
Lintuviesti 4/2012 (37. vsle) 

Pirkanmaan 
harvinaisuudet 2009 
Tässä katsauksessa käsitellään 

Pirkanmaalla vuonna 2009 teh
dyt havainnot RK:n tai ARK:n 

tarkastuksen vaativista harvinaisista 
lintulajeista . Tarkastettavien lajien lis
taan ei tullut muutoksia vuoteen 
2008 verrattuna. Rariteettikomitean 
tarkastettavat lajit ja alalajit löytyvät 
RK:n kotisivuilta (http:/ /www. 
birdlife. fi/havainnot/ rk/ rk -tarkastet
tavat-havainnot.shtml). ARK:n tarkas
tettavien lajien lista selviää myös ny
kytilanteen osalta PiLY:n kotisivuilta 
(http:/ / www.pily.fi/ark). 

Löytäessäsi harvinaisen linnun 
huolehdi siitä, että sen ulkonäkö ja 
äänet dokumentoidaan riittävän huo
lellisesti. Ennen harvinaisuuslomak
keen täyttämistä on syytä lukea lo
makkeen täyttöohjeet, joihin on 
linkki esim. PiLY:n sivulla (http:// 
www.pily.fi/ark). 

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

RK käsitteli vuodelta 2009 kuusi
toista havaintoa, joista hyväksyttiin 
14 ja hylättiin kaksi. ARI< on käsitel
lyt 56 havaintoa, joista 47 hyväksyt
tiin ja yhdeksän hylättiin. Toimialu
eiden päällekkäisyyksistä johtuen 
katsauksessa on mukana myös Suo
menselän Lintutieteellisen yhdistyk
sen ARJ(:n hyväksymiä havaintoja ja 
sellaisia havaintoja Mänttä-Vilppu
lasta sekä Virroilta (myös SSLTY:n 
aluetta), jotka koskevat lajia, joka ei 
vaatinut siellä tarkistusta (kuten ly
hytnokkahanhi). 

Harvinaisuusvuoden kohokohtia 
olivat Pirkanmaalle uudet lajit, 
pronssi-iibis Virroilta sekä nunna
tasku Tampereelta ja Nokialta. Pir
karunaata hemmoteltiin taas harvinai
silla kahlaajilla, sillä keltajalkavildosta 
tehtiin toinen havainto Lempäälästä, 
mutta tämä tulkittiin samaksi, edel
lisenä vuonna pail{alla pitkään viihty
neeksi yksilöksi. Mustajalkatyllistä 
saatiin Pirkanmaan toinen havainto, 
kun naaraslintu saapui liroparvessa ja 
ruokaili hetken Lempäälässä Lokki
saaren lajilistaa kartuttaen. 

Vanha arosuobaukkakoiras saalis/eli Ruoveden Risttjärven rautapelloilla ilabduttaenlaajaa 
barras/ajaporukkaa. Kuva ©Markku Saarinen 

Aarne Ohtonen ja Kari Tornikoski 

KATSAUKSEN LUKUSARJAT 

Katsauksessa on laj inin1en jälkeen 
kolme lukuparia, jotka ilmaisevat ha
vainto- ja yksilömäärät tiettyinä ajan
jaksoina. Ensimmäinen lukupari kä
sittää ajan vuoteen 1976 asti, toinen 
lukupari jakson AHK:n toiminnan al
kamisesta vuodesta 1977 vuoteen 2008 
ja kolmas esitettävän vuoden 2009. 
Näiden lukujen sununa on kallikina ai
koina tehtyjen havaintojen ja havaittu
jen yksilöiden kokonaismäärä. Vastaa
vat luvut valaisevat ja sell{eyttävät 
myös joidenkin lajien kevät- ja syys
muuton ail{aista esiintymistä. 

Lajitekstissä on tieteellisen nimen 
jälkeen merkitty, kuulullio laji Rari
teettilmmiteassa (R) tai Aluerariteetti
komiteassa (A) käsiteltäviin lajeihin. 

Katsauksessa käytettyjen lyhentei
den osalta viitataan vuoden 2005 
harvinaisuuskatsaukseen, joka on 
julkaistu Lintuviesti-lehdessä (n:o 
2/ 2012) . 

Normaalisti luetellaan ensin lo
makkeen täyttäjä (tai linnun löytäjä) 
ja tämän jälkeen aakkosjärjestyksessä 
muut havainnoitsijat. 

HYVÄKSYTYT HAVAINNOT 

LYHYTNOKKAHANHI 
Anser brachyrhynchus (A) 
(-/-, 73/129, 8/14) 

Kevät 
(-/-, 58/104, 8/14) 

11.-21.4. Sas Suodenniemi Koivuniemenjärvi 1 p (v) 
(SL, KL, JuT, RM) 

12.4. Ka Sahalahti Porrasvuori 1 SW klo 11 .50 met
sähanhiparvessa (JuhK, JKö, EH) 

12.-15.4. Ka Sahalahti Korpiniemi 2 pariutuneet, 
+2kv p (v) (JuhK, JKö, PS ym.) 

12.4. Mä-Vilp Vilppula Mäkitalonlahti 1 m S 2 met
sähanhen kanssa (MS, KaK) (SSLTY:n alue) 

13.4. Vai Linnainen 2 NW klo 11 .25-11 .35 (JuK, RVi) 

28.4. VirVermasjärvi Mäntylänlahti 5 p (Matti Häkki
lä, Pentti Häkkilä) (SSLTY:n alue) 

5.5.- 8.5. Dr Naappila Liminganniitty 2 p (JTH, EiS, 
AO,Tiym.) 

10.5. Dr Pappilanniemi lintutorni 2 m NE (AO, JTH, 
EiS ym.), samat kuin Naappilassa, nyt muutoi Ia. 

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

Ph-kanmacm harvinaisuudet 2009 

Sopivasta ruovikkobiotoopisla voi löytää viiksitimalin. 
Tämä pariskunta on kuvattu marmskuussa Porin rannikolla. 
Kuva © Kari Eiscber 

AMERIKANTAVI 
Anas carolinensis (R) 
(-/-, 3/3, 1/1) 

13.4. Vesilahti Laukka k (v) (JVas ym.) 

Pirkanmaan aikaisemmat havainnot ovat Valkeakos
ken Viidennumerolla 1988, Lempäälän Ahtialanjärvellä 
1 997 ja Sastamalan Karkusta Nohkuanlammilta 2003. 
Kaikki Pirkanmaan havainnot koskevat huhtikuussa 
löytyneitä juhlapukuisia koiraita. Lajilla oli 2009 hyvä 
vuosi Suomessa, sillä peräti yhdeksän yksilöä määri
tettiin. Suomessa oli vuoden 2009 loppuun mennessä 
tavattu 93 amerikantavia (Lehikoinen ym. 201 0). Ame
rikantavi sai lajistatuksen vasta vuoden 2003 lopussa; 
aiemmin sitä pidettiin tavin alalaj ina. Myös tavin ja 
amerikantavin risteymiä on tavattu. Laji si irtyi ARK:n 
tarkastettavaksi vuoden 2012 alusta lukien. 

PUNAPÄÄNARSKU 
Netta rufina (R) 
(1 /1' 3/3, 1/1) 

25.4. Hä Mahnalanselkä Naarlahti n (v) (PSe, OK ym.) 

Pirkanmaan viides narsku (kolmas naaras) havait
tiin tyypilliseen aikaan, si llä kaikki on tavattu välillä 
31.3.-23.5. Suomessa havaittiin vuonna 2009 yh
teensä 8 narskua, joten vuosi oli tällekin lajille erin
omainen. Vuoden 2009 loppuun mennessä oli tavat
tu 92 "nettaa". Toisin kuin amerikantavia, puna
päänarskua ei ole 2000-luvulla tavattu Suomessa 
vuosittain (Lehikoinen ym. 201 0). Laji si irtyi ARK:n 
tarkastettavaksi vuoden 2012 alusta lukien. 

JALOHAIKARA 
Casmerodius a/bus (A) 
(1/1' 11 /11 ' 5/5) 

23.4. Ta lidesjärvi Palvaanniemi 1 p (v) (SL, JTH, 
PeS, RM ym.) 

12.-14.5.AkTerissaaren itäpuolen lahti 1 p (v) (Lee
na Anti Ia, JuK, HPI, VTy, RM, Tlt ym.) 

13.5. Dr Pajukanta Sakkolanlahti 1 p (v)(JTH, AO, n , 
AMy ym.) 

9.6. Ju Salokunta Kihlala Jaariiansalmi 1 p (Päivi ja 
Seppo Niemi, AO, SL, JKoi, HKoi) 

11.6. Le Ahtialanjärvi 1 p (v) (Tit, RM) 

Kaikkien aikojen paras jalohaikaravuosi Pirkan
maalla ja myös valtakunnallisesti , sillä 52 yksilöä 
rikkoi selvästi edellisvuoden ennätyksen (Rissanen 
ym. 201 0). Huhli-toukokuu on tyypillinen ajankohta 
jalohaikaralle Pirkanmaalla. Ensi kertaa laji tavattiin 
myös kesäkuussa. 

PRONSSI-IIBIS 
Plegadis falcinel/us (R) 
(-/-, -/-, 1/1) 

9.10. Vir Vaskivesi (v) (Pauliina Tanhua-Tyrkkö, Aki 
Tanhua-Tyrkkö). 

Uusi laji Pirkanmaalle! Havainto voi mahdollisesti 
koskea samaa lintua, joka nähtiin Himangalla edel
lisenä päivänä, mutta on tulkittu eri yksilöksi. Suo
messa oli vuoden 2009 loppuun mennessä havaittu 
54 pronssi-iibistä. 2000-luvulla iibiksiä on tavattu 
Suomessa neljänä vuonna (Lehikoinen ym. 201 0). 
Suurin osa maassamme lavaluista iibiksistä nähtiin 
vuonna 1995, jolloin Suomeen saapui 39 linnun jät
tiparvi, joka hajaantui useaan osaan. Pirkanmaan 
ensihavainnon ajankohta on Suomessa tyypi llinen, 
sillä havainnot painottuvat voimakkaasti syys-loka
kuulle. Lajilla on taipumusta pesimäajan jälkeisiin 
vaelteluihin. 

HAARAHAUKKALAJI 
Milvus migrans/mi/vus (A) 
(-/-, -/-, 1/1) 

19.4. Vir Mäntylänlahti 1 tn haarahaukka p/kiert 
15:30 (AHa) (SSLTY:n alue) 

HAARAHAUKKA 
Milvus migrans (A) 
(5/6, 55/55, 6/6) 

Kevät-kesä 
(3/3, 48/48, 3/3) 

6.5. Or Pukala N klo 11 .25-11.27 (Petri Parkko, Nii
na Rinne) 

10.5. Ta Tarastenjärven kaatopaikka +2kv (v) (Visa 
Rauste) 

18.5. VI Penko 1 m NE (SL, JKai) 
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Syksy 
(2/3, 7/7, 3/3) 

27.8. Ka Tiihala Hyyrönhauta 1 kiert (PS) 

5.9. Yl Teivaala 1 ad m (SL, HSip) 

13.9. Ta Olkahinen 1 W klo 15.24-15.25 (JAa) 

Haarahaukkoja nähdään nykyään Pirkanmaalla 
vuosittain. Tarastenjärvi ympäristöineen on Pirkan
maan ykköspaikka laj ille. Syyshavaintoja tehtiin nyt 
tavallista enemmän. 

AROSUOHAUKKA 
Circus macrourus (A) 
(-/-, 17/17,5/5) 

Kevät 
(-/-, 12112, 4/4) 

1 0.4. Ur Korte järvi, lintutorni +2kv k klo 13.24-
13.26 NW (JRau) 

18.-19.4. Ru Pohtia Risujärvi ad k p (v) (JoR, HSa, 
AO, ELa, MS, PS, Eino Hiekkanen ym.) 

21.4. Pa Vahojärvi Onkilampi ad k kiert (v) (TeLa, Ju
ha Lautamäki) 

24.4. Ru Moskulanmäki ad km N 13.50-13.55 (AO) 

Syksy 
(-/-, 5/5, 1/1) 

4.9.-15.9. Ak Metsä-Paavola ja Kyl Kurisjärven pel
toaukeat 1 kv k p (v) (VTy, HPI, JMä ym.) 

Hieno arosuovuosi Pirkanmaalla ja myös valtakun
nallisesti tehtiin uusi ennätys noin 120 yksilöllä. Ko
ko Suomen keväthavainnot painottuivai toukokuun 
puolelle, mutta Pirkanmaalla arosuo oli huhtikuun 
laj i. Urjalan lintu oli vuoden ensimmäinen maas
samme (Rissanen ym. 201 0). Syyshavainnon ajan
kohta on tyypillinen. 

KILJUKOTKA 
Aquila clanga (A) 
(1 /1' 6/6, 1/1) 

23.5. Pa Eevankeidas klo 9 matkalennossa kohti 
Satakuntaa, korkeus 533 m (Satelliittidata) 

- Edellinen paikannus Keuruu Vinsanlampi klo 7, 
korkeus 247 m 

Ensimmäinen kiljukotkahavainto, joka tuli ARK:n kä
sittelyyn sen jälkeen kun laji si irrettiin pois RK:Ita 
vuoden 2004 alusta, oli heti hyvin poikkeuksellinen. 
Havainto koskee Virossa satelliitti lähettimellä valjas
tettua l önn-nimistä 2kv lintua, joka oleskeli Suomes
sa 22.5. -6.8. Se saapui Suomeen Imatran kohdalta 
vietti suurimman osan kesästä Merikarvian - Teuva~ 
ympäristössä ja poistui Venäjälle Virolahdelta. lönnis
Iä tehtiin näköhavainto vasta 5.8. Espoon Laajalah
della, kun se oli jo syysmuutolla kohti itärajaa. 

Maassamme määritettiin lajilleen vuonna 2009 
kaikkiaan 31 "clangaa", mikä on melko normaali 
määrä (Rissanen ym. 201 0). Pirkanmaan kuusi 
edellistä kiljukotkahavaintoa on vuosilta 1978-2001 
ja aikaväliltä 14.4.-3.5. Kuitenkin myös toukokuun 
loppu, jolloin Tönn liukui Pirkanmaan yli , on otolli 
nen ajankohta nähdä kiljukotka Suomessa - mutta 
kuka jaksaa silloin staijata päivällä sisämaassa? 
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PUNAJALKAHAUKKA 
Fa/co vespertinus (A) 
(-/-, 24/27, 1/1) 

Kevät-kesä 
(-/-, 14/14, 1/1) 

23.5. Pä Harhala 1 n p (v) (KD 

Löytöajankohta toukokuun lopussa on lajille tyypilli 
nen. 2000-luvulla laji havaittiin Pirkanmaalla seitse
mänä vuotena, kuutena keväänä ja kolmena syksy
nä. Suomessa havaittiin vuonna 2009 yhteensä 38 
yksilöä, joista noin puolet touko-kesäkuussa. Suku
puolimääritykset olivat 10 koirasta ja 14 naarasta 
(Rissanen ym. 201 0). 

MUSTAJALKATYLLI 
Charadrius alexandrinus (R) 
(1/1' -1-, 1/1) 

11.5. Le Ahtialanjärvi Lokkisaari n (v, video) (RM, Tlt ym.). 

Lähes 40 vuotta vierähti ennen kuin toinen havainto 
mustajalkatyllistä saatiin Pirkanmaalle. Ja mistäs 
muualta kuin Lempäälästä Ahtialanjärven Lokkisaa
ren rarikahlaajamekasta, jossa Rainer Mäkelä ja Ta
tu Itkonen plokkasivat sen lennosta ijuuri muutalta 
putoavassa?) liroparvessa. Lintu laskeutui saareen 
jossa se vi ihtyi ruokailemassa puolisentoista tuntia: 
kunnes lähti pohjoiseen. Linnun ehti näkemään 
vain noin kymmenkunta bongaria, ennen kuin se 
lähti muutolle. 

Havainto oli vuoden ainoa Suomessa. 2000-luvulla 
laji on tavattu maassamme kuutena vuonna 
1990-luvulla yhdeksänä vuonna ja 1 980-luvull~ 
kahdeksana vuonna. Suomessa on kautta aikain ta-

Lintuasema Kanlasin ruovikossa poikkesi Pir
kanmaan sttttrin timaliparvi, jonka Pekka 
Subonen onnistui videoimaan. 
Kuva © Pekka Subonen 

vattu 77 mustajalkatylliä (Lehikoinen ym. 201 0). Si
sämaahavainnot lajista ovat erittäin harvinaisia. Pir
kanmaan ensimmäinen mustajalkatylli havaittiin 
18.-20.5.1970 Tampereen Lielahdessa, joka oli sen 
ajan kahlaajamagneetti. 

KELTAJALKAVIKLO 
Tringa flavipes (R) 
(-/-, 1/1' -/-) 

26.5.-1.6. Le Ahtialanjärvi Lokkisaari (v) (RM, Tlt 
ym.). 

Megararin yllättävä paluul Lempäälän lintu tulkittiin 
samaksi, edellisenä vuonna paikalla pitkään viihty
neeksi yksilöksi, joka oli Suomen kolmas. Nyt se oli 
bongattavissa vi ikon ajan. Vuonna 2009 havaittiin 
myös Suomen neljäs keltajalkaviklo 17.-1 8.5. Kok
kolassa (Lehikoinen ym. 201 0). 

LEVEÄPYRSTÖKIHU 
Stercorarius pomarinus (A) 
(2/2, 34/45, 1/1) 

Kevät 
(1/1, 9/9, 1/1) 

24.5. Ta Kämmenniemi 1 +2kv vm N klo 6.24 
(HKos, JHi) 

Edellinen keväthavainto on peräti 9 vuoden takaa 
16.5.2000. 

SELKÄLOKKI 
Larus fuscus graellsii (R) 
(-/-, 1/1' 1/1) 

20.-24.5. Ta Tarastenjärven kaatopaikka 4kv (v) 
(HKo, MK, PeS, Visa Rauste) 

Linnulla oli brittiläinen metallirengas GC16863 oi
keassa jalassa. Se oli rengastettu poikasena 
25.6.2006 lnner Westmark Knockissa (off Terring
ton Marsh), Norfolkissa Englannin itärannikolla 
(Wash Wader RG) (Lehikoinen ym. 201 0). Tarasten
järveltä on myös ainoa aiempi graellsii 16.-
17.5.2003. Selkälakin läntisten alalajien esiintymi
sestä on ju lkaistu Lintuviesti-lehden numerossa 
4/2010 tiedonanto (Koskinen 201 0). 

SELKÄLOKKI 
Larus fuscus graellsiilintermedius (R) 
(-/-, 3/3, 1/1) 

12.-14.7. Ta Tarastenjärven kaatopaikka 3kv (v) 
(HKo, MK, PeS, Visa Rauste) 

Linnulla oli keltainen lukurengas T8 oikeassa ja hol
lanti lainen metallirengas 5420854 vasemmassa ja
lassa. Se oli rengastettu poikasena 19.6.2007 Mo
erdijkissa, Nord-Brabantissa Alankomaissa. Selkä
lokkien osalta RK tarkastaa havainnot linnuista, jot
ka on rengastettu pesäpoikasena alalajien graellsii 
tai intermedius pesimäalueella. Toistaiseksi tällaisia 
havaintoja on Suomessa yhdeksästä yksilöstä, jois
ta 2 on rengastettu Etelä-Norjassa, 3 Alankomaissa, 
1 Saksassa ja 3 Britanniassa. "Vaaleita selkälokke
ja" nähdään Suomessa säännöllisesti. Pääosa näis
tä lienee itäistä alalajia heuglini, mutta Suomessa 
näyt1ää liikkuvan runsaasti myös läntistä alkuperää 
olevia lintuja. Ulkonäön perusteella ei läntisiä ja itäi
siä alalajeja voida varmuudella erottaa. Forssassa 
havaittiin 2.10.2009 vaalea selkälokki (PeS), joka oli 
rengastettu aikuisena pesimäkoloniassa Tromsin lää-

nissä Pohjois-Norjassa (69°01 '36"N 16°52'35"E). 
Alueella on perinteisesti pesinyt alalajin fuscus sel
kälokkeja, mutta viime aikoina näiden joukkoon on 
ilmestynyt vaaleita, jopa alalajin graellsii tum
muusastetta edustavia lintuja, joiden on tulkittu ole
van peräisin runsastuneista läntisistä kannoista. 
Forssan yksilö havaittiin kuitenkin myös Israelissa 
7.12.2009, mikä voisi viitata siihen, että vaaleiden 
selkälokkien jako "läntisi in" ja "itäisiin" ei välttä
mättä ole niin suoravi ivaista kuin on uskottu (Lehi
koinen ym. 201 0). 

AROHARMAALOKKI 
Larus cachinnans (R) 
(-/-,55/55, 7/7) 

9.4. Ta Tarastenjärven kaatopaikka 3kv (v) (MK, HKo) 

13.4. Ta Tarastenjärven kaatopaikka 3kv (v) (MK) 

12.-21.5. Ta Tarastenjärven kaatopaikka 2kv (v) 
(MK, HKo ym.) 

24.7.-10.8. Ta Tarastenjärven kaatopaikka 1 kv (v, r) 
(Petteri Hytönen, MK, HKo, Visa Rauste ym.) 

8.11. Ta Tarastenjärven kaatopaikka 1kv (v) (Visa 
Rauste) 

8.11.~.12. Ta Tarastenjärven kaatopaikka 2kv (v) 
(Visa Rauste, HKo ym.) 

13.11. Ta Tarastenjärven kaatopaikka 2kv (v) (HKe, 
HKo, PS) 

Tavanomainen esiintyminen laji lla, jonka määrittä
mistä hankaloittaa otaksuttu risteytyminen harmaa
lakin kanssa Itä-Euroopassa. Määrityksestä on il
mestynyt tuore julkaisu (Gibbins ym. 201 0) , jossa 
korostetaan Suomessakin tärkeimpänä pidettyä 
luntamerkkiä kaklatusta (" Iong call"). Koko maan 
yksilömäärä on kahdeksan, joista Pirkanmaalta 
seitsemän (Lehikoinen ym. 201 0). Laji si irtyi ARK:n 
tarkastettavaksi vuoden 2012 alusta lukien. 

Pirkanmaan neljäs amerikantavi viib!yi Laukan tulvalammikollatavinaaman kanssa. 
Kuva© Olavi Kalkko 

Pirkanmaan harvinaisuudet 2009 

RISKILÄ 
Cepphus grylle (A) 
(1 /1' 8/8, 1/1) 

17.2. No Nokianvirta 1 tp p (v) (Tom Eklund) 

Pirkanmaan havainnot painottuvat selkeästi alu
eemme lounaisosiin. Nokianvirran lintu oli huomat
tavan aikainen. Helmikuussa 2009 havaittiin liiran 
mukaan muualla Suomessa riskiläitä vain merialu
eella välillä Ahvenanmaa- Helsingin edusta. 

TURTURIKYYHKY 
Streptope/ia turtur (A) 
(10/10, 42/48, 1/1) 

Syksy 
(5/5, 14/15, 1/1) 

18.1 0. Ru Mustajärvi Peltola 1 p (v) (Juhani Lunden) 

Valokuvasta tunnistettu turturikyyhky on uusi laji 
Ruoveden kuntapinnalistalle. Edellinen havainto 
tästä harvinaistuneesta lajista tehtiin 23.-24.9.2007 
Yläjärvellä ja kevät/kesähavainto on niinkin kaukaa 
kuin 8.6.2001 Ikaalisista. Suomessa havaittiin 
vuonna 2009 vain 26 turturikyyyhkyä (Lehtiniemi 
ym. 2011). 

LUOTOKIRVINEN 
Anthus petrosus (A) 
(1 /1, 10/10, 1/1) 

Kevät 
(1 /1,9/9,1 /1) 

3.4. Pä Epaalan - Kuulialan pellot 1 p (KD 

Kaikkiaan kahdestoista ja viiden vuoden tauon jäl
keen 2000-luvun neljäs havainto Pirkanmaalla. Ha
vainnot ovat yhtä lukuun ottamatta maalis-huhti
kuulta. Ainoa syyshavainto tehtiin 5.-6.11.1997 Val
keakoskella. 
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SITRUUNAVÄSTÄRÄKKI 
Motacil/a citreo/a (A) 
(-/-, 14/20, 1/1) 

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

26.8.-2.9. Le Ahtialanjärvi Lokkisaari 1 + 1 kv p (v) 
(Tit, RM, MR, KE) 

Jo neljäs 2000-luvun "sittis"havainto Ahtialanjär
veltä. Pirkanmaan ensihavainto tehtiin 14.-
16.9.1991 Mäntässä. 1990-luvulla laji havaittiin 
neljänä vuonna ja 2000-luvulla seitsemänä vuonna. 
Ensipesintä oli vuonna 2007 Hämeenkyrön Sarkki
lanjärvellä. Suomen yksilömäärä vuonna 2009 oli 
hyvä 39 (Rissanen ym. 201 0). 

VIRTAVÄSTÄRÄKKI 
Motacil/a cinerea (A) 
(-/-, 27/53, 8/25) 

21.4.-25.5. lk Jyllinkoski kn p (RM, AO, TLah, JoR, 
JuT, JuhK ym.) ja 25.6. lk Jyllinkoski 3 (n+2pm) p 
(MM), onnistunut pesintä 

22.4.-8.5. Hä Kyröskoski kn p (v) (RM, PSe, TRa, TK, 
SA, KKi ym.) ja 4.7. Hä Kyröskoski kn p, renkaatlo
mat emot kantoivat ruokaa tehtaan puolelle (TE) 

23.4. No Nokianvirta Emäkoski ad k rev (v) (RM) 

30.4.-3.5. lk Vaiula Särkikoski 1 k Än ja 1 n p (EPa, 
RK, Pert1i Uusivuori, Jouni Meski, KVe) 

25.5.-15.10. Ju Korkeakoski Juupajoen rotko, 13 eri 
yksilöä! (kn+5pp/pm ja kn+4pp/pm) (v) (MS, AO ym.) 
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12.-27.9. No Siuronkoski, 1 n-puk p (v) (RM, JKoi, 
HKoi, HS, MD ym.) 

1.-2.10. ja 12.-13.10. Ru Jäminkipohja uimaranta 1 
n-puk p (AO, JoR, Plep, HSa, ELa, ISah, MS, RVä, 
MLah) 

28.10. Ka Roine Länsiselkä k + 1 kv p (PS, JKö) 

Erinomainen vuosi "virtaväiskille"! Pesintöjen ansi
osta vuoden 2009 yksilömäärät olivat liki puolet 
kaikista aiemmin !avatuista. Ikaalisten Jyllinkoskel
la pesi jo kolmatta vuotta perättäin pariskunta, joka 
sai poikaset maastoon. Hämeenkyrön Kyröskoskella 
k ja n kantoivat ruokaa poikasilleen ja Juupajoen 
Korkeakaskeila kaksi eri paria pesi voimalaitoksen 
ympäristössä onnistuneesti, ks. kuvakertomus 
http://blogi.pily.fi! Nokian Emäkoskelta saatiin tie
toon myös edell isvuoden 2008 onnistunut pesintä 
paperitehtaan alueella (HL, välitti RM), ei sisälly em. 
lukusarjoihin. 

Laj in yleistymisen vuoksi se poistettiin tarkistettavi
en ark-lajien luettelosta 1.1.2010 alkaen. Valtakun
nallisesta pikkuharvinaisuuksien katsauksesta se 
jäi pois jo edellisvuonna. Kovat talvet Euroopassa 
ovat kenties romahduttaneet kannan, koska Pirkan
maalla on Tiira-tietojärjestelmän mukaan tehty en
nätysvuoden 2009 jälkeen niukasti havaintoja: 

2010 lk Jyllinkoski k jankantoivat ruokaa pesäpoi
kasille 

2011 Sas Meskala 7.4. yksi havainto 

2012 Hä Kyröskoski pesineen parin lisäksi 8.4. No 
Siuronkoski 1 k. 

MUSTAlEPPÄLINTU 
Phoenicurus ochruros (A) 
(1 /1' 55/70, 5/5) 

11 .4. Ta Tahmela +2kv k (v) p (Seppo Järvinen·, Lee
na Järvinen) 

22.4.-25.5. Vai Tervasaari k Än rev, lauloi samalla 
paikalla kuin edellisvuonna (JuK, OH, PeH, Roni 
Haukkovaara) 

8.5.-11.5. Ta Pyynikki Kurilankatu/Musiikkiopisto k 
Än (v) (JW, MSu, JKai, HSe, EH, KL) ja 

3.-13.7. Ta Pyynikki pallokenttä k +2kv (v) (PS) sekä 

16.7.-19.7. Ta Pyynikki k pÄn (JLeh,AO, JoR, HSip) 

5.8. SasVammala Sylvää 1 n-puk p (JuT, KY) 

26.8. SasVammala Vaneritehdas n-puk p (JM, PSe, 
Mika Sillanpää, JVi) 

Pyynikin koirashavaintojen katsotaan koskevan sa
maa yksilöä. Lajin yleistymisen vuoksi se poistettiin 
tarkistettavien ark- lajien luettelosta 1.1.2010 alkaen. 

NUNNATASKU 
Oenanthe pleschanka (R) 
(-/-, + , 2/2) 

18.-19.10. Ta Vilusenharjun (v) (PS, SL, HSip ym.) 

14.11. No Koukkujärvi kp n (v) (HKo) 

Uusi laji Pirkanmaalle ja heti kahden yksilön voimin! 
Pirkanmaan ansiosta Suomessa oli 2009 runsas 
kolmen yksilön vuosi; ennätyssyksynä 1997 tavat
tiin neljä nunnataskua. Suurin osa maamme ha
vainnoista on lokakuulta, Nokian tasku sivuaa myö
häisintä havaintopäivää. Syksyiset nunnataskut 
ovat yleensä kylmän harmaita lintuja ilman rusehta
via tai lämpimiä sävyjä. Nokian lintu oli jossain 
määrin poikkeava, koska sillä oli kellertävää sävyä 
rinnassa ja yksilö muistutti tältä osin varsin paljon 
rusotaskua. Syksyisellä nunnalaskulla on päälaelta 
selkään tyypi llisesti vaaleita höyhenten kärkiä, mikä 
erottaa rusotaskun Oa varsinkin kivitaskun!) nunna
taskusta (Lehikoinen ym. 201 0). 

VIIKSITIMALI 
Panurus biarmicus (A) 
(-/- , 32/96, 1/16) 

11.10. Ka Kirkkojärvi a16 m (7k9n) klo12.45-12.55 
(v) (PS) 

Pirkanmaan ensihavainto viiksitimalista tehtiin 
25.4.1992 Lempäälän Ahtialanjärvellä. Seuraava 
havainto on vuodelta 1995. Tämän jälkeen lajia ta
vatti in vuosittain 1997-2001. Viiksitimalivaelluksen 
huippuvuonna 1998 havaittiin 22 paikassa 78 yksilöä 
ja tuolloin suurin parvi oli 9 yksilöä. Kahdeksan vuo
den tauon jälkeen Pirkanmaan suurin parvi on tämä 
Pekka Suhosen näkemä ja kuvaama a16 yksilöä, jot
ka lentelivät äännellen hyvänä lintujärvenä tunnetun 
Kangasalan Kirkkojärven ruovikon yllä, putosivat vä
lillä kärkiruovikkoon ja lähtivät muutolle. 

Nokian. kaatopaikalla käväisi pikaisesti tasku
laji, joka muistutti bieman.rusotaskua, mulla 
määrillyi Pirkanmaantoiseksi nunnataskuksi. 
Kuva © Hannu Koskinen 

Kategoria D 

HARJAKOSKElO 
Mergus cucul/atus (R) 
(-/-, 1/1' -/-) 

25.5.-18.11. Ta Vihilahti-Härmälän Vähäjärvi-Viini
kanlahti-Viinikanoja- lidesjärvi - Pi Pere k (v) (PU, PSi 
ym.). 

Lintu tulkittiin todennäköisesti samaksi kuin samal
la alueella vuosina 2006-2008 havaittu lintu. 

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

JÄÄKUIKKALAJI Gavia immer/adamsii (A) 
12.9.2009 Ta Aspinniemi 

AROSUOHAUKKA Circus macrourus (A) 19.4. Ru 
Pohtia Risujärvi n p (v), 21.4. Pa Vahojärvi Onkilampi 
ad k kiert, ilmoitettu 2 k, vain toisesta on valokuva 

PIKKUKILJUKOTKA/KILJUKOTKA Aqui/a pomarina/ 
c/anga (A) 8.7. Ka Suomatka 

TUNTURIHAUKKA Fa/co rusticolus (A) 29.1 0. Ru 
Pajuskylä Yarpusvuori 2.11 . Ru Murole Palomäki , 
3.11 . Ru Jäminki Majalahti 

ETELÄNHARMAALOKKI Larus michahellis (R) 12. 
ja 20.4., 4.5.2008 Tampere Tarastenjärven kaato
paikka ad (v) 

PIKKUKAJAVA Rissa tridacty/a (A) 19.8. Ta Aspin
niemi 1 1 kv kiert m E 

TUNTURIPÖLLÖ Bubo scandiacus (A) 31.1 0. Vai 
Valta Heikkilä 

PUNARINTARASTAS Turdus migratorius (R) 10.7. 
Ta Ruotu lan puisto Yli-Huikkaantie 

Taskut eivät ole aina belppoja määril/ää. Vilu
senbmjun täyllömaalla alun perin kivitasku
na ilmoitetun linnun määritti Pekka Subonen 
nunnataskuksi, josta tuli uusi laji maa kun
nalle. Kuva © Reijo Hautala 
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