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Punapäänarsku,

Netta rufina

(Pall .). Suomessa ja sen . . .

Punapäänarsku, Netta rufina (Pall.), Suomessa ja
sen yleisestä levinneisyydestä.
T. A.

PUTKONEN

Joulukuun 22 päivänä 1954 saatiin 1 m a t r a 11 a Linnankosken
kohdalla Vuoksesta kiinni vioittunut ja pakkasen kohmettama outo
sorsalintuyksilö . Imatran yhteislyseon oppilas Kirsti S i r m a toi sen
tämän kirjoittajalle, jonka toimesta se lähetettiin Helsingin yliopiston eläintieteelliseen museoon määrättäväksi ja sen kokoelmissa
säilytettäväksi . Täällä todettiin linnun olevan punapäänarsku . Se
on täysikasvuinen talvipukuinen koirasyksilö .
Tätä lintulajia tavattiin Suomessa ensi kerran miltei täsmälleen 10
vuotta aikaisemmin . Ahvenanmaalla Föglön Bänöstä ammuttiin ni-.
mittäin 21 . XII. 1944 talvipukuinen d. Tätä löytöä on K. J. VALLE
(1945 a, b.) käsitellyt kahdessa kirjoituksessaan ja on samalla valaissut lajin yleistä levinneisyyttä . Muita tämän Lintula jin löytöjä ei
Suomesta ole tehty.
Täydennyksenä Vallen kirjoituksissa esitettyihin Euroopan löytötietoihin mainittakoon esiin ., että laji esiintyy nyt säännöllisesti jossain määrin jopa pesivänäkin Tanskassa (vrt . Voipio, 1954, s. 23) ja
on yleistynyt useissa paikoissa Keski-Eurooppaa (NIETHAMMER,
1951) . Tämän keskiaasialais-etelävenäläisen Lintulajin pesimisalueen
laajenemiseen länteen ja luoteeseen'päin lienee syynä, kuten esiin.
KALELA (1940) on esittänyt, Keski-Aasian alueiden jatkuva kuivuminen ja pohjaveden pinnan aleneminen, joten vesilinnuille sopivat
biotoopit vähenevät .
Kirjallisuutta : KALELA, O., 1940, Zur Frage der neuzeitlichen Anreicherung der
Brutvogelfauna in Fennoskandien mit besonderer Berücksichtigung der Austrocknung in den früheren Wohngebieten der Arten. Ornis Fenn . 17 :41-59 . NIETHAMMER, G., 1951, Arealveränderungen und Bestandsschwankungen mitteleuropäischer Vögel. Bonner Zool . Beitr. 2:17-54 . --- VALLE, K. J., 1945 a, Punapäänarsku, Netta rufina (Pall.), saatu maastamme. Ornis Fenn . 22 :31-32 . 1945 b. Punapäänarsku (Netta rufina ) , Suomelle uusi lintulaji . Luonnon Ystävä
49 :60-62 . - VOIPIO, P.,

1954, Über die gelbfüssigen Silbermöwen Nordwesteuropas. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 71 :1 : 1-56.
Z u s a m m e n f a s s u n g : Die Kolbenente, Netta rufina (Pell.), in Finn-

land und ihre allgemeine Verbreitung . Am 22 . Dezember 1954 wurde in Imatra

(61 ° 10' N, 28 ° 47'0) in Südostfinnland ein geschädigter $ im Winterkleid ange-
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troffen. Das Exemplar wird in den Sammlungen des Zoologischen :Museums zu
Helsinki aufbewahrt . Dieser Fund ist in Finnland der zweite seiner Art. Das
erste Exemplar wurde am 21 . Dezember 1944 in den Schären von Aland geschossen. - Der Verfasser bespricht am Schluss kurz die Verbreitung der Art.

