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Tiedonantoja
Viitatiaisia Parus palustris Lappeenrannassa keväällä 1969
J. BLOMQVIST, I . J . HOLOPAINEN, E . SOJAMO
& J .SORJONEN
Viitatiainen Parus palustris havaittiin Lappeenrannassa 3 .3 .1969, jolloin kirjoittajat rengastaessaan lintuja Lappeenrannassa, Kaukaalla
saivat yllättäen verkkoon tiaisen, joka ruskehtavan yleissävynsä ja siivistä puuttuvan valkoisen perusteella kiinnitti erityistä huomiota . Lähemmin tarkasteltaessa havaittiin seuraavat
tuntomerkit : mitättömän pieni leukalappu, kiiltävän musta päälaki, puhtaan valkean puuttuminen poskilta ja lyhyt pyrstö (49 mm) . Pohjolan linnut värikuvina-teoksen mukaan on hömötiaisella pyrstön pituus 57-64 mm eli vähintään 8 mm pitempi kuin mittaamallamme
linnulla . Rengastuksen ja valokuvauksen jälkeen
lintu laskettiin vapaaksi, jolloin se toisti kahdesti myös laulussa esiintyvää ääntä djip .
Yksilön kuultiin laulavan ensi kerran 10 .3 .
rengastuspaikan lähellä . Laulu oli voimakas
2- tai 3-osainen säe (djiip-djiip tai djip-djipdjip), joka toistui parhaimmillaan 13 kertaa
minuutissa . Lauluaktiivisuus oli yleensä heikko,
mutta aurinkoisella säällä saattoi lintu laulaa
kauankin pensaassa lähellä lumirajaa . Toisia

tiaisia (P. major ja P . caeruleus) kohtaan oli
yksilö varsin aggressiivinen ajaen ne pois talipalaselta . Lintu katosi paikalta 17 .3 .
27 .4 . tapasi J. Blomqvist n . 1 km rengastuspaikalta, Pappilanniemen rantapensaikosta suurehkoa, n . 110 cm :n korkeudella olevaa pesäkoloa tutkivan viitatiaisparin . Naaraan pistäytyessä useaan otteeseen kolossa lauleli koiras
innokkaasti tai äänteli levottomasti lähellä maarajaa . Oliko toinen linnuista rengastettu jäi
epävarmaksi . Kesäkuussa kololla käytäessä havaittiin siinä tuhoutunut tiaisen pesä .
Viitatiainen esiintyy pesivänä lähimpänä Etelä-Ruotsissa sekä Baltian maissa . Suomessa lajista on tehty vain joitakin havaintoja ja näistäkin on osa varmistamatta .

S u m m a r y : Marsh Tit Parus palustris
caught at Lappeenranta
One Marsh Tit was caught at Lappeenranta in
spring 1969 . Later a pair was observed studying
a wood hole near the place of catching . This is
the first Marsh Tit caught in Finland .

