
Pirkanmaan bm-vinaisuudet 2008 

Pirkanmaan 
haiVinaisuudet 2008 
11ssä katsauksessa käsitellään Pir

'anmaalla vuonna 2008 tehdyt 
1avairu10t rariteettikomitean (RK) 

tai aluerariteettikomitean (ARK) tar
kastuksen vaativista harvinaisista lintu
lajeista. Tarkastettavien lajien listaan ei 
tullut muutoksia vuoteen 2007 verrat
tuna. Rariteettikomitean tarkastettavat 
lajit ja alalajit löytyvät lU(:n kotisivuilta 
( http:/ /www.bircllife.fi/havainnot/rk/ 
rk-tarkastettavat-havainnot.shtml ). 
ARK:n tarkastettavien lajien lista sel
viää myös nykytilanteen osalta PiLY:n 
kotisivuilta ( http:/ /www.pily.fi/ark). 

Löytäessäsi harvinaisen liru1un huo
lehdi siitä, että sen ullmnäkö ja äänet 
dokumentoidaan riittävän huolellisesti. 
Ennen harvinaisuuslomakkeen täyttä
mistä on syytä lukea lomakkeen täyttö
ohjeet, joil1in on linkki esin1. PiLY:n si
vulla ( http://www.pily.fi/ark ). 

ARK-havainnot on käsitelty nykyi
sen aluerariteettikomitean toimesta. 
Siihen kuuluvat Hannu Koskinen 
(pj.), Aarne Ohtonen (siht.), Markku 
Kangasniemi, Jouni Riihimäki, Petri 
Salo ja Kari Tornikoski. 

RK käsitteli vuodelta 2008 seitse
män havaintoa, jotka kailiki hyväksyt
tiin. AlU( on käsitellyt 42 havaintoa, 
joista 39 hyväksyttiin ja kolme hylät
tiin. Toimialueiden päällekkäisyyk-

sistä johtuen katsauksessa on mukana 
myös Suomenselän Lintutieteellisen 
yhdistyksen AIU<:n hyväksytniä ha
vaintoja sekä lyhytnokkahanhiha
vainto Virroilta (myös SSLTY:n aluetta, 
ei ollut siellä tarldstusta vaativa laji). 

Harvinaisuusvuoden kohokohtia 
olivat Pirkanmaalle uudet lajit, isohaa
rahaukka ja keltajalkaviklo. Pirkan
maata hemmoteltiin harvinaisilla kah
laajilla, sillä pitkäjalasta tehtiin toinen 
havainto ja avosetistä kolmas. Myös 
kashmirinuunilinnusta tehtiin kolmas 
havainto. Vaaleavatsainen lU"ota-sepel
hanhi oli uusi alalaji Pirkanmaalle. 

KATSAUKSEN LUKUSARJAT 

Katsauksessa on lajinimen jälkeen 
kolme lukuparia, jotka ilmaisevat ha-

Ruoveden Rubalassa sijaitsevan entisen 
emänliikoulun pienteollisuuskiiyltöön kun
nostettu naveltamkennus,jossa muslaleppii
lintupari pesi kabdesti ja sai poikasia molem
mista pesyeislä. Kuva © Olavi Kalkko. 

Ruoveden Ruba/assa lavaftm Pirkanmaan 2. 
ja3. varmisletunpesinniin naaras 24.7., 
jolloin se ruokki pesiiän loisia poikuelta 
eikä sitä ollut vielä rengaslettu. 
Kuva © Olavi Kalkko. 

Aarne Ohtonen ja Kari Tornikoski 

vainto- ja yksilömäärät tiettyinä ajan
jaksoina. Ensimmäinen lukupari käsit
tää ajan vuoteen 1976 asti, toinen lu
kupari jakson alueharvinaisuuskomi
tean (vuodesta 2011 alkaen nin1eltään 
aluerariteettilmmitea) toiminnan all,a
misesta vuodesta 1977 vuoteen 2007 
ja kolmas esiteltävän Vltoden 2008. 
Näiden lukujen summa on kaikkina 
aikoina tehtyjen havaintojen ja havait
tujen yksilöiden kokonaismäärä. Vas
taavat luvut valaisevat ja selkeyttävät 
myös joidenkin lajien kevät- ja syys
muuton aikaista esiintymistä. 

Lajitekstissä on tieteellisen nimen 
jälkeen merldtty, kuuluiko laji Rari
teettikomiteassa (R) tai Aluerafiteetti
komiteassa (A) käsiteltäviin lajeihin. 

Katsauksessa käytettyjen lyhentei
den osalta viitataan Vltoden 2005 
harvinaisuuskatsaukseen, joka on 
julkaistu edellisessä Lintuviesti-leh
dessä (n:o 2/ 2012). 

Normaalisti luetellaan ensin lo
makkeen täyttäjä (tai linnun löytäjä) 
ja tämän jälkeen aakkosjärjestyksessä 
muut havainnoitsijat. 
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Lintuviesti 3/2012 {37. vsk) 

HYVÄKSYTYT HAVAINNOT 

LYHYTNOKKAHANHI 
Anser brachyrhynchus (A) 
(·/-, 681122, 5/7) 

Kevät 
(-/-, 54/98, 4/6) 

11.4. SasÄetsä Meskala 1 W (JM) 

19.4. lk Vatula 1m (KH) 

20.4. Sas Äetsä Villilä 1 m N-E (PS, JoH) 

1.5. Vir Vermasjärvi Mäntylänlahti lt. 3 laskeutui vii
den metsähanhen kanssa (EHe, Jukka Koivisto) 

Syksy 
(-/- , 14/24, 1/1) 

26.9. Ru Moskulanmäki 1 m WSW klo 15.50-16.15 
(AO) 

Melko tyypilliset havaintoajankohdat lyhytnokka
hanhelle. Yleistynyt laji poistettiin tarkastettavien 
listalta vuoden 2010 alusta lukien. 

SEPELHANHI 
Branta bernicla hrota (A) 
(-/-, -/-, 1/1) 

30.9. Ta Aspinniemi 1 kiert, m (JTH, ENi) 

Uusi alalaji Pirkanmaalle oli hieno havainto Aspin
niemen ahkerilta staijareilta! Hanhi kierteli Aspin
niemen edustalla sinne tänne ja laskeutui myös 
hetkeksi veteen, ennen kuin jatkoi muutolle klo 
14.20. Hrota-alalaji pesii Kanadan koillisosissa, 
Grönlannissa ja Huippuvuorilla. Se talvehtii mm. 
Tanskassa ja Brittein saarilla. Suurin osa Suomen 
hrota-sepelhanhista on havaittu arktisten hanhien 
muuton yhteydessä etelärannikolla toukokuussa -
kesäkuun alussa. Niitä kuitenkin näkyy myös syys
muutolla sisämaassa, lähinnä Kaakkois-Suomessa. 
Varsinkin hyvinä sepelhanhisyksyinä Pirkanmaalla
kin on sellaiseen mahdollisuuksia. 

MANDARIINISORSA 
Aix galericu/ata (A) 
(-/-, 7/10, 3/3) 

15.-20.4. Sas Villilä - Kiviniemi Kokemäenjoki/pel-

Rantapellon vesijättö on t)~'}Jillinen paikka, 
jossa tämä Hämeenkyrön mandariinisorsa 
uiskenteli 1mtiden sorsalintujen joukossa. 
Kuva © Riitta Angervuo. 
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tolätäköt 1 k p (JLeh, MD, JVi ym.) 

17.-18.4. Hä Lavajoki 1 k p (v) (RiittaAngervuo ym.) 

21.4. Mä-Vi Kolho 1 k jp p (ArA, MAa ym.) 

Kolme uutta mandariinisorsakoirasta aiempien 
kymmenen kairaan jatkoksi. Jo kolmas peräkkäinen 
vuosi, kun laji havaitaan Pirkanmaalla. Vuoden 2008 
havaintoajankohdat osuvat tyypillisesti vesilintujen 
kevätmuuttokaudelle. Suomessa nähtiin tuona 
vuonna 17 mandariinisorsaa, mikä oli runsas esiin
tyminen (Hytönen ym. 2009). Sastamalan yksilö 
nähtiin myös Huittisten puolella. 

JALOHAIKARA 
Casmerodius albus (A) 
(1 /1, 10/10,1 /1) 

3.-4.5. Ur Kortejärvi 1 p (Jouko Uusi-Laitila ym.) 

Edelliset havainnot jalohaikarasta ovat huhtikuulta 
2000. Huhti-toukokuussa onkin löydetty suurin osa 
Pirkanmaan jalohaikaroista. Tauko havainnoissa oli 
yllättävän pitkä, sillä Suomen mittakaavassa "jallu" 
on yleistynyt. Vuosi 2008 oli maassamme siihen as
tisista paras, silloin havaittiin noin 35 jalohaikaraa 
(Hytönen ym. 2009). Kesällä 2012 varmistettiin lajin 
ensipesinnät Ruotsissa ja Englannissa (Wirdheim 
2011 ). Se on pesinyt myös Virossa, joten siitä voi
daan odotella Suomellekin uutta pesimälajia. 

HAARAHAUKKA 
Milvus migrans (A) 
(5/6, 52/52, 3/3) 

Kevät-kesä 
(3/3, 45/45, 3/3) 

3.5. Vai Tyköiänjärvi torni 1 m NW (HPI , JLeu, EJ, JA) 

30.6. Ka Roine S-pää 1 W klo 13.00 (MK ym.) 

7.8. Ru Moskulanmäki 1 kiert SW (AO) ja sama Ru 
Siikaneva Hallahuhdanneva 1 p 1 kiert (HSa) 

Viimeisimmässä lintuatlaksessa vuosilta 2006-
201 0 Suomessa todettiin seitsemän varmaa ja 16 
todennäköistä pesintää. Haarahaukan pesimäkan
naksi on arvioitu 1 0-25 paria, ja vuoden 201 0 
uhanalaistarkastelussa se arvioitiin äärimmäisen 
uhanalaiseksi. Viime vuosikymmeninä se on vähen
tynyt koko Euroopassa. Atlaskartoituslen perusteel
la lajin levinneisyydessä Suomessa ei ole tapahtu
nut suuria muutoksia. (Valkama ym. 2011 ). Pirkan
maallakin haarahaukka on nähty useana kesänä. 

ISOHAARAHAUKKA 
Milvus milvus (R) 
(-/-, -/-, 1/1) 

10.3. Sas Äetsä Keikyä Villilä 1 N- NNW klo 13.02-
13.10 (RM) 

Jälleen kerran Rainer Mäkelä löysi uuden lajin Pir
kanmaalle! Lintu on tulkittu eri yksiläksi kuin In
koossa edellisenä päivänä ja vielä samana aamuna 
havaittu isohaarahaukka. Suomessa havaittiin neljä 
"tuplamilvusta" vuonna 2008 ja Äetsän lintu oli 
maamme 47. yksilö. Lajia ei nykyäänkään nähdä 
vuosittain, sillä 2000-luvultakin on useita nollavuo
sia. Tyypillinen isohaarahaukkahavainto tehdään al
kukeväällä maalis-huhtikuussa etelä- tai länsiranni
kon tuntumassa. Suomen havainnot koskevat pää
osin Ruotsista tulleita yksilöitä. Ruotsissa laji on 
runsastunut rajusti , sillä 1970-luvun alussa siellä 
pesi noin 30 paria, mutta nykyisin noin 2000 paria 
(Wirdheim 2011 b). Laji pesii jo 1\eski-Ruotsissa 
saakka. 

AROSUOHAUKKA 
Circus macrourus (A) 
(-/-, 16/16, 1/1) 

Syksy 
(-/-, 4/4, 1/1) 

12.9. Ru Jäminkipohja Taipaleenaukea k ad SE (AO, 
ISah) 

Edelliset havainnot lajista ovat syksyltä 2005, jolloin 
havaittiin kaksi yksilöä. Arosuohaukkahavainnot 
ovat Suomessa lisääntyneet 2000-luvulla ja muuta
ma pesintäkin on varmistettu. Vuoden 2007 alusta 
lukien kaikki arosuohaukkahavainnot siirtyivät pai
kallisyhdistysten tarkastettaviksi. Aiemmin muut 
kuin vanhat koiraat tarkasti RK. 

NIITTYSUOHAUKKA 
Circus pygargus (A) 
(-/-, 17/18,1 /1) 

26.8. Sas Keikyä Kiviniemi 1 1 kv (JVi) 

Vuonna 2004 niittysuohaukka havaittiin Pirkan
maalla jo neljäntenä vuotena peräkkäin, nyt tuli nel
jän vuoden tauon jälkeen yksi havainto. 

PUNAJALKAHAUKKA 
Fa/co vespertinus (A) 
(-/-, 23/26, 1/1) 

Kevät-kesä 
(-/-, 13/13, 1/1) 

30.5.-1.6. VIlimarinjärvi k 2kv p (JAI ym.) 

Lintu näkyi myös Tampereen puolelta Ryydynpoh
jasta. Löytöajankohta toukokuun lopussa on lajille 
tyypillinen. Pirkanmaan kevät- ja kesähavainnot on 
tehty ajanjaksolla 2.5. - 20.6. Syyshavaintoja on 

tehty 26.8. alkaen. 

PITKÄJALKA 
Himantopus himantopus (R) 
(-/-, 1/1, 1/1) 

16.5. SasVammala Stormi 2kv klo 15:15-21:40 (v) 
(KPi ym.) 

Pirkanmaan toinen havainto ja Suomen kuudes. Sa
maksi tulkittu lintu nähtiin myös Porin seudulla 17.5 
- 2.7. välisenä aikana. Pirkanmaan ensimmäinen ja 
Suomen kolmas havainto on Kangasalan Säkkölän
järveltä 1 9.5.1998. Edelliset havainnot Suomesta 
ovat vuodelta 1999. 

AVOSETTI 
Recurvirostra avosetta (A) 
(-/-, 2/2, 1/1) 

12.4. Le Ahtialanjärvi Lokkisaari 1 p (v) (SA, RLä, KHi 
ym.) 

Avosetti on ollut harvinaista herkkua Pirkanmaalla. 
Maakunnan ensihavainto tehtiin 14.5.1978 Valkea
kasken Vallanjärvellä ja toinen 2.6.1987 Yläjärven 
Mutalassa. Seppo Aro retkikavereineen löysi tämän 
Pirkanmaan kolmannen avosetin, joka oli bongatta
vissakin . 

Suomen avosettihavainnot painottuvat kevätkau
delle huhti-toukokuulle. Suomessa havaittiin vuon
na 2008 kaikkiaan 26 avosettiä (Hytönen ym. 2009). 
Vaihteluväli on vuosina 2006-2010 ollut 13-28 yksi
löä. Laji esiintyy kuitenkin usein parvittain. Asikka
lassa tavattiin toukokuussa 2006 jopa 15 avoselin 
parvi, joka yksinään oli yli puolet sen vuoden koko
naisyksilömäärästä. 

Pi1·kamnaan harvinaisuudet 2008 

PALSASIRRI 
Calidris melanotos (R) 
(-/-, 4/4, 1/1) 

20.-22.9. Le Ahtialanjärvi Lokkisaari 1 kv (v) (RM, Tlt 
ym.) 

Pirkanmaan viides palsasirri oli samalla ensimmäi
nen syyshavainto, sillä kaikki aiemmat havainnot on 
tehty toukokuussa. Palsasirri oli Lokkisaaren vuo
den 32. kahlaajalaji ja kaikkiaan 34. sieltä löydetty 
kahlaajalaji! Suomesta löytyi vuonna 2008 ennätyk
selliset 10 palsasirriä, joista seitsemän syysmuutto
kaudella (Lehikoinen ym. 2009). 

LAMPIVIKLO 
Tringa stagnatilis (A) 
(-/-, 20/22, 1/1) 

Kevät 
(-/ -, 18/20, 111) 
19.5.- 23.5. Ve Laukka 1 p (v) (Tit ym.) 

Edelliset lampiviklohavainnot tehtiin kesäkuussa 
2006. Suomessa oli vuonna 2008 hyvä lampiviklo
vuosi, sillä niitä löytyi yhteensä 66 yksilöä painopis
teen ollessa toukokuussa (Hytönen ym. 2009). Laji 
pesii Suomessa ainakin satunnaisesti. Pesimäkan
naksi arvioidaan korkeintaan viisi paria (Valkama 
ym. 2011) 

KELTAJALKA VI KLO 
Tringa flavipes (R) 
(-/-,-/-,1/1) 

3.-27.6. Le Ahtialanjärvi Lokkisaari (v) (RM, Tlt ym.) 

Uusi laji Pirkanmaalle, ja Rainer jälleen sitä löytä
mässä! Suomessa on aiemmin tavattu vain kaksi 
keltajalkavikloa: 14.10.1978 Oulussa ja 17.5.2006 
Köyliössä. Lempäälän lintu oli Suomen ensimmäi
nen kunnolla bongattavissa ollut ja paikalla kävikin 
satoja bongareita. Laji pesii Kanadassa ja Alaskas
sa. Se on pitkän matkan muuttaja, joka talvehtii Ete
lä- ja Keski-Amerikassa. Keltajalkavikloja harhau
tuu vuosittain Länsi-Eurooppaan, erityisesti Brittein 
saarille. Keltajalkaviklo, avosetti ja palsasirri osoitti
vat Lokkisaaren arvon todellisena rarikahlaajamag
neettina. 

Pirkanmaan erinomaista kablaajavuottajub
listi Suomen 3. keltajalkaviklo,joka houkutteli 
Lempääläiin sadoittain lintubamtstajia tark
kailemaan AiJtialanjärven Lokkisaarta, jossa 
lintu viiväbti yli 3 viikkoa. Samaksi yksiläksi 
tulkittu keltajalkaviklo tavattiin Lokkisaaressa 
myös seumavana kesänä. Lokkisaaresta on tul
lut kunnostustöiden ansiosta todellinen lintu
pamliisi. Tästä kiitokset lankeavai Rainer Mäke
lälie ja Tatu Itkoselle. Kuva© Make Rantala. 
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Lintuviesti 3/2012 (3 7. vsk) 

AROHARMAALOKKI 
Larus cachinnans (R) 
(-/-,53/53, 2/2) 

28.11 .2007-4.1 . Ta Tarastenjärvi 3kv vuonna 2008 
(v) (MK, HKo ym.) 

19.-26.10. Ta Tarastenjärvi- No Koukkujärvi 1kv 
(v) (Visa Rauste, HKo, HKe, MK ym.) 

20.-26.10. Ta Tarastenjärvi - No Koukkujärvi 1 kv 
(v) (HKe, HKo, MK ym.) 

Tammikuinen lintu on julkaistu jo edellisessä katsa
uksessa. Koko Suomen havaintojen yhteismäärä 
kahdeksan yksilöä on tavanomainen, mutta esiinty
minen poikkesi selvästi aiemmista vuosista. Kaikki 
hyväksytyt olivat 1 kv lintuja, kun aiemmin 2kv lin
nut ovat olleet enemmistönä. Nyt kauden ensim
mäinen uusi yksilö tavattiin vasta elokuun lopussa, 
kun aikaisemmin havaintoja on tullut tasaisesti 
huhti-marraskuulta. Myös Pirkanmaan alhainen yk
silömäärä poikkeaa aikaisemmasta, vaikka Taras
tenjärven ja Koukkujärven lokki laboratorioiden ha
vainnointiteho laski vain vähän vakiintuneesta ta
sosta (Lehikoinen ym. 2009). 

PIKKUTIIRA 
Sternula albifrons (A) 
(2/2, 4/4, 1/1) 

15.7. Ru Kauttu Pöytäselkä Selkikari 1 ad p nous 
SW (AO, HSa) 

19.7. TaAspinniemi 1 ad m S (JaS) 

Kaksi kesä-syyshavaintoa tehtiin tästä sisämaassa 
hyvin harvinaisesta tiiralajista saman vesistön var
relta. Ruoveden yksilö oli hetken paikallisena ja 
Tampereen lintu nähtiin muutolla. ARK:n tulkinta on, 
että kyse on samasta yksilöstä. Edelliset havainnot 
tehtiin toukokuussa 2004, jolloin havaittiin kaksi eri 
yksilöä. 

Kuvaajaystävällinen lampiviklo viibtyi Vesilab
den Laukassa jokakeväisel/ä pellotulvalla 5 
päivän ajan. Kuva ©Jouni Riibimäki. 
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SITRUUNAVÄSTÄRÄKKI 
Motacilla citreo/a (A) 
(-/-, 13/19, 1/1) 

Kevät 
(-/-, 6/12, 1/1) 

9.5. Le Ahtialanjärvi Lokkisaari 1 p (v) (Tit, LM, RM) 

Lokkisaari on nykyisin Pirkanmaan varmin paikka 
myös sitruunavästäräkin havaitsemiseen. Valtakun
nallisesti vuosi 2008 oli lajille kaikkien aikojen pa
ras: 49 yksilöä, joista 7 oli pesinnäistä syntyneitä 
poikasia (Hytönen ym. 2009). 

VIRTAVÄSTÄRÄKKI 
Motacilla cinerea (A) 
(-/-, 23/43, 4/1 0) 

19.4.-20.7. 1k Jyllinkoski kn + 5pm (MM, RM ym.) 

22.-25.5. Hä Kyröskoski näköalatasanne k Ä (RM, 
EPa ym.) 

24.5. Yl Kuru Alinen Aurekoski 1 ad k p (Sanna-Mari 
Rivasto) 

23.9. Le Herralankoski 1 p (v) (AM) 

Jyllinkoskella oli pesintä myös edellisvuonna. Vuosi
na 2007 ja 2008 tavattiin Suomessa ennätykselliset 
lähes 100 virtavästäräkkiä (Hytönen ym. 2009). 

MUSTALEPPÄLINTU 
Phoenicurus ochruros (A) 
(1/1' 42/48, 13/22) 

8.4. Mä-Vi, Mänttä Myllynranta 1 n-puk NE klo 
10:00 (MS) 

14.4. Hä Miharinlammi 1 k (Kari Hakala) 

23.-25.4.Ta Lielahti 1 k ad p Än (JKoi, HKoi , JT, JTH 
ym.) 

23.-29.4. Ta Hatanpää 1 kÄn (v) (OH, US, JKoi, HKoi) 

26.4. Vai Tervasaari 1 k Än (JuK) 

27.-28.4. Mä-Vi, Mänttä Asemankulma 2kv k Än p 
(AMy, ArA, MS, Kari Lamminpää) 

4.5.-28.10. Ru Ruhala Pöytäniementie 2kv k, n, 2 
pm/1 kv, 3 pm ja vielä 2kv k erikseen, yh t. 8 yks. (v) 
(ELa, AO, MO, JoR, HSa, ISah, OK ym.) 

2.6.-28.6. No paperitehdas 2 pm, joita kn ruokki 
2.6. (v) (HL) 

6.6. Mä-Vi Etelätie Ä (Esa Vierimaa) 

10.-14.6. Ta Pyynikki Kisakentänkatu Ä (JLeh ym .) 

19.6. Ta Järvensivu k p (RTä) 

25.7. Ta Järvensivu lentokykyinen juv p (RTä) 

1.-22.9. Ta Pyynikki Mäntypuisto k +2kv p (JT) 

26.9. Le lisakintie, n-puk p (v) (SAh, RM, Tlt) 

7.-8.12. SasVammala Tyrvään kirkko 1 p (KY, KPi, 
JM, KVi RM ym .) 

Kaikkien aikojen "muleli"vuosi! Ruovedellä paris
kunta pesi vanhassa navettarakennuksessa kaksi 
kertaa peräkkäin onnistuneesti. Tapauksesta on jul
kaisu kuvakertomus kotisivuilla (http://blogi.pily.tin. 
Paikalla erikseen havaitusta 2kv koiraasta ei ole 
suljettu pois risteymän mahdollisuutta. Myös Noki
alla varmistui pesintä. Siellä pari on pesinyt suljetul
la tehdasalueella tiettävästi jo vuosia. Lisäksi vielä 
Tampereen Järvensivussa todettiin ilmeinen pesin
tä. Tampereen Pyynikin havaintojen on tulkittu kos
kevan samaa koirasta. Myös Mäntän havainto 6.6. 
koskee todennäköisesti samaa yksilöä kuin 27.-
28.4. Koko maassa todettiin 187 mustaleppälintua 
ja niillä 46 revi iriä, mikä oli selkeästi uusi reviirien
nätys (Koskimies ym. 201 0). 

TAIGAUUNILINTU 
Phyl/oscopus inornatus (A) 
(-/-, 26/26, 3/3) 

25.9. Ta Kalevankangas 1 ä p (v) (Jl, PS, PSa) 

27.9.Ta Kalevankangas 1 p Än (PSa ym.) 

29.9. Mä-Vi Pollari tiaisparvessa W (MS) 

14.10. Ta Kalevankangas 1 p (SA, SL ym.) 

Kalevankankaan syyskuisten ajallisesti lähekkäis
ten havaintojen on arvioitu koskevan samaa yksilöä. 
Kalevankangas on osoittautunut ylivoimaiseksi pai
kaksi löytää taigauunilintu Pirkanmaalta. Maakun
nassa "ino"syksy oli kohtalaisen hyvä, valtakunnal
lisesti peräti ennätyshyvä, sillä kaikkiaan löytyi 228 
eri yksilöiksi tuikiitua taigauunilintua. Esiintymis
huippu Suomessa oli noin 25.9 (Hytönen ym. 
2009). 

KASHMIRINUUNILINTU 
Phyl/oscopus humei (R) 
(-/-, 2/2, 1/1) 

19.10. Ta Hervanta (v) (JR, AU , Toni Kukkola, Olli 
Karhu , TI ym.) 

Pirkanmaan kolmas humei saapui Jouni Riihimäen 
pihaan ilmeisesti siellä soineen atrapin ansiosta. 
Maakunnan toinen havainto tehtiin vasta edellis
vuonna. Vuonna 2008 Suomessa havaittiin viisi 
kashmirinuunilintua, joista Tampereen lintu oli ainoa 
sisämaahavainto. Kaikki havainnot tehtiin ajalla 
11.-26.10. Merkille pantavaa on, että Pirkanmaan 
kolmen havainnon lisäksi Suomessa on tehty vain 
neljä muuta sisämaahavaintoa Itä-Suomesta. 

Kategoria D 

HARJAKOSKELO 
Mergus cucullatus (R) 
(-/-, 1/1' -/-) 

14.-29.5., 4.6., 8.7. ja 14.8. Pi Pere Pyhäjärvi +2kv 
k (v) (Ri ikka Nevalainen, PN) 

Havainnon on tulkittu koskevan samaa yksi löä, joka 
oleili Tampereen lidesjärvellä vuosina 2006 ja 2007. 
Se havaittiin vuonna 2008 jälleen myös lidesjärvellä 
aina marraskuulle saakka, mutta tätä havaintoa ei 
ole käsitelty RK:ssa. 

HYLÄTYT HAVAINNOT 
Havainnon hylkääminen ei välttämättä tarkoita, että 
määritys olisi virheellinen, vaan että havainnon do
kumentointi ei riitä havainnon hyväksymiseen. 

JÄÄKUIKKA Gavia adamsii (A) 11.5. Orivesi 
Eräpyhä 1 3kv kiert 

PUNAJALKAHAUKKA Fa/co vespettinus (A) 
9.10. TaAspinniemi 11kv m S 

LAPINUUNILINTU Phyl/oscopus borea/is (A) 
20.6. Kangasala, Ruutana 1 Ä 

Kiitokset 
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dyllisiä täsmennyksiä. 
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Pirkanmaan. 5. ja ensimmäinen. syksyllä /a
vattu palsasirri nosti Lokkisaaren kablaajien 
kokonais/ajimääräksi 34. Lokkisaari on ebdot
/omasli Pirkanmaan paras kab/aajien /eväb
cöwpaikka. Kuva© Olavi Kalkko. 
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