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MeriLinnut syksyLLä 2012

BirdLife suomen rariteettikomitea (rk) kä-
sitteli vuodelta 2013 tähän katsaukseen 181 
lomaketta, joista hyväksyttiin 148 (82 %).  
Havainnoista hylättiin 31 (17 %). Aiem-
pien vuosien havaintoja saatiin myös kä-
siteltyä siten, että katsauksen kokonaislo-
makemäärä on 202. näistä hyväksyttiin 
163 (81 %) ja hylättiin 36 (18 %). Hyväk-
syttyihin tai hylättyihin ei ole laskettu ns.  

Rariteettikomitean hyväksymät 
vuoden 2013 harvinaisuushavainnot
Rare birds in Finland in 2013

Aleksi Lehikoinen, tapio Aalto, Hannu Huhtinen, Petri Lampila, Petteri Lehikoinen,  
Jyrki normaja,  William Velmala & roni Väisänen

X-arkistoon (ks. Lehikoinen ym. 2009) siir-
rettyjä tai pöydälle jätettyjä havaintoja. 
Vuoden 2013 lomakkeista 58 prosenttiin 
liittyi joko valokuva, video tai äänite.

suomelle uutena lintulajina hyväksyt-
tiin A-kategoriaan sarasirkkalintu. Aiem-
min alle viisi kertaa tavattuja suurharvi-
naisuuksia olivat hietakurki (2. havainto), 
amerikankurmitsa (2. havainto), pitkäkoi-

pisirri (2. havainto), pikkutuulihaukka (4. 
havainto), samettipääkerttu (4. havainto), 
hietatiira (6. ja 7. havainto, mutta vasta 
3. yksilö). näiden lisäksi hyväksyttiin ha-
vaintoja seuraavista, aiemmin korkeintaan 
kymmenen kertaa tavatuista lajeista: keisa-
rikotka, pääskykahlaaja, tundrakurppelo ja 
punapyrstölepinkäinen. Lisäksi palmukyyh-
kystä hyväksyttiin suomen neljäs havainto  
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ja keväiset tristis-havainnot, rusorintakert-
tujen alalajit, isolepinkäisen homeyeri- ja 
sibiricus- alalajit sekä mäntysirkkunaaraat. 

keväiset havainnot laulavista tristis-ala-
lajin tiltalteista jätettiin pöydälle odotta-
maan laajempaa tutkimusta. Laulavat tris
tikset ovat Länsi-euroopassa uusi ilmiö ei-
vätkä kaikki havaitut laulajat täysin vastaa 
sitä, miltä alalaji kuulostaa normaalilla le-
vinneisyysalueellaan. koska sekalaulajien 
tunnistaminen pelkin laulun parametrein 
on haastavaa, toivotaan laulavista tristis-til-
talteista äänitteiden lisäksi ajankohtaisia il-
moituksia, jotta linnut voitaisiin myös pyy-
dystää ja tutkia.

rk on ottanut käsittelyyn kaikki suomen 
vanhat rusorintakerttuhavainnot, ja niistä 
toivotaan valokuvia tai äänitteitä komite-
an käyttöön. erityisen arvokkaita ovat va-
lokuvat, joissa näkyy linnun toiseksi uloin 
pyrstösulka. Vakiintuneen käsityksen (esim. 
shirihai ym. 2001) mukaan rusorintakertul-
la esiintyy Pohjois-Afrikassa alalaji inornata 
sekä euroopassa läntiset alalajit cantillans 
ja moltonii sekä itäinen albistriata. rusorin-
takerttujen taksonomiasta ja määrityksestä 
on kuitenkin julkaistu vuonna 2013 uut-
ta tietoa (svensson 2013a, 2013b). Artik-
keleissa esitetään nykyisen rusorintaker-
tun jakamista kolmeksi eri lajiksi: läntinen 
Sylvia inornata esiintyy Pohjois-Afrikassa 
(nimialalaji) sekä iberian niemimaalla ja 
ranskan eteläosissa (alalaji iberiae). Sylvia 
subalpina esiintyy italian, ranskan ja es-
panjan Välimeren saarilla (pl. sisilia) sekä 
Pohjois-italiassa (subalpina on entinen  
moltonii, mutta käsitys sen levinneisyydestä 
on uuden tutkimuksen myötä muuttunut). 
Sylvia cantillans esiintyy keski- ja etelä-ita-
liassa (ml. sisilia; nimialalaji) ja siitä itään 
läntiseen turkkiin asti (alalaji albistriata). 
AerC:n taksonominen komitea tAC ei ole 
vielä ehtinyt käsitellä näitä uusia tutkimus-
tuloksia. uusintakäsittelyn tavoitteena on 
selvittää, mitkä yksilöt ovat määritettävissä 
(ala)lajilleen. tässä katsauksessa julkaistava 
uusi havainto espoosta 2013 on määritetty 
itäiseen ryhmään kuuluvaksi. 

Höyhennäytteiden taltiointi
Mikäli rengastetusta harvinaisuudesta irtoaa  
höyheniä käsittelyn aikana, ne on syytä 
kerätä talteen (ks. myös kohta ’Pyydystet-
tyjen lintujen dokumentointi’). Lintujen  
höyhenistä tai muusta kudoksesta voidaan 
eristää DnA:ta tai tehdä isotooppianalyy-
sejä. ne voivat kertoa minkä lajin tai ala-
lajin yksilöstä on kysymys tai mistä popu-
laatiosta lintu on peräisin. Jos pyydystetys-
tä linnusta irtoaa höyheniä tai sulkia, on 

Vanha grönlanninlokki Uudessa kaupun
gissa. An adult Iceland Gull Larus glaucoides.  
Jyrki NormaJa, 6.1.2014.

(e-kategoria). suomelle uusina alalajeina 
hyväksyttiin grönlantilainen flavirostris-
tundrahanhi (1. ja 2. havainto) ja kaak-
koinen variegatus-sepeltasku (1. ja 2. ha-
vainto). sarasirkkalinnun jälkeen suomessa  
luonnonvaraisesti tavattujen lintulajien 
luet telossa (A-, B- ja C-kategoriat) on vuo-
den 2013 lopussa 472 lajia.

ennätysrunsas esiintyminen todettiin 
pikkukotkalla. Havaintoja tehtiin ennätyk-
sellisen runsaasti myös isohaarahaukasta 
sivuten ennätysvuoden 1992 yksilömäärää. 
tavallista enemmän havaintoja tehtiin tai-
gakirvisestä, nunnataskusta, nokivariksesta 
ja harmaasirkusta. Mustanmerenlokkia ei 
puolestaan havaittu vuonna 2013 lainkaan, 
vaikka lajista on 2000-luvulta havaintoja 
30 yksilöstä.

rk julkaisi vuonna 2013 Linnut-leh-
dessä kolme katsausta vuoden 2012 alusta 
tarkastettavien listalta pudotetuista ameri-
kantavista, punapäänarskusta ja palsasir-

ristä (Aalto 2013, Huhtinen 2013a, nor-
maja 2013b) sekä määritysartikkelit itäis-
ten ruostepääskyjen ja mustaleppälintujen 
määrittämisestä (Huhtinen 2013b, norma-
ja 2013a). 

elokuussa 2013 pidettiin ensimmäinen 
suomen, ruotsin, norjan ja tanskan rari-
teettikomiteoiden yhteiskokous ruotsin 
Falsterbossa. kokouksessa syvennettiin ko-
miteoiden välistä yhteistyötä (tietojen vaih-
to, yhteinen sähköpostilista, käytäntöjen 
yhtenäisyys) ja keskusteltiin ajankohtaisista 
määritysongelmista.

Määritysprojekteja
käsiteltyjen havaintojen lisäksi rari-
teettikomitealla on työn alla havainto-
ja taksoneista, joiden määrityskriteerit 
ovat eurooppalaisittainkin käymistilas-
sa tai näiden suomalaiset julkaisukriteerit 
ovat vielä epäselviä. tällaisia ovat mm. ka-
nadanhanhiryhmä, tiltaltin collybita-alalaji 
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ne syytä toimittaa viipymättä rk:n sihtee-
rille. rk:lla on asianmukaiset säilytystilat 
Luonnontieteellisessä keskusmuseossa ja 
BirdLife suomi on tuoreeltaan tehnyt sopi-
muksen rk:lle toimitetun aineiston DnA-
analyyseista oulun yliopiston kanssa. so-
pimuksen on mahdollistanut Bongariliiton 
myöntämä rahoitus tähän analyysityöhön. 
talvella 2014 lähetettiin ouluun yli 20 yk-
silöstä (pääasiassa tiltaltteja) näytteitä ana-
lysoitavaksi.

Väärällä tavalla säilytettynä DnA saat-
taa tuhoutua. Paras tapa säilyttää höyheniä 
lyhytaikaisesti on laittaa ne viipymättä pa-
periseen kirjekuoreen tai kääriä tavalliseen 
paperiarkkiin. kuoren tai paperin päälle tu-
lee kirjoittaa laji, paikka, aika, renkaan nu-
mero ja mahdolliset muut lisätiedot. Muo-
vipussiin höyheniä tai oksennuspalloja ei 
saa säilöä, sillä näytteeseen jäävä kosteus 
on säilymisen kannalta ongelmallista. tär-
keintä on säilyttää näyte kuivassa. näyt-
teen voi säilyttää huoneenlämmössä tai, jos 
sitä ei ole mahdollista parin viikon aikana 
toimittaa rk:lle, näyte kannattaa säilöä 
jääkaappiin. tärkeää on, ettei näyte altis-
tu suurille lämpötilavaihteluille. Liian kuu-
mat (esim. suora auringonpaiste) tai kylmät 
(pakkanen, pakaste) olosuhteet ovat haital-
lisia. näytettä ei kannata pakastaa, koska 
sulaminen kuljetuksen aikana ja jäätymi-
nen uudelleen heikentävät DnA:n laatua.

Vanhoista havainnoista kuvia 
RK:n arkistoon
rariteettikomitean arkistossa olevien ha-
vaintoilmoitusten tiedot on nyt käyty läpi 

ja näissä olevat tiedot (mukaan lukien mm. 
diaarionumerot ja äänestystulokset) on tal-
lennettu tietokantaan. seuraava askel on 
tarkistaa tietokannan mahdolliset puutteet 
ja virheet vertaamalla tietoja katsauksien 
tai rk:n sivuilla oleviin nettilistauksiin. tar-
kistettua tietokantaa tarvitaan rk:n omassa 
sisäisessä toiminnassa, mutta siitä voidaan 
tulevaisuudessa tuottaa myös hakutoimin-
noilla toimivia nettilistauksia.

tietokantaan tullaan merkitsemään 
myös, onko rk:n arkistossa havaintoon 
liittyvää kuva- tai äänitemateriaalia. ennen 
digiaikaa oli tavallista, että rk:lle käsitte-
lyyn lähetetty kuvamateriaali piti palauttaa 
havainnon tekijälle, jonka takia rk:n arkis-
toon ei jäänyt välttämättä edes kopiota ku-
vista. Digiajan myötä monet vanhemman 
polven harrastajat pohtivat varmasti mitä 
tehdä omalle dia-arkistolleen. rariteetti-
komitea on erittäin kiinnostunut vastaan-
ottamaan kuvia arkistoon vanhoista rk-ha-
vainnoista. sähköiseen muotoon skannatut 
diat tai paperikuvat kelpaavat yhtä hyvin, 
kunhan kuvien laatu ei kärsi olennaisesti 
alkuperäisestä. kuvia voi lähettää rk:n sih-
teerille.

 
Muistutus alkuperäis
muistiinpanoista
nykyisin valtaosa rk-ilmoituksista sisältää 
joko valokuvia, äänitteitä tai videoita eli ns. 
“kovia dokumentteja”. kovien dokument-
tien puuttuessa ovat maastotilanteessa tai 
välittömästi sen jälkeen tehdyt muistiinpa-
not korvaamattoman arvokkaita ja muo-
dostavat havainnon arvioinnin tärkeimmän 

perustan. niiden puuttuminen on vakava 
puute harvinaisuuden dokumentoinnissa. 
tilanteesta riippuen rk voi pitää maasto-
muistiinpanoja havainnon hyväksymisen 
edellytyksenä. rk ei silti tässäkään asiassa 
sido käsiään ehdottomalla etukäteispäätök-
sellä, vaan arvioi havainnot erillisinä käy-
tettävissä olevan dokumentaation pohjalta. 
Vuosien takaisista suurharvinaisuushavain-
noista edellytetään joka tapauksessa joko 
kovia dokumentteja tai kunnollisia tuoreel-
taan tehtyjä muistiinpanoja, kuten jo aiem-
min on todettu. Alkuperäismuistiinpano-
jen tekemisen tärkeyttä havaintotilanteen 
yhteydessä ei voi ylikorostaa. Varsinaisen 
havaintoilmoituksen tekeminen on myös 
huomattavasti helpompaa muistiinpanojen 
pohjalta.

Muutoksia RK:n kokoonpanossa
rk:n kokoonpano toimintavuonna 2013 
oli seuraava: tapio Aalto (puheenjohtaja), 
Aleksi Lehikoinen (sihteeri), Petri Lampila, 
Hannu Huhtinen, Jyrki normaja, Petteri Le-
hikoinen (1.4. alkaen), kari soilevaara (1.4. 
asti) ja William Velmala.  tapio Aalto luo-
pui puolestaan jäsenyydestä 1.4.2014. uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin Jyrki nor-
maja ja aiemmin sihteerin tehtäviä hoita-
nut Aleksi Lehikoinen siirtyi rivijäseneksi. 
uudeksi rk:n sihteeriksi 1.4.2014 alkaen 
valittiin roni Väisänen. rk kokoontui vuo-
den 2013 aikana kahdesti, maalis- ja elo-
kuussa.

rk:n www-sivut löytyvät osoitteesta 
www.birdlife.fi/havainnot/rariteettikomitea.
shtml ja AerC:n (Association of european 
records and rarities Committees) osoit-
teesta www.aerc.eu. 

Merkintätapoja
Linnun ikä merkitään kalenterivuosina: 1kv 
= samana kalenterivuonna syntynyt, 2kv = 
edellisenä kalenterivuonna syntynyt, +1kv 
= ennen kuluvaa kalenterivuotta syntynyt 
jne. Muut käytetyt lyhenteet: ad = aikuisen 
puvussa, imm = ei vielä aikuisen puvussa, 
subad = vanhempi kuin nuorimman ikä-
luokan lintu, mutta ei vielä aikuisen puvus-
sa, jp = juhlapukuinen (lajeilla, joilla on li-
sääntymistoimintoihin liittyvä värikkäämpi  
puku osan vuotta), tp = talvipukuinen (la-
jeilla, joilla on normaalikierrossa selvästi 
erivärinen puku talvella ja kesällä, tp viittaa 
”talvisen näköiseen” pukuun riippumatta 
siitä, mihin höyhensukupolveen höyhenet 
kuuluvat tai mihin aikaan vuodesta se lin-
nulla on), vp = vaihtopukuinen (tyypillises-
ti sulkimassa kesäpukuun tai talvipukuun), 
k = koiras, n = naaras, npuk = naaraspu-
kuinen (linnulla on naaraan puvun näköi-
nen puku, tyypillisesti naaras tai nuori lin-

useiden suurharvinaisuuksien laji- tai 
alalajimäärityksen kriteerit painottuvat 
mittatietoihin tai pieniin, vain kädes-
sä havaittaviin yksityiskohtiin. erikseen 
määritystä varten pyydystettävien ja ren-
gastettavien lintujen rengastustilantee-
seen on tarpeen varautua huolella niin, 
että määrityksen kannalta tärkeät mitta-
tiedot on selvitetty ja listattu etukäteen. 
useat mitat ovat hankalia ottaa luotetta-
vasti, ja jo pienetkin mittausvirheet voivat 
olla merkityksellisiä. Jos vaikeasti mitatta-
vista ominaisuuksista (esim. nokan pituus 
kalloon) ei ole mittauskokemusta, tällaisia 
mittoja ei ole tarpeen yrittää ottaa, vaan 
keskittyä mittaamaan lintu oman osaami-
sen puitteissa. Joka tapauksessa mittaus-
ten paikkansapitävyys on syytä tarkistaa 
toistamalla kukin mittaus useaan kertaan. 
rengastajien kannattaa harjoitella mittaa-

mista ja mitata tavallisia lintuja tästäkin 
näkökulmasta.

Lintua kuvattaessa on syytä muistaa 
ottaa kuvia mahdollisimman monesta 
kulmasta, mielellään sekä varjossa että 
auringonpaisteessa. Jos mahdollista, ai-
nakin joihinkin kuviin kannattaa ottaa 
mukaan vertailuvärinä vaikkapa harmaa-
kortti. Värejä ja yksityiskohtia pitää myös 
kirjata ylös muistiinpanoihin, eikä luottaa 
pelkästään valokuviin. Valokuvien värit 
voivat olla hankalia tulkita, ja digikuvaus 
on edelleen lisännyt värisävyjen arvioin-
tiin liittyviä ongelmia.

Mikäli rengastetusta harvinaisuudes-
ta irtoaa höyheniä käsittelyn aikana, ne 
on syytä kerätä talteen ja toimittaa viipy-
mättä rk:n sihteerille (ks. tarkemmin yllä 
”Höyhennäytteiden taltiointi”). 

Pyydystettyjen lintujen dokumentointi
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tu), pm = maastopoikanen, reng = lintu on  
pyydystetty/rengastettu, v, video tai ään = 
rk:lla on ollut käytössään päätöstä tuke-
vaa valokuva-, video- tai äänitemateriaalia. 
Mnäyte = lintu on kuollut ja taltioitu johon-
kin museoon. Hnäyte =  elävästä linnusta 
on saatu höyhen- tai muu vastaava näyte. 
Muuttavasta linnusta on ilmoitettu usein il-
mansuunta (N = pohjoinen jne.). Jos kahden 
havainnon lintuyksilöiden todetaan olevan 
samoja, tästä on kiistaton todiste esim. pu-
kutuntomerkeissä tai linnulla on luettu ren-
gas. samoiksi ja todennäköisesti samoiksi  
tulkitut linnut lasketaan yhdeksi yksilöksi 
yhteislukumäärissä, mahdollisesti samat 
lasketaan kahdeksi (tai useammaksi) yksi-
löksi. Milloin yksilömäärää ei ilmoiteta, ha-
vainto koskee yhtä yksilöä. Pieni a-kirjain 
lukumäärän edessä tarkoittaa, että linnut 
ovat olleet yhdessä parvessa. Havainnoit-
sijaluettelossa linnun havainnut ilmoittaja 
on ensimmäisenä. Jos lomakkeen tekijä il-
moittaa muiden tekemiä havaintoja, hänen 
nimensä on viimeisenä. Muiden havainnoi-
jien nimet ovat siinä järjestyksessä, jossa ne 
esiintyvät lomakkeella, ja jos nimiä on pal-
jon, mainitaan vain osa. Jos rk on saanut  
samasta havainnosta useita lomakkeita, tie-
dot on yhdistetty, ja havainnoijat ovat yksien  
sulkeiden sisällä. Muutaman havainnon 
kohdalla ilmoittajana mainitaan vain ilm. 
RK tai ilm. ARK. näistä havainnoista ei ole 

saatu lomaketta, mutta ne on käsitelty jul-
kaistujen valokuvien perusteella. 

katsauksessa on lajin nimen jälkeen su-
luissa kolme lukua. ne ilmaisevat tavat-
tujen yksilöiden lukumääriä: ensimmäi-
nen luku käsittää ajan vuoteen 1974 asti, 
toinen luku rk:n toiminnan alkamisesta 
vuonna 1975 vuoden 2012 loppuun asti 
ja kolmas vuoden 2013. näiden lukujen 
jälkeen on yhtäsuuruusmerkki, jota seu-
raa kaikkina aikoina tavattujen yksilöiden 
kokonaismäärä. toisissa suluissa luetellaan 
yhdeksän edeltävän vuoden yksilömäärät, 
siis vuosilta 2004–2012 aikajärjestyksessä. 
Lukumäärä on ko. vuonna löytyneiden uu-
sien lintujen lukumäärä, ei siis välttämät-
tä ko. vuodelta hyväksyttyjen yksilöiden 
määrä.

Vuodelta 2013 kuluvan vuoden puo-
lelle paikalla pysyneiden lintujen viimei-
nen havaintopäivä julkaistaan tässä katsa-
uksessa korkeintaan helmikuun loppuun 
asti (maaliskuuhun tai pidempään paikalla 
olleiden lintujen viimeiset havaintopäivät 
julkaistaan vuoden 2014 rk-katsauksessa).

Lajiteksteissä esitetyt tiedot muiden eu-
roopan maiden havainnoista perustuvat, 
ellei muuta ole mainittu, lähteisiin BBrC 
2014 (iso-Britannia), norsk ornitologisk 
Forening 2014 (norja), soF 2014 (ruotsi), 
netfugl 2014 (tanska) ja eesti ornitoloo-
giaühing 2014 (Viro).

Hyväksytyt havainnot:
Accepted records

Kategoria A

Tundrahanhi Anser albifrons flavirostris 
(0, 1, 1) = 2   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
5.–12.4.2012 kemiönsaari sjölax +2kv (v) 
(Henrik Lindholm ym.); 26.–28.4. Pöytyä 
rahkio – Loimaa Mellilä +2kv (v) (Mikko 
tamminen, tapani numminen, olli Loisa 
ym.).

tundrahanhi on vuosien saatossa jaettu 
alalajeihin vaihtelevalla tavalla (esim. Mooij 
& Zöckler 2000, Pyle 2008, Garner 2008, 
Banks 2011), mutta useiden erityispiirteiden-
sä vuoksi grönlantilaista flavirostrista on pi-
detty alalajeista selkeimpänä ja siksi sille 
on joissain yhteyksissä esitetty jopa omaa 
lajistatusta (esim. Fox & stroud 2002). Fla
virostris-tundrahanhi pesii pienellä alueella 
Länsi-Grönlannissa ja se talvehtii irlannissa 
sekä iso-Britannian luoteisosissa. säännöllis-
ten talvehtimisalueiden ulkopuolella alalaji 
on euroopassakin harvinaisuus ja esimerkiksi 
Alankomaissa flavirostris on vielä tarkastetta-
vien taksonien listalla havaintomäärän olles-
sa vuoden 2012 loppuun mennessä 85 yksi-
löä (ovaa ym. 2013). ruotsista on hyväksytty 
vuoden 2012 loppuun mennessä 35 havain-
toa yhteensä 60 yksilöstä ja Virosta on yksi 
hyväksytty havainto vuodelta 2012 (Waern 
ja Paal kirj.ilm.). kummassakaan suomen lin-
nussa ei havaittu muihin tundrahanhen alala-

Tyypillinen flavirostris-alalajin tundrahanhi eroaa nimialalajin linnuista keskimäärin pidemmän ja kirkkaan oranssinvärisen nokkansa ansiosta. 
Myös linnun pää, kaula, rinta ja selkäpuoli kokonaisuudessaan ovat tummemmanruskeat, eivätkä selkäpuolen höyhenten reunukset kontrastoidu 
yhtä vaaleina kuin harmahtavaselkäisellä albifronsilla tyypillisesti. An adult ’Greenland White-fronted Goose’ Anser albifrons flavirostris.  
reiJo VikmaN, Kemiönsaari, 12.4.2012.
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jeihin viittaavia piirteitä, mutta koska muita 
varsin oranssinokkaisia yksilöitä on olemassa 
erityisesti itä-Aasian populaatioissa, voidaan 
niiden mahdollisuuden ainakin jollain tasol-
la olettaa sisältyvän nimikkeeseen flavirostris. 
tämä on linjassa muiden Pohjoismaiden 
kanssa, jotka eivät käytännössä ole huomi-
oineet omissa linjauksissaan lainkaan muita 
oranssinokkaisia alalajeja.

Haapana x amerikanhaapana 
Anas penelope x Anas americana  
 (0, 1, 1) = 2   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)
2.5. rauma otajärvi k (Juha Wallin, kalle 
Haapala).

Amerikanhaapana Anas americana 
(1, 69, 1) = 71   (6, 1, 1, 0, 1, 3, 1, 0, 2)
6.–7.9. Liminka Virkkula +1kv vp k (v) (Petri 
Lampila, Päivi kääriäinen).

Amerikanhaapanalla oli 1990- ja 2000- 
lukujen vaihteessa useita runsaita esiintymis-
vuosia ja laji vaikutti olevan vakiintumassa 
vuosittaiseksi. Vuoden 2004 hyvän esiinty-
misen jälkeen (6 yksilöä), amerikanhaapa-
noita on kuitenkin havaittu suomessa varsin 

niukalti ja muutamia nollavuosiakin mahtuu 
joukkoon. tämä lienee vain pienen aineis-
ton satunnaista vaihtelua, eikä samanlaista 
kehitystä ole luettavissa muiden Pohjoismai-
den havainnoista. Aiemmilta vuosilta on ai-
noastaan yksi syyskuulle asti viipynyt yksilö 
(11.8.–1.9.1998 Pori enäjärvi), joten vuoden 
2013 ainoa yksilö on samalla myöhäisin suo-
messa havaittu. näiden lisäksi suomesta on 
ainoastaan kaksi muuta syyshavainnoksi luo-
kiteltavaa elokuista havaintoa. kaikissa ame-
rikanhaapanahavainnoissa risteymän mahdol-
lisuus on syytä ottaa huomioon ja erityisen 
tärkeää tämä on syksyisten ja kaikkien naa-
raspukuisten lintujen osalta. 

Sinisiipitavi Anas discors 
(1, 18, 1) = 20   (1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1) 
23.7.–18.8. Polvijärvi solanlampi n (v) (Harri 
konkanen ym.).

sinisiipitavinaaras hoitamassa viittä sini-
siipitavin ja lapasorsan risteymäpoikasta (ks. 
alla) oli ehdottomasti yksi vuoden merkittä-
vimmistä harvinaisuushavainnoista. kaikki 
aikaisemmat sinisiipitavihavainnot koskevat 
keväisiä (23.4.–1.6.) koiraita. 

Sinisiipitavi x lapasorsa  
Anas discors x A. clypeata  
(0, 1, 5) = 6   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
23.7.–18.8. Polvijärvi solanlampi 5pm (v) 
(Harri kontkanen ym.).

sinisiipitavin ja lapasorsan risteymästä on 
vain yksi aiempi hyväksytty havainto: koiras 
Hämeenlinnassa 5.6.2001.

Amerikantukkasotka Aythya collaris 
(0, 17, 2) = 19   (2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1)
4.5. keitele Hetejärvi jp k (v) (Pertti renvall, 
Marko kelo, riitta renvall ym.); 20.5.–7.7. 
enontekiö sotkajärvi jp k (v) (Jorma V. A. 
Halonen, timo J. Leppänen, eija Leppänen, 
eeva-kaarina kuru, raimo korkalo, Leena 
Muotka ym.).

suomen 19 amerikantukkasotkasta vain 
kaksi on ollut naaraita. Amerikantukkasotka-
koirasta määritettäessä kannattaa aina mah-
dollisen risteymän poissulkemiseksi tarkastaa 
kupeiden ja siipijuovien väritys, nokan kuvi-
ot sekä mahdollinen niskatöyhdön aihe. ke-
väisen amerikantukkasotkan iänmääritys on 
maastossa hankalaa, sillä ruumiinhöyhenten 
sulkasadon edetessä nuoret muistuttavat van-
hoja lintuja ja tarkan iänmäärityksen täytyy 
perustua vaihtumattomiin nuoruuspuvun sii-
ven peitinhöyheniin tai siipi- ja pyrstösulkiin.  

Amerikantukkasotka x tukkasotka 
Aythya collaris x A. fuligula 
(0, 1, 0) = 1   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
23.12.2012–1.1. Föglö Degerby k (rami 
Lindroos, Mikael nordström, emma kosonen, 
Markus Lampinen, kalle rainio, Miia rainio); 
20.12.–12.1.2014 Föglö Degerby k (v) (rami 
Lindroos).

Degerbyn risteymäsotka tulkittiin todennä-
köisesti samaksi yksilöksi kuin kahtena edel-
lisenä talvena samalla paikalla oleillut koiras-
lintu. sotkan määrittämisestä enemmän vuo-
den 2011 rk-katsauksessa (Lehikoinen ym. 
2012).

Ruskosotka Aythya nyroca 
(4, 17, 1) = 22   (1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 3)
22.4.–3.5. ja 20.–26.5. Lappeenranta kaisla-
nen jp k (v) (Petri salakka, Jouko rantanen, 
Petri Punnonen).

Mustakaulauikku Podiceps nigricollis 
(16, 18, 4) = 38   (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5) 
1.5. salo omenojärvi 2 (v) (Marko kaukinen, 
Ville räihä, Janne riihimäki); 3.5. kristiinan-
kaupunki siipyy 2 jp (Jukka koskelainen, Veik-
ko Forsberg, esa Mäkelä, Pasi Mäkelä, Juha 
Mäkelä, Jukka tervamäki, timo rintamäki).

kaksi havaintoa kahden linnun parvesta. 
Havaintojen tulkittiin koskevan mahdollisesti 
samoja yksilöitä.

Suula Morus bassanus 
(3, 42, 1) = 46   (1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0)
24.9. rääkkylä oravilahti 1kv sse klo 7.45 
20 kurjen parvessa (Markku Halonen, Henrik 
rantanen, eila Hirvonen); 24.9. Mikkeli suo-
menniemi 1kv se/sse klo 10.01 17 kurjen 
parvessa (Miika suojarinne).

noin 20 kurjen parvessa muuttanut nuori 
suula tulkittiin todennäköisesti samaksi yksi-

Sinisiipitavinaaras lapasorsaristeymäpoikastensa kanssa. Sinisiipitavinaaraan tuntomerkkejä  
ovat kokonaan tumma melko kookas nokka ja melko heikot päänkuviot, jossa korostuvat no
kan tyvihöyhenten heikko vaalea laikku, heikko vaalea silmärengas, tumma silmäjuova sekä  
kylmänharmaa pään pohjaväri (erona mm. punataviin). Kupeiden voimakkaasti kontrastikkaat 
höyhenet, jossa vaalea reunus kiertää koko tummakeskustaisen höyhenen kärjen ympäri muo
dostaen valkeita suomukuvioita, eroavat myös esimerkiksi tavin vastaavista höyhenistä (heinä
tavilla samantapainen kuvio). Poikasten varsin kookas pitkulainen nokka viittaa lapasorsaan, 
mutta seuraavat tuntomerkit eroavat lapasorsan poikasista. Nokka ei levene kärjestä yhtä voi
makkaasti kuin lapasorsilla, jolloin ylänokan sivuille ei tule yhtä jyrkkää kulmaa. Alanokassa ja  
nokan leikkauspinnassa on hyvin vähän vaaleaa oranssia värisävyä, kun taas lapasorsan poika
silla nokan tyviosa on laajalti oranssi. Nokan tyven muoto poikkeaa myös hieman lapasorsan 
vastaavasta, minkä takia alanokan tyviosa näkyy sivulta heikommin. Female Blue-winged Teal 
Anas discors rearing five hybrid ducklings with Northern Shoveler Anas clypeata.  
matti koiVula, Polvijärvi, 23.7.2013.
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löksi. Havaintopaikkojen välinen etäisyys on 
runsaat 150 km. Parvi eteni reippaassa myö-
tätuulessa matkan noin 2 h 15 minuutissa, jo-
ten lintujen nopeus on ollut peräti noin 60 
km/h. Mahdollisesti sama lintu havaittiin vielä 
noin klo 17 Virossa Põõsaspean niemellä (ha-
vainto hyväksytty Viron rk:ssa; u. Paal, kirj.
ilm.). suomenniemen ja Viron havaintopaik-
kojen väli on noin 320 km, ja linnun nopeu-
deksi tuolla välillä muodostuu noin 45 km/h.

Silkkihaikara Egretta garzetta 
(0, 22, 2) = 24   (0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 0)
12.5. Paimio Vartsalo s (v) (Hannu klemola); 
14.5. siuntio Fiskarviksudden – Bergholm (v) 
(Jan södersved, Matti J. Virtanen ym.); 15.5. 
Helsinki Vuosaari uutela skatanniemi jp 
(timo Mäkeläinen).

siuntion ja Helsingin linnut on tulkittu to-
dennäköisesti samaksi yksilöksi. Paimion ha-
vainto voi koskea mahdollisesti samaa yksi-
löä.

Pronssiiibis Plegadis falcinellus 
(2, 54, 4) = 60   (2, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2)
25.–26.10. Viitasaari Muikunlahti (v) (Markku 
Vihava ym.); 29.10. turku topinoja ne (Jor-
ma knaapi, osmo Lamminen, seppo san-
dell); 29.10. Brändö Brändöby Borkenholm 
(v) (tommy Pettersson); 7.–9.11. Parikkala 
Lahdenkylä Peräsuo (v) (ilm. ekLy Ark).

Havaintoaikojen perusteella turun ja Brän-
dön linnut ovat eri yksilöitä. Länsi-euroopas-
sa syyskuussa alkanut pronssi-iibiksen vaellus 

ulottui myöhäissyksyllä myös suomeen. Ha-
vainnot sopivat hyvin lajin esiintymiskuvaan 
suomessa, sillä havaituista 60 yksilöstä aino-
astaan viisi on ollut keväisiä. Hyvin nähtyinä 
syksyiset pronssi-iibikset voi määrittää myös 
iälleen, sillä vaikka nuori lintu muistuttaa 
vanhaa peruspukuista lintua, on sen pää ja 
niska himmeämmänruskea ilman vanhan lin-
nun valkeaa viirutusta. Lisäksi nuoren linnun 
selkäpuoli, pyrstö sekä siiven peitinhöyhenet 
ovat himmeän vihertävänruskeat ja vatsa on 
vanhan linnun alapuolta vaaleammanruskea. 
tuntomerkkien käyttökelpoisuus iänmäärityk-
sen kannalta vähenee kuitenkin syksyn mit-
taan postjuvenaalisen sulkasadon edistyessä.

Isohaarahaukka Milvus milvus 
(11, 46, 9) = 66   (0, 2, 1, 4, 3, 0, 3, 5, 0)
3.1. Parainen Jurmo ja utö +2kv s-W (v) (Ant-
ti sintonen, Markus rantala, Jorma tenovuo, 
Mikko Järvinen, Markus Varesvuo, ismo Hy-
värinen); 7.2. eckerö Degersandintie n (Jari 
Helstola); 9.2. Jomala tallvägen (Mari Åker-
holm); 8.3. raisio kaupunki (kimmo Jarpa); 
8.3. naantali Merimasku Meripirtti (ola-
vi Vartiala); 8.3. naantali immanen +2kv 
W-sW (tapani numminen, Paavo Harri); 9.3. 
Parainen utö sW (Jorma tenovuo, timo Böh-
me, Petri ripatti, Mikko Pöyhönen, Jarmo t. 
koistinen, reijo kumpulainen); 14.4. Hei-
nola Hirvisalo (v) (tuomo Peltomaa); 18.4. 
kaarina kuusistonlahti nW (v) (Peter upps-
tu, Veijo Peltola); 18.4. kaarina Hovirinta W 
(v) (Jari Helstola, Juhani Virtanen; kari Lahtela 

ilm. tLy Ark); 18.4. turku ruissalo santala 
W (emma kosonen, Lasse Heimo); 23.4. es-
poo espoonlahti (v) (ilm rk); 28.4. kemiön-
saari Björkboda sW (v) (Janne riihimäki, Paul 
Boijer, Jarmo saarnio, tarja nykänen, Jussi 
ikävalko, Vesa oskanen); 30.4. inkoo tie 51 
sW (kari Haataja); 2.5. Valkeakoski rapola 
nW (v) (olli Haukkovaara); 2.5. Hämeen-
linna kuurila-iittala (v) (ilkka Hakala, Martti 
raekunnas, Jaakko kanerva, esko Heiskanen, 
Ville työppönen ym.); 2.5. Akaa Alhontaus-
ta kaurala – Valkeakoski kapakanmäki nW/
WnW (Petri saari); 4.5. Lempäälä Pyhältö 
nW (Jouni raukola, tatu sikkinen, Jukka ku-
musto, Harri tattari, Jari Laurikka, Petri Lau-
rikka); 4.5. tampere tara-nuorajärvi-teisko-
Maisansalo n-nnW (v) (Hannu kettunen, 
ilm. Aarne ohtonen); 4.5. tampere teisko 
kirkko nW (Aarne ohtonen, ilkka sahi); 4.5. 
tampere Maisansalo n (Jari Laiho, kari Pitkä-
nen); 20.5. uusikaupunki kaatopaikka +2kv 
(v) (olli tenovuo).

Helmikuun havaintojen Ahvenanmaalta 
tulkittiin koskevan todennäköisesti samaa yk-
silöä. 8.3. turun seudulla ja 9.3. utössä ha-
vaitut linnut tulkittiin mahdollisesti samaksi. 
18.4. turun seudulla ja 20.5. uudessakau-
pungissa tavatut linnut ovat pukutuntomerk-
kien perusteella sama +2kv yksilö, 23.4. es-
poossa nähty lintu on myös todennäköisesti 
sama. 2.–4.5. Hämeessä tehtyjen havaintojen 
on tulkittu koskevan todennäköisesti samaa 
yksilöä.

Isohaarahaukka Kaarinassa 18.4.2013. Vasem
man siiven kulumisen (etenkin 5. uloin käsi-
sulka) perusteella lintu on sama kuin Uudessa-  
kaupungissa myöhemmin havaittu. Red Kite 
Milvus milvus. kari lahtela.

Sama isohaarahaukka kuin edellisessä kuvassa Uudessakaupungissa. Lintu on määritettävissä 
vanhaksi kokonaan voimakkaasti punertavan ja mustaviiruisen vatsapuolen perusteella.  
The same adult Red Kite Milvus milvus. Note the patterns in primaries of the left wing.  
olli teNoVuo, 20.5.2013.
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Hietakurki kurkiparvessa. Huomaa erilaiset päänkuviot sekä vaaleat kyynärsulat verrattuna 
kurkeen. Linnulla oli poikkeuksellinen värivamma muutamissa kyynärsulissa (kokonaan valkoi
set sulat), jonka ansiosta se voitiin yksilöllisesti tunnistaa eri puolilla Eurooppaa. Sandhill Crane 
Grus canadensis, which had white feathers in secondaries. kari VarpeNius, Pyhäjoki, 7.5.2013.

Arokotka Aquila nipalensis 
(1, 57, 1) = 59   (0, 4, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 2)
8.7. oulu kiiminki kieloranta subad n (reijo 
Pantsar, sonja Pantsar).

Keisarikotka Aquila heliaca 
(0, 9, 1) = 10   (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
25.5. rääkkylä Haapasalmi 3kv n (v) (kim-
mo Jär vinen, Juha-Pekka Järvinen, Markku 
Ha lonen).

kyseessä oli vasta viides havainto 2000-lu-
vulla tästä kaakkoisesta harvinaisuudesta. Laji 
havaittiin 1980-luvulla kahdesti ja 1990-lu-
vulta on kolme havaintoa. keisarikotka on 
edelleen suurharvinaisuus suomessa ja jul-
kaisukriteerit siten hyvin tiukat. Lukuun otta-
matta 27.4.2005 Parikkalassa ja siilinjärvel-
lä havaittua yksilöä, suomen keisarikotkat 
on havaittu 13.5.–14.6. välillä. ruotsissa on 
havaittu 11 keisarikotkaa, ja siellä havainnot 
keskittyvät selvästi syksyyn. 

Pikkukotka Aquila pennata 
(0, 13, 6) = 19   (1, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0)
4.5. kemiönsaari Lövö vaalea (oranssi) ssW 
(Henrik Lindholm); 14.5. Hamina kirkkojärvi 
vaalea e (Antti Vänskä, raimo Harju, teemu 
Hiukka); 18.5. kirkkonummi Friggesby tum-
ma ne (Christian Catani, Harri Puntti); 18.5. 
espoo Laajalahti – Mankkaa e/ne (v) (An-
dreas uppstu, Jarkko koskela, Jukka A. Lahti-
nen, Jani Ceder, Mika Bruun); 18.5. Helsinki 
Malminkartano tumma n (Jorma Vickholm, 
Ari Ahtiainen, kimmo Hotulainen); 18.5. 
Porvoo rita ne (Matti seppä, Arja-Leena 
Wallenius-seppä); 19.5. Hamina kirkkojärvi 
tumma ne (Mika ohtonen, Petri shemeikka, 
Jani Vastamäki, Andreas uppstu ym.); 19.5. 
Virolahti suurniemi tumma (eelis rissanen, 
timo Filipoff, Petri sallinen, Juha Väätäinen, 
reetta Väätäinen); 21.5. Lappeenranta Haa-
pajärvi tumma s (karri kuitunen, Jouko ran-

tanen); 21.5. Lappeenranta Vainikkala tumma 
e (seppo Laine, Jorma kaitajärvi); 21.5. Ha-
mina Hevossaari tumma ene (tero ilomäki, 
klaus Laine, Jari Piepponen); 21.5. Virolahti 
Vaalimaa tumma e (v) (Ari Ahtiainen, Jarmo 
t. koistinen, Juhani Laine, tapani Laine, Mika 
ylinen); 28.9. somero koisthuhta Heikkilä 
tumma (esko sarkanen, kaija sarkanen).

ennätyksellinen esiintyminen! Aiemmin 
on tavattu enimmillään kaksi yksilöä vuodes-
sa, nyt nähtiin peräti kuusi lintua. someron 
havainto on ensimmäinen hyväksytty syksyi-
nen pikkukotka maastamme. 18.–19.5. ha-
vaintojen on tulkittu koskevan todennäköi-
sesti samaa yksilöä. 21.5. Lappeenrannan 
havaintojen on tulkittu koskevan todennäköi-
sesti samaa yksilöä. 21.5. Haminan ja Viro-
lahden havaintojen on tulkittu koskevan to-
dennäköisesti samaa yksilöä, mutta eri lintua 
kuin samana päivänä Lappeenrannassa. 

Pikkutuulihaukka Falco naumanni 
(0, 3, 1) = 4   (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
19.5. Hanko täktom ad k ne/e (kari Haataja).

edelliset havainnot ovat vuosilta 1989 (ke-
säkuu), 1999 (lokakuu) ja 2004 (heinäkuu). 
ruotsissa on havaittu 15 yksilöä, tanskassa 
9 ja Virossa 1. ruotsin havainnot painottu-
vat selvästi toukokuulle, kun tanskan havain-
noista kuusi on touko–heinäkuulta ja kolme 
loka–marraskuulta. Viron ainoa on huhtikuus-
sa 2006 havaittu yksilö.

Hietakurki Grus canadensis 
(0, 1, 1) = 2   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
7.5. Pyhäjoki Välimaanperä (v) (toni eskelin 
ym.).

Lintu kuului johonkin hietakurjen pieniko-
koisista alalajeista. Vasta toinen havainto suo-
mesta, edellinen on vuodelta 2011. Linnulla 
oli molemmissa siivissä valkoisia kyynärsul-
kia, joiden perusteella se voitiin tunnistaa to-

dennäköisesti samaksi yksilöksi joka nähtiin 
ennen suomen havaintoa helmikuussa 2013 
espanjassa ja suomen havainnon jälkeen tou-
kokuun lopussa tanskassa sekä jälleen hel-
mikuussa 2014 espanjassa (Andreas Bruun 
kristensen & ricard Gutiérrez, kirj. ilm.). Val-
koisten kyynärsulkien perusteella lintu tul-
kittiin puolestaan eri yksilöksi kuin vuoden 
2011 lintu. espanjassa pidetään myös vuo-
den 2011 marraskuussa havaittua lintua (joka 
puolestaan saattaa olla suomessa syyskuus-
sa 2011 havaittu) todennäköisesti eri yksilönä 
kuin myöhempiä.  

Pikkutrappi Tetrax tetrax 
(7, 14, 1) = 22   (0, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 1) 
16.9. imatra saunasuo +2kv k (v) (karri kuitu-
nen, Jorma Liesma ym.).

Jälleen syksyinen havainto vanhasta koi-
raasta. rk:n ajalta sukupuolelleen määrite-
tyistä pikkutrapeista 11 on ollut koiraita ja 
kolme naaraita. 2000-luvun havainnoista 
kaikki kahdeksan ovat olleet koiraita, joista 
kuusi syksyistä ajalta 26.8.–8.10.

Pääskykahlaaja Glareola pratincola 
(0, 7, 1) = 8   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
19.5. Joroinen Pasalan pellot (elina enho, 
kristiina Järvenpää, teemu Paavola, yrjö olk-
konen, erkki kinnunen).

ensimmäinen havainto miltei 15 vuo-
teen, edellinen nähtiin 26.10.1998 Luvian 
säpissä. kyseessä on kolmas keväthavainto, 
kaksi aikaisempaa kevätyksilöä on havaittu 
28.5.1984 ja 16.5.1992. Loput kolme ha-
vaintoa on tehty 1.–22.8.1989. Pääskykah-
laaja pesii eteläisessä euroopassa sekä laajal-
ti keski-Aasiassa ja Afrikassa (del Hoyo ym. 
2013). suomea lähimmät pesimäalueet sijait-
sevat unkarissa. euroopan kanta on taantu-
nut 1970-luvulta lähtien (BirdLife internatio-
nal 2014). ruotsissa on havaittu 22 yksilöä, 
joista 19 touko–kesäkuussa.

Pääskykahlaajalaji Glareola sp. 
(1, 10, 1) = 8   (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
29.4. Pori kuuminainen sse (santtu Ahlman).

Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus 
(18, 64, 1) = 83   (0, 1, 1, 1, 5, 1, 0, 5, 0)
23.6.–3.7. kokkola Lohtaja Vattajanniemi n 
(v) (ilm rk).

Siperiankurmitsa Pluvialis fulva 
(2, 82, 1) = 85   (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 2)
5.7. kalajoki kaaranhaka +1kv (toni eskelin, 
Harri taavetti).

Amerikankurmitsa Pluvialis dominica 
(0, 1, 1) = 2   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
22.9. Lumijoki Lamunkari 1kv (v) (Petri Lam-
pila, Jari Peltomäki).

suomen ensimmäinen amerikankurmitsa, 
myöskin 1kv lintu, havaittiin Hailuodossa lo-
kakuussa 2009. ruotsissa on tavattu 16, nor-
jassa ja tanskassa 15 yksilöä. ruotsin havain-
noista kuusi on syys–lokakuisia, toukokuussa 
on havaittu neljä lintua, kesäkuussa yksi ja 
heinäkuussa viisi. Havainnosta on julkaistu 
tiedonanto (Lampila 2014).
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Pitkäkoipisirri Calidris himantopus 
(0, 1, 1) = 2   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
2.7. Pori kirrinsanta technip altaat +1kv (v) 
(Pekka eriksson ym.).

Pitkäkoipisirri pesii Pohjois-Amerikan poh-
joisosissa ja talvehtii pääosin keskisessä etelä-
Amerikassa. edellinen, suomen ensimmäinen 
havaittiin 20.–22.6.1983 kotkan Hovinsaares-
sa. ruotsista tunnetaan 4 havaintoa (1 huhti-
kuussa, 1 toukokuussa, 2 heinäkuussa), tans-
kasta 1 (huhtikuussa) ja norjasta 3 havaintoa. 
Brittein saarilla on havaittu 30 yksilöä, joista 
2000-luvulla 10. Lajin esiintymiskuva Brittein 
saarilla poikkeaa muista amerikkalaisista kah-
laajista: suurin osa linnuista on havaittu hei-
nä–elokuussa ja syksyiset nuoret linnut ovat 
harvinaisia (Hudson ym. 2011).

Tundravikla Tryngites subruficollis 
(1, 31, 1) = 33   (2, 3, 3, 0, 2, 0, 4, 3, 2) 
3.–4.5. Parikkala saari Pohjanranta (v) (Janne 
Aalto, Pirkka Aalto, Allan Hamari, Miika suo-
jarinne ym.).

Aikaisin havainto suomesta. Laji on ta-
vattu aiemmin vain kolme kertaa toukokuus-
sa. Havainnot keskittyvät selvästi syyskuulle  
(20 havaintoa; kuva 1), koskien nuoria lin-
tuja. Vanhat syksyiset on havaittu heinä–elo-
kuussa.

Heinäkurppa Gallinago media 
1.7.1975 Hämeenkyrö kyröskoski (esko Pa-
sanen).

rariteettikomitea tarkasti heinäkurppa-
havainnot vuosina 1975–1977.

Nuori amerikankurmitsa kahden suosirrin kanssa. 1cy American Golden Plover Pluvialis dominica in a flock of Dunlins Calidris alpina.  
Jari peltomäki, Lumijoki, 22.9.2013.

Vanha pitkäkoipisirri Porissa. Huomaa pitkä nokka, punertavat korvanpeitinhöyhenet ja voima
kas silmäkulmajuova, voimakkaasti tummakeskustaiset selkäpuolen peitinhöyhenet sekä vatsa
puolen poikkijuovitus. An adult Stilt Sandpiper Calidris himantopus. mika-ilari koskiNeN, Pori, 
2.7.2013.

Kuva 1. Tundraviklan vuodenaikais esiintyminen Suomessa. 

Fig. 1. Timing of Buff-breasted Sandpiper Tryngites subruficollis records in Finland (blue: new 
birds, red: all birds present).

LinnustonseurAntA
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Tundrakurppelo Limnodromus scolopaceus 
(0, 9, 1) = 10   (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1)
13.5. siikajoki Merikylänlahti jp (v) (Harri 
taavetti ym.).

Lajista on aikaisemmin kolme toukokuis-
ta, yksi heinäkuinen, yksi elokuinen ja neljä 
syyskuista havaintoa. kaikki syksyiset havain-
not koskevat nuoria lintuja. Määrittämättömiä 
kurppeloita on puolestaan havaittu neljä tou-
kokuussa, kahdeksan elokuussa ja kaksi syys-
kuulta. näistä elokuisista ainakin viisi koskee 
vanhoja lintuja.

Mustapyrstökuiri Limosa limosa islandica 
(0, 5, 1) = 6   (0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0)
13.5. siikajoki Merikylänlahti +2kv jp (v) (Pet-
ri Lampila, Pauli-Pekka Österberg, Pekka Jär-
velä, Harry nyström, sami timonen ym.).

Lintu oli todennäköisesti naaras. Aiem-
mista havainnoista kolme on ollut syyskuisia 
nuoria ja kaksi viimeisintä huhtikuisia juhla-
pukuisia lintuja. Juhlapukuisen vanhan linnun 
määrittämisessä keskeisiä asioita ovat mm. 
punaisen värin laajuus alapuolella, hartia-
höyhenten ja tertiaalien kuviointi sekä pään 
kuvioinnit. Myös rakenteessa on eroja, islan
dica on jonkin verran lyhytnokkaisempi, mut-
ta sukupuolten väliset erot nokan pituudessa 
vaikeuttavat tämän tuntomerkin käyttöä. Mää-
rittämisestä tarkemmin ks. Hellquist (2006). 
on ehdotettu, että mustapyrstökuirin alalajit 
(limosa, islandica ja muutamalla eristyneellä  
alueella pesivä itäinen melanuroides) voitai-
siin jakaa kolmeksi lajiksi, mutta populaatio-
geneettisten töiden perusteella jako ei vaikuta 
täysin ongelmattomalta (Höglund ym. 2009, 
trimbos ym. 2014).

Isokihu Stercorarius skua 
(6, 65, 2) = 73   (3, 0, 5, 1, 5, 2, 1, 1, 6)
23.6.2012 Hanko tvärminne Halsholmen 
(Jörgen Palmgren); 2.5. kalajoki Vihaspauha 

nne (seppo Pudas); 20.9. Mustasaari Västra 
norrskär (tomas Lövdahl).

Etelänharmaalokki Larus michahellis 
(0, 25, 1) = 26   (2, 0, 4, 1, 0, 0, 1, 3, 3)
24.7.–8.8. espoo ämmässuo 1kv (v) (Petteri Le-
hikoinen, roni Väisänen, Petteri Hytönen, Mat-
ti koivula, Hannu Holmström, tom nordblad).

Selkälokki Larus fuscus intermedius 
(0, 5, 1) = 6   (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0)
30.4. tampere tarasteenjärven kaatopaikka 
ad (v) (Hannu koskinen).

norjalaisella metallirenkaalla 4194107 mer-
kitty lintu, joka on rengastettu 17.7.1994 nor-
jan eteläkärjessä Mandalissa. tämä on ensim-
mäinen havainto linnusta rengastuksen jälkeen.

rk tarkastaa havainnot linnuista, jotka on 
rengastettu poikasena alalajin intermedius pe-
simäalueella.

Grönlanninlokki Larus glaucoides 
(2, 25, 1) = 28   (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4)
1.12.2012 salo korvenmäen jätekeskus 1kv 
(v) (Petteri sirva, Jorma knaapi, Pasi Airike, 
Janne riihimäki); 29.12.2012–7.1. uusikau-
punki kalasatama ad (v) (Pekka Alho, tom 
Lindbom ym.); 30.12.2012–12.1. kirkkonum-
mi ämmässuo (3kv vuonna 2013) (v) (Pette-
ri Hytönen, Petteri Lehikoinen, Visa rauste 
ym.); 5.1. espoo soukka 3kv (v) (Petteri Hy-
tönen, Jani Ceder ym.); 6.1. espoo kallvik 
3kv (Jarmo koistinen); 18.5. oulu Pateniemi 
2–3kv s (v) (Pauli-Pekka Österberg).

salon, uudenkaupungin ja kirkkonum-
men havainnot on julkaistu jo edellisessä kat-
sauksessa. kirkkonummen ja espoon havain-
not koskevat todennäköisesti samaa lintua, 
joka kävi säännöllisesti ämmässuon kaato-
paikalla ruokailemassa ja lensi espoonlahtea 
pitkin merelle yöpymään.

Tiiralokki Xema sabini 
(1, 13, 1) = 15   (0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1)
27.8. Lempäälä Vesilahti säijänselkä ad (v) 
(Lauri Mustalahti, rainer Mäkelä ym.).

toiseksi aikaisin syyshavainto ja vasta kol-
mas +1kv-yksilö. Valtaosa tiiralokeista, 12 yk-
silöä, on havaittu 2000-luvulla ja tätä aiem-
mat havaintovuodet ovat 1929, 1991 ja 1996. 
tiiralokkeja on nähty suomessa yksinomaan 
syksyllä, havaintojen jakautuessa 20.8.–
14.11. välille. kolme aikaisinta syyshavaintoa 
20.8.–10.9. koskevat kaikki vanhoja lintuja. 
nuorten lintujen havainnot ovat puolestaan 
aikaväliltä 15.9.–14.11. painottuen lokakuul-
le (yhdeksän havaintoa, mediaani 11.10.).

Hietatiira Gelochelidon nilotica 
(0, 3, 0) = 3   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)
18.5.–10.8. Liminka Virkkula – Lumijoki 

Vanha hietatiira vietti taas kesänsä Liminganlah
della. An adult Gullbilled Tern Gelochelidon 
nilotica. Jyrki NormaJa, Liminka, 18.5.2013.

Sama Liminganlahden vanha hietatiira elokuun alussa, jolloin lintu oli jo aloittanut sulkimaan 
päätä talvipukuun. The same Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica in August. Jari peltomäki,  
Liminka, 6.8.2013.

Vanhan tiiralokin musta huppu säilyy al
kusyksyyn asti toisin kuin esimerkiksi nau
rulokilla. Huomaa myös siiven kärjen mus
tat kuvioinnit ja lovipäinen pyrstö. An adult 
Sabine’s Gull Xema sabini. Jarkko saNtaharJu, 
Lempäälä, 27.8.2013.
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Keväinen idänturturikyyhky sepelkyyhkyparvessa. Huomaa kokovertailu sepelkyyhkyihin, tu
keva ruumis, pyöreähköt siivet sekä tummat siiven alapinnat. Oriental Turtle Dove streptopelia 
orientalis with Wood Pigeons Columba palumbus. Jarkko saNtaharJu, Lemland, 29.5.2013.

Lamunkari ad jp => vp (tuomas Herva ym.); 
23.8. ad vp Hailuoto isomatala ad (Juha 
Markkola).

Havaintojen tulkitaan koskevan toden-
näköisesti samaa lintua kuin vuosina 2010–
2012.

Valkoposkitiira Chlidonias hybrida 
(0, 12, 1) = 13   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0)
27.5. Virolahti Lintulahti ad jp (video) (Antti 
Vänskä, Vesa Väkevä, Hannu Friman, urpo 
Merivalo ym.).

Pikkuruokki Alle alle 
(n. 59, 221, -)
8.1.1998 Muonio Jerisjärvi tp (v) (suvi Hurtig, 
ilm. Jorma V. A. Halonen); 12.11.1998 ylitor-
nio kantomaanpää-Pessalompolo tp (v) (ilm. 
Jorma V. A. Halonen).

rk ei tarkasta pikkuruokkihavaintoja enää 
vuoden 2000 alusta lähtien.

Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis 
(0, 17, 2) = 19   (0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2)
29.5. Lemland Lågskär ssp. meena (v) (Jarkko 
santaharju, Markus Lampinen, Jari Laitasalo, 
Joona Lehtomäki, Jenni Leppänen, kaisa Väli-
mäki); 24.11. Pudasjärvi kankaanpääntie 1kv 
ssp. meena (v) (ilm. rk).

Lajin havainnot painottuvat tyypillisesti 
loppusyksyyn ja talveen. Lågskärin havain-
to on vasta kolmas touko–kesäkuinen ha-
vainto: aiemmat ovat niin ikään Lågskäriltä 
16.6.1987 ja ilomantsista 16.–17.5.2006.

Ruostepääsky Cecropis daurica 
(0, 49, 4) = 53   (3, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 1, 4, 1)
27.4. orimattila ruha ssp. rufula (v) (Paavo 
Posti, Heikki niinimäki, esa-Pekka karviainen, 
Hannu talvitie ym.); 29.4.–3.5. Huittinen Puu-
rijärvi Mutilahti ssp. rufula (v) (Marko Dahl-
man ym.); 10.5.–11.5. raahe siniluodonlahti 
ssp. rufula (v) (Jouni Majuri ym.); 18.6. Maa-
rianhamina Östernäs (Åke Björklund).

Valokuvadokumentoidut ruostepääskyt 
voitiin pukutuntomerkkien perusteella määrit-
tää läntisen rufula-alalajin edustajiksi (19.–21. 
havainnot alalajista). ruostepääskyn alalajien 
määrittämisestä sekä itäisten alalajien har-
hautumisesta eurooppaan on kirjoitettu viime 
vuonna Linnut-lehdessä (Huhtinen 2013b).

Taigakirvinen Anthus hodgsoni  
(0, 71, 8) = 79   (1, 0, 2, 3, 7, 6, 4, 11, 3)
31.10.2011 Pyhäranta rihtniemi (kimmo 
kuusisto, tarmo nurmi, ilm. Jari Helstola).

27.9. kristiinankaupunki Lålby vanha kaa-
topaikka (v,ä) (Jussi kentta, Harry Lillandt, ilk-
ka iivonen, Paavo sallinen, toni Vilkki, Jar-
mo Pirhonen ym.); 30.9. Luvia säppi (Pasi 
Alanko, sami koskinen, Ari Pitkälä); 2.–3.10. 
Parainen utö (v) (Jarmo Lehtinen, Jorma te-
novuo, Ville-Veikko salonen, seppo sällylä, 
kimmo kuusisto, kimmo Heiskanen ym.); 
6.10. kristiinankaupunki Domarkobban (v) 
(Hannu Huhtinen, tomi kaijanen, Paavo sal-
linen, Juha Vesaoja); 7.10. oulu oritkari (Ju-
hani karvonen); 9.10. Mustasaari norrskär 
(v) (Petri Lampila, orvokki Hakala, Arto kes-
kinen, Aarne Lahti, Ari Lähteenpää); 13.10. 
turku Pikisaari 2 (v) (ilm. tLy Ark); 

Jälleen erittäin hyvä esiintyminen. taiga-
kirvinen onkin yksi lajeista, joiden pesimä-
alueen on ennustettu laajenevan ilmaston-
muutoksen myötä ja sitä kautta havaintojen 
euroopassa lisääntyvän (Jiquet & Barbet-Mas-
sin 2013). Huomattavaa on myös havaintojen 
saaripainotteisuuden väheneminen, nyt puo-
let linnuista nähtiin mantereella, kun vielä 
2000-luvun alkuun saakka lajia tavattiin lähes 
pelkästään saarilla. tietyt vakiohavaintopaikat 
vaikuttavat mantereellakin olevan lajin suosi-
ossa, sillä turun kaksi lintua löytyivät lähes 
metrilleen samalta paikalta, jossa havaittiin 
taigakirvinen myös 11.10.2002. 

Västäräkki Motacilla alba yarrellii 
(0, 29, 0) = 29   (0, 2, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 0)
ei havaintoja.

Välimuotoisten lintujen havainnot (ks. Le-
hikoinen ym. 2009). (0, 9, 1) = 10   (0, 0, 1, 
1, 0, 0, 0, 4, 1)

24.7.2011 Paimio Askalan voimala (v) 
(Pekka salmi, ilm Ville räihä); 17.4. Helsinki 
tali (v) (Pertti oinonen); 14.5.–22.6. Paimio 
Askalan voimala +2kv (v) (Ville räihä).

Paimion Askalasta on jo aiemmin hyväk-
sytty havainto vuodelta 2012. kaikkien vuo-
sien 2011–13 Paimion havaintojen tulkitaan 
koskevan todennäköisesti samaa yksilöä.
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Sepeltasku Saxicola maurus variegatus 
(0, 0, 2) = 2   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
26.–27.4. Parainen utö +2kv k (v) (Jorma te-
novuo, Pirkko koskinen, timo koskinen, Mik-
ko Pärssinen, seppo sällylä, Jarmo t. koisti-
nen ym.); 14.–15.5. Parainen utö 2kv k (v) 
(Jorma tenovuo, Ville-Veikko salonen, Mikko 
Järvinen, ilkka Vieno, Jari Lagerroos, kari kek-
ki, Mikko Holvitie, Jarmo t. koistinen, Dick 
Forsman ym.).

Maalle uusi alalaji! yllättäen variegatus-
alalajin sepeltaskuja löytyi peräti kaksi yksilöä 
ja molemmat vieläpä utön saarelta. Pukutun-
tomerkkien perusteella kyseessä ovat varmasti 
eri linnut. Havainnoista on julkaistu tiedonan-
to (tenovuo 2014). 

Variegatus pesii kaukasuksella kaspian-
meren ja Mustanmeren välissä. Pohjois- ja 
Länsi-euroopassa se on erittäin harvinainen 
vieras. ruotsissa alalaji on tavattu kolmasti, 
norjassa kahdesti ja Brittein saarilla kolme 
kertaa. uusimpienkin julkaistujen tutkimus-
ten (svensson ym. 2012) tämä taksoni on osa 
sepeltasku-kompleksia. sen sijaan kaukasuk-

Suomen ensimmäinen variegatus-alalajin sepeltasku (uusimman ehdotuksen mukaan hemprichii). Alalajin tärkein tuntomerkki löytyy pyrstösu
lista, joissa koiraiden uloimpien pyrstösulkien t3-6 sisähöytyjen tyvissä on laajalti valkoiset kiilat, uloimmissa jopa 45 mm pituudelta. Muita suun
taa-antavia pukutuntomerkkejä ovat erittäin laajalti valkoinen kaulan sivuille muodostuva sepel sekä yläperä. Rakenteellisesti variegatus on myös 
maurukseen verrattuna keskimäärin pidempisiipinen ja pidempipyrstöinen. A male ’Caspian’ Stonechat saxicola maurus variegatus (according 
to the latest suggestions hemprichii). Jorma teNoVuo, Parainen, 27.4.2013.

Suomen toinen variegatus-alalajin sepeltasku. Mm. siipi- ja pyrstösulkien sekä käsisulkien pei
tinhöyhenten kuluneisuudesta määritetyllä 2kv koiraalla kasvussa olevat tuoreet pyrstösulat ei
vät liity normaaliin sulkasatoon vaan ennemminkin tapaturmaisesti menetettyjen pyrstösulkien 
korvautumiseen. 2cy male ’Caspian’ Stonechat saxicola maurus variegatus (according to the 
latest suggestions hemprichii; Svensson et al. 2012). Jorma teNoVuo, Parainen, 15.5.2013.
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Sarasirkkalinnun selkäpuolen yleisväri on punaruskea. Selkäpuolella lajityypillisiä tuntomerkkejä ovat mm. pyöreässä pyrstössä tumma kärki
vyö sekä uloimpien pyrstösulkien valkeat reunat ja sisimpien tertiaalien valkeat kärkitäplät. Sarasirkkalinnun nokka on hyönteissyöjäksi tukeva ja 
voimakkaat päänkuviot (mm. valkea silmäkulmajuova ja päälaen viirutukset) tuovat sille lajiominaisen ilmeen. Lintu on määritettävissä nuoreksi 
mm. selkeiden rintapuolen viirujen ja höyhenpuvun tuoreuden perusteella. 1cy Pallas’s Grasshopper Warbler Locustella certhiola. matti tyNJälä, 
Siikajoki, 6.9.2013.

sen alueen taksonien nimeäminen on käymis-
tilassa. Mlikovský (2011) esitti ensimmäisenä, 
että vanhin tunnettu variegatus olisi itse asias-
sa kuvattu kaukasuksen eteläpuolella ja oli-
si nykyisin armenicuksena tunnetun alalajin 
esiintymisalueelta. svensson ym. (2012) ovat 
käsitelleet kysymystä laajalti ja tulleet siihen 
tulokseen, että kaukasuksen pohjoispuolisen 
alueen alalaji (johon suomen molemmat yk-
silötkin kuuluvat) olisi oikein nimetä alalajik-
si hemprichii, ja kaukasuksen eteläpuolinen 
alalaji tulisi nimetä variegatukseksi. AerC:n 
taksonominen komitea ei ole vielä käsitellyt 
tätä muutosta, joten tässä katsauksessa lin-
nut julkaistaan nimikkeellä variegatus vakiin-
tuneen käsityksen mukaan (esim. urquhart 
2002).

Sepeltasku/mustapäätasku  
Saxicola maurus/rubicola
1.–2.5.1992 Paltamo Penttilä k (v) (Jouni 
ruuskanen, Alpo Parttimaa, raimo Heikki-
nen, Hannu rönkkö, ilm. kari Haataja).

rk ei tarkasta vuoden 1999 jälkeen tehty-
jä havaintoja sepel-/mustapäätaskusta.

Arotasku Oenanthe isabellina 
(0, 20, 2) = 22 (0, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 4, 0) 
22.9. ruokolahti utula 1kv (v) (karri kuitu-
nen ym.); 29.–30.9. eurajoki kalla (v) (Antti 
kause, Mikko Järvinen, kalle Haapala).

Lajin havainnoista puolet on joko huhti- 
tai syyskuulta. Viime vuosina havainnot ovat 

painottuneet syksyyn ja 2000-luvulla lajis-
ta onkin tehty vain yksi keväthavainto. Löy-
töpäivien perusteella kuukausijakauma on: 
huhtikuu 5, toukokuu 1, kesäkuu 2, elokuu 
2, syyskuu 6, lokakuu 3 ja marraskuu 3. 

Nunnatasku Oenanthe pleschanka 
(0, 41, 3) = 44   (3, 0, 0, 0, 1, 3, 3, 1, 3) 
11.8. rauma kylmäpihlaja ad k (v) (esa Le-
hikoinen); 21.–22.9. kristiinankaupunki Do-
markobban n (v) (ilkka iivonen, Petri rissa-
nen, Paavo sallinen, Jari Pitkäkoski, Jussi 
kentta, Veikko Forsberg ym.); 24.9. outokum-
pu Alavi n (v) (Lassi Vänskä, kuutti korhonen, 
osmo Hiekkala ym.).

kolme syyshavaintoa, joiden ajankohdat 
ovat poikkeuksellisen aikaisia. elokuulta ei 
ole aikaisemmin yhtään havaintoa ja syys-
kuultakin on vain yksi aikaisempi havainto: 
15.–17.9.2004 Hailuoto. Laji on normaalisti 
loppusyksyn harvinaisuus. Havaintojen löytö-
päivien kuukausijakauma on: kesäkuu 1, elo-
kuu 1, syyskuu 3, lokakuu 31, marraskuu 8. 

Aavikkotasku Oenanthe deserti 
(3, 17, 1) = 21   (0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 5, 1)
29.11.–4.12. Helsinki kivikko 1kv k (v) (Jari 
kuhlman ym.).

Sinirinta Luscinia svecica cyanecula 
(11, 25, 1) = 37   (1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0)
2.–3.5. Porvoo ruskis k (v) (seppo sarvanne, 
risto suksi, Jari Lehtinen, rauli ranta).

Mustakaularastas Turdus atrogularis 
(5, 43, 1) = 49   (2, 0, 1, 4, 2, 5, 2, 2, 4)
21.12.2012–12.2. espoo eestinmalmi +2kv 
k vuonna 2013 (v) (Ari Mäkelä ym.); 10.2.–
15.3. Joensuu noljakka 2kv k (Harri kontka-
nen ym.); 27.2. Joensuu Vehkalahti 2kv k (v) 
(Arto Airaksinen).

espoon vanha koiras on julkaistu edelli-
sessä katsauksessa. Joensuun havainnot kos-
kevat samaa kevättalven lintua.

Sarasirkkalintu Locustella certhiola 
(0, 0, 1) = 1   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
6.9. siikajoki tauvo lintuasema 1kv (r,v) (Mat-
ti tynjälä).

Maalle uusi laji, joskin pitkään odotet-
tu sellainen. sarasirkkalinnun pesimäalueet 
sijaitsevat keski-Aasiasta itään aina tyynel-
le Valtamerelle asti. ruotsissa sarasirkkalin-
tu on tavattu kerran, lokakuussa 2010, mut-
ta norjassa peräti 18 kertaa. iso-Britanniassa 
havaintoja oli tehty vuoden 2011 loppuun 
mennessä 47 yksilöstä. epäilemättä norjan ja 
Brittein saarten suurta havaintomäärää edes-
auttaa Atlantin lintuasemasaarten niukka kas-
villisuus, jolloin tämän piileskelevän lajin 
löytyminen on helpompaa. Havainnosta on 
julkaistu tiedonantoja (tynjälä 2013, 2014).

Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola 
(0, 49, 1) = 50   (0, 1, 0, 2, 1, 2, 3, 0, 1)
11.–14.6. Liperi Lautasuon veneranta k (v, 
ään) (Ari Parviainen, Lassi Vänskä, osmo 
Heikkala ym.).

Vaikka kenttäkerttusesta on kertynyt suo-
mesta jo 50 havaintoa, ovat reviiriä pitävät 
linnut harvassa. useamman päivän samal-
la paikalla laulaneita lintuja ovat olleet vain 
Varkaudessa 26.–27.6.1988, Mustasaares-
sa 28.6–29.6.2000 ja 16.7.2000 sekä korp-
poossa 4.–7.6.2007 luritelleet linnut. näis-
tä ainakin korppoon utön lintu koskee vain 
muuttomatkalla levähtänyttä lintua. Lemlan-
din Lågskärillä (27.5.2007) ja tohmajärvella 
(10.6.2000) havaittiin päivän ajan laulavat 
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linnut. kenttäkerttusen pääesiintymisaika on 
kesäkuu, etenkin kuun puoliväli. Heinä–elo-
kuiset yksilöt lienevät valtaosin jo syysmuut-
tavia lintuja ja viimeiset harhailijat on nähty 
syys–lokakuussa (kuva 2).

Rusorintakerttu Sylvia cantillans 
(3, 29, 1) = 33   (0, 0, 0, 3, 1, 1, 4, 3, 1)
27.4.–1.5. espoo Lukupuro k (v) (Auli soukai-
nen, Matti soukainen, Petteri Hytönen ym.).

uusissa tutkimuksissa (ks. tarkemmin 
svensson 2013b) on esitetty uusi tuntomerk-
ki itäisten lintujen tunnistamiseksi: aikuisten 
lintujen toiseksi uloimmassa pyrstösulassa on 
höyhenen sisään työntyvä pitkä valkea kiila. 
Mm. tämän tuntomerkin avulla espoon lin-

Kuva 2. Kenttäkerttusen vuodenaikaisesiintyminen Suomessa.  
Fig. 2. Timing of Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola records in Finland (blue: new birds, 
red: all birds present).

Kenttäkerttusen lajityypillisiä tuntomerkkejä ovat selkeä valkea silmäkulmajuova sekä sitä ko
rostava tumma ohimojuova, selkeästi tumma alanokan kärki, selkeät vaaleat reunukset tertiaa
leissa, hyvin lyhyt käsisiiven ulottuma (arviolta vain kolmannes tertiaalien pituudesta) ja puner
tavat jalat (esimerkiksi viitakerttusella usein harmahtavat). A singing Paddyfield Warbler Acro-
cephalus agricola. matti koiVula, Liperi, 13.6.2013.

tu on määritettävissä itäiseen ryhmään kuu-
luvaksi. ks. rusorintakerttujen taksonomiasta 
tarkemmin katsauksen alkuteksteissä.

rk:lla on tutkinnassa kaikki suomen ai-
emmat rusorintakerttuhavainnot. tutkinnan 
tulokset julkaistaan artikkelina lähivuosina.

Samettipääkerttu Sylvia melanocephala 
(0, 3, 1) = 4   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
28.9.–8.12. Pori reposaari (v) (Petteri Mäkelä, 
Marko Dahlman, esa Mäkelä, kari Pitkänen, 
Jari Laiho, Matti sillanpää ym.).

Höyhenpuvun ja mittatietojen perusteel-
la lintu on alalajia melanocephala. kyseinen 
alalaji pesii koko Välimeren alueella aivan 
itäistä osaa lukuun ottamatta. suomen aiem-

mat havainnot koskevat keväisiä lintuja. ruot-
sissa laji on tavattu kuusi kertaa, joista yksi 
koskee lokakuista lintua. samoin tanskassa 
ja norjassa laji on tavattu kerran lokakuussa. 
Linnun löytymisestä on julkaistu tiedonanto 
(Dahlman 2013).

Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei 
(2, 58, 3) = 63   (0, 6, 0, 3, 5, 3, 0, 6, 6)
2.11. Parainen utö (Jorma tenovuo, Antti 
kause); 7.11. Parainen Jurmo (r,v) (roni Väi-
sänen, kaisa Välimäki, timo k. Palomäki); 
11.–13.11. Parainen utö (v) (Jari Helstola, 
Leo Lindroos, tarmo nurmi, Jorma tenovuo, 
Hannu Hilke ym.).

Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus 
(3, 79, 3) = 85   (2, 3, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 2)
3.–5.10. Joensuu Höytiäisen lintuasema 
(Mauri Leivo, Ari Latja ym.); 8.10. kouvola 
keltti (Antti Vänskä, Markku Piepponen, Jari 
Piepponen); 13.11. Parainen utö (v) (Jorma 
tenovuo, Leo Lindroos, Jari Helstola, tarmo 
nurmi, Hannu Hilke).

kolme yksilöä edustaa varsin hyvin 
2000-luvun tyypillistä vuotuista yksilömää-
rää. ennätysvuonna 1987 havaittiin yhdeksän 
yksilöä. ruskouunilinnuista valtaosa havai-
taan lokakuussa. syyskuun puolella suomes-
sa on löydetty vain kuusi yksilöä, ja marras-
kuisia on 11. sisämaahavaintoja lajista on hy-
vin niukasti. Joensuun ja kouvolan havainnot 
ovat molemmat maakuntiensa ensihavaintoja. 
ruotsissa on havaittu 96 yksilöä. sielläkin ha-
vainnot painottuvat vahvasti lokakuulle, mut-
ta yksi keväthavaintokin tunnetaan.

Tiltaltti Phylloscopus collybita tristis 
(0, 102, 5) = 107   (1, 1, 1, 2, 5, 5, 1, 7, 13)
9.10.2010 Helsinki Viikki Hakala (video,v) 
(Petro Pynnönen); 21.9. Hailuoto keskiniemi 
k (v) (Juha Markkola, Jouko tuominen); 7.10. 
Parainen Jurmo (v) (Jyrki normaja, Lotta Lind-
holm); 8.10. kokkola tankar 1kv (v) (roni 
Väisänen); 11.10. Pori toukari 1kv (r,v,video) 
(Ari rantamäki, Jaakko esama ilm. Petteri 
Mäkelä); 16.10. Pori tahkoluoto tyrnikari (v) 
(Petteri Mäkelä, Juha sjöholm).

rk hyväksyi katsaukseen vain syksyisiä 
lintuja, joiden määrityskriteerit ovat vakiintu-
neet. Vuoden 2013 keväiset linnut ovat vielä 
käsittelemättä (ks. tarkemmin katsauksen al-
kutekstit).

Tulipäähippiäinen Regulus ignicapilla 
(1, 33, 2) = 36   (2, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 4, 3)
19.4. Hanko Långören (v) (tomas kansan-
aho); 26.4. kirkkonummi Mäkiluoto (v) (risto 
nevanlinna, karno Mikkola, sakari Damski).

Viitatiainen Parus palustris 
(n. 6, 241, 2) = n. 249    
(3, 3, 0, 0, 1, 0, 176, 28, 2)
15.–29.1.2011 imatra Virasoja (v) (Markku 
Loippo, Antti Luukkonen, karri kuitunen, 
Jukka Jantunen); 7.9.2012–24.3. tohmajärvi 
Värtsilä Lampelantie (v, ään) (Hannu kivivuo-
ri, tuomo eronen, esa Mäkelä ym.); 11.10. 
Lappeenranta Joutseno tiuruniemi (v, video) 
(totti toiskallio); 9.11. kouvola Anjala Luosa 
(Petteri Lehikoinen, sakari Lehikoinen).
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Itäinen rusorintakerttukoiras, joka on määritettävissä alalajilleen toiseksi uloimman pyrstösu
lan valkean sulan sisään työntyvän kiilan perusteella. Lisäksi itäiselle alalajille on tyypillistä, että 
vatsa puolen punertava värisävy rajautuu tiukasti rintaan ja vatsa sekä kupeet ovat valkeat.  
A male Subalpine Warbler sylvia cantillans of eastern subspecies group. haNNu koNtkaNeN,  
Espoo, 29.4.2013.

Punapyrstölepinkäinen Lanius isabellinus 
(0, 7, 2) = 9   (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0)
27.–28.6. Lemland Lågskär k (v) (Antti Mika-
la, kalevi Hiironniemi); 19.–20.9. Pori tahko-
luoto 1kv (v) ssp. isabellinus (Petteri Mäkelä, 
Juha sjöholm ym.).

Lemlandin linnun alalajimääritys jätettiin 
auki, sillä dokumentaation perusteella sitä ei 
voitu yksiselitteisesti tunnistaa. Alalajia mää-
ritettäessä päälaen värillä, silmäkulmajuovan 
voimakkuudella ja vatsapuolen värityksel-
lä on suurin merkitys. Määrittäminen ei ole 
kuitenkaan yksinkertaista, sillä välimuotoisia 
yksilöitä esiintyy. Alalajien ja lähilajien tun-
nistamisesta on kirjoittanut enemmän Wor-
folk (2000). Porin havainnosta on julkaistu 
tiedonanto (Mäkelä 2014).

Punapäälepinkäinen Lanius senator 
(7, 18, 1) = 26   (2, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1)
20.–24.5. Parainen utö +2kv n ssp. senator/
niloticus (v) (Jorma tenovuo, Heli koskivai-
nio, Ville-Veikko salonen, seppo sällylä, ilk-
ka Laiho, Markus Varesvuo, Mikko Holvitie, 
ossi Öhman ym.).

tyypillinen keväthavainto. Löytökuukau-
den perusteella lajin havainnot ajoittuvat seu-
raavasti: huhtikuu 1, toukokuu 11, kesäkuu 
4, heinä 5, elokuu 1, syyskuu 2 ja lokakuu 2. 

Nokivaris Corvus corone corone 
(1, 36, 5) = 42   (4, 2, 4, 4, 2, 1, 1, 4, 3)
10.4. uusikaupunki korsaari +2kv (v) (Pentti 
selin, ilm. Pekka Alho); 21.4. Pedersöre kolp-
pi (Håkan Johansson, thomas Hulten, tony 
Mård); 1.5. Parainen Jurmo (Juha kylänpää, 
timo k. Palomäki); 11.–12.10. Hailuoto oja-
kylänlahti (Janne Aalto, Pirkka Aalto, Antti 
Vierimaa ym.), 3.11.–2.1.2014 kemijärvi iso-
kylä (v) (Pirkka Aalto, Petri Piisilä).

kautta aikain runsain esiintyminen, mutta 
vuosittain hyväksyttyjen havaintojen määrät 
ovat aiempinakin vuosina olleet samaa suu-
ruusluokkaa (1–4 vuosittain). kemijärven ha-
vainto on maamme pohjoisin.

Nokivaris x varis  
Corvus corone corone x cornix  
(0, 17, 1) = 18   (0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 2, 1)
13.1.–20.3. nousiainen rekoinen (v) (ilm. 
tLy Ark).

Kettusirkku Passerella iliaca 
(0, 1, 0) = 1   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
20.12.2012–3.4. Parainen utö ssp. iliaca/za
boria k (v) (Jarmo t. koistinen, Jorma tenovuo 
ym.). Pitkään utössä viipynyt lintu on julkais-
tu jo edellisessä katsauksessa.

Mustapääsirkku Emberiza melanocephala 
(0, 18, 1) = 19   (0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0) 
6.6. inkoo sommarn k (v) (karno Mikkola, 
eero-Pekka Paavolainen, ilona Paavolainen, 
Lauri Mäenpää, Hannu ekblom, Jukka Hin-
tikka).

tyypillinen loppukevään havainto. suo-
messa 72 % havainnoista (13 yksilöä) osuu 
20.5.–11.6. väliselle ajalle eli noin kolmen 
viikon aikaikkunaan. Muut on havaittu 15.6.–
6.8. naaraat ja nuoret on usein mahdotonta 
määrittää lajilleen, joten kaikki syyshavainnot 

Vanhat samettipääkertut sulkivat kesällä täydellisesti, mutta myös nuorten lintujen tiedetään 
joskus sulkivan täydellisesti postjuv-sulkasadossa. Porin linnun täysin tuore höyhenpuku osoit
taa, että lintu on sulkinut täydellisesti, joten ikää ei voida höyhenpuvun perusteella määrittää. 
Iiriksen vahva oranssin sävy viittaa vanhaan lintuun, mutta tämä on vain höyhenpukuun perus
tuvaa määritystä tukeva ikätuntomerkki. Koska linnun ikää ei tiedetä, on sukupuolenkin määrit
täminen hyvin vaikeaa. Ruskea yläselkä, ruskeareunaiset siipisulat, tertiaalit ja siiven peitinhöy
henet ovat vahvasti naaraaseen viittaavia tuntomerkkejä. Linnulla on kuitenkin useita koirasta 
muistuttavia piirteitä, esimerkiksi laajalti musta pää, siniharmaa selkäpuoli sekä pyrstön yläpei
tinhöyhenet ja hyvin mustat pyrstösulat. Koska koirasmaisia piirteitä omaavat, ns. tummapäiset 
vanhat naaraat eivät kuitenkaan ole mitenkään harvinaisia, niin sukupuolen määrittäminen on 
viisainta jättää toistaiseksi auki. Linnun sukupuoli tullaan myöhemmin selvittämään DNA-näyt
teen avulla. An adult female or young male Sardinian Warbler of the western subspecies sylvia 
melanocephala melanocephala. petteri mäkelä, Pori, 12.10.2013.
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ja monet naaraat on julkaistu lajilleen mää-
rittämättöminä rusko-/mustapääsirkkuina. 
Mustapääsirkku pesii kaakkois-euroopassa ja 
keski-Aasiassa ja muuttaa talveksi kaakkoon 
intian niemimaalle. Laji on taantunut maail-
manlaajuisesti (BirdLife international 2014).

Harmaasirkku Emberiza calandra 
(23, 63, 4) = 90   (0, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 2) 
4.2.–7.4. Lappeenranta Joutseno Pätinä (v) 
(sampsa Cairenius, Janne Aalto ym.); 4.5. ke-
miönsaari Björkboda (v) (Henrik Lindholm, 
oskari Härmä); 18.–23.6. kristiinankaupunki 
Domarkobban k (v) (Veikko Forsberg, Jukka 
koskelainen, Pekka Huttunen, Ari Linkolehto, 
staffan storteir); 1.–2.9. Pukkila torpinkylä (v) 
(Jukka Laiho, Mirja Heikkilä).

Harmaasirkku esiintyi tavanomaista run-
saampana, sillä edellisten 10 vuoden aikana 
(2003–2012) on nähty keskimäärin 1,8 yksi-
löä vuodessa. kuten mustapääsirkkukin, myös 
harmaasirkku on taantunut ilmeisesti maan-
viljelyn teollistumisen myötä useissa euroo-
pan maissa (del Hoyo ym. 2013, BirdLife in-
ternational 2014). suomen havainnoissa taan-
tuminen ei kuitenkaan tunnu näkyvän. 

Kategoria D

Harjakoskelo Mergus cucullatus 
(0, 15, 1) = 16   (2, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 0, 0)
5.–7.5. kuhmo timoniemi jp k (v) (krista Jor-
tikka ym.).

Kategoria E

Tiibetinhanhi Anser indicus
14.8.1992 siikajoki tauvo lintuasema +1kv 
(toni eskelin).

rk ei tarkasta vuoden 1999 jälkeen tehty-
jä tiibetinhanhihavaintoja.

Palmukyyhky Streptopelia senegalensis 
(2, 1, 1) = 4   (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
7.7. Alajärvi Levijoentie (v) (tarmo ojanperä, 
Antti-kalle Levijoki, onni Levijoki, Jarmo kei-
sala, Harri keisala).

Lajista on kolme aikaisempaa havaintoa 
2.11.1969 Lohtaja, 14.6.1972 Mustasaari ja 
7.–27.10.1987 Mäntyharju.

Hylätyt havainnot
Rejected records

Amerikanmustalintu Melanitta america
na 28.7. Puolanka Vihajärvi k; Silkkihaikara 
Egretta garzetta 1.6. inkoo orslandet; Isohaa
rahaukka Milvus milvus 3.6.2012 sodankylä 
kurittukoski (v); 8.3. naantali soininen; Kei
sarikotka Aquila heliaca 25.5. Joensuu Py-
häselkä rauanvaara imm nne; 9.6. espoo 
Laajalahti tn. 3kv; Pikkutuulihaukka Falco 
naumanni 24.5. kitee kesälahti rasti ad k; 
Pääskykahlaajalaji Glareola sp. 22.4. Loimaa 
Alastaro koskenkylä; Siperiankurmitsa Plu
vialis fulva 20.8. Joensuu reijola ad s; Siperi
an/amerikankurmitsa Pluvialis fulva/domini
ca 21.9. naantali Livonsaari Vuorlahti n/ne; 
Kurppelolaji Limnodromus sp. 5.5. närpiö 
Piolahti jp; Tundravikla Tryngites subruficollis 
25.7.2002 orimattila Pennala ad; Etelänhar
maalokki Larus michahellis 13.–16.11. kuo-
pio nilsiä syväri 1kv (v); Aasianuuttukyyhky 
Columba eversmanni 7.9. Virolahti Lailila; 
Alppikiitäjä Apus melba 4.7. Loviisa Hamns-
kär ene; Taigakirvinen Anthus hodgsoni 
9.11.2012 Parainen Jurmo; Keltavästäräk
ki Motacilla flava flavissima/lutea 26.4.2011 
kouvola keltakankaan kp k; 3.10. rovanie-
mi Aronperä; Arotasku Oenanthe isabellina 
28.8. kouvola utti k; 19.9. kemi selkä-sarvi; 
Etelänsatakieli 30.5. Virolahti ravijoki Hai-
lilantie; Pikkukultarinta Iduna caligata 24.9. 

Korea mustapääsirkkukoiras. A male Black-headed Bunting emberiza melanocephala.  
lauri mäeNpää, Inkoo, 6.6.2013.

kokkola tankar k; Kashmirinuunilintu Phyl
loscopus humei 15.9. inari ivalo salmenranta 
(v); Tiltaltti x iberiantiltaltti Phylloscopus col
lybita x ibericus 3.6. Joensuu eno Välivesi ter-
vaniemi; Tiltaltti Phylloscopus collybita 17.5. 
kalajoki Vasanneva ssp. tristis; 24.5. oulu Le-
tonniemi ssp. tristis; 11.9. Hailuoto Virpinie-
mi ssp. tristis (v); Punapäälepinkäinen Lanius 
senator 19.5. Parainen utö; Nokivaris Corvus 
corone corone 28.7. Hailuoto Hiidenniemi; 
Pensasvarpunen Passer hispaniolensis 5.12. 
Hamina tallinmäki ad k.

Lisäykset ja korjaukset
Additions and corrections

Siperiankurmitsa/amerikankurmitsa  
Pluvialis fulva/dominica 
edellisessä katsauksessa oli Virolahden Laka-
kalliolta 14.5.2012 havaittu siperian-/ameri-
kankurmitsa julkaistu epähuomiossa siperian-
kurmitsan alla. siperiankurmitsan ja lajiparin 
tunnusluvut on korjattu tässä katsauksessa.

Viitatiainen Parus palustris 
Aikaisemmin julkaistun havainnon 30.9.–
1.10.2010 kitee Vanha Puhos oikea havain-
topäivä on vain 30.9.2010. 6.12.2011 kitee 
kytänniemi julkaistun havainnon oikea vuosi 
on 2010.

Mustaotsalepinkäinen Lanius minor
Päivämäärälisäys vanhaan havaintoon: 
10.5.1991 siuntion sunnanvikissa havaittu 
lintu oli paikalla myös 11.5.1991 (Heikki Va-
samies).

Käsittelyssä olevat havainnot
Records still under consideration

Pikkukanadanhanhi Branta hutchinsii 
16.4.1994 Hailuoto kk rytijärvi–kirkkosalmi; 
10.4.1999 Hailuoto kk rytijärvi; 18.5.2012 
Porvoo tunnholmen e; 22.9.2012 kitee Pu-
hos +1kv ssp. minima (v); 25.9. Parikkala Jyr-
kilä +1kv ssp. minima; 4.–21.10.2012 Lap-
peenranta Joutseno konnunsuo ssp. minima 
(v); 1.–4.5. Parikkala saari Honkakylä ssp. 
hutchinsii (v,video); Karimetso Phalacroco
rax aristotelis 9.11. Luoto Öuran (v); Siperi
ankurmitsa Pluvialis fulva 24.8. Juuka Ah-
venlahti 1kv (v); Palsasirri Calidris melanotos 
27.–28.9.2011 kemiönsaari Björkboda; Tai
gakirvinen Anthus hodgsoni 12.10. kristii-
nankaupunki Domarkobban; Sepeltasku Sa
xicola maurus 31.10.–26.11. orivesi 1kv k 
ssp. stejnegeri/maurus (r,v); Kaukasianuuni
lintu Phylloscopus nitidus 20.5.2012 Lem-
land Lågskär (v); Tiltaltti Phylloscopus colly
bita 29.5.2009 Hanko uddskatan lintuasema 
k ssp. collybita (r, v, Hnäyte); 19.–31.10.2009 
tornio Pirkkiö ssp. tristis (v,ään); 16.5.2010 
Hanko uddskatan, lintuasema k ssp. colly
bita (r,v,Hnäyte); 16.5.2010 Hanko uddska-
tan lintuasema ssp. collybita (r,v); 22.5.2010 
Hanko uddskatan lintuasema ssp. collybita 
(r,v,Hnäyte); 25.–26.5.2012 Länsi-turunmaa 
Jurmo ssp. collybita (r,v,Hnäyte); 11.6.2012 
Hanko uddskatan lintuasema ssp. collybi
ta n (r,v,Hnäyte); 11.6.2012 Hanko uddska-

HArVinAisuusHAVAinnot 2013
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Summary:  
Rare birds in Finland in 2013
■  this report of the Finnish national rari-
ties Committee reports all accepted records 
for the year 2013, as well as some older pre-
viously unpublished records. some records 
are still under consideration and will be pub-
lished in the following reports. records of birds 
in different categories and rejected records 
are listed separately. the details included for 
each record are: date and locality, number of 
birds if more than one, other details if known 
(kv=calendar year, jp=adult breeding plumage, 
tp=winter plumage, vp=transient plumage, n-
puk=female plumage, pm=fledgling, r=trapped, 
ringed, v=photographed, video=videoed, ään 
= sound recorded (and this evidence seen or 
heard by the committee; of records submitted 
in 2013, 58% were supported with such “hard 
evidence”), W (=west) etc. refers to migrating 
birds and their flying directions of migrating 
birds.. the three numbers in brackets after each 
species name give the total number of individ-
uals observed in Finland (1) before 1975, (2) 
in the period 1975–2012 and (3) in 2013, re-
spectively. they are followed by the total num-
ber of individuals and then nine numbers in 
brackets, which give the numbers during years 
2004–2012. one new species, Pallas’ Grass-
hopper Warbler Locustella certhiola was add-
ed to category A of the Finnish list. in addition 
two new subspecies were added to category A: 
two records of Greenland White-fronted Goose 
Anser albifrons flavirostis (years 2012 and 2013) 
and two records of Caspian stonechat Saxicola 
maurus variegatus. other accepted species with 
ten or less earlier records were sandhill Crane 
Grus canadensis (2nd), American Golden Plover 
Pluvialis dominica (2nd), stilt sandpiper Calidris 
himantopus (2rd), Lesser kestrel Falco nauman
ni (4th), sardinian Warbler (4th), Gull-billed tern 
Gelochelidon nilotica (6th record, but likely the 
same 3rd individual that has been recorded in 
the same place in 2010–2012), Collared Prat-
incole Glareola pranticola (8th), two isabelline 
shrikes Lanius isabellinus (8th and 9th), eastern 
imperial eagle Aquila heliaca (10th) and Long-
billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus 
(10th). Furthermore, the fourth record of Laugh-
ing Dove Streptopelia senegalensis (category 
e) was accepted. the year 2012 was good for 
Booted eagles Aquila pennata, red kite Milvus 
milvus, olive-backed Pipit Anthus hodgsoni, 
Carrion Crow Corvus corone corone and Corn 
Bunting Emberiza calandra. 

tan lintuasema ssp. collybita k (r,v,Hnäyte); 
22.6.2012 Hanko uddskatan, lintuasema 
ssp. collybita k (r,v); 17.5.2010 Helsinki san-
tahamina eteläkärki ssp. tristis (video, v); 
14.5. Pyhtää ristisaari k ssp. tristis (v); 19.5. 
Hanko uddskatan, lintuasema k n ssp. tris
tis (v,video); 25.5. kirkkonummi Pampskatan 
k ssp. tristis (ään); 1.–2.6. Lemland Lågskär k 
ssp. tristis (v,ään); 2.6. rauma kylmäpihlaja k 
ssp. tristis (ään); 6.6. Pyhäjoki Parhalahti uu-
rame k ssp. tristis (ään); 6.6. Luoto Öuran k 
ssp. tristis (v,ään); 13.6. Lemland Lågskär k 
ssp. tristis (v, video); 27.6. Lemland Lågskär k 
ssp. tristis (ään); 16.10. espoo Laajalahti ssp. 
tristis (v); Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 
1.11.1985 Hanko uddskatan lintuasema 1kv 
reng ssp. europaeus (v); Isolepinkäinen Lani
us excubitor 27.11.2005 sauvo Haanniemi 
ssp. homeyeri (v); 30.10.–8.11.2009 Länsi–
turunmaa utö (v) ssp. sibiricus; 6.12.2009–
13.1.2010 Helsinki seurasaari (v) ssp. sibiri
cus; 17.2.–11.3.2012 Mäntyharju Varpanen 
taina ssp. sibiricus (v); 22.–23.2. kirkkonum-
mi Böle ssp. sibiricus (v); 26.9.2012 kangas-
ala tiihala ssp. homeyeri ad (v); 23.10.2012 
uusikaarlepyy Bådaviken ssp. homeyeri (v); 
30.–31.10.2012 Lohja kouvola 1kv ssp. ho
meyeri (v); 5.11.2012 inkoo kopparnäs ssp. 
homeyeri (v); 17.10.2011–6.1.2012 kaarina 
tuorla ssp. homeyeri (v); 9.4.2012 eurajoki 
kalla ssp. homeyeri (v); 21.8. Joensuu kontio-
suon kp 1kv ssp. homeyeri (v); 28.9. Joensuu 
kontiosuon kp ssp. homeyeri (v); 1.10. ääne-
koski äänemäki ad ssp. homeyeri (v); Noki
varis Corvus corone 1.5. Lemland Lågskär 
ssp. corone (v); Mäntysirkku Emberiza leuco
cephalos 11.–15.11.2006 oulainen Piipsjär-
ven kylä 1kv n (v); 21.10.2007 kokkola Öja 
träju 1kv n (v); 25.1.–16.2.2012 Paimio Vart-
salo n (v).


