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Tiedonantoja

Rusorintakerttu Sylvia cantillans Korppoon Jurmossa 1968
OSMO KIVIVUORI & HANNU VELMALA

Aamulla 30 .5 . löytyi Jurmossa lintuverkosta
Sylvia-yksilö, joka väritykseltään erosi kaikista
tuntemistamme lajeista. Linnun mitat ja väritys
merkittiin erityiselle tuntomerkkien tallenta-

miskaavakkeelle, ja samalla sitä verrattiin verkosta saatuun hernekerttuun Sylvia curruca.
Tämän jälkeen lintu värivalokuvattiin ja päästettiin vapauteen.
Linnun muoto oli kuten hernekertun, mutta
yleisvaikutelma oli sirompi, mitä kuvastavat

90
seuraavat mitat: siipi 61 (hernekertulla 6168), pyrstö 52 (52-58), nilkka 19 (19-21),
höyhenyksen alkuun mitattu nokka 8,5 (hernekertulla otsaluun kulmaan 10,5-13) . Linnun
paino oli 9,7 g (25.5 .-6.6 . Jurmossa punnitut
hernekertut (7 kpl) painoivat 11,2-12,5 g) .
Erona hernekerttuun oli myös loivasti pyöreäkärkinen pyrstö .
Väritys: Otsa, päälaki, niska, posket, korvan
peitinhöyhenet, hartiat, selkä, yläperä ja pyrstön
yläpeitinhöyhenet harmaat. Käsisulat, kyynärsulat, siiven isot ja keskimmäiset yläpeitinhöyhenet sekä pikkusiipi tummanruskeat, siiven
pienet peitinhöyhenet näitä hiukan harmaammat. Leuka, kurkku ja kuvunseutu vaalean
punaruskeat, vatsa, kupeet ja alaperä samanväriset, mutta vieläkin vaaleammat . Pyrstön
alapeitinhöyhenet osittain valkeat osittain hyvin vaalean ruskeat. Kainalohöyhenet, siiven
isot, keskimmäiset ja pienet alapeitinhöyhenet
erittäin vaalean ruskeat. Harmaan posken ja
vaalean punaruskean kurkun välissä heikosti
erottuva valkea viiksijuova. 4 keskimmäistä
pyrstösulkaa tummanruskean harmaat, 3 seuraavaa hiukan punertavan ruskeat, niistä kahdessa uloimmassa hiukan valkeaa kärjessä . Reunimmaisen pyrstösulan ulkohöyty valkea, sisähöyty tyvestä kärkeen päin ruskeasta valkeaan
vaaleneva. Säärihöyhenet vaalean punaruskeat,
nilkat kellanpunaruskeat, varpaat likaisen vihreänkeltaiset . Ylänokka kärjestä värittömän
tumma, tyvestä vaaleampi, alanokka tyvestä
vaalean punertava, kitalaki kellanpunainen . Silmärengas punaruskea, iris kellanpunaruskea .
Siipikaavio: 3 ., 4. ja 5 :ssä käsisulassa etuhöyty kovertunut . Käsisulista 3. pisin, 2. 4 mm,
4. 0,5 mm, 5. 2 mm, 6. 5 mm ja 7. 7,5 mm
sitä lyhyempi . 1 . käsisulka kummassakin siivessä 1,5 mm siiven yläpeitinhöyheniä lyhyempi .
Näiden tuntomerkkien ja lintuaseman käsikirjojen (Identification for Ringers, Bestäm-
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ringsguide för vissa tättingar) perusteella määritimme linnun rusorintakertuksi Sylvia cantillans. Vaikka kirkasrintaisen rusorintakertun
(esim. Euroopan lintujen värikuvassa) voi helposti tunnistaa maastossa, hailakanvärinen yksilö aiheuttaa kiinni saatunakin määrittämisvaikeuksia . Seuraavassa on esitetty rusorintakerttua muistuttavien lähilajien eräitä tuntomerkkejä, joiden perusteella tämä yksilö ei
voinut kuulua näihin lajeihin :
Sylvia melanocephala & S. melanothorax. Koiraalla musta pää, naaralla ruskea yläpuoli, 1 .
käsisulka pitempi kuin peitinhöyhenet, siipikaavio pyöreämpi.
S. mystacea. Koiraalla musta pää, naaraalla
selkä harmahtavan oliivinruskea, otsa ruskea,
1. käsisulka pitempi kuin peitinhöyhenet .
S. deserticola. Selkäpuolella aina ruskeaa, 1.
käsisulka pitempi kuin petitinhöyhenet, siipi
lyhyempi ja pyöreämpi.
S. ruppelli. Koiraalla mustaa kurkussa, naaraalla keskiruskea yläpuoli, siipi, pyrstö, nokka
ja nilkka pitemmät .
Määritimme linnun koiraaksi, koska käsikirjojen mukaan naaras on aina selkäpuolelta ruskehtava . Rotua ei pystytty selvittämään .
Rusorintakerttu pesii Välimerenmaissa Syyriasta Atlantin rannikolle, lähimpänä Suomea
Kaakkois-Ranskassa ja Lounais-Jugoslaviassa . Se
on tavattu satunnaisesti ainakin Sveitsissä, Saksassa, Hollannissa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa
ja Norjassa.
Summary : Subalpine Warbler Sylvia cantillans at Jurmo in 1968
On 30th May one Subalpine Warbler was
caught at the bird observatory of Jurmo. The
bird was photographed and all measurements
were taken.

