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Havaintoja Saimaan seudun linnustosta.
PAULI BAGGE
Viime vuosina minulla on ollut kesäisin tilaisuus retkeillä J u v a n
ja S u 1 k a v a n pitäjien sekä R a n t a s a 1 m e n pitäjään kuuluvan
Tuusjärven ympäristöalueilla .
Näiden retkien aikana on kertynyt niin runsaasti havaintoaineistoa, että sen perusteella lienee luotavissa jonkinlainen yleiskuva
alueen linnustosta .
Alueelle on luonteenomaista vesien runsaus . Suurimmillaan on veden prosenttinen osuus näiden pitäjien koko pinta-alasta Sulkavalla, jonka keskiosan Suur-Saimaa katkaisee . Saimaaseen kuuluu
myöskin

Juvan pitäjän länsiosaan kiilana pistävä Luonteriselkä .
Useimmat alueen pikkujärvistä laskevat Saimaaseen . Enimmäkseen
järvet ovat dystrofisia tai oligotrofisia, sensijaan tyypillisiä eutrofisia
järviä ei alueella tavata .

Viljellyn maan osuus maapinta-alasta on vähäinen . Avoimia soita
on myöskin vähän, ehkä eniten Juvan pitäjän länsi- ja luoteisosassa .
Pääosa alueesta, n . 80 °/o, on metsän peitossa . Mänty on pääpuula ji,
mutta koivua esiintyy paikoin erittäin runsaasti vielä vuosisadan
vaihteessa suoritetun kaskeamisen ansiosta . Valoisat koivikot vaihtu-

vat usein hyvin jyrkästi harju- ja moreeniselänteiden juurella rinteitä
peittäviin CT- tai VT-männikköihin .
Kasvillisuuden vaikutus heijastuu selvästi alueen linnustossa . Vesien karuuden vuoksi siellä tavataan varsin niukasti eteläisiä ja kaakkoisia vesilintulajeja . Alue on tässä mielessä ollut ikäänkuin tyhjiö,
joka vasta viime vuosina on alkanut täyttyä : kaakosta Parikkalan
ja Ruokolahden vesilintukeskuksista ja Pohjois-Savosta käsin .

Maalinnustoa ajatellen alue on vaihettumisvyöhykkeessä . Tosin on
muutamien pohjoisten lajien, kuten kuukkelin ja riekon kohdalla
todettavissa selvää taantumista, mutta pohjoinen aines on silti vieläkin varsin voimakkaasti edustettu .

Alueen linnustosta on olemassa verraten vähän tietoja . Ainoa sitä
järjestelmällisesti käsittelevä aikaisempi julkaisu on CARL PH . LINDFoRSSin : »Sulkava sockens foglar» vuodelta 1889 . Hän oli tavannut
Sulkavalta 131 lajia .
Sitten Lindforssin päivien on linnuston lajikoostumus jonkinverran
muttunut, kuten T . PIIPARINEN toteaa kirjoituksessaan 1957 Sulkavan
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pitäjän linnustosta. Hän mainitsee toistakymmentä sellaista tulokasta,
joista Lindforssilla ei vielä ollut havaintoja . Enimmäkseen nämä tulokkaat ovat eteläisiä ja kaakkoisia lajeja .
Oman mielenkiintoisen lisänsä alueen linnustoon antavat muutamat satunnaiset harhailijat sekä Vienanmerelle alueen kautta pyrkivät merelliset lajit.
Koko alueella on tietämäni mukaan tavattu 176 lintulajia, joista
n . 120 on todettu pesivinä. Alueella nykyisin säännöllisesti pesiviä
lajeja on 98. Näistä edustaa pohjoista linnustoaineistoa noin 10 lajia
ja eteläistä 55 lajia. Tilapäisesti ovat alueella viime vuosina pesineet seu
raavat 10 lajia : Falco columbarius, Perdix perdix, Bubo bubo, Lullula arborea, Dendrocopos leucotos, Hippolais icterina, Sylvia atricapilln, Luscinia luscinia, Carpodacus erythrinus ja Corvus 'corax .

Seuraavassa esitän havaintoni alueella tavatuista harvinaisemmista
lajeista .
(ravia stellata .

Juvan Suurniemen kylässä suoalueella 1 pari 27 . V. 1958. Sul-

kavallta ei tiedossani ole yhtään pesimäaikaista
PIIPARINGN toteaa sen siellä selvästi taantuneen .

Podiceps cristatus.

havaintoa viime vuosilta, ja

Ihmetellä täytyy tämän melko karuissakin vesissä elävän

uikkulajin harvalukuisuutta
Jukajärvessä . Sulkavalla
väällä .

alueella . Se

olen

on

pesinyt kerran

1940-luvulla

Juvan

tavannut lajia vain kahdesti muuttoaikaan

ke-

Podiceps yriseigena .

Imatran ja

J . Tiussan ilmoituksen mukaan laji on yleisin uikkulintu
Rautjärven seuduilla. Sulkavalla olen härkälintua tavannut vain

kerran : 2. VI . 1958 1 pari Tiimalahdella. Rantasalmen Hakojärvessä asusti 1960

2 paria koko kesän ajan .
Anas penelope . Pesii harvalukuisena alueen kaikissa osissa . Juvalla sitä tavataan Jukajärvessä ja Kuhalammessa sekä säännöllisesti 1 pari Tuusjärvessä . Sulkavalla laskimme yo . Terho Poutasen kanssa 17 . V. 1959 Lepistö- ja Tuohistonselältä noin 15 km . matkalta 8 paria, joista ehkä vielä oli joku muuttava .
Anas acuta . Harvinainen ohimuuttaja . 17 . V. 1958 1 pari Tuusjärven S-päässä
Rantasalmen pitäjän puolella .

Anas clypeata .

Pesii Juvan Knuntilanmäen kylässä eräässä pikkulammessa .
oli 3 paria .
fuligula . LINDFORSS mainitsee lajin olevan Sulkavalla yleinen. Ainoa

12 . VI . 1959

Aythya

siellä

havaintoni on kuitenkin elokuulta 1959, jolloin 3-5 yksilöä käsittävä parvi oleskeli Sulkavan Siikavedellä . Muuallakaan alueella tukkasotkaa tuskin tavataan
nykyisin pesivänä . Rantasalmen Hakojärvessä oleskeli tosin pesimisaikaan 25 . VI .
1954 3 Yksilöä.

Melanitta nigra.

Säännöllinen kevätmuuttaja alueella . Päämuutto tapahtuu tou-

kokuun lopussa, mutta vielä 29 . VI . 1960 tapasin 4 a a ja 3 4 4 käsittävän parven Rantasalmen Tuusjärvellä .
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Mergus albellus . 24 .11. 1956 9 Sulkavan Pajasalmessa . Lintu oleskeli avoimessa lossiväylässä, ja oli lossinkuljettaja Hämäläisen mukaan tavattu siinä
joulukuun puolesta välistä lähtien.
Cygnus cygnus . Myöhäistä muuttoa olen todennut v. 1951, jolloin 20 . XIl. oleskeli 4 yksilöä Sulkavan Siikavedellä . 2 linnuista tavattiin kuolleina sähkölinjan
alla Kaartilanmäen ;Pitkäsalmen jäällä. Paikalle oli keräytynyt pieni parvi korppeja, jotka herkuttelivat joutsenten raadoilla. 25 . X31 . 1959 oli juv.-pukuinen yksilö Juvalla Rapionjoen suussa .
Aquila chysaetos. 20. VI . 1950 1 juv.-pukuinen yksilö Sulkavan Hintsalassa .
Pandion haliaetus . On selvästi yleistynyt viime vuosina. Juvalla laji pesii
Luonteriselän ja Tuusjärven ympäristöissä. Joroisissa Siilinkiven kylän alueella
1960. Sulkavan Siikavedellä olen tavannut yhden parin säännöllisesti vuodesta
1955 lähtien. Lisäksi lajia tavattiin kesällä 1960 säännöllisesti Sulkavan Lepistönselällä. 23 .IV. 1960 muutti aamulla klo 6.15 1 yksilöä ja klo 7.45 kaksi yksilöä
Juvan kk :n yli noin 60 metrin korkeudessa suuntaan NW .
Folco columbarius. 1959 15 . V. löysimme yo. T. Poutasen kanssa ampuhaukan
pesän Sulkavalla Lepistönselkään kuuluvasta Keuvasaaresta. 28 . V. 1960 d Sulkavan Hintsalassa, edellisestä paikasta noin 10 km. itään.
Lagopus lagopus. Tavataan vielä nykyisinkin monin paikoin suurilla suoalueilla Juvan ja Rantasalmen pitäjien rajalla sekä eräissä Puumalan saarissa .
12 . VII. 1959 3 poikuetta Juvan kk :n itäpuolella Suursuolla .
Perdix perdix. 28 . VI . 1960 poikue Rantasalmen Tuusmäessä Parkkolan talon
heinäpellolla .
Haematopus ostralegus. Jo LINDFORSS mainitsee tavanneensa lajia Sulkavalla.
Havainnot kaakkois-Suomesta osoittavat meriharakan muuttavan jokseenkin säännöllisesti, joskin harvalukuisena Saimaan kautta Vienanmerelle ja Jäämerelle .
Lajia on tavattu Rantasalmella 1902 (Palmenin arkisto), Parikkalassa (E . Rantalainen), Taipaalsaarella 1957 (P . Linkola) ja Rautjärvellä 1955 (J . Tiussa y.m .) .
13 . V. 1959 tapasimme yo . T. Poutasen kanssa 52 yksilöä käsittävän parven Sulkavan Lepistönselällä. Parvi saapui etelästä helminauhamaisessa muodostelmassa voimakkaasti äännellen. Tuuli oli lievästi koillinen, sää lämmin ja aurinkoinen . Noin klo 15-15 .30 linnut levähtivät eräällä kallioluodolla Ruokoniemen
länsisivulla ja jatkoivat senjälkeen matkaa koilliseen .
Crex crex. Näyttää hiukan yleistyneen viime vuosina. 1952 pesivänä Rantasalmen Tuusmäessä. 1957-58 oli 1 pari Juvan kk :ssa . 22 . V. 1959 1 yksilö äänteli
Juvan Kaskisissa . Se oli ainoa ruisrääkkä Juvan ja Sulkavan välisen maantien
varrella . Kesäkuussa 1960 1 pari Juvan Järvenpäässä ja 1 pari Ronkalassa .
Vanellus vanellus . Laji on vasta 1950-luvulla alkanut yleistyä alueella . PIIPARINEN ilmoittaa lajin pesivän Sulkavan Hasuassa . Sensijaan Sulkavan pitäjän
keskiosiin laji ilmestyi vasta 1957, jolloin yo . Risto Kotilaisen kanssa tapasimme
1 parin Telalahden rannalta. 1958 sekin puuttui. Vasta kesällä 1959 oli todettavissa räjähdysmäinen leviäminen kaikkialla havaintoalueellani. Saimaan vedet
olivat melko alhaalla ja paljon lieterantoja jäi paljaksi . Lisäksi tähän hyypän
ekspansioon alueella lienee vaikuttanut harvinaisen lämmin toukokuun alkupuoli, jonka johdosta periminen pääsi hyvin alkuun . Sulkavalla tapasin hyyppiä
kk :ssä 4 paria, Säviösaaressa 4 paria, Ruokoniemellä 2 paria sekä Tiimalahdella
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2 paria . Juvalla oli kk :n ympäristössä n. 10 paria ja Rantasalmen Tuusmäessä
3 paria.
Charadrius dubius . Lisäyksenä Voipion kirjoitukseen ko . lajista Saimaan
alueella mainittakoon muutamia viimeaikaisia havaintoja Sulkavalta .
25 . VI . 1956 tapasin 5 paria ja löysin 2 pesää Sulkavan Säviösaaren itäpuolisilta hiekkasärkiltä . Lintujen ruokailupaikkana oli noin 200 metrin päässä oleva
lieteranta . Mainittakoon, että samoilla särkillä pesi myös kalatiirapari jonka
pesä kuitenkin veden nousun takia tuhoutui . Tällaiseen kalatiiran ja pikkutyllin
yhteisesiintymiseen on mm . Voipio kiinnittänyt huomiota . 1957 samalla paikalla
oli vain 1 pari sekä sieltä noin 10 km . etelään Kytösaaressa 1 pari .
12-15 . V. 1959 oli runsaasti muuttavia pikkutyllejä Sulkavan pitäjän keskiosissa . Linnut esiintyivät pareittain, mutta todennäköisesti muutto vielä jatkui.
12 . V. Siikaveden rannoilla 9 paria ja Säviösaaressa 2 paria. Lisäksi klo 3 aamulla 4 yksilöä muutti suuntaan E Vekaransalmessa.
Pikkulyllin esiintyminen Sulkavalla näyttää kytkeytyvän pitäjän keskiosan
kautta luode-kaakkosuunnassa kulkevan harjukompleksin yhteyteen. Kesällä
1960 tapaamistamme kuudesta parista vain 1 tavattiin harjurantojen ulkopuolella.
Tringa ochropus . PIIPARINEN mainitsee lajin pesineen kesällä 1952 ja 1953
Sulkavalla Vilkaharjun kupeella korpinotkelmassa . 1960 tapasimme yo . Asko
Liukkosen kanssa siellä myöskin 1 parin.
Tringa glareola ja T. nebularia. Nämä pohjoiseen linnustoainekseen kuuluvat
lajit olen tavannut pesivinä Juvalta : edellistä 15 . V. 1957 yhden parin Rapionjoen suusta ja valkovikloa 12 . VII 1959 poikueen Juvan kk :stä Kuhalammen
soistuneelta rannalta .
Calidris alpina . Calidris-lajien muutto näiden seutujen kautta on ilmeisesti
aika heikkoa. Vanhemmassa kirjallisuudessa tosin mainitaan suosirriä tavatun
sekä Sulkavalla että Rantasalmella. Ainoa havaintona lajista: 12 . V. 1959 1 yksilö
Sulkavan Ruokoniemellä .
Larus argentatus . On ilmeisesti vasta laajentamassa pesimäaluettaan SuurSaimaalla. Ainoastaan muutamia laivoja seuraavia yksilöitä olen tavannut Sulkavan Siikavedellä ja Vekaransalmessa. Muuttoaikaan toukokuun alussa 1958
oli 1 pari Rantasalmen Tuusjärvellä .
Harmaalokki on Saimaan eteläosissa melko tavallinen pesijä ja esiintyy VolPION mukaan Joutsenossa ja Ruokolahdella aina Kutveleen kanavaa myöten .
Larus ridibundus . Ainoa pesimäpaikka alueella lienee Juvan Kuosmalassa sijaitseva Evoittujärvi, jossa kesällä 1960 oli 2-3 paria. Muuttoaikaan naurulokki
esiintyy joskus kymmenpäisin parvin Sulkavan Vekaransalmessa.
Columba oenas. 17 . IV . 1958 1 yks. Sulkavan kk :ssä .
Bubo bubo . 8 . VI . 1958 4-munainen pesä Rantasalmen Tuusmäessä Tuusjärven
rantakalliolla .
Strix uralensis. 1 yksilö ammuttiin Rantasalmen Tuusmäessä 10. X. 1954 .
Caprimulgus europaeus. Kehrääjän kuten pikkutyllinkin levinneisyys alueella
kytkeytyy kiinteästi pitkittäisharjujen yhteyteen. Sitä tavataan harvalukuisena
alueen kaikissa osissa .
Apus apus. 1959 pesi Juvan kk :ssä kirkontornissa 1 pari .
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Picus canus . Sulkavalla olen lajia tavannut kahdesti keväällä maaliskuussa .
.luvalla .111
20 1 yksilö kk :ssä . 15 . VIII . 1959 9 Rantasalmen Tuusmäessä.
.1958
Dendrocopos leucotos . 30 . XII. 1953 4 Sulkavan Hintsalassa. 3. VI . 1957 tapasimme yo . R. Kotilaisen kanssa d :n samassa paikassa.
Dendrocopos minor . Edellisiä selvästi runsaslukuisempi .
Lullula arborea. 29. V. 1955 1 yks. Sulkavan Hintsalassa .
Eremophila alpestris . Harvinainen muuttaja .
Riparia riparia . Yhteiskuntia Sulkavan Lohikoskella ja kahdessa hiekkahaudassa Juvan kk :ssä .
Oriolus oriolus . PIIPARINEN mainitsee lajin taantuneen Sulkavalla . Tämän taantuminen näyttää kuitenkin olleen tilapäistä laatua . Kanta näyttää jonkinverran
vaihtelevan eri vuosina: 1957 . vain 1 pari Sulkavan Hintsalassa . - 1958. 2-13 . VI
yllättävän runsaasti pitäjän keskiosissa : Hintsalassa 4 paria, Tiimal,ahdella 1 pari
ja Sulkavan jä Säämingin pitäjän rajalla kuulimme R. Kotilaisen kanssa 4 yksilön laulavan yhtaikaa . - 1960. 20-30. V. tapasimme vain 1 laulavan yksilön
Säviösaaresta .
Juvalla 9. VII . 1957 1 yks. kk :ssä ; 25 . V. 1958 saapui ensimmäinen yksilö Juvalle. Rantasalmen Tuusmäessä 20 . VI . 1955 2 yksilöä.
Corvus frugilegus . Tavataan yleisesti keväisin, kuten naakkakin, varsinkin kirkonkylien liepeellä.
Corvus corax. 2. VI. 1960 2 yks. Juvan Paatelassa . 1958 . 20. IV . löytyi pesä,
jossa oli 4 poikasta, Säämingin Liistonsaaresta itärannan kulliojyrkiinteeltä.
Locustella naevia. 24 . VI . 1957 1 laulava yks. viljapellossa Sulkavan Ruokoniemellä .
Acrocephalus schoenobaenus . 31 . V. 1960 tapasimme yo . A. Liukkosen kanssa 1
yksilön Sulkavan Myllylammella. Biotooppi viittasi pesimiseen. Lajin muutto
jatkuu myöhään : 5. VI . 1957 1 yks . pienellä kallioluodolda Sulkavan Lepistönselällä. 9. VI . 1959 laulava d Juvalla Juka- ja Salajärven välisellä kannaksella .
Ilmeisesti kysymyksessä on pohjois-Suomen kantaa olevia yksilöitä (vrt . HILDEN 1959) .
Hippolais icterina. Kvantitatiivisen laskennan yhteydessä 3. VI . 1958 tapasimme
yo . R. Kotilaisen kanssa 1 parin MT-koivikossa Sulkavan Hintsalassa .
Sylvia atricapilla . 8. VI . 1957 laulava 8 pellon laidassa tuomitiheikössä Sulkavan Kaartilanmäellä .
Phylloscopus sibilatrix . Esiintyy, kuten PIIPARINENkin (1957) toteaa, nykyisin
paikoin hyvinkin runsaslukuisena Sulkavan koivikoissa . Sulkavan Hintselassa
suoritettu kvantitatiivinen laskenta 3-10 . VI . 1958 toi 4 km :n alalta 5 paria.
Juvalla laji on jonkinverran harvalukuisempi.
Luscinia luscinia . 24. V. 1960 tapasimme yo . Asko Liukkosen kanssa laulavan
$ yksilön Sulkavalla Tiittalankosken rannalla .
Turdus merula . 23 .IV. 1960 a yksilö puutarhassa Juvan Ronkalassa .
Anthus cervinus . 1 . IX . 1960 tapasin 2 yksilöä Juvalla Rapionjoen rantaniityllä.
Linnut oleskelivat maassa ja läksivät hyvin vastahakoisesti lentoon niitä lähestyessäni, lensivät kymmenkunta metriä ja jälleen pudottautuivat ruohikkoon .
Anthus pratensis . Pesii Sulkavalla kosteilla rantaniityillä ja luhdilla . 3. VI. 1957
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1 pari Hintsalan kylässä Hepoluhdalla ja Ruokolahden rannalla . 2. VI. 1958 1
pari ja pesä löytyi Sulkavan Tiimalahdelta.
Prunella modularis. 14. V. 1959 laulava d hakamaalla Sulkavan Hintsalassa .
Kesällä 1960 tapasin lajia neljästä paikasta Juvalla. 7 .IX.1960 rengastin juv.pukuisen yksilön verkolla Juvan kk :ssä .
Chloris chloris . Pesii varsinkin vanhan hautausmaan kuusikoissa Juvan kk :ssä .
Carduelis cannabina. Täysin kotiutunut Juvan kk :ään . 1959 laskin Juvan kk :ssä
pesivän 6 paria.
Carduelis flammea . Kesällä 1957 urpiainen oli yllättävän runsaslukuinen ItäSuomen pitäjissä. 6. VI .. tapasimme yo . Risto Kotilaisen kanssa noin kymmenen
parin yhteiskunnan Sulkavan Ruokoniemellä oistuneesta OMT-metsästä Paalahden rannalla . Ohuista männylstä löysimme 2 pesää, joiden poikaset rengastimme. 8. VI . tapasimme Sulkavan Hintsalassa 2 paria erään suon laidasta . Elokuun alkupuolella samana vuonna tapasin kierteliviä pikkuparvia joka puolella
pitäjää, varsinkin kk :n ympäristössä .
Juvalla tapasin joka päivä heinäkuun alkupuolella pikkuparvia. Elokuun alussa
tapasin urpiaisia myöskin Ristiinassa, Virtasalmella, Joroisissa ja Rantasalmella.
Kesällä 1960 urpiaisia oli melko vähän. 26. V. pesä katajassa Sulkavan Säviönsaaressa, 5 poikasta rengastetti.i n 30 . V. Säämingin Tuohisaaressa 29. V. 1960 1
pari soistuneessa MT-metsässä . Lähistöllä asusti toinenkin pohjoinen laji, nimittäin järripeippo .
Carpodacus erythrinus . 30. V. 1960 lauloi a Sulkavan Säviönsaaressa maantien laidassa . Juvalla olen tavannut kerran 6. VI . 1959 laulavan 8 yksilön. Rantasalmen Tuusmäessä laji oleskeli 1955 ja kesäkuussa 1959 .
Loxia pityopsittacus. 3-5. VI . 1957 tapasimme R. Kotilaisen kanssa 3 poikuetta
Sulkavalla Lepistönselän saarissa.
Loxia leucoptera . 9. X. 1960 tapasin kaksi pikkuparvea Tuusjärven 8-päässä
Juvan pitäjän puolella . Parvet lensivät koillisesta laskeutuen rantapuihin . Toisessa parvessa oli 4, toisessa 5 yksilöä. Lentoääni oli urpiaismainen .
Fringilla montifringilla . Pesii säännöllisesti, joskin harvalukuisena alueella. Parit pesivät usein verraten lähellä toisiaan, jolloin voi puhua pikku yhteiskunnista. Biotooppi on tavallisesti joko soistunut koivumetsä tai kuiva mäntykangas.
Emberiza hortulana . Nykyisin melko tavallinen laji peltoaukeilla kaikkien
kolmen pitäjän alueella .
Emberiza rustica. 2. V. 1958 muuttava a Juvan kk :ssä . Samoin 17 . V.
Rantasalmen Tuussaaressa pellon laidassa . Kumpikin havaitsemani yksilö oleskeli
maassa ja käyttäytyi varsin pelottomasti .
Emberiza schoeniclus . LINDFORSSin maininnan mukaan laji esiintyi Sulkavalla
yleisenä pensaikkoa kasvavilla niittyrannoilla. Nykyisin se kuitenkin on siellä
melko harvinainen . 1960 tapasin pajusirkkua ainoastaan Säviönsaaressa 1 parin
sekä Kaartilanmäellä Ruokolahden rannalla 2 paria. Juvalla laji esiintyy runsaslukuisena vain muuttoaikaan .
Kirjallisuutta :
- LINDFORSS, C.
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15 : 51---81 . - PIIPARINEN, T., 1957, Sulkavan linnustosta 1950-54. O.F . 34 : 33-

36 . - Voipio, P., 1956 a, U ber eini.ge Neuankömmlinge, zufällige Irrgäste und
andere Schwankungen in der Vogelfauna der Gegend von Taipalsaari und GrossSaimaa . O.F . 33 : 4l-60 . - 1956 b, Zur Verbreitungsdynamik von Charadrius
dubius Scop. in Binnenfinnland, besonders am Saimaasee. Ann. Zool . Soc.
'Vanamo' 18, 1 .

Z u s a m m e n f a s s u n g : Ornithologische Notizen aus der Gegend des
Sees Suur-Saimaa (Gross-Saimaa), SO-Finnland.
Sowohl die Gewässer wie die hauptsächlich kieferndominierten

Wälder des

Gebietes sind recht steril, die Anbauflächen von geringem Umfang, Demgemiiss
weisen mehrere siidliche Arten hier eine Verbreitungsläcke auf, während nördliche Arten wie Tringa glareola and 7' . nebularia als (seltene) Brutvbgel vor-

kommen. Andere nördliche Arten wie Cractes infauslus und Lagopus lagopus

sind jedoch in den letzten Jahrzehnten deutlich zuruckgegaugen, während der
siidliche Kiebitz (Vanellus vanellus) in den letzten 1950er Jahren eine explosionsartige Zunahme aufwies.

Tiedonantoja - Meddelanden.
1 . Lintuhavaintoja Tampereen seudulta vv. 1958-60.
Ardea cinerea. 5. VIII 1958 nähtiin harmaahaikara K a n g a s a 1 a n Kaitaalla (J .

Savolainen) .
Aquila chrysaetos . 23 . V 1958 lensi kotka T a m p e r e e n yli pohjoiseen (A . O.
Salonen), 11 . X 1959 oli yksi yksilö K a n g a s a 1 a n Kesolla (J. Savolainen) ja
17 . IV 1960 yksilö N o k i a 11 a (P . Portin) .
Haliaetus albicilla . 29.III 1960 lensi yksinäinen merikotka N o k i a n yli suun-

taan NE, klo 10 (P . Portin) .

Circus aeruginosus. 2. V 1960 tavattiin ruskosuohaukka P i r k k a 1 a s s a( H.

Haveri ja J. Airisto) .

Circus eyaneus. 19 . IV 1958 naaras sinisuohaukka T a m p e r e e n lidesjärvellä
(E. Kianta ja J. Savolainen), 19 . IV 1958 yksi koiras T a m p e r e e n Lielahdessa
(I1. Sola), 9. V 1959 naaras yksilö Y I ö j ä r v e n Hirvijärvellä (E. Kianta, J. Syr-

jänen ja J. Airisto), 10 . X 1959 T a m p e r e e n Härmälässä (H . Haveri) ja 16 . IV
1960 yksi koiras lidesjärvellä (H . Kanerva, J. Airisto ja R . Latja) .
Falco peregrinus . 27 . IV 1958 oli muuttohaukka T a m p e r e e n Viinikassa

(J .
Airisto), 17 . V 1958 yksi yksilö lidesjärvellä (A . O. Salonen), 18 . V 1958 yksi yksilö lidesjärvellä ($ . Sola ja E. Kianta), 6.IV 1959 yksilö Pyynikillä (R . Latja),
27 . III 1960 yksilö lidesjärvellä (H . Haveri) ja 30. IV 1960 yksi yksilö Pyynikillä
(M . Kivi) .

Porzona porzona. 9. VI 1958 tavattiin luhtahuitti T a m p e r e e n lidesjärvellä (J .
Airisto), 15 . VI 1958 yksi yksilö P i r k k a l a n Kotolahdessa (H . Haveri), 10 . V
1959 yksilö lidesjärvellä (J . Syrjäisen), 11 . V 1959 yksilö T a m p e r e e n Vähäjärvellä (H . Haveri), 13. V 1959 yksilö lidesjärvellä (R . Latja), 19 . VI 1959 kaksi

