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Kittilän lintujen nimiluettelo .
Talokas E 1 i H a n h e 1 a on allekirjoittaneelle lähettänyt luettelon Kittilässä tavatuista linnuista. Koska luettelossa on käytetty
kansanomaisia lintujen nimiä, joiden joukossa on monta harvi
naista, kiinnoittanee se lehden lukijoita. Luettelo käsittää 94 eri
lajia ja on seuraava :
1 . Rosorastas (Turdus viscivorus).
2. Laulu- eli yörastas, jylkyttäjä
(T. musicus) .
3. Rosorastas (T. pilaris) .
4. Puhujarastas (T. philomelos).

5 . Linnunsääteliä, kellolintu,
satakielinen (Luscinia svecica).
6. Leppäterttu, uulintu (Phoenicurus phoenicurus) .
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Kivirastas (Oenanthe oenanthe).
8. Leppaterttu(Saxicolarubetra)
9. Paarmalintu (Phylloscopus
trochilus) .
10. Koskiharakka (Cinclus cinclus).
11 . Pistiitiainen (Parus cinctus) .
12. Leivonen (Alauda arvensis).
13. Vastarakki, vasti (Motacilla
alba).
14 . Keltasirkku (M. flava) .
15. Ipilintu (Anthus pratensis) .
16. Pulmukainen (Plectrophenax
nivalis) .
17. Sinkku (Emberiza citrinella).
18. Pajusiekka (E. schoeniclus) .
19. Ristinokka (Loxia curvirostra).
20. Punatulkku (Pinicola enucleator) .
21 . Tuomiherra (Pyrrhula pyrrhula).
22. Hottiainen(Passerdomestica).
23. Peiponen (Fringilla coelebs) .
24 . Ierna (Fr. montifringilla).
25. Urpiainen (Carduelis linaria) .
26. Vares (Corvus cornix) .
27 . Naakka (C. frugilegus) .
28. Korppi (C. corax) .
29. Harakka (Pica pica) .
30. Närhi (Garrulus glandarius) .
31 . Kuukkeli (Perisoreus infaustus).
32. Mettähakki (Lanius excubitor) .
33. Itiäinen (Muscicapa striatci).
34. Korvarastas (Bombycilla garrulus) .
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35 . Haarapaaskynen (Hirundo
rustica) .
36. T6rmiäinen (Riparia riparia) .
37 . Pääskynen (Delichon urbica).
38. Viirupaäskynen (Apus apus).
39 . Palokarki (Dryocopus mar
tius).
Tikka
(Dryobates minor) .
40.
41 . Isotikka (Picoidestridactylus) .
42 . Käki (Cuculus canorus) .
43 . Nuolihaukka (Falco columbarius aesalon) .
Koppelohaukka
(Accipiter
44 .
gentilis).
45. Piekana (Buteo lagopus) .
46 . Kokko . (Aquila chrysaetos).
47 . Merikokko (Halia,8tus albicilla) .
48. Pilkkaperakokko (Buteo buteo) .
49 . Pumppuhaukka (Aslo flammeus).
.
Kalasaäski
(Pandion halia50
tus) .
51 . Korvahuuhkaja (Bubo bubo).
52 . Kissap6kk6 (Strix nebulosa
lapponica) .
Pissi
(Surnia ulula) .
53 .
54 . Kuuva (Columba domestica) .
55 . Pyy (Tetrasten bonasia) .
56 . Metto, koppelo (Tetrao urogallus).
Teiri
(Lyrurus tetrix).
57 .
58 . Riekko (Lagopus lagopus).
59 . Kiiruna (Lagopus mutus) .
60 . Kurki (Megalornis grus).
61 . Kapustarinta (Charadrius
apricarius).
62 . Keralintu (Ch. morinellus).
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63. Tullikka (Ch. hiaticula) .
64. Piesukka, pikkuhaapana
(Phalaropus lobatus).
65. Kertajainen (Calidris temmincki) .
66. (Kertajainen) (C. alpina).
67. Mustaviklo '(Tringa erythropus) .
68. Liro (Tr. glareola).
69. Valkeaviklo, tiutta (Tr. nebularia) .
70. Sipi (Tr. hypoleucus) .
71 . Hattupää, suopukka (Philomachus pugnax).
72. Punakuovi . (Limosa lapponica) .
73. Kuovi (Numenius phoeopus).
74. Taivaanjaara (Capella gallinago).
75. Kesämöhöttäjä (Lymnocryptes
minimus) .

76 .
77 .
78 .
79.
80.
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
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Joukhainen (Cygnus cygnus).
Hanhi (Anser fabalis) .
Kiljuhanhi (A. erythropus) .
Jouhisuorsa (Anas acuta) .
Haapana (A. penelope).
Punasuorsa (Äplatyrhyncha).
Tavi (A . crecca).
Sortti (Nyroca fuligula).
Lapasortti (N.' marila).
Korri (Oidemia fusca) .
Merilintu (O . nigra) .
Sotka (Bucephala clangula)
Aili (Clangula hyemalis).
Uukoskelo (Mergus merganser) .
Karikoskelo (M. serrator).
Ungelo (M. albellus) .
Tirro (Sterna paradisea) .
Kuikka, tohtaja (Colymbus
arcticus) .
Kaakkuri (C. stellatus) .

Kansanomainen nimistö on hiukan erikoinen. Vaikka äskettäin
on tullut julkisuuteen pienempi kokoelma linnunnimiä Kittilästä
(Luonnon Ystävä 1922, s. 53-54), on tässä luettelossa useita nimiä,
joita ei ole mainittu laatimassani kokoelmassanikaan ,Suomalaisia
lintujen nimiä" . Sellaisia ovat : Ierna (24), itiäinen (33), viirupääskynen (38), pilkkaperäkokko (48), kuuva (54), tiutta (69), hattupää
(71) ja suopukka (71). Kissapökkö (52) ja Kesämöhöttäjä (75) ovat
uusia nyt mainittujen lajien niminä .
Harvinaisiksi Kittilässä mainitsee Hanhela m. m. viirupääskystä,
kiirunaa ja suosirriäistä (66), jolla viimemainitulla ei omaa kansanomaista nimeä ole.
Siis edelleenkin ovat paikalliset linnunnimiluettelot toivottavial
Einari Merikallio .

