Rariteettikomitean hyväksymät
vuoden 2019 harvinaisuushavainnot
Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Karri Kuitunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen & William Velmala

■ Vuonna 2019 hyväksyttiin Suomelle
uutena lintulajina A-kategoriaan
pikkupajusirkku ja uusina alalajeina
isolepinkäisen sibiricus-alalaji vuodelta
2009 ja punapyrstölepinkäisen
phoenicuroides-alalaji vuodelta
2016. Ennätysrunsas esiintyminen
todettiin arotaskulla (kuusi yksilöä),
rusorintakertulla (viisi yksilöä) ja
tulipäähippiäisellä (18 yksilöä).
Suomessa on vuoden 2019 loppuun
mennessä tavattu luonnonvaraisesti
(kategoriat A, B ja C) 482 lajia.
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Salon ruskopääsirkku on komea
koiras, kuten Suomen aiemmat havainnot. Laji pesii Keski-Aasiassa,
Kaspianmeren itäpuolella ja talvehtii Intiassa. Sen pesimäalue jää
mustapääsirkun pesimäalueen itäpuolelle, mutta on lähimmillään
suunnilleen yhtä kaukana Suomesta. Koiraspuvussa laji ei ole mikään
määrityspähkinä. Sekä nuorilla että
vanhoilla linnuilla on täydellinen
talvisulkasato, joten ikää ei tiettävästi voi keväällä määrittää. Redheaded Bunting Emberiza bruni
ceps. Micha Fager, Salo, 27.6.2019.

BirdLife Suomen rariteettikomitea (RK) käsit
teli vuodelta 2019 yhteensä 141 havainto
ilmoitusta, joista 111 (79 %) hyväksyttiin
ja 20 (14 %) hylättiin. Lisäksi aiempien
vuosien havaintoja hyväksyttiin 25 ja hy
lättiin 20. Vuoden 2019 katsauksessa jul
kaistavaksi ilmoitettiin siis yhteensä 188
havaintoa, joista 136 (72 %) hyväksyttiin
ja 40 (21 %) hylättiin. Hyväksyttyihin tai
hylättyihin ei sisälly ns. X-arkistoon (ks. Le
hikoinen ym. 2009) siirrettyjä tai pöydäl
le jätettyjä havaintoja. Tutkintapyyntöinä
RK:lle ilmoitettuja havaintoja ei ole muka
na hylätyissä havainnoissa. Vuoden 2019
havainto
ilmoituksista 80 prosentissa oli
liitteenä valokuva, videotallenne, äänite tai
useampia näistä.
Havainnot luokiteltiin seuraaviin kate
gorioihin:
A. Laji, joka on tavattu ilmeisesti luonnon
varaisena ainakin kerran vuoden 1949
jälkeen.
B. Laji, joka on tavattu ilmeisesti luonnonva
raisena vain vuosien 1800 ja 1949 välillä.
C. Laji, jonka karanneista tai vapautetuista
yksilöistä on maahan syntynyt elinvoi
mainen populaatio tai yksilöt ovat peräi
sin toisen maan tällaisesta populaatiosta.
D. Laji, joka ei ole lähes varmasti luon
nonvarainen (jolloin se sijoitetaan ka
tegoriaan A) tai lähes varmasti karku
lainen (kategoria E).
E. Varma tai lähes varma tarha- tai häkki
karkulainen.
Suomelle uutena lintulajina hyväksyttiin
A-kategoriaan pikkupajusirkku. Tämän ja
RK:n tekemän Suomen lintujen kategoria-
arvioinnin myötä Suomessa on vuoden
2019 loppuun mennessä tavattu luonnon
varaisesti (kategoriat A, B ja C) 482 lajia ja
lisäksi kategorian D lajeja on tavattu seitse
män. Suomelle uusina alalajeina hyväksyt
tiin isolepinkäisen sibiricus-alalaji vuodelta
2009 ja punapyrstölepinkäisen phoenicuroides-alalaji vuodelta 2016.
Aiemmin alle viisi kertaa tavatuista suur
harvinaisuuksista vuonna 2019 havait
tiin amerikankurmitsa (4. yksilö), suippo
pyrstösirri (3. yksilö), valkokurkkusirkku (4.
yksilö) ja ruskopääsirkku (3. yksilö). Ennätys
runsas esiintyminen todettiin vuonna 2019
arotaskulla (kuusi yksilöä), rusorintakertulla
(viisi yksilöä) ja tulipäähippiäisellä (18 yk
silöä).

Muutoksia kategorialuokittelussa
RK:n jo usean vuoden ajan työstämä uusi
lintujen luonnonvaraisuuden arviointi val
mistui maaliskuussa 2020. Työssä arvioitiin
noin 30 lajin AERC-kategoriaa uudelleen
LINNUT-VUOSIKIRJA 2019
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(AERC = Association of European Records
and Rarities Committees). Arvioinnin tu
loksena Suomessa luonnonvaraisesti ha
vaittujen lintujen lajiluetteloon sijoitettiin
tiibetinhanhi kategoriaan C sekä siperian
tavi, sitruunahemppo ja ruskopääsirkku ka
tegoriaan A. Samalla listalta poistui lumi
hanhi, sillä se sijoitettiin kategoriaan E (aiem
min kategoriassa A).
RK käytti toimintansa alkuaikoina kol
mea kategoriaa, jotka vastasivat pitkälti ny
kyisiä kategorioita A, D ja E, mutta 1979
siirryttiin käyttämään vain kahta luokkaa:
”luonnonvaraiset linnut” ja ”todennäköi
set tarhakarkulaiset”. Kun AERC-kategoriat
otettiin käyttöön vuonna 2001, vanhan ka
tegorialuokittelun mukaista käsitystä Suo
messa havaittujen lintujen luonnonvarai
suudesta ei varsinaisesti arvioitu uudelleen
(Luoto ym. 2002). Aiemmin luonnonvarai
seksi tulkitut lajit laitettiin siis kategoriaan
A ja aiemmin ”todennäköisten tarhakarku
laisten” luokkaan kuuluneet lajit sijoitettiin
joko D- tai E-kategoriaan.
Suomen lajien kategoriat oli tarkoitus ar
vioida uudelleen sitten, kun kaikki Euroo
pan maat olisivat luokitelleet lajinsa katego
rioihin. Vuonna 2001 pidetyssä AERC:n ko
kouksessa päätettiin laatia ns. Eurooppalista,
joka sisältäisi kaikkien maiden lajiluettelot
AERC-kategorioineen. Listaa oli tarkoitus
hyödyntää muun muassa kategorioi
den
yhtenäistämisessä maiden välillä. Eurooppa
lista jäi kuitenkin vuosienkin kasaamisen
jälkeen puutteelliseksi, koska kaikki maat
eivät vastanneet tietopyyntöihin.
Vajaat kymmenen vuotta sitten Pohjois
maisten rariteettikomiteoiden yhteistyö oli
aktivoitumassa vuosien hiljaiselon jälkeen,
ja tällöin päätettiin käynnistää myös kate
gorioiden arviointi. Vuonna 2013 Ruotsis
sa muodostettiin yhteispohjoismainen kate
goriatyöryhmä. Suomen RK otti vastuulleen
käynnistää uuden yrityksen Eurooppalistan
kokoamiseksi ja pyysi Euroopan mailta
selvityksen lintulajiensa kategorisoinnis
ta. Vastaus saatiin 15 maasta, mutta parin
vuoden aktiivisen kerjuun jälkeenkin lista
jäi edelleen valitettavan aukkoiseksi.
Edes ajantasaisen pohjoismaisen lis
tan laatiminen ei onnistunut toiveiden mu
kaisesti, koska D- ja E-kategorian lajien
havaintoja ei ole kerätty kaikissa maissa
systemaattisesti. Lupaavasti alkanut poh
joismainen kategoriayhteistyö hiipui hiljal
leen, ja lopulta RK päätti tehdä arvioinnin
Suomen osalta itsenäisesti. Muita euroop
palaisia rariteettikomiteoita toki konsultoi
tiin työn kuluessa. Arviointityötä esittelevä
katsaus ja päätösten lajikohtaiset perusteet
julkaistiin Linnut-lehdessä 2/2020 (Velmala
ym. 2020).
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Suomen lajilistan taksonomia
BirdLife Suomella ei ole taksonomista toi
mikuntaa, mutta RK on perinteisesti valin
nut Suomen lajiluettelon pohjana käytettä
vän taksonomian. Vuodesta 2003 lähtien
Suomen lajiluettelon tieteelliset nimet sekä
systemaattinen järjestys ovat perustuneet
AERC:n taksonomisen komitean (TAC) suo
situksiin. Vuonna 2019 RK päätti monien
muiden Euroopan maiden tapaan luopua
passiivisesti toimivan AERC TAC:in seuraa
misesta ja antoi BirdLife Suomelle suosituk
sensa uuden taksonomian valitsemiseksi.
Lintujen taksonomia on tällä hetkellä
kovassa myllerryksessä, ja maailman lintu
jen lajilistoja ylläpitävät tahot neuvottevat
parhaillaan mahdollisuuksista muodostaa
yksi yhteinen lista. Mahdollista suurten lis
tojen yhdistymistä odotellessa RK on päät
tänyt maltillisesti seurata tilanteen kehitty
mistä. Sovitun toimintamallin mukaisesti
uudesta taksonomiasta päättää nykyisin
virallisesti BirdLife Suomen hallitus. Se va
litsee aikanaan maassamme käyttöön otet
tavan uuden taksonomian RK:n esityksen
pohjalta.

Määritysongelmia
Mustapyrstökuirin alalaji islandica
RK selvitti itäisten mustapyrstökuirien vä
rityksen muuntelua nuorten lintujen osalta
etenkin tutustumalla Pietarin ja Moskovan
eläintieteellisten museoiden kokoelmiin.
Selvitys osoitti, että nuorten yksilöiden ter
tiaalien kuviointi nimialalajin levinneisyy
den itäosassa ja mahdollisesti jopa suoma
laisessa populaatiossa saattaa olla saman
kaltaista kuin nuorilla islandica-alalajin
mustapyrstökuireilla. Suomalaisten lintu
jen pukuvaihtelu tunnetaan puutteellisesti,
ja lisäkuvat kotimaisista nuorista linnuista
olisivat tarpeen.
Selvitysten perusteella islandica-alalajin
määrittäminen on aiemmin luultua hanka
lampaa. Jatkossa syksyisten nuorten islandicamustapyrstökuirien hyväksyminen edellyt
tää kolmen piirteen toteamista: (i) tertiaalien
kuvioinnin tulee olla voimakasta siten,
että vaaleat poikkijuovat selvästi yhty
vät ruodin kohdalla, (ii) linnun kaulassa
tai rinnassa tulee olla laajalti okran sävyä
ja (iii) selkäpuolen höyhenpeitteen pitää
olla vielä suurimmaksi osaksi nuoruuspukua. Aiheesta on tekeillä määritysartikkeli
Linnut-lehteen. Vanhoja (+1kv) lintuja kos
kevia havaintoja ei tässä vaiheessa käsitelty
uudelleen.

Idänturturikyyhkyn alalajit
RK tarkasti kaikkien Suomessa havaittujen
idänturturikyyhkyjen alalajimääritykset. Ha

vaintojen uudelleenarviointi perustui Pie
tarin ja Moskovan museoiden kokoelmis
ta kerättyyn aineistoon. Selvityksen perus
teella Länsi-Siperiassa ja Keski-Aasiassa
sijaitsevan vaihettumisvyöhykkeen väli
muotoiset yksilöt vaikeuttavat alalajien
meena ja orientalis määrittämistä. Avain
tuntomerkkejä ovat vatsan, alaperän ja
pyrstön reunimmaisten sulkien kärjen väri
tys sekä aikuispuvun siiven peitinhöyhenten
kuviointi. Uusien kriteerien mukaan idän
turturikyyhkyn alalajinmäärityksen tulee
perustua vähintään kolmeen neljästä edel
lä mainitusta piirteestä. Lisäksi yksilöl
tä todetut alalajituntomerkit eivät saa olla
keskenään ristiriitaisia. Idänturturikyyh
kyjen alalajinmääritystä on tarkoitus ava
ta tarkemmin Linnut-lehteen tulevassa
artikkelissa.

Mustakaularastaat
Suomessa viime vuosina hyvin valokuvin
dokumentoitujen mustakaularastaiden vä
rityksessä on ollut havaittavissa piirteitä,
joiden ei tiedetä kuuluvan lajin muunte
luun (Clement ym. 2000, Stoddart 2017).
Niinpä RK päätti tutkia risteymäpiirteiden
maantieteellistä muuntelua ja arvioida tu
losten pohjalta Suomen mustakaularastas
havainnot uudelleen. Selvitysten perus
teella mustakaularastaalle huonosti sopi
vien piirteiden tulkittiin olevan peräisin
joko punakaularastaalta, ruosterastaalta tai
ruostesiipirastaalta. Puhtaalle mustakaula
rastaalle sopimattomana piirteenä pidettiin
erityisesti pyrstösulissa havaittua punaista
väriä. Lisäksi esimerkiksi punainen värisävy
päässä ja rinnassa, kupeilla, pyrstön alaja ylä
peitinhöyhenissä sekä siipisulissa,
tai toisaalta laajat tummat tai punertavat
täplät kupeilla, ovat selvästi muiden läheis
ten rastastaksonien piirteitä.
RK luokitteli Suomessa havaitut yksilöt
pyrstön kuvioiden perusteella ja pisteytti
muut risteymäpiirteet. Näiden pohjalta teh
dyn kokonaisarvioinnin perusteella määri
teltiin seuraavat julkaisuluokat, joista kol
me ensimmäistä luokkaa (1–3) julkaistaan
mustakaularastasnimikkeen alla:
1. Klassiset mustakaularastaat sekä mus
takaularastaina julkaistavat yksilöt, joista
vähäisiä poikkeavuuksia höyhenpuvussa
ei pystytty poissulkemaan
2. Yksilöt, joissa on todettavissa musta
kaularastaalle sopimattomia vähäisiä poik
keavuuksia höyhenpuvussa
3. Yksilöt, joista risteymän mahdolli
suutta ei voitu täysin poissulkea
4. Mustakaularastas x punakaula-/ruoste-/
ruostesiipirastas -risteymät
Luokittelun lisäksi havaintojen ikä- ja
sukupuolimääritykset arvioitiin uudelleen.
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Selvyyden vuoksi tässä katsauksessa jul
kaistaan kaikki Suomen mustakaularastas
havainnot ja mustakaularastasristeymät.
Aiemmin julkaistujen havaintojen osal
ta havainnoitsijoita ja tarkkoja paikkoja ei
tässä yhteydessä julkaista uudelleen. Linnutlehdessä julkaistaan myöhemmin yksityis
kohtainen artikkeli rastaiden risteymä
piirteistä ja niiden hyödyntämisestä julkaisu
luokkia muodostettaessa.

Arkiston kehittäminen
ja täydentäminen
RK:n arkiston digitointi on edistynyt huo
mattavasti vuoden aikana. BirdLifen toimis
tolla tukityöllistetty henkilö sai skannattua
kaikki paperiset RK-ilmoitukset, ja nyt kaik
ki yli 15 000 havaintoilmoitusta ovat säh
köisessä muodossa. RK-havaintojen tieto
kantaa on myös tarkistettu mahdollisten
tallennusvirheiden löytämiseksi lomakkei
ta ja katsauksia läpikäymällä.
RK ottaa mielellään vastaan vanhoihin
havaintoihin liittyviä dia- ja paperikuvia,
videotallenteita ja äänitteitä. Ennen digi
aikakautta monista havainnoista ei jäänyt
dokumentteja RK:n arkistoon, kun havain
toilmoitusten liitteenä olleet kuvat palau
tettiin kuvaajille. RK:lla on nykyisin mah
dollisuus aineistojen digitoimiseen, joten
kuvaaja saa paitsi alkuperäisen kuvansa ta
kaisin myös vaivanpalkaksi digitoidun ver
sion kuvastaan. Dokumentit pyydetään lä
hettämään RK:n sihteerille.
RK on myös siirtynyt kokonaan säh
köiseen palautejärjestelmään, eli jatkossa
kaikki palautteet annetaan lähtökohtaisesti
sähköpostilla eikä kirjepostina.

RK:n kokoonpano ja
toimintakertomus
RK ei tarkasta 1.1.2020 alkaen havaintoja
tulipäähippiäisestä. Laji siirtyy alueellisten
harvinaisuuskomiteoiden vastuulle. Lajin
esiintymisestä ja määrityksestä julkaistiin
artikkeli Linnut-lehdessä 1/2020 (Lampila
2020).
RK:n kokoonpano toimintavuonna 2019
oli seuraava: Hannu Huhtinen, Karri Kui
tunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen,
Petteri Lehikoinen, Roni Väisänen (sihtee
ri) ja William Velmala (puheenjohtaja). RK
kokoontui vuoden 2019 aikana kahdesti:
maalis- ja elokuussa.
Neljä RK:n jäsentä osallistui 23.–
25.8.2019 Norjassa Listan lintuasemalla
järjestettyyn Pohjoismaisten rariteettikomi
teoiden yhteiskokoukseen. Kokoukseen
osallistui 23 RK-jäsentä Pohjoismaista ja
Virosta. Esityksissä, työpajoissa ja keskus
teluissa käsiteltiin kategorialuokittelua,
risteymien käsittelyä ja ihmisen avustami

en tai hoitamien lintujen käsittelyä sekä
käytiin läpi kussakin maassa edellisen ko
kouksen jälkeen havaitut uudet taksonit.
Määritysesityksiä pidettiin sinisuo
haukan
amerikkalaisesta hudsonius-alalajista, mustatiiran amerikkalaisesta surinamensis-ala
lajista, sepeltaskuista ja amerikanharmaa
lokista. Lisäksi ehdittiin tutustua yölliseen
merikeijurengastukseen ja Listan rengastus
aseman toimintaan.
RK:n jäsenet kävivät vuonna 2019 kah
desti Venäjällä tutkimassa museonäyttei
tä: helmikuussa Pietarissa ja marraskuus
sa Moskovassa. Lisäksi kahdella ValkoVenäjälle suuntautuneella matkalla tutkit
tiin valkopäätiaisia.
RK julkaisi vuonna 2019 Linnut-leh
dessä määritysartikkelin rusorintakertuista
(Lehikoinen & Normaja 2019) ja artikkelin
Suomen vanhoista pelikaanihavainnoista
(Lampila & Lehikoinen 2019). Lisäksi RK
esitteli toimintaansa ja julkaisukriteerejä
määritysprosessissa Avescapesin määritys
päivillä helmikuussa 2019.
RK:n www-sivut ovat osoitteessa http://
www.birdlife.fi/havainnot/harvinaisuudet/
rk ja AERC:n osoitteessa www.aerc.eu.

DNA-tutkimukset
RK:lla oli vuonna 2019 mahdollisuus ana
lysoida höyhennäytteistä mitokondriaalis
ta DNA:ta (mtDNA:ta) Oulun yliopistolla
Lintuvarusteen myöntämän rahoituksen
turvin. Bongariliitolta saatiin apuraha Hel
singin Seurasaaren vuoden 2009 sibiricusisolepinkäisen mtDNA-analyysiin, joka teh
tiin Uppsalan yliopistossa Ruotsissa. Sasta
malan vuoden 2016 punapyrstölepinkäi
sen höyhennäyte analysoitiin Aberdeenin
yliopistossa Skotlannissa.
Mitokondriaalista DNA:ta käytetään
paljon perinnöllisyystieteellisissä tutkimus
menetelmissä, mutta taksonomisiin ky
symyksiin se ei aina sovellu. Kaikilta lä
hisukuisilta lajeilta ei ole löydetty eroja
mtDNA:ssa, eikä mtDNA paljasta ristey
miä. Pääsääntöisesti mtDNA periytyy vain
äitilinjassa ja risteymäyksilö kantaa siis
vain yhden lajin mtDNA:ta. Samasta syystä
mtDNA voi olla ristiridassa yksilön muun
perimän kanssa. Koska mtDNA:n tutkimi
nen on vaihtoehtoihin verrattuna erittäin
edullista ja nopeaa, sitä kuitenkin käyte
tään usein esimerkiksi yksittäisten harvinai
suuksien määrityksen tueksi. Myös RK on
käyttänyt mtDNA-määritystä yhtenä tunto
merkkinä muun muassa sepeltaskujen,
hernekerttujen, tiltalttien ja lepinkäisten
tapauksessa.
Eurooppalaisissa lintumedioissa käyte
tään vahvoja ilmaisuja mtDNA-tutkimus
ten tuloksista, esimerkiksi että jokin mää-

ritys on varmistettu DNA:n avulla. Todel
lisuudessa tulokset eivät sulje risteymiä
pois. Tiedot risteytymisen yleisyydestä tai
vaihettumisvyöhykkeiden laajuudesta ovat
monen RK-taksonin osalta vieläpä hyvin
vajavaisia ja aineistot pieniä. Esimerkiksi
Suomen stejnegeri-sepeltaskut tai sibiricusisolepinkäinen ovat voineet tulla alalajien
vaihettumisvyöhykkeeltä. Mitokondrio-DNAmäärityksen on näissä tapauksissa kuiten
kin katsottu antavan riittävästi tukea puku
tuntomerkein perustellulle määritykselle,
jotta havainnot voidaan julkaista näiden
nimikkeiden alla.

Merkintätapoja
Linnun ikä merkitään kalenterivuosina: 1kv
= samana kalenterivuonna syntynyt, 2kv =
edellisenä kalenterivuonna syntynyt, +1kv
= ennen kuluvaa kalenterivuotta syntynyt
jne. Muut käytetyt lyhenteet: ad = aikui
sen puvussa, imm = ei vielä aikuisen pu
vussa, subad = vanhempi kuin nuorimman
ikäluokan lintu, mutta ei vielä aikuisen pu
vussa, jp = juhlapukuinen (lajeilla, joilla on
lisääntymistoimintoihin liittyvä värikkääm
pi puku osan vuotta), tp = talvipukuinen
(lajeilla, joilla on normaalikierrossa selvästi
erivärinen puku talvella ja kesällä, tp viittaa
”talvisen näköiseen” pukuun riippumatta
siitä, mihin höyhensukupolveen höyhenet
kuuluvat tai mihin aikaan vuodesta se lin
nulla on), vp = vaihtopukuinen (tyypillises
ti sulkimassa kesäpukuun tai talvipukuun),
k = koiras, n = naaras, n-puk = naaras
pukuinen (linnulla on naaraan puvun nä
köinen puku, tyypillisesti naaras tai nuori
lintu), pm = maastopoikanen, r = lintu on
pyydystetty/rengastettu, v tai ään = RK:lla
on ollut käytössään päätöstä tukevaa valo
kuva-, video- tai äänitemateriaalia, mnäyte
= lintu on kuollut ja taltioitu johonkin mu
seoon, hnäyte = elävästä linnusta on saatu
höyhen- tai muu vastaava näyte. Muutta
vasta linnusta on ilmoitettu usein ilman
suunta (N = pohjoinen jne.).
Jos kahden havainnon lintuyksilöiden
todetaan olevan samoja, tästä on kiista
ton todiste esim. pukutuntomerkeissä tai
linnulla on luettu rengas. Samoiksi ja to
dennäköisesti samoiksi tulkitut linnut las
ketaan yhdeksi yksilöksi yhteislukumääris
sä, mahdollisesti samat lasketaan kahdeksi
(tai useammaksi) yksilöksi. Milloin yksilö
määrää ei ilmoiteta, havainto koskee yhtä
yksilöä. Pieni a-kirjain lukumäärän edessä
tarkoittaa, että linnut ovat olleet yhdessä
parvessa. Havainnoitsijaluettelossa linnun
havainnut ilmoittaja on ensimmäisenä. Jos
lomakkeen tekijä ilmoittaa muiden tekemiä
havaintoja, hänen nimensä on viimeisenä.
Muiden havainnoijien nimet ovat siinä jär
LINNUT-VUOSIKIRJA 2019
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Amerikanmustalintu on muodoltaan lyhytpyrstöisempi, paksukaulaisempi ja sen kuvataan uivan korkeammalla vedessä kuin mustalintu.
Lisäksi sen päälaki näyttää usein tasaisemmalta, ei niin pyöreältä kuin mustalinnulla, ja sen nokan kynsi on usein pidempi ja selvemmin erottuva.
Amerikanmustalinnun nokka poikkeaa muodoltaan ja väritykseltään mustalinnun nokasta selvästi. Ylänokan kokonaan kirkkaankeltainen, usein
alaosastaan jopa oranssi kyhmy on muodoltaan nokan harjalla tasaisen pyöreä eikä mustalintumaisen laatikkomainen. Ylänokan keltainen väri
ulottuu nokan tyviosassa höyhenykseen asti ja nokan harjalla vain hieman sierainaukkojen etupuolelle, ei siis selvästi nokan kynnen tyviosaan
asti kuten mustalinnulla. Tärkeimpien nokan tuntomerkkien lisäksi amerikanmustalinnun silmärengas on tyypillisesti väriltään sinertävänharmaa,
ei keltainen kuten mustalinnulla. Black Scoter Melanitta americana. Raimo Lakso, Uusikaupunki, 27.4.2019.

jestyksessä, jossa ne esiintyvät lomakkeel
la, ja jos nimiä on paljon, mainitaan vain
osa. Jos RK on saanut samasta havainnos
ta useita lomakkeita, tiedot on yhdistetty ja
havainnoijat ovat yksien sulkeiden sisällä.
Muutaman havainnon kohdalla ilmoittajana
mainitaan vain ilm. RK tai ilm. ARK. Näis
tä havainnoista ei ole saatu lomaketta, mut
ta ne on käsitelty julkaistujen valokuvien
tai äänitteiden perusteella.
Katsauksessa on lajin nimen jälkeen
suluissa kolme lukua, jotka ilmaisevat ta
vattujen yksilöiden lukumääriä: ensimmäi
nen luku käsittää ajan vuoteen 1974 asti,
toinen luku RK:n toiminnan alkamisesta
vuonna 1975 vuoden 2018 loppuun ja
kolmas vuoden 2019. Näiden lukujen jäl
keen on yhtäsuuruusmerkki, jota seuraa
kaikkina aikoina tavattujen yksilöiden ko
konaismäärä. Toisissa suluissa luetellaan
yhdeksän edeltävän vuoden (2010–2018)
yksilömäärät aikajärjestyksessä. Lukumäärä
on ko. vuonna löytyneiden uusien lintujen
lukumäärä, ei siis välttämättä ko. vuodelta
hyväksyttyjen yksilöiden määrä.
Vuodelta 2019 kuluvan vuoden puolel
le paikalla pysyneiden lintujen viimeinen
havaintopäivä julkaistaan tässä katsauk
sessa korkeintaan helmikuun loppuun asti
(maaliskuuhun tai pidempään paikalla
olleiden lintujen viimeiset havaintopäivät
julkaistaan vuoden 2020 RK-katsauksessa).
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Hyväksytyt havainnot
Kategoria A
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus
5.10.1975 Hailuoto Huikku SW (Juha Mark
kola, Pirjo Haapala, Martti Haapala).
RK ei tarkasta lyhytnokkahanhihavaintoja
vuodesta 1991 lähtien.
Ruostesorsa Tadorna ferruginea
28.5.1992 Hailuoto Ojakylälahti (Marika La
rila, ilm. Juha Markkola); 2.8.1994 Hailuoto
Viinikanlahti 3 (Eino Merilä, ilm. Juha Mark
kola).
RK ei tarkasta ruostesorsahavaintoja vuo
desta 2000 lähtien.
Amerikantukkasotka Aythya collaris
(0, 22, 2) = 24 (1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 1)
26.4.–1.5. Korsnäs Harrström Brusudden k
(v) (Joel Karvonen ym.); 1.5. Pudasjärvi Panu
ma Pieni Leväsuo k (v) (Pekka Majuri, Minna
Mikkola, Aleksanteri Pikkarainen, Erkki Sarvi
aho, Timo Sarviaho).
Amerikantukkasotka x tukkasotka
Aythya collaris x Aythya fuligula
(0, 2, 0) = 2 (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
10.11.2018–20.3. Föglö Degerby k (v) (Rami
Lindroos).
Havainto on julkaistu jo edellisessä katsa
uksessa, mutta julkaistaan tässä myöhäisem
mällä vimeisellä havaintopäivällä. Kyseessä
on todennäköisesti sama, vuodesta 2011 Ah
venanmaalla talvisin viihtynyt yksilö.

Amerikanmustalintu Melanitta americana
(1, 4, 1) = 6 (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1)
27.4. Uusikaupunki Sieskari +2kv k (v) (Rai
mo Lakso, Rauno Parkkila, Johan Elfving).
Amerikanmustalintu pesii pohjoisen tund
ralla ja taigavyöhykkeen pohjoisosissa kol
messa selvästi erillisessä populaatiossa: Koillis-
Siperiassa Lenajoelta itään sekä Pohjois-Ameri
kassa Alaskassa ja toisaalta Koillis-Kanadassa,
erityisesti Pohjois-Québecissä (Reeber 2015).
Suomen aiemmat hyväksytyt havainnot ovat
keskittyneet mustalintujen kevätmuuton ai
kaan toukokuun alkupuolelle ja havaintojen
oletetaan koskevan lajin syysmuuton aikaan
Eurooppaan harhautuneita ja Länsi-Euroopassa
mustalintuparvissa talvehtineita yksilöitä. Vi
rossa lajista on kaksi kevät- ja kahdeksan syys
havaintoa (Ots & Paal 2015). Amerikanmusta
lintukoiraan määrittämisestä lisää kuvatekstis
sä (Pyle 2008, Reeber 2015).
Pilkkaniska Melanitta perspicillata
(10, 62, 5) = 77 (1, 1, 2, 0, 0, 1, 4, 1, 0)
6.5. Pori Tahkoluoto Kallioholma +2kv k N
(Pekka Eriksson); 14.5. Pietarsaari Fäboda
+2kv k N (Jürgen Lehmann, Keijo Tammi
nen, Jonas Björklund); 17.–19.5. Lumparland
Långnäs Tvegata +2kv k (Rami Lindroos ym.);
7.–14.6. Kittilä Kuivasalmi Rastinjärvi +2kv k
(v) (Olli-Matti Tervaniemi); 6.7. Loviisa Have
rören +2kv k (v) (Kimmo Harinen ym.).
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis
(16, 26, 2) = 44 (0, 0, 5, 4, 1, 2, 0, 1, 0)
27.4.–26.5. Lappeenranta Kaislanen–Hanhi
järvi–Haapajärvi (v) (Matti Vanhapelto ym.,
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ilm. EKLY ARK); 14.5. Virolahti Hanskin sata
ma (Esko Sillanpää, Mikko Pärssinen).

Suula Morus bassanus
(3, 57, 2) = 62 (1, 0, 0, 1, 7, 2, 2, 1, 3)
7.10.2018 Lappeenranta Toikansuo 1kv SSW
(Matti Vanhapelto); 19.8. Kristiinankaupunki
Kilgrund subad S/SW (Ari Ahtiainen, Marja
Koskimäki); 19.10. Kirkkonummi Rönnskär
1kv SE (Jukka Hintikka).
Lehmähaikara Bubulcus ibis
(0, 4, 1) = 5 (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
20.10. Hattula Suontaka (v) (Heikki Riekko
la, Katja Hyyrynen, ilm. KHLY ARK); 25.10.
Janakkala Tervakoski (v) (Olavi Kemppainen
ym.); 27.10.–25.11. Mäntsälä Kirkonkylä (v)
(Olavi Kemppainen ym.).
Havaintojen tulkitaan koskevan todennä
köisesti samaa yksilöä. Aiemmista havainnois
ta yksi on syksyltä, yksi keväältä ja kaksi ke
sältä. Luvuissa on mukana yksi E-kategoriaan
tulkittu havainto alalajista coromandus.
Vuoden 2019 lehmähaikarasta on julkaistu
tiedonanto (Södersved 2019a).
Isohaarahaukka Milvus milvus
2.4.2007 Kirkkonummi–Siuntio–Inkoo W/E
(Mika Ilari Koskinen).
Aiemmin naapurikunnissa tehtyjen havain
tojen perusteella hyväksytyn yksilön lentoreitistä
saatiin lisätietoa. Suomusjärveltä löytynyt lintu
matkasi samana päivänä itään pääkaupunki
seudun yli. RK ei tarkasta isohaara
haukka
havaintoja vuodesta 2018 lähtien.

Yksilöä

Myrskylintu Fulmarus glacialis
(13, 26, 0) = 39 (1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0)
21.8.1957 Utsjoki Mantojärvi (v) (Ilm. RK).
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Kuva 1. Pikkutrapin vuosittainen esiintyminen Suomessa. Havainnot vaikuttavat runsastuneen
2000-luvulla, vaikka monissa maissa pesimäkannat ovat taantuneet.
Fig. 1. Annual individual numbers of Little Bustard Tetrax tetrax in Finland.

Munkkikorppikotka Aegypius monachus
(0, 3, 0) = 3 (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1)
20.5.2010 Loviisa Gammelby 2kv E (v) (Jani
Vastamäki).
Havainto koskee jo aiemmin hyväksyttyä
yksilöä, jonka matkaa seurattiin rannikkoa
pitkin itään kahden päivän ajan. Tämä ha
vainto on hyväksytty jo aikanaan, mutta jää
nyt pois katsauksesta.
Arosuohaukka Circus macrourus
14.5.1995 Hailuoto Patelanselkä 2kv (Juha
Markkola, Annamari Markkola).
RK ei tarkasta arosuohaukkahavaintoja
vuodesta 2007 lähtien.
Niittysuohaukka Circus pygargus
28.5.1993 Hailuoto Tömppä +2kv n (Juha
Markkola); 25.9.1994 Hailuoto Tömppä 1kv
(Juha Markkola, Petteri Tolvanen).
RK ei tarkasta niittysuohaukkahavaintoja
vuodesta 1997 lähtien.

Arokotka Aquila nipalensis
(1, 67, 1) = 69 (3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1)
30.8. Vantaa Seutula 2kv E (v) (Timo Lintula,
Heikki Korpelainen); 31.8. Vantaa–Tuusula Ku
lomäki 2kv (v) (Antti Mähönen, Jouko Olkio,
Tarmo Lehtilä, Eija Putkuri ym.); 31.8. Tuusula
Kulomäki 2kv (v) (Pekka Toiminen, Veli-Pekka
Rannila, Jouko Olkio, Tarmo Lehtilä).
Kaikkien havaintojen tulkittiin koskevan
todennäköisesti samaa yksilöä.
Pikkutrappi Tetrax tetrax
(7, 19, 2) = 28 (0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1)
4.6. Lappeenranta Vainikkala Hiivaniemi
+2kv k (v) (Marko Ruti, Jouko Rantanen, Sep
po Löfgren, Jarmo Pirhonen ym.); 13.6.–14.7.
Suomussalmi Myllylahti +2kv k (v,video) (Jyr
ki Jaara, ilm. Hannu Rönkkö).
Vain kahtena vuonna aiemmin on havait
tu enemmän kuin yksi yksilö: 1994 (2 yks.) ja
2007 (4 yks.). Pikkutrappi on taantunut laajal
ti Lounais- ja Etelä-Euroopassa. Pesimäkanta
on kuitenkin vahvistunut Venäjällä, mikä saat
taa selittää Suomen havaintojen viimeaikais
ta lisääntymistä (BirdLife International 2015).
RK:n toiminta-ajalta seitsemän yksilöä on ta
vattu ennen vuotta 2000 ja 14 tämän jälkeen
(kuva 1).
Paksujalka Burhinus oedicnemus
(1, 18, 1) = 20 (1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)
27.4. Muurame Saarenkylä (v) (Jarmo Joki
nen, Mika Seppä, Sami Ylistö ym.).
Kautta aikain aikaisin havainto ja ainut
huhtikuussa Suomessa havaittu paksujalka.
Lukuun ottamatta huomattavan myöhäistä
lintua 30.10.–1.11.2004 Kemissä aiemmat
havainnot ajoittuvat aikavälille 7.5.–27.7.,
joista toukokuussa seitsemän, kesäkuussa
kuusi ja heinäkuussa viisi. Havaintomäärän
kehittymisessä ei ole selkää trendiä, vaan
vuoden 1972 ensihavainnon jälkeen paksu
jalkoja on havaittu säännöllisen harvoin.

Lehmähaikara pyydysteli myyriä Mäntsälässä 25.11. asti. Sen kohtaloksi koitui ilmeisesti
törmäys autoon. Otsan hienoisen oranssihtavan sävyn ja kokonaan keltaisen nokan perusteella
lintu on iältään +1kv. Alalajin määritys onnistuu maastossa ainoastaan juhlapukuisesta linnusta,
pieniä alalajien välisiä rakenne-eroja ei ole valokuvista mahdollista tulkita. Cattle Egret
Bubulcus ibis. Olavi Kemppainen, Mäntsälä, 6.11. 2019.

Siperiankurmitsa Pluvialis fulva
(2, 87, 1) = 90 (0, 5, 2, 1, 4, 0, 0, 1, 0)
30.6. Turku Friskalanlahti +1kv (v) (Totti Tois
kallio, Timo Elovaara, Paavo Harri, Riitta Hon
karanta ym.); 3.–5.7. Masku Kiveinen +1kv
(v) (Paul Segersvärd, Tom Lindroos, Kimmo
Jarpa, Hannu Kormano ym.).
Siperiankurmitsa pesii arktisella tundral
la Siperiassa, Jamalin niemimaalta itään aina
läntiseen Alaskaan asti, jossa se esiintyy sym
LINNUT-VUOSIKIRJA 2019
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Suomen kolmas suippopyrstösirri viivähti Porin Yyterissä elokuun lopulla. Kyseessä oli vanha lintu, kuten Suomen aiemmat yksilöt. Vanhaksi linnun tuntee ennen kaikkea vatsapuolella olevista nuolenpääkuvioista, jotka alkavat rinnan sivuilta ja alaosasta ja jatkuvat aina alaperään saakka.
Nuorella linnulla rinnan viirutus on vähäistä ja rinnan pohjaväri vaaleanoranssi. Lisäksi siipisulat ja peitinhöyhenet ovat vanhalla linnulla kuluneita
ja selkäpuolen väritys vähemmän värikäs, sillä selkä- ja hartiahöyhenten keskustat ovat laajalti tummat. Suippopyrstösirri muistuttaa meillä vuosittain tavattavaa palsasirriä, koska sillä on samaan tapaan kellanvihreät jalat ja pitkä käsisiiven ulottuma. Lisäksi lajit ovat kooltaan ja rakenteeltaan
hyvin samankaltaisia. Suippopyrstösirrillä ei kuitenkaan ole palsasirrin yhtenäistä ja tasaisesti rinnan alaosaan päättyvää pitkittäisviirutusta ja
suippopyrstösirrin päälaki erottuu selvästi punaruskeana. Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata. Juha Sjöholm, Pori, 26.8.2019.
patrisesti amerikankurmitsan kanssa (Hayman
ym. 1986, Chandler 2009). Vanha siperian
kurmitsa jättää pesimäalueet tyypillisesti hei
näkuun loppupuolella tai elokuun alussa, jo
ten Suomen vaihtopukuiselta näyttävä lienee
2kv-lintu tai pesimätön yksilö. Vanhalla sipe
riankurmitsanaaraalla voi kuitenkin juhlapu
vussakin olla runsaasti talvipuvun tyyppisiä
valkeita höyheniä erityisesti vatsapuolella ja
päässä, joten se on usein mahdoton erottaa
ensimmäisen kesän esiaikuisista linnuista.
Iänmääritys edellyttäisi uloimpien pyrstösul
kien, siiven peitinhöyhenten tai käsisulkien
kuluneisuuden luotettavaa arviointia (Cramp
ym. 1977).
Turun ja Maskun havainnoista käytettävis
sä olevista valokuvista erottui useita höyhen
puvun yksityiskohtia, joiden perusteella ky
seessä on todennäköisesti sama yksilö.

Amerikankurmitsa Pluvialis dominica
(0, 3, 1) = 4 (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1)
16.–19.10. Siikajoki Varessäikkä 1kv (v) (Ilm.
RK).
Suomen neljäs amerikankurmitsa oli ai
emmin havaittujen yksilöiden tapaan syksyi
nen nuori lintu. Ruotsissa havainnot (17 yksi
löä) ovat jakautuneet melko tasaisesti kevääl
le, keskikesälle ja syksylle (Raritetskommittén,
BirdLife Sverige 2020). Laji tuntuu viihtyvän
Pohjois-Pohjanmaan kahlaajarannoilla, sillä
kyseessä oli jo alueen kolmas havainto.
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Siperian-/amerikankurmitsa
Pluvialis fulva/Pluvialis dominica
(0, 32, 0) = 32 (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0)
7.9.1992 Helsinki Haltiala (Kari Lindblom).
Aavikkotylli Charadrius leschenaultii
(2, 8, 1) = 11 (0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)
4.7. Siilinjärvi Raasio +1kv k (v) (Pekka Jaak
kola, ilm. Pertti Renvall).
Yksilö tunnistettiin jälkikäteen valokuvis
ta. Suomen aiemmista yksilöistä kaksi on löy
tynyt toukokuussa ja kahdeksan kesäkuussa.
Ruotsissa esiintyminen painottuu enemmän
loppukesään, lisäksi länsinaapuristamme on
yksi huhtikuinen ja yksi lokakuinen havainto
(Raritetskommittén, BirdLife Sverige 2020).
Mustapyrstökuiri Limosa limosa islandica
(0, 5, 0) = 5 (0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 2, 0)
11.–24.9.1999 Hanko Uddskatan 1kv (v);
13.9.2007 Salo Sokeritehdas 1kv (v); 14.–
24.9.2016 Helsinki Vanhankaupunginlahti 1kv
(v); 24.–25.8.2017 Lempäälä Ahtialanjärvi 1kv
(v); 19.8.–15.9.2017 Espoo Laajalahti 1kv (v).
Nuorten lintujen uusintakäsittelyssä hy
väksyttiin vain yllä esitetyt viisi havaintoa,
jotka täyttävät aiempaa tiukemmat julkaisu
kriteerit. Aiemmin hyväksytyt ja uusintakäsit
telyssä hylätyt havainnot voivat myös koskea
islandica-alalajia, mutta nykytietämyksen mu
kaan niiden erottaminen itäisistä nimialalajin
nuorista on mahdotonta.

Suippopyrstösirri Calidris acuminata
(0, 2, 1) = 3 (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
25.–30.8. Pori Yyteri lietteet +1kv (v) (Tapani
Lilja, Kimmo Härkönen, Mikko Järvinen, Olli
Tuomi ym.).
Aiemmat yksilöt havaittiin Kotkassa 1984
ja Espoossa 2010. Suomen havaintojen perus
teella parhaat mahdollisuudet suippopyrstö
sirrin löytämiseen ovat elokuun viimeisellä
viikolla, sillä kaikki kolme yksilöä ovat löyty
neet kyseisenä ajankohtana. Kaikki ovat myös
olleet vanhoja yksilöitä. Suippopyrstösirri pe
sii Pohjois- ja Koillis-Siperiassa. Vuoden 2019
havainnosta on julkaistu kaksi tiedonantoa
(Lilja 2019, 2020).
Eskimosirri Calidris bairdii
(3, 3, 1) = 7 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
19.–29.10. Lumijoki Lamunkari 1kv (v) (Tuo
mas Herva, Petri Haapala ym.).
Edellinen yksilö on vuodelta 2009. Aiem
mat kuusi yksilöä ovat löytyneet syyskuussa
jaksolla 1.–30.9., joten vuoden 2019 havain
to on selvästi myöhäisin. Kaikki iälleen mää
ritetyt yksilöt (4) ovat olleet nuoria, ensimmäi
sen syksyn lintuja. Eskimosirrin pesimäalueet
sijaitsevat Pohjois-Amerikan tundralla ja pie
nemmällä alueella Koillis-Siperiassa.
Isokihu Stercorarius skua
(6, 72, 2) = 80 (1, 1, 7, 2, 0, 1, 1, 1, 1)
5.5. Hyvinkää Ridasjärvi (v) (Jari Siven); 8.6.
Inari Paatari (v) (Ilm. RK).
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Alalajilleen määrittämättömät (9 yksilöä)
2.10.1980 Utajärvi (v); 16.6.1987 Lemland
(v); 28.–29.11.1987 Vaasa; 3.10.1988 Mus
tasaari 1kv; 16.10.1997 Kuortane 1kv (v);
16.–17.5.2006 Ilomantsi (v); 10.–14.11.2011
Pello 1kv (v); 16.3.–10.4.2016 Tampere (v);
5.–10.11.2018 Siikalatva 1kv (v).

Eskimosirrin pitkä siipi ulottuu valkoperäsirrin tapaan selvästi pyrstön kärkeä pidemmälle, minkä
vuoksi linnun muoto on pitkänomainen. Nuoren säännöllisen suomukuvioinen höyhenpuku
on yleisväritykseltään kellanruskean harmahtava, ja selkäpuolelta puuttuvat esimerkiksi nuoresta valkoperäsirristä poiketen selvät valkoiset V-kuviot ja ruosteenruskeat sävyt. Selvästi erottuva rintavyö muodostuu tummista viiruista, jotka eivät kuitenkaan ulotu kupeille. Lyhyehköt jalat
sekä lyhyehkö, hento ja heikosti kaareva nokka ovat mustat. Huomaa, että kuvan lintu on vielä
täysin nuoruuspukuinen, kun esimerkiksi nuorilla suosirreillä on lokakuussa selässä jo vaihteleva
määrä harmaita talvipuvun höyheniä. Baird’s Sandpiper Calidris bairdii. Jarmo T. Koistinen,
Lumijoki, 28.10.2019.

Selkälokki Larus fuscus intermedius
(0, 7, 0) = 7 (0, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)
4.–13.4. Turku Topinoja–Åvik +3kv (v) (Ismo
Kiikola, Jukka Kivelä).
Havainnot koskevat Norjan Vest-Agderis
sa kesällä 2007 poikasena rengastettua lintua,
joka on havaittu Turussa myös vuosina 2015–
2016, ja nämä havainnot on julkaistu jo ai
emmissa katsauksissa. RK tarkastaa havainnot
linnuista, jotka on rengastettu poikasena ala
lajin intermedius pesimäalueella.
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis
(0, 30, 1) = 31 (0, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 0, 4)
RK hyväksyi kaksi uutta havaintoa ja käsitteli
vanhojen havaintojen alalajimääritykset uu
destaan. Seuraavassa listataan kaikki hyväk
sytyt havainnot meena- ja orientalis-alalajeista
sekä alalajilleen määrittämättä jätetyt. Havain
noijien nimet ja tarkat paikat on mainittu vain
uusien havaintojen kohdalla. Läntisempi meena-alalaji (19 havaintoa) on huomattavasti itäi
sempää orientalis-alalajia (3) yleisempi. Huo
mionarvoista on, että yli 90 % Suomen idän
turturikyyhkyistä on dokumentoitu valokuvin!
Alalaji meena (19 yksilöä)
14.–23.12.1984 Jämsä 1kv (v); 23.11.1989–
5.2.1990 Pori 1kv k (v); 7.–22.11.2003 Enon
tekiö 1kv (v); 5.–19.11.2006 Rauma 1kv (v);
20.11.2007 Mustasaari Koivula 1kv (v) (Mikko
Hurme, ilm. Aarne Lahti); 27.10.–11.11.2008
Kittilä 1kv (v); 5.1.–20.3.2009 Kuhmo ja 24.4.–
2.5.2009 Suomussalmi (v); 8.–28.4.2012 Pie
tarsaari 2kv (v); 30.10.–10.11.2012 Kajaani
1kv (v); 29.5.2013 Lemland (v); 24.11.2013
Pudasjärvi 1kv (v); 5.–29.1.2014 Pöytyä
+2kv (v); 7.1.–17.4.2014 Uusikaupunki 2kv
(v); 14.1.2014 Tarvasjoki +2kv (v) (sama lin

tu kuin Pöytyä); 30.8.–5.9.2016 Hailuo
to +1kv (v); 9.–14.11.2016 Pori 1kv (v);
30.12.2017–7.4.2018 Lappeenranta 1kv (v);
20.1.–29.3.2018 Hamina 2kv (v); 4.12.2018–
2.1.2019 Alajärvi 1kv (v); 11.–16.11.2019 Ki
tee Selkue 1kv (v) (Eeva-Liisa Mononen, Jouko
Mononen, ilm. Kari Antikainen).
Alalaji orientalis (3 yksilöä)
16.1.–4.4.1985 Helsinki 2kv (r, v); 12.–
19.11.2006 Kristiinankaupunki 1kv (v); 11.–
15.11.2014 Enontekiö 1kv (v).

Pikkukiuru Calandrella rufescens
(1, 3, 1) = 5 (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
17.6. Pori Karhuluoto (v,video) (Petteri Mäke
lä ym.).
Viides havainto Suomesta ja ensimmäinen
kesäkuukausilta. Vähistä havainnoista huo
limatta laji on tavattu nyt kaikkina vuoden
aikoina. Ruotsissa on havaittu neljä yksilöä,
niin ikään pitkin vuotta (Raritetskommittén,
BirdLife Sverige). Havainnosta on kirjoitettu
tiedonanto (Mäkelä 2020).
Pikkukiurua ja sen lähilajeja on tutkittu jo
pitkään, eivätkä tutkijat ole yksimielisiä laji
ryhmän taksonomiasta. Esimerkiksi mongo
lianhietakiurun Calandrella cheleensis asema
vaihtelee: suurista maailmanlistoista HBW pi
tää sitä pikkukiurun alalajina, kun taas IOC:n
ja Howard & Mooren mukaan kyseessä on
oma lajinsa. Porin yksilö aiheutti suuria mää
ritysongelmia ja asiantuntijalausunnot olivat
merkittävässä roolissa havainnon käsittelys
sä. Porin linnun alalajiin tai alalajiryhmään
ei toistaiseksi otettu kantaa, eikä Suomen
aiempiakaan pikkukiuruja ole julkaistu ala
lajilleen. Lähimpänä Suomea esiintyvä pik
kukiurun alalaji on mm. Ukrainassa pesivä
heinei.
Keltavästäräkki
Motacilla flava lutea/flavissima
(4, 8, 1) = 13 (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)
7.5. Turku Friskalanlahti k (v,ään) (Sebastian
Andrejeff, Jarmo Laine, Markus Tuomi, Ari
Kuusela ym.).
Keltavästäräkin Isossa-Britanniassa sekä
kapealla kaistaleella Länsi-Euroopan luoteis

Keltavästäräkin alalajipari lutea/flavissima eroaa kaikista muista alalajeista kokonaan kellertävän/
vihertävän pään vuoksi. Koska molempien alalajien muuntelu on yleisesti oletettua suurempaa,
ei niitä rariteettikomitean mielestä voi luotettavasti erottaa toisistaan pukutuntomerkkien perusteella. Laajalti keltaiset otsa ja korvanpeitinhöyhenet ovat kuitenkin keskimäärin tavallisempia lutealla ja harvinaisempia flavissimalla, ja toisaalta myös kokonaan keltainen pää on melko
tavallinen lutealla, mutta äärimmäisen harvinainen flavissimalla. Yellow Wagtail Motacilla flava
lutea/flavissima. Ari Kuusela, Turku, 7.5.2019.
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rannikolla pesivän alalajin flavissima ja
Kaspianmeren pohjoispuolella pienellä alu
eella pesivän alalajin lutea erottaminen toi
sistaan on erittäin vaikeaa. Suomessa on ai
emmin hyväksytty kahdeksan havaintoa ni
mikkeellä lutea/flavissima ja lisäksi vanhoja
RK:n tarkastamattomia havaintoja on neljä.
Suomen aiemmat havainnot ovat toukokuun
lopun ja heinäkuun alun väliseltä ajalta, joten
Turun linnun ajankohta on verraten aikainen.
Alalajien määrittämisestä lisää kuvatekstissä
(Alström ym. 2003).

Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos
(1, 41, 3) = 45 (1, 1, 2, 0, 2, 2, 4, 1, 1)
9.5. Parainen Jurmo 2kv (r,v) (Lauri Kokkala,
Kim Kuntze, Meri Öhman, Timo K. Palomä
ki ym.); 7.–14.6. Uusikaarlepyy Jepua Lassi
la k (ään) (Mats Björklund, Bengt Forslund,
Jürgen Lehmann, Leo Saarijärvi); 12.6.–5.7.
Kruunupyy Alaveteli Sandbacka +2kv k (r,v)
(William Velmala, Peter Sandbacka, Roland
Lillkåla ym.).
Mustaleppälintu
Phoenicurus ochruros phoenicuroides
(0, 2, 1) = 3 (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
9.–12.4. Salo Meriniitty 2kv k (v) (Ville Räihä,
Tomi Juurikivi, Janne Riihimäki ym.).
Suomen edelliset havainnot koskevat myös
nuoria koiraita: Inkoo 22.–26.5.2011 ja Hel
sinki 25.12.2017–7.1.2018. Ruotsissa alalaji
on tavattu 22 kertaa, ja yhtä talvista lukuun
ottamatta kaikki havainnot ovat loppusyksyltä
(Raritetskommittén, BirdLife Sverige 2020).

Mustakaularastas Turdus atrogularis
(5, 60, 2) = 67 (2, 2, 4, 0, 1, 2, 5, 4, 4)
Uusintatarkastuksen jälkeen julkaistaan alla
kaikki Suomen mustakaularastashavainnot
(ks. katsauksen johdanto), lukuun ottamatta
vuosien 1959–1964 kolmea havaintoa, joita
RK ei ole tarkastanut. Havainnoijien nimet ja
tarkat paikat on mainittu vain uusien havain
tojen kohdalla.
Klassiset mustakaularastaat sekä yksilöt, joista vähäisiä poikkeavuuksia ei pystytty poissulkemaan (24 yksilöä)
26.12.1871 Hämeenlinna +1kv k (v, mnäyte);
Syksy 1975 Joensuu n-puk (v, mnäyte); 6.1.–
24.2.1989 Mikkeli 2kv k (v); 26.12.1994–
7.1.1995 Imatra 1kv k; 28.2.1999 Espoo
2kv n; 11.12.–21.12.2002 ja 7.3.–20.4.2003
Köyliö 1kv n (v); 1.1.–26.3.2003 Raut
järvi 2kv n (v); 24.1.–9.4.2003 Kokko
la 2kv n (v); 4.12.2004–18.2.2005 Lipe
ri 1kv k (v); 15.1.–13.3.2007 Oulu +2kv
k (v); 5.10.2008 Ii 1kv n (v); 23.10.2008
Hanko 1kv n (v); 11.1.–1.4.2009 Savonlin
na 2kv n (v); 30.1.–31.3.2009 Rauma 2kv
k (v); 25.2.–18.3.2009 Helsinki 2kv n (v);
29.10.2010 Sodankylä k (v); 17.4.2011 Es
poo +2kv n (v); 5.6.2011 Parainen k (v); 23.–
30.10.2015 Inari 1kv n (v); 19.–20.10.2016
Hanko 1kv n (v); 27.12.2016–12.1.2017
Kristiinankaupunki 1kv k (v); 24.11.2018

Mustasaari Västerhankmo 1kv k (v) (Liselott
Sundvik, ilm. Aarne Lahti); 4.12.2019 Ina
ri Akujärvi 1kv k (v) (Anja Akujärvi); 17.–
20.12.2019 Kotka Ristinkallio 1kv k (v) (ilm.
RK).
Yksilöt, joissa todettavissa mustakaularastaalle sopimattomia vähäisiä poikkeavuuksia (19
yksilöä)
24.–26.12.1987 Helsinki +1kv k (v); 6.–
30.1.1988 Raahe 2kv n; 26.2.–24.3.1988
Pietarsaari 2kv k (v); 19.1.–13.3.1993 Hel
sinki n-puk (v); 29.11.–28.12.2002 Savonlin
na 1kv n (v); 25.11.2002–23.3.2003 Ranua
+1kv n (r, v); 10.4.2006 Porvoo 2kv k (v);
14.–17.11.2007 Kotka +1kv n (v); 2.12.2007–
1.4.2008 Kotka 1kv k (v); 6.–9.12.2007 Hel
sinki 1kv k (v); 26.11.2010–21.3.2011 Pel
lo +2kv k (r, v); 21.12.2012–12.2.2013 Es
poo +1kv k (v); 14.11.2016 Sysmä Päijätsalo
1kv k (v) (Kaisu Saarinen, ilm. Antti Touko
la); 13.1.–22.3.2017 Keuruu 2kv k (v); 3.–
19.3.2017 Hattula Parola +2kv k (r, v) (Heikki
Seppälä ym.); 3.–4.4.2017 Rautalampi Mau
kosvuori +2kv k (v); 27.–28.1.2018 Oulu Kos
kela 2kv k (v) (Helge Eskelinen); 21.10.2018
Orivesi Padustaipale 1kv k (v) (Risto Lahtinen,
ilm. Jukka Könönen); 21.–23.10.2018 Kuopio
Maaninka +1kv k (v) (Markku Ukkonen, Ilk
ka Markkanen, Niklas Åberg, Kaarina Heis
kanen).

Arotasku Oenanthe isabellina
(0, 33, 6) = 39 (2, 4, 0, 2, 3, 2, 5, 0, 1)
27.9. Pori Lattomeri Pinomäentie (v) (Juha
Rummukainen, Jaakko Esama, ilm. Petteri
Mäkelä); 30.9. Joroinen Järvikylä (v) (Heikki
Pentikäinen, Kai Lång ym.); 30.9. Finström
Markusböle (v) (Lars-Edvin Johansson ym.);
2.–4.10. Pori Pietniemi Maaviiki (v) (Petteri
Mäkelä, Jaakko Esama); 5.–8.10. Liperi Ahon
kylä 1kv (v) (Mauri Leivo ym.); 28.–29.10.
Sievi Haikola (v) (Sirpa Talus).
Ennätysvuosi, ja kaikki havainnot ovat syk
syltä. Aiemmista havainnoista 11 on kevääl
tä (13.4.–6.6.), yksi kesältä (21.6.) ja 21 syk
syltä (15.8.–17.11.). Myös toiseksi parhaan
vuoden 2016 kaikki viisi havaintoa olivat
syksyltä.
Nunnatasku Oenanthe pleschanka
(0, 47, 4) = 51 (3, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 0, 0)
12.10. Kuopio Nilsiä Nilakka (v) (Leena Meu
ronen, ilm. Pertti Renvall); 17.–18.10. Saltvik
Haga (v) (Ari Vuorio, Petteri Tolvanen); 24.10.
Joutsa Pylsy Jokela (v) (Markku Huikko ym.,
ilm. Tero Toivanen); 28.10. Joensuu Kontiosuo
(v) (Matti Koivula).
Runsas esiintyminen, ja kaikki havainnot
tyypilliseen ajankohtaan lokakuulta.
Aavikkotasku Oenanthe deserti
(3, 24, 1) = 28 (0, 5, 1, 1, 0, 0, 3, 1, 1)
24.–26.10. Nokia Koukkujärven kaatopaikka
k (v) (Pekka Suhonen, Hannu Kianen, Erkki
Sipilä, Juha Tuominen ym.).
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Mustaleppälinnun itäisen alalajin phoenicuroides esiintymiskuva Länsi-Euroopassa alkaa selkiytyä ja havaintoja tunnetaan jo melko runsaasti. Myös alalajin tunnistamisesta on julkaistu äskettäin uutta tietoa, jonka mukaan valtaosa leppälinnun ja mustaleppälinnun risteymistä voidaan
värityksen perusteella luotettavasti erottaa mustaleppälinnun alalajista phoenicuroides (van
der Spek & Martinez 2018). Paras ero näiden välillä löytyy kuitenkin edelleen siipikaaviosta.
Eastern Black Redstart Phoenicurus ochruros phoenicuroides. Janne Riihimäki, Salo, 11.4.2019.

LINNUSTONSEURANTA

Yksilöt, joista risteymän mahdollisuutta ei
voitu täysin poissulkea (21 yksilöä)
30.4.1973 Kirkkonummi k; Marraskuun
loppu 1976–21.3.1977 Kokkola +1kv k (v);
19.5.1977 Virolahti n; 9.5.1981 Siikajoki k;
27.4.1985 Rautjärvi k; 24.–29.10.1988 Pori
k; 1.1.1991 Helsinki 2kv k (v); 9.10.1993
Kajaani n-puk; 9.3.2003 Helsinki Vuosaari
n-puk (Frans Silvenius); 14.4.2004 Parikkala
n-puk; 10.4.2009 Oulu n-puk; 11.11.2009
Parainen n-puk (v); 27.10.2012 Hanko k;
27.10.–2.11.2012 Inari 1kv k (v); 6.12.2012
Hammarland n-puk; 25.8.2014 Närpiö k;
31.10.2015 Parainen k (v); 5.11.2016 Kristii
nankaupunki k; 18.–20.11.2016 Asikkala 1kv
n (v); 28.4.2017 Lappeenranta Vanha hauta
usmaa n (Markku Paakkinen); 4.11.2017
Joensuu Noljakka k (Harri Kontkanen).

Mustakaularastas x punakaula-/ruoste-/
ruostesiipirastas Turdus atrogularis x Turdus
ruficollis/Turdus naumanni/Turdus eunomus
(0, 5, 1) = 6 (0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0)
15.–17.1.2003 Rautjärvi Simpele n-puk (Rai
ner Rajakallio, Jari Kontiokorpi, Petri Hotta,
Mika Ohtonen); 10.2.–15.3.2013 Joensuu
2kv k (v); 21.1.–3.2.2015 Hamina 2kv n (v);
3.–19.12.2016–26.3.2017 Helsinki Munkki
saari–Eira–Tähtitorninmäki–Kaivopuisto 1kv
k (v) (Olli-Pekka Pietiläinen, Christa Gran
roth, Johannes Hänninen, Olavi Kemppainen
ym.); 13.2.–30.4.2017 Kajaani Teppana 2kv
n (v) (Jouni Ruuskanen ym.); 10.12.2019 Ina
ri Ivalo 1kv n (v, mnäyte) (Anja Saijets, Anja
Akujärvi).
Vaaleakultarinta Iduna pallida
(0, 6, 1) = 7 (1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0)
14.6. Lemland Lågskär (v) (Jari Helstola, Jari
Kostet, Kerkko Karjalainen, Raisa Tanner ym.).
Vasta seitsemäs havainto Suomesta. Vaa
leakultarinnan havaintomäärä näyttäisi kas
vaneen, sillä viidestä 2000-luvulla löydetys
tä linnusta peräti neljä on viimeiseltä viideltä
vuodelta. Touko–heinäkuussa on havaittu viisi
ja lokakuussa kaksi yksilöä.
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola
(0, 62, 1) = 63 (3, 0, 1, 1, 7, 1, 3, 1, 0)
30.5. Loviisa Aspskär k (r,v,video) (Teemu
Lehtiniemi).
Hernekerttu Sylvia curruca blythi
(0, 2, 0) = 2 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1)
8.–10.10.2018 Lemland Lågskär 1kv
(r,v,hnäyte) (Markus Lampinen ym.).
Hernekerttu Sylvia curruca halimodendri
(0, 2, 0) = 2 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
13.10.2018 Kirkkonummi Rönnskär 1kv
(r,v,hnäyte) (Samuli Lehikoinen).
Hernekertun itäiset alalajit blythi ja halimodendri eroavat toisistaan keskimäärin esi
merkiksi selän ruskeuden ja pyrstösulkien
valkean määrän puolesta. Yksilöllinen vaih
telu höyhenpuvussa on kuitenkin suurta ja
alalajien välillä päällekkäistä, joten nyky
käytännön mukaan havainnot julkaistaan ala
lajilleen määritettynä vain mtDNA-analyysin
perusteella. Aikaisemmat havainnot herne
kertun itäisistä alalajeista ovat loppusyksyl

Suomen vaaleakultarinnoista viisi seitsemästä on havaittu lintuasemilla. Kuvassa on Lågskärin
lintuaseman toinen yksilö. Lajin tunnistaa parhaiten viitakerttusesta kylmemmän yleisvärin,
kontrastikkaamman siiven, pikkukultarinnasta pidemmän nokan ja siiven sekä iberiankulta
rinnasta kontrastikkaammin vaaleiden isojen peitinhöyhenten ja kyynärsulkien reunojen sekä
selvemmän silmäkulmanjuovan perusteella. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida. Jari Kostet,
Lemland, 14.6.2019.

tä ja talvelta (blythi 1.–29.12.2015 Tuusula;
halimodendri 6.–7.11.1994 Hanko; blythi/
halimodendri/margelanica 10.2.–22.4.2009
Rauma).

Rusorintakerttu Sylvia cantillans
(3, 39, 5) = 47 (1, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1)
27.4.–3.5. Parainen Jurmo n (v) (Jari Helstola,
Kim Kuntze, Timo K. Palomäki, Vesa Virtanen,
Meri Öhman); 16.5. Parainen Utö k (v) (Jor
ma Tenovuo, Erkki Jokinen, Petri Ahti, Rami
Metsäranta ym.); 20.5. Parainen Jurmo +2kv
n alalaji albistriata (r,v,hnäyte) (Jyrki Norma
ja, Timo K. Palomäki, Kim Kuntze, Meri Öh
man, Vesa Virtanen); 29.5. Lemland Lågskär k
(v,video) (Touko Torppa, Timo Hietanen, Antti
Mikala); 4.–5.6. Parainen Utö k (v) (Jorma Te
novuo, Kimmo Kuusisto, Mikko Järvinen, Jari
Lagerroos ym.).
Ennätykselliset viisi yksilöä, jotka kaikki
havaittiin aiemman esiintymiskuvan mukai
sesti keväällä ja Lounais-Suomessa. Jurmon
jälkimmäinen lintu oli mtDNA:n perusteella
itäistä alalajia albistriata. Suomessa on ai
emmin julkaistu vain yksi rusorintakerttu
alalajilleen määritettynä. Tällöinkin havain
to koski alalajia albistriata ja määritys oli
mtDNA-näytteen tukema. Rusorintakertun le
vinneisyyden pohjoisreuna on hivuttautunut
Euroopan 2. lintuatlaksen mukaan hieman
kohti pohjoista (Keller ym. 2020), mikä voi
heijastua myös kasvavina Pohjois-Euroopan
havaintomäärinä.

Taigauunilintu Phylloscopus inornatus
19.9.1992 Hailuoto Kirkonkylä 2 (Juha Mark
kola, Risto Karvonen); 13.9.1993 Hailuoto
Itänenä (Juha Markkola).
RK ei tarkasta taigauunilintuhavaintoja
vuodesta 1994 lähtien.
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei
(2, 83, 5) = 90 (0, 6, 6, 3, 4, 1, 6, 6, 5)
18.10. Loviisa Aspskär (v) (Martti Hario, Harri
Malkio, Nang Shinda A/P Nai Shiang, Jukka
Haltimo, Markku Hyvärinen); 26.10. Kirkko
nummi Upinniemi (Petri Lampila); 3.11. Eura
joki Luvia Säppi (v) (Petteri Mäkelä, Petri Salo,
Matti Mäkelä, Sebastian Andrejeff, Janne Iha
namäki); 6.–10.11. Parainen Jurmo (r,v,ään)
(Jari Helstola, Tapani Veistola, Edward Kluen,
Kaisa Välimäki, Roni Väisänen); 10.–15.11.
Helsinki Vuosaari Auringonnousunranta
(v,video) (Ville Hyvärinen ym.).
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi
(1, 27, 1) = 29 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1)
18.–19.10 Parainen Utö (v) (Antti Peuna, Ossi
Öhman, Kimmo Kuusisto, Petri Laine ym.).
Tiltaltti Phylloscopus collybita tristis
30.5.2013 Loviisa Aspskär k Ä (r,v) (Teemu
Lehtiniemi, Olli-Pekka Liinalaakso).
RK ei tarkasta tristis-tiltalttihavaintoja vuo
desta 2018 lähtien. Alalajin esiintymisestä
Suomessa on kirjoitettu tuore artikkeli (Lehi
koinen 2020).
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Ensimmäisen talven sibiricus-alalajin isolepinkäinen on huomiota herättävän näköinen ja eroaa
monella tapaa keskimääräisestä nimialalajin isolepinkäisestä. Sibiricuksen rosvonaamari on
heikompi, nokka vaaleampi, selkäpuoli ruskeampi, vatsapuoli kuvioidumpi, yläperä valkeampi,
isojen peitinhöyhenten reunukset ja tertiaalit laajemmalti vaaleat kuin nimialalajilla. Kuvan
Seurasaaren linnulla yläperässä erottuva juovitus on erittäin harvinaista nimialalajilla. Great
Grey (Northern) Shrike Lanius excubitor sibiricus. Micha Fager, Helsinki, 11.12.2009.

Tulipäähippiäinen Regulus ignicapilla
(1, 76, 18) = 95 (0, 4, 3, 2, 4, 2, 10, 14, 11)
15.4. Parainen Jurmo 2kv k (r,v) (Jouni Saa
rio, Timo K. Palomäki); 18.4. Parainen Jurmo
2kv n (r,v) (Jouni Saario, Timo K. Palomäki,
Osmo Kivivuori, Tatu Hokkanen, Roland Vösa
ym.); 18.4. Lemland Lågskär 2kv k (r,v) (Ta
pio Aalto, Henrik Lindholm, Soili Leveelahti);
28.4. Hanko Täktom Ryssholmen k Ä (v)
(Heikki Vasamies ym.); 1.5. Parainen Jurmo
2kv n (r) (Tatu Hokkanen, Kim Kuntze); 1.5.
Parainen Jurmo 2kv k (r,v) (Ohto Oksanen,
Timo K. Palomäki, Kim Kuntze, Meri Öhman,
Tatu Hokkanen); 19.5. Parainen Gästerböle
Sänkorna k Ä (ään) (Heikki Paukkeri); 19.5.
Espoo Kaitalahti k Ä (v,ään) (Jimmy Träske
lin ym.); 25.5. Virolahti Vilkkilä Kolsinpoh
ja k Ä (ään) (Eero Hietanen, Ahti Peltonen,
Kari Ahtiainen, Mauri Leinonen); 27.5.–2.6.
Raasepori Karjaa Kroggård k Ä (v,ään) (Alek
si Lehikoinen ym.); 12.–21.6. Lohja Karkalin
luonnonpuisto k Ä (ään) (Jan Södersved, Nii
na Södersved); 11.10. Pori Reposaari (v) (Esa
Mäkelä); 18.–19.10. Parainen Utö (v) (Antti
Peuna, Ossi Öhman, Kimmo Kuusisto, Petri
Laine ym.); 22.10. Parainen Jurmo 1kv k (r,v)
(Raimo Hyvönen, Timo K. Palomäki, Tapani
Veistola); 23.10. Pyhäranta Rihtniemi (Hannu
Kormano, Tom Lindroos, Rauli Lumio); 25.10.
Eurajoki Luvia Säppi (Janne Aalto, Teo Ylätalo,
Tomas Swahn); 27.10. Kirkkonummi Mäki
luoto 1kv (v,ään) (Petri Lampila, Petteri Tol
vanen, Antti Kause, Olavi Kemppainen ym.);
26.12.–5.1.2020 Eckerö Styrsingsudden (v)
(Antti Kause, Rami Lindroos ym.).
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Jälleen ennätyksellinen esiintyminen. Laji
on runsastunut nopeasti muun muassa Ruot
sissa ja Virossa, mikä heijastuu myös Suomen
havaintomääriin. Esiintymisestä ja määrittä
misestä on kirjoittanut Lampila (2020). RK ei
tarkasta tulipäähippiäishavaintoja vuodesta
2020 lähtien.

Valkopäätiainen Cyanistes cyanus
(14, 42, 3) = 59 (3, 0, 0, 0, 1, 4, 2, 0, 0)
Klassiset valkopäätiaiset
24.–26.11. Tervo Talluskylä (v) (Olli Kor
honen, Lea Karhatsu-Huuskonen); 14.12.–
26.1.2020 Vaala Salmenniemi 1kv (r,v) (Pertti
Karjalainen, Anneli Jäälinoja, Juhani Jäälinoja
ym.).
Risteymän mahdollisuus ei täysin poissuljettu
28.10. Merikarvia Kräsoora (Seppo Niemis
pelto).
Valkopäätiaisen RK-käsittelyn suuntaviivois
ta on julkaistu vuoden 2017 RK-katsauksessa
(Väisänen ym. 2018). Linnut, joilla on vähäi
siä poikkeavuuksia höyhenpuvussa (vähem
män valkoista pyrstössä ja siivellä) klassiseen
valkopäätiaiseen nähden tai joilta tällaisia vä
häisiä poikkeavuuksia ei voida poissulkea, las
ketaan mukaan valkopäätiaisen yksilömääriin.

Valkopäätiainen x sinitiainen
Cyanistes cyanus x Cyanistes caeruleus
(0, 7, 1) = 8 (0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0)
27.10. Kokkola Lohtaja Vattajan torni (v) (Ilm.
RK).

Isolepinkäinen Lanius excubitor sibiricus
(0, 1, 0) = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
6.12.2009–13.1.2010 Helsinki Seurasaari
1kv (v, hnäyte) (Olavi Kemppainen ym.).
Suomen ensihavainto tästä lähinnä Aasian
havumetsävyöhykkeellä pesivästä isolepinkäi
sen alalajista, joka joidenkin taksonomioiden
mukaan on taigaisolepinkäisen Lanius borealis alalaji. Euroopasta alalajista on toistaiseksi
vain yksi aiempi havainto, jossa mtDNA on
puoltanut määritystä: Norjasta marraskuulta
1881 (museonäyte). RK tutki alalajin määri
tyskriteerejä monta vuotta. Tutkimuksen pe
rusteella sibiricus/borealis-tyyppiset ja nimi
alalajin yksilöt eroavat keskimäärin toisistaan.
Ristiriitaiset tulokset ulkonäön ja mtDNAtulosten välillä joillakin Euroopassa nähdyillä
yksilöillä johtivat kuitenkin päätelmään, että
yksittäisten lintujen määrittäminen harvinai
suuskontekstissa Länsi-Euroopassa ei nykykä
sityksen mukaan ole mahdollista ilman että
sekä ulkonäkö että DNA puoltavat määritystä
(Lehikoinen 2018).
Lintuharrastaja ja -valokuvaaja Olavi
Kemppainen huomasi Seurasaaren lepinkäi
sen pudottavan oksennuspallon. Olavi oli pe
rillä DNA-analyysin mahdollisuudesta, keräsi
oksennuspallon talteen ja toimitti sen RK:lle.
Näytteestä lähetettiin analysoitavaksi osia
kahteen eri yliopistoon, mutta tuloksia ei saa
tu. DNA:n eristäminen oksennuspallosta on
vaikeaa: isäntäeläimen DNA:ta on oksennus
pallossa jo lähtökohtaisesti vähän, ja lisäksi
ruoansulatuskanavan entsyymit ja bakteerit
vähentävät sen määrää entisestään.
RK päätti testauttaa Seurasaaren näyt
teen vielä kertaalleen kuullessaan Uppsalan
yliopiston vastaavanlaiseen analyysiin opti
moidusta molekyylimenetelmästä. Uppsalas
sa kehitetyn menetelmän taustalla oli Ruot
sin Öölannissa 2017 havaittu isolepinkäinen,
joka niin ikään näytti sibiricus-alalajin edus
tajalta. Kyseiseltä yksilöltä eristettiin DNA:ta
sekä ulostenäytteestä että oksennuspallosta.
Analyysin perusteella Öölannin yksilön mt
DNA-profiili linnun lupaavasta ulkonäöstä
huolimatta sopi excubitor-isolepinkäiseen.
Myös Seurasaaren yksilön DNA:n eristys on
nistui, ja mitokondriaalinen DNA sopii sibiricus-alalajiin. Koska myös linnun ulkonäkö
täsmäsi nimenomaan sibiricus-alalajiin, RK
päätti hyväksyä havainnon.
Punapyrstölepinkäinen Lanius isabellinus
(0, 13, 0) = 13 (0, 2, 0, 2, 0, 0, 3, 1, 0)
12.–29.10.2016 Sastamala Vammala Nuupa
la 1kv phoenicuroides (r,v,hnäyte) (Jouko Met
sälä ym.).
Linnun lajinmääritys on hyväksytty jo ai
emmin, mutta asiantuntijoiden sekä Tringin ja
Pietarin luonnontieteellisten nahkakokoelmi
en konsultoinnin jälkeen se hyväksytään nyt
maamme ensimmäisenä phoenicuroides-ala
lajin edustajana. Aiemmista punapyrstölepin
käishavainnoista kuusi on hyväksytty alalajina
isabellinus ja kuusi ilman alalajin määritystä.
Punapäälepinkäinen Lanius senator
(7, 32, 3) = 42 (1, 1, 1, 1, 2, 5, 0, 2, 4)
25.–30.9. Joensuu Noljakka Höytiäisen kana
van suisto 1kv alalaji senator (r,v) (Ari Latja,
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Pienten lepinkäisten määrittäminen ei ole yksioikoista, sillä punapyrstölepinkäisen alalajit risteytyvät paitsi keskenään myös pikkulepinkäisen
kanssa. Tätä kuvaa hyvin se, että punapyrstölepinkäisen alalajin phoenicuroides ja pikkulepinkäisen välillä ei ole löydetty tunnusomaisia eroja
mitokondrion DNA:ssa. RK tutki Sastamalan lepinkäisen (vas.) alalajia museonäytteiden ja asiantuntijoilta saatujen lausuntojen perusteella, ja
Sastamalan yksilön todettiin vastaavan poikkeuksetta phoenicuroides-alalajia. Nuoruuspuvussa alalajit eroavat toisistaan vatsan ja selän pohja
värissä, jotka ovat isabellinus-alalajilla (oik.) lähes yhtenäisen lämpimän beiget, kun taas phoenicuroideksella selkä on kylmemmän harmaanruskea
ja vatsa valkoinen sekä yleensä voimakkaammin kuvioitu. Päälaki ja pyrstö ovat phoenicuroides-alalajilla tummemman punaruskeat ja silmä
kulmajuova voimakkaampi. Nahka-aineiston perusteella vaikuttaisi, että vaihtuneet keskimmäiset peitinhöyhenet ovat phoenicuroideksella usein
punaruskeat ja tummakeskustaiset, kun taas isabellinuksella reunat ovat vaalean beiget ja keskustat vain hiukan tummemmat. Kuvan molempien
yksilöiden mtDNA tutkittiin, ja Sastamalan perimä sopi phoenicuroides-alalajiin, mutta myös pikkulepinkäiseen. Ristiriitaisesti myös Kokkolan
linnun mtDNA vastasi pikkulepinkäistä tai phoenicuroidesta, vaikka se on ulkonäöltään täydellisesti alalajia isabellinus. Yksittäisten pienten
lepinkäisten tunnistamisessa mtDNA ei ole käyttökelpoinen tuntomerkki, sillä geenivirta taksonien välillä on jatkunut pitkään eikä mitokondrion
perimän avulla äskettäistä risteytymistä voida erottaa kauan sitten tapahtuneesta. First-winter Red-tailed Shrike Lanius isabellinus phoenicuroides
(on left) and Isabelline Shrike Lanius i. isabellinus (on right). Tom Lindroos, Sastamala, 15.10.2016 & Roni Väisänen, Kokkola, 7.10.2016.

Ilkka Roininen ym.); 5.6. Parainen Korppoo
Utö 2kv k alalaji senator/niloticus (v) (Kari
Kekki, Jari Lagerroos, Jorma Tenovuo, Mikko
Järvinen ym.); 2.7. Vaasa Västerängen k alalaji
senator/niloticus (v) (Roland Lillkåla, Tiina
Sillanpää, William Lillkåla).

Nokivaris Corvus corone corone
(1, 63, 1) = 65 (1, 4, 4, 6, 4, 3, 5, 5, 2)
13.1. Janakkala Tervakoski (v) (Ilm. RK); 18.2.
Riihimäki Siirtola +2kv (v) (Hannu Hellstèn,
Markku Perttu); 24.2.–13.3. Riihimäki Jäte
vedenpuhdistamo (v) (Olavi Kemppainen
ym.); 18.3.–1.4. Helsinki Etu-Viikki (v) (Ilm.
RK); 10.12.–5.1.2020 Helsinki Herttoniemi
(v) (Ilm. RK).
Riihimäen ja Janakkalan linnut on tulkittu
todennäköisesti samoiksi yksilöiksi kuin Riihi
mäeltä on jo aiemmin hyväksytty. Helsingin
vuoden 2019 havaintojen on tulkittu koske
van todennäköisesti samaa yksilöä.
Nokivaris x varis Corvus corone corone x
Corvus corone cornix
(0, 32, 1) = 33 (0, 2, 1, 1, 5, 7, 1, 1, 0)
11.1.2018–13.5. Imatra Imatrankoski (v)
(Ilm. RK); 20.4. Pälkäne Kukkolan Vähäjärvi
(v) (Kari Tornikoski); 11.11. Ulvila Vihelä (v)
(Ilm. RK).
Imatran ja Ulvilan linnut tulkitaan toden
näköisesti samoiksi yksilöiksi kuin samoilta
paikoilta aiemmin hyväksytyt.

Nuoren nimialalajin punapäälepinkäisen tuntomerkkejä ovat voimakkaasti kuvioidut vaihtumattomat nuoruuspuvun selkähöyhenet. Kuviointi jatkuu myös päälaen höyheniin. Alalajilla
niloticus on syksyllä selkäpuolella postjuvenaalisessa sulkasadossa vaihdettuja kuviottomia ja
usein kylmänsävyisiä höyheniä. Käsisulkien tyven vaalea laikku on melko laaja, mikä sopii sekä
niloticus- että nimialalajille. Vaalean vaihettuminen diffuusisti kohti tummaa siiven kärkeä on
kuitenkin nimialalajin tuntomerkki. Alalajilla niloticus väriraja siipisulissa on jyrkkä ja alalajilta
badius valkoinen siipilaikku puuttuu kokonaan. First-year nominate subspecies Woodchat
Shrike Lanius senator senator. Jarkko Peltoniemi, Joensuu, 26.9.2019.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2019
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Valkokurkkusirkku Zonotrichia albicollis
(2, 1, 1) = 4 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
25.4. Suomussalmi Riihivaara Nurmela (v)
(Hannu Rönkkö, Heljä Vähämaa, Hannu Ke
ränen, Ari Tervo ym.).
Valkokurkkusirkun Suomen vierailusta ehti
vierähtää 20 vuotta, sillä edellinen yksilö ha
vaittiin vuonna 1999 Lemlandin Lågskäril
lä. Kainuun havainto oli yksi harvinaisuusvuoden suurimmista yllätyksistä, ja se poikkeaa
maantieteellisesti lajin aiemmasta suomalai
sesta esiintymiskuvasta: ensimmäiset kolme
yksilöä havaittiin touko–kesäkuussa eteläran
nikolla tai merensaaristossa. Havainnosta on
julkaistu kaksi tiedonantoa (Södersved 2019b,
Vähämaa & Kuhno 2020).
Mäntysirkku Emberiza leucocephalos
(1, 13, 2) = 16 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 2)
19.–26.10. Inari Ivalo kk k (v) (Jessica Jyränkö,
Jan-Erik Tanhua ym.); 26.10.–1.11. Inari Ivalo
Salmenranta k (Juhani Honkola, Ritva Honko
la); 19.12.–10.3.2020 Raisio Tahvio 1kv k (v)
(Raimo Heinonen, Tom Lindroos, Hannu Kor
mano, Timo Elovaara, Olavi Kemppainen ym.).
Inarin havainnot koskevat todennäköisesti
samaa yksilöä.
Mäntysirkku x keltasirkku
Emberiza leucocephalos x Emberiza citrinella
(0, 5, 0) = 5 (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)
29.2.2016 Kontiolahti Ohonvaara k (v) (Ilkka
Markkanen).
Kaikki Suomen viisi risteymähavaintoa
koskevat ns. keltaisia risteymiä, joilla on
keltasirkusta poiketen mm. selkeätä punerta
vaa värisävyä silmäkulmajuovassa.

Pohjoisamerikkalainen valkokurkkusirkku on helppo tunnistaa mustan, valkean ja keltaisen
kirjavien päänkuvioiden perusteella. Lajilla esiintyy kahta värimuotoa: himmeämpi ”tan-striped”
ja kirkasvärisempi ”white-striped”. Suomussalmen lintu edustaa kirkasvärisempää värimuotoa.
Sukupuolet ovat molemmissa värimuodoissa samannäköisiä. White-throated Sparrow Zono
trichia albicollis. Ari Tervo, Suomussalmi, 25.4.2019.

Ruostekurkkusirkku Emberiza caesia
(0, 4, 1) = 5 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
27.4. Säkylä Katismaa k (v) (Pasi Kaunisto).
Edelliset kaksi yksilöä havaittiin vuonna
2007. Suomen ruostekurkkusirkuista yksi on

huhtikuulta, kolme toukokuulta ja yksi syyskuul
ta. Kaikki yksilöt ovat olleet helposti lajilleen tun
nistettavia koiraita. Lajin pesimäalueet sijaitsevat
Etelä-Euroopassa, Turkissa ja Kaukasuksella. Ha
vainnosta on julkaistu tiedonanto (Kaunisto 2020).

Ruostekurkkusirkkukoiras muistuttaa päällisin peltosirkkua, mutta pää ja rintavyö ovat kauniin siniharmaat, kurkku ja esiviiksijuova tiilenruskeat,
vatsa syvän ruosteenruskea ja silmärengas valkoinen. Cretzschmar’s Bunting Emberiza caesia. Pasi Kaunisto, Säkylä, 27.4.2019.
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Suomen kolmas havainto ja epäilemät
tä yksi vuoden kohokohdista harvinaisuus
rintamalla. Aiemmat kaksi havaintoa touko–
kesäkuulta 1996 (Kirkkonummi ja Mustasaari)
koskevat niin ikään koiraita. Koska ruskopää
sirkku oli erittäin yleinen häkkilintu Euroo
passa aina 1980-luvulle saakka, laji sijoitet
tiin kahden ensimmäisen havainnon aikaan
kategoriaan D. RK:n tuoreessa arvioinnissa
laji kuitenkin siirrettiin kategoriaan A, kos
ka se on pitkänmatkan muuttolintu, se pesii
yhtä lähellä Suomea kuin lähisukulaisensa
mustapääsirkku ja Suomen havainnot osuvat
luonnonvaraisen harhautumisen kannalta
otolliseen ajankohtaan (Velmala ym. 2020).
Ruskopääsirkku on kategoriassa A myös Viros
sa, mutta muissa Pohjoismaissa se on edelleen
kategoriassa D tai E. Muiden Pohjoismaiden
valitsema linja perustuu havaintoihin ajalta,
jolloin laji oli edelleen yleinen häkkilintu. Sa
lon havainnosta on julkaistu kaksi tiedonantoa
(Södersved 2019c, Kuhno 2020b).

Toisen kalenterivuoden kultasirkkukoiras muistuttaa selkäpuolelta naarasta, mutta päälaella ja
rinnassa on koiraalle ominaista punaruskeaa ja kasvoilla tunnusomaisen mustan maskin aihe.
Kaksitoista vuotta ehti kulua siitä, kun Suomessa viimeksi kuultiin kultasirkun haikea laulu. 2cy
male Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola. Kalle Hiekkanen, Hailuoto, 20.6.2019.

Kultasirkku Emberiza aureola
19.6.1984 Orimattila Luhtikylä Tuorakka 2kv
k (v) (Mika Selin, Markus Einiö, Arto Puikko
nen, ilm. Tuomas Meriläinen); 20.6. Hailuoto
Marjaniemi 2kv k (v) (Kalle Hiekkanen).
Ensimmäinen havainto sitten vuoden
2007! Kultasirkku on taantunut voimakkaas
ti koko levinneisyysalueellaan, ja uusimmissa
uhanalaisuusarvioinneissa se luokiteltiin hä
vinneeksi Suomesta (Hyvärinen ym. 2019) ja
äärimmäisen uhanalaiseksi maailmanlaajui
sesti (BirdLife 2020). Taantumisen katsotaan
johtuvan pitkälti lajin laajamittaisesta laitto
masta pyynnistä Itä-Aasiassa.
Pikkupajusirkku Emberiza pallasi
(0, 0, 1) = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
19.5. Kirkkonummi Rönnskär Flatgrund k (v)
(Pekka Ikonen, Harri Koskinen, Joona Koski
nen, Nea Koskinen, Nico Niemenmaa ym.).
Suomen ensihavainto ja vasta yhdeksäs ha
vainto Venäjän ulkopuolisesta Euroopasta! Ai
kaisemmat havainnot ovat Isosta-Britanniasta
(4), Italiasta (1), Portugalista (1), Ruotsista (1)
ja Valkovenäjältä (1). Kirkkonummen havainto
on näistä ainoa toukokuinen. Suurin osa Eu
roopan muista havainnoista on syys–lokakuul
ta (5 havaintoa). Lisäksi laji on tavattu kerran
tammi-, maalis- ja kesäkuussa. Pikkupajusir
kun laaja pesimäaikainen levinneisyys ulottuu
Uralilta itään Tšuktšien niemimaalle saakka, ja
laji talvehtii Itä-Aasiassa (BirdLife International
2020). Suomea lähimmät pesimäalueet sijait
sevat aivan Euroopan koillisnurkassa, Uralvuoriston pohjoisosien länsipuolella (Keller
ym. 2020). Tältä pesimäalueelta on linnun
tietä matkaa Suomen Lapin itäosiin reilut
1 300 kilometriä ja Kirkkonummelle noin
2 000 kilometriä. Havainnosta on julkaistu kak
si tiedonantoa (Ikonen 2019, Kuhno 2020a).

Ruskopääsirkku Emberiza bruniceps
(0, 2, 1) = 3 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
21.–30.6. Salo Halikonlahti k (v,ään) (Marko
Kaukinen ym.).

Harmaasirkku Emberiza calandra
(23, 76, 4) = 103 (4, 2, 1, 2, 4, 0, 4, 0, 4, 1)
24.4. Eurajoki Luvia Säppi k (v) (Jani Vasta
mäki, Petri Salo, Tomas Swahn, Juha Sjö
holm); 13.–14.5. Lumijoki k (v,ään) (Kari Koi
vula, Veronika Rohr); 17.5. Lemland Lågskär
(v,video) (Sebastian Andrejeff, Tapio Aalto,
Markus Lampinen, Joona Lehtomäki ym.);
3.6. Lemland Lågskär (v) (Touko Torppa, Timo
Hietanen).

Keväinen pikkupajusirkkukoiras on yleisväritykseltään kontrastikkaan mustavalkea. Selässä on
voimakkaita valkeita pitkittäisjuovia, ja sekä keskimmäisten että isojen peitinhöyhenien kärjet
ovat valkeat. Vatsapuoli on valkoinen ja hyvin heikkokuvioinen. Pikkupajusirkun yläperä on
kaikissa puvuissa vaaleampi kuin tavallisella pajusirkulla. Male Pallas’s Bunting Emberiza pallasi.
Pekka Ikonen, Kirkkonummi, 19.5.2019.
LINNUT-VUOSIKIRJA 2019
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Kategoria C
Tiibetinhanhi Anser indicus
28.6.1995 Hailuoto Riisinnokka (Juha Mark
kola, Sami Timonen).
RK ei tarkasta tiibetinhanhihavaintoja vuo
desta 2000 lähtien. Havainnot vuodesta 1995
alkaen sijoitetaan kategoriaan C, tätä van
hemmat pysyvät kategoriassa E. Kategoriaarvioinnista on julkaistu artikkeli Linnutlehdessä 2/2020 (Velmala ym. 2020).
Kuparisorsa Oxyura jamaicensis
(0, 37, 0) = 37 (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
2.–19.8.1994 Hailuoto Viinikanlahti k (Juha
Markkola, Eino Merilä, Petteri Polojärvi ym.).

Kategoria D
Pikkutelkkä x telkkä
Bucephala albeola x Bucephala clangula
(0, 1, 0) = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
25.5.2018 Pori Karhuluoto k (v) (Esa Mäkelä).
Suomen ensihavainto pohjois-amerikkalai
sen pikkutelkän ja telkän risteymästä. Hiljat
tain valmistuneen kategoriaselvityksen perus
teella pikkutelkkä on nykytietojen valossa syy
tä pitää edelleen D-kategoriassa (Velmala ym.
2020). Tämän perusteella risteymäkin sijoitet
tiin D-kategoriaan. Suomen toistaiseksi ainoa
pikkutelkkä havaittiin 1.–2.12.1987 Enossa.

Kategoria E
Tiibetinhanhi Anser indicus
25.6.1992 Hailuoto Isomatala (Juha Markko
la, Marika Niemelä).
Beringinhanhi tai beringinhanhiristeymä
Anser canagicus /
Anser canagicus x Anser/Branta sp.
(0, 0, 1) = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
17.9. Keuruu Karkeisvuori +1kv SSW (Mark
ku Saarinen).
Beringinhanhi pesii nimensä mukaisesti
Beringinmeren ympäristössä: Koillis-Siperiassa
Tšuktšien niemimaalta Anadyrinlahdelle sekä
toisaalta läntisen Alaskan rannikkoalueella
Yukonjoen suistossa, Sewardin niemimaalla
ja Saint Lawrencen saarella. Talveksikaan laji
ei muuta kovinkaan kauas pesimäalueiltaan,
ja valtaosa populaatiosta talvehtiikin Alas
kassa, pääosin Aleuteilla, sekä Kamtšatkalla
(Reeber 2015). Beringinhanhen ei tiedetä
harhautuneen kovinkaan pitkälle ja luonnol
linen harhautumispotentiaali esimerkiksi Eu
rooppaan lienee olematon. Toisaalta berin
ginhanhi on melko yleinen tarhalintu ja siksi
luokiteltu Euroopassa kategoriaan E.
Beringinhanhen on luonnossa todettu ris
teytyvän ainakin merihanhen ja valkoposki
hanhen sekä vankeudessa lisäksi tundra-,
lyhytnokka-, joutsen-, tiibetin-, lumi- ja
eskimohanhen kanssa (Reeber 2015, Otten
burghs ym. 2016). Monet Euroopassakin ta
vatut esimerkiksi lumi- tai eskimohanhen ja
beringinhanhen väliset ensimmäisen tai toi
sen sukupolven hybridit muistuttavat ereh
dyttävästi puhdasta beringinhanhea, ja siksi
muutolla havaittu lintu saattaa olla myös täl
lainen risteymä.
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Pikkutelkän ja telkän koirasristeymällä on laajalti vaalea poski pikkutelkän tapaan, mutta niska on vihertävänmusta telkän tapaan. Risteymän hartiahöyhenet ovat pikkutelkälle ominaisesti
laajalti valkeat. Male hybrid between Bufflehead and Common Goldeneye Bucephala albeola
x Bucephala clangula. Esa Mäkelä, Pori 25.5.2018.

Pikkukanadanhanhi Branta hutchinsii
D. Lajilleen määrittämättömät
Branta hutchinsii/Branta canadensis/risteymät
8.–19.4. Tyrnävä Jokisilta (v) (Kalle Hiekka
nen, Tapani Tapio ym.)
Kriteerit pikkukanadanhanhen määrittä
miseksi Suomessa määriteltiin muutama vuo
si sitten (Huhtinen 2015), jolloin rariteetti
komitea päätyi jakamaan julkaistavat havain
not neljään eri luokkaan (Väisänen ym. 2015).

Hylätyt havainnot
Rejected records
Tiibetinhanhi Anser indicus 12.–14.5.1992
Hailuoto Pölläntie Vuotikka 4; Lumihanhi
Anser caerulescens 30.4.1989 Hailuoto
Hyypänmäki 2 N; Pikkukanadanhanhi Branta hutchinsii 29.9. Kaarina Littoistenjärvi (v);
Amerikanhaapana x haapana Anas americana x
Anas penelope 26.5.2003 Hailuoto Virpiniemi
k; Pilkkaniska Melanitta perspicillata 18.4.
Hanko Uddskatan lintuasema k SW; Kyhmypilkkasiipi Melanitta deglandi 22.4. Eurajoki
Luvia Säppi SW; Harjakoskelo Mergus cucullatus 17.5.1989 Lumijoki Sannanlahti k; Suula Morus bassanus 29.10. Riihimäki Mattila
1kv SW; Silkkihaikara Egretta garzetta 26.5.
Helsinki Lauttasaari Särkiniemi NNE; Arosuohaukka Circus macrourus 13.5.1995 Hailuoto
Tömppä ad n SW; Arohiirihaukka Buteo rufinus 10.9. Raasepori Trädbollstad Lammasjärvi
ad WSW; Kiljukotka Aquila clanga 12.5.1992
Hailuoto Tömppä; Pikkukiljukotka Aquila pomarina 8.–9.8.2002 Hailuoto Kirkkosalmi–
Patelanselkä +2kv; Kiljukotka/pikkukiljukotka
Aquila clanga/Aquila pomarina 8.5.1993
Lumijoki Kirkonkylä N; Keisarikotka/arokotka
Aquila heliaca/Aquila nipalensis 10.5.1999
Hailuoto Tömppä NE; Punajalkahaukka Falco
vespertinus 21.8.1988 Hailuoto Huikku +2kv
k; 24.5.1989 Lumijoki Puhkiavanperä n; Tunturihaukka Falco rusticolus 22.11.1991 Hai
luoto Kangastie +1kv; Suippopyrstökurppa/

siperiankurppa Gallinago stenura/Gallinago megala 8.6. Petäjävesi Piesalankylä (v);
Vihertikka Picus viridis 8.1. Vaala Kaihlanen
(v); Keltavästäräkki Motacilla flava 1.6. Hanko
Uddskatan lintuasema k alalaji lutea/flavissima; Arotasku Oenanthe isabellina 11.9.2018
Porvoo Piirlahti (v); Siperianrastas Zoothera sibirica 20.10. Iisalmi Ahmo; Mustakaularastas Turdus atrogularis 23.10.2019 Ranua
k; Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei
22.10. Paimio Preitilä; Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus 8.9.2013 Tohmajärvi Värt
silä (ään); Nokivaris Corvus corone corone
20.4.2002 Hailuoto Kirkkosalmi SW; 14.4.
Lemland Lågskär; Punakottarainen Sturnus roseus 16.–25.6.1999 Hailuoto Kirkonkylä ad;
Valkokurkkusirkku Zonotrichia albicollis 26.4.
Suomussalmi Riihivaara Nurmela; Kultasirkku
Emberiza aureola 19.5. Seinäjoki Törnäväntie.

Aikaisemmin hyväksytyt ja uusintakäsittelyssä hylätyt havainnot
Previously accepted records,
now rejected
Mustakaularastas Turdus atrogularis 25.–
29.12.1984 Porvoo n.

Käsittelyssä olevat havainnot
Records still under consideration
Haahka Somateria mollissima 22.–24.4. Pori
Tahkoluoto Kallioholma +2kv k alalaji borealis (v); Mustapyrstökuiri Limosa limosa 8.4.
Espoo Laajalahti Maarin torni alalaji islandica
(v); 8.–13.5. Kemijärvi Isokylä alalaji islandica
(v); Kalalokki Larus canus 23.11. Kemiönsaari
Kasnäs 2kv alalaji heinei (v); 1.12.–6.2.2020
Kemiönsaari Kasnäs ad alalaji heinei (v); Etelänharmaalokki Larus michahellis 31.7.2017
Turku Topinojan kaatopaikka 2kv (v); 29.–
30.6.2018 Turku Topinojan kaatopaikka 2kv
(v); Selkälokki Larus fuscus 3.5. Tampere
Tarastenjärvi 9kv alalaji graellsii/intermedius
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(v); Västäräkki Motacilla alba 11.10.2017
Kuhmoinen Ruolahti alalaji yarrellii (v); 12.4.
Raisio Raisionlahti k alalaji yarrellii (v); 20.–
24.5. Loviisa Suomenkylä k alalaji yarrellii (v);
31.5. Lemland Lågskär k alalaji yarrellii.

Lisäykset ja korjaukset
Additions and corrections
Tiltaltti Phylloscopus collybita tristis 12.–
16.6.2008 Kuusamo Ruka Pirunkirkko, päivä
määrälaajennus.
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Summary:
Rare birds in Finland in 2019
■  This is a report of the Finnish National Rari

tails if known (alalaji = subspecies, jp = adult
breeding plumage, kv = calendar year, n-puk =
female plumage, pm = fledgling, r = trapped,
ringed, tp = winter plumage, vp = transient
plumage, v = photographed, video = videoed,
ään = sound recorded (and this evidence seen
or heard by the committee; of records submit
ted in 2019, 80 % were supported with such
“hard evidence”), W ( = west) etc. refers to mi
grating birds and their flying directions. The
three numbers in brackets after each species
name give the total number of individuals ob
served in Finland (1) before 1975, (2) in the pe
riod 1975–2018 and (3) in 2019, respectively.
They are followed by the total number of in
dividuals and then nine numbers in brackets,
which give the numbers during years 2010–
2018.
One new species, Pallas’s Reed Bunting
Emberiza pallasi was added to category A of
the Finnish list in 2019. In addition, a record
of Great Grey Shrike Lanius excubitor sibiricus
(listed under Northern Shrike Lanius borealis
by some taxonomies) from 2009–2010 and a
record of Isabelline Shrike Lanius isabellinus
phoenicuroides from 2016 constituted new
subspecies for the country.
Accepted species with less than five earlier
records were American Golden Plover Pluvialis
dominica (4th for Finland), Sharp-tailed Sand
piper Calidris acuminata (3rd), White-throated
Sparrow Zonotrichia albicollis (4th) and Redheaded Bunting Emberiza bruniceps (3rd). New
record numbers for Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina (6 individuals), Subalpine
Warbler Sylvia cantillans s.l. (5 individuals) and
Firecrest Regulus ignicapilla (18 individuals)
were made in 2019.
The RC finalized a comprehensive review
of AERC categories of the Finnish Bird List.
Subsequently the Bar-headed Goose Anser
indicus, Baikal Teal Anas Formosa, Citril Finch
Serinus citrinella and Red-headed Bunting Emberiza bruniceps were added to the Finnish
Bird List (category A, except category C for
the Bar-headed Goose). On the other hand,
the Snow Goose Anser caerulescens was re
moved from the Finnish Bird List and relo
cated from category A to category E. After
these changes, the Finnish Bird List constitutes
of 482 species in categories A, B and C and
seven species in category D at the end of year
2019.
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ties Committee for the year 2019, including
some older previously unpublished records.
Some records are still under consideration and
will be published in the following reports. Re
cords of birds in different categories and re
jected records are listed separately. The details
included for each record are: date and local
ity, number of birds if more than one, other de
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