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Pirkanmaan harvinaisuudet
1995

20.6.1992 Virmt Vermasjiirvi Miinr.diin/ahti (K.
Tulijokililm. RM).
16./8.8. 1992 Juupajoki Kokkila - Orivesi
Savonkylä ja Aakkola ( EA).

Rainer Mäkelä, Seppo Aro, Mika Ohtonen, Kari Tornikoski

T

ässä katsauksessa käsitellään Pir
kanmaalla vuonna 1995 tehdyt
havainnot harvinaisista lintulajeista. Maakunnalle uutena lajina tavattiin ruostesorsa. muita huippuharvinai~u u ks ia edu$tivat Pirkanmaan toinen
kääpiöhuitti ja viiksitimali. kolmas ja
neljäs palsasirri. viides riskilä sekli kuudes pikkuhuitti ja mustaotsalepinkäinen. Vuosi oli keskimääräistä parempi
kattoha ikarallc, hannaasorsalle, muuttohaukalle. viiriäiscllc, sepelmstaalle ja
vuorihempolle. Kokonaa n kateissa olivat puolestaan haahka ja rastaskerttunen .

Katsauksen lukusarjat
Katsauksessa on lajinimen jäl keen kolme lukuparia. jotka ilmaisevat havainto- ja /yksilömäHriin tiettyinä ajanjaksoina. Ensimmäinen lukupari käsittää
:~an vuoteen 1976 asti. toinen lukupari
jakson AHK:n toiminnan alkamisesta
vuodesta l 977 vuoteen 1994 (RK:n ja
AH K:n hyväksym iii havaintoja) ja kolmas esiteltävän vuoden 1995. Näiden
lukujen summa on kai kkina ai koina tehtyjen havaintojeniyksilöiden kokona ismäärä. Vnstaavat lukuparit valaisevat ja
selkeyttävät myös useampien lajien kevät- ja syysm uuton aikaista esiintymistä.
Lajitekstissä llll tieteellisen nimen
jälkeen merkitty. kuuluiko laji rafiteettikomiteassa (R) vaiko alueharvinaisuuskomiteassa (A) käsiteltäviin lajeihin. Huom. AHK voi tarvittaessa pyytää
tarkasteltavaksi minkä tahansa PiLY:n
toimialueella j ulkaistavaksi aiotun havainnon.

Lyhenteet
Linnun tarkka ikä merkitiiiin kalenterivuosina: 1kv = samana kalenterivuonna
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syntynyt. 2kv = edellisenä ka lenterivuonna syntynyt, + 1kv
e nnen kuluvaa
kalenterivuotta syntynyt jne. Muut iktilyhentcet : juv = nuori lintu ens immäisessä täydellisessli höyhenpuvussaan. ad
aikuinen. subad = esiaikuinen, pull =
pesä- tai maastopoikancn.
Muut käytetyt lyhenteet: jp = juhlapukuinen. tp = talvipukuinen. vp = vaihtopukuinen, n-puk. = naaraspukuinen. kpuk. = koiraspukuinen. Ä = laulava, k-Ä
= koiw sääninen. n-Ä = naarasiiänincn, r
= rengastettu. Muuttavasta linnusta on
ilmaistu lentosuunta (N = pohjoine n,
NE. NNE jne.). Kääntyvän linnun lentosuunnat on ilmaistu kauttaviivalla (esim.
NEISW). Milloin yksilömäärää e i ilmoiteta, havainto koskee yhtä yksilöii. (v
tai ä) = AHK:IIa/RK:lla on ollut määrityksen tukena linnusta saatu valokuva
tai äänite.
Normaalisti luete llaan ensin kaavakkeen tiiyttäjä (tai linnun li\ytäjii) ja tämän jälkeen aakkosjliljestyksessä muut
havainn oitsijat.

=

se1vi!lää, olisiko joella useampi pikkuuikku. He tapasivat e nsin Puronsuun
edustalla (kuten myös 23. 11 .) yhden
linnun ja kaksi tuntia myöhemmin 2.2
kilometrin päässä Kirkkojärven suulla
eri linnun. Havainnoitsijat
pitävät
mahdottomana, että lintu olisi tänä aikana s iirtynyt paikasta toiseen. Viinikanlahden ympäristössä havainto oli jo
viides (vuosina 19X5- 199ll). Edellistalvena pikku-uikun onnis tui talvehtia sie llä. Kummallakaan havaintopaikalla ei
e tsinnöistä huolimatta tavattu lintuja
vuoden 1996 puolella. joten ilmeiseltä
vaikuttaa lintujen rnenehtyminen kovi en pakkasten aikaan. Kuten jo vuoden
1993 harvinaisuuskatsauksessa tuotiin
esille. on hyvinkin mahdollista. että
näissä havaintosarjoissa kysymys on
samoista yksilöistä.

PIKKU-UIKKU Tachybabrus mficollis (A) (5/5,36/38,2/3)
Syksy-ta h•i

(5/5.3:1/36.2/3)

29. 10.-25. 12.
1cunpt' re ViinikanlahtiRatinwl sm•wlfo jul'ltp (SJu ym.).
23.11.-12.12. Hiimeenkyrii Pappilanjoki enim. 2 jtn•/Jp (HKo. JuP).
Havainnot tehtiin Pirkanmaan perinteisimmiltä pikku-uikkujen syys- ja talvipaikoilta. Pappilanjoella pikku-uikku
tavattiin
kahdcksannen-yhclekslinnen
kerran (vuodesta 19XO Hihtien) ja nyt jo
viidentenä ta lvena peräkkäin. Kahden
yksilön talvehtimincn paikalla selvisi.
kun havainnoitsijat soutivat koko jokiosuuden ylhäältä alas aikomuksenaan

Havainnot ovat vuoden 1992 ainoat.
Virroilta havainto on ensimmäinen kattohaikarasta, samoin Juupajoelta. jossa
on kyse juuri edellä viitatusta. maakunnan myöhäisimmästä ja ainoasta selvästä syyshavainnosta. Orivedellä on aiemmin yks i havainto neljiin yksilön parvesta toukokuulla 19HX.

PIKKUJOUTSEN Cygnus bewickii
(5n ,561443,417)
Kevät
(517 ,3 1/38,3/6)

21.4. Hiimeenkyrti Sarkkilml)iirvi 1ad
ja 2 2kv (HKe ym.). 23.4.- 1.5. Kuhmolahti Tervajärvi 2ad (TLe ym.), 6.5. Wtm ma/a Liekovesi ad (EKe, OL. JM. MM -K.

KATTOHAIKARA Cico11ia cicmua

29. 10. Lempäälä Ko rtese/W lkv (T/1).
Kevään osalta jokseenkin keskinkertainen esiintyminen ( 1990-95 ka. 4
yks./kcvät). Näillä kaikilla paikoilla
pikkujoutsen
tavattiin
kevätmuutolla
toistamiseen. Hämeenkyrö on pikkujoutsenhavaintojen
suhteen
Pirkanm aan kärkikunta, jossa tehty havai nto
oli nyt jo 13. kunnasta ( 17 yks.). Yksilömäär'JIIisesti selvästi enemmän lintuja
on kuitenkin nähty useammassa muussa
kunnassa vuosien 1992 ja -93 poikkeuksellisten syysmuuuojen
seura uksena.
Muutoin syysesiintymisen yleistä kuvmt
vastaa keskimäärin 1-2 havaintoa/syksy. Tämänkertainen havainto Lempäälästä oli kunnan kolmas.

(71 13.32/4X,4111)

Edellisvuoden e nnätykseen (9 hav./
16 yks.) ei nyt yllctty, mutta silti toiseksi
paras vuosi toistaiseksi k;isiteltyjen ja
hyväksyttyjen
havaintojen
valnssa.
Äe tsästä ja Parka nosta havainnot ovat
näillä näkymin ensimmäiset. Salokunnan peltoalueella tavattiin myös cdelliskcväiinä ( 14.- 16.05.) 3 yksilöii ja sieltä
on lisäksi
havai nto elokuulla 1992.
Tämä j a Parkanon havainto ovat ajankohdaltaan harvina islaatuisia, sillä muutoin tapaamiset keskittyvät puhtaasti
kevätkaudclle, näistä neljä huhtikuulle.
pääosa toukokuulle ja kesäkuun alkuun.

Sentään yksi havainto, joka oli ensimmäinen sekä Nokialta että Ylöjärveltä.
Laji onkin täällä melkein todennäköisempi napsia muuttolennossa kuin paikallisparvesta, s illii m aakunnasta löytyy
oikeastaan vain kolme säännöllisesti
suurempia määriä metsähanhia kerääväli paikkaa (Urjalan Kmtejärvi, Äetsän
Kiviniemi ja Suodenniemen Koivuniem cnjärvi). Lyhytnokan tunnistaminen
lennosta j a yleensäkin vaatii kuite nkin
harjmmtumis ta ja kokemusta hanhien
määrittämisestä, mutta onnistuu kyllä
he lposti, mikäli linnun pääsee näkemiiän riittävän läheltä ja myötävalossa.
Tärkeätä nn huomioida suhteessa metsiihanhiin (johon useimm iten aina vertailu) linnun koko. noka n muoto ja väri tys sekä selkäpuolen ja pyrstön viiritys. Metsiihanhien nopean päämuuton
aikaan kannattaisikin hakeutua sellaisille paikoille (kuten Hämeenkyrön Sarkkilaan), jossa mahdollisuus päästä myös
määrittämään linnut on usein hyvä.

TUNDRAHANHI A.albifmns (3/
3, 110/5519,5/5)
Kevät

(A) (7/13,33/49,4/11)

22. -23.5.
Haitlin en
Rekikoski/Äetsti
Kiimmiikkä 2 (t •) (.IM. MD. PMu. Eero
Raho/a), 3.6. Juup<l)oki Kokkila aamulla 3p ja illalla fp (JMa, HKal ). -1.6. Äetsii
Keikyii Viliitä 5 ( t•) (JM). 19.7. l'arkmw
Linnajän:i (v) (S.A/amettii/iililm.RM.
MO) .

nykkii- ja piipparitiedon viilityksel/ii
bOIIf:Ottuna Yltijiin•i Metsäkylä klo
15.45 (HKe).

ST).

Syksy
( -/-.25/405, 111)

Kevät-kesä

Hyväksytyt havainnot
Accepted records

myöhäisimmät kaksi kesäkuun viime isellä viikolla. Vuonna 1995 kattohaikaroita tavattiin Etelä- ja Keski-Suomessa
jälleen varsin paljon (pclkästäHn huhtikuun puole lla n.20 yks.). muua vuosien
-93 (n.300) ja -94 esiintymistii jiiätiin
kuitenkin selvästi.

LYHYTNOKKAHANHI

(-/-,39/131 ,4/4)

16.4. Wtlkeako.rki Saarioisjiin•i 1p ( RVil.
J.Kallio). /8.5. Wmmw/a Keskistenjän•i
ad (JM). 21.5. Valkeakoski Miilkiiiinen
Horkkal Hallula Vanajanselkä ad. /tiftti
NE klo 6.05 (Tit. RM). 7.6. Äet.1·ii Keikyii
Villi/ii ad. /tiltti SW klo /9.15 (JM).
Syksy

(3/3,80/5394.111)

1.-3.11. Lempiiiilii Korteselkä Iho (Tlt
ym. ).

Vaisuhko tundrahanhivuosi myös keväiin osalta. Kesäkuun puolella tundrahanhea ei ole aiemmin maakunnassa
Syksyn havainnossa kyse on
nähty.
lähinnä sattumasta, koska sääolo~uh teet
eivät tälläkään ke1taa olleet otolliset
sumten joukkojen harhautumiselle näin
länteen. Yleensä syksyllä tundrahanhia
nähdään joko vähän enemmälti tai ei
laisinkaan.

Anser

brachyrhync/ws ( A) (-/-,15/42.1/1)

RUOSTESORSA Tadoma ferruginea (R) (-/-.-/-,1/1)

Kevät

(-/-.13/34.1/1)

24.4. Nokia •·esitomi NE metsiihanhipwwssa klo 15.35 (MO, SA. TK. MK.
OL. RLii, AO, PSa) ja sama pa11'i kiin-

211.7. Kan~asala Kirkkojiin ·i klo 13.5715.43. lähti NNW (••! (TLe ym.).
Vuonna 1995 maakunnassa yllättäen

kokonaan näkemättä jääneen nsusorsan korvasi hyvinkin tämii kai vattu lisä
Pirkanmaan lajilistaan ja varma~ti monen mielestä juuri potentiaalisimmalta
paikalta. Teemun silmiin lintu osui, kun
hän biologian tenttikirjoja pihalaiturillaan lukiessaan päätti meidän harvojen
onneksi vilkaista välillä myös järvelle.
Linnun onnistui bongaamaan alle kymmenen henkilöä. Havainto oli lajista
vuoden toinen maastamme (ensimmäinen 14.6. Korsnäs Si\dra Björkön), jonka jälkeen se havaittiin elo~syyskuussa
vielä kahdeksan kc11aa: 1.8. Hailuoto
Pöllii. 4.8. Pori Yyteri (2 yks. ). 19.8.
Arijärvi Viliikkalanjärvi (2 yks.). 20.8.
Pattijoki Yrjänä. 2 1.-22.8. Kuusamo
Kirkonkylä. 9.9. Hanko lintuasema ja
10.9. Korppoo Junno.
Ruostesorsa on vuode n 1995 loppuun
mennessä tavattu Suomessa 55 kertaa
havaintojen koskiessa yhteensä 1ti3
yksilöä. Ensimmäinen havainto on EspooMa 9.7.1887. Seuraavat seitsemän
havaintoa tehtiin tämän vuosisadan alkupuole lla. jonka jälkeen se tavattiin
1950-luvulla kolmasti ja 1960-luvun
alkupuolella neljästi. Vuositasolla ennen
1990-lukua ennätyksell iscsti ruosteso rsia nähtii n vuonna 1970 (yhteensä viisi
havaintoa II yksilöstä). Tästä eteenpiiin (vuosina 197 1- 1984) laji on tavattu lähes vuosittain. yhteensä 19 kertaa
(yht.24 yksilöä) (Solonen 1985). Vuosilta 1985-89 ja 1991 -93 ei ole kuitenkaan ainuttakaan RK:n hyväksymää
havaintoa. l nvaa~ioluonte i set harhautumiset näyttäisivät olevan yleistymässii. vai onko vain sattumaa, että 1990luvulle o n osunut nyt jo knlmc useamman
havainnon
esiintymisvuotta:
vuonna 1990 tehtiin 5 havaintoa 7 yksilöstii ja vuonna 1994 nähtiin huikeat
yhteensä 6 7 yksilöä.
Havainnot keskittyvät syyskesään.
Vuosien 1983-95 havainnoista neljää
lukuunotta matta kaikki ovat ajalta 8.7.9.9., pääosa heinäkuun jälkipuoliskolta
ja elokuulta. Vuoden 1994 ennätysesiintymisessii (kolmea ajalla 2 1.05.- 12.06.
nähtyä lukuunottamatta) varhaisin havainto tehtiin 12.7. ja kaikkiaan tästä
etecnpiiin nähtiin he inäkuun puolella
noin 50 lintua. Elokuulle riitti vielä 10
havaintoa ( 14 yks.), näistä myöhäisin
22.X. Kaikista myöhäisimmät havainnot maastamme ovat vuoden 1995 havainnot Hangosta ja Korppoosta.
Pääosa havainnoista on rannikkoa-
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vähemmän. Lempäälän koirashavainnoissa on kyse samoista yksilöistä. Pälkiincell;i harmaasorsa tavattiin ensimmiiistä kertaa. SuodcnniemelHi ja Äetsiissä toisen kerran. Hämeenkyrössii ja
Lcmpäiiläs~ä nähdyt olivat neljännet
kunnista .

ALLIHAAHKA Polystictastelleri(A )
(3/3.21/38.3/11)
Syksy-ta lvi
( 1/1. 14116.3/1 1)
2.1. Virral Herraskoski 2kn alajuoksul/a
ja 2kv yläjuoksulla (MO, f!Kal. AO),
27.11. Tampere Ruholu/ Pit*kala Pyhiijiin·i 2k4n-puk. (RM. PSa).
Ensi kc11aa Virroilla !avatusta allihaahkasta tulkittavissa kaksi havaintoa
syysmuuiloon -94 liittyen. jolta aiemmin joulukuun 19. päivältä yksi havainto Valkcakoskclta. Tuona samaisena.
utubena ja kylmänä itä-koillismulisena
pa1vana (ihantcclliscna allihaahkojen
harhautumiscllc tännekin) tarkastettiin
sulia muuallakin mutta tuloksetta. Pyhäjiirven havainnossa kyse on suurimmasta Pirkanmaalla havaitusta syysparvcsta. Kyseisenii päivänä vall itsi voimakas
matalapaine ihituulinccn. joka pysiiylli
ennätyksellisen
paljon
allihaahkoja
poikkeuksellisen suurissa parvissa etupaas~ä
ltii-Suomen
vesistöreitcille.
Kaikkinensa havaintoja tehtiin noin 55
yksilöstä. Pyhäjärven havainto oli tlimiin ryntiiyksen liintisin. Rynni>tyksen
ajankohta n1i tavanomaista varhaise mpi . esim. Pirkanmaalta ei ole aikaisempia marraskuisia havaintoja kuin yhi.

. --~-- ~

:.::~~:~~it1t~:~~~2t;::~-~~~r?:::tfit!f.~?7:
Syksyinen keräkurmitsa; hyvin harvinainen näky Pirkanmaalla. © Reijo Lähteenmäki
lueilta. Sisämaaha11kin 111()stesorsa harhautuu helposti. kuten mm. vuoden
1994 ennätysesiintymisen II havaintoa 24 yksilöstä osoittaa. Suurin maassamme nähty parvi havaittiin sekin sisämaassa, 11 yksilöä 15.7. 1994 Siilinjärven Raasiossa. Vuosilta 19!!3- 1993 si~ä-
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maasta on kaksi havaintoa: 2 1.5. 1984
Kuusamosta ja 13.8.1990 Al1jiirve ltä.
Ruostesorsa on ollut taantumaan piiin
esiintymisalueillaan Mustanmeren ympäristössä pitkälti ehnympäristöjen kuivumiscn seurauksena. Harhautumisia
pohjoiseen onkin edeltänyt pesimiialu-

HAARAHAUKKA Milvus
(A) (5/6.27/27.1 /1)

migran~

Kevät-kesä
(3/3.22/ 22,212)
23.4. Kangasala. Huutijiin>i ad 111 (KE.
MRa ). 6.5. Ori1•esi Hirtolahti ad NNE klo
14.49-14.54 (MO. AO, JR. JaV).
Yhdestä kahteen yksi löä näyttää olevan jo vakio vuotta kohden. Oriveden
lintu niihtiin pinnarallin tiimellyksessä.
havainto oli toinen kunnasta.

MUUTTOHAUKKA Falco peregrinus (20/20,56/56,4/4)

eilla usein pitkään jatkunut poikkeuksellisen kuiva sääjakso.

HARMAASORSA Anus strepera (3/
3,24/33,5/9)
Kevät

(3/3,23/32.5/9 )

16.-17.4. Hiimeenkyrö Sarkkilanjiirvi k
(v) (JR. HP ym.), /8.-20.4. Suodenniemi Koil'tmiemenjän•i kn (RM.Tlt.TJP).
20.4. Aetsii Villi/ii k (RM. 111). 24.-25.4.
Lempiiiilii AltTialanjiinoi 2k/n (ST. PS.
EKe. AO. MO), 2.5. Piilkiine Kukkola

Viihiijiirvi kn (M.I, }.Nummelin. .!Ha.
VKa ym.). 4.-6.5. Lempäiilii Vettenmaa
enim. 2k (111 ym.).
Yksilömäärältään jälleen uusi ennätys. sillä edellisvuoden ennätykselliset
viisi havaintoa kil~itti yhden yksilön

Kevät ( 15/1 5,35/35.3/3)
14.4. Hämeenkyrö 1/wkko/a ad m (HKe.
PS), 20.4. Äetsä Villi/ii ad kieri. klo
17.45-17.46. liihli N (JM. MD, Veikko
Lindqvist). 21.4. Nokia vesitomi ad NNE
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klo 14.35- 13.45 (JoS. OL. RM, AO. MO.
JR, AU).
Syksy
(5/5.2 1/2 1,1/1)
29.9. Äetsä Keikyii Villi/ii ad kieri. klo
7.45-8.20 (JMJ

VIIRIÄINEN Colllmix coturnix (6/
6,10/11 ,9/9)
9.- 10.6. Orivesi Hirtolahti Ä (MO Ym.).
19.6. Vammala Keskistenjärvi Ä taivaalla N klo 01:30 (HKe, LK, PSe. PS. Ja V),
20.6. Orivesi Uilterla 2 Ä (VN), 21.-24.6.
Ikaalinen Tevaniemi Miellinen Ä r (Tlt.
RM. ST ym.). 23.6.- 12.7. Virrat KoronkyläÄ (AaH. MO). 26.6. Vilppula Kollw
Halla-aho Ä (KVo), 28.6.-3.7. Hiimeell·
1...-yrii Haukijän·i enim. 2Ä (JuP ym.),
29. 6.·11.25.7. Valkeakoski, Ritmla Ä
(RVil ym.), 10.7. Ori1·esi Hirrolahti Ä
(MO), 12.7. Vilppula Rajakangas Ä
(MO).
Nykyoloissa poikke uksellisen runsas
esiintymine n maakunnassa, kuten muuallakin Suomessa. Pirkanmaalla havaittiin puolet siitä määrästä. joka on ha·
vaittu aiemmin viimeisen 30 vuoden
aikana. Yhteensä eri puolilla maata il·
moitettiin kuullun noin 70 yksilöä. Näin
paljon viiriäisiä ei ole PLV:n mukaan
Suomessa rekisteröity ainakaan tällä
vuosisadalla. Syynä poikkeuksellisee n
esiintymiseen lienee ollut touko-kesä·
kuun vaihteen lämmin kaakkoinen ilmavirtaus.
Pirkanmaalla tavatuista Keskistenj lirven havainto on erikoinen. Lintu oli
havainnoitsijoiden mukaan ollut ylile nnossa ja pylpyttänyt samalla jatkuvasti.
Orivedellä havainnot os uvat kaikki
melko pienelle alalle. Näissä tulkitaan
kyseessä olleen kuitenkin vain kaksi
koirasta, vaikka sanottua ei ole, elieikö
kohnestakin olisi voinut olla kyse. Vilppulan havainnoissa päädyltiin yhteen
liikkuvaan lintuun . Näiden havaintopaikkojen väli on linnuntietä vain 3
kilometriä. Viiriäisen kohdalla saattaa
tulla yksilömliärissä helposti ylilyötejä,
koska linnut vii htyvät usein pitkään
alueella ja saattavat ri stei!Ui laajalti ja
ylittää metsäalucitakin pellolta toiselle,
jolloin ne helposti summataan eri linnuiksi. Tämä pätee myös rui•riilikän
kohdalla. Ikaalisten yksilö on e nsim·
mäinen rengastettu Pirkanmaalla.
Viiriäinen on viime vuosis adalla ollut
kirjallisuustietojen mukaan selvästi ylei·
sem pi ja kuulunut säännöllisesti pesimä·
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linnus!llomme. 1800-luvulta tunnetaan
Suomesta 20 pesä- tai poikuehavaintoa.
Tällä vuosisadalla laji on taantunut voi·
makkaasti. Syynä on pidetty voimakasta metsästystä muuttoreittien varsi lla ja
talvchtimisalueilla etenkin Välimeren
maissa. Lisäksi maanviljelyksen tehostuminen on, kuten misrääkälläkin. sel·
västi heikentänyt lajin elinmahdolli·
suuksia. Nykyisellään viiriöisen esiinty·
minen Suome n pesimiilinnustossa on
epäselvää. Laji on toistaiseksi luokiteltu
Suomen pcsimälinnustosta hävinneeksi.
Pesintä on tällä vuosisadalla varncistettu
vain kuusi kertaa, viitneksi 1953 Kuortaneella ja 1976 J yväskylässä.
Viimeisen 30 vuoden aikana viiriäisiä
on tavattu maassamme vuositasolla 2·
25 yksilöä. Parhaimmat vuodet e nne n
vuoden 1995 ennätysesiintymistä ovat
olleet 1975, 1986 (20 yks.), 1989 (25
yks.) ja 1990 ( 16 yks.). Havaintomääriss ä on nähtävissä viime vuosina vakiintumincn yli kymmeneen yksilöön/
vuosi.

KÄÄPIÖHUITTI Porzmza pusilla
(R) (-/-,111 ,1/1)

14.6.-1. 7. Vammala Keskistenjä111i Ä (ä)
(RM, JLeh ym.).
Vuoden superrariteetti maakunnassa!
Kesällä 1995 maassamme havailliin
poikkeuksellisesti peräti kolme kääpiöhuittia. Vammalan lisäksi Joensuun Hiiytiäistcn kanavan suistossa ja Pietarsaaren Krökössii. Vammalan havainto oli
vasta kuudes Suomesta mutta jo toinen
Pirkanmaalta aiemman havainnon o l·
lessa Viljakkalan Onkimusjärveltä kesäkuulla 1984.

PIKKUHUITTI Porzana parva (R)
(1/1 ,4/4,1/1)
6.-7.6. Vilppula Kiikijiilvi k·Ä (TiE.
J.Esko/a ym.).
Molempien rarihuittien löytyminen
samana kesänä oli kova juttu! Kun maakunnan neljä ensimmiiistii havaintoa
olivat hyille runsaasti sopivia paikkoja
tarjoavan Keski-Hämeen puolelta (Vai·
keakoski, Viiala. Toijula. Viiala). ovat
näitä seuranneet havainnot tulleet ehkä
hieman yllätykscllisemmistä paikoista.
Vilppulan havaintoa edelsi vuonna 1993
Sahalahden Kirkkojärven koiraslintu.

LIEJUKANA GaBinula c hloropus
(24/24.42/49,2/3)

21.4.-kesiikuu
Tampere Vaakkolwnpi
2p (monet). 24.4. Vammala Vaiaja lp
(T/r, RM, JR ).
Liejukana pysyy Pirkanmaan oloissa
tasaisen kovana rarina, vaikkakin on
ollut lähes vuosittainen J960-luvulta
lähtien, onpa pes intäkin vannistettu
ne ljästi. Parhaimpana vuonna (1975)
on tehty 6 havaintoa. Vaakkolammella
tapahtui naurulokkiyhdyskunnan suojissa hyvinkin ilmeinen pesintä. mutta se
jäi valitettavasti varmis tamatta. Paikalla käytiin säännöllisesti poikuettakin
etsimässä, mutta mitään ei ilmennyt.
Olis iko pcsintä epäonnistunut? Havainto oli yhdeksäs Tampereelta ( J4 yks.) ja
yllättäen vasta ensimmäinen Vaakko·
lammelta, joka naurulokkeineen on
ihanteellinen ··puist ulammikko.. pesi·
mistä ajatellen. Tampereen kaupunki·
alueen reunoilla myös Hännälän Vähä·
lammi. Iidesjärvi ja Toh lopinjärvi tarjoavat sopivan pesimäympäristön liejukanalle ja ne kannattaakin tarkastaa
säännöllisesti atrappia avuksi käyttäen.
Vammalan kuudes havainto on pellon
keskellä olevalta tulvan laajcntamalta
lamparcelta.

KERÄKURMITSA Charadrius mo·
rineUus (A) (8/2 1,7/8,3/3)
Kevät(3/ 16, 1/2,2/2)
16.-1 7.4. Hämeenkyrö Sarkkila ad tp
(v) (JLi ym.), 19.5. Oril'esi Oripohja ad
kiert. (MO).
Syksy (5/5,6/6. 111 )
16. 9. Äetsä Villilä lkv (JM).
O soituksena tiimiinkin lajin harvinaisuudesta maakunnassa e i aiemmin ole
tehty kolmea havaintoa vuoden aikana.
Esiintyminen oli näin ollen ennätykselli nen. Yksilöitä on tosin nähty enemmän
parin
kevätparven
muodossa
2 1.5. 1967 (6 yks.) j a 22. -24.5.1968 (!!
yks.) Yläjärven Mutalassa. Sarkkilan
havainto on e nsimmäinen Hämeenky·
röstä ja melkoinen y llätys näin varhai·
sessa vaiheessa. Havainto on toiseksi
aikaisin Suomessa (varhaisin 6.4. 1967
Kotka). Myös Orivedellä kertikurmitsa
nähtiin ensimmäistä kertaa, mutta Äet·
siisssii tapaaminen oli Kokemäenjoen
varrcsta jo neljäs syksyinen (vuodesta

1984 alkaen).

Syksy (?,! X/40. 1/2)
8.-10.8. Tampere Lielahti 2 Iho (Tit,
PMe. RM, AU, PU).

mista, elokuulla kaksi ja pääosa eli kahd<!ksan varsin ta~ai sesti syyskuulle ja·
kautunccna. Kaksi myöhiiisintä havaintoa on tehty 4.-5.10. 1987 PukkiJan
Kanteleella ja 17.10.1992 Mietoisien
Mynälahdella !avatut linnut. Useammin
kuin kerran on palsasirri nähty kolmasti
Korppuon Jum10ssa ja kahdesti Utiissä.
PukkiJan Kanteleella sekä Äctsän Mc::s·
kalassa. Lisäksi kuntatasolla kolme ha·
vaintoa löytyy Lappeenrannasta. Havainnoista kymmenen on sisämaasta.

JÄNKÄSIRRIÄINEN Limico/afalci-

PULMUSSIRRI Calidrisalba (?,?, !/

nel/u.l· (14/18,31/79,2/2)

1)

Kevät (5/5.16/61.1/1)
13.6. Äetsii Villilii ii (JM).

Syksy ('?,'!,1/1)
26.8. Tampere Lielahti lp (PS).

KARIKUKKO Arenaria inteljlres
(?,66/1 10,2/3)
Kevät (?.48nO.III)
8.6. Orivesi Oripohjanjiilvi lp (MO).

Syksy
(9/13. 15118.111)
27.-JUI. Nokia Kaawpaikka l h
RM, AO, MO. JaS ym.).

MUSTAPYRSTÖKUIRI L imosa Ii·
(PSa,

PALSASIRRI Calidris melanoros (R)
(-/-,212,2/2)
4.5. Sahalahti Töykiinii + 1k1• tulvalam·
mikolla klo 20. 15-20.35. liihti t: (MO.
AO), 21.-23.5. Tampere Uelahti +1kv
(v) (AV. E. , L. ja J:Pelton en, PMe ym.).
Peräti kaksi havaintoa. joiden lisäksi
vuoden 1995 ainoat kaksi muualta maas·
tamme samalta <yanjaksolta: 10.5. Li·
minganlahdclta j a 18.5. Korppoon
Utöstä. Havaintojen yhteismäärä on
uusi ennätys maastamme. Aiemmat
kaksi havaintoa maakunnasta ovat Äet·
sän Meskalasta 22.5 .19!!2 ja 25.5. 1985.
Palsasirri on nyt havaittu maassamme
yhteensä 37 kertaa. Ensimmiiinen ha·
vainto on Porista 2!!.5.·1 .6. 196!!, jonka
jälkeen sitii on vuodesta 197 1 liihtien
nähty varsin tasaisesti: -7 1 (2). -72 (2).
-74 (1 ) . -75 ( J ) , -77 (2). -79 ( 1), -81 ( 1).
-!l2 (1 ) . -84 (3 ), -!!5 (2), -86 (3 ). -87 ( 1),
-S8 ( 1), -90 ( 1), -9 1 ( 1), -92 (2), -93 (1 ) .
-94 (3).
Kaikissa havainnoissa on kyse oHut
yhdestä yksilöstä. Havainnoista varhaisin on jo 14.-15.4.94 Korppoon Jurmossa nähty lintu. Lisäksi huhtikuulta tun·
netaan 30. päivältä kaksi havaintoa.
Kevätmuuttoon liittyen useimmat ha·
vainnot ovat toukokuu!ta ( I I ). niiistä
seitsemän kuun puolivälin jälkeen. Kesäkuun alkupäiviltä on kaksi havaintoa.
Syysmuuton
aikaisista
havainnoista
varhaisin on 24.6.1974 Lappeenran·
nassa nähty. Heinäkuulla on viisi tapaa-

IIIOSa

(A) (7/7,21 /22,3/3)

Kevät (5/5.2 1/22.3/3)
25.4. Lempäälä Ahtialanjiirvi (ST). 1.5.
Kuluuniahti Telwmiemi (v} (TLe ym.).
22.5. Äetsii Villi/ii (JM, MD, Veikko Liml·
qvist).
Mukavat kolme havaintoa jo senk m
takia, ettei vuonna 1994 mustapyrstii·
kuirista tehty ainuttakaan havaintoa.
kuten 1990-luvulla ei myöskään vuosina
1990· ja -91. Mikään varma ei tiimä laji
vuositasolla Pirkanmaalla siten ole ollut
vielii 1990-luvullakaan, joka osaltaan
johtuu sopivien ruokailumaiden vähyydestä j a osaltaan siitä. että laji on muu·
lenkin varsin nopea liikkeissään. Ha·
vainnot koskevatkin useimmin lyhyen
aikaa kosteikon lietteillä viivähtäviä tai
yllä kierteleviä lintuja.
Varmuudella vain kerran mu~tapyrs
tökuiri on ollut paikallisena pi tempään
kuin päiviin.
Suvereeni ykköspaikka
tämän laj in näkcmiselle Pirkanmaaliu
on ollut Ahtialanjärvi, jossa se havaittiin
nyt jo 9. ke1Tan. Kuhmalal1delta havainto on ensimmäinen (tosin tiedossa on
yksi AHK: Ile il moi ltamaton havainto
keväältä 1993) ja Äetsästä toinen.
Villiiän lintu viivähti kesän kynnyksellä yllättiicn syntyneiden poikkeuksellisten. la;yojen tulvien synnyitämi llä
mullos lietteillä.

LAMPIVIKLO Tringa stagnatilis (A)
(·/-. 10/1 2, 1/1 )
Kevät (-/-,9/J 1.1/1)
22.-31.5. Äetsä Villilä (JM, SA. MD.
Veikko Lindql'ist).

Tulvien ansiota oli tämäkin. vuoden
tauon jälkeen Pirkanmaalla tavattu lam·
piviklo. Havainto on Äetsil~tä ensimmäinen. mutta ei välttämättä koske
yhtä lintua. sillä laji havaittiin ctsinnöistä huolimaHa tänä aikana vain kolme
kertaa.

HEINÄKURPPA Galli11ago media
( 14/l6,6 l/82.717)
Syksy
( 11113.60/81.717)
2.9. lfiimeenkyrö. Sarkkilcmjiirvi 2p
(HKo, RM, AO. MO Ynt.). 7.9. Ruovesi
Jiiminkipohja lh (MO, HKal, AO), 12.·
14.9. Tampere Hatanpiiii Iki' (v) (SA.
RA ym.). 12.9. Tampere Lielahti (S T).
19.9.
1iunpere
lidesjiirvi
1p
(A. TiihtiiUmlilm.AV). 24. 9. Kanga.mla
Siikkiiliinjiin•i lp (KE. MRa).
Havainnot tun1ilta kurppapaikoilta
(Ruoveden havaintoa lukuunoltamat·
ta). tosin päämuutonaikaisesta ajankohda~la viikon-pari k.:skimääräistä myöhemmin. lidesjärven hevoshaa~sa heinäkurppu havaittiin vuodesta 196H läh·
tien nyt jo 13. kerran (yht. 16 yksilöä).

ISOLOKKI Larus hyperboreus (A)
(4/4,41146,3/3)
Kevät

(4/4,26/29,3/3)

27.2. ja 3.3. Lempäiilii Liponselkii +3kv
(RM, Tlt, ST. RVil ym.), 2.. 4., 6. ja 15.3.
l.empiiiilii Liponselkii 2h (ST, MJii. MK.
JLeh, RM. HP. PSa), 5. ja 7.3. Tampere
Viinikantahti +3/.:1' (S1: MK, OL. RM.
I'Sa. SJu, TK, HKe. JR), 14.. 18., 20.. 23.
ja 25.3. 1iunpere Viinikanlahti 2kv (ST),
20.3. Pirkkala Pappila Pihlajaniemi/
Nokia Pappilanselkä 2h, lähti NE klo
17:50 (RM). 14.4. Nokia Pappilanselkä
2kl> (RM, OL. PSa).
Havainnot tutuilta lokkien keväisiltä
yöpymis- ja kerääntymispaikoilta Pir·
kanmaalta. Päivisin isojen järvien selillä
(mm. Vanajanselkä, Pyhäjärven Sorvan· ja Vakkalanselkä. Näsijärvi sekä
U ingelmävcsi) tai Tampereen ja Nokian
kaatopaikoilla oleskele vat lokit saatta·
vat vaihtaa yöpymiskohdetta. josta esi·
merkkinä lie nee samaksi yksilöksi tulkittava! havainnot +3kv linnusta Lempäälästä ja Tampereelta. samoin kuin
2kv linnusta Lempääliistä, Tampereelta
ja Pirkkalasta. Nokian havainnossa
14.4. kyse on jo selvästi erotellavien
pukutuntomerkkienkin perusteella eri
linnusta
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LINTUVIESTI 112001 (26. vsk)

LINTUVIESTI 112001 (26. vsk)
LAPINTIIRA Stema paradisaea (A)
(7112,25/3 1.2/2)
24.5. Nokia Viho/a NE klo 6.33 (RM).
25.5. Ylöjärvi /lmari11jiirvi +2h- ( RM.
KP. PSa. AV. PV ym.).

MUSTATURA Chlidmzias 11iger (A)

Ranta-Koil·isto 2 ( KE). 25.5. Äetsii/
Hu i/linen Keikyii Pihlal'a (RM. PSa). 1. 6.6. Hämeenkyrö Pentinmaa (HJii).
27.-30.7. Juupajoki Huliptt.\ Iki> (TiE,
J.Esko/a). II .12. Vii Kk. Kallioimm J
(KA ). 22. 12. Sahalahti Tursola 7 (1'Le)
ja 3. 1.1996 8 (TLe). 23.12. Kangwala
k/.:. ed. I'UOtisella ruok. (TLe ).

(417,1211 3,2/2)

TURTURIKYYHKY
25.5. YWjiiiTi llmari11järvi +2kl' (AV.
KP. PU y m.). 4.6. Valkeakoski. Rin•alan·
selkä jp (OH).

RISKILÄ Cepphu.1· g ry/le (A) (1/1.3/

TURKINKYYHKY S treptopelia decaocto (7/8,57175,7/16)
18.4. Sahalahti Tursola 2+1 (JS). 5. 6.5. Kangasala Kk. kn re1·.. myös Ä (EKe.
OL. A O, MO. JR, ST). 15.5. Kanga.mla

48

lintuharrastajalle !

VALKOSELKÄTIKKA Dendrocopus leucotos (?,77178,2/2)
15.4. Valkeakoski Rapola11luuju 11 rauhoitetussa tervalepikossa (Jukka Salmi/
ilm. ML). 17.9. Kan~asala lintuasema 11
(01- M. Piirssinen. VT).

T UNTURIKIURU Eremophila alpesrris (A) (?.4/5. 1/3 )

Kevät-k esä

(5/5.25/30.111)

15.-22.5. Piilkiine Kankaine11
T.Martikaine11. MJ, Tlt. RM).

(KT,

Kevät

(?.2/2.1 /3)

JJ.4. Y/iijiin·i 1/marinjiirvi 3p (v ) (PV
\ 'lrl . ).

Pirkanmaan turturcista 2/3 on nähty
näiden kahden kunnan alueella.

Olivat
bongattavana
Ilmarinjärven
ranwpello lla yli tunnin ajan. Edellinen
tunturikiuruhavainto
m aakunnasta on
vuodelta 1990.

TUNTURIPÖLLÖ Nyctea scandiaca

LAPINKIRVINEN Anthus cervinus

Syksy

Vihdoin ja viimein tämäkin laji har·
hautui Pirkanmaalle laajemman lintuharrastajajoukon ihailtavaksi. Lintu uiskcnteli paikalla koko päivä n. Aiemma t
ne ljä havaintoa m aakunnasta o vat Piil kiineeltä 3.5.1956. Pirkkalan Rajasaimesta 1978, Vammalan Vammaskoskes·
ta 1978 ja
Äetsän Kokemäenjoesta
1985. mutta nämä ovat jääneet vain
löytäjiensä näkem iksi. Lisäksi tiedo ssa
on havainto Hä meenkyrön Ky rö sjärveltä 30.4. 19X9, j o~ta ei ole kuitenkaan
toimitettu AHK:IIe tietoja. Niiide n h avaintojen lis;iksi Suo men sisämaasta
tunnetaan vain ne ljä havaintoa. Näistä
ensimmäinen on todella yllätykselliseen
aikaan 16 .1. 19 16 Tammelan Torronsuolta lähdepurosta löydetystä nuoresta
linnu sta. (PLV). Kaksi seuraavaa havaintoa juhlapukuisista linn uis ta sijoittu vat samaan ajankohtaan Pirkanmaan
havaintojen kanssa:
10.5. 1927 Lohjan
Holm ajärvi (PLV) j a 28.4.1 985 Jämsän
Vinnapyh ä. Neljäs risk ilä tavattiin voimakkaiden pohjoismy rkyjen seurauksena loka kuussa 1985 lnar inj ärvellä.
Riskilän esiinty mässä on samoja p iirteitä k uin haahkan kohdalla ja todelmäköisintä lajin näkeminen kevätmuutolla
on Po hjanlahdella tapahtuvaan muut·
toon liittyen Pirkan maan länsiosissa,
kuten e hkä Ptilkäneen havainto a lukuunottam atta
muut havainnot maak unnasta näyttävät osoittavan.

aloittelevalle

Strep topelia

turtur (A) ( 10/ 10,30/36,2/2)

3. 111 )

16..+. Nokia/Pirkkala Pappilanselkä jp
(MO. SJu. RM. AO ym. ).

uraansa

(5/5.5/6, 1II)

25.8. Kangasala Viiiiksy 1ki' (Tl..e ym.).

(A) ('!,?, 111)

7.1. Valkeakoski Kaapelinkulma (JA).

LAPINPÖLLÖ Strix nebu/osa (8/
12.72/90,2/2)
4.9. Orive.l'i Lakkasuo (AO). 2. 12. Urjala Pohjastenkulma (TVälilm. KA).

KUNINGASKALASTAJA A lcedo
allhis ( 16/16,25/25,3/3)

4. -11 .11. 7imzpere Lielahti l h (ST. AU.
PV ym. ).
Havainto tarkastettu poikkeuksellisen ajankohd an takia. Kys ymykses:.U
maamme myöhäisin hava into lajista.
Normaalisti lapinkirvisct poistuvat Suomesta elo-syyskuun aikana. Pirkanmaalla varhaisin lajin syysmuuttohavainto on tehty j o 11 .8., päämuutto
tode taa n yleensä e lo-syyskuun vaihteessa ja myöhäisim mät havaitut ovat
lokakuun alkupiiiviltä.

18.2. -9.4. 7innpere Viinikanlahti-Viinikanoja 2kv 11 (AV ym.), 15.4. Tampere
Viinik<mlahti k (JR). 19.9. Lempi:iiilii
Liponselkii (Tit).

n erea (A) (-/-,5/5, 1/ 1)

HARJALINTU Upupa epops (301

6.7.-11.8. Lempiiiilä flöytämiinoja k (1')
(OH. MK, RM. RVil ym.).

3 1,32/32 ,4/4)
Kevät

(19119.1 4/ 14,2/2)

2.5. Lempi/ii/ii Ahtiala (Tl r. 7: Tawast).
4. -5.5.
Ui11~elmäki
Ui11kipohja
( K.Niemi11en. AO, MO. JRau).
Syksy

( 1 1112. 1811 8.2/2)

4.9. Nokia Koskenmäki lp (MK. RM,
PSa), 8. -12.9. Valkeakoski Kasuri (RVil.
M.Hemmi/ii, A.Suoranta ym.).
Sekli kevätillä e ttä syksy!Hi oli suosiolIisin kelcjä harjalintuje n harhautu miselle
Suomeen.

25.9./993
(LMu ).
Muka va

Tampere

Sallialahti

spondeh avainto

Jm

nuorelle

VIRTAVÄSTÄRÄ KKI Motacil/a ci-

Kerta kaikkisen mukava piristys kesän linnustoon Pirkanm aalla . Lintu ol i
tyypillisen arka, jota e i p urolta löy!Hnyt
miiWlin jos sitä lähti komppaamaan. Piti
vain odottaa suvantokohdassa . jonne se
s itte n ilmaantui ruokailemaan kuin ty hj ;is tii.
Virtavästäräkin
p aljastumisessa o li
jänniä piirteitä. E n simmäisen kosketuksen o le telluun virtavä iskiin sai Ha nnu
Nyström. kun h än 7.5. oli puron varressa
ets is kelemässä mahdollis ia koskikaroja.
Hän havaitsi jo tuolloin suvannon ki villä
ke lta isen vä~täräkin , mutta joutui no peassa havaintotilanteessa ilman kiikareita tyytymäiin vain arvailemaan mistä
saatto i olla kyse. Täs tii mitä selvimmiistä virtavästliräkistä ku ullcena menimme

kiikaritta kulkevaa lintumiestä samalla
manaten RM. Olli-Pekka Liinalaakso j a
M ark ku Kangasniemi heti etsimään lintua. Komppas imme p uron läpikotaisin
pariin otteeseen. mutta lintua ei löytynyt. koskikara sen tään.
Havainto jäi tä llii erää Uihän. koska
o letimme linnun kadon neen purolla.
Näin ei kuitenkaan ollut käynyt. vaan
heinä ku un puolella sai Kari Eischer ilmoituksen puron vmTcssa lomailevalta
mökkiliiiseltä ilm iselvästä virtavästiirlikistii. j oksi myös Uimä maallikko oli
linnun määrittänyt. Paikalle riennettiin
tällä kertaa aiemmasta viisastuneen a.
Lintua jäiitiin odottamaan suvantokoh taan. Melko pian tämä komeus vapautti
arva ilut ja palkitsi odottajansa ilmaantuen vakikivillee n koski korentoja pyydystä m ään.
Aiem min P irkanmaalla on virtavästäräkki tavattu rauhallisella purolla Kurun Hauk.kajoella. Muut havainnot ovat
Nokian Jaakkolasta. Juu pajoen Korkeakoskelta sekä Tampereen Lielahdesta
vuosilta 19 89 ja 1991.
S~iän nöllises t i Uinsi- j a Etelä-Euroopassa sekä Siperiassa Ura lilta Tyynellemerellc pesivä virtavti.~ t äräkki vakiintui
Pohjolan etäläos ien pesimälinnustoon
1910 -luvulla. Kanta o n runsastunut vii·
me vuosikymmeni in saakka huolimaua
kylmie n ta ivie n :tiheuttamista välillisistli tappioista näille Länsi- ja LounaisEuroopassa talvch tiville linn uille. Suo messa vinävästärä kki on melko tuore
uudistulok as. joka e i ttxletu ista pesinnö istä h uolimatta ole
vieläkään saanu t
o ikein varmaa jalansijaa linnustossamme. Näin varsin kovan rarin maine on
s ä ily nyt.
Maamme ens immä inen lintu tavattiin 23 .10. 193 1 Eckcrön Signilskärille
ja toinen 17.8.1948 Oulussa. Lähes vuosittain virtavästäräkkejä a lettiin nähdä
vuodesta 1955. Selvä vak.iintu rninen
keskimäärin yli viiteen havaintoon 1
v uosi tapah tui 1970-lu vu n puoliväl i ss~i .
josta eteenpäin vuoteen 1993 laj i oli
tavattu ka ikkinensa 67 kerta a vuositasolla seuraavasti : -75 (4 ). -76 (5). -77
(6). -78 (7), -79 (4). -80 (5), -!l l ( 14).
-82 (12). -S3 (1 5 ) -84 (8/ 17 ), -85 (9/ 14).
-86 (3/3). -87 (4/4). -88 (5/5 ), -89 (9/
I I), -90 (10/13 ), -9 1 (9/9), -92 (5/6), 93 (S/8). V uosien 1994 ja -95 havaintomtiäriä ei ole tiedossa. koska RK ei tarkasta havaintoja virta västärtikistä vu od en 1993 jälkeen eikä valitettavasti

muunlaista systemaattista keruujärjestelmää ole. Havainnoista käy ilmi toistaiseksi runsaimman esiin tymisen osuneen 1980-lu vun alkupuole lle . Tämän
j U!keen oletettavasti ankarat
talvet
vaikuttivat
h avaintomäärie n
laskuu n.
kun nes v uosikymmenen vaihteessa ilmaston muuttuessa otollisemmik si o li
jälleen parempia vu osia. O lee llises ti tilanne e i o le ku itenkaan muuttunut tehostuneesta havainnoin nista ja tiedonkulusta h uolimatta.
Vi1tavästäriikin pesintä varmistettiin
ensi kerran 1967 U udellam aalla j a tämän
jälkeen pesintä on varmistettu lähes 20
kertaa . Pitk~iai kaisin havai ntosatj a o n
Karkkilan Massakoskelta , jonne laji saapui
yhtiijaksoisesti 10 vuoden ( 197586) <\ian. Kuusamon ete liipuolella pesin tä on varmistett u lisäksi 1975 Mustasaaressa. Muut pesimishavainnot ovatkin
s itten tämän jälkeen Lapin puro- ja joki varsilta, mm. Puolangan Hepokönkäältä, Pe lkosenniemen Pyhiitun turilta
ja Kuusamon a lueelta ( Rukatunturi. Kiutaklingäs). Epäilty on, että tämä kanta
edustaisi eri a lkuperää kuin e urooppalainen y leensä ja olisi jatketta S i pcri a~ta
kenties levittäytymässii o levaan pesimäkant aa n.
Vuosien 19H4-93 aineisto esiint ymi sen ajoittumisen suhteen mahdollisten ja
varmojen
pcsimäpaikkojen
(Lappi.
Karkkila) ulko puolelta ke rtoo seuraavaa : Varhais in havainto on 8.4 Turussa
muutolla nähty lintu. Kaikkinensa huhtiknnlta o n kolm e havaintoa. Pääo sa
keväthava innoista e li 13 on toukokuulta. Kesäkuultu on enää kolme havaintoa.
mutta mikä yllättävintä. heinäkuulla on
peräti 10 tapaamis ta. ku n taas tämän
ajanjakson havain no ista ei elo ku ulla
tunneta
ainuttakaan'
Syysm uuttoon
liittyen on syyskuultu 6, lokakuulta 8 ja
marraskuulta 4 h avaintoa. Kaks i myöhäisintä havaintoa ovat 1. 12. 1993 Kustavissa ja 22. 12. T urussa n ähdyistä linnu ista .
Syysmuuto naika isista havain no ista syyskuulla (2 .-30.9.) on kuus i,
lokakuu!ta (2.-29.1 0 .) k ahd eksan ja
marrasku ulta 9.-24.11. ne ljä.
Virtavästäräkistä
teh tiin
Suomess a
vuonna 1995 lisäksi viisi muuta havaintoa, useim mat Iapin puro- ja jokivarsilta .

SITRUUNAVÄSTÄRÄKKIMotacilla citreola ( R) (-/-,3/3,-/-)
/0. 10.1994

Valkeakoski

Lwnikmwn

kaatopaikka 1k1• ( Ofl).
Vasta kulma~ havainto tästä itäisestä.
viime vuosina länteen levittäytyneestu
lajbta. Edelliset havainnot Mäntiistti
syysk uulta 199 1 ja clokuulta 1992.

SEPELRASTAS 1itrdus torquatus
(A) (37/46,32/36, 11111 )
Kevät

(35/43.29/33. 11/ 11)

22.4. Oril•esi Myllyjärvi k (MO. AO. 1T).
23.4. Vesilahti Mantere k (MO. AO. ST
ym.), 24.·27.4.
Hiimeenkyrö Sarkki/a
(SA . HKi. TKi, TK, HKo, RLi.i), 24.4.
Suodenniemi Koivuniemi (RM. Tlt. JR ).
Tampere Lielahti k (PSe), Kangasala
Leipi n-pttk. ( KE) ja Kylmäkoski Sotkia
k (OH. RVil), 25.4. Vesilahti Mantere
Sas.1·i (RM. Tlt). 26.4. Valkeakoski Y1jiilii
k (Lasse Rokka/ilm. JuK), 28.4.-2.5.
Valkeakoski. Kalatoniahti k ( RVil ym.) ja
1.5. Nokia Sarkola k (MK. RM. PSa).
Viime v uosie n en nätys kevät. seuraavaksi parhaat vuodet 1993 (5 hav./5
yks.) ja 1994 (517), e li edelleen p ätee
keskimäärin yleistyvä s uuntaus verrattuna 1990-luvu n aiempiin ja 19XO-Iuvun
vuosiin nähden. Syy "yleis ty m isessä"
lie nee kuitenkin osittain näennäine n,
si!Hi mm. sepelrastaan kohda lla löytämistä helpottaa lintutiedotuksen reaa liaika ine n yleistyminen
piipareincen ja
klinny kö ineen. j oka siivittää orneja entistä s uurempaan "draiviin" eri ajankohda n
projektilajien e ts innässä. Matkaa
1960- ja -70-lu kujen parha impii n keväisiin kuitenkin on. jollo i11 ;epelrastas on
ollut selvästi tavan omaisempi tuttavuus
myös Pirkanmaalla.

KULORASTAS Ttmlus vis civo rus
9.1.-5.3. Ylöjärvi, Va.w majiirvi lp (AV,
PIJ. KP).
Tarkastettu
maakuntamme
mmsenå talvihavaintona.

ensim-

VllKSITIMALI Panurus biarmicus (A)
(-/-, 1/ 1, 1/1)

6.-25.3. U1ja/a Kortejärvi

11

(v) (Tlt

y m. ).
Pirkanm aan toinen timali (en simmamen 25.4.1992 Lempäälän Ahtialanjä rvellii) löytyi odotuks ien mukaisesti Ko rtejärveltä, jossa kokonaisu utena on ehdotto masti maa kun nan laaj immat ruovikot. Paikalta o n ilmoitettu
maaliskuun lopulta
parvih avaintokin,
mu tta tästä ei ole tarkempaa tietoa olemassa. Sen sijaa n tämä järven pohjo is·
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LINTUVIESTI 1/2001 (26. vsk)
pään movikossa suurimman osan ajasta
viihtynyt naarasyksilö oli laajan ihailun
kohteena.

MUSTAOTSALEPINKÄINEN
Lanius minor (R) (?,5/5, 1/l)
15.-30.7. Virrat Vaskivesi
J.&L.Ketlwtl!ll ym.)

(v)

(HKe.

Monipuolisen runsasta harvinaisuuskesää juhlisti tiimtikin lintu, joka oli
monelle havaitsijalleen vieläpä Pirkanmaan elis. Havainto oli vuoden kuudesta
maassamme tavatusta viimeinen. Laji
tavattiin 27.5. Vehkalahdella, 3.6. Hangossa ja Kalajoella. 10 .6. Uudessakaupungissa ja 15.7. Asikkalassa. Vi11ain
yksilö viihtyi piene llä alalla aivan Vaskiveden kyliin keskustassa ja lähipelloilla.
Linnulla oli puikkeuksellisen pitkä ylänokka (valokuva).

VUORIHEMPPO Carduelis tlavirostris (7/23,35/105, 17/53)
12.1. Äetsä Kiikka Rirala 3 (JM), 12.2.
Tampere Tarastenjän•en kaawpaikka 2
(KE, MRa). 14.2. Äetsä Kiikka Rillllu
(JM). 2.3. Äetsti Kiikka Ritulu 6 (JM),
31.3. Äetsii Kiikka Ritala 14 (Tit. RM).
2. -10.4. Tampere Sallfulahti enim.10p
(SA. MJä, JU). 9.4. Äersä Kiikka Ritala
(JoK) ja Tampere Lielahti 3 (JHa, VKa),
14.4. Ylöjärvi, llmarinjiirvi 8 (SA). 14.16.4. Vammala Nuupala 5 (OL, RM,
PSa. SJu. AO. MO ), 15.4. Juupujoki,

Salokunta lp (A O, MO). 16.4. Nokia
LilliiOVliOI"i ii lll (JR, HP). 16.4. Hiimeenkyrij Lamminkulma (HKe. TLe.
PS), 20.4. Ylöjärvi Vahanta (Mlä).
29.10.
Tampere
Sanralahri (JoH).
12.11. Tampere Villilä 4 (JTa), 13.11.
Tampere Lielahti (JTa), 15.11. Tampere
Tarastenjärven kaatopaikka 2 (ST).
25.11. Tampere Samalahti 2 (RM, PSa).
Runsas esiintyminen. sillä aiempien
ennätysvuosien 1988 ja 1994 (8 hav.)
havaintom äär;i liihes tuplaantui. Yksilömäärällisesti ennen tätä oli nähty eniten
vuonna 1992 (30 yks.). Havaintopaikkojen suhteen kevään ja syksyn osalta
perinte inen kuvio: Keväthavainnot painottoivat tyypillisesti maakunnan länsiosiin
(Äetsä tai Hämeenkyrö), josta
syys- tai talvihavaintoja tunnetaan aiemmin vain muutamia. Silti havainto
Nokialta vasta kolmas kunnasta ja Yliijärveltä toine n. Juupajoen havainto on
ensimmäinen kunnasta. Syyshavainnot
kaikki jälleen kerran Tampereen ruderaateilta. jossa taasen laji on tavattu
nimenomaan syksyllä ja talvella säännöllisesti vuodesta 1988. sen sijaan erillisiä keväthavaintoja ei Tampereelta
aiemmin tunneta 1 Äetsän Ritalan ilmeisen
todellisest.c'l,
nousujohteisesta
hvaintos<ujasta tulkitaan 3 havaintoa
(3+3+8) mutta kuitenkin varovaisesti
vain 14 yks ilöstä olettaen kyse olleen
osin samoista linnuista. Tampereen Suntalahdessa tulvehti 1994/95 ainakin yksi
lintu. josta viimeinen havainto tehtiin
1.3. Huhtikuun linnuissa sieltä tulkitta-

vissa kaksi havaintoa (4+6) 10 yksilöstä
Lielahden lintujen oletetaan kuuluvan
tähän sakkiin. Vamrnalan havainnolla
saattaa olla yhteyttä Äetsän Iinluihin
(hav. paikkojen etiiisyys vain 2km).
mutta tulkitaan kuitenkin eri linnuiksi .

Hylätyt havainnot
MUUTTOHAUKKA Fnlco
nu.l·

pere~ri

12.5. Äetsii Viliitä 2kv

KIUUKOTKA Aqui/a clanga
2.5. Kangasala Haralanhmju ad NE

MUSTAJALKATYLLl

Charadrius

alexandrinus
12.8. / 993 Tampere, Lielahti

MEHILÄISSYÖJÄ M erop.f apinsre r
20.8. Valkeakoski Annila 3

Havainnoitsijat
JormaAhola(JA), S.Alamettälä,KariAlen(KA), SeppoAro(SA), MarkoDahlman(MD), KariEischer(KE),
Jarno Eskola, Timo Eskola (TiE), Janne Haavisto (JHa), Jorma Hannu (JoH), Aalto Hruju (AaH), Mika
Hemmilä, Tatu Itkonen (Tlt), Marita JaJkanen (MJ), Sanna Junttanen (SJu), Miika Jämsä (MJä), Teuvo
Kaasalainen (TK), Jorma Kait.ajärvi (JoK), Markku Kangasniemi (MK), Vi.rpi Kangasniemi (VKa), Elisa Keto
(EKe), Hannu Kettunen (HKe), Joni Kettunen, Lassi Kettunen, Hannu Koskinen (HKo), Lasse Kosonen
(LK), Martti Lagerström (ML), Juha Lehtinen (JLeh), TeemuLehtiniemi (TLe), Veikko Lindqvist, Olli-Pekka
LiinaJaakso(OL),Reijo Lähteenmäki (RLä), Heikki Kalkku (HKaJ),Hannu Kianen(HKi), Timo Kianen (TKi),
Tuula Martikainen, PetriMerta (PMe), Jouko Metsälä (JM), Rainer Mäkelä (RM), Pekka Mustakallio (PMu),
Lauri Mustalahti (LMu), Markku Mäki-Kerttula (MM-K), Kerttu Nieminen, Vesa Nieminen (VN), Jari
Nummelin, AameOhtonen (AO), Mika Ohtonen (MO), TimoJ. Palomäki (TJP), HeikkiParviainen (HP), Esko
Pasanen (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 Syrjäneo (JaS), Johan Tast(JTa), Timo Tawast, Kari Tornikoski (KT), Sami Tuomela(ST),
Tapio Tuomenoja (1T), Vesa Tuominen (VT),Andreas Uppstu (AU), Peter Uppstu (PU),Jani Vastamäki (JaV),
Kari Venho (KVo), Aki Vuoristo (AV), Tapio Vähämäki (Tvä).
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