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Glareola nordmanni

tavattu Kempeleenlahdella

MIKKO OJANEN

Retkeillessäni Kempeleenlahdella 22 .7 .1960
kiinnitin huomioni lintuun, joka lensi n. 10
yksilöä käsittävässä suokukkoparvessa . Omalaatuinen lentotyyli sekä siiven alapinnan musta
väri erottivat sen suokukoista . Lintu erosi suokukkojen seurasta melkein heti ja jäi kiertelemään paikalle lentäen useasti ohitseni alle 10
metrin etäisyydeltä . Välillä lintu istui useaan
otteeseen rantalietteellä . 10X suurentavan kiikarin avulla saatoin tutkia lintua 20-25 mi-

nuuttia. Merkitsin seuraavat seikat muistiin :
Koko suokukkoa pienempi ; lintu kokonaisuudessaan sirompi. Siivet pitemmät ja kapeammat kuin suokukolla . Nokka lyhyt ja musta,
jalat lyhyet, väriltään mustat . Siivet alta täysin
mustat, päältä mustakärkiset. Selkäpuoli sekä
siipien yläpuolten tyviosat tummanruskeat, lähes yksiväriset. Yläperä valkea, samoin pyrstö,
alaperä ja vatsapuoli . Rinta, kaula, pää ja niska
vaaleanruskeat . Pyrstö syvään lovipäinen, pyrstön takaosassa leveä musta juova. Lentäessään
lintu piti pyrstöään supussa, jolloin musta juo-
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va näkyi pyrstön keskellä . Lintu lensi tavallisimmin edestakaisin lähellä vedenpintaa.

Näin saman linnun samassa paikassa 25 .7 .,
jolloin saatoin tarkistaa muistiinpanoni edelliseltä kertaa .
FL Veijo Törnroos

lähetti muistiinpanoni
lajista Helsinkiin, missä dos. G. Bergman vertasi niitä eläinmuseon yksilöihin . Lajiksi selvisi

arokahlaajapääsky . Dos. Bergmanin kirjeen mukaan museon kokoelmissa on selostusta vastaava
nuori yksilö, jolla kaulakuvion reunat eivät ole

Suomea lähinnä arokahlaajapääsky pesii Romaniassa . Pohjoismaissa tätä lajia on tavattu
Pohjolan lintujen (v. Haartman et al .) mukaan
viisi kertaa satunnaisvieraana. Suomessa on
julkaistu havainto (OF 43, s. 30) arokahlaaja-

pääskystä, joka tavattiin Porin mlk:n Kivinillä
elokuussa 1963, joten tämä on toinen Suomessa
julkaistu havainto ko . lajista.

selviä, kaula ei ole selvästi vaalea ja rinta on
selvästi ruskeatäpläinen . Tutkittuani itse tämän

Summary : Black-winged Pratincole Glareola nordmanni on the coast of the Gulf of
Bothnia

by et al .)

Second observation of the Black-winged Pratincole published in Finland.

jälkeen lajin kuvausta kirjallisuudesta (lähinnä
The Handbook of British Birds, 1952, Withervakuutuin oikeasta määrityksestä .

