
Lintuviesti 2/2012(37. vsk) 

Pirkanmaan 
harvinaisuudet 2005 
Tässä katsauksessa käsitellään 

Pirkanmaalla vuonna 2005 teh-
dyt havainnot harvinaisista lin-

tulajeista . Aiemmista katsauksista 
poiketen tämä katsaus ja sitä seuraa-
vat katsaukset käsittävät vain ne lajit, 
jotka kuuluivat tarkastettaviin lajei-
hin. Rariteettikomitean tarkastettavat 
lajit ja alalajit löytyvät RK:n koti-
sivuilta ( http:/ / www.birdlife.fi/ha-
vainnot/ rk/ rk-tarkastettavat-havain-
not.shtml ). ARK:n tarkastettavien la-
jien lista selviää myös nykytilanteen 
osalta PiLY:n kotisivuilta ( http:/ 
www.pily.fi/ark). Pienemmistä harvi-
naisuuksista Pirkanmaalla tehtyjä ha-
vaintoja ei toistaiseksi ole kattavasti 
muualla julkaistu, mutta toivottavasti 
tämä puute on vain väliail{ainen. 

Osa alueharvinaisuuksista on käsi-
telty aikaisemmassa alueharvinai-
suuskomiteassa, johon ovat kuulu-
neet Mika Ohtonen (pj.), Andreas 
Uppstu (siht.), Seppo Aro, Marliliu 
Kangasniemi ja Kari Tornilmski. Osa 
on käsitelty nykyisen aluerariteetti-
komitean toin1esta. Siihen kuuluvat 
Hannu Kosldnen (pj), Aarne Ohto-
nen (silit.), Marldm Kangasniemi, 
Jouni Riiliimäki, Petri Salo ja Kari 
Tornilmski. 

RK käsitteli vuodelta 17 havaintoa, 
jotka kaiJoo hyväksyttiin. AHK/ ARK 
on käsitellyt 35 havaintoa, jotka 
kaikki hyväksyttiin. Katsauksessa on 
lisäksi mukana tarkastamaton lyhyt-
nokkahanhihavainto Urjalasta, koska 
kunta kuuluu myös Lounais-Hämeen 
Lintuharrastajat ry:n toimialueeseen 
eil{ä ollut siellä ARK-laji. 
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Harvinaisuusvuoden kovimpia ha-
vaintoja olivat Pirkanmaan ensim-
mäinen valkosiipitiira, Suomelle 
uutta alalajia oleva Pirkanmaan toi-
nen punapäälepinkäinen, toinen 
mustanmerenlokki, toinen nokivaris 
ja kolmas viirusirkkalintu. Amerikan-
haapanasta tehtiin neljäs havainto ja 
pikkukiljukotkasta viides havainto. 

KATSAUKSEN LUKUSARJAT 

Katsauksessa on laj inimen jäll{een 
kolme lukuparia, jotka ilmaisevat ha-
vainto- ja yksilömäärät tiettyinä ajan-
jaksoina. Ensinunäinen lukupari käsit-
tää ajan vuoteen 1976 asti, toinen lu-
kupari jakson AHK:n toiminnan all{a-
misesta vuodesta 1977 vuoteen 2004 
ja kolmas esiteltävän vuoden 2005. 
Näiden lukujen sununa on kailddna 
aikoina tehtyjen havaintojen ja havait-

ARK-Iajilista vuonna 2005: 

lyhytnokkahanhi tunturihaukka 
kiljuhanhi pikkuhuitti 

lumihanhi avoselli 
sepelhanhi , hrota-alalaji merisirri 
punakaulahanhi rantakurvi 

ruostesorsa lampiviklo 

mandariinisorsa leveäpyrstökihu 
kyhmyhaahka tunturikihu 
jääkuikka pikkukajava 
jääkuikkalaji riuttatiira 

jalohaikara pikkutiira 

mustahaikara etelänkiisla 

haarahaukka ruokki 
arosuohaukka, +2kv koiraat riskilä 
niittysuohaukka pikkuruokki 

sirosuahaukka turturikyyhky 

kiljukotka tunturipöllö 

punajalkahaukka mehiläissyöjä 

Aarne Ohtonen ja Kari Tornikoski 

tujen yksilöiden kokonaismäärä . Vas-
taavat luvut valaisevat ja selkeyttävät 
myös joidenldn lajien kevät- ja syys-
muuton aikaista esiintymistä. 

Lajitekstissä on tieteellisen nimen 
jälkeen merldtty, kuuluiko laji Rari-
teettikomiteassa (R) tai Aluerariteetti-
komiteassa (A) käsiteltäviin lajeil1in. 

LYHENTEET 

Linnun tarkka ikä merkitään kalente-
rivuosina: 1kv = samana kalenteri-
vuonna syntynyt, 2kv = edellisenä 
kalenterivuonna syntynyt, +1kv = en-
nen kuluvaa kalenterivuotta syntynyt 
jne. Muut ikälyhenteet: juv = nuori 
lintu ensimma1sessä täydellisessä 
höyhenpuvussaan, ad = aikuinen, su-
bad = esiailminen, pm = maastopoi-
kanen, pull = pesäpoikanen. 

sininärhi 

isokirvinen 
luotokirvinen 
sitruunavästäräkki 
virtavästäräkki 

mustaleppälintu 

sepeltasku 
kirjokerttu 
lapinuunilintu 
hippiäisuunilintu 

taigauunilintu 
lapintiainen 
mustaotsalepinkäinen 
keltahemppo 

pikkusirkku 
kultasi rkku 

Muut käytetyt lyhenteet: jp =juhla-
pukuinen, tp = talvipukuinen, vp = 
vaihtopukuinen, n-puk. = naaraspu-
lminen, k-puk. = koiraspukuinen, Ä = 
laulava, k-Ä = koirasääninen, n-Ä = 
naarasääninen, r = rengastettu. Muut-
tavasta linnusta on ilmaistu lento-
suunta (N = pohjoinen, NE, NNE 
jne.). Kääntyvän linnun lentosuunnat 
on ilmaistu kauttaviivalla (esim. NE/ 
SW). (v tai ä) = ARK:lla/ RK:lla on ol-
lut määrityksen tukena linnusta saatu 
valokuva tai äänite. 

Kuntalyhenteet on ilmoitettu ny-
kyisen (vuoden 2012) kuntajaon mu-
kaisina. 

Normaalisti luetellaan ensin kaa-
vald{een täyttäjä (tai linnun löytäjä) ja 
tämän jälkeen aaldmsjätjestyksessä 
mul.Jt havailmoitsijat. Käytetyt havain-
noitsijalyhenteet löytyvät nun. PiLY:n 
kotisivuilta ( http://www.pily.fi/files/ 
taulukot/ havainnoitsijat_lj.htmi ). 
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Yleensä viirusirkkalinnut löydetään laulunsa perusteella, mut-
ta Kangasalanlintu bavailtiinmaastoretkeihm yhteydessä, mi-
kä on kovan luokan suoritus. Kuva© Kari Eiscber 

HYVÄKSYTYT HAVAINNOT 

LYHYTNOKKAHANHI 
Anser brachyrhynchus (A) 
(-/-, 49/93, 3/3) 
Kevät 
(-/-, 42/79, 3/3) 
17.4. Ju Luttu 1, laskeutui klo 17.15 p 16 metsä-
hanhen kanssa (AO) 
21.-23.4. Ka Sahalahti Korpiniemi 1 +2kv p 85 met-
sähanhen parvessa (PS ym.) 
23.4. Ur Kortejärvi 1 p ( HKos ym.) 
Kahta edellisvuotta niukempi esiintyminen. Havain-
not tehtiin tyypilliseen aikaan keväällä. Laji on yleis-
tynyt ja poistettiin tarkastellavien lajien listalta vuo-
den 201 0 alusta lukien. 

AMERIKANHAAPANA 
Anas americana (R) 
(-/-, 3/3, 1/1) 
15.4-6.5. Le Ahtialanjärvi k jp (v) (Tit, RM) 
Vuoden ainoa havainto lajista koko Suomessa! Pir-
kanmaalla laji on aiemmin tavattu 19.4.1993 Lem-
päälän-Vesilahden Toutosenselällä ja Kirkkojärvellä, 
1.5.1997 Nokian Haikanlahdella, ja 24.4.-1.5.2004 
Virtain Vermasjärven Mäntylänlahdella. Kaikki ovat 
olleet juhlapukuisia koiraita, kuten lähes kaikki 
muutkin Suomessa määritetyt amerikanhaapanat. 

HAARAHAUKKA 
Milvus migrans (A) 
(5/6, 42/42, 3/3) 
Kevät-kesä 
(3/3, 35/35, 3/3) 
17.5. Ta Tarastenjärvi 1 p klo 7.40-9.10 (MK ym.) 
4.6. Ta Tarastenjärvi 1 kierteli Taran ja Sorilan pelto: 
jen välissä klo 12.47 (HKo) 
4.6. Ta Sorila Sorilan pellot 1 kieri Tarastenjärven 
päällä klo 14.24 (SL, JW) 
21.7. Ta Tarastenjärvi 1 p klo 16.00-16.15 sekä 
16.40-1 7.15 (MK,AO) 
23.7. Ta Tarastenjärvi p biolla klo 16.30 alkaen (Ja-
red Larke, HKo) 
25.7. Ta Atala 1 S Tarastenjärveltä 7.30 (MR, KE) 
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksella ja sen 
ympäristössä tehtyjen havaintojen on tulkittu kos-
kevan kolmea eri yksilöä. 

AROSUOHAUKKA 
Circus macrourus (R, A) 
(-/-, 14/14,2/2) 
Syksy 
(-/-, 2/2, 2/2) 
31.8. Hä Kaipia Maaniittu 1 2kv k klo 13.03 (v) (T JP) 
4.9. Sas Vammala Karkunkylänlahti 1 kv (v) (PSe, 
PSa, JoH ym.) 
Arosuohaukka esiintyi Suomessa ennätysrunsaana 
vuonna 2005, sillä kaikkiaan havaittiin 89 yksilöä 
(Uppstu ym. 2007). Suomessa on viime vuosina ha-
vaittu myös arosuohaukan ja sinisuohaukan ristey-
miä, mikä erityisesti syksyisiä nuoria lintuja määri-
tettäessä kannattaa pitää mielessä. 

SIROSUOHAUKKA 
Circus macrourus/pygargus (A) 
(-/-, 1/1' 2/2) 
7.5. Sas Äetsä Kiikka Vt 44 , 1 ad n W klo 15.45 
(JVas) 
9.9. Sas Vammala Vaunusuo 1 juv NW klo 18.05 
(KN, TN) 
Sastamalan yksilö oli todennäköinen arosuohaukka. 

PIKKUKILJUKOTKA 
Aquila pomarina (R) 
(-/-, 4/4, 1/1) 
30.4. Ta Lam minpää 1 klo 15.25-15.40 NNW (SL, 
JKai) 
Myös aikaisemmista neljästä pikkukiljukotkaha-
vainnoista kolme koskee kevätmuutolla nähtyjä yk-
silöitä: 18.4.1977 Lempäälä Yräysjärvi ad m, 8.-
10.6.1985 Hämeenkyrö Sapensuo +2kv, 1.5.1997 
Mänttä Pättiniemi subad/ad N ja 23.4.2004 Mä Pät-
tiniemi 3-4kv NNW. Suomessa havaittiin vuonna 
2005 kaikkiaan 20 pomarinaa. Nykyään tulee kilju-
kotkalajeja määritettäessä ottaa huomioon myös 
risteymän mahdollisuus (Lindholm ym. 2006). 
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PUNAJALKAHAUKKA 
Fa/co vespertinus (A) 
(-/-,18/19, 2/4) 

Kevät-kesä 
(-/-, 11 /1 1' 1/1 ) 

26.-27.5. Pä Tyköiänjärvi 1 2kv k (v) (Tit, RM ym.) 

Syksy 
(-/-,7/8,1/3) 

2.9. Ve Kaakila-Kaltsila-Tarimaa-Koskenkylä 3 1 kv 
p/kiert (JVas, RM, KE, MR, OK ym.) 

Suomessa oli vuonna 2005 nuorten lintujen ennä
tysvoimakas syysinvaasio, jonka aikana havaittiin 
250 punajalkahaukkaa. Havainnot painottuivai sel
västi Kaakkois-Suomeen (Uppstu ym. 2007). Pir
kanmaalla edelliset syyshavainnot "vesparista" teh
tiin niin ikään invaasiosyksynä 1996, jolloin havait
tiin kolmessa paikassa yhteensä 4 yksilöä. 

LAMPIVIKLO 
Tringa stagnatilis (A) 
(-/-, 16/18, 2/2) 

Kevät 
(-/-, 14/16, 2/2) 

7.-8.5.Ka Teerimäki 1 p tulvalammikoi Ia (RM ym.) 

8.5. Hä Vesajärvi 1 p (v) (T JP) 

Suomessa havaittiin vuonna 2005 keskimääräiset 
30 lampivikloa (Uppstu ym. 2007) 

LEVEÄPYRSTÖKIHU 
Stercorarius pomarinus (A) 
(2/2, 22/28, 1/1) 

Syksy-talvi 
(1/1, 13119, 1/1) 

1.12. Ta TampellaAspinniemi 1 m 1kv välimuoto SW 
- 11.40-12.05 (LM, JKö, ENi , TI) 

1.-4.12. No/Pi Saviselkä 1 p 1kv välimuoto p/kiert 
(RM ym.) 

Havainnot koskevat samaa ennätysmyöhäistä yksi-

36 

Mustaotsalepinkäinen 
Kangasalla 26. 6.2005. 

Kuva© Make Rantala. 

löä. Pirkanmaan ensimmäinen talviaikainen ha
vainto, jonka moni bongasi talvipinnoihinsa. 

MUSTANMERENLOKKI 
Larus melanocephalus (R) 
(-/-,1/1,-/-) 

2.7. Ruovesi Ruhala +3kv (PS) 

Pirkanmaan ensimmäinen yksilö havaittiin edellise
nä vuonna, ja tämä on tulkittu samaksi, koska se 
havaittiin vielä uudestaan vuosina 2006 ja 2007 
(Lindholm ym. 2008). Suomessa havaittiin vuonna 
2005 vain kaksi muuta mustanmerenlokkia. 

Amerikanbaa-
panakoims viib-
tyi pitkään Le Ab-
tialanjärvellä. Par-
baat tuntomerkit ovat 
pään värityksessä. 
Kuva © Make Rantala. 

AROHARMAALOKKI 
Larus cachinnans (R) 
(-/-, 36/36, 8/8) 

22.4. Ta Tarastenjärvi ja 28.4. No Koukkujärvi 2kv 
(v) (MK, HKe) 

17.-18.5. Ta Tarastenjärvi 3kv (v) (MK) 

21.6. ja 25.-26.6. Ta Tarastenjärvi 2kv (v) (MK,HKo, 
Visa Rauste) 

19.7.-18.12. Ta Tarastenjärvi 1kv (v). Ei havaittu vä
lillä 21.9 - 24.11 (MK, HKo, PeS ym.) 

22.7.-25.11. No Koukkujärvi ja Ta Tarastenjärvi 4kv 
(v) (HKo, MK ym.) 

5.-14.10. No Koukkujärvi ja Ta Tarastenjärvi 2kv (v) 
(HKe, HKo, MK ym.) 

9.-13.10. Ta Tarastenjärvi ja No Koukkujärvi 1kv (v) 
(MK,HKo, HKe) 

25.11.-5.12. Ta Tarastenjärvi 2kv (v) (PeS, MK) 

Lokkiharrastajien ahkera työ kaatopaikoilla tuotti 
jälleen hyvän määrän aroharmaalokkeja. Paras vuo
si on ollut 2004, jolloin havaittiin peräti 14 eri yksi
löä. Muualla Suomessa havaittiin vuonna 2005 kuu
si aroharmaalokkia, eli valtaosa nähtiin "Taralla". 

ETELÄNHARMAALOKKI 
Larus michahellis (R) 
(-/-, 2/2,-/-) 

17.-21.5. Ta Tarastenjärvi 3kv (v) (HKo, MK ym.) 

Havainto koskee samaa, Kreikassa poikasena 
15.5.2003 rengastettua (musta värirengas 8DU) lin
tua, joka nähtiin Tampereella jo vuonna 2003 sekä 
Turussa ja Tampereella 2004. BDU:n seikkailut kol
mena vuonna peräkkäin Tampereella olivat bonga
reille herkkua: yksilön kävi bongaamassa yli 300 
henkilöä. 

LAPINTIIRA 
Sterna paradisaea 
21.9. Ta Aspinniemi 1 kv S (JKö) 

Poikkeavaan aikaan tehty havainto on käsitelty ha
vainnoitsijan pyynnöstä. Nykyisin havaintotoimikun
ta tarkastaa havainnot ARK-Iajilistan ulkopuolisista 
lajeista vastaavissa tilanteissa. 

VALKOSIIPITIIRA 
Chlidonias leucopterus (R) 
(-/-, -/-, 1/1) 

5.6. Or Längelmävesi Pappilanlahti +2kv (v) (JTH, 
RM, MK, n ym.) 

Uusi laji Pirkanmaalle! Lintu oli monien iloksi bon
gattavissa muutaman tunnin ajan, vaikka vaihtoikin 
välillä hieman paikkaa. Havainnosta on julkaistu tie
donanto (Helin 2005). RK hyväksyi vuodelta 2005 
neljä muuta havaintoa, joista yksi Vanajanselällä 
Kanta-Hämeen puolelta. 

VIRTAVÄSTÄRÄKKI 
Motacilla cinerea (A) 
(-/-, 17/33, 1/1) 

8.-11.10. Sas Vammala Nokkakylä jätevedenpuh
distamo 1 p (v) (KPi, PSe, Vli, HS ym.) 

Suomesta löytyi vuonna 2005 kaikkiaan 28 virta
västäräkkiä havaintojen painottuessa pesimäaikaan 
ja Pohjois-Suomeen (Uppstu ym. 2007). Vammalan 
havainto oli tuona vuonna Suomen myöhäisin. 

MUSTALEPPÄLINTU 
Phoenicurus ochruros (A) 
(1 /1' 30/30, 5/5 ) 

20.-21.4. Ta Santalahti matonpesupaikka 1 k p (SL, 
HSip, JTH) 

30.4. Ka Herttuala 1 n-puk p (v) (PS ym.) 

9.5. Ta Lielahti 1 k Ä (PP) 

9.6. Ta Keskustori Kekäleen talo 1 akt Ä klo 02.00 
(Tlah) 

25.-28.7. Ru Ruhala 1 n-puk p (ISah) 

Kaikkien Tampereen havaintojen on tulkittu koske
van eri koiraita. Havainnot mustaleppälinnuista ovat 
Pirkanmaalla lisääntyneet, eikä se enää vuoden 
2010 alusta ole kuulunut tarkastettaviin lajeihin. 

VIIRUSIRKKALINTU 
Locustella lanceolata (R) 
(-/-, 2/2, 1/1) 

6.9. Ka Sorola 1 (PS) 

Erittäin kova maastohavainto! Syyshavainnot ovat 
koko Suomessa hyvin harvinaisia ja ovat aiemmin 
koskeneet käteen saatuja lintuja. Aiemmat kaksi 
Pirkanmaalla havaittua yksilöä vuosina 1993 ja 
2001 ovat olleet kesäisiä Iauiavia koiraita. PS oli 
löytämässä myös vuoden 2001 lintua. 

TAIGAUUNILINTU 
Phylloscopus inornatus (A) 
(-/-, 20/20, 4/4) 

15.9. Sas Vammala, Stormi 1 (HS) 

19.9. Ka Ruutana Laureeninkallio 1 tiaisparven mu
kana S (KE) 

21.9. Ta Kalevankankaan hautausmaa 1 klo 11.20 
lähtien (MR, KE ym.) 

25.9. Yl Julkujärven harju 1 p (JAI, KAI) 

Hyvä "inosyksy". Paras syksy on ollut vuonna 2000, 

jolloin löydettiin 6 yksilöä. Vuonna 2003 ha
vaittiin niinikään 4 taigauunilintua. Myös muualla 
Suomessa laji esiintyi syksyllä 2005 runsaana, sillä 
kaikkiaan havaittiin 112 taigauunilintua (Uppstu ym. 
2007). 

LAPINTIAINEN 
Parus cinctus (A) 
(?, 92/127, 1/1) 

11.11. Yl Melansyöstävä 1 p ruokinnalla (v) (Hilda 
Saarinen) 

Syksyllä 2001 oli lapintiaisen suurvaellus, jolloin 
tehtiin valtaosa Pirkanmaan kaikista lapintiaisha
vainnoista. Edellinen havainto lajista on syksyltä 
2002. 

MUSTAOTSALEPINKÄINEN 
Lanius minor (A) 
(?' 8/8' 2/2) 

30.5. Hä Sarkkilanjärvi 1 p (Jari Nummelin, Anu 
Lindström, Mika 1. Koskinen ym.) 

21.-28.6. KaSuinula 1 p (JAI, KAI ym.) 

Edellinen havainto tehtiin toukokuussa 2002. Kaksi 
mustaotsalepinkäistä vuodessa Pirkanmaalta on 
hyvä määrä. Myös muualla oli hyvä vuosi, sillä Suo
men vuoden 2005 yksilömäärä 15 sivuaa aiempaa 
ennätystä (Uppstu ym. 2007). 

PUNAPÄÄLEPINKÄINEN 
Lanius senator (R) 
(-/-, 1/1' 1/1) 

26.-27.5. Vai Kannistonmäki 2kv kalalaji badius (v) 
(HPI ym.) 

Pirkanmaan toinen havainto, jonka arvoa nostaa 
vielä se, että kysymyksessä on Suomelle uusi alala
ji! Badiuksen pesimäalueet sijaitsevat Välimeren 
länsiosien saarilla (Baleaarit, Korsika, Sardinia). Pe
simäalueiden pohjoispuolella Euroopassa alalaji on 
hyvin harvinainen (Lindholm ym. 2006). Suomessa 

Pirkanmaan harvinaisuudet 2005 

Syksyllä 2005 oli 
Suomessa ennätykselli-

sen paljon nuoria punajalkabaukkoja, meil-
läkin kolmen nuoren pomkka. Kuva ©Jussi 
Labtinen. 

ei vuonna 2005 havaittu muita punapäälepinkäisiä, 
eikä lajia tavata maassamme läheskään joka vuosi. 
Pirkanmaan ainoa aikaisempi punapäälepinkäinen 
havaittiin kuitenkin juuri edelliskesänä 28.6.-
2.7.2004 Hämeenkyrön Pahaojalla. 

NOKIVARIS 
Corvus corone corone (R) 
(-/-, 1/1' 1/1) 

2.10. Yl Teivaala/Ryydynpohja 1 (PP). 

Ainoa aikaisempi havainto tästä variksen lounaises
ta alalajista on 14.4.-11.5.2003 Kangasalan Herttu
alasta. 
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