävää muodollista suojelun tasoa.  
Vapaaehtoisjärjestö Aktion Zwerggans koordinoi kiljuhanhien kasvatusta Saksassa ja 
suurprojektia niiden istuttamisesksi Skandinaviaan. Mm. lintuinfluenssakohu ja epäilykset 
tarhalintujen sopivuudesta istutukseen ovat viivyttäneet hanketta, jolla ei vielä ole yhtään 
kiljuhanhea maastossa Suomessa eikä Ruotsissa. Asia korjaantunee vuonna 2008. 
 
7.4.7. Muut maat 
Kiljuhanhelle on perustettu suojelualueita ja niiden määrää on seurattu ainakin seuraavissa 
maissa: Unkari, Kreikka, Viro, Turkki.  Lähempiä tietoja näistä toimista ja niiden seuraukista saa 
WWF Suomelta, joka on yhteistyössä laatimassa kiljuhanhen suojelusuunnitelmaa useisiisn näistä 
maista.  
 
7.5. Tärkeitä puutteita tiedoissamme 
 
7.5.1. Yleistä 
Kiljuhanhen suojelun kannalta oleellisin tiedon puute on, että suuri osa muuttolevähdys- ja 
talvehtimisalueista on joko paikallistamatta tai mahdollisten uhkien osalta huonosti tunnettu. 
Kiinassa Dongting-järvellä talvehtivien kiljuhanhien muuttoreiteistä tunnetaan vain vähäinen 
haara eikä Jakutian pesimäalueita juuri lainkaan (Barter et al 2004). Kazakstanin kautta syksyllä 
muuttavan joukon talvehtimisalueet ovat tuntemattomia, samoin lähes koko kevätmuutto. 
 
7.5.2. Norjan kiljuhanhia koskevia tiedonpuutteita 
Yleiset puutteet koskevat pitkälti edelleen myös Venäjän kiljuhanhiin verrattuna hyvin tunnettuja 
Norjan kiljuhanhia.  
• Ei tiedetä, miksi Norjan kanta vähenee nopeammin kuin Venäjän kanta.  
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• Vai väheneekö Venäjänkin kanta yhtä nopeasti?  
• Onko tilanne huonontunut Itä-Euroopan muuttoreitillä enemmän kuin syvemmällä entisessä 

Neuvostoliitossa?  
• Miksi kiljuhanhi kuoli Suomesta ennen kuin Norjasta?  
 
Norjan kiljuhanhien syysmuuttoreittejä arvellaan olevan kaksi, mutta ei tiedetä niiden tarkkaa 
kulkua, levähdysalueita eikä miten kiljuhanhet jakautuvat niille. Konkreettisesti pitäisi heti 
elektronisella seurannalla selvittää Norjan lintujen kaikkien esiintymisalueiden sijainti ja sitten 
paikan päällä niiden suojelutila ja uhat. Levähdysalueiden ja muuttoreittien paikantamiseksi 
tarvitaan kiljuhanhien rengastusta ja ennen kaikkea elektronista seurantaa. Uusien alueiden 
paikantamisen onnistuttua tarvitaan maastoinventointia silloin, kun kiljuhanhet esiintyvät 
paikalla, sekä suojelutilanteen ja uhkatekijöiden analysointia esimerkiksi Irakissa Eufratin 
suistoalueilla.  
  
1. Keväisin 80 % Virossa tai Perämeren rannikon levähdysalueilla havaituista kiljuhanhista 

tavataan Porsanginvuonolla. Ennen Porsanginvuonoa seurannasta katoavien kiljuhanhien 
pesimäalueita ei tiedetä. Hieman suurempi osa, noin 30 % yksilöistä tavataan 
Porsanginvuonolla, mutta ei Virossa eikä Perämerellä. Näiden yksilöiden kevätmuuttoreittiä 
ei tiedetä. 

2. Miksi Kerkin-järvellä on nuorten lintujen ossuus jopa alempi kuin Norjassa keväällä? 
Osaammeko esittää minkäänlaista arviota siitä, kuinka suuri osa Norjan linnuista valitsee 
minkäkin reitin? Asia ei ehkä ole relevantti, mutta voi sitä ollakin. Koska arvailu menee 
ristiin, on luultavasti mahdotonta  selvittää tätä perusasiaa nykyisestä tai lähitulevaisuuden 
havaintoaineistosta. ? 

3. Norjan lintujen muuton kokonaiskuvan saamiseksi olisi syytä kuvailla lähemmin Venäjän 
lintujen muuttoa, johon Norjan lintujen kumpikin esitetty muuttoreitti liittyy. Unkarissahan 
on enemmän kiljuhanhia kuin Norjassa, vallankin rengastamattomia?. Entä Evroksen ja 
Kerkinin alueilla? On vielä mietittävä, miten tämä muuton kuvailu nivelletään globaalikantaa 
koskevaan tietoon.  

4. Venäjän Kaninin niemimaan syyslevähdysalueen suojelustatus ja uhat sekä lepäilevien 
kiljuhanhien määrä ja jakauma Norjan ja muihin lintuihin. 

5. Venäjällä Kuolan niemimaalla pesivien kiljuhanhiparien lukumäärä ja suojelutila. 
6. Toistaiseksi tuntemattomat mahdolliset merkittävät levähdysalueet erityisesti Kaninin 

niemimaan ja Unkarin Hortobágyn välillä.  
7. Kazakstanin ja Kreikan välillä mahdollisesti sijaitsevat levähdysalueet (Etelä-Venäjä, 

Ukraina, Romania, Bulgaria); näiden alueiden suojelustatus ja uhat 
8. Kazakstanin syysmuuttoreitillä Objoen ja sen eteläisten sivuhaarojen varsilta paikallistettujen 

levähdyspaikkojen merkitys, suojelustatus ja uhat sekä Kazakstanin ja Kreikan väliltä (Etelä-
Venäjä, Ukraina) paikallistettujen levähdyspaikkojen merkitys, suojelustatus ja uhat. 

9. Venäjällä rengastettujen yksilöiden satelliittiseurannassa paikallistettujen levähdys- ja 
talvehtimispaikkojen merkitys, suojelustatus ja uhat 

10. Kummallakin syysmuuttoreitillä sen selvittäminen, missä Norjan linnut talvehtivat (kylminä 
talvina) 

11. Itä-Euroopan kevätmuuttoreitillä mahdolliset merkittävät levähdysalueet Unkarin Hortobágyn 
ja Länsi-Viron välillä ja ehkä Länsi-Viron ja Pohjois-Norjan välillä 

12. Kreikassa havaituista vain 10% on nuoria (WWF). Tämäpä kummallista! Jos todella poikueet 
valitsevat läntisemmän reitin, niin pitäisihän noita olla ennemmän. Ja sitten on selvää, että ne 
ammutaan jo syksyllä! 

Puutteet olemassa olevien aineistojen analysoinnissa 
1. Suomen Lapissa kerätty aineisto kiljuhanhen poikastuottoon vaikuttavista tekijöistä 

(fenologia, takatalvet, kettujen määrä, vaihtoehtoisen saaliin eli pikkunisäkkäiden ja lintujen 
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tiheys, porojen määrä) tulisi käsitellä ja julkaista. 
2. Aiheuttaako muiden hanhien mahdollinen paikallinen runsastuminen ongelmia vähälukuiselle 

kiljuhanhelle pesimä-, talvehtimis- tai levähdysalueilla? Vai hyötyvätkö ne toisista hanhista? 
3. Levähdys- ja pesimäpaikoilla Suomessa kerätty tieto kiljuhanhen käyttäytymisestä, kuten 

reagointi ihmisten ja petolintujen aiheuttamaan häiriöön tulisi käsitellä ja julkaista. 
4. Kiljuhanhialueiden kasvillisuudessa tapahtuneet muutokset pitäisi koota 
Muut lisätutkimustarpeet 
1. Muuttolevähdys- ja talvehtimispaikoilla kiljuhanhiparvien tai -ryhmien sijoittuminen 

hanhilaitumilla suhteessa muihin hanhiin: joutuvatko pienet ja/tai vähälukuiset kiljuhanhet 
reunoille ja tämän vuoksi esim. alttiiksi metsästykselle (tai pedoille). (Kazakhstanin aineisto 
on olemassa 11 vuodelta) 

2. Fenologia muuttolevähdyspaikoilla: miten muuttoaikataulu ja levähdyspaikkojen 
muutonaikaiset olosuhteet ovat muuttuneet 1900-luvun alusta 1980-luvulle ja 1980-luvulta 
viime vuosiin, ja miten tilanne kiljuhanhen suojelun kannalta tulee muuttumaan 
ilmastomallien ennusteiden mukaan. (Kazakhstanin aineisto on olemassa 11 vuodelta) 
 

7.5.3. Istutusmahdollisuuksia koskevia tiedonpuutteita  
 
Istutusten kannalta olennaisia tietoja ovat ainakin seuraavat: 
 
Istutuksen/tarhauksen tarvetta koskevat kysymykset:  
1. Miten todennäköistä on, että kiljuhanhen suotuisa suojelutila Suomessa voidaan saavuttaa 

ilman istuttamista? Jos todennäköisyys on pieni, tarvitaan istutusta. Tämä ratkeaa 
ensisijaisesti analysoimalla Norjan ja Ruotsin, periaatteessa Venäjänkin kiljuhanhia koskevia 
tietoja (Luku 8). Kohdassa 7.5.2. mainittuja uusia tietoja tarvitaan vain tarkennuksiin ja 
kontrolliin.) Onko seuraava päättely oikea: 1980-luvulla oli tilanne, jossa istutus katsottiin 
tarpeelliseksi, mutta nyt on 10 % senaikaisista kiljuhanhista jäljellä, joten istutus ei enää ole 
tarpeellista. 

2. Miten todennäköistä on, että istutuksin onnistutaan saavuttamaan Suomen kiljuhanhen 
suotuisa suojelutaso? Selvitysmenetelmänä on Ruotsin vastaavaan projektiin sekä 
kotimaiseen kokemusaineistoon. Hankkeiden välisten erojen analysointi. 

Tarhauksen edellytyksiä koskevat kysymykset: 
1. Miten suuri tarhakanta tarvitaan ja kuinka pitkäksi ajaksi? Taustatietoina tarvitaan 

istutustavoite, kiljuhanhien poikastuotto, lisääntyminen ja kuolleisuus tarhassa sekä kohdasta 
5.7.1. geneetikkojen arvio tarhakannan minimikoosta. 

2. Millä aikataululla ja hinnalla on mahdollista hankkia riittävän paljon tarhaukseen sopivia 
kiljuhanhia ja ylläpitää niitä istutusprojektin ajan. On selvitettävä tuonti Ruotsista, Norjasta, 
Venäjältä, Saksasta tai kotimaisen tarhakannan käyttö, laatu, hinta, määrät ja ajoitus. 

3. Millä aikataululla ja hinnalla on mahdollista pystyttää tarvittavat kiljuhanhitarhat? Mitkä 
tekijät vaikuttavat paikan ja paikkakunnan valintaan? 

4. Millä aikataululla ja hinnalla on mahdollista kouluttaa ja palkata tarvittava henkilökunta? 
Istutuksen edellytyksiä koskevat kysymykset: 
1. Sopivan istutusalueen selvittäminen  
2. Sijaisemojen hankintamahdollisuuksien selvittäminen ja sijaisemojen edullisen 

muuttokäyttäytymisen varmistaminen  
3. IUCN:n ohjeiden mukaiset tarkastukset, mm. istutuksen vaikutus muihin lajeihin, alueen 

ihmisten sosioekonominen tila, asukkaiden suostumus jne. (Liite IUCN) 
Seurannan tarve, aika ja mahdollisuudet 
1. Satelliittiseurannan toteutuksen mahdollisuudet ja kustannukset 
2. Puhelinseurannan toteutuksen mahdollisuudet ja kustannukset 
3. Värirengastus ja kaularenkaat. 
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4. Muut tavat. 
Kustannusanalyysi 
1. Kulut 
2. Rahoitusmahdollisuudet 
 
 
8. Ennusteet ja kehitykseen vaikuttaminen 
 
Kohdassa 8.1. lasketaan ja kuvataan kiljuhanhikantojen tulevaa kehitystä olettaen, että ei 
tapahdu olennaista muutosta nykyisiin trendeihin. Kohdassa 8.2. lasketaan suojelutoimien 
vaikutuksia. 
 
 
8.1. Nollaskenaario: kiljuhanhen tulevaisuusnäkymät 
 
Ennusteiden laatimiseksi on hyvä tietää numeerisesti nykytilanne, siinä tapahtuvat muutokset, 
niiden syyt ja toisinaan myös niiden todennäköisyydet. Tähän tarvitaan kenttätutkimusten tuomaa 
tietoa. Tiedoista voi laskea, miten monta kiljuhanhea missäkin on viiden vuoden kuluttua, jos 
nykyinen kehitys jatkuu. Pitää myös laskea, mitä olisi muutettava, ja kuinka paljon. Kuinka 
paljon esimerkiksi aikuiskuolleisuuden olisi alennuttava, jotta Norjan kiljuhanhet lakkaisivat 
vähenemästä?  
Haluttaessa voisi myös laskea, kuinka monta prosenttia Pohjolan hanhista polveutuu 20 vuoden 
kuluttua Norjan kannasta, kuinka monta Ruotsin nykykannasta ja kuinka monta mahdollisista 
omista istutuksistamme. 
 
8.1.1. Kiljuhanhen maailmanlaajuinen taantuminen 
 

 
 

Kuva 19: Kiljuhanhien globaalin lukumäärän pitkäaikainen kehitys 
 
 
 

Kuvan 19 diagramma esittää kiljuhanhen vähenemishistorian vain likimain, sillä tarkkoja lukuja 
ei tunneta. Tulevaisuuden ennustekin on vain suuntaa antava, sillä se perustuu tässä kuviossa vain 
tähänastisen trendin jatkumiseen. Pääasia kuitenkin näkyy: Kiljuhanhet vähenevät kaikkialla 
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tasaisesti muutaman prosentin vuosivauhtia, nopeinta väheneminen on Euroopassa 
(Skandianviassa noin 5%) ja hitainta Aasian itäpuoliskossa. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon 
Kiinassa ja Venäjälläkin tapahtuvat nopeat ympäristömuutokset, jotka eivät ole kiljuhanhelle 
edullisia. Hanhet voivat siis alkaa hävitä paljon tässä ennustettua nopeamminkin.  
 
8.1.2. Euroopassa pesivien kiljuhanhien tulevaisuus 
 

 
Kuva 20: Euroopan kiljuhanhien lukumäärän kehitysennuste 

 
Kuvan 20 diagramman ennuste perustuu tähänastisen trendin jatkumiseen ilman istuttamista tai 
muuta asioiden kulkuun puuttumista. Vihreällä (NOR) on merkitty Norjassa vielä pesivät 
kiljuhanhet, sinisellä (SWE) Ruotsiin istutuksin luotu kasvava kiljuhanhikanta, Mustalla (RUS) 
Euroopan puoleisen Venäjän kanta ja keltaisella (CAP) Ruotsiin hiljattain Venäjältä tuoduista 
linnuista perustettava uusi tarhakanta. 
 

 
Kuva 21: Euroopan kiljuhanhien lukumäärän pitkäaikainen kehitysennuste 

 
 
Laskemalla edelleen eteenpäin nykyisillä vuosittaisilla kasvu/vähenemisprosenteilla saa 
ennusteen, jonka mukaan Ruotsiin istutuksin luotu kanta ohittaa koossa Euroopan puoleisen 
Venäjän kannan noin vuonna 2030. Kumpikin olisi suuruusluokkaa 300 yksilöä. Norjan kanta 
puoliutuu aina vuosikymmenessä, jos nykytrendi jatkuu. Vuonna 2050 olisi laskun mukaan 
jäljellä 4 lintua eli teoriassa yksi pesivä pari. Näin pitkän ajan ennusteet ovat kyseenalaisia – 
vuoteen 2050 mennessä moni arvaamaton seikka, kuten vaikkapa odotettu ilmastonmuutos, 
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saattaa vaikuttaa kiljuhanhen menestymismahdollisuuksiin. 
Myös Ruotsin uusi tarhakanta on esitetty kuvassa 21. Vuoteen 2030 mennessä se voisi kasvaa 
noin 200 lintuun, jos sitä ei lainkaan rasitettaisi ottamalla poikasia istutuksiin. Tämä edellyttäisi 
kallista täysitehoista kasvatusta. Vasta noin 300 linnun tarhakanta on riittävä geneettisen 
monimuotoisuutensa säilyttämiseen. Tämän tarhakannan perustajayksilöitä on tosin liian vähän: 
tarvittaisiin täysin riippumatonta 100 yksilöä. (Ks. ...) 
 
8.1.3. Kiljuhanhen mahdollinen leviäminen Suomeen 
Kiljuhanhen suojelun tavoitteena on lajin suotuisan suojelutason saavuttaminen Suomessa. Tämä 
merkitsee erityisesti lajin palauttamista pesimään elinkykyisenä kantana. Tavoite voidaan 
saavuttaa vain immigraation avulla joko siten, laji leviää Suomeen muualta tai sitten kiljuhanhia 
on istutettava. Tässä kohdassa arvioidaan lajin luontaisen leviämisen todennäköisyyttä ja 
leviämissuuntia maakohtaisesti.  
 
Ruotsin kannan leviäminen. Ruotsin kanta, nykyisillään 100 lintua, jatkaa 3-5% vuotuista 
kasvua riippuen siitä, jatkuvatko istutukset Ruotsissa, jolloin vuonna 2028 Ruotsin kanta on 
enintään 300 lintua. Tämä ei riitä aiheuttamaan mitään leviämispainetta muualle kuin 
muuttoreitin varrelle, joka ei kulje Suomen yli.  Hyvin pitkällä ajalla Ruotsin kanta kuitenkin 
kasvaa nykytrendien jatkuessa merkittävän suureksi, jolloin sen leviäminen Suomeen voisi toivoa 
50 - 100 vuoden kuluttua. Ruotsin luonnonvaraiseen istutuksin vahvistettuun kiljuhanhikanntaan 
kuuluu valtaosa Suomen lähialueiden kiljuhanhista. Olisi tarpeen arvioida, voiko se levitä 
Suomeen (toivottiinpa sitä tai ei). Tämä kohta on erityisen tärkeä, koska nykytrendissä Ruotsin 
kanta korvaa pitkällä aikavälillä kaikki muut luonnonvaraiset kannat ainakin Euroopassa – 
Venäjä mukaan lukien. Näin käy erityisesti siinä tapauksessa, että istutusasialle ei tehdä mitään. 
Ruotsin kiljuhanhikannan demografisten parametrien muuttumista on tosin vaikea ennakoida, 
muutosuhkanahan on jopa kiljuhanhien tahallinen hävittäminen Ruotsista, jota on ehdotettu.  
 
Norjan kannan leviäminen. Norjan kannan- keväällä 2007 30 lintua - vähenemisnopeus on 2-
5% riippuen siitä, onko Itä-Euroopan muuttoreitillä toteutettavilla suojelutoimilla hyvin suuri 
teho vai ei. Vuonna 2028 Norjassa on toimenpiteiden onnistumisesta ja tehosta riippuen jäljellä 
18-33 kiljuhanhea, eli 25-50 % nykykannasta eli 4-6 paria. Ruotsin istutuksista tiedetään, kuinka 
hitaasti kiljuhanhet leviävät ydinalueelta ympäristöön. Leviämispaine Norjasta Suomen suuntaan 
on siis joka tapauksessa olematon.  
 
Venäjän kannan leviäminen. Euroopan puoleisen Venäjän kanta, nykyisillään alle 1000 lintua, 
ei sekään osoita mitään merkkejä leviämisestä Suomeen eikä kasvamisesta, vaan on supistumassa 
muutaman prosentin vuosivauhtia. Pääosa kannasta pesii sitä paitsi Vienan meren itäpuolella, ei 
Kuolassa, jonka kiljuhanhista tiedetään vähän erityisesti siksi, että ne eivät keväisin lepäile 
Porsanvinvuonolla yhdessä Norjan lintujen kanssa, vaan – jos ovat olemassa – muuttavat eri 
reittiä. On vaikea kuvitella Kuolan kiljuhanhia voitavan suojelutoimin lisätä niin merkittävästi, 
että leviäisivät Suomeen. Toimia tilanteen parantamiseksi ei myöskään ole suunnitteilla. Suomen 
spontaania uudelleenkolonisaatiota Venäjältä käsin on turha odottaa. 
 
Yhteenveto. Kiljuhanhien omatoiminen leviäminen muista maista Suomeen ei siis tapahdu 
ainakaan puoleen vuosisataan, ellei ihmisen puutu tapahtumien kulkuun lähialueellamme. 
Tilannehan voisi tietenkin teoriassa muuttua vaikkapa sellaisesta syystä, että Kuolassa 
aloitettaisiin ruotsalaistyyppiset istutukset. Myös ruotsalaistyyppinen istutus Norjaan voisi 
onnistuessaan riittää kiljuhanhen vakiintumiseen ainakin Enontekiölle, koska muuttoreitti 
Ruijasta Hollantiin tulisi kulkemaan Käsivarren yli. Mitään tällaista ei kuitenkaan ole 
suunnitteilla. Sen sijaan Ruotsin istutusten pikainen jatkaminen ja tehostaminen on odotettavissa. 
Todennäköinen kehityksen kulku onkin se, että Norjan ja Venäjän kiljuhanhikannat hiipuvat pois 
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ja Ruotsin kanta aikanaan kasvaa lisäistutusten voimin niin suureksi, että sen leviäminen 
pohjoiseen ja itäänkin alkaa käydä mahdolliseksi.   

 
 
8.2. Pyydystämisen, tarhauksen ja istuttamisen numeeristen vaikutuksen ennustaminen 
 
Kuten luvussa 9 osoitetaan, ovat pyydystys- ja istutustoimenpiteet ainoita, joista on odotettavissa 
mitattavan suuruinen vaikutus kiljuhanhikantojen kokoon. Seuraavassa nämä vaikutukset 
lasketaan tarkasti.  
 
8.2.1. Ennusteiden periaate 
Kiljuhanhen palauttaminen Suomeen istutuksin on kallis ja monimutkainen tehtävä. On syytä 
ensin harkita, tarvitaanko istuttamista ollenkaan ja jos tarvitaan, miten ja milloin se tulisi tehdä. 
Laskennallisesti pystymme vastaamaan seuraavantyyppisiin kysymyksiin: Mitä tapahtuu 
Norjassa, Venäjällä ja tarhassa, jos puutumme asiain kulkuun siirtämällä sieltä vuosittain 
vaikkapa 15 poikasta tarhaan Mitä tapahtuu tarhalla, jos joka vuosi istutetaan kaikki saatavissa 
olevat poikaset maastoon? Mitä tapahtuu, jos ensin pidetäänkin poikaset tarhalla ja lisätään 
tarhakanta tosi suureksi? Mikä näiden toimintatapojen välimuoto olisi tehokkain, taloudellisin tai 
nopein? Tai turvallisin? Entä kannattaako poikasten tuonti Venäjältä? Mutta mikä on 
istuttamisen tavoite? Entä sen hinta? Ajatellaanko hinta rahana vai ehkä Venäjän kiljuhanhina? 
Yksittäisen kiljuhanhikannan - vaikkapa Hämeenkosken tarhalla olevan - kehitys riippuu hanhien 
nykyisestä lukumäärästä, vuotuisesta kuolleisuudesta ja pesimätuloksesta sekä lintujen tuonneista 
ja poistoista. Tarkempi ennuste saadaan, kun muistetaan, että kiljuhanhi pesii vasta kolmantena 
kalenterivuotenaan ja otetaan huomioon erikseen poikasten, nuorten ja aikuisten lintujen 
lukumäärä ja kuolleisuus. Tällä päästäänkin jo pitkälle, ja näin on alla esitellyt ennusteet laadittu. 
Kokemus osoittaa, että sellaiset mutkikkaammat mallit, joissa on mukana satunnaiset vaihtelut tai 
kuolleisuuden nousu linnun ikääntyessä antavat käytännössä samoja ennusteita kuin tämä 
yksikertaisempikin - itse asiassa vain hiukan pessimistisempiä, kuten matemaattisen teorian 
mukaan pitää ollakin. Ruotsin kannan seuranta on osoittanut, että tehdyt ennusteet toimivat 
riittävän tarkasti. Ero havaintoihin vuosina 1999-2005 oli suuruusluokkaa 10%. (Wetlands 
International GOOSE 2003 – vielä julkaisematon konferenssiraportti.)  
 
8.2.2. Ennusteiden taustatiedot 
Seuraavaan taulukkoon on koottu alla olevissa ennusteissa käytetyt lukuarvot kuuden eri 
kiljuhanhikannan ominaisuuksille. Pesimätulosindeksi ilmaisee, kuinka monta lentopoikasta 
aikuinen kiljuhanhi (ei siis pari eikä pesä) tuottaa keskimäärin vuodessa. 
 
 Norja Venäjä Ruotsi Suomi Tarha / R Tarha / S 

kuolleisuus 1. v (%)  
78 

 
76 

 
25 

 
25 

 
20 

 
20 

kuolleisuus 2. (%)  
16 

 
13 

 
20 

 
20 

 
12 

 
12 

aikuiskuolleisuus (%)  
16 

 
13 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

pesimätulosindeksi  
0,5 

 
0,5 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,35 

 
0,35 

yksilömäärä keväällä 
2007       

 
Taulukko 4: Ennusteiden taustadata 
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Ennusteisiin on mallinnettu Norjan ja Venäjän alkuperäiskannat, Ruotsiin istutettu kanta, 
Suomeen istutettava kanta sekä kaksi eri tavoin hoidettavaksi ajateltua tarhakantaa, joita mallissa 
sanotaan Suomen ja Ruotsin tarhakannaksi. Kuusi kantaa ovat yksinkertaistus todellisesta 
tilanteesta, onhan esimerkiksi Saksassakin tarhakanta ja Venäjä ulottuu Aasian puolelle. 
Ennusteen eri kannoilla on erilaiset kasvuluvut. Yllä taulukoidut on keväällä 2007 päivitetty 
vastaamaan havaintoja. Seikkaperäinen perustelu kirjallisuusviitteineen on nähtävissä Wetlands 
Internationalin vuoden 2007 kiljuhanhikokouksen asiakirjat sisältävässä internet-osoitteessa 
http://www.piskulkaconf.tk/. (lähteet WWF, IUCN, Wetlands International, BirdLife, RGG) 
Suomen tuleva kanta on ajateltu samanlaiseksi kuin Ruotsissa elävä, siis lounaaseen muuttavaksi. 
Kummankin maan tarhaolosuhteet oletettu samanlaisiksi. 
Mallissa - ja todellisuudessa - lintujen pyynti luonnosta samoin kuin istutukset ovat hanhien 
siirtelyä kannasta toiseen. Ennusteen laatimiseksi valitaan, kuinka monta poikasta kunakin 
vuonna halutaan siirtää paikasta toiseen. Laskut tekevä Excel-ohjelma on saatavissa internet-
osoitteesta http://www.piskulkaconf.tk/. Kuka tahansa voi testata omien suosikkitoimenpiteidensä 
vaikutuksen kiljuhanhen tulevaisuuteen. Tulokset näkyvät tolppadiagrammeina, joihin piirtyvät 
kuuden kannan kiljuhanhien kehityskulut sekä mahdollisten istutusten vuosittaiset määrät. 
Muutamia tuloksia on ohessa. Laskija voi haluamiensa istutustoimenpiteiden lisäksi itse syöttää 
koneelle myös muutoksia yllä olevassa taulukossa mainittuihin perusoletuksiin. Näin voi itse 
testata vaikkapa, miten Norjan kannan aikuiskuolleisuuden aleneminen 12 prosenttiin vaikuttaisi 
kannan kehitykseen tai kuinka korkeaan pesimätulokseen tarhalla pitäisi päästä, jotta se voisi 
vuonna 2020 tuottaa 30 poikasta istutettavaksi. 
 
8.2.3. Esimerkkiskenaarioita 

 

 
Kuva 22: Jos ei istuteta ollenkaan, kiljuhanhi kuolee Norjasta ja vähenee nykyisestä 600 

linnusta 300 lintuun Euroopan-puoleisella Venäjällä. Ruotsiin istutettu kanta kasvaa, mutta 
sen kasvu ei vielä korvaa Venäjän kannan vähenemistä. 
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Kuva 23: Ruotsin 200 parin tavoite ei voi toteutua ilman, että istutuksiin käytetään pääosin 
nykyistä tarhakantaa. Venäjältä suunniteltu 30 linnun tuonti ei riitä. Sama koskisi sadan 

parin tavoitetta Suomeen. 
 

 
Kuva 24: Täysimittainen istutusohjelma riittää tavoitteiden saavuttamiseen, jos kaikkia 

käytettävissä olevia tarhalintuja käytetään emolintuina ja Ruotsin nykyinen kanta kasvaa 
edelleen. Vaikka emme tiedä miten pelastaa Venäjän kanta, saadaan ainakin aikaan 

varakanta Euroopan Unionin puolelle ja itse asiassa jopa koko Euroopan kiljuhanhien 
kokonaismäärä kasvaa. 

 
 
9. Suojelumenetelmiä 
 
9.1. Tavoitteet 
 
Arvioitaessa kiljuhanhen suojelun vaihtoehtoisia menetelmiä on pidettävä mielessä edellisissä 
luvuissa esitetyt tosiasiat, joiden varaan suojelusuunnitelma on rakennettava. Lisäksi tarvitaan 
tavoite sekä käsitys toimenpiteiden kustannuksista ja niihin tarvittavasta ajasta.  
 
Virallinen tavoite on kiljuhanhen suotuisan suojelutilan saavuttaminen 20 vuodessa. 
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Yksityiskohtaiset tavoitteet välietappeineen määräytyvät ja kiinnitetään, kun laaditaan 
varsinainen suojelusuunnitelma. Tässä selvityksessä ”suotuisa suojelutila” tulkitaan noin 100 
pesiväksi pariksi. Tässä luvussa esitellään ajateltavissa olevat suojelutoimet laskien niiden 
vaikutuksia ja kustannuksia (tästä saadaan hinta hanhelle) sekä toteutukseen tarvittavaa aikaa. 
 
Alustavaa suuntaviivaa tavoiteohjelmaksi voi myös katsoa naapurimaassamme Ruotsissa jo 
laaditusta suojelusuunnitelmaluonnoksesta, jonka muotoutumiseen kaikilla suomalaisillakin 
osapuolilla on ollut sanansa sanottavana. Aloitamme siteeraamalla Ruotsin tavoitteita. Seuraava 
ohjelmaluonnos on kirjoitettu ennen kuin paljastui istutuksien kannalta myönteisiä uusia tietoja. 
Väliotsikointi kääntäjän. 
 
9.1.1. Vertailukohde: Ruotsin tavoiteohjelma 
 
Päätavoite: Jotta kiljuhanhen voisi sanoa saavuttaneen suotuisan suojelutilan Ruotsissa 
vaaditaan, että pesivien parien määrä on vähintään 200. Lajin levinneisyysalueen pitää olla 
nykyistä vähemmän sirpaloitunut Fennoskandiassa ja Venäjän länsiosissa.  
 
Yleiset toimenpiteet: Jotta nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa, on tehtävä tiettyjä toimenpiteitä. 
Ennen kaikkea täytyy lajiin sen nykyisillä muuttoreiteillä kohdistuvan metsästyksen loppua ja 
kiljuhanhelle on taattava turvallisempia talvehtimispaikkoja. Samalla on biotooppimenetykset 
saatava vähenemään ja lisää kiljuhanhen käyttämiä alueita on saatava lajille sopivan hoidon 
piiriin. Tähänastiset toimet eivät ole antaneet Norjan kannalle toivottua tulosta. Kun otamme 
huomioon, että Norjan kanta on yksilömäärältään köyhä ja vähenevä sekä sen seikan, että 
erityisesti kiljuhanhinaaraat ovat voimakkaasti kotipaikkauskollisia, on epätodennäköistä, että 
kiljuhanhi pystyisi leviämään Ruotsiin spontaanisti ennustettavissa olevassa ajassa. 
 
Tarhaustarve: Norjan kannan vähetessä lisääntyy tarve ottaa Fennoskandian kannan kiljuhanhia 
tarhattavaksi ja istutettavaksi. Rekolonisaation mahdollisuudet muuttuvat minimaalisiksi, jos 
tämä kanta häviää ilman, että niitä on otettu turvaan kasvatettavaksi ja istutettavaksi.  
 
Ruotsin kannan suojelutarve: Ruotsiin istutuksin palautettu kanta on kylläkin kasvanut jonkin 
verran, mutta se on edelleen kansallisella tasolla luokiteltu vaarantuneeksi (Akut hotad) 
(Gärdenfors 2005). Jotta ohjelman tavoite voitaisiin saavuttaa, on toimittava ensi sijaisesi sen 
hyväksi, että Fennoskandian kanta kasvaisi ja rinnan sen kanssa luotaisiin uusi tarhakanta, joka 
perustuisi geneettisesti korrektiin materiaaliin (Fennoskandian tai Venäjän lintuihin). Kun 
sellainen tarhakanta on luotu, on suurella todennäköisyydellä kiljuhanhen uudelleen istutus oleva 
ajankohtainen. Tulevien istutusten periaatteista on vielä keskusteltava. Eri osapuolten välistä 
yhteistyötä edistäviä toimenpiteitä täytyy myös priorisoida.  
 
Päätöksenteko: Palautetun kannan tulevaisuudesta päätettäessä Ruotsin täytyy myös ottaa kantaa 
siihen, miten CMS:n tieteellisen neuvoston suosituksiin on suhtauduttava ja selvitettävä onko 
käytännöllistesti ja suojelueettisesti sopivaa toteuttaa ne. Kun nämä selvitykset ja niihin 
perustuvat arvioinnit on tehty, voidaan päättää siitä, miten tätä kantaa tullaan käsittelemään. 
Kannan tukitoimenpiteet keskittyvät ohjelma-aikana huolelliseen seurantaan, tehtyjen 
biotooppihoitojen tulosten varmistamiseen jne.  
 
Lyhyen ajan tavoitteet Ruotsissa: 
 Viimeistään 2007 on selvitetty, pesiikö Ruotsissa Fennoskandian kantaan kuuluvia 

kiljuhanhia.  
 Viimeistään 2008 on istutetun kannan levinneisyys täysin tiedossa. 
 Viimeistään 2007 on Ruotsin tarhoilta tapettu varmasti lajispesifisiä tundrahanhen tai 
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merihanhen geenejä kantavat kiljuhanhet. 
 Viimeistään 2007 on alettu luoda uutta tarhakantaa, joka ensisijaisesti perustuu Norjan 

kantaan ja toissijaisesti länsivenäläiseen.  
 Viimeistään 2007 on selvitetty mitkä alueet Ruotsissa suojellaan, hoidetaan tai restauroidaan 

kiljuhanhelle. 
 Viimeistään 2008 on saavutettu yksimielisyys siitä miten geenitutkimusten tuloksia on 

sovellettava kiljuhanhen säilyttämistyössä ja mihin toimiin on ryhdyttävä tieteellisen 
neuvoston suositusten suhteen.  

 Viimeistään 2008 on potentiaaliset geneettisesti sopivien (ks. yllä) kiljuhanhien istutusalueet 
tunnistettu ja biotoppien hoito/rekonstruktio sekä tarvittavien rakennelmien pystyttäminen 
suunniteltu. 

 Viimeistään 2008 on Fennoskandian kannan negatiivinen trendi kääntynyt.  
 Viimeistään 2010 on tehty tai aloitettu tarpeelliset toimet niillä alueilla, jotka on tarkoitus 

suojella, restauroida tai muuten hoitaa kiljuhanhelle. 
 Viimeistään 2010 Ruotsissa pesii vähintään 25 paria kiljuhanhia.  
Pitkän ajan tavoitteet Ruotsissa 
 Viimeistään 2015 metsästys ei enää ole uhka kiljuhanhelle. 
 Viimeistään 2025 kiljuhanhi on saavuttanut Ruotsissa suotuisan suojelutilan, toisin sanoen 

pesimäkanta muodostuu vähintään 200 parista. 
 Viimeistään 2025 Ruotsin kiljuhanhet kuuluvat kasvavaan levinneisyysalueeseen yhdessä 

muiden kiljuhanhipopulaatioiden kanssa. 
 
9.1.2. Kiljuhanhen suojelun tavoitteet Suomessa (luonnos): 
Toimenpidesuunnitelman toteuttamisella pyritään ensisijaisesti kiljuhanhen palauttamiseen 
pesimälinnuksi Suomeen ja kannan kasvattamiseen suotuisan suojelutason saavuttamiseksi 
vuoteen 2028 mennessä, johon asti suunnitelma ulottuu.  
 
Toissijaisesti pyritään siihen, että Suomen kiljuhanhet olisivat perimältään ja elintavoiltaan 
mahdollisimman samankaltaisia alueeltamme aikanaan hävinneen kannan kanssa, jonka lähimpiä 
sukulaisia tavataan Norjassa ja Venäjän lähialueilla. Samalla voi syntyä mahdollisuus elvyttää 
edellä mainittua supistuvaa Norjan kantaa. Muita tavoitteita ovat kiljuhanhen maailman kannan 
turvaaminen sukupuutolta ja kiljuhanhen habitaattien suojelun hyödyt muille lajeille sekä 
biologiselle perustutkimukselle tuleva yleinen hyöty. 
 
Tehtävänä on siis muuttaa tilanne sellaiseksi, että kiljuhanhen suotuisa suojelutaso saavutetaan 
Suomessa 20 vuodessa vaikuttamatta kielteisesti lajin menestymis-mahdollisuuksiin muissa 
maissa. Kohdissa 9.2.-9.6. esitämme vaihtoehtoisia toimintoja tämän tavoitteen edistämiseksi. 
 
9.1.3. Yleistilanne: 
Tähän raporttiin on kerätty perustietoja, joita tarvitaan kiljuhanhen suojelusuunnitelman taustaksi. 
Näihin kuuluu lajin biologian ja suojelutilan lisäksi tieto ajatelluista suojelutoimenpiteistä sekä 
arvio niiden tehosta ja sivuvaikutuksista sekä kustannuksista. Näitä asioita käsitellään tässä 
luvussa. 
 
Kiljuhanhen suotuisan suojelutason (100 pesivää paria Suomessa.) tavoitteleminen on 
pitkäjänteistä työtä. Tähän asti kokeilluista suojeluyrityksistä (4.4.) huolimatta kiljuhanhi on 
hävinnyt Suomesta ja Norjan pesivä kiljuhanhikanta ja siihen kuuluvien Suomessa havaittujen 
yksilöiden määrä on pienentynyt kriittisen rajan alle. Käytettävissä olevien tietojen mukaan myös 
Euroopan puoleisen Venäjän kiljuhanhien väheneminen jatkuu, joskin hitaampana kuin Norjassa. 
Suomeen ei voida olettaa palautuvan kiljuhanhikantaa siten, että lintuja tulisi spontaanisti näistä 
maista. Ruotsin kanta kasvaa tosin niin, että se kompensoi Norjan kannan vähenemisen ja kaiken 
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kaikkiaan koko Fennoskandian luonnonvaraisten kiljuhanhien määrä kasvaa hitaasti, mutta 
Ruotsin kanta on sekin pieni ja pesii sitä paitsi etelämpänä ja muuttaa lounaaseen, joten sekään ei 
leviä Suomeen lähivuosikymmenien aikana ainakaan siten, että suotuisa suojelutaso 
saavutettaisiin. Norjalaisperäisten lintujen leviäminen Suomeen olisi lisäksi toivottavampaa, 
koska ne ilmeisesti ovat enemmän Suomesta hävinneiden kaltaisia kuin ruotsalaislinnut. 
 
 
9.2. Yleistä suojelutoimenpiteistä 
 
9.2.1. Kustannustehokkuuskäsitteet 
Toimenpidesuunnitelman toteuttamiseksi on käytettävissä äärelliset resurssit. Tavoitteet on 
saavutettava määräajassa. Seuraavassa käymme läpi eri vaihtoehdot, niiden tarvitsemat resurssit, 
ajan ja tehon. Toimenpiteiden toteutus- ja preferenssijärjestykseen vaikuttavat seuraavassa 
nimetyt tekijät:  

1) Toimenpiteellä saatava hyöty: Tämän suunnitelman lopussa todetaan, että hyödyn 
yksikkö on Suomessa pesivä kiljuhanhipari. Yksinkertaisuuden vuoksi sovitaan, että tässä 
yhteydessä pari on sama asia kuin kaksi aikuista kevätkiljuhanhea. Lintu sovitaan 
“aikuiseksi” ensimmäiseltä muutolta palatessaan. Muut “hyödyt” kuin pesivät kiljuhanhet 
ovat seuraavassa nimeltään bonuksia. 

2) Toimenpiteen kustannukset: Osa kustannuksista on kertaluontoisia, osa jatkuvia osan 
aikaa tai koko toimenpideajan (20 v.) tai pysyviä sen päätyttyäkin. Kustannuksiksi 
sanotaan seuraavassa 20 v. aikana toimenpiteen toteuttamiseen tarvittavaa rahamäärää 
euroina. 

3) Kiljuhanhiparin hinta on toimenpiteen kustannukset jaettuna sen hyödyllä. 
4) Toimenpiteen kustannustehokkuus on sen hyöty jaettuna hinnalla eli kiljuhanhiparin 

hinnan käänteisluku.  
5) Kesto on aika, joka tarvitaan (koko) toimenpiteen suorittamiseen, jatkuvan toimen 

tapauksessa kuitenkin 20 vuotta. 
 
9.2.2. Tiedotus ja julkisuus  
Tämä ohjelma, tehdyt toimenpiteet ja niiden tehoa kuvaavat luvut julkaistaan vuosittain 
lehdistötilaisuudessa, mutta kiljuhanhen tarkat esiintymis- ja etenkin istutuspaikat pidetään 
salassa. Mahdollisesta hanhien esiintymisestä tiedottamisesta alueiden käyttäjille päätetään 
tapauskohtaisesti. 
 
9.2.3. Toiminta ulkomailla ja ulkomainen toiminta Suomessa  
Tässä luvussa (9) keskitytään pääosin esittelemään toimia, jotka voisi toteuttaa Suomessa ja sen 
lähialueilla, vaikka kiljuhanhen palauttaminen Suomeen ja lajin säilyminen edellyttävät 
kansainvälistä yhteistyötä ja erityisesti Norjan tai Ruotsin kiljuhanhien leviämiseen ei juuri voi 
vaikuttaa Suomessa tehtävin toimenpitein. Muissa maissa tehtävien toimenpiteiden ja 
ulkomaisten toimijoiden Suomessa ja sen lähialueilla mahdollisesti tekemien toimenpiteiden 
suunnittelu on kansainvälisellä tasolla pahasti kesken. Esitämme kohdassa 9.6. suunnitteluun 
vaikuttavien taustatietojen pääpiirteet otettavaksi huomioon laadittaessa kiljuhanhen kansallista ja 
myös kansainvälistä suojelusuunnitelmaa (AEWA 2009+?), jota varten on myös vielä kerättävä 
asiaan vaikuttavat tiedot ja toimintavaihtoehtojen kustannustehokkuuden arviot. Omaa 
suunnitteluamme varten esitämme alla kohdassa 9.6.1 laskelman yleisimmin ehdotettujen 
ulkomailla toteutettavien toimenpiteiden kustannuksista ja mahdollisesta tehosta. Arvioimme 
myös toimia, jotka voitaisiin suunnata ulkomailta Suomeen ja sen lähialueille.  
 
9.3. Metsästyksen rajoittaminen Suomessa 
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Metsästyslainsäädäntömme on pääosin kunnossa, mutta metsästyskäytännössä ja metsästyksen 
valvonnassa on kehittämistarpeita kiljuhanhen suosimilla alueilla. Seuraavana arvio on tehty 
kaikkien metsästykseen kohdistuvien toimenpiteiden yhteisvaikutuksen tehosta. 
  
Hyöty: Toimenpiteiden seurauksena metsästyspaine kiljuhanhea kohtaan Suomessa pienenee eikä 
ainakaan kasva. Lasketaan optimistisin vaihtoehto, että metsästyspaine katoaa kokonaan. 
Nykyoloissa tämä merkitsisi aiemmin esitetyn arvion mukaan 0 - 0,3 kiljuhanhen pelastumista 
vuosittain. Realistisempi arvio olisi tämän metsästyspaineen puolittaminen, siis 0 - 0,15 
kiljuhanhen eli 0-0,075 parin pelastuminen vuosittain. Siis hyöty 20 vuodessa on enintään 
puolitoista paria.  
 
Kustannukset: Kulut muodostuvat päätöksenteko- ja hallintokuluista sekä valvonnasta. Jos 
halutaan puolet metsästyspaineesta pois, tarvitaan vähintään pari valvojaa töihin kahdeksi 
kuukaudeksi vuodessa. Se maksaisi sosiaalikuluineen suuruusluokkaa 10.000 euroa vuosittain. 
Kerto- ja jakolaskulla saadaan siis: 
 
 Hyöty: 1,5 paria 
 Kustannukset 200 000€ 
 Kiljuhanhiparin hinta: yli 100 000 € 
 Kustannustehokkuus alle 1/100 000=0.000 01 
 Kesto 20 vuotta (jatkuva)  
 
Huomautuksia: Toimenpide on laskettua epäedullisempi, sillä ei ole takeita että muuton aikana 
ampumatta jäänyt kiljuhanhi jää Suomeen pesimään, kuten optimistisesti laskettiin. Metsästyksen 
estäminen käy toisaalta ajan mittaan kannattavammaksi, kun kiljuhanhien määrä Suomessa 
kasvaa ja useampia potentiaalisia ampumisia jää tapahtumatta.  
Mahdolliset hallinnolliset toimet voi tehdä ennakkoon, mutta Suomessa tapahtuvaan 
metsästykseen kohdistuvat toimenpiteet alkavat vaikuttaa ollenkaan vasta, kun Suomessa on 
kymmeniä pesiviä pareja tai satoja syksyllä muuttavia kiljuhanhia, jolloin vartioinnilla voidaan 
parhaassa tapauksessa niiden lisäksi 20 vuodessa saada vielä muutama pari lisää noin 10 000 € 
kappalehintaan.  
 
Johtopäätös: Nykytilanteessa toimenpide on täysin kannattamaton, myöhemminkin kallis ja 
vähätehoinen. 
 
9.4. Kiljuhanhelle tärkeiden alueiden suojelu ja hoito Suomessa 
 
9.4.1. Istutusalueiden suojelu 
 
Hyöty: Ruotsin projektin tuloksista voi päätellä, että vastaavanlaisin istutuksin voisi saada aikaan 
noin 20 parin kannan 20 vuodessa. (Tulos riippuu istutusmäärän lisäksi ajoituksesta. Heti 
istutetut ehtivät lisääntyä paljonkin.) Istutusalueella voisi siis laskea pesivän keskimäärin 10 
paria. Alueen hoidolla ja suojelulla tarkoitetaan (niin mitä???) Lasketaan, että toimenpiteiden 
toteuttaminen alentaisi poikueen kuolemismahdollisuutta peräti 30 %, siis noin 15%:sta 10%:iin, 
mikä tietää sitä, että keskimääräinen poikastuotto löydetyltä pesältä kasvaa 5%:lla eli noin 3 
poikasesta 3,15 syyspoikaseen eli 0,15 poikasella. 20 vuodessa istutusalueella pesivien 
keskimäärin 10 parin kokonaishyöty olisi siis 30 syyspoikasta. Ruotsin muuttoreitillä 
poikaskuolleisuus on alle 30 %, joten saadaan 20 kevätpoikasta eli 10 paria.  
 
Kustannukset: Kuten kohdassa 9.6.5 kustannukset muodostuvat päätöksenteko- ja hallintokuluista 
sekä istutusalueiden tunnuksista ja valvonnasta. Pari valvojaa töihin kahdeksi kuukaudeksi 
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vuodessa maksaisi taas suurusluokkaa 10.000 euroa vuosittain. Kustannukseksi saadaan 200 000€ 
 
 Hyöty: 10 paria 
 Kustannukset 200 000€ 
 Kiljuhanhiparin hinta: 20 000 € 
 Kustannustehokkuus 1/20 000= 0,000 05. 
 Kesto 20 vuotta (jatkuva)  
  
Huomautuksia: Toimenpiteen tarkka sisältö on määrittelemättä, joten tämä laskelma on karkea 
arvio. Jos kiljuhanhia ei istuteta, toimenpide on mahdoton. Toimenpide tulee edullisemmaksi, jos 
se yhdistetään pienpetojen ja häirinnän torjuntaan, jolloin sama henkilö voi tehdä molempia. 
Kustannustehokkuuden suuruusluokka ei tästä muutu. Toimenpide käy toisaalta ajan mittaan 
kannattavammaksi, kun kiljuhanhien määrä Suomessa kasvaa ja useampia pesiä voi vartioida tai 
muuten suojella samalla vaivalla. Mahdolliset hallinnolliset toimet voi tässäkin tehdä ennakkoon, 
kun istutusalue on valittu, mutta konkreettiset suojaustoimenpiteet alkavat vaikuttaa ollenkaan 
vasta, kun istutusalueella on useita, mieluummin kymmeniä pesiviä pareja. Aloittamalla istutus 
hyvin tehokkaasti ja aloittamalla vartiointi vasta projektin puolivälissä, kun on kymmeniä 
vartioitavia pesiä, voidaan kustannukset puolittaa ja hyötysuhdetta parantaa. Parhaassa 
tapauksessa pesimäalueen tehokkaalla suojaamisella aikaansaadun parin hinta voisi jopa puolittua 
yllä lasketusta. 
  
Johtopäätös: Toimenpide on liian kallis, ellei istutustoimi ole edellä oletettua paljon 
tehokkaampaa.  
 
9.4.2. Potentiaalisten pesimäalueiden lisäsuojelu 
 
Kiljuhanhen ei ole todettu pesineen Suomessa vuoden 1995 jälkeen (3.6.5). Pesivien parien 
löytyminen on kuitenkin nykyiselläänkin mahdollista ja tämän suojeluohjelman tavoitteena on, 
että kannan toipuessa laji asettuu jälleen vakituisesti Suomeen pesimään. (100 parin kanta 20 
vuoden kuluttua.) Etukäteen on mahdotonta arvioida aluetta, mihin kiljuhanhet palaisivat 
pesimään, jos niitä leviäisi Suomeen luonnostaan muista maista, vaikka ehkä liitteessä 4. 
mainittuja alueita, joissa on todettu pesintöjä vuoden 1980 jälkeen, voidaan pitää potentiaalisina 
pesimäalueina. Istutettujen lintujen pesimäalueet sen sijaan olisi helppo ottaa valvontaan. 
Istutetulla kannalla on siten paremmat elinmahdollisuudet paitsi muuton aikana myös Suomessa.  
 
Hyöty: Pienpetojen vaikutuksesta kiljuhanhien pesinnän onnistumiseen on tutkimustuloksia 
Ruotsissa (Andersson n. 2005), jossa noin 10-15% pesistä/poikueista arvioidaan tuhoutuvan 
näistä syistä. (Tieto tarkastettava, Markkolan tieto yhdistettävä tähän) Ehdotetuilla toimenpiteillä 
voitaneen alentaa tätä riskiä muutamalla prosenttiyksiköllä eli poikastuoton voi laskea kasvavan 
ehkä yhdellä-kahdella prosentilla, siis noin 3:sta 3,03 syyspoikaseen per pari. Nykyisin enintään 
yksi kiljuhanhipari pesii Suomessa vuosittain, joten Suomessa toteutetun toimenpiteen teho on 
enintään 0,03 poikasta / vuosi. Tilanne muuttuu, jos kanta saadaan kasvuun muilla keinoin. 
Kymmenen parin pesiessä teho olisi jo 0,3 syyspoikasta / vuosi jne. Itään muuttavan poikasen 
selviämismahdollisuus kevääseen on noin 0,3, joten toimenpideohjelman teho on nykytilanteessa 
noin 0,01 kevätpoikasta vuodessa eli 0,2 kevätpoikasta eli 20 vuodessa 0,1 paria. s 
 
Kustannukset: Koko toimenpideohjelma yhteensä vähintään 20 000 euroa / vuosi.   
 
 Hyöty: 0,1 paria 
 Kustannukset 200 000€ 
 Kiljuhanhiparin hinta: 2 000 000 € 
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 Kustannustehokkuus 1/ (2000 000)= 0,000 000 5. 
 Kesto 20 vuotta (jatkuva)  
 
Huomautuksia: Kuten edelliset, myös nämä toimenpiteet alkavat tehota vasta sitten, kun 
kiljuhanhia taas pesii Suomessa, ja koska sitä aikaa emme tiedä, tämä laskelma on karkea arvio 
ehkäpä taas optimistinen. Hinta riippuu ensisijaisesti siitä, kuinka paljon aikaa käytetään 
mahdollisten pesien etsimiseen, joka on hyvin kustannustehotonta, ellei vihjettä ole. Mahdolliset 
hallinnolliset toimet on tässä vaikea tässäkin tehdä ennakkoon, kun alue on joko suuri tai 
tuntematon. Konkreettiset suojaustoimenpiteet tulevat kysymykseen ja koko toimenpidepaketille 
alkaa olla mahdollista edes laskea kustannustehokkuutta vasta, kun jotenkin muuten on löydetty 
useita, mieluummin kymmeniä pesiviä pareja. Aloittamalla vartiointi vasta sellaisessa tilanteessa, 
jossa jo on tiedossa kymmeniä vartioitavia pesiä, voitaisiin hyötysuhdetta parantaa. Tällaisen 
tilanteen spontaani synty on kuitenkin niin epätodennäköinen, että sitä ei kannata ottaa huomioon 
suunnittelussa muuten kuin varautumalla siihen tilanteeseen, jos se kuitenkin sattuisi 
toteutumaan.  
 
Johtopäätös: Toimenpide ei kannata missään oloissa. 
 
9.4.3. Tunnettujen levähdysalueiden lisäsuojelu 
Kiljuhanhen viime vuosikymmeninä käyttämät kevätlevähdysalueet ovat yhtä lukuun ottamatta 
suojeltu Natura 2000 –verkostossa lintudirektiivin mukaisena suojelualueena (liite 8). 
Levähdysalueisiin liittyvät toimenpide-ehdotukset ovat hyvin vähäisiä, pääasiassa seurantaa. 
Lisäksi on niin, että Norjan kiljuhanhet muuttavat jo nyt osin Suomessa lepäilemättä ja ilmaston 
lämpenemisen on todettu aiheuttavan vastaavan muutoksen muissa lajeissa (Esim. Nilsson 2001) 
Kannan elpyessäkään ei siten ole kovin pikaisesti odotettavissa kevätlepäilijöiden runsastumista 
eikä syysmuuton palautumista luettelossa mainituilla paikoilla.  
Parhaassa tapauksessa voidaan ajatella 20 kiljuhanhen / puolet Norjan kannasta lepäilevän 
Suomessa keväisin. Toimenpide parantaisi äärimmilleen onnistuessaan lepäilyä ehkä keskimäärin 
yhdellä päivällä, jonka merkitys pesimisen onnistumiselle voisi ehkä olla muutaman prosentin 
luokkaa. Koska pesiminen onnistuu nykyisilläänkin hyvin, eikä lajin ongelmana muutenkaan ole 
lisääntyminen, voidaan arvioida, että toimenpiteen vaikutus on nolla. Kustannustehokkuus on siis 
0. Toimenpiteiden perusteluksi pitäisi siis pikemmin ottaa osatavoitteeksi nykytilanteen - 
kiljuhanhelle otollisen habitaatin säilyminen.  
Levähdysalueiden suojelussa päästään aivan toisenlaiseen tehoon, kun aletaan suojella istutettujen 
lintujen syys- ja kevätmuuttoa, joka voidaan etenkin lentokonemenetelmää käytettäessä aluksi 
pitkälti ohjata juuri suojelun kannalta edullisimmille alueille. Tällöin lepäilijöitä olisi lopulta 100 
lintua (puolet kannasta), siis suunnittelukauden (20 vuotta) aikana keskimäärin 50 lintua 
(lineaarinen kasvu), josta laskien hyöty olisi vuosittain keskimäärin noin yksi kevätpoikanen, 
yhteensä siis 20 lintua. Ruotsin linnuilla poikaskuolleisuus on pahimmillaan 30 %, joten  
 
Hyöty: Nykytilanteessa: 0 (Istutusten onnistuessa tavoitteen mukaisesti: 10 paria.)  
 
Kustannukset: Koko toimenpideohjelma yhteensä 10 000 euroa  
 
 Hyöty: 0 
 Kustannukset 10 000€ 
 Kiljuhanhiparin hinta: ∞ 
 Kustannustehokkuus 0 
 Kesto vuotta (?)  
 Bonus: alueen suojelun hyöty muille lajeille (miinuksena kai meneteyt muut käyttötavat, jos 

halutaan listata kaikki vaikutukset?)  
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Huomautus: Istutusten onnistuessa tavoitteen mukaisesti lisä-kiljuhanhen hinnaksi tulisi tällä 
lisätoimella vain 1000 euroa, mutta kokonaishyöty jäisi istutuksiin yhdistettäessäkin alle 10 
pariin. Edullisuus perustuisi pienen toimenpiteen halpaan hintaan.  
 
Johtopäätös: Kannattaa, jos istutukset onnistuvat tai kiljuhanhia ilmestyy muuten runsaasti tai jos 
bonuksen a saatu muu hyöty arvostetaan arvokkaaksi. 
 
9.4.4. Uusien pesimäalueiden etsintä  
Mikäli Suomesta löydetään uusi kiljuhanhen pesimäalue, ryhdytään välittömästi paikallisiin 
toimenpiteisiin kiljuhanhen suojelemiseksi yksityiskohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
 
Hyöty Toimenpiteiden toteuttaminen alentaa poikueen kuolemismahdollisuutta 30 %, siis noin 
15%:sta 10 %:iin, mikä tietää sitä, että keskimääräinen poikastuotto löydetyltä pesältä kasvaa 5% 
eli noin 3 poikasesta 3,15 syyspoikaseen. Ottaen huomioon, että poikaskuolleisuus on liki 
kolminkertainen aikuiskuolleisuuteen verrattuna, vastaa syyspoikanen 1/3 kevätpoikasta, jolloin 
hyöty on 20 vuodessa 1/3 x20x0,15 kevätpoikasta eli puoli paria. 
 
Kustannukset Viime kesän etsintöjen perusteella voi arvioida, että 1000 etsintäkilometrin aikana 
voisi ehkä löytää yhden pesän (Tarkemman arvion saa BirdLifeltä), jolloin voi laskea 
kustannukset etsinnästä. Arvio 20 000 euroa vuodessa. Päälle tulevat vuotuiset 
vartiointikustannukset esim. noin 2 000 euroa / pesä. Yhteensä 220 000 €  
 
 Hyöty: 0,5 paria 
 Kustannukset 440 000€ 
 Kiljuhanhiparin hinta: 880 000 
 Kustannustehokkuus 0,000001 
 Kesto vuotta 20  
 
Huomautus: Jos kuitenkin esimerkiksi parannetulla elektronisella seurannalla tms. voidaan 
alentaa etsimiskustannuksia, niin kustannustehokkuus paranee, ja jos etsintäkuluja ei ollenkaan 
ole, tehokkuus nousee noin kymmenkertaiseksi edellä arvioidusta, jolloin tällä menetelmällä 
Suomeen pesimään saadun lisä-kiljuhanhiparin hinnaksi jää enää 100 000 €.  
 
9.4.5. Uusi kiljuhanhen levähdysalue (hoito ja suojelu)  
Mikäli Suomesta löydetään uusia kiljuhanhien levähdysalueita, ryhdytään niillä välittömästi 
toimenpiteisiin kiljuhanhen suojelemiseksi. Alue suojellaan lintudirektiivin mukaisena 
erityissuojelualueena. Kartoitetaan, mitä uhkia alueella on ja laaditaan sille hoito- ja 
käyttösuunnitelma. Otetaan alue mukaan osaksi seurantaa (9.2.2.)  
 
Kustannukset Etsintäkulut 0, koska havainto olisi satunnainen. Suojelukulut kuten kohdassa 
9.2.2. 
 
 Hyöty vähäinen 
 Kustannukset 10 000€ 
 Kiljuhanhiparin hinta: vähintään 100 000 € 
 Kustannustehokkuus enintään 0,000 01 
 Kesto vuotta (?)  
 Bonus: alueen suojelun hyöty muille lajeille (miinuksena kai menetetyt muut käyttötavat, jos 

halutaan listata kaikki vaikutukset?)  
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9.5. Tarhaus ja istutus  
 
Yksi voimakkaasti vähenevän lajin pelastamiskeinoista on tarhaus- ja istutustoiminta, jota on  
aikaisemminkin kiljuhanhen osalta toteutettu Ruotsissa sijaisemomenetelmällä ja Suomessa ilman 
sijaisemoja.  
 
Tavoite 1 Kiljuhanhen tarhaus ja istutustoiminta on asianmukaisesti rahoitettua, lajin suotuisan 
suojelutason kannalta riittävän laajaa ja IUCN:n ohjeiden mukaista. 
 
Keinot  
1. Osallistutaan kansainväliseen suunnitteluun ja tutkimukseen. Istutusalan toimintaryhmä on 

epävirallisesti toiminut Wetlands Intenationalin kiljuhanhityöryhmän osana jo Odessan 
kokouksesta 2004 alkaen ja mm. Lammin kansainvälinen kiljuhanhikokous järjestettiin sen 
aloitteesta ja pitkälti myös sen toimeenpanemana. Huolehditaan siitä, että kansainvälistä 
suojelusuunnitelmaa laadittaessa kaikissa vaiheissa edustettuina ovat kaikki maat ja tahot, 
jotka vaikuttavat kiljuhanhen suojelutoimiin Euroopassa, siis ainakin pohjoismaista sekä 
Venäjältä ja Saksasta kaikkien kiljuhanhen suojelua toteuttavien järjestöjen edustus. 
Neuvotaan IUCN:n ohjeiden hengessä kasvatettavan kannan perustamista, ylläpitoa ja 
istutusten suunnittelua ja toteuttamista koskevissa asioissa ja edistetään rahoituksen 
hankkimista.  

2. Tarhakannan turvaamiseksi taudeilta ja onnettomuuksilta Suomeen perustetaan 
Hämeenkosken kiljuhanhitarhan lisäksi toinenkin Korkeasaaren hallintaan. Sen rakentaminen 
aloitetaan kiireellisenä ja koordinoidaan em. osapuolten kanssa. Istutusta jatketaan ja 
laajennetaan KY:n vuonna 2005 aloittaman suunnitelman mukaan.  

 
Tavoite 2 Suomen alkuperäisten kiljuhanhien perimän mahdollisten erikoispiirteiden säilyminen 
turvataan.  
Keino Hankitaan Suomeen Ruotsista lisää Venäjän kantaa edustavia kiljuhanhia, joista 
muodostetaan sekä puhtaita kantoja em. tarhoihin ja joilla myös rikastetaan nykyisestä 
tarhakannasta muodostettavaa istutuskantaa. Suoraa tuontia Venäjältä ei suositella, koska 
Venäjän kantaa ei voi rasittaa enää lisäpyydystyksillä, Norjan kannasta puhumattakaan. 
 
Tavoite 3 Vältetään istutettujen lintujen joutuminen vaarallisille, erityisesti Norjan lintujen 
käyttämille muuttoreiteille.  
Keino Istutuksiin käytetään sijaisemoja, jotka varmistavat lintujen ohjautumisen turvallisemmalle 
läntiselle muuttoreitille.  
 
Tavoite 4 Turvataan toiminnan ripeä aloitus ja jatkuvuus 
Keino Hankitaan istuttamiselle ja kevytlentokoneiden käyttämiselle sponsoreita ja näkyvyyttä 
mediassa. Varmistaudutaan siitä, että kansainvälinen työryhmä on saanut käyttöönsä kaiken 
saatavissa olevan tiedon tietoa epävarmuustekijöineen ja kykenevä ja halukas ottamaan huomioon 
kaikkien osapuolten näkemykset tavoitteista. Tämä on välttämätöntä, jotta sen suositukset 
koettaisiin kaikkia, erityisesti rahoituslähteitä velvoittaviksi.  
Avainsanoja ovat avoimuus, läpinäkyvyys suositusten teossa, riittävät edustukset työryhmässä ja 
tieteellinen ote. AEWAn ohje suojelusuunnitelman laatijoille on selvä: 
Work on the SSAP should be performed and decisions taken in accordance with the commonly 
accepted scientific code. The work and the reasons for decisions should be accountable and 
transparent so that they can be subject to scientific scrutiny at any time. The same should apply 
to weaknesses and uncertainty in data, their analysis and interpretation. 
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Hyöty: 
Kohdan 6.6.4. mukaan yksi tarha tuottaa parhaimmillaankin enintään 20 istutuspoikasta vuodessa. 
Läntisellä muuttoreitillä poikaskuolleisuus on pahimmillaan 30 %, joten yksi tarha tuottaa noin 
13 kevätpoikasta vuodessa ja koko toimenpide kaksine tarhoineen tuottaisi siis siis 26 
kevätpoikasta vuodessa eli yhteensä 520 kevätpoikasta vuoteen 2028 mennessä, jos 
täysimittainen istutus voitaisiin aloittaa heti. Ensimmäisen muuton kadon jälkeen jäisi 340 
kevätpoikasta eli 170 paria. Koska tarhalintuja ei ole tarpeeksi, toinen tarha on rakentamaatta ja 
menetelmätkin vielä ovat testattavana, tehoistutuksen aloitus viivästyy ainakin muutamia vuosia. 
Neljän vuoden viiveen  huomioiden saa arviosta postaa 20 %, jolloin jää noin 140 paria. Istutetut 
kiljuhanhet muuttavat lounaaseen, joten ne samalla välttävät pääuhan, liiallisen metsästyksen. 
Istutettu lintu on siten lajin palauttamisen kannalta ratkaisevasti arvokkaampi kuin itään 
muuttava.  
 
Kustannukset Hämeenkosken tarhan rakennelmien uushankinta-arvo on noin 150 000 € ilman 
hanhia ja henkilökunnan koulutusta. Hämeenkosken tarhan kokemusten mukaan ylläpitäminen on 
maksanut noin 20 000 euroa vuodessa. Tällä perusteella laskien tarhauskulut 2 tarhasta olisivat 
noin 40 000 euroa vuodessa. Toisen tarhan perustaminen ja esim. Korkeasaaren nykyisen 
kiljuhanhipopulaation valjastaminen tuottamaan istutettavia jälkeläisiä on kuitenkin kalliimpaa, 
koska talkoovoima ei riitä, vaan tarvitaan henkilökunta. Myös Hämeenkoskelle tarvitaan 
täystoiminen hoitaja ja lisäksi lomittaja, kuten Lammilla todettiin. Istutuskuluista suurimmat ovat 
sijaisemojen hankinta ja poikueiden elektroninen seuranta – yhteensä suunnilleen 1000 euroa per 
poikue, jossa 4 poikasta. On kuitenkin mahdollista säästää saamalla poikasia ulkomailta, ainakin 
Saksasta, jossa on Euroopan suurin ja geneettisesti paras tarhakanta.  
Tarhan rakentaminen: 200 000€. Kolme ihmistä palkattuna 20 vuodeksi: 60 000 x 20= 1200000€, 
rehut ja muut kulut 5000 x 20= 100 000€. Istutuskulut 100 000€. Summa 1,6 miljoonaa €.  
 
1. Hyöty: 140 paria 
2. Kustannukset 1600000€ 
3. Kiljuhanhiparin hinta: 11500 
4. Kustannustehokkuus 0,0001 
5. Kesto vuotta 20 
6. Bonus: istutusalueen suojelun hyöty muille lajeille (miinuksena kai menetetyt muut 

käyttötavat, jos halutaan listata kaikki vaikutukset?)  
 
Huomautuksia:  
1. Istutusten onnistuessa tavoitteen mukaisesti saavutettaisiin kiljuhanhen suotuisa suojelutaso 

Suomessa. Yhdistämällä istutukseen muita suojelutoimia saavutettiin kymmenkunta lisäparia 
ja pieni kustannussäästökin olisi mahdollinen. 

2. Toteuttamalla istutusta lukuun ottamatta kaikki muut toimenpiteet voisi laskennollisesti saada 
Suomeen vain kymmenkunta kiljuhanhiparia suunnilleen samaan hintaan, minkä istutus 
maksaisi. Nämä linnut olisivat sitä paitsi itään muuttavia, joten ne häviäisivät 
vuosikymmenessä aktiivisten toimenpiteiden päätyttyä. Istutetun kannan voi sen sijaan 
odottaa kasvavan kuten ruotsissa on käynyt.  

3. Toimenpiteen toteuttamiseen ehdotetussa laajuudessa tarvitaan liki kaikki maailman tunnetut 
tarhatut kiljuhanhet tuottamaan poikasia. Koska Ruotsin tuotanto tarvitaan maan omaan 
istutusprojektiin, jäävät käyttöön vain Saksan ja Suomen nykyiset tarhalinnut sekä 
mahdollinen uushankinta luonnosta Venäjältä. Kalliilla uushankinnalla voidaan parhaassa 
tapauksessa kattaa 10 % tarpeesta, sekin vasta projektin puolivälissä 10 vuoden kuluttua ja 
aiheuttaen vahinkoa Venäjän luovuttajakannalle – vastoin IUCN:n ohjeita.  

4. Tavalla tai toisella on varmistettava, että istutettavat poikaset ovat sopivia tarkoitukseensa 
niin geneettisesti kuin muiltakin ominaisuuksiltaan. Tähän velvoittaa jo luonnonsuojelulaki.  
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Mahdolliset vaihtoehdot ovat siis 
1. Toimenpiteestä luopuminen. 
2. Toimenpiteen toteuttaminen luonnonlintujen avulla, jolloin 20 vuoden projektin 

kokonaishinta nousee jonkin verran mutta kokonaisteho putoaa noin 100 parista parhaassakin  
tapauksessa vain noin 5 pariin ja tulee vahinko Venäjän kannalle.  

3. Toimenpiteen toteuttaminen siinä laajuudessa kuin sopivia tarhalintuja on saatavissa. Tämä 
määrä on selvitettävä ja pyrittävä vaikuttamaan laajasti kansainvälisellä tasolla niin, että yllä 
mainitut tavoitteet tulevat yleiseksi ohjeeksi EU:ssa ja käytännöksi myös sen ulkopuolella, 
erityisesti Norjassa. Toimenpiteestä saavutettava hyöty riippuu ensisijaisesti siitä, kuinka 
paljon lain kiljuhanhia on saatavissa tarhattavaksi ja kuinka pian. 

  
9.6. Kansainvälinen toiminta 
Kiljuhanhien elinkierron suurimmat uhat sijaitsevat rajojemme ulkopuolella. Sen pelastaminen 
lajina ja sen palauttaminen Suomeen vaativat siten toimenpiteitä, jotka toteutetaan ulkomailla tai 
joilla ainakin on olennaisin vaikutuksensa Suomen rajojen ulkopuolella. 
 
9.6.1. Norjan kiljuhanhien selviytymismahdollisuuksien parantamiseen tähtäävät toimet 
Luvun 6 mukaisesti Norjan kiljuhanhien ainoa merkittävä ongelma on liika kuolleisuus muuton 
aikana. Kohdan 3.2.3.3. mukaan nuorten kiljuhanhien kuolleisuus oli 76%, ja aikuisten 
kuolleisuus 16%. Kannan säilymiseksi aikuisten lintujen kuolleisuus ei saisi ylittää 11%. 
Aikuiskuolleisuudesta olisi siis saatava pois likimain 6 prosenttiyksikköä eli yli kolmasosa koko 
vuotuisesta kuolleisuudesta. 
Nykytilanteessa, jossa nuoret linnut melkein kaikki (76 %) ammutaan ensimmäisellä 
muuttomatkallaan, on välttämätöntä koettaa estää loppujenkin ampuminen, vaikka kukin lintu 
tekee vain yhden muuttoretken nuorena, mutta aikuisena muuttokuolleisuus on toistuva riski ja 
siinä mielessä pahempi. Käytännön suojelutoimet kohdistuvat yhtä lailla kaikenikäisiin lintuihin, 
niin että niiden kannalta ei tarvitse miettiä, kumpiin kannattaisi satsata, nuoriin vai aikuisiin, kun 
tavoitteena on selviytyvyyden parantaminen talvi- ja muuttolevähdysalueilla. 
 
Ehdotettuja toimenpiteitä 
1) Suojelutilan parantaminen Itä-Euroopan muuttoreitin varrella: suojelun laajentaminen, 
metsästyksen valvonta jne.  
2) Suojelutilan parantaminen Kazakstanin muuttoreitin varrella: suojelun laajentaminen, 
metsästyksen valvonta jne.  
3) Norjan lintujen pyydystäminen tarhaan kunnes tilanne on muuttunut . 
4) Norjan lintujen pyydystäminen tarhaan, tarhakannan lisääminen ja istutukset sijaisemoin, 
jolloin muuttoreitti vaihtuu turvalliseen. 
 
Arvio toimenpiteistä 
1) ja 2): Unkarissa ja Kreikassa on jo suojeltu tärkeimmät muutonaikaiset levähdysalueet ilman 
havaittavaa parannusta kiljuhanhien selviytymisessä. Norjan kiljuhanhien muutto kulkee suurelta 
osin tai kokonaan entisen Neuvostoliiton alueen yli, jossa metsästyksen valvonta on edelleen 
tehotonta mutta toisaalta reitti pitkälti tuntematon. (Ks. 6.2.1. ja Yerokhov et al. 2008.) 
Tutkimukselle on siis tarvetta, mutta voimakkaasti vaikuttavia suojelutoimia ole mahdollista 
toteuttaa reitin pääosassa suunnittelukauden aikana, ei ainakaan sen alkuvuosikymmenenä. Ei 
voida pitää mahdollisena niin suurta parannusta, että Norjan kannan väheneminen loppuisi. Kun 
lisäksi otetaan huomioon, että Suomen kannan palauttaminen Norjan kantaa lisäämällä edellyttää 
Suomen tavoitteeseen verraten moninkertaista kantaa Norjassa, on selvää, että toimenpiteet 1) ja 
2) – niin suositeltavia kuin muuten ovatkin – eivät käytännössä ollenkaan vaikuta Suomen 
tavoitteen saavuttamiseen. 
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• Hyöty: enintään 1-2 paria, nekin Norjassa 
• Kustannukset esim. 100 000  € 
• Kiljuhanhiparin hinta-arvio: 50 000 
• Kustannustehokkuus 0,0002 
• Kesto vuotta 20 
• Bonukset: a) Hyöty Norjan kiljuhanhille. b) Levähdys- ja talvehtimisalueiden suojelun hyöty 

muille lajeille (miinuksena kai menetetyt muut käyttötavat, jos halutaan listata kaikki 
vaikutukset?)  

 
3) ja 4): Nykykehityksen jatkuessa Norjan kiljuhanhet kuolevat kohdan 8.1. laskelman mukaan 
sukupuuttoon noin vuonna 2040, mutta pientä kantaa saattaa kohdata satunnaisista tekijöistä 
johtuva loppu jo aikaisemminkin. Kohtien 1) ja 2) toimenpiteet eivät olennaisesti vaikuta tähän 
skenaarioon. Vakiintunut tarhakanta kasvaa hyvissä oloissa noin 10 prosenttia vuodessa. Kasvun 
pitkäaikaisvaikutus näkyy kuvasta 14 kohdasta 5.5.1.  
 
Hyöty: Täydellisesti onnistunut tarhaus ilman mitään takaisinistutuksia pystyisi 
suunnittelukauden loppuun mennessä tuottamaan noin 150-200 norjalaisperäisen 
kiljuhanhiyksilön (n. 70 paria) tarhakannan. Istutukset maastoon voitaisiin aloittaa 2030-luvulla. 
 
Kustannukset: Tarhaus nollasta aloittaen tulisi kalliimmaksi kuin kohdassa 9.4. kuvattu 
taloudellisuuteen pyrkivä ohjelma. Arvioitu 25 % lisäys kuluihin antaa arvion 2 miljoonaa euroa. 
Kustannukset tulisivat ensisijaisesti Norjan valtion kannettaviksi, mutta Suomi voisi tieteinkin 
osallistua. Laskelmassa ei ole otettu huomioon maksajaa.  
 
• Hyöty: 70 paria Norjassa tarhassa 
• Kustannukset esim. 2000000 € 
• Kiljuhanhiparin hinta (tarhassa; maastopari on noin kaksin verroin kalliimpi) : 29000 
• Kustannustehokkuus 0,000035 
• Kesto vuotta 20 
 
Huomautuksia: Norjan kannasta kasvatetut kiljuhanhet on kaikissa asiayhteyksissä hyväksytty 
sopiviksi käytettäviksi istutuksiin. Perustajakannaksi Norjan kanta (30 lintua keväällä 2007) on 
kuitenkin liian pieni, vaikka se pyydystettäisiin kokonaan. (Kohdan .... mukaan Riittävä kanta on 
noin 150 lintua, jos ne eivät ole sukua. Minimimäärä on noin 300, jos sukulaisuudesta ei ole 
tietoa – 300 on myös pitkäaikaisen tarhakannan koko, jossa geneettinen moninaisuuden katsotaan 
säilyvän.)  
Maastoon voitaisiin saada suunnilleen nykyisen kokoinen kanta (10 paria), jos tarhakanta 
rajoitettaisiin noin 100 pariin ja istutukset aloitettaisiin, kun tämä on saavutettu. 
Jollei maailma muutu ratkaisevasti 20 vuodessa, niin istutukset pitäisi tehdä sijaisemoin, jotta 
Norjan uusi kanta ei joutuisi alttiiksi samalle tuholle kuin nykyinen.  
 
9.6.2. Kansainvälinen yhteistyö tarhauksessa ja istutuksessa (Vrt. kohta 9.5.) 
Koska kiljuhanhi on muuttolintu, sen kaikki suojelu – etenkin istuttaminen – on luonteeltaan 
kansainvälistä. 
Istutusten toteuttamisesa vaihtoehdot ovat  

1. Toimenpiteestä luopuminen – kaikissa maissa! 
2. Toimenpiteen toteuttaminen luonnonlintujen avulla, jolloin niiden pyydystämisestä tulee 

välitön vahinko Venäjän kannalle.  
3. Toimenpiteen toteuttaminen tarhalintujen varassa. Tällöin on selvitettävä, missä määrin 

sopivia tarhalintuja on saatavissa. (Toistaiseksi ulkomailla tiedossa on Saksan kanta 40 
paria ja Ruotsin kanta n. 6 paria.)  
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Tarhaus- ja istutustoiminnassa olisi pyrittävä vaikuttamaan laajasti kansainvälisellä tasolla niin, 
että kiljuhanhen suotuisan suojelutason palauttaminen 20 vuodessa tulisi yleiseksi tavoitteeksi 
EU:ssa ja käytännöksi myös sen ulkopuolella, erityisesti Norjassa. 
Tarhauksen ja istutuksen toteuttaminen Suomessa tai sen lähialueilla ilman sijaisvanhempien 
käyttöä ei aiheuttaisi ongelmia muille maille, koska istutetut kiljuhanhet kuitenkin menehtyisivät. 
Sen sijaan sijaisvanhemmin istutetut kiljuhanhet lisääntyisivät ja muodostaisivat paitsi 
pesimäkannan Suomeen myös talvehtivan kannan Alankomaihin tai Saksaan. Kansainväliselle 
yhteistyölle olisi tällöin tarvetta: Ruotsin istutusprojektin vaikutukset tulivat aikanaan 
hollantilaisille hieman ylllätyksenä, etenkin EU:n vatimukset suojelualueiden(SAP) 
perustamisesta näille linnuille.   
Yhden mahdollisuuden kansainväliseen yhteistoimintaan tarjoaa Suomen avunanto kiljuhanhen 
istuttamiseen Ruotsiin, Norjaan tai Kuolaan. Suomi voisi olla mukana tuottamassa sopivia 
poikasia tähän tarkoitukseen ja järjestämässä elektronista seurantaa sekä istutusalueiden 
merkintää ja valvontaa. 
 
9.6.3. Kansainväliset sopimukset  
Kiljuhanhen kansainvälisen suojelusuunnitelman (AEWA 1998) päivittäminen nykytietämyksen 
mukaiseksi on kesken. Virheellinen luonnos (AEWA 2008) on korjattava vastaamaan tosiasioita. 
Bonnin komitean tieteellisen neuvoston kannanotto on korjattava vastaamaan tosiasioita. 
AEWA:n kansainvälisen kiljuhanhensuojelusuunnitelman korjaamiseksi ja toteuttamiseksi 
perustetaan kansainvälinen kiljuhanhityöryhmä, johon tulevat edustetuiksi pohjoismaista sekä 
Venäjältä ja Saksasta kaikkien kiljuhanhen suojelua toteuttavien järjestöjen edustus, sekä ainakin 
Viron, Unkarin, Kreikan, Venäjän ja Kazakstanin edustukset ja joka noudattaa arvioissaan 
normaalia tieteellistä avoimutta. AEWAn sihteeristön ohje suojelusuunnitelman laatijoille on 
selvä ja Suomen, Ruotsin, Norjan ja Saksan edustajien hyväksymä: 
 
Work on the SSAP should be performed and decisions taken in accordance with the commonly 
accepted scientific code. The work and the reasons for decisions should be accountable and 
transparent so that they can be subject to scientific scrutiny at any time. The same should apply 
to weaknesses and uncertainty in data, their analysis and interpretation. 
 
Kyseessä ei ole varsinainen suojelutoimenpide, joten välitön teho on tietenkin nolla.  
 
 
9.7. Lisätutkimustoimet 
 
Kiljuhanhea on tutkittu paljon viime vuosikymmeninä. Suojelutyön kannalta merkittäviä 
tiedon aukkoja on edelleen niin Suomessa ja Pohjoismaissa kuin koko levinneisyysalueella. 
Tutkimustarpeet on lueteltu luvussa 7.5.  – tässä vain lyhyet lisäkommentitt. 
 
9.7.1. Suomeen suuntautuva tutkimus 
Suomessa pitäisi edellä suojelun yhteydessä mainittujen tutkimusten lisäksi päivittää ja julkaista 
Norjan populaation uhanalaisuusanalyysi (PVA) Pohjana käy hyvin tietokonemalli, joka on 
joustava. On tarpeen tehdä perustutkimusta, joka tosin ei juuri vielä vaikuta tutkimusjakson 
aikana (20 vuotta).  
 
9.7.2. Suomen ulkopuolelle suuntautuva tutkimus 
1. Laskemalla kiljuhanhia Kaninin niemimaalla ja määrittämällä värirengastettujen 

norjalaislintujen osuuden voimme tulevaisuudessa saada arvion Kuolan kiljuhanhien 
määrästä, jos oletetaan, että nekin muuttavat syksyllä samoille paikoille Kaninilla. Sehän on 
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uskottavaa, nekin norjalaislinnut, joita ei nähdä keväällä Suomessa eikä Virossa, muuttavat 
syksyllä Kaninin kautta. 

2. Hankitaan lisää tietoa kiljuhanhelle tärkeistä alueista (5.4.9.5, 5.4.2., 5.4.3.) 
3. Toteutetaan tiedossa olevien ja tulevien alueiden maastoinventointeja 
4. Arvioidaan kiljuhanhien avainalueiden sopivuutta lajin ekologisiin vaatimuksiin. 
5. Elektronisen seurannan kehittäminen (ARGOS-vapaa puhelin-GPS-paikannusyhdistelmä 

linnuille). 
 

9.8. Toimenpiteiden vertailu 

§ Aihepiiri Kulut/20v Teho/20v Pesimäparin 
hinta 

Huom Tulkinta 

9.3 Metsästyken 
lisävalvonta Suomessa 

200 000 1,5 paria 100 000 Vuosittain 1 
henkilövuosi 
valvontaan 

Tehoton 

9.4.1 Istutusalueiden suojelu 200 000 10 paria 20 000 Edellyttää 
istutuksia 

Ajoitus: kun 
on tarve 

9.4.2 Potentiaaliset 
pesimäalueet 

200 000 0,1 paria 2 000 000 Vuosittain 1 
henkilövuosi 
valvontaan 

Tehoton 

9.4.3 Tunnetut levähdysalueet 10 000 0 ------ Ilman 
istutuksia 

Tehoton 

 Istutettujen lintujen 
uusien levähdysalueiden 
rauhoitus 

10 000 10 paria 1 000 Istutusten 
tukena 

Ajoitus: jos 
on tarve 

9.4.4 Etsitään ja vartioidaan 
uusia pesimäalueita 

440 000 0,5 paria 880 000 Vuosittain 1 
henkilövuosi 
valvontaan 

Tehoton 

9.4.5 Etsitään ja hoidetaan 
uusia levähdysalueita 

10 000 0 -----  Tehoton 

9.5 Tarhaus ja istutus 1 600 000 170 paria 9 500  Saavuttaa 
tavoitteen 

9.6.1 Norjan lintujen in situ -
suojelutoimet 

100 000 2 paria 
Norjassa 

50 000 Hyöty 
Norjassa 

Kuuluu 
Norjalle 

 Norjan lintujen 
pyydystys ja tarhaus 

2 000 000 70 paria 
tarhassa 

29 000 Hyöty 
Norjassa 

Kuuluu 
Norjalle 

9.6.2 Projekt Fjällgås: Istutus 
Ruotsiin kevytlentonein 
yhden kerran 

1 000 000 10 paria 
Ruotsissa 

10 000 Hyöty 
Ruotsissa 

Ulkomainen 
rahoitus 
luvassa 

9.6.3 Kansainväliset 
sopimukset 

---- ------ ------ ------ -------- 

9.7 Lisätutkimukset 
Suomessa 

------- -------- -------- ------- --------- 

9.8 Lisätutkimukset 
Ulkomailla 

-------- -------- ------- ------- -------- 

 Konferenssi 10 000     
 Raportointi/koordinaatio 50 000   Vuosittain 1/4 

henkilövuotta 
 

Taulukko 5: Suojelutoimenpidevaihtoehdot 
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9.9. Suojeluohjelman toteutumisen mittaaminen 
 
Suojeluohjelman toteutumisen tärkein mittari on Suomessa pesivien kiljuhanhien lukumäärä. 
Muita mittareita ovat muut kiljuhanhihavainnot Suomessa ja lähialueillamme sekä tarhaoloissa 
pesivien kiljuhanhien lukumäärä ja laatu. Lisäksi vielä yksi mittari kuvaa tutkimuksen 
edistymistä. Kiljuhanhen suojeluohjelmalle laaditaan kaksi tavoiteaikataulua ja seurantaohjelmaa. 
Toisessa seurataan, onko suunnitellut toimenpiteet tehty ajallaan ja toisessa seurataan, onko 
mittarin  välitavoitteet saavutettu.  
 
Kiljuhanhen suojelusuunnitelmassa esitettäville toimenpiteille kirjataan kullekin ajoitus- ja 
rahoitussuunnitelma, kiireelliset toimenpiteet toteutetaan välittömästi eli vuoden kuluessa 
suojeluohjelman hyväksymisestä ja muut vastaavasti eri vuosina. Koska suojeluohjelma laaditaan 
kahdeksikymmeneksi vuodeksi ei etukäteen voi kiinnittää kaikkien toimenpiteiden toteutetaan 
määrävuosia, vaan osa ajoituksesta on jätettävä riippuvaksi aikaisempien toimenpiteiden 
vaikutuksesta, jota seurataan em. mittarein. Nämä riippuvuudet on kirjattava suunnitelmaan. Olisi 
esimerkiksi  hyvä päättää etukäteen siitä, kuinka monen parin pesiminen Suomessa antaa aiheen 
supistaa tarhauksen pelkäksi ex situ-kannan ylläpidoksi.  
 
Vuosittain laaditaan raportti siitä, miten suojeluohjelmaa on toteutettu. Raportin ensimmäisessä  
osassa käydään yksityiskohtaisesti lävitse kaikki toimenpidesuunnitelmassa esitetyt toimenpide-
ehdotukset, erityisesti toteutetut toimenpiteet, ja arvioidaan onko ne toteutettu ajallaan ja oikein.  
Raportin toiseen osaan kirjataan omat ja vieraat uudet tutkimustulokset sekä tiedot muissa maissa 
tehdyistä kiljuhanheen vaikuttavista toimenpiteistä, niin suojelusta kuin muisakin (sekä 
vhingollisista että hyödyllisistä). Kolmannessa osassa kirjataan, miten kiljuhanhet ovat 
menestyneet ja miten tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet niiden runsastumiseen. Etenkin 
kirjataan taulukoksi Suomessa ja Norjassa vuosittain levähtäneiden ja pesineiden kiljuhanhien 
lukumäärä sekä senhetkinen arvio erikseen Norjan ja Suomen kannan koosta, samoin 
kiljuhanhihavainnot lähialueellamme Ruotsissa ja Venäjällä. Onko numeeriset välitavoitteet 
saavutettu? Seuraavina vuosina toteutettava toimenpideaikataulu kirjataan sen mukaan  kuin 
yleissuunnitelma ja mittarihavainnot antavat aihetta.  
 
9.10. Toimenpiteiden koordinaatio 
 
Suojeluohjelman toteuttamiseksi asianmukainen koordinaatio on välttämätöntä. Koordinaatiota 
tarvitaan niin kansallisella tasolla toteutettavien toimenpiteiden osalta kuin myös kansainvälisten 
toimenpiteiden toteuttamisen varmistamiseksi. Koska kiljuhanhen suojelun yksityiskohtaisista 
tavoitteista vallitsee erimielisyyttä niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla, on 
koordination ensimmäinen tehtävä riittävien keskustelujen organisointi yhteisten tavoitteiden 
tunnistamiseksi ja erimielisyyksien sovittelemiseksi. (Vrt. Ruotsin ohjelma)  
 
Toteutustapaehdotuksia  
 Järjestetään ensi tilassa Korkeasaaressa ja Lammilla 2005 pidettyjen kansainvälisen ja 

kansallisen kiljuhanhikonferenssin  seurantakonferenssi. Konferenssin pohjatiedoksi kootaan 
raportti muiden uhanalaisten lajien istutusprojekteissa noudatetuista käytännöistä etenkin 
mitä tulee istutettavien yksilöiden laatuvaatimuksiin ja laatii yhteiseet periaatteet (AEWA:lla 
on jo koottuna lista projekteista. Yksityiskohtaisia ohjeita voisi kehittää yhdessä IUCN:n 
kanssa.) 

 Suojelusuunnitelman toteutukselle taataan riittävä yhteiskunnan rahoitus. Seurantaa varten 
(Vrt 9.9.) palkataan osapäivätoiminen henkilö.  

 Suomeen kootaan uudelleen kaikkia kiljuhanhen hyväksi toimivia kansalaisjärjestöjä, 
tutkimuslaitoksia, eläintarhoja ja hallinnon portaita edustava pysyvä työryhmä, joka seuraa, 
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suunnittelee ja opastaa sekä kansallista että kansainvälistä kiljuhanhityötä ja hankki sille 
rahoitusta, jolloin WWF:n kiljuhanhityöryhmä ja Kiljuhanhen Ystävät ry. voidaan lakkauttaa 
tarpeettomina rinnakkaistoimintoina.  

 Suomi osallistuu AEWA:n perustamaan kiljuhanhikoordinaattorin virkaan maksamalla 30 
% kuluista. 
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Liite 1. Ruokonen, M. & Merilä, J.: Kiljuhanhen luonnonpopulaatioiden geneettiset 
perustiedot 
 
Kiljuhanhi kuuluu ns. harmaisiin hanhiin (Anser), jotka kaikki ovat evolutiivisesti erittäin läheistä 
sukua keskenään: lajiutumisajat sijoittuvat myöhäisplioseeni- ja pleistoseenikausille (2-2.5 
miljoona vuotta), ollen keskenään läheisimpien lajien kohdalla vain noin 0.5 miljoonaa vuotta 
(Ruokonen ym. 2000a). Kaikki tutkitut Anser-suvun lajit ovat kuitenkin erotettavissa toisistaan 
mitokondrio-DNA: n avulla, eikä lajien välisiä risteymiä ole löydetty luonnonpopulaatioista 
geneettisten menetelmien avulla (153 kilju-, 91 tundra-, 142 lyhytnokka- ja 238 metsähanhen 
luonnonyksilöä tutkittu; Ruokonen ym. 2000a, b, 2004, 2005, 2007a, b, c). 
 
Kiljuhanhen luonnonpopulaatioiden genetiikkaa on tutkittu sekä nykyisiltä pesimä- ja 
talvehtimisalueilta kerättyjen näytteiden (Ruokonen ym. 2004) että museonäytteiden (Ruokonen 
ym. 2007a) avulla. Vuosina 1860-1946 Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Kuolan niemimaalta 
museoihin kerätyt näytteet (48 yksilöä) edustavat kiljuhanhipopulaatioiden kannanlaskua 
edeltänyttä populaatiota. Mitokondrio-DNAtutkimusten perusteella geneettisen muuntelun määrä 
on jo tuolloin ollut erittäin alhainen: erilaisia mitokondriohaplotyyppejä löydettiin vain kaksi, 
joista toinen on harvinainen (4% yksilöistä). Vuosina 1988- 2000 kerätyistä Fennoskandian 
kiljuhanhista (105 yksilöä) löydettiin viisi mitokondriohaplotyyppiä. Geneettisen muuntelun 
määrää kuvaavat diversiteettiarvot kasvoivat samana ajanjaksona 5-6-kertaisiksi (museonäytteet: 
h=0.082±0.053,   =0.0018±0.0019; nykypopulaatio h=0.502±0.114,   =0.0081±0.0054). Pienissä 
ja uhanalaistuvissa populaatioissa geneettisen muuntelun määrän odotetaan kuitenkin vähenevän 
satunnaisajautumisen vaikutuksesta (Wright 1931, Montgomery ym. 2000), joten saatu tulos on 
odottamaton.  
 
Hanhinaaraat ovat paikkauskollisia, mutta koiraiden tiedetään vaihtavan pesimäpopulaatiota 
pariutuessaan muualta peräisin olevien naaraiden kanssa (Greenwood 1980). Fennoskandian 
kiljuhanhinaaraiden ja -koiraiden mitokondriohaplotyyppien frekvenssien todettiin poikkeavan 
toisistaan (Fisherin tarkka testi, P=0.036). Kaikki tunnetut naaraat (museonäytteet N=21, 
nykypopulaatio N=8) kantoivat samaa haplotyyppiä. Koiraissa esiintyi enemmän muuntelua: 
museonäytteessä kaksi yksilöä 19:sta (11%) ja nykypopulaatiossa viisi kymmenestä (50%) 
tunnetuista koiraista kantoi harvinaisia mitokondriohaplotyyppejä. 
Todennäköisin selitys mitokondriofrekvenssien erolle sukupuolten välillä on naaraiden 
paikkauskollisuus ja koiraiden immigraatio Fennoskandiaan verrattuna geneettisesti 
monimuotoisemmasta läntisestä pääpopulaatiosta (Bol_ezemelskajan tundra ja Jamalin 
niemimaa; h=0.781±0.041,   =0.0127±0.0076). Koska harvinaisten haplotyyppien osuus koiraissa 
on ajallisesti runsastunut, voidaan arvella myös koirasmigraation määrän runsastuneen. Tämän 
saattavat selittää muutokset eri pesimäpopulaatioiden yksilöiden välisissä yhteyksissä 
talvehtimisalueilla parinmuodostuksen aikaan, naaraiden vaikeus löytää puolisoa pienessä 
populaatiossa tai sukusiitoksen aktiivinen välttäminen.  
 
Koirasimmigraation seurauksena myös tuman geenejä siirtyy Fennoskandiaan, joten sukusiitos ja 
sen haitalliset vaikutukset eivät todennäköisesti muodosta välitöntä uhkaa populaatiolle, vaikka 
sen koko onkin äärimmäisen pieni. Tuman DNA-merkkiominaisuuksilla mitattuna geneettisen 
muuntelun määrä 
Fennoskandiassa (geneettinen diversiteetti He=0.517±0.273) onkin nykyisin samalla tasolla kuin 
läntisessä pääpopulaatiossa (He=0.503±0.274).  
 
Fennoskandian kiljuhanhinaaraissa (joiden kautta mitokondrio-DNA periytyy jälkeläisille) 
havaittu geneettisen muuntelun puuttuminen osoittaa, että Fennoskandian kiljuhanhipopulaatio on 
läpikäynyt pullonkaulan jo nykyistä kannanlaskua edeltävänä aikana (Ruokonen ym. 2007a). Jos 



 98 

Fennoskandian populaation mitokondriomuuntelun oletetaan lähtötilanteessa olleen samalla 
tasolla kuin läntisessä pääpopulaatiossa nykyisin, vaatii muuntelun häviäminen populaatiosta 
laskennallisesti pullonkaulan, jonka koko olisi ollut esimerkiksi kaksi naarasta ja kesto kolme 
sukupolvea tai kymmenen naarasta ja kaksikymmentä sukupolvea. Todennäköisesti 
Fennoskandian pesimäalueiden jääkauden jälkeinen perustajapopulaatio koostuikin vain 
muutamista yksilöistä. Aikaisemmalla pienellä populaatiokoolla voi olla merkitystä myös 
populaation kyvyllä sietää sukusiitosta nykyisin: pullonkaulan aikana haitallisia geenejä voi 
karsiutua populaatiosta (ns. purging; Crnokrak & Barrett 2002).  
 
Kiljuhanhipopulaatioiden geneettistä erilaistumista on tutkittu lajin koko levinneisyysalueella 
(Ruokonen ym. 2004). Mitokondriohaplotyyppien jakautumisen perusteella kiljuhanhen 
pesimäalueiden välillä on merkitsevää erilaistumista (fST=0.22, P<0.0001). Levinneisyysalue 
voidaan jakaa kolmeen suojeluyksikköön (management unit; Moritz 1994, ks. myös Lacy 2005): 
1) Fennoskandia, 2) Läntinen pääpopulaatio (Bol_ezemelskajan tundra, Jamalin niemimaa) ja 3) 
Itäinen pääpopulaatio (Taimyrin niemimaa ja sen itäpuoliset alueet). Todennäköisesti 
asutushistoriasta johtuen geneettiseen rakenteeseen perustuva populaatiojaottelu poikkeaa hieman 
läntisen ja itäisen pääpopulaation vaihtumisen osalta muuhun tietoon perustuvasta jaottelusta (vrt. 
2.1). Suojeluyksikköjen rajaamisen keskeinen merkitys on demografisen itsenäisyyden asteen 
määrittelemisessä: kiljuhanhen tapauksessa naaraspaikkauskollisuudesta johtuen on 
epätodennäköistä, että esimerkiksi Fennoskandian pesimäalueet asutetaan uudestaan lyhyen ajan 
sisällä, mikäli populaatio kuolee sukupuuttoon ja muiden pesimäalueiden populaatiot pysyvät 
pieninä. Siksi suojelutoimenpiteet tulee kohdistaa kuhunkin pesimäpopulaatioon erikseen.  
 
Fennoskandian ja maantieteellisesti lähimmän läntisen pääpopulaation välillä on mitokondrio-
DNA: n ollut vielä suurempaa (museonäyte vs. nykyinen läntinen pääpopulaatio fST=0.36, 
P<0.0001). Tuman merkkigeeneissä ei kuitenkaan nykyisin ole havaittavissa merkitsevää 
erilaistumista Fennoskandian ja läntisen pääpopulaation välillä (FST=0.02, N.S.) äskettäin 
lisääntyneen Venäjältä Fennoskandiaan suuntautuvan koirasimmigraation seurauksena. Ainakaan 
toistaiseksi geenivirran lisääntymisen ja geneettisen monimuotoisuuden kasvun ei ole huomattu 
vaikuttavan Fennoskandian populaatiokoon kehitykseen suotuisasti, toisin kuin esimerkiksi 
Skandinavian sukusiittoisessa susipopulaatiossa on havaittu (Vilà ym. 2003).  
 
Mikäli Fennoskandian populaation koko pienenee merkittävästi nykyisestä 15-25 pesimäparista 
(ks. 4.1), tuki-istutusten aloittamisen tarpeellisuuden miettiminen tulee ajankohtaiseksi. 
Populaation yksilömäärän kasvattamisella voidaan vähentää sukusiitoksen riskiä ja stokastisten 
tapahtumien, kuten katastrofien ja sairauksien, vaikutusta. Nykyiset istutusprojektit tähtäävät 
kuitenkin uusien eristyneiden populaatioiden perustamiseen luontoon, eivätkä vaikuta 
toteutuessaan Fennoskandian luonnonkannan ennusteeseen. Mikäli luonnonkannan selviytymistä 
halutaan istukkailla edistää, tulisi yksilöitä vapauttaa osaksi Fennoskandian populaatioita. 
Toisaalta Fennoskandian luonnonkantaa uhkaavia tekijöitä ei ole toistaiseksi pystytty poistamaan, 
joten samat tekijät verottaisivat myös istukkaita. 
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Liite 2. Ruokonen, M. & Merilä, J.: Fennoskandian tarhakantojen geneettiset perustiedot 

(Kommentit Michael Wink)  
 
Kiljuhanhia on pidetty tarhoissa jo ainakin 1800-luvulta lähtien (mm. Delacour, 1957). 
Ruotsissa (vuosina 1981-1999) ja Suomessa (1989-1997) istutuksiin käytetyn 
keskieurooppalaisilta lintutarhoilta peräisin olevan tarhakannan historia on tuntematon, sillä 
tarhakiljuhanhista ei ole ylläpidetty kantakirjoja ja siten myös sukupuut ovat tuntemattomia. 
Tegelström ym. (2001) ovat selvittäneet Ruotsin tarhakannan lähihistoriaa. Tarhakannan 
genetiikan tutkiminen on tärkeää, koska luonnonkannan tukemiseen tai uudelleenistutuksiin 
käytettävän tarhakannan tulee suositusten mukaan olla mahdollisimman samankaltainen 
alkuperäispopulaation kanssa (Kleiman ym. 1994).  
Kiljuhanhen tarhakantojen todettiin kantavan tundrahanhen Anser albifrons ja merihanhen 
Anser anser mitokondrio-DNA:ta (Ruokonen ym. 2000b, 2007b). Vieraan lajin 
mitokondriohaplotyypin esiintyminen kiljuhanhen tarhakannassa voi johtua joko lajien 
äskettäisestä yhteisestä alkuperästä, lajien risteytymisestä luonnossa tai risteytymisestä 
tarhaushistorian aikana. Kiljuhanhen ja tundrahanhen - tai muiden hanhilajien välistä - 
geneettistä sekoittumista ei ole havaittu luonnonyksilöissä (153 kiljuhanhen ja 91 
tundrahanhen luonnonyksilöä tutkittu; Ruokonen ym. 2000a, 2000b, 2004, 2007a, 2007b). 
Todennäköisin selitys onkin kiljuhanhen risteytyminen muiden hanhilajien kanssa 
tarhaolosuhteissa (Ruokonen ym. 2000b, 2007b).  
Hailuodon tarhakannan tutkimuksessa löydettiin neljä yksilöä (27%), jotka kantoivat 
tundrahanhen mitokondrio- DNA:ta (mtDNA)(Ruokonen ym. 2000b). Kymmeneltä 
ruotsalaiselta tarhalta tutkituista 116 kiljuhanhesta 17% kantoi tundrahanhen mtDNA:ta 
(Ruokonen ym. 2007b). Ruotsalaisilta tarhoilta löydettiin kolme erilaista tundrahanhen 
mtDNA-haplotyyppiä, joista yksi oli identtinen Hailuodon tarhasta löytyneen haplotyypin 
kanssa. Lisäksi tutkittiin 12 luontoon vapautettua ja myöhemmin takaisin tarhaan 
pyydystettyä kiljuhanhea, jotka olivat peräisin belgialaiselta lintutarhalta. Näistä neljän 
yksilön (33%) todettiin kantavan merihanhen mtDNA:ta (Ruokonen ym. 2007b). Nykyisissä 
tarhakannoissa voidaan siis havaita vähintään neljä itsenäistä risteytymistapahtumaa 
tundrahanhi- tai merihanhinaaraan ja kiljuhanhikoiraan välillä. Risteytymisiä voi olla 
tapahtunut useampiakin, sillä kiljuhanhinaaraan risteytymistä muiden lajien koiraiden kanssa 
ei voida havaita käytetyllä menetelmällä (mitokondriot periytyvät naaraalta jälkeläisille). 
Tarhakannoissa esiintyvien tundrahanhihaplotyyppien kanssa täsmälleen identtiset 
haplotyypit on löydetty myös Ruotsista ja Hollannista kerätyistä tundrahanhen 
luonnonkannan näytteistä (Ruokonen ym. 2007b), mikä osoittaa risteytymisen tapahtuneen 
äskettäin.  
Kiljuhanhen luonnonkannassa esiintyviä mtDNA-haplotyyppejä löydettiin tarhakannoista 
yhteensä kolme (Ruokonen ym. 2000b, 2007b). Näistä haplotyypeistä yksi on 
Fennoskandian luonnonkannan kiljuhanhissa yleisimpänä esiintyvä haplotyyppi (W1, ks. 
Ruokonen ym. 2004), ja toinen on yleisin kiljuhanhen itäisellä levinneisyysalueella (E1, ks. 
Ruokonen ym. 2004). Kolmatta tarhakannassa esiintyvää mitokondriohaplotyyppiä ei ole 
havaittu nykyisessä kiljuhanhen luonnonpopulaatiossa. Kyseinen haplotyyppi on voinut tulla 
tarhakantaan Ruotsin luonnonkannasta aikanaan tarhaan tuotujen yksilöiden mukana ja täten 
edustaa alkuperäistä pesimäpopulaatiota, mutta sitä ei kuitenkaan havaittu Fennoskandiasta 
ennen kannan laskua kerätyistä yksilöistä (48 museonäytettä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja 
Kuolan niemimaalta; Ruokonen ym. 2007a).  
Ruotsalaisista tarhakannoista tutkittiin myös tuman DNA-merkkiominaisuuksia 
(mikrosatelliittitoistoalueita), jotka ovat olennaisia tarhakannan käyttökelpoisuuden 
arvioimiseksi istutuksia ajatellen. Risteymäyksilöiden luotettava tunnistaminen tuman 
merkkiominaisuuksiin perustuen osoittautui mahdottomaksi: 63% tutkituista 
merkkiominaisuuksista oli yhteisiä kilju- ja tundrahanhen luonnonyksilöille (Ruokonen ym. 
2007b). Vain tundrahanhessa esiintyvien merkkiominaisuuksien avulla voitiin kuitenkin 
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päätellä, 
että kiljuhanhen tarhakannan yksilöistä 32% omasi tuman DNA:n perusteella merkkejä 
risteytymisestä. Yhdistettynä mitokondriotuloksiin kaiken kaikkiaan ainakin 36%:lla 
ruotsalaisista tarhakiljuhanhista oli perimässään tundrahanhen merkkiominaisuuksia. 
Risteymäalkuperää olevien yksilöiden osuus on todennäköisesti kuitenkin suurempi, mutta 
lajien samankaltaisuuden vuoksi niitä kaikkia ei pystytä tunnistamaan. 
Geneettisen muuntelun määrä oli kiljuhanhen tarhapopulaatioissa lähes yhtä suuri kuin 
luonnonpopulaatiossa (geneettinen diversiteetti He, tarha: 0.478, luonnonpopulaatio: 0.512; 
Ruokonen ym. 2007b). Vaikka useimmiten tarhapopulaatiot ovat luonnonpopulaatioihin 
verrattuna geneettisesti vähemmän monimuotoisia perustajavaikutuksen ja geneettisen 
satunnaisajautumisen seurauksena, kiljuhanhen tarhapopulaation geneettisen 
monimuotoisuuden selittänee populaation jakautuminen useisiin tarhoihin sekä ennen kaikkea 
risteytymiset geneettisesti muuntelevamman tundrahanhen kanssa.  
Ruotsin tarhapopulaatio on geneettisesti merkitsevästi erilaistunut kiljuhanhen 
luonnonpopulaatioista (Ruokonen ym. 2007b). Tarhapopulaation ja luonnonpopulaatioiden 
välinen ero on jopa neljä kertaa suurempi kuin Fennoskandian ja läntisen Venäjän 
pesimäpopulaatioiden välinen ero. Erilaistumista selittävät tarhakannan perustajavaikutus, 
satunnaisajautuminen ja risteytyminen tundrahanhen kanssa, sekä luonnonpopulaatiossa 
kannan laskun seurauksena voimistuva satunnaisajautuminen. Lisäksi tarhakanta on 
geneettisesti enemmän samankaltainen Venäjän kuin Fennoskandian pesimäpopulaation 
kanssa. Myös mitokondriotulosten mukaan Fennoskandiassa harvinainen itäinen haplotyyppi 
esiintyy yleisenä kiljuhanhen mitokondrioita kantavissa tarhakiljuhanhissa (54%, Ruokonen 
ym. 2007b).  
Kiljuhanhen tarhakantojen genetiikkaa on käsitelty myös kahdessa muussa tutkimuksessa. 
Näiden tutkimusten tuloksia ei ole kuitenkaan julkaistu tieteellisissä sarjoissa, eikä niitä ole 
esitetty referointiin tarvittavalla tarkkuudella. Hämeenkosken tarhalta on tutkittu 36 
kiljuhanhea ja muutama luonnonyksilö sekä mitokondrio-DNA:ta että tuman 
merkkiominaisuuksia (RAPD) käyttäen (Kholodova 2001). Neljännes linnuista kantoi 
tundrahanhen mitokondrioita, ja toinen neljännes tuntematonta mtDNA:ta, joka 
myöhemmässä tarkastelussa paljastui merihanhen A. anser mtDNA:ksi (Kholodova, 
henkilökohtainen tiedonanto, Kiljuhanhen ystävät 2007). Noin puolella Hämeenkosken 
tarhakiljuhanhista todettiin siis risteymäalkuperä. Selvityksessä mainitut tuman 
tutkimustulokset jätetään tässä huomiotta, sillä sovellettua menetelmää ei yleisesti pidetä 
luotettavana ja käyttökelpoisena (ks. mm. Lacy 2005).  
Saksalaisten, suomalaisten ja ruotsalaisten tarhakiljuhanhien genetiikkaa on tarkasteltu 
selvityksessä, joka sovelsi mitokondrion ja tuman merkkiominaisuuksia 
(mikrosatelliittitoistoalueita, ISSR) (Wink 2007). Tulosten mukaan 20% suomalaisista ja 
ruotsalaisista tarhakiljuhanhista kantaa merihanhen mtDNA:ta, jota saksalaisista 
tarhalinnuista ei löydetty. Tundrahanhen ja kiljuhanhen luonnonyksilöiden todettiin 
kantavan samoja mitokondriohaplotyyppejä.  
(There were 2 cyt b haplotypes in WfG; one of them was shared by LWFG; microsat analysis 
could however show that WfG and LWFG which shared a mitochondrial haplotype can be 
distinguished by nuclear microsatellite data.) 
 
Löydös on ristiriidassa aikaisempien tulosten kanssa (Ruokonen ym. 2000a, 2000b, 2007b). 
Koska alkuperäisiä sekvenssitietoja tai tutkittua mitokondrioaluetta ei ole julkaistu, syytä 
tuloksissa olevaan ristiriitaan ei voi arvioida.  
(Our sequenced are deposited with Genbank and become public upon publication of the 
manuscript.) 
 
 Tuman merkkiominaisuuksien perusteella erotettiin joitain ilmeisiä risteymäyksilöitä, mutta 
suurimman osan kilju- ja tundrahanhesta luonnon- ja tarhayksilöistä todettiin erottuvan 
toisistaan kun kaikkia tuman merkkiominaisuuksia tarkasteltiin yhdessä. Tämä onkin 
todennäköistä, koska risteytymiset ovat tapahtuneet kauan sitten ja risteymäyksilöt ovat 
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edelleen sekoittuneet kiljuhanhien kanssa. Tutkimuksessa ei käytetty risteymäyksilöiden 
tunnistukseen tarkoitettuja tilastollisia menetelmiä (ns. assignment testit), eikä tundra- ja 
merihanhelle ominaisten tuman merkkiominaisuuksien yleisyyttä arvioitu.  
(Wrong; the publication contains such an assignment test (STRUCTURE)) 
 
Nykyiset kiljuhanhen tarhakannat eivät täten sovellu luonnonkantojen tukemiseen tai 
uudelleen istutuksiin, koska tarhakannat ovat risteytyneet ainakin kahden vieraan lajin 
kanssa, risteymäalkuperää olevien yksilöiden osuus tarhakannoissa on suuri, ja 
risteymäyksilöitä löytyy lähes kaikilta tutkituilta tarhoilta. 
 (This is not true for the German breeding stocks)  
 
Käytössä olevilla geneettisillä menetelmillä ei pystytä tunnistamaan kaikkia 
risteymäyksilöitä, joten vanhojen tarhakantojen geneettisen materiaalin puhdistus on 
mahdotonta (Ruokonen ym. 2007b, Lacy 2005).  
(The combination of mitochondrial and nuclear markers can do such a job.) 
 
Ruotsissa on kuitenkin äskettäin perustettu uusi tarhakanta Länsi-Venäjältä pyydystetyistä 
luonnonyksilöistä (AEWA 2006). Uutta kantaa ylläpidetään luonnonsuojelullisten 
periaatteiden mukaisesti, ja sen käyttö istutuksiin on perustellumpaa kuin aikaisempien 
risteymäkantojen, mikäli istutuksia katsotaan aiheelliseksi jatkaa. 
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Liite 2.B:  Kirje Asiantuntijalta (Allan J. Baker on maailmankuulu geneetikko) 

“The genetic analysis by Michael Wink is thorough and convincing, and it is a great pity that 
it has not been published quickly so the evidence would be acceptable to everybody. Because 
the speciation of Anser is obviously so recent it is not surprising that a number of species can 
hybridize and that selection against hybrids is weak or non-existant. However, I guess that for 
captive breeding and release everyone would favour a pure stock that excludes potential 
hybrids, which clearly you could do with the German stock. 
Unless the existing Fennoscandian birds can be shown to be genetically separable from 
German stock I cannot see any reason not to use the latter birds to help restore the 
Fennoscandian population.” 
 
Suomennos:  
Michael Winkin geneettinen analyysi on perusteellinen ja vakuuttava ja on suuri vahinko ettei 
sitä ehditty julkaista niin ajoissa, että todisteet olisivat kelvanneet kaikille. Koska Anser-
hanhien lajiutuminen on mitä ilmeisimmin tapahtunut lähellä nykyaikaa, ei ole yllättävää, 
että useatkin hanhilajit voivat risteytyä ja että luonnonvalinta voi karsia risteymiä heikosti, 
jos ollenkaan. 
Mutta arvaan kyllä, että tarhaukseen kaikki haluaisivat puhtaan kannan ilman mahdollisia 
hybridejä. Ja sellaisen olette selvästi saaneet aikaan Saksan kannasta. Jos ei voida todistaa, 
että Fennoskandian linnut ovat geneetttisesti erilaisia kuin Saksan linnut, en näe mitään 
syytä, miksi jälkimmäisiä ei voisi käyttää Fennoskandian kannan palauttamiseen. 
 
Dr. Allan J. Baker 
Head, Department of Natural History 
Royal Ontario Museum 
Toronto, ON 
Canada 
Ph: 416-586-5520 
 
 
 
Liite 2 C: Bonnin sopimuksen tieteel l isen neuvoston kannanoton taustaa.  
 
Bonnin sopimuksen tieteellisen neuvoston istutuksille kielteinen kanta perustuu 
asiantuntijalausuntoon, jonka on antanut Robert C Lacy (PhD, Chair IUCN/SSC 
Conservation Breeding Specialist Group), jolle pohjatiedot oli suolloin antanut istusprojektin 
kanssa kilpaileva ja sitä vastustava ryhmä. Perehdyttyään asiaan tarkemmin Lacy on 
lausunut seuraavaa: (Suomennos alempana)  
 
Unfortunately, I don't have sufficient data nor time to provide a formal scientific review of the 
recent genetic findings. However, it does seem that the work of Dr. Wink indicates that: 
 

- the German captive population is mostly good LWFG, 
- the German population appears to have good genetic diversity, apparently even 

greater than the wild Russian population that was sampled, 
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- the German population has many fewer hybrids than the Finnish and Swedish birds, 
- the genetic similarity (even of wild LWFG from Russia) with the GWFG will make it 

very difficult (and maybe not meaningful) to absolutely exclude any hybridization 
between the LWFG and GWFG, 

- the hybrids with other goose species appear to be largely identifiable through a 
combination of mtDNA and microsat DNA analyses. 

 
It would seem to me that a good source of birds for reintroductions could therefore be the 
German population (after removal of the few identifiable hybrids) together with a captive 
population that could be established from newly captured Russian birds. As I mentioned in 
my prior review, the lack of evidence for a clear or strong genetic separation of eastern and 
western LWFG leads me to believe that the risk of mixing birds between parts of the range is 
much less than the risk of continued demographic decline and likely ensuing genetic decay 
and inbreeding. The CMS SC, however, appears much more concerned about the possibility 
of the (as yet undemonstrated) risk of mixing geographic populations and possibly 
establishing new migratory routes. 
 
The genetic overlap among populations of LWFG, and the presence of both mtDNA types in 
each part of the range, make it seem very unlikely that the geographic populations could have 
been isolated sufficiently to allow significant divergence to develop. However, it is hard 
(maybe impossible?) to ever prove with 100% certainty that no ecological or genetic 
problems could arise from mixing existing geographic populations. (This is true of all 
conservation programs, not just the LWFG.) Even so, it is perhapssurprising that the CMS SC 
would propose to re-examine the issues in 5 years. I would hope that data could be 
considered when it becomes available (as even the CMS SC says that the previous studies are 
not sufficient to provide definitive answers); I would hope that actions such as establishing 
and maintaining well managed captive populations are not postponed for 5 years; and I hope 
that the wild populations are monitored closely so that more urgent action can be taken if the 
decline continues or even worsens. 
 
Overall, I hope that the reluctance of the CMS SC to undertake "radical action" does not result 
in decline to the point of irreversibility! 
Given the concern of the CMS SC about any possible negative effects of genetic mixing, I 
suspect that they won't be swayed until evidence of the kind produced by Dr. Wink is 
formally reviewed and published in an accepted journal, and maybe even that won't 
sufficiently reassure them that the birds are genetically suitable for release. 
 
Suomennos: 
Kiljuhanhen genetiikka 
02. Apr 2007 
Bob Lacy < rlacy@ix.netcom.com> 
  Valitettavasti minulla ei ole riittävää aineistoa eikä aikaa kirjoittaakseni muodollista 
tieteellistä vertaisarviointia uusista geneettisistä löydöistä. Mutta näyttää siltä, että prof 
Winkin työstä seuraa, että: 
 

- Saksan tarhahanhet ovat enimmäkseen hyviä kiljuhanhia. 
- Saksan kannalla vaikuttaa olevan hyvä diversitettti (moninaisuus), jopa suurempi 

kuin Venäjältä kerätyillä luonnonnäytteillä. 
- Saksan kannassa on paljon vähemmän hybridejä kuin Ruotsin ja Suomen kannoissa. 
- Kiljuhanhen ja tundrahanhen (niin tarha- kuin luonnonlintujen) geneettinen 

samankaltaisuus on niin suurta, että on hyvin vaikeaa, (ja varmaan myös mieletöntä) 
sulkea absoluuttisesti pois pieninkin risteymän mahdollisuus näiden lajien välillä. 

- Risteymät muiden hanhilajien kanssa näyttävät olevan laajasti tunnistetavissa 
yhdistämällä mtDNAja microsat DNA analyysit. 

 
Minusta tuntuu, että Saksan kanta on hyvä lähde istutuspopulaatiolle (kunhan poistetaan ne 
pari havaittua risteymää), johon olisi hyvä yhdistää uusien Venäjältä pyydystettyjen lintujen 
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jälkeläisiä. Kuten mainitsin aikaisemmassa arviossani, ei ole todisteita itäisen ja läntisen 
kiljuhanhikannan selvästä geneettisestä erottautumisesta, ja siksi uskon, että eri alueilta 
tulevien lintujen sekoittuminen on paljon vähemmän haitallista kuin jatkuva demografisen 
huonontuminen ja sisäsiittoisuuden riski.  
 
Kuitenkin CMS:n tieteellinen komitea näyttää kantavan paljon enemmän huolta tähän asti 
todistamattomista) osapopulaatioiden sekoittamisen riskeistä ja mahdollisten uusien 
muuttoreittien synnyttämisestä. 
 
Kiljuhanhen osakantojen geneettinen päällekkäisyys (genetic overlap: niillä on yhteisiä 
lintuja. suom huom) ja molempien mtDNA tyyppien esiintyminen lajin esiintymisalueen 
molemmissa osissa tekee erittäin epätodennäköiseksi että osakannat olisivat olleet 
maantieteellisesti siinä määrin eristyksissä, että olisi voinut kehittyä merkittävää erilaistumista. 
Mutta on vaikeaa (ehkä mahdotonta?) koskaan todistaa 100 % varmuudella, ettei mitään 
ekologista tai geneettistä ongelmaa voisi syntyä olemassaolevien geneettisten populaatioiden 
sekoittamisesta. (Tämähän pätee kaikille suojeluohjelmille, ei pelkästään kiljuhanhille.) Siitä 
huolimatta on ehkä yllättävää, että CMS:n tieteellinen komitea tahtoisi ehdottaa 
asiaanpalaamista 5 vuoden kuluttua. Minä toivoisin, että data huomioidaan silloin, kun se 
on saatavissa. (Etenkin, kun myös CMS SC sanoo, etteivät aikaisemmat tutkimukset riittäneet 
antamaan lopullisia vastauksia.); Minä toivoisin, että sellaisia toimia kuin hyvin hoidettujen 
tarhakantojen perustaminen ja ylläpito ei viivytetä viidellä vuodella ja toivon, että villejä 
kantoja seurataan tarkasti niin, että kiireellisiin toimiin voidaan ryhtyä heti, jos väheneminen 
jatkuu tai jopa pahenee. 
 
Kaiken kaikkiaan toivon, ettei CMS SC:n haluttomuus ryhtyä "radikaaleihin toimiin" johda 
tilanteseen, joissa niitä ei enää voida tehdä! 
 
Kun otan huomioon CMS SC:n huolestuneisuuden mistä tahansa geneettisen sekoittumisen 
kielteisten seurausten mahdollisuudesta epäilen, että he eivät muuta mieltään ennenkuin 
Dr.Winkin tuottaman kaltainen todistusaineisto on muodollisesti arvioitu ja julkaistu 
hyväksytyssä tieteellisessä aikakauslehdessä, ja voi olla, että ei edes se saa heitä 
vakuuttumaan, että linnut sopivat istutettaviksi. 
 
 
Robert C. Lacy 
rlacy@ix.netcom.com 
www.vortex9.org 
Population Geneticist/Conservation Biologist 
Chicago Zoological Society 
Brookfield, IL 60513 USA 
www.brookfieldzoo.org 
Chair 
IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group 
12101 Johnny Cake Ridge Road 
Apple Valley, MN 55124 
www.cbsg.org 
Committee on Evolutionary Biology 
University of Chicago 
Chicago, IL 60637 
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Liite 3. Kiljuhanhen lajin- ja iänmääritys. 

 
Kiljuhanhi on harmaista hanhista tummin ja pienin. Se muistuttaa ulkonäöltään eniten 
tundrahanhea (Anser albifrons). Kiljuhanhi on tundrahanhea jonkin verran pienempi, 
kapeasiipisempi ja pieninokkaisempi. Aikuiset yksilöt erotetaan yksinkertaisimmin valkoisen 
otsalaikun muodon ja kiljuhanhen keltaisen silmärenkaan perusteella. Nuori tundra- ja 
kiljuhanhi ovat hyvin samannäköisiä, ja parhaat tuntomerkit koon ja muotoseikkojen ohella 
ovat kiljuhanhen keltainen silmärengas ja pienempi nokka. Ruokailevat kiljuhanhet ovat 
usein myös muita hanhilajeja vilkkaampia ja nopealiikkeisempiä, ja löytyvät hanhien 
sekaparvista toisinaan myös käyttäytymisen perusteella. 
 
Muodoltaan kiljuhanhi on palleromainen mutta siro, ja voi tähystäessään näyttää yllättävän 
pitkäkaulaiseltakin. Pää on pieni ja pyöreä, ja otsa on sekä korkeampi että jyrkempi kuin 
tundrahanhella. Nokka on pieni, lyhyt (noin 2/3 tundrahanhen nokasta) ja kolmiomainen. 
Siivet ovat pitkät, ja seisovalla linnulla siivenkärjet ulottuvat selvästi pyrstön kärjen ylitse, 
tundrahanhella useimmiten pyrstön kärjen tasalle.  
 
Lennossa huomio kiinnittyy kiljuhanhen silmiinpistävän pitkiin ja kapeisiin siipiin. Siiven 
lyöntitiheys on tiheämpi kuin muilla harmailla hanhilla. Lennossa siiven alapinta on tasaisen 
tumman harmaanruskea. Siiven yläpinnan vaaleat alueet ovat kuten tundrahanhella: 
kyynärsiivellä on yksi selvä pitkittäisjuova, joka muodostuu isojen peitinhöyhenten valkeista 
kärjistä, ja käsisiivellä sekä alula että käsisulkien peitinhöyhenet ovat sinertäväsävyiset. 
Alaperä on muiden harmaiden hanhien tapaan valkoinen. Pyrstö on tummanruskea valkein 
reunuksin ja jalat ovat oranssit tundrahanhen tapaan.  
 
Sukupuolet ovat hyvin samannäköiset. Kokenut havainnoitsija voi tunnistaa yhdessä 
liikkuvien pariskuntien sukupuolet. Koiraat ovat keskimäärin naaraita suurempia, ja niiden 
kaula on paksumpi ja otsa korkeampi. Naarailla kyljen tumma poikkijuovitus ulottuu 
pitemmälle eteen rinnan sivuille, ja usein silmän takana erottuu viirumainen varjostuma.  
 
Aikuisen linnun nokka on syvän vaaleanpunainen ja nokan kynsi valkea. Tummanruskeaa 
silmää kiertää turpea keltainen silmärengas. Nokan alareunasta lähtevä valkea otsakilpi 
ulottuu useimmilla yksilöillä päälaelle pään korkeimman kohdan tasalle. Pää ja kaulan yläosa 
ovat tumman ruskeanharmaat. Kaulan alaosa ja rinta ovat vaalean ruskeanharmaat ja niskassa 
on kanelin sävyä samaan tapaan kuin lyhytnokkahanhella. Rinnan alaosa vaihettuu 
vähittäisesti harmaanruskeaan vatsaan. Vatsassa on vaihteleva määrä tummaa laikutusta, joka 
on yleensä pienimuotoisempaa kuin tundrahanhella. Selkä on tummanruskea, mutta ei 
kuitenkaan niin tumma kuin pää ja kaulan yläosa.  
 
Pään ja kaulan yleisväritys on - yhdessä nokan, pään ja kaulan profiilin kanssa - tärkeimpiä ja 
käyttökelpoisimpia tuntomerkkejä kilju- ja tundrahanhen erottamisessa silloin, kun 
etäisyyttä on liikaa esim. Silmärenkaan näkemiseksi (Øien ym. 1999). Valkeaa otsakilpeä 
lukuun ottamatta kiljuhanhen koko pää ja ylimmät kaksi kolmasosaa kaulasta näyttävät 
useimmissa olosuhteissa yhtenäisen tummanruskeilta, selvästi tummemmilta kuin 
tundrahanhella. Tundrahanhella päässä on tummanruskeaa vain otsakilven takana kapeana 
reunuksena, joka kontrastoituu selvästi muuten vaaleanruskeaan päähän ja kaulaan. 
Kiljuhanhellakin on samanlainen tumma reunus, mutta pään tummuuden takia se ei yleensä 
erotu selvästi.  
 
Syksyisellä nuorella linnulla lajien väliset erot pään ja kaulan värityksessä ovat vähäisempiä. 
Nuoren linnun yleisväritys on vähemmän kontrastikas, ja siltä puuttuvat aikuisen otsakilpi ja 
vatsalaikut. Nuorelle linnulle ominaisten pyöreäkärkisten höyhenten kapealti vaaleat kärjet 



 107 

luovat suomumaista kuviointia selkä-ja vatsapuolelle. Linnun muoto ja koko sekä keltainen 
silmärengas ovat parhaita eroja nuoreen tundrahanheen. Kiljuhanhen nokka on syvän 
vaaleanpunainen, kun taas tundrahanhen nokan vaaleanpunainen on sävyltään hailakampi. 
Myötävalossa maassa oleskelevat yksilöt voi tunnistaa toisistaan hyvinkin kaukaa (1-1,5 
kilometristä) selän ja kyljen takaosan tummuuserosta: tundrahanhella selkä on kylkeä selvästi 
tummempi, kun kiljuhanhella vastaava tummuusero on vähäinen.  
 
Lokakuulta alkaen nuorelle kiljuhanhelle kehittyy valkea otsakilpi, joka on kevääseen 
mennessä lähes samankaltainen kuin aikuisella. Keväällä toisen kalenterivuoden kiljuhanhilta 
puuttuvat tummat vatsalaikut, jotka kehittyvät kesän kuluessa sulkasadon myötä. Myös 
nuoruuspuvun siipi säilyy ensimmäisen kesän sulkasatoon asti erottuen vanhemman linnun 
siivestä vaaleamman ruskeana ja kuluneempana.  
 
Kiljuhanhet läpikäyvät siipi- ja pyrstösulkien täydellisen sulkasadon ("sattasen") muiden 
hanhilajien tapaan kesällä. Siipisulkien sulkasato ajoittuu Fennoskandiassa heinäkuulta 
elokuulle ja kestää 4-5 viikkoa, minkä ajan linnut ovat lentokyvyt tömiä. Kesäisessä 
sulkasadossa vaihtuu myös valtaosa ruumiinhöyhenistä ja siiven peitinhöyhenistä. 
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Liite 6. Kiljuhanhien määrät ja ikäjakaumat Perämeren rannikolla keväinä 1985-2001, ja 
Porsanginvuonolla keväinä 1993-2001 sekä syksyinä 1981, 1987, 1992 ja 1994-2001. 

 

Vuosi n ad:t N 2-kv:t % 2-kv n yhteensä 
1985 84 11 12 95 
1986 88 7 7 95 
1987 60 5 8 65 
1988 61 34 36 95 
1989 35 10 22 45 
1990 43 2 4 45 
1991 38 17 31 55 
1992 61 12 16 73 
1993 24 9 27 33 
1994 43 3 7 46 
1995 32 1 3 33 
1996 38 2 5 40 
1997 25 5 17 30 
1998 39 6 13 45 
1999 27 0 0 27 
2000 26 0 0 26 
2001 17 0 0 17 

Taulukko 1. Perämeren rannikolla lepäilleet kiljuhanhet vuosina 1985-2001 (Markkola 2001, J. 
Markkola & WWF:n kiljuhanhityöryhmä, julkaisematonta aineistoa, Markkola & Lampila, 

käsikirjoitus) 

 

Vuosi Ad parit (sis. 
Mahdolliset 3-

kv yksilöt 
pareissa) 

Yksinäiset 
ad:t ja 

mahdolliset 3 
kv:t 

N 2 kv:t % 2 kv:t yhteensä 

1993 32  4 5,9 68 
1994 26  4 7,1 56 
1995 >25  >10 >16,7 56 
1996 23  10 17,9 >60 
1997 26  7 11,9 59 
1998 38 34 5 6,0 84 
1999 23 1+25 91 15,52 58 
2000 25 34+26 83 12,72 63 
2001 19 3 0 0 41 

*1 sis. kaksi aikuisten kanssa pariutunutta 2-kv:tä 
*2 sis. kaksi aikuisten kanssa pariutunutta 2-kv:tä 
*3 sis. kaksi 3-kv-lintujen kanssa pariutunutta 2-kv-lintua 
*4 mahdollisia 3-kv-lintuja 
*5 sis. kaksi 2-kv-lintujen kanssa pariutunutta ad-lintua 
*6 sis. kaksi 2-kv-lintujen kanssa pariutunutta 3-kv-lintua 
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Taulukko 2. Kiljuhanhien määrä Valdakissa, Porsanginvuonolla, Pohjois-Norjassa keväisin 
vuosina 1993- 2001 (Aarvak & Øien 2004, hieman muotoiltuna). 

 

 

vuosi n aikuiset n lentopoikaset % 
lentopoikasia 

n kaikki keskimääräinen 
poikuekoko 

1981 10 18 64,3 28 ? 
1987 10 18 64,3 28 ? 
1992 24 34 58,6 58 ? 
1994 31 33 51,6 64 2,4 
1995 61 67 52,3 128 3,9 
1996 16 23 59,9 39 2,6 
1997 25 32 56,1 57 4,0 
1998 29 31 51,6 60 2,8 
1999 26 17 39,5 53 2,8 
2000 8 2 20,0 10 2,0 
2001 24 38 61,3 62 3,2 

Taulukko 3. Kiljuhanhien ikäjakauma (ad/juv) syksyllä Porsanginvuonolla vuosina 1981, 
1987, 1992 ja 1994-2001 (Aarvak & Øien 2004). 
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Liite 7. Pohjolan kiljuhanhipopulaation selviytyvyys. 

Modernin luonnonsuojelubiologian perusmenetelmiä on ns. elastisuusanalyysi, jonka avulla 
pystytään arvioimaan, mikä lajin elinkierron vaiheista vaikuttaa eniten populaation 
kasvukertoimeen (λ) (Kyseesä on karkampi versio luvunssa 8 esitellystä perusmenetelmästä. 
Ks esim. Mm. de Kroon ym. 1986, Caswell 1989, Akçakaya 1998, Ehrlén & van 
Groenendael 1998, Benton & Grant 1999). Tätä varten tarvitaan tietoja 
ikäluokkakohtaisesta selviytyvyydestä sekä pesimämenestyksestä. Usein ongelmana 
uhanalaisten lajien osalta on tarvittavan tiedon heikko laatu, eikä kiljuhanhi tee tässä 
suhteessa poikkeusta  
 
Ihannetilanteessa arviot tulisi perustaa laajaan rengastus- ja kontrolliaineistoon, mutta 
kiljuhanhesta tällaista ei ole saatavilla, suurista ponnistuksista huolimatta. Siksi parhaiten 
tunnetun pohjoismaisenki kannan arvot on jouduttu päättelemään osin epäsuorasti, 
esimerkiksi perustuen nuorten lintujen osuuksii eri aikoihin vuodesta ja kiljuhanhikannan 
lukumäärän muutoksiin vuodesta toiseen (Markkola & Lampila käsikirjoitus)  
 
Pesimämenestystä (= nuorten lintujen osuutta) on arvioitu syksyllä heti pesimäkauden 
jälkeen Valdakissa Pohjois-Norjassa. Selviytyvyyden arviointiin paras käytettävissä oleva 
aineisto on kerätty Perämere keväisiltä levähdyspaikoilta vuodesta 1985 alkaen, ja myös 
Valdakin aineistoja on käytetty tässä hyväksi Porsanginvuonon aineistosta nuorten lintujen 
kuolleisuus on saatu vertaamalla keväällä saapuvien toise kalenterivuoden lintujen määrää 
edellisen vuoden poikasten määrään. Aikuisten lintujen kuolleisuutta o puolestaan arvioitu 
Perämerellä peräkkäisten vuosien lukumäärien perusteella  
 
Näihin aineistoihin sisältyy useita epävarmuustekijöitä: kaikkien nuorten lintujen on oletettu 
palaava keväällä emojensa matkassa, mikä voi olla virheellinen olettamus, ja näin ollen arvio 
ensimmäisen talven kuolleisuudesta saattaa olla liian korkea. Myös esim. kevään sään 
vaihtelut saattavat aiheuttaa vaihtelua kiljuhanhien muuttoreiteissä ja siten huomattavaa 
satunnaisvaihtelua aineistoon. Pitkässä aikasarjassa tämän vaikutus pitäisi kuitenkin tasoittua. 
Malli perustuu myös olettamukselle, että tiheydestä riippuvat tekijät eivät vaikuta 
populaatioon. Tällainen olettamus on yleensä tehty pienistä ja taantuneista populaatioista, 
eikä välttämättä ole oikea. Niin ikään on oletettu, että ensimmäisen pesivän ikäluokan 
pesimämenestys on puolet sitä vanhempien lintujen vastaavasta. 
 
Muiden hanhien tapaan kiljuhanhi on pitkäikäinen ja melko hitaasti lisääntyvä laji. Tarkkaa 
tietoa sukukypsyysiästä ei ole, mutta tarhoilla tehtyjen havaintojen perusteella ensimmäinen 
pesintä tapahtuu kahden vuoden iässä eli linnun ollessa kolmannella kalenterivuodellaan. On 
kuitenkin mahdollista, että osa yksilöistä aloittaa pesinnän vasta myöhemmin. Useilla alueilla 
tehtyjen havaintojen perusteella syyskannasta noin 30-40 % on nuoria, mikä on samaa 
luokkaa tai korkeampi osuus kuin muilla arktisilla hanhilla. Kiljuhanhi pesii keskimäärin 
hieman etelämpänä kuin esim. tundrahanhi, mistä johtuen pesimäolosuhteiden 
ja sen myötä myös poikastuoton vaihtelu on pienempää  
 
Nuorten kiljuhanhien selviytyvyys sen sijaan on paljon alhaisemmalla tasolla kuin muilla 
arktisilla hanhilla (mm. Ebbinge 1991) ja ehkä vain noin neljännes selviää ensimmäisestä 
talvestaan. Tämä viittaa voimakkaaseen metsästyspaineeseen, sillä sorsalinnuilla nuoret 
yksilöt ovat alttiimpia joutumaan metsästyssaaliiksi. Aikuisten vuotuinen selviytyvyys (n. 84 
%) on myös hiukan alhaisempi kuin muilla hanhilla.  
 
Perämeren aineistosta laskettu pohjoismaisen populaation kasvukerroin (λ) oli vuosina 
1993-2001 0,974 ja Porsanginvuonon vastaavassa aineistossa 0,970, eli populaatio pieneni 
keskimäärin noin 3 prosenttia vuodessa.  
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Vilkaisu oheiseen taulukkoon osoittaa kuitenkin, että menetelmää ei tule käyttää 
summittaisesti. Ensi näkemältä taulukko näyttää osoittavan, että pienikin muutos aikuisten 
selviytyvyydessä voisi näkyä dramaattisesti populaation kasvukertoimessa: 10 %:n pudotus 
aikuisten selviytyvyydessä johtaisi vähintään 7 %:n laskuun kannan kasvukertoimessa, kun 
taas vastaava pudotus nuorten selviytyvyydessä aiheuttaisi alle prosentin laskun 
kasvukertoimessa. Tämä epäillyttävältä tuntuva tulos on laskennallisesti oikea, mutta 
luonväärän mielikuvan, sillä 10% pudotus nuorten lintujen lintujen selviytyvyydessä on aivan 
muitäön muutos, siitä yksinkertaisesta syystä,että selviytyvyys jo on hyvin lähellä nollaa, 
jolloin 10 % siitä ei tietenkään ole juuri mitään – aikuisten lintujen kohdalla tilanne on 
toinen. Ajatuksensa saa oikaistua katsomalla sarakkeita, joissa on laskettu kuolleisuuteen 
tarvittavia muutoksia. Huomaamme, että aikusten lintujen kuolleisuus pitäisi puolittaa, jotta 
saataisiin edes kasvukerroin λ=1 eli vakaa  (30 linnun) kanta Norjaan.  
On siis outo harhaluulo, että metsästyspaine voisi siis näkyä voimakkaasti nuorten 
kuolleisuudessa, ja samalla pienikin lisäys aikuisten kuolleisuudessa voisi olla 
kohtalokkaampaa kannan kehitykselle. Tosiasiassa nuorten lintujen kuolleisuuden pienikin 
lisäys vie selviytyvyyden nollaan, jolloin kannan häviäminen on ajan oloon varmaa.  
Taulukosta näkyy , että pesimämenestyksen parantaminen sellaiselle tassolle, että kiljuhanhi 
kestäisi nykyisen kuolleisuuden, on mahdotonta. Ainoa todellinen suojelutoimi on 
selviytyvyyden parantaminen talvi- ja muuttolevähdysalueilla. Suojelutoimet (metsästyksen 
rajoittaminen, alueiden suojelu) hyödyttävät luonnollisesti kaikkia ikäluokkia.  
Ainoa tunnettu tapa muutonaikaisen kuolleisuuden selvään vähentämiseen on muuttoreitin 
vaihtaminen istuttamisen yhteydessä. .  

 

A. populaatioparametri B arvioitu (teoreettinen) 

maksimiarvo 
(selviytyvyys) tai 

minimiarvo 
(kuolleisuus) 

havaittu 
arvo 

D vaadittu arvo 
kasvukertoimen λ =1 eli 

stabiilin kannan 
saavuttamiseksi 

Nuorten selviytyvyys 0,7-0,8 0,239 0,320 
Nuorten kuolleisuus 0,2-0,3 0,761 0,680 

Esikaikuisten selviytyvyys 0,90-0,97 0,837 Mahdotonta eli yli 1 
Esiaikuisten kuolleisuus 0,03-0,10 0,163 Mahdotonta eli alle 0 
Aikuisten selviytyvyys 0,90-0,95 0,837 0,926 
Aikuisten kuolleisuus 0,05-0,10 0,163 0,074 (Puolet havaitusta) 
Lisääntymismenestys <0,7 ? 0,61 0,820 (mahdoton)  

Taulukko 1.  Norjan kiljuhanhipopulaation selviytyvyys. Keskimmäisessä sarakkeessa (B) on 
annettu kullekin populaatioparametrille (A) arvioitu biologinen maksimiarvo ja suluissa havaittu 
arvo. Taulukon B-sarakkeen arvot tarkoittavat, että nuorista 23,9 % palaa keväällä, aikuisista 83,7 
%. Lisääntymismenestys 0,61 tarkoittaa sitä, että kukin aikuinen naaras saa keskimäärin 0,61 
naaraspoikasta vuodessa. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa (C) on tarvittava arvo kasvukertoimen λ 
=1 (kannan koko pysyy samana) saavuttamiseksi kun muut arvot pidetään vakioina. Vakaa kanta 
voidaan saavuttaa ainoastaan aikuisten ja nuorten selviytyvyyttä parantamalla – käytännössä siis 
muuttoreitttiä vaihtamalla.  
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Liite 8  
Letter of Support: 
 
To whom it may concern 
 
With this letter, a group of experts in Lesser White-fronted Goose conservation from different 
range countries want to express their support for the Lesser White-fronted Goose re-introduction 
program in Sweden. 
 
      We would like to state the following: 
 
1) The Lesser White-fronted Goose reintroduction program in Sweden managed by Dr. Lambart 
von Essen and his colleagues is one of the greatest achievements in the species conservation 
worldwide and also a great experience, which can be very useful for conservation of other 
globally threatened species of waterfowl. We are aware of the problems with the re-introduction. 
New technology and our increased knowledge in genetics will ensure that all precautions are 
considered and future programs base on the best practices available. 
 
2) In the current situation, when the wild population of LWFG in Fennoscandia has declined 
below 100 pairs and is completely extinct in Sweden, we consider it extremely important to 
continue the re-introduction program using either with traditional methods or using ultra-light 
method, which have shows itÕs efficiency in USA and Russia with reintroduction of different 
threatened bird species. We will be glad if our scientific knowledge and conservation expertise 
can be of any help within future projects 
 
3) The genetic material for a re-introduction should be carefully selected but in the situation with 
extremely low population numbers of wild birds, we suggest that Lesser White-fronted Geese 
from any European farm (after a genotype test) or wild birds from European Russia can be used 
for re-introduction. 
 
With best wishes, 
Sincerely yours, 
 
 
Mr. Shigeki Iwabuchi  (Japan) 
Japanese Association for Wild Geese protection Ð coordinator of Lesser White-fronted Goose 
conservation project. Member of the Lesser White-fronted Goose Task Force of Wetlands 
International 
 
Prof. Anatoliy Korzyukov (Ukraine)   
Odessa National University; President of Azov-Black Sea Ornithological Union; 
Vice-chairman of the Ukrainian Society for the protection of Birds/Birdlife International Partner; 
Member of council of the Ornithological Society of Ukraine 
 
Dr. K.Litvin (Russia) 
Russian Bird Ringing Center of Russian Academy of Sciences. Member of the Lesser White-
fronted Goose Task Force of Wetlands International; Scientific-secretary of Goose, Swan and 
Duck Study Group of Northern Eurasia. 
 
Dr. Vladimir Morozov (Russia) 
Russian Research Institute of Nature Protection of Ministry of Natural Resources of Russian 
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Federation. The Member of the Lesser White-fronted Goose Task Force of Wetlands 
International 
 
Dr. Marina Kholodova (Russia) 
Institute for Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences. Russian expert in Lesser 
White-fronted Goose Genetics 
 
Dr. Elena Kreuzberg-Mukhina (Uzbekistan) 
IUCN National Committee, Uzbekistan - Executive Secretary; 
IUCN/SSC Regional Vice-Chair for Central Asia; Member of IUCN/SSC Threatened Waterfowl 
Research Group; Member of CMS/AEWA Technical Committee; Institute of Zoology, Uzbek 
Academy of Sciences Ð Senior Researcher 
 
Dr Ivan Rusev (Ukraine)  
Member of the Lesser White-fronted Goose Task Force of Wetlands International; 
President of the Ukranian Association ÒWILDLIFE CONSERVATIONÓ  
Member of council of Ornithological society of Ukraine 
 
Dr. Evgeny Syroechkovski, Jr. (Russia) 
Executive director of the Goose, Swan and Duck Study Group of Northern Eurasia.  
The Member of the Lesser White-fronted Goose Task Force of Wetlands International. 
Vise-president of the Migratory Bird Commission of the International Council for Game and 
Wildlife Conservation (CIC); Russian Bird Conservation Union (RBCU) Board member; Russian 
Association of Hunters and Fishermen (Rosokhotrybolovsoiuz) Scientific Advisory Council 
Member 
 
Dr. Sergey Yerokhov (Kazakhstan) 
Member of the Lesser White-fronted Goose Task Force of Wetlands International; 
National Delegate from Kazakhstan to Wetlands International,  
National expert for waterfowl and wetlands in Kazakhstan,  
Head of Waterfowl Research Group of Institute of Zoology of the National Academy of Science  
of Kazakhstan. 
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Liite 9 Ruotsin  suunnitelma ruotsiksi (erillinen PDF-dokumentti, ks myös alla Liite 16 sekä 
kohta  9.1.1)  

Liite 10  IUCN:n ohjeet  (Löytyy netsitä)  

Liite 11 hakemus Pohjoismaiden ministerineuvostolle (toimitetaan tarvittaessa- rahaa haettiin 
uden tarhakannan perustamiseen venäläislinnuin)  

Liite 12 Maat, joissa kiljuhanhi on rauhoitettu (Löytynee YM:stä)  

Liite 13 : Lammin kiljuhanhikokouksen pöytäkirja (Löytynee YM:stä) 
 
Liite 14: Suojelusuunnitelmaan voisi myös liittää Johan Mooijn Saksassa ja Ruotsissa tehtyjä 
historiallisia havaintoja koskevassa artikkelissa esittämät todennäköiset todisteet sille, että on 
ollut olemassa historiallinen muuttoreitti Pohjois-Ruotsista Itä-Saksaan ja edelleen etelään. 
Sama koskee nykyisiä säännöllisiä havaintoja kiljuhanhiryhmistä Saksassa, erityisesti maan 
itäosissa, jotka on toistaiseksi sivuutettu nykyisessä kansainvälisessä 
toimintasuunnitelmaluonnoksessa. Itä-Saksan tärkeimmät kiljuhanhen esiintymisalueet pitäisi 
mainita suunnitelmassa, sillä ne eivät kaikki ole suojelualueita ja useimmilla metsästys on vielä 
luvallista.“ 
 
Liite 15: Ruotsin tarhakannan kohtalo (Selonteko Ruotsin tarhakannalle ”hybridien” poistosta 
aiheutuneesta vahingosta. )  
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Liite 16: 
 
Vertailun vuoksi: Ruotsin toimenpideohjelma ajalta ennen Xantenin kokousta (Sisällön 
uusin päivitys on siis tekemättä, mutta vanhat vuosiluvut ovat luonteeltaan painovirheitä): 
 
Toimenpiteet, suositukset 
 
Priorisoitujen toimenpiteiden kuvaus 
 
Tässä kuvataan toimenpiteet, jotka ehdotetaan suoritettaviksi suojelusuunnitelman 
voimassaoloaikana. Liitteen I taulukosta käyvät ilmi yksityiskohdat (ajoitus, vastuutaho, jne.).  
 
Kansainvälinen yhteistyö 
Niin Ruotsin kuin kansainvälinenkin lähtökohta on, että alkuperäisen kiljuhanhikannan suojelu on 
ensisijainen tavoite. Tämä prioriteetti on voimassa toistaiseksi. Kansainvälisen 
suojelusuunnitelman uudistaminen on AEWA:n toimeksiannosta aloitettu 2005. Ruotsin 
viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen on aktiivisesti osallistuttava kansainväliseen työhön 
osallistumalla uuden suunnitelman laadintaan ja tukemalla suositeltavia toimenpiteitä niin 
taloudellisesti kuin henkilökunnan osalta. Nykyoloissa Ruotsin panoksen painopisteen on oltava 
Fennoskandian kannassa, mutta mm. koska on epävarmaa, voidaanko sille asetetut tavoitteet 
saavuttaa, ja kansainväliset yhteishankkeet tekevät välttämättömäksi rinnan näiden 
toimenpiteiden kanssa käynnistää toimet uuden tarhakannan luomiseksi, jonka tulee ensi sijassa 
perustua Fennoskandian ja toissijaisesti länsivenäläiseen materiaaliin.  
  
Mitä nykyiseen istutuskantaan tulee, on jatkotoimista pidättäydyttävä kunnes viimeistään vuonna 
2008 on päätetty miten tieteellisen neuvoston suosituksiin on suhtauduttava. Koska palautettu 
kanta on vakaa tai hitaasti kasvava, voidaan sellaisia toimia, joita ei tarvita nykytilan 
ylläpitämiseen, lykätä, kunnes on saavutettu yhteisymmärrys siitä, miten geenitutkimusten 
tuloksia tulee soveltaa suojelutyössä. Nykyisin on suuria erimielisyyksiä niiden välillä, jotka 
suosivat Fennoskandian kiljuhanhikannan voimakasta priorisointia ja niiden välillä, jotka 
kasvattamalla ja istuttamalla haluavat jatkaa lajin palauttamista aikaisemmille 
esiintymisalueilleen. Voimassaolevien direktiivien ja konventioiden, tutkimustulosten ja 
tarkistetun kansainvälisen suojeluohjelman on oltava ohjenuorana molempien ryhmien tulevalle 
toiminnalle. Mahdollisuudet saada nykyiset kiljuhanhikannat kasvamaan paranevat, jos 
Pohjoismaat onnistuvat sopimaan yhteisistä toimista. On kuitenkin ilmeisen todennäköistä, että 
geneettisesti hyväksyttyyn materiaaliin perustuvia lisäistutuksia tullaan tarvitsemaan, jotta 
lajin säilyminen voitaisiin turvata.  
 
Selvitykset 
Ensi tilassa on tehtävä seuraavat selvitykset pohjaksi strategisille linjauksille, jotka koskevat 
kiljuhanhen suojelutyön jatkamista Ruotsissa:  
 
1. Selvitys ja arvio siitä, miten Bonnin konvention tieteellisen neuvoston suositukset vaikuttavat 
Ruotsin toimiin ja mitä käytännön taloudellisia/juridisia/eettisiä ja suojeluun liittyviä seurauksia 
eräiden suositusten toteuttamisella olisi.  
2. Selvitys siitä, mitä mahdollisuuksia Fennoskandian kannalla on selviytyä elinvoimaisena ja 
levitä vahvistamaan Ruotsin kiljuhanhikantaa. . 
3. Selvitys siitä, mitä mahdollisuuksia Ruotsiin palautetulla kiljuhanhikannalla on selviytyä 
pitkäaikaisesti ilman erityisiä lisätoimenpiteitä. 
4. Selvitys eri istutusmenetelmistä. Käytettävissä on pitkäaikaista kokemusta sijaisvanhempiin 
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perustuvasta menetelmästä, mutta ei riittävää tietoa muista istutusmenetelmistä. Samalla on 
selvitettävä istutettavalle kannalle haluttavat pesimäalueet, muuttoreitti ja talvehtimisalueet, 
koska näiden valinta ja istutusmenetelmä riippuvat toisistaan. 
 
Selvitykset on tehtävä pohjaksi mm. lopulliselle kannanotolle siihen, miten palautettuun 
kiljuhanhikantaan ja tunnettuun hybridisaatioon ja muuttoreittien muuttamisen suojelueettisiin 
näkökohtiin on suhtauduttava. 
  
Tiedon hankinta 
On koottava tiedot kiljuhanhen pesimisen ekologisista edellytyksistä Ruotsin tuntureilla. Sen 
kuuluu sisältää analyysi siitä, miten vaikuttavat ketun leviäminen, jyrsijämaksimien poisjäänti, 
intensiivinen porotalous, ja niittyjen pensoittuminen muuttoreittien levähdyspaikoilla. Ruotsin 
tarhakiljuhanhien geneettinen tutkimus tehdään valmiiksi ja julkaistaan sekä tieteellisellä 
foorumilla että populaaritieteellisesti. Kun puolueeton perinnöllisyystieteellinen asiantuntemus on 
tarkastanut tulokset tästä ja muista tarhakiljuhanhien geneettisistä selvityksistä, on käytössä 
tietoa, jonka varassa asiaa käsittelevät viranomaiset ja aatteelliset organisaatiot voivat ottaa 
kantaa siihen, onko kasvatuksen ja istuttamisen jatkaminen sopusoinnussa direktiivien, 
konventioiden ja toimintasuunnitelmien esittämien toimien kanssa.  
 
Ruotsin hankkeen toiminta, kustannukset ja tulokset on dokumentoitava, koska tällainen 
selonteko on hyvin merkityksellinen tulevalle työlle paitsi kiljuhanhen myös muiden lajien 
kantojen vahvistamiseen tähtäävien toimien osalta.  
 
Inventointi 
Kaksivuotiskaudella 2005-2006 inventoidaan tärkeimmät Norrbottenin pohjoisosan tunturialueet, 
joilla aikaisemmin on todettu kiljuhanhen pesineen, sen selvittämiseksi, pesiikö tai esiintyykö 
alueella enää Fennoskandian-kantaan kuuluvia kiljuhanhia. Raporttien läpikäynti on osoittanut, 
että yksittäisiä kiljuhanhia edelleen lepäilee läänin alueella keväisin. Ornitologienhavaintoja ja 
arkistoitujen havaintojen läpikäynnillä selvitetään tärkeimmät alueet. Inventointi tapahtuu 
Norrbottenin lääninhallituksen ja  Sveriges Ornitologiska Föreningin yhteistyönä. Jos ilmenee 
viitteitä siitä, että kiljuhanhia esiintyy säännöllisesti jollain alueella, niin inventointia jatketaan, 
kunnes asia on selvitetty. Vuosittain julkaistaan yhteenveto tuloksista. Kahden vuoden 
inventointien jälkeen tulokset on arvioitava ja päätettävä miten inventointeja jatketaan.  
 
Palautetun kannan kehitystä seurataan inventoimalla istutusalueella ja Ruotsin levähdysalueilla, 
Kolmivuotiskaudella 2005-2007 nykyinen kontrolli laajennetaan tavoitteena palautetun kannan 
koko levinneisyysalue. Tämän inventoinnin suorittaa Projekt Fjällgås yhteistyössä Norrbottenin ja 
Västerbottenin lääninhallitusten kanssa. Levähdys- ja talvehtimisalueiden inventointien 
yhteydessä kirjataan myös nuortenlintujen lukumäärät ja osuudet. Vuosittaiset yhteenvedot 
laaditaan. 
 
Tiedotus 
Kiljuhanhitietojen ilmoittamisen lisäämiseksi otetaan yhteyttä Norrbottenin ja Västerbottenin 
läänin tiedotusvälineisiin ja kehotetaan lintuharrastajia ja muita kiinnostuneita ilmoittamaan 
havainnoistaan. Perustetaan Ruotsinn kiljuhanhityön kotisivu, jolla kerrotaan mm inventointien 
tulokset heti kun ne on koottu. Säännöllisiä kirjoituksia kiljuhanhen esiintymisestä Ruotsissa 
julkaistaan Vår Fågelvärld-, Svensk Jakt ja muissa lehdissä. Ruotsin metsästäjäkuntaa 
informoidaan kiljuhanhen tilanteesta ja koulutusta järjestetään. Tämän tarve kasvaa 
huomattavasti, mikäli ehdotettu merihanhen metsästyksen salliminen Norrlannissa toteutuu. 
Kiljuhanhen tilanne on huomioitava siinä informaatiossa, jota jaetaan metsästyskortin 
lunastaneille ja tunnetuilla pesimäalueilla kalastaville.  
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Hallinnollinen yhteistyö 
Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisten on viimeistään 2006 otettava yhteyttä Ruotsin aatteellisiin 
organisaatioihin selvittääkseen miten molemminpuolinen yhteistyö voidaan toteuttaa 
kansallisessa ja kansainvälisessä kiljuhanhen suojelutytössä. Ruotsin viranomaisten, mieluiten 
yhdessä muiden Pohjoismaiden viranomaisten kanssa, olisi otettava yhteyttä niiden maiden 
viranomaisiin, joiden kautta kiljuhanhet muuttavat, tarkoituksenaan selvittää mahdollisuuksia 
suojelun tehostamiseen ja metsästyksen vähentämiseen levähdyspaikoilla ja talvehtimispaikoilla. 
Joka vuonna alkaen 2006 pitäisi pitää kokous, johon kutsutaan Pohjoismaista kiljuhanhen 
suojelusta kiinnostuneet tahot. Eri näkökohtien välisen yhteisymmärryksen lisäämiseksi pitäisi 
nämä tapaamiset toteuttaa selvästi prosessiorientoituneella työtavalla ja tähdätä 
yhteisymmärryksen lisäämiseen kiljuhanhen säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.  
  
Laittomien toiminnan estäminen  
Lääninhallituksen luonnonvalvojat pidetään ajan tasalla laittomien toimien mahdollisuuden 
varalta. Heille on varattava aikaa tarkkailla kalastuksen harrastajien aiheuttamaa häirintää myös 
nimenomaisilla urheilukalastusalueilla. Lapissa paikoilla, joilla tavataan vakituisesti kiljuhanhia , 
on häirinnän riskit todettava ja tarvittavat toimenpiteet tehtävä. Kun pesimätietoja kerätään 
julkisiin tietokantoihin esimerkiksi Svalan-raporttisysteemiin, saa pesäpaikan ilmoittaa enintään 
tarkkuudella 50x50 kilometriä. 
 
Voimassaolevien sääntöjen tarkistus.  
Niillä Ruotsin alueilla, joilla kiljuhanhia esiintyy säännöllisesti, on harkittava sorsalintujen, 
ainakin hanhien metsästyksen rajoittamista .  
 
Alueiden rauhoittaminen 
Kun kiljuhanhia todetaan uudella alueella Ruotsin tuntureilla, on paikallisen lääninhallituksen 
jokaisessa tapauksessa erikseen nopeasti otettava kantaa alueen suojeluun ja siihen pitäisikö 
häiritseviä toimintoja rajoittaa. Sama pätee levähdysalueisiin nähden.  
 
Sopivien elinympäristöjen luominen suojelualueiden ulkopuolelle 
Norrbottenin läänissä tutkitaan mahdollisuuksia parantaa jokivarsien ja rannikon mahdollisten 
levähdyspaikkojen biotooppeja Norjaan muuttavien kiljuhanhien matkan helpottamiseksi. Näitä 
paikkoja voisivat käyttää myös alkuperäispopulaation mahdollisesti Ruotsiin emigroituvat tai 
jäljellä olevat kiljuhanhet. Paikkojen valintaan tarvitaan lisättyä tarkkailua ja vanhojen aineistojen 
läpikäyntiä. Västerbottenin läänissä ovat Umeälvin delta, Brånsjön ympäristöineen ja 
Vindelälvenin delta Gautsträskissä Ammarnäsin luona arvokkaita potentiaalisia 
levähdyspaikkoja. Myös muilla kiljuhanhen käyttämillä levähdyspaikoilla on selvitettävä 
voidaanko niiden hoito järjestää siten, että ne aikaisempaa paremmin hyödyttäisivät kiljuhanhia. 
Tunnettujen sulkimispaikkojen hoitotoimenpiteitä pitää selvittää. Esimerkiksi voisi Pohjois-
Ruotsista valita neljä paikkaa, osin sisämaasta osin rannikolta, ja tehdä niillä hoitotoimenpiteitä 
nykyisten tai potentiaalisten tulevien kiljuhanhien hyödyksi. Paikkojen valinnan pitäisi sisältyä 
yhteiseen arviointiin siitä, pitäisikö istutuksia laajentaa uusille alueille. Erityisesti alueita, joilla 
voitaisiin saavuttaa synergiaetuja alkuperäiskannan kanssa voisivat olla Råståjauren-
Vadvetjåkkan alue ja Padjelanta Norrbottenissa. Mitkä alueet valitaan riippuu istutettavien 
lintujen maantieteellisestä taustasta. Nykyisen istutusalueenkin kannan vahvistusistutukset voivat 
osoittautua tarpeellisiksi, jos kannan kehitys kääntyy laskuun. Vahvistusistutuksia ei kuitenkaan 
aloiteta ennen kuin on otettu kantaa tieteellisen neuvoston suosituksiin.  
 
Kantaa vahvistavat toimenpiteet. 
Koska Fennoskandian kanta on vähentynyt tasolle, jolla sen olemassaolon jatkumista on pidettävä 
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äärimmäisen epävarmana ja geneettisen köyhtymisen riski kasvaa, on harkittava lisäistutuksia 
yhtenä kannan vahvistamisen muotona. Tämä edellyttää kiljuhanhien tarhausta. Tähän sopiva 
tarhakanta on luotava yhteistyössä Norjan ja/tai Venäjän kanssa. Nykyisiä tarhakantoja ei pidä 
käyttää suurimittaiseen istutukseen. Jatkokasvatukseen on käytettävä ainoastaan luonnosta 
pyydystettyjä kiljuhanhia ja niiden jälkeläisiä. Uuden tarhakannan luonnin on tapahduttava 
yhteistyössä genetiikan asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda olosuhteet, joissa 
tulevaisuudessa on mahdollista vahvistaa alkuperäiskantaa geneettisesti parhaalla mahdollisella 
materiaalilla. Jos populaatiota halutaan vahvistaa käyttämällä nykyisiä Fennoskandian kantaan 
kuuluvia lintuja sijaisemoina, niin päätös kasvatuksesta on tehtävä ensi tilassa ja työ aloitettava 
heti. Tarvittavat menetelmät on kehitettävä pikimmiten käyttäen hyväksi Svenska 
Jägarförbundetin kokemuksia. On valmistauduttava kehittämään menetelmä, jolla kaakkoon 
muuttava kiljuhanhi voidaan palauttaa käyttämättä muuta hanhilajia sijaisvanhempana. Tällainen 
toimenpide on tosin ajankohtainen vasta, kun metsästys ei enää ole uhka lajille (kaakossa).  
 
Jos inventointitulosten ja tieteellisen neuvoston suositusten käsittelyssä ilmenee, että asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi on tarvetta vahvistaa aikaisemmin istutettua kantaa, niin on 
asetettava samat vaatimukset istutettavien lintujen geneettisestä taustasta kuin mahdollisesti 
vahvistettaessa istutuksin Fennoskandian kantaa. On valmistauduttava kehittämään menetelmä, 
jollalounaaseen muuttava kiljuhanhikantaa voidaan vahvistaa istutuksin käyttämättä muuta 
hanhilajia sijaisvanhempana. 
  
Istutukset edellyttävät, että kiljuhanhia tarhataan. Jägareförbundetin tarhat Öster-Malmassa, 
Södermanlandissa ja Nordens Arkin tarhat i Hunnebostrandissa Bohuslänissä ovat organisaatiot, 
joille ensisijaisesti on annettava mahdollisuus työskennellä tässä ohjelmassa. Muiden maiden 
suunnittelemat istutushankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti. Täytyy tosin selvittää ja varmistaa, 
että uuden tarhakannan luominen ei uhkaa sekoittua nykyisiin tarhakantoihin ja että uudesta 
tarhakannasta pidetään tarkkaa kantakirjaa. On otettava kantaa siihen, mitä pitäisi tehdä 
kumpaankaan projektikantaan kuulumattomille Ruotsin eläintarhojen kiljuhanhille. Varmat 
tundra- tai merihanhihybridit on tapettava, samoin luonnossa eri lajin kanssa pariutuneet 
kiljuhanhet jälkeläisineen ja poikkeuksellisesti käyttäytyviä yksilöitä. Toimenpiteiden rajaaminen 
tehdään, kun on otettu kantaa tieteellisen neuvoston suosituksiin tältä osin.  
 
Yleisiä suosituksia osapuolille 
Toimenpiteitä, joista voi olla lajille vahinkoa 
Niin kauan kun jompikumpi kanta (Fennoskandian tai istutus-) on pieni ja haavoittuva ei meri- 
eikä metsähanhen metsästystä pidä sallia alueilla, joita kiljuhanhet käyttävät levähdyspaikkoina 
syksyllä. Jos merihanhelle määrätään Norrlannissa metsästysaika, niin lajille keskeisesti tärkeät 
alueet on rauhoitettava paikallisesti. Todetut sulkasatoalueet on huomioitava ja suojeltava 
asianmukaisesti.  
 
Miten eri toimijat voivat hyödyttää lajia 
Metsästysjärjestöjen tulee informoida metsästäjiä kiljuhanhen tilasta ja lajin tuntomerkeistä 
estääkseen, että kiljuhanhia ammutaan erehdyksessä muun metsästyksen yhteydessä. Saman 
koskee urheilukalastusjärjestöjä ja kalastuslupien myöntäjiä. Missä vain mahdollista, on EU:n 
ympäristökorvausrahoja käytettävä tärkeiden habitaattien hoidon kustantamiseen. 
Matkailuyritykset voivat informoida mahdollisista häiriöistä pesimäalueilla ja toimia varovasti 
niiden estämiseksi.  
  
Toimenpiteiden rahoitus 
Tutkimustoimintaan voi hakea rahoitusta osoitteesta Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsuppbyggnad . On alleviivattava, että kiljuhanhen suojeluun liittyvä työ on EU-
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rahoituskelpoista. (LifeNature tms.)  
Aatteellisia yhdistyksiä on kehotettava tekemään kiljuhanhea hyödyttäviä toimenpiteitä (esim. . 
Sveriges Ornitologiska Förening ja WWF.) Näiltä voi joissain tapauksessa hakea rahaa 
osaprojekteihin.  
 
Kiljuhanhityön organisointi Ruotsissa.  
 
Vastuunjako on seuraava:  
 
Naturvårdsverketilla on kansallinen hallintovastuu ja se vastaa yhteyksistä muiden maiden 
viranomaisiin, kiinnittää toimintasuunnitelman ja on päärahoittaja.  
 
Lääninhallitukset ja kunnat vastaavat osaltaan suojelutoimista alueillaan ja ovat osarahoittajia.  
 
Aatteelliset yhdistykset ja muut ei-julkiset toimijat ovat tärkeässä roolissa käytännön 
toteutuksessa ja osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan myös kustannuksiin.  
 
Kiljuhanhen suojelun edistämiseksi perustetaan kansallinen neuvontatyöryhmä. Ryhmän tehtäviin 
kuuluu omatoimisesti ja riippumattomana muista toimijoista tukea viranomaisia, järjestöjä ja 
instituutioita näiden työssä ja myös olla yhteistyöelimenä hallintotyössä. 
  
Seuraukset ja voimassaolo 
 
Seurausten kuvaus 
Toimenpideohjelman vaikutus muihin uhanalaisiin lajeihin. 
Yleisesti ottaen voi todeta, että kiljuhanhen suojeluohjelmalla on – valituista vaihtoehdoista 
riippumatta – vain vähäisiä vaikutuksia muihin uhanalaisiin lajeihin. Ohjelma, sekä ehdotetut 
tutkimus- että kenttätoimet auttavat huomaamaan ja osin täyttämään puutteita, joita on tunturien 
faunan, erityisesti kosteikoista riippuvien lajien tuntemuksessa. Koska projektiaikana ei suositella 
mitään laajoja biotroopinhoitotoimia, ei ole pelättävissä, että muita lajeja syrjittäisiin. Myönteisiä 
efektejä voidaan sen sijaan odottaa saatavan samoja levähdysalueita käyttäville muille 
muuttolinnuille, kuten metsähanhelle (Anser fabalis). Jos suurempiin biotoopinhoitoihin 
ryhdytään myöhemmässä vaiheessa, niin näidenkin vaikutus muihin lajeihin on todennäköisesti 
oleva positiivinen.  
Toimenpideohjelman vaikutus eri luontotyyppeihin 
Vanhojen niittyjen säilyttäminen on myös kulttuurihistoriallisesti toivottavaa ja tukee monessa 
tapauksessa Ruotsin Natura2000-velvoitteita. 
 
Muut intressikonfliktit 
Kiljuhanhikannan akuutti tila ja lajin häirintäherkkyys aiheuttavat, että ristiriitaa matkailun, 
erityisesti urheilukalastuksen tarpeiden kanssa voi esiintyä. Lambart von Essenin 1980-luvulla 
tekemät selvitykset dokumentoivat todella, että monilla potentiaalisilla kiljuhanhipaikoilla oli niin 
voimakasta kalastustoimintaa, että sitä voitiin pitää esteenä kiljuhanhen onnistuneelle pesimiselle. 
Urheilukalastus voi siis olla lajin leviämisen este tai hidaste.  
 
Ehdotus intressikonfliktin minimoimiseksi 
Lääninhallitusten tulisi pitää intressikonflikteja aktiivisesti silmällä ja huolehtia 
eläimistönsuojelun eduista.  
 
Yhteys muihin toimintasuunnitelmiin 
Naali- ja kiljuhanhiprojektit pitäisi voida yhdistää päällekkäisiltä osiltaan. 
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Voimassaolo ja tarkistaminen 
Ottaen huomioon jäljellä olevan alkuperäiskannan trendin on tiedon hankkimiseen tähtäävät ja 
maan rajojen ulkopuolella tehtäväksi ehdotetut toimenpiteet saatava tehdyksi 5 vuodessa. 
Ohjelma on siis voimassa vuosiksi 2006-2012. Jos ilmenee aihetta, ohjelmaa voidaan tarkistaa 
aikaisemminkin. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi uusi kansainvälinen toimenpideohjelma, 
istutusohjelman seurausanalyysin tulos tai Fennoskandian populaation jatkuva väheneminen. 
 (Xanten tuli väliin!)   
 
 
Yhteenveto 
 
Kiljuhanhen (Anser erythropus) levinneisyys ulottui 1950-luvun puoliväliin asti yhtenäisenä 
Kiinasta Ruotsin/Norjan tuntureille. Sittemmin on levinneisyys sirpaloitunut yhä enemmän ja 
nykyisin on enää noin 50 yksilöä jäljellä Pohjoismaiden vanhalla levinneisyysalueella. Ruotsissa 
ei enää pesi alkuperäistä Fennoskandian kantaa, mutta yksittäisiä kiljuhanhia havaitaan 
Norrlannissa kevätmuuton aikana. Ruotsin viimeinen pesintä varmistettiin 1996 ja mahdollinen 
pesintä todettiin vielä 1998. Vähentyminen on ollut nopeaa, sillä kiljuhanhi oli Ruotsissa 
tavallinen lintu vielä 1900-luvun puolivälissä. Taantumista tapahtuu kiljuhanhen koko 
levinneisyysalueella lukuun ottamatta sen kaikkein itäisintä osaa ja lajia pidetään 
maailmanlaajuisesti uhanalaisena. 
 
Sveriges Jägareförbund on 1980-luvun puolivälistä alkaen kasvattanut kiljuhanhia tarhassa. 
Kasvatettuja lintuja on istutettu Arjeplogin tunturialueelle. Poikasten sijaisvanhempina on 
käytetty valkoposkihanhia (Branta leucopsis). Näin poikaset leimautuvat valkoposkihanhien 
lounaiseen muuttoreittiin talvehtien Hollannissa ja välttyvät muuttamasta sellaisten maiden 
kautta, joissa kiljuhanhea metsästetään. Istutettu kanta muodostuu nykyisin noin 100 yksilöstä ja 
se on ainakin levinneisyysalueen läntisellä puolella ainoa stabiili, jopa hieman kasvava kanta.  
 
Kiljuhanhi muuttaa kaakkoon ja talvehtii osin Kaakkois-Euroopassa (Kreikka ja Turkki) ja osin 
Irakin, Iranin ja Azerbaijanin kosteikkoalueilla. Alkuperäisen kannan uskotaan keväisin 
saapuneen Ruotsiin osittain Merenkurkun yli, osittain Perämeren pohjoispuolitse. Kiljuhanhia 
lepäilee nykyisin Norrlannin rannikolla yhdessä meri- ja metsähanhien kanssa ja ne muuttavat 
pesimäalueilleen jokilaaksoja seuraillen. Pesintä tapahtuu tunturissa paikoilla, joiden 
läheisyydessä on järviä, vesistöjä ja kosteikoita. Pesinnän jälkeen kiljuhanhet kerääntyvät 
tunturissa sulkasadon ajan parviksi.  
 

Kiljuhanhen vähenemisen voi pääosin selittää kovalla metsästyksellä. Lajia on metsästetty 
Ruotsissa muuttoreittien varrella, mutta myös sulkasadon aikana. Nykyisin voimakas metsästys 
jatkuu muuttoreittien varrella Venäjällä, Ukrainassa ja Azerbaijanissa. Myös siellä, missä 
kiljuhanhi on rauhoitettu, sitä ammutaan tundrahanhena, jonka kanssa se usein esiintyy 
sekaparvena.  

Kiljuhanhen vähetessä on tapahtunut, ja tapahtuu edelleen myös muutoksia ympäristössä. 
Norrbottenin läänissä on niitetyn niityn kokonaispinta-ala pienentynyt 200 000 hehtaarista noin 1 
000 hehtaariin vuodesta 1927 vuoteen 2000. Jokirantojen niityt ovat aikanaan olleet 
maataloudelle tärkeä rehun lähde ja niittyjä on niitetty pitkälle ylävirtaan tunturialueelle asti. 
Sama ilmiö, maatalousmaan väheneminen, jatkuu nyt Venäjän länsiosissa, missä kiljuhanhi 
vähenee noin  30 % vuosittain (IUCN 2004, varma painovirhe, po. 3%), ja on aihetta uskoa, että 
biotoopin muutoksetkin vaikuttavat lajiin negatiivisesti. Myös Norrlannin jokien patoaminen 
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vesivoiman tuottamiseksi on voinut vaikuttaa biotooppien vähenemiseen. Kiljuhanhen on todettu 
muuton aikana suosivan ruokailupaikkoinaan hoidettuja peltoja ja niittyjä luonnontilaisten 
levähdysalueiden sijasta. 

Tässä Ruotsin kiljuhanhen suojelusuunnitelmassa, joka on toimenpidesuositus, ei laillisesti 
sitova, ehdotetaan mm., että 

1. Tuetaan kansainvälisiä toimia kiljuhanhen metsästyksen lopettamiseksi. 
2. Inventoidaan ja dokumentoidaan Fennoskandian kantaan kuuluvienkiljuhanhien 

levinneisyys Ruotsissa 
3. Keskustellaan järjestelmällisesti mahdollisuuksista säilyttää kiljuhanhi alkuperäisessä 

ympäristössään alkuperäisissä elinoloissaan. 
4. Restauroidaan habitaatteja hoitamalla levähdyspaikkoja, joita kiljuhanhet ovat käyttäneet 

tai joita niiden toivotaan voivan käyttää lähitulevaisuudessa.  
5. Selvitetään Svenska Jägarförbundetin kiljuhanhiprojektin ekologisia ja geneettisiä 

vaikutuksia ja kootaan projektin tulokset pohjaksi päätettäessä projektin jatkosta.  
6. Selvitetään, mitä mahdollisuuksia Norjan alkuperäiskannalla on levitä Ruotsiin ja 

edellytyksiä perustaa tarhakanta norjalaislinnuista.  
7. Perustetaan geneettisesti sopivista kiljuhanhista tarhakanta myöhempiä istutuksia varten. 

Perustajayksilöiksi ensisijaisia ovat Fennoskandian kiljuhanhet toissijaisia Länsi-Venäjän 
linnut.   

8. Selvitetään eri istutusmenetelmien hyvät ja huonot puolet sekä Bonnin konvention 
tieteellisen neuvoston suositusten vaikutus nykyiseen istutuksin luotuun 
luonnonvaraiseen kantaan.  

9. Edistetään kiljuhanhen suojelun pohjoismaista yhteistyötä. 

  


