
LINTUVIEST/ 2/2001 (26. vsk) 

Pirkanmaan harvinaisuudet 
1997 

Mika Ohtonen, Jouni Rautanen ja Rainer Mäkelä 

AHK-lajilis ta l.l.l 997-31.1 2.1999: 
Jäiikuikka Virtavästäräkki Riuttatiira 

Hippiäisuunilintu 
Haarahaukka 
Pi.kkutiira 
Taigauunilintu 
Niittysuohaukka 
Etelänkiista 
Lapintiainen 
Sirosua haukka 

Ruokki 
Keltahemppo 

Avoselli Lyhytnokkahanhi 
Sininärhi Leveäpyrstökihu 
Jääkuikkalaji Mustaleppälintu 
Merisirri Kiljuhanhi 
Isokirvinen Thnrurikihu 
Jalohaikara Kirjokerttu 
Lampiviklo Sepelhanhi (llrota-a!a!aji) 
Luotokirvinen Pikkukajava 
Mustahaikara Lapinuunilintu 
Rantakurvi Kyhmyhaahka 

Vuoden 2000 alusta tarkastetaan havainnot 
myös seuraavis ta RK:n tarkastellavien lis
talta poistetuista lajeista: lumilrmrhi, puna
kaulahmrhi, ruostesm·sa, arasuohaukka 
( +2kv koiraat), pikku ruokki, mehiläissyö
jä, sitmwravästäräkki, mustapäätasku 
(maura-a/alaji) ja musraotsa/epinkäinen. 

Tässä katsauksessa käsitelliiän Pirkan
maalla vuonna 1997 tehdyt havainnot har
vinaisista lintulajeista. Alueharvinaisuus
komitea käsitteli katsausvuodelta 18 ha
vaintoa,j oista vain yksi hylättiin rii ttämlit
tömän kuvauksen vuoksi. Lisäksi komitea 
hyväksyi kolme havaintoa aikaisemmilta 
vuosilta. Rariteettikomitea hyväksyi katsa
usvuodelta Pirkanmaalta 7 havaintoa, jotka 
julkaistaan myös tässä katsauksessa. Kat
saukseen on pyritty kokoamaan myös kaik
ki vuosien 1995 ja 1996 vielä julkaisematta 
olevat harvinaisuushavainnot. 

Vuoden 2000 alusta alkaen komiteaan 
ovat kuuluneet Mika Ohtonen (pj.), Seppo 
Aro (siht.), Markku Kangasniemi, Jouni 
Rautanen ja Kari Tornikoski S uurin osa 
alla olevista havainnoista on käsitelty tä
män kokoonpanon toimesta. Havaintojen 
käsillelyyn on merkittävällä panoksellaan 
osallistunut myös Rainer Miikelä. j oka jäi 
pois komiteasta vuoden 1999 päätlyessä. 
Katsauksen tekoon osallistuneista RM ko
kosi harvinaisuushavainnoista ensin a lus
tavan listan,jota JRau ryhtyi täydentämään. 
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Jouni karhusi suuren osan katsausvuoden 
havainnoista sekä kokosi havainnot ja lu
kusarjat laj ikohtaisesti . Tämänjälkeen MO 
tarkisti lukusarjat ja kirjoitti lopullisen ver
s ionlajikohtaisine lopputeksteineen. 

Pirkanmaalle uusina lajeina tavatt iin ly
hytvarvaskiuru ja kuparisorsa, joista ensin 
mainittu viipyi paikalla pitkiiiin suurtaylei
söä viihdyttäen. Muita merkittäviä harvi
naisuuksia olivat alueemme toinen ameri
kanhaapana. amerikantavi ja arotasku, nel
jäs pikkukiljukotka, viides niittysuohaukka 
ja luotokirvinen, viides. kuudes j a seitse
mäs isokirvinen sekii kuudes ja seitsemäs 
arosuohaukka. Näistä etenkin amerikan
haapana ja arotasku keräsivätlaajan ihaili
jakunnan. Normaalia runsaampina esiin
tyivät pikkujoutsen, tundrahanhi, hcinä
kurppa. isolokki, lapintiira ja sepelrastas. 
Havai tsematla jäivät kokonaan kattohaika
ra, ristisorsa. viiriäinenja kuningaskalasta

ja. Vanhemmista ja vasta tässä katsaukses
sa julkaistavistahavainnoistamainittakoon 
maakuntamme toinen merisit-ri syksyltä 
1993 ja kuudes tunturikihu syksyltä 1995. 

Katsauksen 
lukusarjat 

Katsauksessa on lajinimen jälkeen kolme 
lukuparia,jotka ilmaisevat havainto-ja yk-

Punajalkahaukka 
Riskilä 
Pikkusirkku 
Tunturihaukka 
Turrurikyyhky 
Kultasirkku 
Pikkuhuitti 
Tunturipöllö 

silömäärän tiettyinä ajanjaksoina. Ensim
mäinen lukupari käsittääajan vuoteen 1976 
asti.toinen lukupari jakson AHK:n toimin
nan alkam'.iscsta vuodesta 1977 vuoteen 
1996 (RK:njaAHK:n hyväksymiähavain
toja) ja kolmas esiteltävän vuoden 1997. 
Näiden lukujen summa on kaikkina aikoina 
tehtyjen havaintojen/yksilöiden kokonais
määrä. Vas taavat lukuparit valaisevat ja 
selkeynävät myös useampien lajien kevät
j a syysmuuton aikaista esiintymistä. 

Lajitekstissä on tieteellisen nimen jäl
keen merkitty, kuuluiko laji Rariteettikomi
teassa (R) vaiko alueharvinaisuuskomitc
a~sa (A) käsiteltäviin lajeihin. AHK voi 
tarvittaessa pyytää tarkastettavaksi minkä 
tahansa PiLY:n toimialueellajulkaistavaksi 
aiotun havainnon. 

Lyhenteet 

Linnun tarkka ikä merkitään kalenteri vuo
s ina: 1 kv =samana kalenterivuonna synty
nyt. 2kv =edellisenä kalenterivuonna syn
tynyt,+ 1 kv=ennen kuluvaa kalenterivuot
ta syntynyt jne. Muut ikälyhenteet: j uv = 
nuori lintu ensimmäisessä täydellisessä 
höyhenpuvussaan, ad =aikuinen, subad = 
esiaikuinen, pull = pesä- tai maastopoika
nen. 

Muutkäytetyt lyhenteet: jp= juhlapukui-

nen, tp = talvipukuinen, vp = vaihtopukui
nen. n-puk. = naaraspukuinen. k·puk. = 
koiraspukuinen. Ä = laulava. k-Ä = koira
sääninen, n-Ä = naarasääninen, r = rengas
teuu. Muuttavasta linnusta on ilmaistu len
tosuunta (N = pohjoinen, NE, NNE j ne.). 
Kääntyvän linnunlentosuunnat on ilmaistu 
kauttaviivalla (esim. NE/SW). Milloin yk
s ilömäärää ei ilmoiteta, havainto koskee 
yhtä yksilöä. (v tai ä) = AHK:IIa/RK:IIa on 
ollut määrityksen tukena linnusta saatu va
lokuva tai äänite. 

Normaalisti luetellaan ensin kaavakkeen 
täyltäjä (tai linnun löytäjä) ja tämänjälkeen 
aakkosjärjestyksessä muut havainnoitsijat. 

Hyväksytyt havainnot 

Accepted records 

PIKKU-UIKKU Tachybabtys rufi· 
collis (515, 40/43, 4/5) 

Syksy-talvi (5/5. 38/4 1, 4/5) 
18.-19.10. Kangasala Kirkkojärvi Kuo
hunlaltti tp (OL, VT ym.), 4. 12.-2.3.1998 
Valkeakoski Lotilwrsalmi-Alakanava 2 
(IHa, OH, RVil ym.). 5.-17.12. Tampere 
Ratina - Viinikantahti 1hltp (Arto Kajan
der: LMu ym.), /3.12.- 12. 1./998Äetsä Pe· 
hula Kokemäenjoki 1 kvltp ( PMu, RM ym.). 

Hyvä pikku-uikkuvuosi ,jonka kohokoh
tana oli Valkeakoskella onnistuneesti tal
vehtinut kaksikko. Toinen talvi peräkkäin, 
kun lajia ei havaittu Hämeenkyrön Pappi
lanjoella. Sen sijaan laji suoritti paluun 
Ratinan suvantoon, jossa tämä uikuistam
me pienin on nyt havaittu neljän viimeisen 
vuoden aikana kolmena talvena. 

Valtaosa Pirkanmaalta. kuten koko Suo
messa, havaituista pikku-uikuista on löy
detty syksyllä ja talvella. Luonnollinenseli
tys lajin keväiselle j a kesäiselle harvinai
suudelle löytyy sen huomattavan piileskele
vistä elämäntavoista. 

PIKKUJOUTSEN Cygnus bewickii 
(5/7, 62/458, 13/25) 

Kevät (517, 35/45. 11/1 5) 
31.3. Vammala Nuupa/a m (MM-K), 7.-
15.4. Urjala Kokonjäro'i ad (Tlt). 15.4. 
Urjala Kortejärvi2ad (T/1), 17.-27.4. Vam
mala Karkku No!rkuanlammi ad (SA , RUi 
ym.), 19.-27.4. Kuhma/a/ui Tervajiin •i ad 
(HKal, AO, MO, PS ym.), 21.-26.4. Hä
meenkyrö Sarkkilmrjärvi ad (Tit, HKe. RM 
ym.). 24.4. Vilp Soukmtlahti 2kv( MS). 25.4. 

LINTUVIEST/ 212001 (26. vsk) 

Harvinaisuksien määrä mz yleensä suoraan verrannollinen maastossa vietet
tyjen tuntien määrään. Pirkannural/a jaksetaan vuodesta toiseen staijata 
aamusta iltaan. Kuva: Teemu Lehtiniemi. 

Suodemziemi Sävijärvi 2ad (SA, RLä) ja 
26. -27.4. ad (AO, MO ym.), 4.-6.5. Vesilah
ti Manterejärvi 2 ad (Tlt), 10.5. Vesilahti 
Manterejärvi 2 2kv (AO, MO. PS), 14.5. 
Juupajoki Salokunta Jaarilansalmi ad 
(MO. JR). 
Syksy ( -1-. 27/413, 2/10) 
/6.-17.10. Kiikoinen Kuorsumaanjiirvi ad 
(RM. JoP). 16.-17.10. LempääläAhtialan
järvi 9 (Tlt, TK, RM). 

Edellisvuoden notkahdukscnjälkcen laji 

palasi taas normaaliin päiväjärjestykseen · 
kevätesiintyminen oli jopa hieman keski
määräistä runsaampaa. Suurin osa havai
tuista linnuista löytyi tuttuun tapaan lepäi
levislii lau!ujoutsenpan•ista. 

LYHYTNOKKAHANHI Anser 
brachyrhynchus (A) (-/-, 18/45, 4/4) 

Kevät ( -/-, 16/37. 3/3) 
21.4. Orivesi Oripohja 1 N (MO). 23.4. 
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LINTUVIESTI 212001 (26. vsk) 

Hämeenl.:yrö Sarkkilanjärvi +2kv p (RM, 
Tll), 27.4. Juupajoki Salokunta Jaariian
saimi +2kv p (MO, AO, TT). 
Syksy(-/-, 2/8, 1/ l) 
5.10. Tampere Kaapin vesitorni / SW(MK. 
JaS). 

Ensimmäiset havainnot Orivedellä ja 
Juupajoelta. Oriveden lintu muutti seitse
män metsähanhen seurassa ja Juupajoen 
lintu laskeutui lahdelle muutulta kahden 
metsä- ja yhden Lundrahanben kanssa. Hä
meenkyrön lintu laidunsi Sarkkilanjärven 
rantapellolla 13 metsähanhen seurassa. 

Syksyinen havainto Kaupista on vasta 
kolmas laatuaan. Laji noudattaakin syys
muutolla huomattavasti läntisempää muut
toreittiä kuin keväällä. Myös läpimuuttavi
en metsähanhien alkuperä on syksyllä itäi
sempi Ua varsinkinläntistenlintujen määrä 
hieman toisenlainen kuin keväällä), mikä 
puolestaan selittää lyhytnokkahanhien har
vinaisuuden näissä sukulaislaj insa muutto
parvissa. 

TUNDRAHANHI Anser albifrons 
(3/3, 120/5530, 14/425) 

Kevät (-/-, 47/140, 8110) 
17.4. Juupajoki Salokunta ad ( KE), 21 .4. 
Vesilahti Manterejärvi, lähti neljän metsä
hanhen seurassa NE klo 19.25 (T1t), 24.4. 
Urjala Kortejä1vi l p (Kari Karhu), 26.4. 
Hämeenkyrö Sarkkilanjärvi 1 p ( HKe, RM, 
PSa), 27.4. Juupajoki Salokunta Jaariian
saimi lad p (MO, AO, TT), 30.4. Urj ala 
Kortej ärvi l p (Tit, RM), 1.5. Hämeenkyrö 
Sarkkila2kvm(MK.PSa), 8.-10.5. KuhnUI
lahti Tervajärvi 3 2kv p (AO, MO ym.). 
Syksy (3/3, 73/5390, 6/415) 
11.10. Tampere Kaupin vesitorni 7 WNW 
klo 8.44, 11 WNW klo 9.13. n. 135 NW klo 
10.10, 125Wk1o 11.44. 7 SWk/o 13.14(Tlt, 
LMu, RM, JaS), 15.10. RuovesiMoskulan
mäki IJONW(AO). 

Hyvätundrahanhi vuosi! Syksyistä tund
rahanhimuuttoa saatiin pitkästä aikaa ihail
lamyös Pirkanmaalla, tosin vain muutama
na päivänä. Sateinen ja sumuinen sää har
haannutti hanhet pahasti normaaleilta itä
reiteillään, mikä näkyi osuvasti Pirkan
maal!a nähtyjen parvien muuttosuunnissa . 
Kaupin massapäivänä tundrahanhiparvia 
havaittiin laajalla rintamalla aina länsiran
nikkoa myöten. Esimerkiksi Luvian Säpis
sä retkeilleet pirkanmaaluisryhmät näkivät 
useita läntisiin ilmansuuntiin matkanneita 
tundrahanhi parvia! 
11.10.1995 Tampere Lielahti 1kv kiert.l 
SSW ( P S ). Syksyn yhteismäärä nousee nä in 
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kahteen yksiliiön. 

MANDARIINISORSA Aix galeri
culata (R) (?, 3/4, -1-) 

11. 1.5. -n 5.10.1993 Suodenniemi Alinen 
Maajän·i k (v) (HKo). 

Vielä katsausvuonna laji kuului toden
näköisien tarhakarkulaisten joukkoon. 
Vuoden 2001 joulukuussa BirdLife Suo
men alaisuudessa toimiva valtakunnallinen 
rariteettikomitea loi kuitenkin Suomen lin
tulajeille uuden viiden kategorianjaon,jos
sa mandariini- ja kuparisors(l sijoiteniin 
kanadanhanhen, fasaanin ja kesykyyhkyn 
kanssa C-kategoriaan. Lisätietoa uusista 
kategorioista löytyy muun muass<l RK:n 
kotisivuilta osoitteen www.birdlife.fi alta. 

HARMAASORSA Anas strepera (31 
3, 36/56, 3/4) 

Kevät-kesä (3/3, 35/55, 3/4) 
30.4. Pirkkala Kirkkoniitynlahti k (RM), 
30.4.-10.5. Valkeakoski Sillantaanlahti kn 
(JuK. RVil ym.), 13.5. Lempäälä Ahtialan
järvi k (PTö). 

Yllättävän harvinainen laji edelleen 
muutamista vahvemmista vuosista huoli
matta- katsausvuosi oli havaintojen valos
saselvästi heikompi kuinkolme aikaisem
paa vuotta. Vieläkään ei maakunnassamme 
ole todettu pesintää (tai edes pesintään viit
taavaa). 
20.4.1996 Tampere Hatanpää kn (PS). 
Vuoden 1996 yksilömäärä nousee 14 yksi
löön. 

AMERIKANHAAPANAAnas ame
ricana (R) (-/-, 1/1, 1/1) 

1.5. Nokia PyhäjäJVi Haikanlahti k (v) 
(MK. PSaym.). 

Yksi vuoden ehdottomista kohokohdis
ta! Alueemme ensinunäinen havainto teh
tiin 19.4.1993 Lempäälän Toutosenselällä 
(JR ym.). Havainnossa oli kyse silloinkin 
koiraasta. joka viipyi paikalla vain löytö
päivän iltapäivään saakka. Nokian lintu 
tarjosikin monille aluepinnojen kerääjille 
pitkään odotetun ja mielihyvin vastaanote
tun paikkausmahdollisuudcn. Kaiken li
säksi lintu suvaitsi esittäytyä läheltä ja mal
likkaasti vielä jääpeitteen vallassa olleen 
Pyhäjärven rantasulassa kaikille päivän ai
kana paikalla vierailleille harrastajille. 
Harrastajia saapuikin Pyhäjärven rantaan 
paitsi kaikkialta maakunnasta myös sen 
ulkopuolelta, mm. Helsingis tä, Turusta ja 

Porista. 
Se, että amerikanhaapana löytyi Pirkan

maalta juuri katsaus vuonna, oli varsin yl
lättävää: laji nähtiin vuoden aikana näet 
Nokian lisäksi vain 1.-5.7 . Porin Yytcrissä. 

AMERIKANTAVI Anas crecca ca
rolinensis (R) (-/-, l/1, 1/1) 

27.4. Lempii/ii Ahtialanjärvi k (PeS. Jyri 
Reinikka _1·m.). 

Aikaisempi havainto tehtiin 30.4.1988 
Valkeakosken Viidennumerolla, jossa ha
vaittiin niin ikään koiras (R. Häggblom, H. 
Kasurinen). Tämä tavin pohjois-amerikka
lainen muoto saanee lajis tatuksen aivan lä
hivuosina, jonka myötä näidenkin havain
tojen arvo saattaa vuosien varrella osoittau
tua kultaakio kallii mmaksi ... 

HAAHKA Somateric1 mollissima (6/ 
10, 59/164, 3/9) 

K evät ( 6/1 0. 59/164, 3/9) 
28.3. Valkeakoski Iso-Vuolle 2kn (PeS), 
29.3. Nokia/Pirkkala Pappilanselkä 2kn. 
Iähtivili SW (PSa, JaS, Mika 7iJ/onen. JVä). 
5.5. Vammala Liekovesi k (RM. HP). 

ALLIHAAI;IKA Polysticta stelleri 
(3/3 , 27/54, 2/2) 

Kevät (2/2, 8/23, 111) 
5.5. Kuorevesi Kaltila2kv k (MS ym.). 
Syksy-talvi (l/1, 19/31 , 111) 
30.11. Tampere Santalahti k (RM. JRau 
ym .). 

Keväthavainto oli varsin poikkeukse lli
nen, syyshavainto taas vasta toinen marras
kuinen (edellinen 27.11.1995 Ta Rahola/Pi 
Pyhäjärvi 2k4n-puk). Perinteisiä keskital
ven havaintoja päämuuttoajalta ei nyt tehty 
lainkaan. 
21.5.1996 Vesilahti/Lempiiälii Säijänselkii 
ad n NNW klo 19.20-19.22 (PS). Vuoden 
1996 yhteismäärä nousee viiteen yksilöön. 

KUPARISORSA 0.\yura jamaicen
sis (R) (-/-, -/ -, 1/3 ) 

24.4. Urjala Kortejärvi 3k (Tlt ym.). 
Samat sanat kuin mandariinisorsasta 

edellä, paitsi että laji havaittiin nytmaakun
nassamme ensimmäistä kertaa. Tätä ame
rikkalaista alkuperää olevaa sorsalajia on 
istutettu muun muassa laajalle alueelle Iso
Britanniassa, j ossa nykyään pesii useiden 
satojen tuhansien yksi löiden luonnonvarai
nen kanta. Länsi-Euroopassa tavattavien 

LINTUVIESTI 2/2001 (26. vsk) 

Merisirri tavattiin Pirkanmaalla toisen kerran vuonna 1993. Aiemmin hylätty havainto hyväksyttiin saadun lisätiedon 
perusteella. Edellisestii havainnosta ehti kulua 24 vuotta. Kuva: Teemu Lehtiniemi 

harhautujien on oletettu olevan lähtöisin 
tästä istutetusta kannasta. Espanjassa har
hautuj ien on risteytymisalttiudellaan todet
tu uhkaavan paikallista valkopääsorsakan
taa! Milloinhan saamme seuraavan kerran 
todistaa tämän eksoottisen sorsalajin vie
railua maakunnassamme ... 

PIKKUKILJUKOTKA Aquila po
marinus (R ) (-/- , 2/2, 111) 

1.5. Miinttä Pattiniemi subad/ad N (MS). 
Aikaisemmat havainnot Pirkanmaalta: 

18.4.1977 Lempäälä Y räysj ärvi ad m 
(Simo Jutila, Timo Havimo,JR,Aki Vuoris
to) j a 8.- 10.6.1985 Hämeenkyrö Sopensuo 
+2kv (Esko Pasanen ym.). Sapensuon kaa
topaikalla vi ihtynyt yksilö oli aikanaan en
simmäinen Suomessa kunnolla bongatta
vana ollut pomarina. Laji korreloi esiinty
miskuvaltaan lähinnä kattohaikaraa, multa 
tietenkin huomattavasti vaatimallomam
min lukumäärin. Sisämaaharjailijana pik
kukiljukotka on selvästi kiljukotkaa harvi
na isempi. 

NIITTYSUOHA UKKA Circus py
gargus (A) (-/-, 4/4, 1/1) 

14.5. Orivesi Pappilanlahti 2kv n N-NW 
(MO). 

Vasta viides havainto maakunnasta 
(edelliset vuosilta 1981 (2), 1994 ja 1996). 
Oriveden lintu saapui lahden ylle matalalla 
matkalennossa läht ien kuitenkin heti pai
kan katsastettuaan korkealla kohti luodetta. 
Laji on viime päiviin saakka pysynyt maa
kunnassamille yllättävän suurena harvinai
suutena, vaikka pesiikin maassamme sään
nöllisesti muutaman parin voimin. 

AROSUOHAUKKA C. macrourus 
(R) ( -/- , 5/5, 2/2) 

19.4. Kuhmalahti Ten•ajärvi ad k N (JLi). 
2 7.4. Hämeenkyrö Sarkkilanjärvi ad k m 
(HKe). 

Peräti kaksi havaintoa tästä koko maan 
mi !takaa vassa harvinaisimmasta suohauk
kalajista. Hieman yllättäen on havaintoja 
kuitenkin maakunnassamme tehty nyt jo 
kahdesta yksilöstä enemmän kuin lähisu
kulaisestaan niittysuohaukasta. Vaikka laji 
ei vielä ole pesinyt todistettavasti maassam
me, on viime vuosien kasvava esiintymis
kuva antanut aihetta odottaa ensipesinnän 
varmistumista aivan lähivuosina. 

MUUTTOHAUKKA Falco peregri
nus (20/20, 70/70, 7/7) 

Kevät (15115, 44/44, 5/5) 

21.4. Orivesi Hirsilä 2kv N (MO), 24.4. 
Vilppula Poukka m (MS). 28.4. Hdmeen/,:y
rö Sarkkilanjärvi m (PS), 12.5. Tampere 
keskusta ad NE klo 10.55 (PMe) ja sama 
Aspimziemi N klo 11.07 (LMu ). 31.5. Tam 
pere Aspinniemi 1 NNE (SL ). 
Syksy (5/5, 26/26, 2/2) 
16.8. PälkäneOnkkaala +1kvSWk/o 16.45 
( KT. Ml. P J ), 6. 9. Orivesi Naappila ad SW 
(MO,AO ). 

Ilahduttavan monta havaintoa tästä j a
loimmasta haukastamme. Viime vuosien 
havaintomäärät ovatolleet koko Etelä-Suo
messa kasvamaan päin. 
17.4.1996 Tampere Lielahti 2kv ( PS). Vuo
den 1996 yksilömäärä nousee yhdeksään ja 
kevmin luku viiteen yksilöön. 

LIEJUKANA Gallinula chloropus 
(24/24, 47/55, 3/5) 

30.4.-1.6. Tampere Vaakkolampi 2 ad (SA. 
RM. VTym.)ja31.8. -4.9. 1 juv p (VTym. ). 
1.5. Nokia Pyhäjärvi Haikanlahti (SL). 
12.5. Hämeenkyrö Sarkkilanjärvi 1, myös 
Ä (MK. PSa). 

Vaakkolammella havaittu nuori oli pit
kään odotettu todiste pesinniistä paikalta. 
Lampi oli monta peräkkäistä vuolla tämän 
kauniin rantakanamme ainoa "varma" ta
paamispaikka maakunnassamme. 
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22.6.1995 Vilppu/a Kiikijärvi IÄ (PS). 
Vuoden 1995 yksilömäärä nousee neljään 

yksilöön. 

KERÄKURMlTSA Charadrius mo
rinellus (8/21 , 12/14, 1/10) 

Kevät (3/ 16, 4/6, 111 0) 
24.5. Vesilahti Koskenkylä Yliitnäki 9 (Tlt 
ym.}, 25.5. Vesilahti Koskenkylä Ylämäki 
1 +9 (JRau). 26.5. Vesilahti Koskenkylä 
Ylämäki 1, lähti N klo 20.30 (Tlt). 

Pirkanmaakin sai osansa tästä Etelä
Suomen mittakaavassa ennennäkemättö
män voimakkaasta kevätesiintymisestä. 
Kaikkiaan kevään aikana havaittiin 620 
pohjoisvirtauksen pysäyttämää keräkur
mitsaa, joista siis 10 Pirkanmaalla (ks. 
esiintymisestä tarkemmin Pöyhönen 1997). 
Yllättävänä voitaneen pitää sitä. e ttei lintu
ja löydetty etsinnöislä huolimatta muilta 
sopiviita peltoaukei lta. 

KARIKUKKO Arenaria interpres 
(?, 76/123, 2/2) 

Kevät(?, 55/80, 2/2) 
n.20.5. Valkeakoski Vunajcmselkä 
(PLinkola), n.25.5. Nokia Smvanselkä 
(OL). 

Kiinnostava laji vain s isämaaoloissa, 
eikä itse asiassa sielläkään erityisen inspi
roiva! 

MERISIRRI Calidris maritima (A) 
(1/1, 111 , -/-) 

Syksy (111 , 111 ,-/-) 
23.11.1993 Tampere Samaluhti 1 SW (JR. 
AV). 

Havainto on aiemmin hylätty, mutta hy
väksyttiin nyt saatujen lisätietojen perus
teella uusintakäsittelyssä. Muutama piiivä 
tämän havainnon jälkeen laji löytyi myös 
Keski-Suomen puolelta Jämsän Loka lah
delta. Ainoa aiempi havainto maakunnas
tamme on tehty Tampereella yli 24 vuotta 
aikaisemmin. jolloin yksinäinen lintu ruo
kaili Lielahden (siihen aikaan vielä) Jaajoil
la ulkolietteillä viiden päivän ajan (21 .-
25.9.1969). 

Parhaat mahdollisuudet lajin löytämi
seen sisämaasta lienevätloka-marraskuisi
na loppusyksyn päivinä "arktikasäiden" 
vallitessa. Pirkanmaalla merisirriä kannat
taa etsiä erityisesti Näsijärven Siilinkarilta, 
jonka hallitsee suhteellisen hyvin muun 
muassa Aspinniemest.ä ja Rauhaniemeslä. 

JO 

PULMUSSIRRI Calidris a/ba ( 15/ 
23. 49/99, 2/2) 

K evät(-/-, 2/2, 1/1) 
25.5. Tampere Näsijlin1i Siilinkari ( HN). 
Syksy ( 15/23, 47/97. 111) 
23.8. ÄeTsli Meskala ad (JM). 

Lajista on tullut Lielahden sisälietteiden 
peittiimisen ja ulkolietteiden pinnan alle 
jäämisenjälkeen melkein paikallisen tason 
suurharvinaisuus.jonka löytämiseen liene
vät parhaat mahdo llisuudet Siilinkarin 
säännöllisellä tarkkailulla heinä-elokuun 
kahlaaja-aikaan. Siilinkarin keväthavain
toa voidaan pitää varsin kovana juttuna. 
etenkin kun huomioidaan muiden ranni koi
Ja yleisempien arktisten kahlaajalajien. 
etenkin suo-. pikku- jakuovisirrin harvinai
suus vastaavana ajankohtana alueellamme. 

JÄNKÄSIRRIÄJNEN Limicola fal
cinellus (14/18, 33/81, 2/4) 

Kevät(5/5, 17/62, 2/4) 

24.5. Kuru Poikelus Hankalanlammi 
(LMu). 4.6. Hlimeenkyrö Sarkkilanjlirvi 3 
(PMe). 

Harvinaisuuden osalta samat sanat kuin 
edellisestä laj ista, kuitenkin sillä erolla että 
tälle lajille tyypillistä esiintymisaikaamyös 
Pirkanmaaliu on nimenomaan loppukevät. 
Sen sijaan tätä lajia taitaa olla turha haes
kella Siilinkarilta ... 

MUSTAPYRSTÖKUIRI Limosa li
mosa (7 n' 30/31' 2/2) 

Kevät {5/5, 30/31. 2/2) 
28.-29.4. Lempälä Ahtialanjlirvi 1p (JLeh 
ym.). 8.5. Kuhmolahti Tervaniemi 1p (AO. 
MO). 

Tämän laj in havaitsemiseksi on maa
kuntamme varmin paikka ja ajankohta Ah
tialanjärvi huhtikuun lopulla. Tervaniemen 
tulvalammikko tarjosi jo toisen mustapyrs
tökuirin kahden vuoden sisällä. tällä kertaa 
arotaskua "makustelevalle" j a pinnaralliin 
pohjustavalle kaksikolle. Tervajärven län
sipuolella sijaitseva tulva onkin kahlaaja
aikaan huhti-toukokuun vaihteessa aina 
tarkistamisen arvoinen paikka. 

HEINÄKURPPA Gallinago media 
(1411 6, 73/94, 11115) 

Kevät-kesä (3/3, 111 , 111 ) 
21.5. Hämeenkyrö Teerineva Ä klo 23.00-
23.35, lähTi WNW (T1t. RM). 
Syksy (1 1/13, 72/93. 10114) 

6. -7.9. Tampere Hatanpää Viiiinojan swt2 
(PS ym.). 6.-7.9. Kangasala S01vla (KE 
ym.), 7.-19.9. Kangasala Säkkölänjlirvi 
lkv (SL. AO. MO ym.). 7.-19.9. Tampere 
Leino/a 1kv (PS). 8.9. Oril•esi Ln·Tikkiilli 
1kv (MO). 8.-11.9. Orivesi Parpola 2 lkv 
(MO). 9.9. Äetsä Meskala (1M ). 13.-14.9. 
Juupajoki Sahrakoski 1 kv (AO. MO ), 14. 9. 
Orivesi Pmpola 1kv (MO). 19.9. Äetsä 
Meska/a 3 (MD. JM). 

Hämeenkyrön soidinhavainto on todella 
yllätyksellinen j a mielenkiintoinen. Lintu 
paljasti itsensä riekkoja ääniatrapin avulla 
etsi ville. Soidinsi aluksi harvasti, mutta s it
ten yhä innokkaammin. jolloin sitä päästiin 
lähestymään muutamien metrien päähän. 
Soitimen päätteeksi lintu ponkaisi määrä
tietoisesti pohjoistaivaalle' Havainnosta on 
tiedonanto toisaalla. 

Syksyn esiintyminen oli havaintomää
rällisesti ennätyksellinen. Ensi kenaa kurp
pia löydettiin Orivedeltä. vieläpä neljän 
yksilön voimin. Toisin kuin edellisvuonna. 
kaikki kurpat löytyivät komppauksen tu

loksena v_arsin tyypillisiltä paikoilta:järven 
rantaan rajoittuvilta lehminiityiltä sekä 
kosteiltaheinäpelloilta ja reheviltä ruderaa
teilta. 

TUNTURIKIHU Stercorarius lon
gicaudus (A) (1/1 , 6/6, -1-) 

Syksy(-/-, 515 , -1-) 
5. 9. 1995 Tampere Lielahti 1 ad m klo 
10.25-10.27 (PS). 

Pirkanmaan oloissa huippuharvinainen 
vieras. johon on parhaat mahdollisuudet 
törmätäsyyskuun kahden ensimmäi~en vii
kon aikana vesireittiemme varrella. Ehkä 
hieman yllättäen kaksi viimeisintä syysha
vaintoa maakunnastamme (1994 ja 1995) 
ovat koskeneet+ 1 kv lintuja. 

PIKKUKAJAVA Rissa tridactyla 
(A) (3/3, 19/24, 3/6) 

Kevät (3/3, 2/2, 1/1) 

1.4. Lempäälä Liponselkii 2kv heTken p. 
lähti N (PeS, JLi, Ville Työppiinen). 
Syksy ( -/-, 17/22, 2/5) 
3. 11. TampereSantaluhti lkvSSWklo8.40-
8.45 (RM), 4.11. Tampere Sanwlahti 4 lkv 
SW klo 9.08-9.14 (RM, JoH, SL, LMu). 

Keväthavainto on lajissaan ensimmäi
nen moneen vuoteen. Syksyllä nähty neljän 
linnun parvi on ennätyksellisen suuri, mut
tei erityisen yllätyksellinen edellispäivän 
havainnonjä1keen. Kajavastaon viime vuo
sien havaintojen valossa ( 1993, 1996 ja 

Isolokkeja nähtiin mukavasti vuonna 1997. Kuva: Teemu Lehtiniemi 

1997) tullut alueellamme yhä säännölli
sempi loppusyksyn läpimuuuaja,jonka nä
kee varmimmin kylmää ja viimaa pelkää
mätön staijari Näsijärven rannassa loka
kuun kahden viimeisen ja marraskuun kah
den ensimmäisen viikon aikana. 
9.11.1993 Tampere Näsijiin•i Santalahti 2 
lkv m (PSe, JoH). 

ISOLOKKI Larus hyperboreus (4/4, 
47/52, 8/8) 

Tah•i-kevät (4/4, 30/33, 7n) 
9. ja 12.1. Tampere Tarastenjärven kaato
paikka2kv(PTii, KEJ, 11.1.1ampere Viini
kanlahti 2kv (MO. HKal, AO. MSul ym.), 
1 .-16.3. Lempäälii Liponselkä 2h (Tit. RM 
ym.), 2.-9.3. Vesi/ahti/Lempäälä/Pirkkala 
Säijänselkä - Vakkalanselkii 2kl- (v) (RM. 
Tlt ym.). 8.-12.3. Tampere Viinikanlahri 
2kv (MSul, JoH, PSa). 30.3. Viiala Jumu
nen ad ( PeS). 5. ja 7.4. Tampere Viinikan
laltti 2kl- (OK, MSul, AV. PV). 5. ja 20.4. 
Tampere Tarastenjärven kaatnpaikka 3kl' 
( KE. MRa}, 6.4. Tampere Tarostenjärven 
kaaTopaikka 2kv (KE. MRa). 9.4. Pirkkala 
Pyhäjärvi Pihlajaniemi 2kl' ( PS). 1 1.5. No
kia Koukkujän,en kaatopaikka 2kv (RM). 

Syksy-ta lvi (-/-, 17/19. 1/l) 

14. -30.11. Nokia Pappilanselkä- Koukku
järven kaatopaikka + Nokia/Pirkkala Su
viselkä lkv (RM, JVä). 30.11. Tampere Ta
rastenjärven kaatopaikka 1 kv, lähti W 
(RM). 

Hyvä isolokkivuosi! Erityisen mielen
kiintoinen ajankohdaltaan on Tarastenjär
ven kaatopaikan ja Viinikanlahden välillä 
9.-12.1.liikkunut nuori lintu. Keskitalven 
havainnot ovat selvä~ti syksyisiä harvinai
sempia. mutteivät kuitenkaan aivan tavat
tornia. 
30./0.ja J3./1.19951iunpere TarasTenjär
venkp. lkv(PS),I2.11./995TampereNais
tenlahti Iki- (PS). Havaintojen on tulkittu 
koskevan samaa yksilöä. Vuoden 1995 yh
teismäärä nousee neljään yksilöön. 

LAPINTIIRA Sternaparadisaea (71 
12, 36/46, 15/21 ) 

7.5. Kangasala Kirkkojärvi ( PS), 8.5. Ti"tm
pere Lielahti m (AV. PV). 10.5. Kangasala 
Kirkkojärvi 2 (AO. MO. PS). Il.5. Kanga
sala Kirkkojärvi (PS). 13.5. Kangasala 
Kirkkojän•i 2 (PS). 14. -16.5. Ylöjärvi Ilma
rinjärvi (AV ym.). 15.5. Kangasala Kirk-

LINTUVIESTI 2/2001 (26. vsk) 

kojiirvi väh. 1 (SL). 15.5. Orivesi Oripoh
janjärvi (AO. MO. HKal, TT). 17.5. Län
gelmäki Hiukkaanlahti 2 (AO), 19.5. Kan
gasala Kirkkojärl'i 2 (RM). /9.5. Ylöjiin•i 
Ilmarinjärvi ( RM). 21 .5. Nokia Tottijiirvi 2 
(11t. RM). 23.5. Tampere lidesjärvi 2 (SL). 
25.5. Ttunpere Teisko Nuorajiirvi ( PS), 
28.5. Ylöjärvi Ilmarinjärvi (lMu, RM). 

Erittäin hyvä kevät lajille, esiintyminen 
painottui tyypilliseen aikaan toukokuun 
puoleenväliin. Vaikka lajin määritettävyys 
onnistuu kohtuullisella kokemuksella jo 
kaukaa, kannattaaetenkin kokemattomam
pien harrastajien perustaa varma lapintiira
määritys Pirkanmaan olosuhteissa vain lä
heltänähtyjenuseiden tuntomerkkicn kom

binaatioon. 

MUSTATURA Chlidonias 11iger 
( 11/23, 24/26, 2/2) 

Kevät (4/7. 20/22, 2/2) 
11.-12.5. Lempäälä Miiylriijiirl'i jp (Tit 
ym.), 1 3.5. LempiiiiläAirtialanjän-ijp ( SL). 
19.6. LemplililäAhTialunjiirvijp (TK, RUi). 

Kahden ensimmäisen havainnon on tul
kittu koskevan samaa yksilöä. Mäyhäjär
ven lintu saalisteli satojen pikkulokkien 
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LINTUVIESTI 2/200I (26. vsk) 

seurassa juuri kuoriutuneita surviaissääs
ken toukkia. Aienunin ei yhden vuoden 
aikana ole tehty kahta havaintoa samalta 

paikalta. 
Suotuisimmat sääolosuhteet lajin tapaa

miselle alkukeväällä ovat niin sanotut pu
dotuskelit, er ityisesti muutaman päivänjat
kuvat pohjoistuulet Tällöin Pirkanmaan 
Iintujärvilie kerääntyy normaalisti suuret 
määrät pikkulokkeja ja kalati iroja. Myös 
loppukevään ja alkukesän hellesäät ovat 
tuoneet näitä kauniita Chlidonias-tiiroja 

järvillemme. 

TURKINKYYHKY Streptopelia 
decaocto (7/8. 74/104, 8/23) 

talvi -961-97 Viiala hautausmaa 4 (1bM, 
TK), Viiala viljasiilor 2 ( PeM), Sahalahti 
Pakkala 7 (TLe), Vammala keskusta 2 (ram
mikuussa3) (JM ym.), /6.4. Sahalahti Tur
so/a (JS), 5.5. Toijala KUI:Jenkal/io (OH). 
6.5. Sahalahti Kk. 2 (luot. maallikkohav. 1 
i/m. VN) 8.5. Kangasala Sornla (TK, RLä). 
10.5. Viiala Kk. Kallioinen kn. myösÄ (SL), 
11.5. Ikaalinen Hakumäkia4m/kien(OH ). 
12.7. Viiala Kk. Kal/ioi11en kn +pesä (hau
toi) ja 2ad +kuolleen poikasen sulat (SA, 
TK, RLä), heinä-elokuu Sahalahti Kk. 2 
(Juot. maallikkohm•.lilm. VN), 17.8. Viiala 
keskusta (OH), 30.10. Viiala Kk. Kallioi
nen ( JoK,SL), 1 .12. -2.3. 1998 Viiala hauta
usmaa 4 (7K ym.). 31 .12. Sahalahti Turso
la (JS). 
6.5.1995 Sahalahti kko 2p (HKe. JU. PS). 
29.7.1995RuOI'esi Ruhala + lkv(PS). Vuo
den 1995 yhteismäärä nousee 17 yksilöön 
(vain Ruhalan lintu on tulkittuuudeksi yk
silöksi). 

TURTURIKYYHKY Strepropelia 
turtur (A) (10/10, 33/39, 3/3) 

Kevät-kesä (515, 26/31. 111) 
28.5. Kuorevesi Pärnäjärvi (KiK). 
Syksy (515, 7/8, 2/2) 
24.8. Pälkiine Kuuliala ( KT. MJ. VKa), 
2.11. Tampere Tarostenjärven kaatopaikka 
1kv (v) (KiR, VKa. AsR ym.). 

Tarustenjärven lintu säikäytti löytäjänsä 
myöhäisellä ajankohdallaan. Kyseessä ei 
kuitenkaan vieläkään ollutlajin itilinen ver
sio, joka harvinaisuudellaan saisi monet 
pirkanmaalaisetkin ornit myhäilemään tyy
tyväisyyttään ... 
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LAPINPÖLLÖ Strix nebulosa (81 
12, 76/94, 4/4) 

25.5. Urjala Mieliö. kuolleen limwn jään
nökset (pyrstösulat ja rilllahöyheniä) 
huuhkajan pesällä (KAJ. n.ll./0. U1:Jala 
1/ostenkangas(ilm. KAJ, 21.10. Uin~::elmä
ki Päijälii (Tuula Nieminen 1 ilm. AO). 
13.11 . Vesilahti Krääkkiö lnha (Jouni 
Marltila). 

Mieliön havaintopaikalta noin 0.5-lkm 
etelään kuultiin maaliskuussa soidintamas
sa ilmeinen lapinpöllö. 

HARJALINTU Upupa epops (30/ 
31, 38/38, 1/1 ) 

Syksy ( 11112, 22/22, 1/1) 

4.10. Hämeenkyrö Laitila (luotel/ava 
maal/ikkohav. 1 ilm. JoP). 

Lisäksi tä~mennys vuoden 1995 havain
toon: Nokian lintu oli paikalla vielä 5.9. 
(PS). 

KUNINGASKALASTAJA A /cedo 
a!lhis (16/16, 29/29, -/-) 

25.9.1993 Ikaaline11Kasittulansilta 1 lähti 
kanootin edesrii (ToM, Paula Toijala-Mer
ta). 

Yllättäen laJia ei havaittu vuosina 1996 
ja 1997 lainkaan. Syyshavainnot ovat sel
västi keväthavaintoja harvinaisempia. 

VALKOSELKÄTIKKA Dendroco
pos leucotos ('?, 81/82, 8/12) 

18.1. Sahalahti kn (AO, HKal). 25.1. Saha
lahti k ( LMu, MO. JaP.AU. PU),17.ja 28.2. 
Pirkkala/Vesi/ahti Säijänselkii-Vakka/an
selkii ymp. n (Tit, RM). 13.3. Tampere Teis
ko Kiitiniemi n hetken paik. (TKa). 16.3. 
Tampere Aitolahti Harvionjärven NE-pää 
11 haavikossa seuranaan rumm. koiras kä
pytikka (VN), 29.3. Hämeenkyrö Laitila n 
ruokailerrwssa lalwssa leppäpökkelössä, 
lähti S klo IO.OO(JVii, Mika Tolone11 ). 30.3. 
Kuhmolahti Maljastensalmi k (KaK. KiK. 
MS). maaliskuu-huhtikuun alku Ruovesi 
Majaselkä Mustasaari k (M. Mikkola
Roos, TTL), 5.5. Hämeelllcyrö Kyrösjtirvi 
Kantusaari k (KVe), keviit-kesii Sahalahti 
pesintä kn + 3pm r (TTL) 

Melko mukava esiintyminen tiille harvi
naisirnmalle tikkalajillenune. Ilahdutta
vasti Sahalahden pesintä onnistui jälleen 
kerran tuottaenmaailmaan kolme lentopoi
kasta. 
22.4.1995 Tampere Vaakkolampi k Ä (PS), 

3.6.1995 Ruovesi Runeberginlähde k ( PS). 
Vuoden 1 995 yhteismäärä nousee nelj tiiin 
yksilöön. 

LYHYTVARVASKIURU Ca/an
drel/a brachydactyla (R) (-/-. -1-, 1/1) 

10.7. -8.8. Tampere Hankkia (v) (JR, OK 
ym.) 

Uusi. mutta jo pitkään odotettu laji Pir
kanmaalle. Vuonna 1997 koko maassa ha
vaittiin seitsemän lyhytvarvaski urua, joista 
neljä keväällä, yksi (Tampereen lintu) ke
siillä ja kaks i syksyllä. Vuos i oli lajille siis 
varsin hyvä. parhaana vuonna 1995 maas
samme havaittiin 12 yksilöä. Sisämaassa 
laji nähtiin vuonna 1997 Tampereen lisäksi 
10.-J 1.5. Ori mattilassa ja 5.10. Heinolassa 
(Lindroos 1998). 

Tampereen lintu kävi kesän aikana läpi 
täydellisen sulkasadon. Heinäkuussa lintu 
oli hämmentävän kulunut, ja s ille muodos
tui j opa silmiinpistävä, lähes sentin mittai
nen käsisiiven ulottuma!-Ennen linnun ka
toamista paikalla vierailleet harrastajat sai
vat todistaa hyvin tuoreen ja huomiotahe
rättävän er inäköisen lyhytvarvaskiurun 
paikallaolon,jolla selvä ulottuma muodos
tui nyt vielä keskenkasvuisten tertiaalien 
seurauksena. Hankk.ion karulla täytemaa
alueella viihtynyt lyvaki oli vuoden katso
tuimpia lintuja alueellamme. 

TUNTURIKIURU Eremophila al
pestris (?, 6/9, 3/3) 

Kevät (?. 416, 212) 
15.-17.4. Ylöjärvi 11marinjärvi 1p (AU 
ym.), 21.4. Orivesi Oripohja 1p (MO). 
Syksy-talvi (?, 213, 111) 
19.10. Äetsä Meskala, lähti SW klo 1/.ll 
(JM). 

Molemmat keviliset eret löydettiin tyy
pillisesti kiuruparvesta. Ensinmainittu oli 
Iöytäjälleen AU:IIe varsin mukava yllätys. 
koska hän, toisin kuin monet muut, ei ke
väällä 1995 ehtinyt nähdä velipoikansa sa
malta pellolta löytämää kolmen linnun par
vea (ks. Lintuviesti 11200 1 ). 

LUOTOKIRVINEN Anthus pet
rosus (A) (1/1, 3/3, 1/1) 

Syksy (-1-, -1-, 111) 

5.-6.11. Valkeakoski Kalatonlahden kaato
paikkalp(v) (PeSym.). 

Ensimmäinen syksyinen havainto Pir
kanmaalta. Lajin löytyminen talven kyn
nyksellä helposti halli ttavalta pai kalta oli 

monelle harrastajalle tervetullut yllätys -
olihan edellisestä maakunnassamme bon
gattavanaolleesta linnustakulunut j o yli 13 
vuotta! 

Aiemmat kolme hyväksyttyä havaintoa 
alueeltamme ovat: 29.4.1961 Valkeakoski 
Sääksmäki (r) (Risto Juvaste ym./PLV). 
14.4.1984 Hämeenkyrö Kirkkojärvi (v) 
(Toni Eskelin. Esko Pasanen, Asko Puro)j a 

14.4.1984 Hämeenkyrö Mihari p (RM. 
MK, PK. OL, ST, Esko Pasanen, Toni Eske
l in). Lisäksi neljäs vasta tiissä katsauksessa 
julkaistava vanhempi havainto (joka tosin 
on jo aiemmin tarkastettu ja julkaistu Suo
menselän ark:n toimesta) a lueemme raja
kunnasta : 
2.4.1994 Vilppula Kollw (MS. KaK). 

ISOKIRVINEN A. novaeseelandiae 
(A) ( -/-, 4/4, 2/3) 

/9.9. Kangasala Säkkölänjärvi Jp (SL, 
JoK. TLe ym.), 24.-26.9. Valkeakoski Van
lwkylii en imm. 2p (24.9. 1 ja 25.-26.9. 2) 
(PeS ym.). 

Isokirvinen on pysynyt Pirkanmaalla yl
lättävän suurena harvinaisuutena, tehtiin
hän kaksi e nsimmäistä havaintoa maakun
nassamme niinkin myöhään kuin syys
kuussa 1991! Kangasalan lintu viihtyi Siik
kölänjärveä ympäröivillä rantaniityillä ka
doten kuitenkin alueelta ennen iltaaja kaik
kien kiinnostuneiden ehtimistä paikalle. 
Onneksi Valkeakosken kaksikko tarjosi 
kuitenkin nopean paikkausmahdollisuuden 
vai n viisi päivää myöhemmin. Vanhakylän 
laaj oilla mderaateilla viihtyneet isokirviset 
olivat ensimmäiset yli yhden pilivän bon
gattavana olleet lajinsa edustajat alueel
lamme. 

MUSTALEPPÄLINTU Plloenicu
rus ochruros (A) (1/1 , 16/16. 1/1) 

15.-19.10. Vanmwla Nokkakylä Harjula k 
Ä (JoK, JM ym.). 

Edellisen vuoden tapaan vain yks i loka
kuinen havainto, tosin huomattavasti kore
ammasta koiraasta. 

AROTASKU Oenanthe isabellinus 
(R) (-/- , 1/1, 1/1) 

8.5. Uingelmiiki Hiukkaaulahti 1p (AO. 
MOym.). 

Vuoden harvinaisin lintu Pirkanmaalla: 
vasta kahdeksas havainto Suomesta. mutta 
jo toinen maakunnastamme! Ensimmäinen 
havainto tehti in 13.4. 1994 Tampereen San-

talahdessa.josta vasta myöhään illalla löy
tynyttä lintua e i kuitenkaan onnistunut nä
kemään kuin parikymmentä nopeinta har
rastajaa. Niinpä ei ollut ihme, että Uingel
mäelle harhautunut arojen vaatimaton kau
notar houkutteli pilivän aikana paikalle yli 
sata harvinaisuuksista kiinnostunutta e ri 
puolilta maakuntaaja Etelä-Suomea. Lintu 
löytyi a lunperin lahden pohjoispuolisen 
peltoaukean korkeimmalta kohdalta löytä
jiensä kiinnitettyä huomiota auton edestä 
lentoon Iähteneeseen huomattavan vaale
aan ocnanthe-taskuun. Maassamme ha
vaittiin vuonna 1997 toinenkin arotasku. 
kun Virolahden Viikkiiästälöytyi 20.6. Ky
menlaakson ensimmäinen yksilö. 

Laji pesii niukasti Euroopan puolella: 
Ukrainan eteläosissa, B ulgar iassa ja Ro
maniassa. Päälevinneisyysalue on kuiten
kin Venäjän eteläosien aroalue ulottuen 
idässä aina Kiinaan ja Mongoliaan saakka 
(Lindroos 1 997). Laji on Länsi-Euroopassa 
Ocnanthe-taskuista harvinaisin satunnais
laji. e ikä keväthavaintoja tunneta Suomen 
ulkopuolelta kuin muutamasta yksilöstä 
(ks. lisää lajin esiintymisestä Mäkelä 

1998). 

SEPELRASTAS Turdus torquatus 
(37/46, 49/53, 9/10) 

Kevät (35/43, 46/50, 9/10) 
30.4. Orivesi Eräjärvi Vedentaustan th. 11 

(MO. ).Nummelin), l.-n. 5.5. Piilkäne Sal
mentaka (Sakari Kauppi. JS), 2.5. L1wpioi
ne11 Kyyniirö n (Timo Hiirkiilä. KT). 3.5. 
Hämeenkyrö HerUuala 11-puk. pihapiirissä 
(Risto Aho-Viita/ ilm. MNu). 3.5. Sahalahti 
Noksioinen k-puk. pihapiirissä (Reijo Ha
kulinell 1 ilm. RM), 3. -5.5. Kylmäkoski ase
ma k11 (JLe. HP, PeS ym.). 3.-4.5. Lempäälä 
Ku/ju Vana/lara k-puk. pihapiirissä (Reino 
Nieminen 1 ilm. RM), 3.5. Äetsii Kiviniemi 
k (MK). 4.5. Vesilahti Mantere k (Tit). 

Lajillaoli jo kolmas huippuvuosi peräk
käin (v.J 995 11111 ja v. 1996 9/9). Vuonna 

1995 linnut nähtiin aikavälillä 21.4.- 1.5. ja 
vuonna 1996 aikavälillä 23.4.-8.5. Huhti
toukokuun vaihdeonkin näilläleveysasteil
la perinteisesti parasta aikaa lajin havaitse
miseen, vaikkakin katsausvuonna havain
tojen painopis te oli noin viikkoa tavan
omaista myöhäisempi. Vaikka suurin to
dennäköisyys havaita tämä arka laj i on 
"poimia" se suuresta räkättirastasparvesta, 
voi siihen tönnätä myös rauhallisissa piha
piire issä ja puutarhoissa sekä Lielahden 
kaltaisilla maanHiji tys- ja kaatopaikka-alu
eilla . Lentoon lähtiessään komppausta pc-

LINTUVIESTI 2/2001 (26. vsk) 

lästynyt lintu paljastaa usein identiteettinsä 
äänekkäällä maiskutussarjalla sekä lennos
sa vaaleina vilkkuvilla siivillä. 
20.4.1995 Tampere Uelahti ad k(PS). 23. -
24.4.1995 Tampere Uelahti k( PS). Kysees
sä olivat höyhenpuvun yksityiskohtien pe
rusteella eri yksilöt. Näin ollen kevään 1995 
yhteismäärä nousee 13 yksilöön. 

KIRJOKERTTU Sylvia nisoria (A) 
(-/-, 13113, 1/ 1) 

Syksy(-/-, 11111 , 111) 
8.9. Kangasala lintuasema lkv (r) (TLe). 

Perinteinen havainto lajista, verkkoon 
eksynyt lintu Kanlasilla1 Vuosina 1994-
1996 lajia ei havai ttu maakunnassamme 
lainkaan. Kesäinen laulava lintu on havait
tu vain kahdesti, mutta laji lienee vaikeasti 
havai ttavana ja helposti Jaulultaan Iehto
kert tuun sekoite ttavana yleisempi kesävie
rai lija Pirkanmaalla kuinluvut antavat ym
märtää. 

RASTASKERTTUNEN Acrocepha
lus arundinaceus (3/3, 27/28, 111) 

9.- 13.6. Lempiiii/ii Hulausjär.-i Ä (111 ym.). 
Peräti nelj än (!) nollavuoden jälkeen vih

doin yksi havainto, jota ennen vuosina 
1 978- 1992jäänythavaitsematta vain ( 1980 
ja -82). Parhaimpina kesinä (-81,-85,-86.-
87.-88,-9 1) on tavattu 3-4 laulajaa. Selitys 
näin heikkoon csiintymisjaksoon ei suin
kaan löydy havainnoinnin uupumisestaku
ten ehkä joku voisi päätellä. Ruovikko
kuuntelua on käytännössä harjoitettu aivan 
samalla tasolla kuin aiemminkin ja rastas
ket1tusia on myös vartavasten e tsitty. Vas
taavana aikana ovat kuitenkin havainto
määrät etelärannikolla olleet jopa nousus
sa. Esimerkiksi Uudellamaalla, Varsinais
Suomessa sekä Kymen laaksossa on tehtail
tu ennätyksiä. Rastaskentunen on kaakkoi
nen laji ja muiden hyönteissyöj ien tapaan 
sääolot vaikuttavat muuttoon. Järkevän se
lityksenii voidaankin pitää sääolo ja, jotka 
eivä! 1990-luvulla ole olleet kovinkaan 
edullisia loppukeväällä ja alkukesällä, jol

loin rastaskerttuset maahan tulevat. 

LAPINUUNILINTU Phylloscopus 
borealis (A) (?, 6/6, 1/1) 

9.-10.6. Tampere Sarankulma Ä (SL, JLeh 
ym). 

Tämä vaikeasti havaittavissa ollut ja 
vain ajoittain laulanut yksilö onnistuttiin 
onneksi lopulta myös näkemään. Kyseessii 
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oli varhaisin maakuntaamme eksynyt la
pinuunilintu, ja kaikkinensakin vasta seit
semäs yksilö. Jos laulun tunnistaa, on par
haat mahdollisuudet törmätä lajiin vasta 
kesä-heinäkuun vaihteessa, koska se saa
puu myöhäisimpänä muuttolintuna maa
hamme vasta kesäkuun toiselta viikolta al
kaen. Laji suosii perinteisesti reheviä ja 
nuoria koivuvaltaisia metsiä. Etelä-Suo
messa muuttomatkallaan pysähtyvä lintu 
voi kuitenkin valita laulupaikkansa mil
teinpä mistä vain- jopa kaupungin keskus
tasta, kuten Orivedellä heinäkuussa 1987 
tavattu lintu teki. Pesimättömien lintujen 
laulukausijatkuu heinäkuun loppupuolelle 
saakka. 

VIIKSITIMALI Panurus biarmicus 
(-/-, 2/2, 2/6) 

29.4. Urjala Kortejärvi kn tuli atrappiin 
SE-ruovikossa (Tlt, RM vm.), 26.5. U1jala 
Kortejärvi n tuli atmppiin SE-ruovikossa 
(Tlt, RM), 30.10. U1jala Kortejärvi 2k2n 
(JoK, SL), 2.11. Urjala Kortejärviä (LMu, 
AU, PU). 

Alkaahan se timali hiljalleenlevitä sisä
maahank.in! Havainnot tehtiin samalta jär
vellä kuin edellinenkin maaliskuussa 1995 
(naaras). Lähimpänä Pirkanmaata laji pesii 
Porin laajoissa movikoissa, joista saattaa 
heinä-elokuulla alkaen löytää alkukesän 
pesueista muodostuneita jopa kymmenien 
yksilöiden parvia. 

Havainnoitsijat 

Lisäksi korjaus vuoden 1995 havaintoon 
UrjaJan Kortejärvellä: lintuoli paikalla vie
lä 27.3. (HKc, PS), eli oikeat päivämäärät 
ovat 6.-27.3.1995. 

VUORIHEMPPO Carduelis jlavi
rostris (7 /23, 56/160, 7 /26) 

30.3. 1imrpere Tarastenjärvell kaatopaik
ka 4 (JR). 17.4. Tampere Lie/altti 3 (AU), 
17.4. Valkeakoski Linnanen kieri. (OL, 
Ossi Liinalaakso), 21.4. Orit•esi Oripohja 
4 Ä p. hemppojen kanssa sekaparvessa 
(MO), 7.-8.11. 1ampere Santaialtti 6 (LMu 
ym.), 16.11.-28.2.1998Tampere Santaialtti 
eninun. 12(16.-29.11. 8, 30.11.-6.12. 9, 7.-
17.12.1Ija18.12. alk. 12)(LMu.RMym.), 
28.-29.12. Nokia Koukkujä1ven kaato
paikka lp (Mika-Petri Harju, Tuula-Maria 
Välimäki, RM). 28.12. Vammala Kaukola 
lp (JM). 

Poikkeuksellisesti lajista ei tehty lain
kaan alkutalven havaintoja. Keväällä läpi
muuttajien "huippu" osui tyypilliseen ai
kaan. nyt laji tavattiin ensi kertaa Ori vedel
Hi. 

Hylätyt havainnot 

HAARAHAUKKA Milvus migrans 

8.5. Äetsä Meskala ad m 

Kiitokset 

Kiitokset kaikille havaintojaan ilmoitta
neille ja harvinaisuuskaavakkeita täyttä
neille sekä tietenkin harvinaisten lintujen 
löytäjille! Kiitokset myös Pekka Suhoselle 
ja Kari Tornikoskelle,jotkalukivat käsikir
joitttksen läpi tehden siihen monia hyödyl
lisiä korjaus- ja muutosehdotuksia. Lämpi
mät kiitokset kuuluvat t ietenkin myös Ma
rita Jalkaselle sekä Kari, Atte ja Tam Torni
koskelle, jotka ovat ystävällisesti mahdol
listaneet AHK:n sunnuntaiset kokoontumi
set kodissaan aina lämpimässä hengessä ja 
hl!rkullisissa puitteissa. 

Kirjoittajien yhteystiedot: 

Mika Ohtonen 
Itälahdenkatu l B 23 
00210 Helsinki 

Jouni Rautanen 
Vasaratie 22 D 30 
33710Tampere 

Rainer Mäkelä 
Pajakallionkatu 10 C 26 
37150Nokia 

Jorma Ahola (JA), Kari Alen (KA), Seppo Aro (SA), Marko Dahlman (MD), Kari Eischer (KE), Timo Eskola 
(TiE), Ilkka Hakala (IHa), Jorma Hannu (JoH), Aalto Harju (AaH), Olli Halikkovaara (OH), Tatu Itkonen (Tit), 
Pekka Jalkanen (PJ ), Marita Jalkaneo (MJ), Teuvo Kaasalainen (TK), Jorma Kailajärvi (JoK), Olavi Kalkko 
(OK), Heikki Kalkku (HKal), Jussi Kallio (JuK), Kari Kallio (KaK), Kimmo Kallio (KiK), Markku Kangasniemi 
(MK), Pertti Kangasniemi (PK), Virpi Kangasniemi (VKa), Tapani Kaunisto (TKa), Hannu Kettunen 
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(HKe ),Heikki Koivisto (HKoi), Jarmo Koivisto (JKoi), Hannu Koskinen (HKo ), Hannu Kosonen (HKos), Lasse 
Kosonen (LK), Kari Laamanen (KL), Martti Lagerström (ML), Seppo Laine (SL), Timo Laine (TTL), Pirkka 
Lappalainen (PLa), Juha Lehtinen (JLeh), Teemu Lehtiniemi (TLe), Olli-Pekka Liinalaakso (OL), Jouni Lind
qvist (JLi),Reijo Lähteenmäki (RLä), Hannu Majava (HM), Petri Merta (PMe), Tommi Merta (ToM), Jouko 
Metsälä (JM), Rainer Mäkelä (RM), Pekka Mustakallio (PMu), Lauri Mustalahti (LMu), Markku Mäki-Kerttula 
(MM-K), Vesa Nieminen (VN), Markku Nurminen (MNu), Hannu Nyström (HN), Aarne Ohtonen (AO), Mika 
Ohtonen (MO), Jouko Pajulehto (JPa), Timo J. Palomäki (TJP), Heikki Parviainen (HP), Jorma Pessa (JoP), 
Jukka Pessa (JuP), Jarmo Pirhonen (JaP), Markku Rantala (MRa), Jouni Rautanen (JRau), Jouni Riihimäki 
(JR), Asko Rikkonen (AsR), Kimmo Rikkonen (KiR), Kari Ruuskanen (KR), Petri Saari (PSa), Markku Saari
nen (MS), Petri Salo (PeS), Harri Santare (HS), Jyrki Savolainen (JS), Petri Seppälä (PSe), Pekka Suhonen 
(PS), Matti Sulko (MS ui), Jaakko Syrjänen (JSy), Jarmo Syrjänen (JaS), Jukka Syrjänen (JuS), Johan Tast 
(JTa) , Kari Tornikoski (KT), Sami Tuomela (ST), Tapio Tuomenoja (TT), Vesa Tuominen (VT), Pertti Töttö 
(PTö), Andreas Uppstu (AU), Peter Uppstu (PU), Jouni Valkeeniemi (JV), Jani Vastamäki (Ja V), Kari Venhe 
(KVe), Esa Vierimaa (EV), Risto Vilpas (RVil), Tapio Vähämäki (TVä), Jouni Väliaho (JVä), Esko Ylinen 
(EY). 

.., 


