LINTUVIESTI 112001 (26. vsk)

LINTUVIESTI /1200/ (26. vsk)
pään m ovikossa suurimman osan ajasta
viihtynyt naarasyksilö oli laajan ihailun
ko hteena.

MUSTAOTSALEPINKÄINEN
Lcmius minor (R) (?,5/5, 1/ 1)
15.-30. 7. Virrat Vaskivesi
(v) ( 1-IKe.
J.&L.Ke/lunen ym.)
Monipuolisen runsasta harvinaisuuskesää juhlisti täm äkin li ntu, joka oli
monelle havaits ijalleen vieläpä Pirkanmaan e lis. Havainto oli vuuden kuudesta
maassamme !avatusta viimeinen. L'lji
tavattiin 27.5. Vehka lahdella, 3.6. Hangossa ja Kalajoella, 10.6. Uudessakaupungissa ja 15.7. Asikkalassa. Vi1t ain
yksilö viihtyi pienellä alalla aivan Vaskiveden kyliin keskustassa ja lähipelloilla.
Linnulla oli poikkeuksellisen pitkä yliinokka (valokuva).

VUORIHEMPPO Cardue lis tlavirostris (7/23,35/105, 17/53)
12. 1. Äetsä Kiikka Ritala 3 (JM), /2.2.

Tampere Tarostenjärven kacaopaikka 2
(KE, MRa). 14.2. Äet.~ä Kiikka Ritalu
(JM). 2.3. Äetsä Kiikka Ritu/a 6 (JM).
31.3. Äetsii Kiikka Rirala 14 (Tlt. RM).
2.-10.4. Tampere Sanra/ahti enim./Op
(SA. MJii, JLi). 9.4. Äetsä Kiikka Ritczla
(JoK ) ja Tampere Lielahti J (11-la, VKa).
14.4. Ylöjän•i. llmarinjiilv i 8 (SA). 14.16.4. Vammala Nuupala 5 (OL. I?M.
PSa, S.Ju. AO. MO), 15.4. .Juupajoki,

Salokunta l p (AO. MOi. 16..1. Nokia
Limwvuori ii m (JR. HP ), 16.4. Hiimeenkyrii Lnmminkulma (HKe. TLe.
PS), 20.4. Yföjä1vi Va hanta (MJii ).
29. 10.
Tampere
Samalahti
(JoH).
12.11. Tampere Villi/ii 4 (JTa), / 3. 11.
Tampere Lielahti (J Ta), 15.11. Tampere
Tarastenjän,en kaatopaikka 2 (ST).
25.11. Tampere Santalahti 2 (RM, PSa).
Runsas esiintyminen. sillä aiempien
ennätysvuosien 1988 ja 1994 (8 hav.)
havaintomäärä liihes tuplaantui. Yksilöm ääriillisesri ennen liitii oli nähty eniten
vuonna 1992 (30 yks.). Havaintopaikkojen suhteen kevään ja syksyn osalta
perinteinen kuvio: Keväthavainnot painottuivai tyypillisesti maakunnan länsiosiin
(Äetsä tai Hämeenkyrö), josta
syys- tai talvihavaintoja tunnetaan aiemmin vain muutamia. Silti havainto
Nokialta vasta kolmas kunnasta ja Ylöj ärveltä toinen. Juupajoen havainto on
e nsimmäinen kunnasta. Syyshavainnot
kaikki jälleen kerran Tampereen ruderaateilw. jossa taasen laji on tavattu
nimenomaan syksyllä ja talvella säännöllisesti vuodesta 19!\8. sen s ijaan erillisiä keväthavaintoja ei Tampereelta
aiemmin tunneta! Äetsän Ritalan ilme isen
todellisesta.
nousujohteisesta
hvaintosmjasta tulkitaan 3 havaintoa
(3+3+8) mutta kuitenkin varovaisesti
vain 14 yksilöstä olettaen kyse olleen
osin samoista linnuista. Tampereen Sant<tlahdcssa lalvehti 1994/95 ainakin yksi
lintu. josta viimeinen havainto lehtiin
1.3 . Huhtikuun linnuissa sieltä tulkilta-

vissa kaksi havaintoa (4+6) 10 yksilöstä
Lielahden lintujen oletetaan kuuluvan
tähän sakkiin. Vammalan havainnolla
saattaa olla yhrey Ltä Äetsiin Iinluihin
(hav. paikkojen e tiiisyys vain 2km),
mutta tulkitaan kuitenkin eri linnuiksi.

Hylätyt havainnot
MUUTTOHAUKKA Falco

pere~ ri

nu.l·

Rainer Mäkelä, Seppo Aro, Mika Ohtonen, Kari Tornikoski

12.5. Äetsii Villilti 2kv

KIUUKOTKA Aqui/a c/anga
2.5. Kmlf!.USala Haralanhmju ad NE

MUSTAJALKATYLLl
alexandrinus
12.8./993

Tampere.

Clwradrius

Lielahti

MEHILÄISSYÖJÄ Merops apiaster
20.8. Valkeakoski Annila 3

Havainnoitsijat
JormaAhola (JA), S.Alamettälä, Kari Alen (KA), Seppo Aro (SA), Marko Dahlman (MD), Kari Eischer (KE),
Jarno Eskola, T imo Eskola (TiE), Janne Haavisto (JHa), Jorma Hannu (JoH), Aalto Hruju (AaH), Mika
Hemmilä, Tatu Itkonen (Tlt), Marita Jalkanen (MJ), Sanna Junttanen (SJu), Miika Jämsä (MJä), Teuvo
Kaasalainen (TK), Jorma Kaitajärvi (JoK), Marllll Kangasniemi (MK), Virpi Kangasnie mi (VKa),Elisa Keto
(EKe), Hannu Kettunen (HKe), Joni Kettunen, Lassi Kettunen, Hannu Koskinen (HKo), Lasse Kosonen
(LK), MarttiLagerström (ML), Juha Lehtinen (JLeh), TeemuLehtinie mi (TLe), Veikko Lindqvist, Olli-Pekka
Liinalaakso (OL), Reijo Lähteenmäki (RLä), He ikki Kalkku (HKal), Hannu Kianen (HKi), Timo Kianen (TK.i),
Tuu ta Martikainen, Petri Merta (PMe ), Jouko Metsälä (JM), Rainer Mäkelä (RM), Pekka Mustakallio (PMu),
Lauri Mustalahti (LMu), Markku M äki - Kerttula (MM-K), Kerttu Nieminen , Vesa Nieminen (VN), Jari
Nummelin, Aarne Ohtonen (AO), MikaOhtonen (MO), Timo J. Palomäki (TJP), HeikkiParviainen (HP), Esko
Pasane n (EPa), Kari Pirhonen (KP), Mikko Pärssinen, Eero RahoJa, Markku Rantala(MRa), Jouni Rautanen
(JRau ), Jouni Riihimäki (JR), Petri Saari (Psa), Jukka Salmi, Petri Seppälä (PSe), Pekka Suhonen (PS), A.
Suoranta, Jarmo Syrjänen (JaS), Johan Tast (JTa), Timo Tawast, Kari Tomikoski (KT), Sami Tuomela (ST),
Tapio Tuomenoja (TT), VesaTuominen (VT),Andreas Uppstu (AU), Peter Uppstu (PU), Jani Vastamäki (JaV),
Kari Venho (KVo), Aki Vuoristo(AV), Tapio Vähämäki (Tvä).
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Pirkanmaan harvinaisuudet
1996

T

ässä katsauksessa käsitellliiin Pirkanmaalla vuonna 1996 tehdyt
havainnot h ~ rvinaisista lintulajeista . Maakunna lle uus ina hljeina tavattiin pikkukultarinta ja hippiäisuunilintu.
josta tehtiin peräti kolme havaintoa.
Muita
kuhokohtia
harvinaisuusrintamalla edustivat Pirkanmaan toine n ja
kolmas siperiankurm itsa, neljäs niittysuohaukka ja isokirvinen. viides arosuohaukka, kuudes. seitsemäs ja kahdeksas
riskilä sekä yhdeksas jalohaikara. llahdullavaa oli valtakunnallisten poikkeukselliste n runsaiden esiintymislen
u lottumine n myös Pirkanmaalle: edellä
mainittujen siperiankunn itsojen lisäksi
myös punajalkahaukat, leveäpyrstö kihut ja pikkukajavat a ntoi vat osansa valtakunnallisesta rynnistykseslliän myös
pirkanmaalaisillc harrastajille. Säännöllisistii lajeista vuosi oli keskimääräistä
parem pi
harmaasors;1lle,
haahkalle.
muuttoh ~ukalle. keräkurmits ulle,
karikukolle, mustapyrstökuirillc. mustatiiralle j a sepelrastaalle. Kokonaan kateiss~ olivat j änkäsirriäinen sekä jälleen
kerran pulmussirri ja rastaskcrttunen.

Katsauksen lukusarjat

Lyhenteet

Katsauksessa on lajinimen jälkeen kolme lukuparia. jotka ilmaisevat havainto- ja /yksilömäärän tiettyinä ajanjaksoina. Ensimmäinen lukupari käsittää
ajan vuoteen 1976 asti, toinen lukupari
jakson AH K:n toiminnan alkamisesta
vuodesta 1977 vuoteen 1995 (RK:n ja
AH K:n hyväksymiä havaintoja) ja kolmas esiteltävlin vuoden 1996. Näiden
lukuje n summa on kaikkina aikoina tehtyjen havaintojeniyksilöiden koko naismäärä. Vastaavat lukuparit valaisevat ja
selkeytlävät myös useampien l~ien kevät- ja syysmuuton aikaista esiintymistä.
Lajitekstissä on tieteell isen nimen
jälkeen merkitty. kuuluiko lllji Rariteettikomiteassa (R ) vaiko Alueharvinaisuuskomiteassa (A) kä.~i teltäv i in lajeihin. Huom. AHK voi tarvillaessa pyytää
tarkastettavaksi minkä tahansa PiLY: n
toimialueella julkaistavaksi aiotun lwv ainnon.

Linnun tarkka ikä merkitään kalenterivuosina: 1kv = samana kalenterivuonna
syntynyt. 2kv = edellisenä kalenterivuonna syntynyt, + 1kv = ennen kuluvua
kalenterivuotta syntynyt jne. M uut ikälyhenteet: juv = nuori lintu ensimmäisessä täydellisessä höyhenpuvussaan. ad
aikuinen. subad = esiaikuinen. pull =
pesii- tai maasto poikanen.
Muut käytetyt lyhenteet: jp = juhlapukuincn. tp = talvipukuincn. vp = vaihlopukuine n, n-puk. = naaraspukuinen.
k-puk. koiraspukuinen. Ä laulava. kÄ = kni ra~ääni nen , n-Ä = naarasäiinine n.
r = rengastettu. Muuttavasta linnusta on
ilmai stu lentosuunta (N = pohjoinen.
NE. NNE jne.). Kliäntyvän linnun lentosuunnat on ilmaistu kauttaviivalla (esim.
NEJSW). Milloin yksilömäärää ei ilmoiteta. havainto koskee yhtä yksilöä. (v
tai ä ) = A HK:lla/RK: IIa on ollut määritykscn tukena linnusta saatu valokuva
tai äänite.
Normaalisti luetellaan ensin kaavak-

HK-lajilista 1.1.1997-31.12.1999:
MerisilTi
.L·unpiviklo
R antakurvi
Leveäpyrstökihu
ustahaikara
Tunturikihu
yhytnokkabanhi
Pikkukajava
'ljuhanhi
epelhanhi (hrota-alalaji) Riuttatiira
Pikkutiira
yhmyhaahka
Etelänkiista
aarahaukka
Ruokki
iittysuohaukka
Riskilä
irosuohauk.ka
Turturikyyhky
unajalkahaukka
Tuntmipöllö
ikkuhuitti
Sininärhi

Isokirvinen
Luotokirvinen
Virtavästäräkki
Mustaleppälintu
K.i.tjokerttu
Lapinuunilintu
Hippiäisuunilintu
Taigauunilintu
Lapintiainen
Keltahemppo
Pikkusirkku
Kultasirkku

=

=

Vuoden 2000 alusta tarkastetaan havainnot myös seuraavista RK:n tark astettavien listalta
poistetuista lajeista:
Lumihanhi
punakaulahanhi
ruostesorsa
arosuohaukka (+2kv k)
pikkuruokki
mehiläissyöjä
sitruunavästäräkki
mustapäätasku (maura-alalaj i)
mustaotsalepinkäinen .
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LINTUVIESTI I/2001 (26. vsk)
keen täyttäjä (tai linnun löytäjii) ja tämän jälkeen aakkosjärjestyksessä muut
havainnoitsijat.

PIKKU-UIKKU Tachybaptus n(ficollis (5/5,38/41,2/2)
Syksy-talvi

(5/5,36/39.2/2)

16.10. · 1.11. Ttunpere lidesjiin•i lkl' (}Li
ym.). 12.11. Piilktine Mallasvesi Mii/kiliin rallta 1kl• ( KT. MJ, VKa).
Syksyn jäljiltä ei tällä kenaa jäänyt
ainuttakaan lintua talvehtimaan. Viiden
talven
yhtäjaksoinen
havaintoputki
katkesi
Hämeenkyrön
Pappilanjoella
sekä kahden talven putki Tampereen
Viinikanlahdella. Täm ä olikin odotettavissa, sillä näiltä paikoilta e i enää vuodenvaihteen 1995/96 jälkeen tehty havaintoja paikoilla vielä joulukuussa havaituista linnuista. Uuden smjan aloittajaksi kuviteltiin lidesjärven lintua, mutta eipä vaan tämä yksilö tällä kertaa
Viinikunlahdelle talvea uhmaamaan ilmaantunut. Havainto oli Tampereelta jo
kahdehas (useammin vain Hämeenkyrössä). Pälkäneellä pikku-uikku tavattiin kolmannen kerran.

AHK ei piiä.l'iiiintöisesti tarka.1·ta llamintoja pikku-uikusta enää l'twden
1997 alusta alkaen. Komiteassa nähdään kuitenkin twpeelliseksi huomauttaa
limuharrastajia
huomioimaan
etenkin alku.,yksyl/ii erityisen tarkasti
nuori mustakurkku-uikku sekä vesilintujen poikaset, joit<l on joskus erehdytty
luulemaan pikku-uikuiksi.

JALOHAIKARA Egrella a/ba (R) (II
1,717,111)
30.7.-2UI. U1jala Kokonjärvi lp (RM.
Tlt, Arja Salo)
Kokonjärve1lä oleskeli aluksi m ahdollisesti kaks ikin yksilöä, mutta tästä
toisesta, vain maallikon näkem ästii linnusta ei saatu tarkempaa dokumenttia.
Lintuharrastajille tieto m ahdollisista jalohaikaroista tuli viime hetkellä, sillä
21.08. alkoi vesilintujen metsästys. Oikeaksi osoittautunut määritys vannistui, kun ensimmäisten laukauksien jälkeen ruovikon kätköistä ilmaantui järven ylle 22 harmaahaikaran seuraksi
yksi "isovalkca". A ikansa kierreltyään
lintu katosi järvellä parin kilometrin
päähän Forssan Koijärvelle, jossa se
havaittiin vielä 22.8. Edelliset havainnot Pirkanmaalta ovat keväältä 1993

52

LINTUVIESTI 1/2001 (26. vsk)
Hämeenkyrii:-.tii ja Nokialta (sama) sekä
Orivcdeltä. Urjalasssa l(\ji nähtiin jo
kolmannen kerran.
Vuonna 1996 Suomessa tulkiniin nähdyksi yhteensä 11 eri yksilöä, joten
esiintyminen oli 1<\iilla kaikkien aikojen
paras yhdessä edellisvuoden kanssa
(Li ndroos 1997). Lägskärillä 26.3. tehty havainto on varhaisin maastamme ja
ensimmäinen maaliskuulta. Syyspuolella ei aiemmin ole nähty yhtä montaa
yksilöli.
Havainnot
jalohaikaroista
näyttäisivät olevan edelleen lisWintymään päin, sillä 1990-luvulta on jo 41
havaintoa. Kaikkinensa m aastamme on
nyt 83 havaintoa, ensimmäinen vuodelta 1966.
Jalohaikaran esiintymistä maassamme on valaistu tiiviin paketin muodossa
Li ntuviestissä

RK ei tarkasra havainU!ia jalohaikarasta enää vuoden 1997 alusfa alkaen.
Näin ollen laji siirtyy AHK:n tarkasfetta·
vien lajien lisialle.

KATTOHAIKARA Cicmzia ciconia
(A) (7/13,37/60,2/2)
Kevät

(7/13,36/59,2/2)

23.4. Valkeakoski. keskusta 1 W klo
17.40 (OH). 75.5. Kuorevesi Runtiimiiki
NW.N klo 14.30-75.00 (KaK).
Kattohaikara oli jälleen Etelä-Suomessa huhtikuussa (n.20 yksilöä) ja toukokuussa (kymmeniä) varsin runsas.
mutta jostain kumm an syystä Pirkanmaalta varmistui vain kaksi havaintoa.
Kuorcvcdcllä kattohaikara nähtiin tiettiivästi ensimmäistä kertaa.

AHK ei piiäsäiintöisesti tarkasta hamillfoja kanohaikamsta enää vuoden
1997 alusta lähtien, km'ka laji on paikaliisena nähtynä myös maal/ikoiden
loimesta helppo tunnistaa. Vastuu
maallikkohavaintojen
arvwnn1sessa
siirtyy siten i!se kullekin lintuharrastajalle - vain täysin mrmat hm•ainnot
kannaltaa ilmoitlaa. Jatkossa kuitenkin
/iihinnii muu/lolennossa niihdyistä linnuista saatetaan vaatia kaavake limuharrastaji/takin, sillä hal'llinto-olo.mhteet (pitkä etäisyys, vastavaloi saattaval
te1u/ii kepposen ja näin laji voidaan
sotkea kurkeell.

PIKKUJOUTSEN Cygnus bewickii
(5/7,60/450,2/8)
Kevät

(5/7,34/44,1 /1)

20.4. Hitmeenkyrö
(HKo ym.).
Syksy

Mannamniiki

Jm

( -/-,26/406.1 17)

18. -19.10. Suodenniemi
5ad ja 2juv (HKa/, AO).

Leppälammi

Kokonaisuutena j a erityisesti kcväiin
osalta
vaatimattomin
esiintyminen
1990-luvulla, jolloin pikkujoutsenella
on ollut selvä~t i yleistyvä suuntaus Pirkanmaalla. Syksyllä havainnot l1tiista
ovat jääneet useimmiten yhteen tai sitten ne ovat jääneet kokonaan tekem~it
tä. Hiimeenkyröstä havainto oli 14 . (lH
yks.), kolmea syyshavaintoa lukuunottamatta useimmat keväältä Sarkkilanjärven ja Kirkkojärven alueelta. Suodenniemellä pikkujoutsen nähtiin toista
kettaa syksyllä. lisäksi kunnasta on Koivuniemenjärvellä ja Siivijärvcltii vuosilta 1989-93 yhteensä viisi keväthavaintoa.

LYHYTNOKKAHANHI
Anser
brachyrhynchus (A) ( -/-, 16/43,2/2)
Kevät

( -/-.1 4/35.2/2)

27.4. Äet.\'ä Keikyii Kiviniemi Jp (LK.
MO, PSe ym.). 1.5. Vesilahti Laukko
/iihti E ( LK. PSe).
Vaikka Pirkanmaalla ei m itään huippuhyviä hanhicn kerääntymispaikkoja
olekaan. alkaa lyhytnokkahanhi nykyisin olla jokakeväinen. Useimmiten laji
on löytynyt lepiiile vien metsiihanhien
joukosta. Äets ässä lyhytnokka nähtiin
nyt jo 5. Kerran, Vesilahdelta havainto
on ensimmäinen.

TUNDRAHANHI A. albifrons (3/
3, 115/5524,4/5)
Kevät

(-/-,43/1 35,4/5)

21.4. Hämeenkyrö Rokkakoski (Vesa
Salonen), 22.4. Vammala Vaum1suo 2
2kv (JL~h. RM, AO, MO). 5.5. Lempiiii/ä
Ahtialanjilrl'i hetken paik.. lähti W
(JPa). 16.-19.5. Hämeenkyrö SarkkiJanjärvi ad, liihti 19.5. N klo 21.00 (MK.
RM, PSa).

RISTISORSA Tadoma tadorna (A)
(5/9,14/21 ,2/4)
Kevät

(5/9, 11 / 18,2/4)

22.4. Nokia/Pirkkala Pappilansekä 2k
(RM. JLeh ym.), 4.5. Valkeakoski, Wzrsanhäntii kn (JA).
Nokian linnut viihtyivät paikalla Hi-

hes koko päivän seuranaan mm. harmasorsapariskunta. Kysymyksessä oli neljäs havainto Nokialta ja ensimmäinen
Pirkkalasta. Ristisorsa on nykyisellään
lähes vuosittainen maakunnassa, vumcisen l 0 vuoden aikana se on jäänyt
näkemättä vain 1990 ja 1995. Eniten
havaintoja (5) on vuodelta 1992.

AHK ei päiisiiämiiisesti tarkasta havaintoja ristisorsasta enää nwden 1CJ97
alusta alkaen.

HARMAASORSA Anas strepera (3/
3,29/42,6/12)
Kevät-kesä

(3/3,2X/41 ,6/ 12)

22.4.
Nokia/Pirkkala
Pappilanselkä
Muilikari kn, myös parittelua (RM, JLeh
ym.), 30.4. Wtlkeakoski Saarioisjiirvi kn
(Rauno Varma). 1.5. Nokia lizimikunta
Kulovesi Alasenlahti 2kv k (RM. MK.
JaS), 4.5. Toijala Riilönjiirl'i kn (OH.
!Ha. RVil). 9.5. Kan!(a.mla 1li1wla Säkköliinjiirvi ja Kyläjiirvi 2kn (KE. HM,
MRa). 17.7. Ktmf?llsala Kirkkojärvi npuk. (TLe).
Jälleen uusi havainto- ja yksilömääräe nnätys. Kahtena edellis vuotena harmaasors a havaittiin viidesti, 1994 (8
yks.) ja 1995 (9 yks.). Pirkkalasta ja
Toijalasta havainnot oli vat ensimmäiset, Nokialta 2.-3. (4 yks.), Kangasalta
4-5. (7 yks.) ja Valkeakoskelta 4. (5
yks. ). 1990-luvulta on harmaasorsasta
nyt 27 havaintoa 44 yksilöstä.

HAAHKA Somateria mollissima (61
10,551155,4/9)
Kevät

(6/ 10,55/155,4/9)

ALLIHAAHKA Polystictastelleri (A)
(3/3,24/49,2/4)
Syksy-talvi

( 1/1,17/27,2/4)

24.12. Lempiiii/ii Herralankoski k (JLi
ym.), 29.12. Nokia Alasenlahti 3 (2 /h,
1 1kv k) (v) (HKoi. .!Koi wn. ).
AH K ei piitisäiintiiisesti tarkasta hamill/oja allihaa/zkasta enää vuoden
/997 alusta lähtien. Komiteassa nähdiiiin kuitenkin tarpeelliseksi korostaa
vaikeaa
naaraslintujen
sulitee/iisen
1niiiiritettiivyyttii huonoissa olosuhteissa.

HAARAHAUKKA Milvu.1· migrans
(A) (5/6,29/29,1/1)
Kevät-kesä

(3/3,24/24. 1/1)

24.8. Valkeakoski Rifl'ala (RVil).

NIITTYSUOHAUKKA Circus pygarcus (R ) ( -/-,3/3. 111)
12.5. Vi/jakkala Haveri +2h k NNW
(JHy).
RK ei tarkasta hal'aintoja niittysuohaukasta enää vuoden 19CJ7 alusta uiken. Niiinollen laji siirtyy AHK:ssa wrkastettavien lajien listalle.

AROSUOHAUKKA Circus macrouru.\ (R) (-/-,4/4,1/1)
21.4. Nokia \'esitorni +2h k NW klo
17.25-17.37 (MO, MK, OL, RM, AO.
AU. PU. JSa ym.).
Vuoden ensimmäinen arosuohaukkahavainto oli tällä ket1aa P irkanmaalta.
Hyvän kurkipäivän m akoisa yllätyslaji !

18.4. Nokia Päiisky/ii Kulovesi kn (RM

vm.), 20.4. Mänttä Pilttiniemi k m (MS).
20.4. Ruovesi Kautwmw//e k (MS).
21.4. Mänttä Tähtiniemi kn St.' klo 9.10
(KaK, MS, EY), 30.4. Nokia Piiäskylii
Kulo vesi lk3n (RM).
Vuosina 1994 ja 1995 haahka jäi ylllittäen koko naan nä kemättä, ensi kertaa
12 vuoteen. m utta nyt jälleen perinteisempi kuvio. Mäntiin ja Ruoveden
20.04. havainnoissa kyse on samasta
yksilöslli. Nokia vankisti asemiaan
haahkahavaintojen ykköskuntana Pirkanmaalla. Havainnot olivat sieltä jo
17.-18. yhteismäärän kohotessa 51 yksiliiön. Ruovedellii laj i nähtiin kolmannen kerran (yht. 5 yksi löä) ja Mäntässä
2.-3. kerran (4 yksilöä).

PUNAJALKAHAUKKA Falco vesperlinus (R) (-/-,10/1 0,4/4)
kevät-kesä

( -/-,6/6. 111)

16.- 17.5. Lempiiiilii Siiijii Niemelä ad n
( v ) (Tlt ym.).
Syksy

(-/-.4/4,3/3)

28.-29.8. Juupajoki Salokunt<l JaariIansalmi 2 lkv enim. (MO ym.), 31.8.
Kangasala Leipi 1kv ( KE). 1.9. Wmmwla Keskistenjän•i lkv (MK, RM).
Punajalkahankalia koettiin Suome>sa
kaikkien aikojen invaasio. Ennätyksellisesti havaintoja tehtiin niin keväällä
kuin syksyllä, mutta etenkin syysesiintymine n löi kaikki aikaisemm at ennätykset. Kevään yhteismääräksi tuli 19

yksilöä, joista varhaisin ha vai ttiin 30.4.
Eurajoella. P~iäosa n ~ihtiin toukokuussa
(13 yksilöä) ja viimeinen 20.6. Miehikkiilässii. Havainnoista 10 koski vanhoja
koiraita. 8 naaraita ja yksi 2kv koirasta.
Lempäälän havainto oli kunnan ensimmäi nen.
Syksyn e siintymisessä saatiin tulevasta vihiä Virosta. jossa suomalaiset lintumiehet havaitsivat yhden viikonlopun
(14.- 15.8.) aikana mahtavat 100 yksilöä, eräällä peltoaukea1la Matsalussa
peräti 1 1 paikallista yksilöä. Etelävirtauksen s iivittämänä lintuja nähtiin myös
lähtevän Suomenlahdelle kohden pohjoista. Suomessa ensimmäiset li nnut
nähtiin piau Viron huipun jälkeen 15.8.
Kirkkonummella ja se uraavat 24.8 .. josta lähtien tekstihaku suolsi havaintoja
ulos lähes piiivittiiin aina 22.9. saakka.
Kaikkinensa RK hyväksyi tältä l\jalta 80
yksilöä, jotka kahta naarashavaintoa
(31.8 . Espoo ja 16.9. Siuntio) lukuunottamatta koskivat kaikki nuoria lintuja.
Vilkkain vaihe osui e lo-syyskuun vaihteeseen.
Jabotettuna uusia yksilöitä nähtiin
seuraavasti: 15.- 19.8. (1 ). 20.-24.8. ( 3),
25.-29.8. (21 ). 30.8.-3.9. (38, näistä
1.9. 17), 4.-8 .9. (6), 9.-13 .9. ( 2). 14.18.9. (4), 19.-22.9. (3).
lnvaasio laimeni pohjoisvirtauksen
saadessa otteensa. Havainnot keskittyivät reheville kosteikoille. jossa linnut
saalistivat korentoja yhdessä nuolihaukkojen kanssa. Usei lla paikoilla nähtiin
samanaikaisesti kaksikin yksilöä, kolme
lintua yhytettiin 1.9. P;~rik kalan Siikalahdella ja neljä ;amana päivänä Kankaanpään Kyynäröjärvellä . Maakunnittain lintuja nähtiin enite n Uudellamaalla
ja pohjois immat tavattiin Lumijoella
sekä Oulussa. Merkillepantavaa oli, ettei
Päijät-Hämeestli ilmoitettu ainuttakaan
havaintoa, joka ilmeise>ti johtui vähliiscstä retkeilystä?

RK ei tarkasla havaillfoja ptuwjalkahaukoista eniiii vuoden 1997 alusta lähtien. Niiin ollen laji siirtvy AHK:n tarkasteuavaksi. RK ja AHK haluavat korostaa
pwwjalkahaukan 1•aikeaa määrirettiiv_,:vllii viihänkin epäedullisissa olosuhteissa ja kehottal'llt lintuharrastajia perehtymäärl punajalkahaukan määrittämistii kiisitteleriin anikkeleihin (Forsmmr 1995 ja 1997).

MUUTTOHAUKKA Falco peregrinus (A) (20/20,61 /61,8/8)
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LINTUVIESTI 1/2001 (26. vsk)

LINTUVIESTI 1/2001 (26. l'sk)
Kevät ( 15115,39/39,4/4)
/Y.4. Miinctii Pättiniemi m (MS ). IY.4.
Tampere Tarastenjiin•en kaawpaikka
ad N klo 14.40-14.56 (v) (MRa. KE!.
20.4. Hiimeenkyrii Mmuzamniiki m
(HKo), 20.4. Hiimeenky rii MamlWIIIliiki m (HKo).
Syksy
(5/5.22122.4/4)
9. 9. Vammala Kaukola ad kiert. klo
Y.40-9.52 (JM), 15.9. Huittinm!Äetsii
Pyhiil!ys-Kil·iniemi Iki< (Hke RM ), I Y.9.
Nokia vesitomi ad WSW klo 10.17 (MK),
5. 10. Äetsä Keikyii \Ii/li/ii 1kP NE klo
ff.()5- IUJ7 (JM. MD).
A flK ei pääsääntöisesti lllrkaslll havaimoja muuttoluwkasta eniiii l'lw den
/997 alusta alkaen. Tiihiin ratkaisuun
piiiidyuiin, koska laji 1111 ollut yleistymiiiin päin ja se on poistellu liswilta
myiis monen mwm yhdistyksen toimiafueella. Komiteassa 11ältdään kuitenkin eriltiiin tärkeäksi korrwaa lzuolellisuul/a jafohaukkojen mäiirittiimisessä
ylt!ensiikin. Ha millu on. etrii lllllllltoluw kkakam•akkeel/a ilmoitetut tumomerkit m•at usein kovin stwrpiirteisiii j a
tästä sy_ntii puulleellisia. Aina ei uiiistii
edes ampu- tai nuolihaukkaa ofe py~·ryt
ry sulkemaan poi.~. pulrumattakaan lmrvinaisemmisia
isoista
jafohcwkoista,
jotka nekin tulisi kaikki huomioida!
Mnullohaukkaa pääsee harl'IJin katsomaan pitkään h_wissii olosuhteissa. Sik.1i ha mimwt j äävät monasti 1•äkisinkin
piiäosiftcum silhueti11 l'aracm. Muullohaukan kol!dal/a on tiirkeiiii huomioida
finnun koko. yleisofemus ja yksityiskohtaiset l'ärituntomel*it. Miiiiriryksesrii 0 11
syytä luopua nopeissa hamimotifcmteissa, jo.~ ei kaikkia oleelli.~ia tuntom erkkejä pystytä huomiaimaa11.

tiin Uiherlan ympäristössä. Kuorevedcltä ei aiemmilta vuosilta ole yhdistyksen
arkistoissa tietoja viiriäishavainnoista.

LIEJUKANA Collinula chloropus
(24/24,44/52,2/2)
20.4. Miimtii \lirm.wlmi (MS). 31.5.
Tampere \la akkolampi (RM).
Havainto MUntäs tä on kunnan toinen
(edellinen kcviiällii 1980). Vaakkolammelle taas liejukana ilmaantui toisena
keväänä peräkk!lin. mutta oletettavasti
tapahtunutta pesrntaa (tai pesintäyritystä) ei pää,ty varmistamaan tälläkään
kertaa. Lintu saatiin ruovikon kätköistä
hetkeksi esille iiiiniatrapin avustuksella.
mutta ilman vastaäännähdystii se hipsi
nopeasti takai~in naurulokkiyhdyskunnan suojiin.

KERÄKURMITSA Charadrius morinellus (A) (S/21.1011 1,2/3)
Kevät (3/16.3/4. 1/2)
23.5.
Vammala
(J.Merikal/io).

VclwWsuo

2

Syksy (5/5,7/7, 111 )
15.-19.9. \lalkeakoski Rllvala l kv (\')
(PSal. J.Rei11ikka ym.).
Af/K ei piiiisäiintöisesli tarkasw havaillloja keriikurmitsasra eniiii vuoden
1997 alusw afkaen.

SIPERIANKURMITSA

Pluvialis

fulva (R) (-/-,1/1.2/2)
16.-n.20.9. Hiimee11kyrii Sarkkila Iki'
(v) (HKo ym.), 22.-24.9. Huittinen/Äetsä Pyhii/fys-Kiviniemi 2 /kv (v) (MO.
RM, AO ym.).

VIIRIÄINEN Coturnix corumix (6/

SIPERIAN-/AMERIKANKURMIT-

6. 19/20,3/3)

SA Pl~t~•ialis fu/valdomillica (R)

5.6. Orivesi Uiherfa Ä (TKo ). 6.6. Kuorel'l!si Myfl_,·kylii Ä ( KaK. KiK ym.), 24.29.6. Orivesi. \lihasjärvi IÄ (Tl..a. JoH.
MO ).
Vuoden 1995 enniitysesiintymisen (9
Ä) jälkeen odotettu lasku. mutta kolmeakin havaintoa voidaan pitää keskimääräistä parempana. Havainnot lajista
näyttliisivätkin
olevan
yleisrymään
päin, s illä 1990-luvulla viiriäine n on
jäänyt havaitsematta vain vuosina -92 ja
-94. Ori vedellä havainnot olivat neljäs
ja viides ja myös vuonna 1995 laji tavat-

14.9. Hämeenkyrö Sarkkila /klo kieri.,
lähti SSE (f!Ke).
uyillcen
miiiirittämätön
siperian-/
amerikankunnitsa s isliltyy siperiankurmitsan kohdalla mainittuihin lukuihin.
Hämeenkyrön havaintojen on tulkittava koskevan samaa yksilöä. vaikka
tämän lajilleen määrittämättä jtiäneen
rarikunnitsan nähtiinkin 14.9. s uunnistavan järvellä pois. Tämä siksi. että lintu
havaittiin molemmissa tapauksissa samankokoisessa kapulaparvessa ja huolimatta poikkeuksellisen runsaasta esiin-
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tymiistä my<is siksi. cttli havainnot ovat
käytännössä samalta paikalta. Huittisten/Äetsän havainnossa voidaan Pirkanmaan lukuihin laskea vain yhden
lcntclemässä
linnun, jonka nähtiin
PiLY:n toimialueella. Toine n yksilö sensijaan pysytteli visusti nippa nappa
Huittisten puolella Kokemäenjoen rantal.i etteillä. eikä sitii voinut edes yrittää
löytää rajan toise lta put>lclta.
Pirkanmaalla on aiemmin nähty Nokian Viholasta 2 1.9.19!1) (Suomen 7.)
RK :ssa siperiankurmitsana hyviiksymä
lintu. mutta tuolloin siperian- ja amerik:mkurmitsaa pidettiin samana lajina.
Tässii havainnossa on kuitenkin selviä
s iperiankurmitsaan
ristiriitaisuuksia
{mm. olemus j a ääni). jolloin siinä pitää
e hdottomasti puhua laji llccn määrittämättömästä
rarikurmitsasta.
Siperiankunnitsnjen
harhautuminen
Suomeen oli ehdottomasti lintusyksyn
1996 odottamattomin t<~pau s. Kaikkiaan RK hyväksyi pääosin syyskuulta 46
havaintoa 49 yksilöstä. Lukujen poikkeuksellisuutta valaisee se. ettei lajista
ole maastamme aiemmin yhteensä kuin
25 havaintoa. Paras vuosi ennen vuotta
1996 oli vuosi 1992. jolloin havaittiin 5
yksilöä. Syksyn 1996 e nsimmäiset kaksi
lintua nähtiin elokuun puolella: 13.8.
Porin Kokemäenjoen suistossa (+lkv)
ja 22.8. Pernajan Hamnskärillä {1kv).
Varsinainen invaasio käynnistyi rysäyksenomaisesti
J4 .9.. josta eteenpäin
3.10. saakka uusia li ntuja löydettiin lähes päivittäin. Havaintoja tehtiin ympäri maatamme. pohjoisimmat Peliosta
ja s isiimaastakin kaikkiaan 18. joista
useimmat Itii-Suomesta. Huittisten lisäksi havaittiin kaksi yksilöä samanaikaisesti myös Vuolijocn Otnnmäellä 16.17.9.. Hangon Tvärminnessä 21.9.,
Vehkalahden Lupinl:thdella 28.9. sekä
Joroisten Karhulahdella 28.9.-1.10. jossa 2. 10. havaittiin lisäksi vielä kolmaskin lintu. syksyn toinen vanha yksilö.
Loput havainnoista koski vatkin luonnollisesti nuoria lintuja. mutta joihinkin
havaintoihin
sisältyy
todellisuudessa
myös talvipukuisen linnun mahdollisuus.
l nvaasiota ei todettu muualla Euronpassa käytännössä lainkaan. Esimerkiksi Ruotsissa nähtiin vain yksi nuori siperiankurmitsa ja Virossa kaksi. Ainoastaan Kaninin niemimaalla, joka sijaitsee
noin 750 kilome trHi Varanginvuonon
pohjukasta itäiin, olleet ki ljuhanhitutki-

Esiaikuinen tunturikihu. © Olli-Pekka Liinalaakso
jat havaitsivat 1 1.9 . tutki musalueellaan
7-l! nuorta lintua. (Lindroos 1997)

KARIKUKKO Arenaria imerpres
('!,69/1 13,7/1 0)
Kevät ('?,49/7 1,6/9)
2.5. Nr'kia Pappilanse/kii (HKo. RM),
4.5. 1izmpere lidesjiin•i (JPa), 4.5. Vesilahti Mamere (Tit. AV). / 6.5. Tampere
Lielahti 3 (LMu, PU), 16.- 17.5. Hiimeeukyrö Sarkkilmljiin•i (16.5. 2. 17.5.
1) (MK, RM). 17.5. 1itmpere LielahTi 4
(SA. RM).

Syksy {?.19/42. 111)
2.8. Nokia. \lilwla 1 SW klo 13.23 (JaS).
Keskimääräistä runsaampi esii ntyminen. jonka osoittaa vuosien 1977-96
keskiarvo 3.7 hav./vuosi. Tiiliä seurantajaksolla on enemmän havaintoja tehty vain vuosina 1977 ( 10 hav./24 yks.)
ja 1 9~5 (S/12). Näkem1ittä laji ei ole
jäänyt yhtentib än vuonna, mutta vain
yhden havainnon varassa ovat vuodet 79, -tl6. ja -88. Kysymysmerkki vanhem pien havaintojen kohdalla j ohtuu
siitä. ettei näitä kaikkia ole vielä . aatu
kerättyä kasaan.

MUSTAPYRSTÖKUIRI Limosa limo.m (A) (7/7,24/25,6/6)
Kevät (5/5,24/25,616)
17.4.
Hiimeenk.wö
Sarkkilmljiirvi
(Mauri Hurm elilm f/Jii ), 20.4. Tampere
\liinikcmlahti (AV. I'U. RM), 29.4. Hiimeenkyrii Sarkkifanjlin•i (MJii, f!Ko).
30.4. Hiimeenkyrii Sarkkiltmjärvi ( f!Jii,
RM. JuP). 1.5. Vcunmala Kutala (PSe
ym.), 5.5. Hiimeenkyrii O.mra (HKo
.vm. ).

A HK ei piiiisiiiillfiiisesti tarkasla hal'aintoja mustapyrstökuirisla enää vuoden /997 alusTa alkaen.
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LINTUVJEST/1/2001 (26. vsk)

LINTUVIESTI 1/2001 (26. vsk)
RANTAKURVI Xe11us cinereus (A)
(5/5,7/7,1/l)
Kevät (2/2,5/5.111)
/J. -14.5. Tampere Lielahti (RM ym.)

HEINÄKURPPA Gallinago media
( 14/16,68/89,5/5)
( 1 1/13,67/88.5/5)
Syksy
14.9. Vammala Kurkku Nolrkuanlammi
(PSe), 15.9. Tampere Te.wnra Rajlatec
lkv (v) (RM, Uifgren ym.). 22. 9. Karzgasala Herttuala (TLe). 23.-28.9. Juupajoki Kapsama 1kl• (AO. T.Jilrviö. HKal.
MO). 6.10. Tamperp Viirrikka Pahalampi (LK. SL ym.).
Yksi syksyn 1996 erikoisuuksista oli
heinäkurppien löytyminen pihanurmikoilta. myös Pirkanmaalta löydettiin
neljä tällaista yksilöä. Syynä ilmiöön
olivat ilrneisesti ajankohtaan nähden
poikkeuksellisen
kuivat
rantaniityt.
Heinäkurppia tavattiin Suomessa syksyllä 1996 yhteensä noin 220 yksilöä.
(ks. Ohtonen & Pöyhönen 1998. Linnut
111998) .

LEVEÄPYRSTÖKIHO Stercomrius
pomGI·inus (A) (2/2,9/9,5/9)
Kevät ( 1/1.5/5.212)
15.5. Nokia Vihola ad SW klo 10.1510.20 (RM. T!t), 21.5. Nokia Pappilanselkä ad vaalea NE klo 11.50 (MK).
Syksy ( l/ 1.4/4,3n)
24. 10. Tampere Santalairti 5 1kl' kieri.
(MO, SA , MK, AO ym.) ja samoja koskiPII Nokia Vihola 2 lkv SW klo 12.0012. 15 (RM), 25.10. Nokia/Pirkkala
Keho Saviselkä 1 1kv plkiert. klo 15.3016.00 seuranaan määritriinrtittä jiiänyl
kihu (RM). 27.10. Valkeakoskilflattula
Vanajanselkii Iki• (RM. HH. MRa.
J.Kanerva. AMu ym.).
Yksi syksyn 1996 kohokohdista oli
Santalahden edustalla pyörinyt viiden
nuoren leveäpyrstökihun parvi. Esit!Hydyttyään hienosti rannalla värjöttcleville staijareille linnut poistuivat järveltii suuntaan SW kolmessa parvessa
(2+2+ 1) aamupäivän aikana.

PIKKUKAJAVA Rissa tridacty/a (A)
(3/3, 12/12,6/1 0)
Syksy-talvi
(-/-.10/10,611 0)
lti./0. Tampere Smztalahri Jkv kiert. klo
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16.50 (11Ke). 21.10. Nokia \filwla lkt•
kieri. ja lznken paik. klo /5.30-15.50
(RM, AO. MO ym.). 21.10. Tampere
Santalahti 2 fkt• SW (SA. MK. PSa).
21.10. Piilkiirze Mallast•esi 2 lkv SW klo
10.10-10.20 (KT). 22. 10. Nokia Vihola
3 1klo IV klo 11.30 (M KJ. 30.10. Tampere
Niisijän•i Santalahti 1kv S klo 8.50 (MK,
RM).
Ennätykscllinen
syysesiintyminen.
Pikkukajavahavaintojen ja sääolosuh teiden yhteyttä on selvitelty vuoden
1993 harvinaisuuskatsauksessa (Lintuviesti 1/ 1997).

ISOLOKKI Lams hyperboreus (A)
(4/4,44/49.2/2)

jiin•i jp (KE. JPa, MRa). 8.6. Jzwpajol.:i
Salokurrta Luuu. jJ' (AO, MO).
A!-JK ei pääsiilintiiise.l'ti tarkasta !ravaimoja mustatiimsta eniiii I'Uoden
/997 alusta alkaen.

rnestys tä. Lintu viihtyi Kari Alenin talon n urkilla. piileskellen yleensä päiväJevolla pellossa nmlloksen ja lum en suojaamana. Valkeakosk..:n lintu oli puvusta
päätellen eri yk,iJii.

RISKILÄ Cepphus g1ylle (A) (111 ,4/

LAPINPÖLLÖ Strix nebulo.m (8/

4,3/3)

12.74/92,2/2)

Kevät ( 1/1.4/4,3/3)
20.4. Nokia Piiiiskylii Kulot•esi jp (RM,
PSa. JaS ym.). 25.4. -1.5. Tampere Viinikanlahti jp (PTii. RM. PSa ym.). 30.4.
Nokia Piiiiskylii KuifJI'esi jp ( RM).
Kun vihdoin ja viimein keväällä 1995
löytyi riskilä yleisesti bongattavahi.
tehtiin heti perään vuonna 1996 peräti
kolme havaintoa.

Kevät (4/4,29/32, 1/1)
2.5. Tampere Lie/alzti 3-4kt· (MO ym.).

TURKINKYYHKY Streptopelia de-

Syksy
(-/ -, 15/17.111)
16. J/. Nokia Koukkujärven kaiilopaikka Iho klo 12.50-13.00, /iilzti E (RM.
PSa). / 6.11. Tampere Santalahti lktENE klo 13.15 (v) (HKe).
Havaintojen valossa heikoin vuosi
pitkiin aikoihin. Syyshavainnoissa o n
kyse samasta linnusta.
AHK ei ptiäsäiintiii.~esti tarkasta lzavaimoja isoJokista enäii vuoden 1997
alusta alkaen.

J.l. Salralalrti Tur.wla 8p (TLe), 9.5.
Viiala Kk Kallioinen 3 Ä (TK, RLii),
15.4. Jiunpere Linnainnzaa t•uosien
1994 ja -95 hav.paikalla ( KE). kesä
Sahalahti Tursola ilnr. pesit•ii pari (JS).
19.6. Kangasula Herttuala 1 kiert.
(TLe). 11.8. Viiala Kk. Kallioinerz 4ad
(T1t, RM). 2.9. Hiirrreenkyrii Redpula 2
kymrö~pel/ossa (Seppo & Teemu Haatajalilm. Hjä), n.5. /1. Vammala LiuhaJa
2p (maallikkolrav.lilm. JM). 8./1. Vammala Kaukola 2 kie11. (JM), joulukuu
Vcrmmala Keskusta 2p mokirmalla
(maa/likkolull'./i/rn. JM). 11.11. Hiirrwerr/....yrö Raipala ad (MK. RM). 22. /2.
Viiala Kk. ka/lioinen 2 (SA . RUi). Perinreisin lajirz lapaamispaikka oli rurtuwz
tapaan Viialan kirkon hautausmaan
alue. jossa hal'llittiin ainakin 13.06. 3,
14.06. 1 ja 7.07. 1 ( KA) ja 11.08. 3ad
(SA. RA). Vammalan lruvuimwl kmke ..
nei'Crt .wmwja yksiliiitii.

LAPINTIIRA Stema paradisaea (A)
(7/12,27/33,9/13)
Kevät (7/12,27/33,9/13)
7.5. Nokia Keho/Pirkkala Saviselkä,
lähti NE (RM). 13.5. Ylöjärvi llmarinjärvi 2 (HLev), 15.5. Nokia Vihola NE
klo 9. 14. NE klo 11.50-12.03. NE klo
13.00-13 .04 ja 3 NE klo 11.30-1 1.35
(Tit, RM), 16.5. Nokia Yihola/Pirkkala
Saviselkä väh. 2 (RM), 3.6. Nokia Tottijlirvi (RM ). 8.6. Nokia Tullijärvi
(RM).
AHK ei ptiäsiiiintöisesti tarkasta havaintoja lapimiirasra eniiii vuoden
1997 alusta alkaen.

caocto (7/8,64/91.9/12)

TURTURIKYYHKY

Streptopelia
/urtur (A) ( 10/10,32/3!l,1/l)

Syksy (5/5,617,1/1)
12.10. Kangasala Sorola Iki• (v) (KE.
MRa ym.).

MUSTATURA Chlidonias nigra (II/
23, 18/19,617)

TUNTURIPÖLLÖ N_vcteascandiaca

Kevät (417.14/15.6n)
5.5. Juupajoki Salokunta 2 jp N klo 8.30
(HKal), 6.5. 1crnrpere Näsijiirvi Lielahti
jp (~·)(AV ym.). 6.5. Vammala Nolrkuwz/ummi jp (PSe. SA. RA. E.Asikainen), 7.!1.5. Tampere Pahalampi ja lidesjiirvi jp
(OK ym.). 9.5. Kangasala Tiilza la Kylä-

(A) (?.?,2/2)
15. -19.12. Urjala Uusi-Salmi ad n (t•}
(KA ym.). 20.12. Valkeakoski Kuurila
(PeS).
Reilun kymmenen vuoden tauon jälkeen saatiin Pirkanmaalla ihai lla suurin
joukoin tätä uskomattoman upeaa il-

6.10. Uingelrndki Talt·iairwr (Heikki
Rmttahw*kolilrrr.
HLev),
joulukuun
alku Utjala Pohjastenkulma Kuurikainen (TVä).

HARJALINTU Upupa epops (301
31,37/37,1/1)
( 11112.21/2 1. 111)
Syksy
26.9. Kuru Sonrrrmkylti /p (maallikkohat•aintolilm.KA ).
Vain yksi havainto oli pettymys. eikä
sekäiin bongattavana ...

23.4.1989 Mouhijiirl'i Karin kylii
(JaV, K.Kekki ym.)

/p

TUNTURIKIURU Eremophi/a alpestris (A) (?,5/8,1/1)
Kevät (?,3/5 , 111 )
26.4. Pirkkala Kirkon pellot (RM, Tlt.
JLeh).

ISOKIRVINEN Anthus novaeseela/andiae (A) (-/-.3/3,1 II )
29.9. Juupajoki Salokunta Niemen pellot lp (MO, AO ym.).
Yksi maassam me syksyllä 1996 tavaluista 46 yksilöstii kompattiin esiin Pirkanmoalta ja saatiin vieläpä puhtaasti
lajilleen määriteltyä. Tätä aiemmin isokirvinen
on
tavattu
maakunnassa
21.9. 1991
Valkeakosken
Ritvalassa
sekä ylilentävänä 2!!.9. 199 1 Hämeenkyrön Sarkkilassa, johon havaintoon on
yksityiskohtaisten
pukutuntomerkkicn
puuttuessa sisällytetty myös rnongoliankirviscn mahdo llisuus. Kolmas havainto on syksyltä 1995 Mäntästä.
Isokirvinen pesii laajalla alueella Aasiassa, Itä-Afrikassa ja Australiassa.
Meitä lähinnä pesii isokirvisen rotu
richardi verraten suppealla alueella Länsi-Siperiassa. Maamme ens immäinen
löytö on Helsingistä 17.9.194!!. Tämän
jälkeen o n 1950-luvulla tavattu 12.
1960-luvulla H3 ja 1970-luvulla 43 yksilöä. Vuosittain isoki rvistä on alettu

löyUiä 1971 alkaen (Solonen 19!\5).
Vuosina
19H0-93.
lintuharrastuksen
edelleen ylcist.ye~sä, ovat havainnot
käyneet
entistä
säänniillisemmiksi.
vaikkakaan ennätysvuoden 196!\ (yht.
63 yks.) lukuun ei vielä o le plUistykään.
Tätä kuvaa havainto/yksili\määrät. yht.
199 hav./231 yks.. näiltli vuosilta. Syksyn 1996 hienosta esiintymisestä voi
lukea lisäa Lin nut-lehdestä l/199H (Ohtonen & Pöyhönen 1998).
Emten havaintoja isokirviscstii on
tehty länsirannikolla. Esimerkiksi pelkästtiiin Porin seud ulla on vuosina 19H393 nähty 56 y ksilöä ja Vaasan seudullakin 2 1 yksilöä. Runsaasti havaintoja on
myös etcltirannikon länsiosista. yksistään Hangosta 2 1 yksilöä. S isämaastakin tapaamisia on kohtuu lli~csti . Kaikkinensa tältä ajalta havai ntoja tun netaan 25, joista enemm istö Etelä-Katjalasta ( 10 hav.). Kaikista havainnoista
vain kuusi on keväältä, näistä neljä viiKirkkonummeisintä
27.-29.5.1985
men Rönnskäriltä r. 8.5. 1986 Porin
Riitasaralta.
13.- 14.5.1986 Korppoon
Junnosta ja 6.5. 19!!9 Siution Myrnnsista. Varhaisin syy~muullaja on 23.8.1993
Joensuussa nähty lintu. Kaikkinensa elokuulla löytyy havainnot painottuvat
syyskuun toiselta viikolta kuun loppuun
(syksystä riippuen), multa vielä lokakuun puolivliliin asti lintuja on tavattu
nähdä enemmälti, jonka jiilkeen rniiärät
putoavat j yrkä~ti .

MUSTALEPPÄLINTU Phoenicums
ochruros (A) (?,?, 1/1)
/ 9. 10. Tampere Santalahti lkv k (MK.
RM, AO. MO. AU, PU ym.).

SEPELRASTAS Turdus torquatus
(37/46,38/42,9/9)
Kevät
(35/43,35/39,9/9)
23.4. Nokia Kehon siirto/apuutarha k
(RM, PSa), 24.4. Pirkkala Kk. Heikkilänlie (RM), 26.4. Tampere Lielahti
(JLeh). 27.4. Äetsä Kiikka Kiimajärvi k
(PMer, AO, MO. JR, P7'i.i. AU. PU ym.).
27.4. Suodenniemi Koivuniemi (HKe.
HKo). 28.4. Nokia Taivalkrmta (MK.
JaS), 2.-6.5. Tampere Lielahti +2kt> rr
(MO ym.). 2.5. Miinttii Piittirriemi k
(KaK), 8.5. Tampere lidesjäro.'i rz (PS).
Neljäs peräkkäinen kevät. jolloin lajin tuntui löytävän jos vain panosti ctsintiilin. Aina ei näin ole ollut, joten

saallaa olla. että sääoloista riippumatta
jokin yleistyvä suuntaus olisi käynnissä.
Vielä on kuitenkin m atkaa parin vuosikymmenen takaisiin huippuvuosiin.

PIKKUKULTARINTA Hippolais caligata (R) (-/-,-/-.111)
28.6. Orit·esi Kar1'Pi Ä ( t•.ii) (MO vm.).
Yksi uusi laji saatiin jälleen Pirkanmaankin lajilistaa koristamaan. Se. että
tämä oli pikkukultarinta, ei ollut järin
suuri yllätys, onhan caligata ollut viime
vuosina selviistikin laajentamas>a elinaluettaan Venäjän puole lla ja samalla
lauluhavainnot ovm Suomessakin käyneet vuosillaisiksi. Merkittävänä voidaan pitää, että laji paljastui Pirkanmaalta jo näinkin a ikaisessa vaiheessa.
kun kuitenkin havainnot lrä-Suome~ta
aivan rajan pinna>takin ovat vie lä varsin
tiukassa. Pikkukultarinnan havaitseminen myös laulusta vaati i tarkkuutta, sillti
ääni hukkuu aamuyön konsertissa helposti muiden laulajien sekaan Lintu viihtyi paikalla aamuyöstä alkaen iltapäivään, mutta teki sitto:n yllättävän katnamistcmpun ja näin se jäi monelta laiskasti liikkeelle lähteneeltä bongarilta
ainakin tuistais.:ksi saamatta maakunnan pinnaksi. Havainnosta on yksityiskohtainen tiedonanto Lintuviestissä 4/
1996 (Ohtonen 1996). Vuonna 1996
Suomessa tavattiin lisäksi viisi muuta
pikkukultarintayksilöä
(ks.
Lindroos
1997 ).
Pikkukultarinta on Suomessa hyvinkin tuore ilmestys. Laji havaittiin täällä
ensi kettaa vasta 4.6.198 1 Kirkkonummella ja seuraavan kerran 26.5. 1984
Lemlandin Lågskärillä (Solonen 1985 ).
Esiintymiskuva noudattaa h yvin pitkälle samoja piirteitä kuin viirusirkkalinnulla. joka kuitenkin o n keskimäärin
selvästi myöhäisempi kesälintu. Nopeasti ensihavaintojen jälkeen pikkukultarintakin vakiintui Suomessa käytännössä vuosinaiseksi kevätkesän harhailijaksi . Vuodesta 1986 lähtien totaalinen
notkahdus on todettu vain vuonna 1993,
jolloin taas viirusirkkalintuja tavattiin
poikkeuksellisen runsaasti ja laji löytyi
myös Pirkanmaalta. vieläpä Orivede1tä!
Yleistyvästä
suuntauksesta
kertovat
vuositta iset havaintosarjat: 1986 ( 1), 87 (2), -88 (2). -89 ( 1). -90 (4), -91 (4),
-92 (5), -93 ( 1), -94 (3), -95 (6).
Havainnot ovat ne ljää syyshavaintoa
lukuunottamatta ajalta 24.5.-6.7. ja
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LINTUVIESTI 1/2001 (26. vsk)
koskevat yhtä verkosta saatua ja yhtä
valokuvattua lukuunottamatta Iaulavia
lintuja. Useimmat näistä ovat toukokesäkuun vaihteen tienoilla ranniko n
saariita (etupäässä Suomenlahdelta) tavattuja yhden päivän laulajia. Paremmin
yhtenäisen levinndsyysalueen jatkeesecn ja siten pesinnän mahdollistavia
pitemmän ajan lauluhavaintoja on tehty
Pohjois-Karjalassn ajalla 1 l.6.-X.7. jo
seitsemän, Etelä-Karjalasta kuitenkin
vain kaksi. Pohjoisin laulava lintu on
tavattu O nlnssa 1.-7.7.1 987.

HIPPIÄISUUNILINTU Phylloscopus proregu/us (A) (-/-,-/-.3/3)
13.10. Lempiiälii Nurmi Luodonniemi
(Tlr ym.). 14. 10. Tampere Rauhaniemi
(SA ym.). 20.10. Rum•esi Rmuukylii
Koljonsaari (M.Mikkola-Roos, Sol•'ei[?
Roos).
Ennätyksellisen runsaana maassamme esiintyneeslii lajista vihdoin myiis
ensihavainnot maakunnasta. Kaikkiaan
aikavälillä 20.9.- 11.11. nähtiin noin
130 yksilöä. joka on lähes kolmasosa
nicmmin maassnmmc tavatuista. Todellisuudessa voidaan olettna lintuja eksyneen maahamme jopa tuhansia. Ensimmäiset linnut näylliiytyivät Joutsenossa
ja Kokkolassa. Syyskuun puolella havaittiin jo 7 yksilöli. joka on enemmän
kuin aiemmin syyskuussa yhteensä. Valtaosaltaan havainnot keskittyivät lokakuun puoliväliin ja luonnollisesti rannik-

kokaistaleelle. Sisämaasta lintuja löydettiin yhteensä n.20 yksilöä. Myiis
Ruotsissa ja Tanskassa hippiäisuunilintuja tavattiin ennätyksellisesti. kun taas
Brittein saarilla vain keskinkenaisesti.
Enemmän kuin nyt Suomessa, on huia
nähty yksittäisessli Euroopan maassa
vain Brittein saarilla 1982 ( 127 yksilöä)
ja 1990 ( 180 yks.). (Ohtonen & Pöyhönen 1997).
Hippiiiisuunilintu asuttaa Etelä-Siperian havu- ja sckametsili. Läntisimmät
pesimäalucet sijaitsevat Altai-vuoristossa. Lui o n Euroopassa jokasyksyinen, mutta määr'.it vaihtelevat melkoisesti sääolojen vaikutuksesta. Keväthavaintoja ei Uinsi-Euroopasta juurikaan
tunneta. Suomen ensihavainto on Ahvenanmaalta. Eckeröön Signilskiiriltä 30.31. 10.1934 (3 yks. ). Seuraavat 17 havaintoa ovat 1960-luvulta ja vuodesta
1967 se on nähty vuotta 1973 lukuunottamatta täällä vuosittain. 1970-luvulla
tehtiin yhteensä 32 havaintoa (Solonen
1985). josta eteenpäin havaintomäärät
ovat taigauunilinnun tavoin olleet edelleen kasvussa tehostuneesta havainnoinnista ja ilmeisestä liintcen levittäytymisestä tai muuttoreittien muuttumisesta johtuen. näin Länsi-Euroopassa
yleensäkin.
Vuotee n 1993 mennessä Suomessa oli
havaittuna kaikkinensa jo noin 302
yksilöä (inoja 445 yks.) vuositasolla
seuraavasti: 19S 1 (32). -X2 (45). -83 ( 1).
-84 (4), -85 (Ii), -86 (28). -H7 ( 18). -88

Havainnoitsijat
Joona Ahola (JA). S.Alamettälä. Kari Alen (KA). Seppo Aro (SA). Marko
Dahlman (MD), Kari Eischer (KE). Jamo Eskola, Timo Eskola (TiE), Janne
Haavisto (JHa). Jorma Hannu (JoH), Aalto Harju (AaH). Mika Hemmilä, Tatu
Itkonen (Tlt), Marita Ja lkanen (MJ), Sanna Junttanen (SJu), Miika Jämsä
(MJä), Teuvo Kaas alainen (TK), Jorma Kailajärvi (JoK), Markku Kangasniemi
(MK), Virpi Kangasniemi (VKa), Elisa Keto (EKe). Hannu Kettunen ( HKe),
Joni Kettune n, Lassi Kettunen, Hannu Koskinen (HKo), Lasse Kosonen (LK),
Manti Lagerström (ML), Juha Lehtinen (JLeh), Timo Laine (Tl..a), Teemu
Lehtiniemi (TLe), Veikko Lindqvist, Olli-Pekka Liinalaakso (OL), Reijo
Lähteenmäki (RLii), Heikki Kalkku (HKal}, Hannu Kianen (HKi), Timo
Kia11en (TKi), Tuula Martikainen, Pe tri Merta (PMe), Jouko Metsälä (JM),
Rainer Mäkelä (RM), Pekka Mustakallio (PMu), Lauri Mustalahti (LMu).
Markku Mäki-Kenrula (MM-K), Kenru Nieminen. Vesn Nieminen (VN). Jati
Nummelin, Anme Ohtonen (AO). Mika Ohtonen (MO). Jouko Pajulehto (J Pa),
Timo J. Palomäki (TJP), Heikki Parviainen (H P), Esko Pasanen (EPa). Kari
Pirhonen (KP). Mikko Pärssinen, Eero Rahola, Markku Rantala (MRa), Jouni
Rautanen (JRau), Jouni Riihimäki (JR), Petri Saari (PSa). Jukka Salmi, Pe tri Salo
(PSal), Peili Seppälä (PSe), Pekka Suhonen (PS), A. Suoranta, Jarmo Syrjänen
(Ja$), Johan Tast (JTa), Timo Tawast, Kari Tornikoski (KT), Sami Tuomela
(ST), Tapio 1\Jomenoja ('IT), Vesa Tuominen (VT), Andreas Uppstu (AU).
Peter Uppstu (PU), Jani Vastamäki (JaV). Kari Venho (KVo). Aki Vuoristo (AV),
Tapio Viihämäki (Tvä)
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(31). -89 (51). -90 (6), -9 1 ( II }, -92 (9).
-93 (8). Vuosilta 1994 ja -95 ei hippiäisuunilinnusta o le csittiiä tarkkoja lukuja.
Vaikka vuoden 1996 massaesiintyminen
nostatti huomattavasti pron mäiiriiä ja
kausicnniityksen reilusti suuremmaksi
kuin inolla (jolla ennätyssyksy 1988 77
yks.), esiintyy ino maassamme kuitenkin edelleenkin keskimiiiirin runsaampana (esim. vuosina 1984-93 viihintään
17 y ksiliiä/vuosi). Hippiäisuunilinnun
esiintymiskuvassa näyttiiisi kuitenki n
o levan tapahtumassa selkeä muutos
kohti nmsaampaa csiintymiskuvaa, kuten 1990-luvun viimeiset vuodet osoittivat. Laji tullee osoittautumaan jatkossa inoa yleisemmäksi harhautujaksi.
Hippiäisuunilintu saapuu maahamme
keskimäärin noin 3-4 viikkoa myöhemmin kuin taigauunilin tu. joka johtunee
lähinnä pron kaukaisemmista esiintym isalueista. Vlll·haisin lajin havainto
m<tastamme on Kälviiiltä 18.9.1988 ja
esiintymisen huippu on yleensä lokakuun puoliviilin molemmin puolin. kun
taas inolla (varhaisin 28.X.) pääjo ukot
saavuttavat Suomen jo syyskuun jälkipuoliskolle. HippiUisuunil innun esiintymistä valaisee lähinnä viiden vrk:n jaksoissa vuosina l 'IX4-93 piiiiasiassa maastossa havaittujen (osin myös asemalla
rcng .. jotka o li RK- katsauksista eroteltavissa) havaintomäärät (yht. 104 yksilöä): IX.-30.9. (2). 1.-5. 10. (4). 6.10.10. (20). 11.-15.10. (24). 16.-20.10.
(23), 21.-25.10. (10), 26.-3 1. 10. (10).
1.-1 0. 11 . (9), 11.-20.1 1. ( 1). Täss1ikin
muuton <yoittumisessa on tnsi n sittemmin 1990-luvulla voitu havaita muutosta kohti varhaisempaa h uippua. Maamme myöhäisin havainto on Saltvikist1i
29.11.1986.

VUORIHEMPPO Cardue/is .flavirostris (7 /23.50/ 149,6/11)
1 7.4. 1itmpere Uelaflti (I'S). 21.4. Hiimeenkyrö Mannamniiki m (HKo ym.),
14.11. Tampere Santalahti 2 (JLi, RM).
14.11. Valkeakoski Lumikorven kaatopaikka (IHa. PeSi. 3./2.·12.1./997
Tampere Tarastenjiirven kaatopaikka
enim. 4 (TK, RM ym.). 4. ja 7. 12. Vesilahti Koskenkylä Yliimiiki 2 (1/t, RM).

Hylätyt havainnot
LAMPIVIKLO 1i·in~a sraf?lllllilis
4.5. Vammala Keskistenjärvi

