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Kerttu, Sylvia, habitaatti, syysmuutto

Tutkin kerttujen syysmuuttoa rengastusaineiston pohjalta. Aineistoa kerättiin vuosina 1994-1995 kahdeksa{la

eteläsuomalaisella verkforengastusalueella, joista seitsemän oli SSP-rengastusalueita ja yksi Hangon

lintuasema (Halias). SSP-alueiden rengastuskausi kattoi pesimäkauden ja syysmuuton alun ja Haliaksen kausi

varsinaisen syysmuuton. Habitaatinvalinnan selvittämiseksi kasvillisuus kartoiteniin lintuverkkojen ympäriltä

360 m2 alalta. Verkoista muodostettiin ympäristömuuftujien pohjalta ryhmiä. Tutkimuslajeista ainoastaan

pensaskerttu valikoi ympäristönsä. Se karttoi muuttoon valmistavassa vaiheessa ruovikkoa ja syksyllä suosi

sitä. Linnut karttoivat sekä muuton alkuvaiheessa että syysmuuttokaudella marjaisimpia alueita. Pensas- ja

hernekerttu suosivat loppukesällä marjattomia alueita ja mustapää- ja lehtokerttu atueita, joilla oli hiernan

marjoja. Näinollen alueen marjaisuus ei vaikuta habitaatinvalintaan, vaikka ainakin Keski-Euroopassa mar.iat

ovat tärkeä osa muuttoon valmistautumiskauden ruokavaliota. Syysmuuton aikaan pensaskerttu karttoi

marjattomia alueita. Linnut eivät siis kasvata muutolla tarvitsemiaan rasvavarastoja muuttoaikanakaan

pääasiallisesti marjoja syömällä. Lehtokerttu vaihtoi suosikkihabitaattiaan syysmuuttokauden aikana.

Alkusyksyllä lehtokertut liikkuivat metsässä, keskivaiheessa ruovikossa ja viimeisessä jaksossa linnut
jakautuivat tasaisesti kumpaankin habitaattiin. Lehtokertut olivat varautuneet parhaiten muuttoon, sillä niillä oli
keskimäärin eniten ihonalaista rasvaa. Pensaskertut olivat laihimpia. Rasvaindeksiltään erilaiset pensaskertut

olivât jakauruneet erilaisiin habitaatteihin syysmuutolla tasaisesti, mutta muiden tutkimuslajien yksilöistä

lihavat olivat keskiftyneet tilastollisesti merkitsevästi erilaiseen ympäristöön kuin laihat. Rengastusalueen ja sen

ympäristön (12 km2) kasvillisuuden samankaltaisuus ei vaikuttanut lintujen määriin SSP-alueilla. Tietyn

kasvillisuustyypin runsaus ei siis vaikuttanut lintujen liikkumiseen ja niiden kerlymiseen tieryille paikoille.

MustapäÍikerttu muuttaa kertuista viimeisenä. Muuton mediaani oli 1994 12.9. ia 1995 6.9. Lehtokertun

muuton mediaanit olivat 1.9. ja 30.8. Pensaskertun koko muuttokauden aloitusta ei saatu määriteltyä Hangon

lintuasemalla, koska liikehdintä oli jo alkanut rengastajien saavuttua paikalle. Pensaskertun muuton mediaanit

28.7. Hernekertunkaan koko muuttokautta ei saatu selville. Mediaanit olivat 24.8.
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