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kasta (iältään 1-2 vrk. ; kuoriutuminen tapahtunut 18-19.5 .) . Emolinnulla oli rengas,
josta voitiin todeta linnun olleen peräisin edellä mainitusta Kurun pesästä. Kyseinen pesivä
naaraslintu oli siis sukukypsä alle 1-vuotiaana.
Tapausta lähemmin tarkastellen voidaan Ylöjärven pesinnästä laskea (arvioida) kyseisen
yksivuotiaan naaraan munimisen alku. Laskussa
haudonta-ajaksi on otettu 28 vrk., munintaväliksi 3 vrk. Poikasten yleensä melko vähäisten ikäerojen vuoksi (esim. ko. Ylöjärven pesintä; eräässä 4 poikasen pesyeessä nuorimman
ja vanhimman poikasen ikäero 4-5 vrk. ;
eräässä toisessa 2 poikasen pesyeessä ikäero n.
2 vrk.) täysitehoisen haudonnan on oletettu alkaneen vasta 2. munan jälkeen. Tällä parilla
muninta oli siten alkanut noin 17-18.4. Eräiden jo useampina vuosina samoilla seuduilla
pesineiden parien (6 pesää) muninnan keskimääräinen alku vuonna 1968 tapahtui noin 4.4.
Näin ollen ensimmäistä kertaa pesineen parin
(naaraan) muninta alkoi 2 viikkoa myöhemmin
kuin vanhojen parien .
Puheena oleva nuori naarasviirupöllö lienee
solminut parisiteet puolisoonsa alle yhdentoista kuukauden ikäisenä .
2) Toinen tapaus, jossa naaraan pesiminen
yksivuotiaana on todennäköistä, koskee kesällä
1967 Sahalahdella tavattua viirupöllöä. Kesäkuun 15 . päivänä yllätettiin Iso-Saksijärven
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maastossa viirupöllö, joka hätäisestä käyttäytymisestä päätellen vaikutti poikasistaan huolehtivalta naaraslinnulta . Etsinnöistä huolimatta
poikasia ei kuitenkaan löytynyt (lentopoikue?) .
Paikalle vietiin pönttö, johon keväällä 1968
oli asettunut viirupöllöpari . Toukokuun 23 .
päivänä, jolloin pesässä oli kaksi poikasta, naaras vangittiin ja kontrolloitiin . Naaras todettiin
merkityksi pesäpoikasena 19 .5.1966 Kangasalla
(H . Kanerva, R. Latja, J. Savolainen) .
Tämä jälkimmäinen tapaus tarvinnee tuekseen muutaman lisähuomautuksen . Ensinnäkin
viirupöllö on ensimmäisestä pesimisestään lähtien tunnetusti erittäin voimakkaasti pesäpaikkauskollinen laji . Toiseksi sen kuolleisuus on
pieni, ja parisiteet puolisoiden välillä ovat vahvat, joten puolisoiden vaihtuminen vuosien mittaan on luultavasti melko harvinaista. Lisäksi
etenkin naaraan käyttäytymisestä on helppoa
päätellä, onko sillä poikasia huollettavanaan .
Nämä edellä mainitut seikat yhdistäen voidaan
tämän Sahalahden viirupöllönaaraan pesimistä
1-vuotiaana pitää todennäköisenä .
Summary :
Ural Owl.

Age of sexual maturity on

An Ural Owl ringed as a nestling found
laying eggs when eleven months old.

Faunistisia uutisia
Toim .

RAUNO TENOVUO

Toimitukselle tulleiden havaintojen pohjalla on
voitu laatia alla olevat katsaukset harvinaisista
Phylloscopus-löydöistä, sisämaan merilintuhavainnoista ja lintuharvinaisuuksista eri puolilta
maata. Näitä luetteloita tullaan seuraavissa numeroissa täydentämään, mikäli havaintoja saadaan lisää. Uusina, toimituksen suunnittelemina aiheina, jotka jo lähinumeroissa saattavat
tulla esille, voidaan mainita talvikauden 196869 talvehtijat, eteläisten lajien pohjoisrajaha-

vainnot, uusimmat Locustella- ja Acrocephalus
-sukujen harvinaisuuksia koskevat tiedot sekä
yhteenvedot eräistä mielenkiintoisista harvinaisuuksista, joista toimitukselle jo nyt on kerääntynyt materiaalia (tällaisia ovat esim.
Anthus cervinus, Crex crex, Falco peregrinus
ja Streptopelia decaocto). Toimitus toivoo
maammme ornitologien lähettävän runsaasti havaintojaan mainituista ja muista vastaavista
aihepiireistä.

Faunistisia uutisia
Harvinaisten Phylloscopus-lajien esiintymisestä
Suomessa v. 1968
Katsaus perustuu kaikilta lintuasemilta saatuihin tietoihin; niitä täydentävät muutamat
muualla rannikolla tai sisämaassa tehdyt havainnot.
Phylloscopus inornatus tavattiin syysmuuton
aikana viidellä maamme lintuasemista. Ensimmäiset, 3-5 yks., nähtiin Signilskärillä 23 .9 .;
yksi lintu näkyi vielä seur. päivänä ja viimeinen löytyi 3.10. lajityypillisen äänen perusteella
(Yrjö Haila) . Myös Lågskärin ensimmäinen
havainto ajoittuu syyskuun lopulle (29.9 . 1
yks., joka rengastettiin), minkä lisäksi saatiin
nähdä rengastamattomat yksilöt 3 . ja 4.10.
(Eero Haapanen, Olavi Hilden ja Seppo Vuolanto) . Isokarissa laji tavattiin ja rengastettiin
26 .9 . (Jouko Hakala ja Jaakko Kanerva), mikä
on toinen havainto saarelta, sillä julkaisematon,
ensimmäinen havainto on tehty 28 .8 .1967 (Jorma Tenovuo) . Siikajoen Tauvossa havaittiin
1 yks. jo 13 .9. (Heikki Haveri), ja hieman
aikaisemmin, 10 .9 ., Suomenlahden rannikolla :
1 yks. saatiin verkosta Espoon Finnånlahdella
(Hannu Miettinen ja Reijo Purasmaa). Syksyn
yllätyksellisin havainto tehtiin Kajaanin Puistolassa, missä lintu löytyi pihapihlajasta 30.9 .
(Antti Leinonen) .
P.proregulus näyttäytyi syksyllä 1968 runsaimmin Lågskärillä, missä havainnot - ainakin 4, mutta luult . 6 yks. - ovat ajalta 29 .9 .
-11.10.; 2 yks. nähtiin samana päivänä 2. ja
9.10. (E . H., O. H. ja S. V.) . Laji tavattiin
lisäksi Signilskärillä 3.10. (yksilö rengastettiin)
ja 4.10 . (rengastamaton yks., Y. H.) sekä Säpissä 7.10. (Pertti Kalinainen) . Lokakuun alkupäiviltä on myös ainoa lintuasemien ulkopuolinen löytö: 3 .10. saatiin lintu rengastetuksi
Helsingin Hietaniemessä (Krister Castren) .
P.fuscatus tavattiin maallemme uutena lajina
Säpissä 24 .10. (Pertti Kalinainen ja Antti Lastu) . Löytö selostetaan myöhemmin yksityiskohtaisemmin . - Mainittakoon, että ruskouunilintu tavattiin lokakuussa myös Ruotsissa maalle uutena lajina (Sveriges Natur 1/69, s. 38),
ja Brittein saarilla linnusta tehtiin poikkeuksellisen monta havaintoa samana syksynä (Brit.
Birds 61, s. 578) . Myös hippiäisuunilinnun
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poikkeuksellinen runsaus Brittein saarilla herätti huomiota, kun sen sijaan kirjosiipiuunilintu
oli pikemminkin vähälukuinen päinvastoin kuin
Suomessa (Brit. Birds 61, ss . 577-578) .
P .trochiloides. Tätä lajia koskevista havainnoista ilmeisesti vain vähäinen osa on toimituksen tiedossa . Ilmoitetuista löydöistä vain
yksi on toukokuun puolelta (30.5 . laulava ö
Lappeenrannan Haapajärvellä, Seppo Löfgren),
muut pääasiassa kesäkuulta . Outoon aikaan,
18 .7 . ilmestyi laulava ö Kristiinaan viivähtäen
paikalla vain muutaman minuutin (Per-Åke
Johansson ym .) . - Lajin levinneisyyskuvaa
täydentävät muutamat ennen vuotta 1968 tehdyt havainnot. Näistä merkittävimmät ovat
Sotkamon löydöt, kaikki vuodelta 1963 . Täällä
tavattiin yht. 4 8 8 23 .6 . alkaen ; niistä yksi
jäi havaintopaikalle heinäkuun puolelle ja kuultiin viimeksi .24.7 . (Eero ja Kimmo Kaakinen) .
Merilintuhavaintoja sisiimaassa
Toimituksen arkistoon kertyneessä materiaalissa kiintyy erityisesti huomio siihen, että monista merilintulajeista on lukuisia sisämaanhavaintoja. Toimitus pyrkii jo tässä vaiheessa
luomaan näistä yleiskuvan käytettävissä olevan
aineiston pohjalla ; tätä on tarkoitus myöhemmin täydentää. Näin on mahdollisuus saada
tyydyttävä käsitys siitä, mitkä merilinnut muuttavat säännöllisesti maamme yli ja mitkä harhautuvat vain tilapäisesti sisämaahan, sekä
millainen on muuton ja harhautumislentojen
ajoittuminen .
Phalacrocorax carbo. - Maamme eteläosien
varsin vähälukuisiin kevätmuuttohavaintoihin
liittyvät seuraavat: 24 .4 .1964 1 yks. Laukaan
Torronsalmessa ja 3.5 .1964 1 yks. Konneveden
Mieronvirralla (Hannu Kivivuori ym .) sekä
1 yks. Hartolassa 8.5 .1966 (E . Hammaren ym .) .
Lisäksi on Lounais-Suomen rannikolla havaittu
sisämaahan päin lentäviä merimetsoja, esim.
Mynälahdella 1 .5 .1968 1 yks . NE (Harri Päivärinta ym .) . - Nokianvirralla maaliskuun
jälkipuoliskon 1968 viivähtänyt yks. saattaa
olla varhainen muuttaja (Martti Rikkonenym .) .
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Syysmuuttohavaintoja tunnetaan huomattavasti runsaammin, ja esim. Päijänteellä lajin ilmoitetaan olevan jokasyksyinen muuttaja (Martti Purma ja Matti Seppä) . Muualta olevat havainnot (7) ovat 12 .9 .29.10. väliseltä ajalta .
Aythya marila. - 12 .5 .1968 Kokemäenjoessa
Huittisissa 3 koirasta ja 2 naarasta (Heikki
Jaakola) .
Melanitta lusca. - Muutto eteläisen Suomen
kautta on säännöllistä sekä keväällä että syksyllä, mutta viipyminen alkutalveen saakka on
poikkeuksellista. Heinolan Jyrängönvirrassa
oleskeli naaras 5-29 .12.1965 sekä 15 .12.1967
(Reijo Erola ym .) .
Somateria mollissima. - Tämän ulkomerilinnun harhautuminen sisämaahan on hyvin
harvinaista, ja 1900-luvulta tunnetaan vain yksi
havainto (Pohjolan linnut värikuvin) . Tämän
lisäksi tavattiin 15 .4 .1968 Tampereella Ratinan
suvannossa koiras ja 2 naarasta (Lasse ja Markku Kosonen) .
Haliaeetus albicilla. - Lajin pyyntilennot
ulottuvat toisinaan muutamia kymmeniä kilometrejä sisämaahan rannikolta käsin. Tällaisina
voidaan pitää ilmoitettuja havaintoja Kauvatsan
Puurijärveltä 5.5 .1968 (Jorma Laurila ym .)
sekä Tunturi-Lapista: 16 .6 .1968 1 juv. Utsjoen
Kevolla (Hannu Laine ja Ilkka Oksala) sekä
Karigasniemellä ad . 9.6 . ja 9.7 .1968 (Olavi
Hilden ym .) . Toisaalta Itä-Suomen havainnot
liittynevät Itä-Karjalan pesivään kantaan, esim .
4.5 .1968 Höytiäisten kanavan suulla tavattu
juv. lintu (Matti Kapanen ym.) . Vaikeammin
tulkittavissa on talvihavainto Heinolasta, 3.1 .
1969 (Eero Hietanen) sekä tiedot Tampereen
Pyhäjärvellä 23 .4 .1967 ja 28 .9 .1968 nähdyistä
linnuista (Hannu Karhe ym.) .
Haematopus ostralegus . - Kevätmuuttoa
koskevat muutamat tiedot ovat toukokuun puolivälin tienoilta; suurin parvi, 8 yks ., on ilmoitettu Sysmästä 15 .5 .1966 (Eero Hietanen ja
Reino Niemi) . Poikkeuksellisen aikainen havainto on Nokian Putaanvirralta, missä 27 .4 .
1967 tavattiin 2 yks. (Jorma Laurila ja Risto
Palomäki). - Syysmuutosta on ilmoitettu vain
pari havaintoa: Iitissä 15 .8 .1966 1 yks. (Heikki
Roiha) ja Hämeenkyrössä 7 linnun parvi 6.8 .
1967 (Jorma Laurila) .
Arenaria interpres. - Ilmoitetut kevätmuut-
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tohavainnot ovat 17 .5 .-26 .5. väliseltä ajalta ;
tiedot koskevat yksinäisiä lintuja, poikkeuksena
ovat 17 .5 .1967 Höytiäisten kanavan suistossa
tavatut 8 ja 2 yks. (Urpo Häyrinen ja Pekka
Salminen). Uutta kevätmuuttohavaintojen aluevaltausta merkitsee Utsjoen Kevolla 11 .6 .1968
tavattu 6 yks . parvi (Ilkka Oksala) . - Sangen
niukkoihin syysmuuttoa koskeviin tietoihin
liittyy varhainen löytö Vimpelistä, missä 19 .7 .
1964 havaittiin 1 yks. suosirriparvessa (Erkki
Takala) sekä Kaukaan Myrkkylahdella 3-9.9.
1966 tavatut 2-3 yks. (Jukka Blomqvist ja
Esa Sojamo) .
Tringa totanus . - Melko runsaat kevätmuuttoa koskevat tiedot keskittyvät toukokuun
loppupuolelle . Näistä poikkeavat varhainen havainto Lappeenrannan Vainikkalasta (2 .5 .1968,
Seppo Löfgren) sekä myöhäinen, mahd . jo
poismuuttavaa yksilöä koskeva tieto Kauvatsan
Puurijärveltä 20 .6 .1967 (Jorma Laurila ja
Risto Palomäki). - Eteläisen Suomen aniharvoihin syysmuuttotietoihin on liitettävä Kaukaan Myrkkylahdella 17 .8 .1967 (2 yks .) ja
20-29.9 .1966 (1 yks.) nähdyt linnut (J . B.
ja E. S .) .
Stercorarius parasiticus. - Vähälukuisia sisämaanhavaintoja täydentävät muutamat kevätmuuttoa koskevat tiedot : 2 yks . NNE Parikkalassa 26 .5 .1968 sekä 1 NE Utsjoen Mantojärvellä 2.6 .1968 (Hannu Laine ym .) . Lisäksi nähtiin Mynämäenlahdella sisämaahan päin lentävä
yks. 11 .5 .1968 (Juha Varrela ym .) .
S.pomarinus. - Sisämaan kevätmuuttohavaintoja on ilmoitettu Vääksystä 21 .5 .1964
(Martti Purma) ja Nurmeksesta 3.6 .1964 (Risto Väisänen) . 2.6 .1968 sekä Utsjoella (1+9
yks. NE, Hannu Laine ym .) että Karigasniemellä (2 N, Olavi Hilden ym .) tehdyt havainnot viittaavat siihen, että Tunturi-Lapin yli
koilliseen tapahtuu lajin säännöllistä kevätmuuttoa (vrt . Pohjolan linnut värikuvin) .
Larus marinus. - Inarin Lapin pesimätietoihin liittyy uusi löytöpaikka : Karigasniemen
tien varrella Kesäkotajärvien luona pesivä pari
kesällä 1968 (Matti Seppälä) .
Larus hyperboreus . - 16 .6 .1968 kierteli 1
juv. (N) Utsjoen Kevojärvellä (Hannu Laine ja
Ilkka Oksala) .
Larus glaucoides . - Tämä vaikeasti määri-
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tettävä lokkilaji tavattiin 9 .6 .1964 Heinolan
\laitiaislahdella, missä sitä saatiin tarkkailla
hyvissä olosuhteissa . Sama yksilö nähtiin tiettävästi vielä heinäkuun alussa (Eero Hietanen) .
Hydroprogne caspia. - Pesimäkauteen ajoittuvia sisämaan havaintoja on niukalti : 1 yks .
Parikkalan Siikalahdella 9 .6 .1959 ja Taipalsaarella 19 .6 .1968 (Terho Poutanen) . Loppukesän havaintoja on runsaammin ja näistä on pari
Lapista : Rovaniemellä 10 .8 .1966 2 yks . S
(Aimo Komonen) ja Utsjoella 4 .8 .1968 1 S
(Ilkka Oksala) . Maininnan ansaitsevat myös
Pohjanmaan sisäosissa tavatut linnut : Ylivieskan Savelassa 27.8 .1965 2 yks. (Erkki Lämsä )
ja Rantsilan Kurranjärvellä saalisteleva yks .
16-17 .8 .1966 (Heimo Mikkola) . Myöhäisin
sisämaan havainto on Heinolan Maitiaislahdelta 12 .9 .1967 (A . Laitinen) .
Sterna paradisaea. - Perin vähäisiä eteläisen
Suomen läpimuuttohavaintoja täydentävät tiedot Heinolasta, missä 14 .5.1965 nähtiin 2 yks .
(Eero Hietanen) ja 30 .5 .1965 1 yks . (J . Kokko) . Sisämaan järville ulottuviin saalistuslentoihin viittaa Kalannin Häähäjärvillä 9 km
rannikolta 16.5 .1965 tavattu saalisteleva yks .
(Rauno Tenovuo) .
Sterna albitrons. - Tästä lähes yksinomaan
rannikolla tavattavasta lajista on uusi (kolmas)
sisämaanlöytö : 1 yks . Tampereen Iidesjärvellä
16.5 .1965 (Lasse ja Markku Kosonen) .
Plautus alle . - Loppusyksyn havainto Päijänteen Pulkkilanharjulta 24 .10 .1965 (Martti
Purma ja Matti Seppä) .
Anthus spinoletta. - Muuttomatkalla oleva
yks . tavattiin Vääksyssä 15 .4 .1965 (Martti
Purma) .
Lintuharvinaisuuksia eri puolilta maata
Podiceps griseigena. Maassamme varsin harvinaista pesintää merenlahdessa on todettu Taivassalossa, missä kahden munan pesä löytyi
Rantalanlahdelta 1 .6 .1967 . Myös seur . vuonna
linnut olivat paikalla, 27 .5 . jopa 3 yks . samanaikaisesti näkyvissä (Jouko Laine) .
Podiceps ruficollis. 13 .10 .1968 ammuttiin tavina Taivaskosken Kostonjärvellä (Seija Kilpiäinen) .
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Fulmarus glacialis . 30 .5 .1968 löytyi enintään
viikon kuolleena ollut lintu Kemin Rytikarin
rannasta (Juhani Jaakkola ym . ) . Löytö on ainoa
maassamme 1960-luvulta .
Ciconia nigra. 12.5 .1964 nähtiin Pyhtään
Heinlahdessa 1 yks . (Urpo Merivalo ja Samuli
Koivunen) .
Anas strepera. Keväällä 1968, 1 .5 .-20 .5.,
oleskeli 1 pari Lappeenrannan Haapajärvellä
(Seppo Löfgren) .
Anser fabalis brachyrhynchus. 23 .4 .1967 5
yks . NE Hollolan Paimelanlahdella . Määritys
perustui ensi sijassa jalkojen lihanpunertavaan
väriin ja siipien vaaleaan etureunaa (J . Kokko) .
Branta leucopsis. Mielenkiintoinen muuttohavainto Tunturi-Lapista : 14 .6 .1968 4 yks . N
Utsjoen Karigasniemellä (P. Rajala) .
Falco vespertinus. Kullaan Palusjärvellä nähtiin iltahämärässä hyönteisiä pyydystelevä koiras 6 .5 .1968 (Usko Jokinen) . Kurun Kuusjärvellä tavattiin 27 .8 . nuori yks ., jota saatiin
tarkkailla hyvissä olosuhteissa. Tällöin kiintyi
huomio juv . linnun parhaaseen tuntomerkkiin,
mustahkoon ohjasten, silmänseudun ja lyhyen
viiksijuovan muodostamaan, lähes lepinkäismäiseen "naamariin", joka erottui selvästi kermanvalkoisesta kurkusta (Pertti Kastari) . Päivää
myöhemmin (28 .8 .) nähtiin nuori lintu myös
Kustavin Isokarissa, missä havainnoitsijat (Ismo Lahtonen ja Jorma Tenovuo) kiinnittivät
huomiota yllä mainittuun pään erikoistuntomerkkiin . Mainitut havainnot liittyvät lajin
poikkeuksellisen runsaaseen esiintymiseen Keski-Euroopan pohjoisosissa syyskesällä 1968 .
Gallinula chloropus . Kaakkoisrajamme tuntumassa, Vainikkalan Telkjärvessä asusti pari kesällä 1968 . Vehkakasvustosta löytyi 5 .6 . pesä, 5
munaa, 10 .6 . munia oli 10 (Seppo Löfgren) .
Tringa stagnatilis . 16 .5 .1968 1 yks . W Paraisten Lampisträskin luona (Esa Lehikoinen) .
Havainto on ainoita muuttavia yksilöitä koskeva maassamme .
Xenus cinereus . Lajin pesintä Kemissä on
jatkunut (vrt . OF 44, s . 51) ; v. 1968 pesi 2
paria Veitsiluoto Oy :n makeanvedenaltaan
äärellä (Juhani Jaakkola ym. ) .
Phalaropus fulicarius . Utsjoen Karigasniemellä, Isosuon lampareissa oleskeli kevätpukuinen
naaras 8-9 .6 .1968 . Havainto on ensimmäinen
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Lapista ja kolmas sisämaassa (Olavi Hilden
ym . ).
Chlidonias niger. Lajin pesintä Kauvatsan
Puurijärvellä näyttää vakiintuneen . V. 1967 tavattiin järvellä kaksi paria, ja toisen 1-munainen pesä löytyi 28 .5 . (Jorma Laurila ym. ) . V.
1968 tavattiin yksi pari ja samoin 1-munainen
pesä 6.6 . (Jouko Hakala ja Esko Tarponen).
Sterna albifrons . Siikajokisuu hiekkasaarella
ilmoitetaan tavatun 19-20.8 .1968 vähintään
kuuden parin kolonia, missä emot ruokkivat
isokokoisia poikasiaan (Achim Bruch, Berliini) .
Havainto kaipaa lisävalaistusta .
Streptopelia turtur. Pielisjärven Tiensuussa
tavattiin lintu perättäisinä syksyinä saman talon
pihamaalla : 5-13 .10.1965 ja 20--25 .9.1966
(Esko Lappi ja Pertti Martiskainen) .
Streptopelia decaocto . Kristiinan lähistöllä,
Pjelaxissa nähtiin yksinäinen lintu 1 . ja 5.6.
sekä kaupungissa 6.6 .1968 (Per Åke Johansson
ym .) ; Kustavin Etelä-Vartsalassa 1 yks. 1.6.
1967 (Pekka Hellström) . - Turun ja sen lähiympäristön monet havainnot viime vuosilta
jätetään tässä luettelematta.
Galerida cristata . Touko-kesäkuun vaihteessa 1960 oleskeli 1 yks. Hartolan Rautarannassa
(H. Salo) ja 24 .10.1965 nähtiin 1 yks. Heinolan Kaivannössa (Eero Hietanen). Viime vuosilta havaintoja on perin niukalti, 1960-luvulta
on näiden ohessa ilmoitettu vain yksi löytö
(Pohjolan linnut värikuvin) .
Oriolus oriolus. 19 .6.1968 tavattiin koiras
Turun Ruissalon rehevässä tammilehdossa
(Kimmo Koponen) . Laji on edelleen suuri
harvinaisuus etenkin pesimäaikana Turun ympäristössä .
Saxicola torquata . 3-6.4 .1968 tavattiin värityksestä päätellen nuori koiras Joensuun Hasanniemen lähistöllä, entisellä kaatopaikkaalueella (Matti Kapanen ja Visa Rauste) . Mustapäätasku on vain kerran aiemmin tavattu
sisämaassa.
Phoenicurus ochruros . Vuodelta 1967 on ilmoitettu pari sisämaahavaintoa : naarasyks . tavattiin Pirkkalan Viholassa 31 .3 .-1.4. (Jorma
Laurila ym .) ja koiras Pellon kk :ssä 30 .4 .1 .5 . (Aimo ja Mirja Komonen) .
Luscinia svecica cyanecula. Tiettävästi vasta
toinen havainto nykyisen Suomen alueelta tästä
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rodusta tehtiin Parikkalan Siikalahdella 15 .5.
1968 . Lintu - ad. koiras - saatiin pyydystettyä ja rengastettua (Jorma Sorjonen ja Ismo
J. Holopainen) .

Anthus campestris . Pesi jälleen vuonna 1968
Ruskon lentokentän maastossa (vrt. OF 44,
s. 79) . Viiden munan pesä löytyi kanervikosta
18 .6. ; 24 .6 . pesässä oli 2 pientä poikasta ja 1
muna, 28 .6 . se oli tyhjä (Jouko Högmander
ja Esa Lehikoinen) .
Lanius minor. Tämä eteläeurooppalainen harvinaisuus tavattiin 6 .7 .1968 Vuolijoen Vuotta
lahdessa ; puhelinlangalla tähystelevä lintu oli
todennäk. ad. koiras (Pekka Helo).
Sturnus roseus. 1-4.9 .1967 oleskeli 1 yks.
Heinolassa erään kaupunkitalon puutarhassa
syöden kirsikoita (A . Bosley).
Emberixa aureola . Parikkalan Siikalahdella
nähtiin kesällä 1968 kultasirkkuja 11 .6 .-9.8 .
välisenä aikana, enimmillään kolme koirasta
(20.6 .) . 4.7 . löytyi pesä, joka jäi keskeneräiseksi. Laji on tavattu Siikalahdella ainakin
kahtena edellisenä kesänä, mutta naarasta ei
aiemmin ole havaittu (Jorma Sorjonen ja Ismo
J. Holopainen) .
Emberixa pusilla. Utsjoen Luomusjoella tavattiin pari kesällä 1968 (naaras havaittiin ensi
kerran vasta 8 .7 .), ja 9.7 . löytyi lentokykyinen
poikanen (Olavi Hilden ym .) . - Samana
vuonna nähtiin Joensuun lähistöllä pari muuttomatkalla olevaa yksilöä: 29 .8 . Höytiäisen kanavan suistossa ja 1.9 . Hasanniemessä (Matti
Kapanen ym .) .
Passer montanus. Korppoon Utössä tavattiin
2 yks. 8.6 .1968 (Jouko Högmander ym. ) .

