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TALVEHTIMISALUEET YHÄ
KEHRÄÄJÄN 

TUNTEMATTOMIA
JUHA HONKALA

JOUKKORAHOITUKSEN VOIMIN KÄYNNISTETTY TUTKIMUS SELVITTÄÄ KEHRÄÄJÄN MUUTTOA JA 
TALVEHTIMISALUEITA. ENSIMMÄISET TULOKSET OVAT LUPAAVIA, MUTTA PALJON TÖITÄ ON VIELÄ 

TEHTÄVÄNÄ. TULEVANA PESIMÄKAUTENA KOKEILLAAN TEHOKKAAMPIA SEURANTALAITTEITA.

Kehrääjä rengastettiin ensi kerran Suomessa 
vuonna 1933. Tämän jälkeen vuosittaiset 
rengastusmäärät olivat pitkään vaatimattomia 
– kiitos linnun suojavärin, harvalukuisuuden ja 
vuorokauden pimeimpään yöaikaan painottuvan 
aktiivisuuden. Kehrääjän rengastusmäärät 
lähtivät nousuun 1980–90-lukujen taitteesta 
alkaen, ja vuoden 2019 loppuun mennessä 
maassamme oli rengastettu 6 050 kehrääjää. 
Kehrääjän rengastusaktiivisuuden kasvusta 
kertoo se, että viimeisten viiden vuoden aikana on 

rengastettu miltei kolmasosa kaikista Suomessa 
rengastetuista kehrääjistä. Rengastusmäärissä 
mitaten huippuvuosia ovat olleet 2018 ja 
2019: molempina vuosina reilut 560 kehrääjää 
on saanut renkaan koipeensa. Näistä miltei 
joka kahdeksas on ollut pesältä rengastettu 
poikanen. Valtaosa viime vuosina rengastetuista 
kehrääjistä on kuitenkin saatu kiinni loppukesän 
ja syksyn verkkorengastuksissa, joten näiden 
lintujen lähtöaluetta ei tunneta tarkasti.

KEHRÄÄJÄN POIKASET KEHITTYVÄT NOPEASTI. NÄMÄ 
SIPOOLAISET POIKASET OVAT NOIN VIIKON IKÄISIÄ. 
KAKSIVIIKKOISENA POIKASEN SIIPISULAT OVAT 
JO NIIN KEHITTYNEET, ETTÄ POIKANEN KYKENEE 
PARINKYMMENEN METRIN LENTOPYRÄHDYKSEEN.
KUVA: JUHA HONKALA

KUIVAT KALLIOMÄNNIKÖT OVAT KEHRÄÄJÄN TYYPILLISTÄ 
ELINYMPÄRISTÖÄ. NAARAS ON PESÄSSÄ KUVAN KESKELLÄ 
OIKEALLA, KAHDEN PIENEN MÄNNYN EDESSÄ. PORNAINEN, 
HEINÄKUU 2019.
KUVA: JUHA HONKALA
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Rengastus on tuonut päivänvaloon runsaas-
ti tietoa kehrääjän pesimämenestyksestä, 
pesäpaikkauskollisuudesta, elinajasta ja muuton 
ajoittumisesta. Nykytiedon mukaan esimerkiksi 
lajin pesimäkanta ja pesimätulos 
ovat vakaita. Kehrääjän muutto-
reiteistä ja talvialueista tiedetään 
kuitenkin varsin niukasti, sillä 
vain seitsemästä Suomessa ren-
gastetusta kehrääjästä on saatu 
rengaslöytö maamme rajojen 
ulkopuolella. Näistä kuusi on 
muuttomatkan varrelta ja yksi 
mahdolliselta talvehtimisalueelta 
Sambiasta.
Kesällä 2018 aloitetussa kehrää-
jän muuttotutkimuksessa pesiviä 
kehrääjiä varustettiin pienin, yhden gramman 
painoisin GPS-paikantimin, jotka hankittiin lintu-
harrastajille suunnatulla joukkorahoituskampan-
jalla. Paikantimien oli määrä koota tietoa kehrää-
jien taipaleelta Afrikkaan ja takaisin, mutta laitteet 
eivät toimineetkaan odotetulla tavalla. Kesällä 
2019 takaisin saatujen paikantimien muistista 
löytyi tarkkoja tietoja syysmuuton ensimmäi- 
siltä viikoilta muun muassa muuton aloituksesta, 
vuorokausimatkoista, muuttokorkeuksista ja 
lepäilyalueista, mutta laitteiden kapasiteetti ei 
riittänyt sen enempään. Pisimpään toiminut 
laite osoitti linnun saavuttaneen syysmuutol-
laan Serbian ennen akun tyhjenemistä. 
Tämän jälkeen lintu oli jatkanut muut-
toaan, talvehtinut jossakin päin Af- 
rikkaa ja palannut sitten pesimäseu- 
dulleen Uudellemaalle selässään 

hiljentynyt paikannin. Tämän takaiskun sisuun-
nuttamana on kehrääjätyöryhmän (Seppo 
Niiranen, Ina Tirri, Aleksi Lehikoinen, Tapani 
Laine ja tämän kirjoittaja) tarkoituksena jatkaa 

hyvin alkuun päässyttä työtä 
hieman järeämmin laittein 
kesällä 2020. Tällöin seuran-
nassa on entuudestaan 
jo tuttuja kehrääjäreviirejä 
Uudellamaalla. Emopyyntien 
ohella seurataan kehrää-
jän pesimämenestystä ja 
pesintöjen ajoittumista, do-
kumentoidaan pesäpaikkoja, 
rengastetaan kehrääjän 
poikasia ja kerätään mitta- 
aineistoa. Pieni, valikoitu 

joukko pesiviä kehrääjiä saa selkäänsä kahden 
gramman painoisen paikantimen. Kaiken on-
nistuessa täydellisesti saatetaan syksyllä 2021 
tietää nykyistä enemmän kehrääjän muutosta ja 
talvehtimisalueista.

Juha Honkala työskentelee 
Rengastustoimistossa museomestarina.
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PIENTÄ KEHRÄÄJÄN POIKASTA SUOJAA 
POIKASUNTUVA. SELKÄPUOLEN JA 
SIIPIEN HÖYHENET OVAT TÄLLÄ NOIN 
VIIKON IKÄISELLÄ POIKASELLA VIELÄ 
TUPESSA. TUPEN AVAUDUTTUA POIKASTA 
SUOJAA NUOREN LINNUN HÖYHENPUKU. 
PORNAINEN, HEINÄKUU.
KUVA: JUHA HONKALA


