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HARViNAisuusHAVAiNNot 2015

BirdLife suomen rariteettikomitea (RK) kä-
sitteli vuodelta 2015 tähän katsaukseen 
202 lomaketta, joista hyväksyttiin 144 (71 
%). Havainnoista hylättiin 29 (14 %). Ai-
empien vuosien havaintoja saatiin myös 
käsiteltyä siten, että katsauksen kokonais-
lomakemäärä on 279. Näistä hyväksyttiin 
196 (70 %) ja hylättiin 46 (16 %). Hyväk-
syttyihin tai hylättyihin ei ole laskettu ns. 
X-arkistoon (ks. Lehikoinen ym. 2009) siir-
rettyjä tai pöydälle jätettyjä havaintoja. tut-
kintapyyntöinä RK:lle ilmoitettuja havain-
toja ei ole mukana hylätyissä havainnoissa. 
Vuoden 2015 lomakkeista 74 prosenttiin 
liittyi joko valokuva, video tai äänite.

suomelle uutena lintulajina hyväksyttiin 
A-kategoriaan idänkäki. Ainoa aiemmin 
alle viisi kertaa tavattu suurharvinaisuus 
vuonna 2015 oli amerikanmustalintu (4. 
havainto). suomelle uusina alalajeina hy-
väksyttiin kumlieni-alalajin grönlanninlokki 
(vuodelta 2014), itäisen leucopsis -alalajin 
västäräkki ja niin ikään itäisen blythi-alala-
jin hernekerttu. idänkäen jälkeen suomes-
sa luonnonvaraisesti tavattujen lintulajien 
luettelossa (A-, B- ja C-kategoriat) on vuo-
den 2015 lopussa 475 lajia.

Ennätysrunsas esiintyminen todettiin 
isohaarahaukalla (20 yksilöä), silkkihaika-
ralla (viisi yksilöä), ruostepääskyllä (kuusi 
yksilöä), collybita-alalajin tiltaltilla (yhdek-
sän yksilöä) ja punapäälepinkäisellä (viisi 
yksilöä).  tavanomaista runsaampina esiin-
tyivät myös feldegg-alalajin keltavästäräk-
ki, mustakaularastas, ruskouunilintu, mus-
tapääsirkku ja harmaasirkku.

RK julkaisi vuonna 2015 Linnut-lehdes-
sä artikkelit oranssinokkaisista tundrahan-
hen alalajeista, pikkukanadanhanhen ala-
lajeista, taigakirvisestä, itäisistä herneker-

tuista ja keskieurooppalaisista pyrstötiaisis-
ta (Huhtinen 2015a, 2015b, Lampila 2015, 
Lehikoinen 2015a, 2015b).

Määritysongelmia
isolepinkäisen homeyeri-alalajin kaikki ha-
vainnot ovat olleet käsittelyssä jo vuosien 
ajan, vaikka kolme 1990-luvun havaintoa 
onkin ollut muodollisesti hyväksyttynä. sa-
maa ongelmaa on pohdittu myös muissa 
Pohjoismaissa, ja ensimmäisessä Pohjois-
maiden rariteettikomiteoiden kokouksessa  
2013 Ruotsin Falsterbossa perustettiinkin  
työryhmä pohtimaan alalajin havaintojen 
hyväksymiskriteerejä. työn aikana kävi 
ilmeiseksi, että määritysongelma on yli-
voimainen. Nimialalajin isolepinkäisen 
muuntelu on erittäin suurta ja homeyeriin  
viittaavia ominaisuuksia löytyy melko hel-
posti esimerkiksi nahkakokoelmien yksi-
löiltä, jotka on kerätty pesimäaikaan ni-
mialalajin pesimäalueelta. ongelmia lisää 
isolepinkäisen sukupuolidimorfia: koirailla 
on höyhenpuvussaan enemmän valkoista, 
joten kotoiset isolepinkäiskoiraat muistutta-
vat naaraita herkemmin alalajia homeyeri  
(Panov 2011). Muun muassa havainnot Puo-
lasta (Björn Malmhagen, kirj. ilm.) osoitta-
vat, että pesimäaikaan tiukatkin homeyeri- 
kriteerit täyttäviä lintuja pesii selvästi var-
sinaisen homeyerin pesimäalueen ulko-
puolella, mikä viitannee todennäköisesti 
nimialalajin ja homeyerin laajaan vaihet-
tumisvyöhykkeeseen. onpa jopa koko ho-
meyeri-alalajin olemassaolo asetettu hiljat-
tain kyseenalaiseksi (tajkova 2014). Mitä 
ilmeisimmin rariteettikomitealle ilmoitetut 
havainnot koskevat 1) nimialalajin ääriyk-
silöitä (etenkin vanhoja koiraita), 2) vaihet-
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Sotkamon idänkäen pukutuntomerkit sopivat hyvin idänkäkeen: käsisiiven alapinnalla on vähemmän valkoisia täpliä kuin tavallisella käellä, sii-
ven alapeitinhöyhenten – etenkin pienten – kuvio on heikko ja niissä on selvä kellertävä sävy, kuten myös pyrstön alapeitinhöyhenissä aina höy-
henen kärkeen asti. Vatsapuolen poikkiviirutus on myös karkeampaa kuin keskivertokäellä. Lintu voitiin määrittää sulkimisen perusteella +2kv:ksi 
ja ikään nähden silmä on poikkeuksellisen tumma verrattuna käkeen. Minimal patterning on primaries and lesser wing coverts on underwing, 
buff tone to wing coverts and vent, scarce barring on belly and dark eye relative to bird’s age (older than 2 cal. year) are features of Oriental 
Cuckoo Cuculus saturatus. Petteri Lehikoinen/AvescAPes, Sotkamo, 22.6.2015.
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tumisvyöhykkeen yksilöitä ja 3) mahdol-
lisesti myös aitoja homeyereita. Nykyisil-
lä tiedoilla näitä kolmea ryhmää ei voida 
harvinaisuuskontekstissa mitenkään eritellä 
toisistaan, sillä myöskään DNA:n eroja ala-
lajien välillä ei tunneta. Näin ollen alala-
ji poistuu suomessa havaittujen taksonien 
luettelosta ja samaa menettelyä noudate-
taan myös muissa Pohjoismaissa. Muo-
don ‘leucopterus’, jota ajoittain pidetään 
omana alalajinaan (esim. svensson 1997, 
tajkova 2014), mutta nykyään useammin 
ehkä vain homeyerin äärityyppinä (esim. 
Panov 2011), määritys sen sijaan saattaa 
olla mahdollista, kunhan havainto on riit-
tävän hyvin dokumentoitu (ks. kuvateksti). 
tällaisia yksilöitä koskevista havainnoista 
RK on kiinnostunut. 

Homeyeri-isolepinkäisten lisäksi rari-
teettikomitealla on ollut pöydällä jo pi-
tempään useampi valokuvin dokumentoi-
tu isolepinkäisen sibiricus-alalajin havainto 
sekä uusintakäsittelyyn nostettu aiemmin 
hyväksytty sibiricus/borealis/invictus ha-
vainto (1.2.–22.3.2000 turku). Muun mu-
assa voimakkaasti vatsapuolelta raidallis-
ten ja selkäpuolelta rusehtavien sibiricus/
borealis-tyyppisten isolepinkäisten havain-
noista on keskusteltu muiden Pohjoismai-
den komiteoiden kanssa jo jonkin aikaa ja 
tarkoituksena on luoda yhtenäiset kriteerit 
havaintojen käsittelylle. Vaikka keskimää-
räiset erot alalajien välillä ovat melko sel-
keät, nimialalajin isolepinkäisten voimakas 
puvun vaihtelu tekee yksittäisten yksilöi-
den määrittämisen harvinaisuuskontekstis-
sa haasteelliseksi. Alalajit on erotettavissa 
DNA:n perusteella, joten jos sibiricus/bo-
realis-tyyppinen lintu onnistutaan pyydys-
tämään, kannattaa siitä ottaa talteen käsit-
telyssä pudonneet höyhenet.

Katsausvuonna suomessa tavattiin jäl-
leen peipon afrikkalaisia alalajeja africana/
spodiogenys muistuttava koirasyksilö, jolla 
oli mm. vihreä selkä, sininen pää ja valkoi-
nen silmärengas. Lintu kuitenkin poikkeaa 
(kuten aiemmatkin suomessa havaitut sa-
mantyyppiset linnut) vatsapuolen värityk-
seltään oikeista afrikkalaisista peipoista, 
joilla alapuoli on tasaisen vaaleanpunerta-
va. tällaisten lintujen alkuperää ei tunneta. 
Yhtenä vaihtoehtona on esitetty atavismia, 
”alkupeipon” ominaisuuksien ilmenemistä 
satoja tai tuhansia sukupolvia myöhemmin 
yksittäisessä yksilössä. tällaiset yksilöt ovat 
erittäin mielenkiintoisia, ja niistä toivotaan 
RK:lle havaintoilmoituksia ja tietoa myös 
tuoreeltaan, jotta seuraava suomeen eksy-
vä tämän tyyppinen lintu saataisiin mah-
dollisesti pyydystetyksi ja tutkittua huolel-
lisesti.

talven 2015/2016 aikana suomessa ha-
vaittiin sekä selviä valkopäätiaisen ja siniti-
aisen risteymiä että valkopäätiaista suuresti 
muistuttavia yksilöitä, joilla kaikki tunto-
merkit eivät täysin vastaa kirjallisuudesta 
saatavaa kuvaa valkopäätiaisen piirteistä. 
toisaalta ”puhtaiden” valkopäätiaisten pu-
kumuuntelu ei ole täydellisesti tiedossa. 
Näiden havaintojen myötä RK on päättä-
nyt ottaa valkopäätiaisen julkaisukriteerit 
harkintaan ja siis tarkastella vanhojakin 
valkopäätiaishavaintoja uudelleen voidak-
seen määrittää linjan valkopäätiaisen hy-
väksymiselle. 

Viime vuosina on ilman ”kovia doku-
mentteja” toimitettujen sanallisten kuva-
usten taso laskenut. Ehkä valokuvaami-
sen yleistyminen on vaikuttanut siihen, et-
tei lintuja enää katsota tai muistiinpanoja 
tehdä samalla tarkkuudella kuin aiemmin. 
Monissa tapauksissa linnun yleiskuva-
us puuttuu lomakkeelta täysin, eli kokoa, 
muotoa, toisinaan edes väritystä, ei kuvata 
lainkaan. tällaiset havaintoilmoitukset RK 
joutuu hylkäämään.

RK:n kokoonpano
RK:n kokoonpano toimintavuonna 2015 
oli seuraava: Jyrki Normaja (puheenjohta-
ja), Roni Väisänen (sihteeri), Hannu Huh-
tinen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, 
Petteri Lehikoinen ja William Velmala.  RK 
kokoontui vuoden 2015 aikana kolmesti, 
tammi-, maalis- ja elokuussa.

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 = aikui-
sen puvussa, imm = ei vielä aikuisen pu-
vussa, subad = vanhempi kuin nuorimman 
ikäluokan lintu, mutta ei vielä aikuisen pu-
vussa, jp = juhlapukuinen (lajeilla, joilla on 
lisääntymistoimintoihin liittyvä värikkääm-
pi puku osan vuotta), tp = talvipukuinen 
(lajeilla, 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, n-puk = naaraspu-
kuinen (linnulla on naaraan puvun näköi-
nen puku, tyypillisesti naaras tai nuori lin-
tu), pm = maastopoikanen, reng = lintu on 
pyydystetty/rengastettu, v tai ään = RK:lla 
on ollut käytössään päätöstä tukevaa valo-
kuva-, video- tai äänitemateriaalia. Mnäyte 
= lintu on kuollut ja taltioitu johonkin mu-
seoon. Hnäyte = elävästä linnusta on saatu 
höyhen- tai muu vastaava näyte. Muutta-
vasta linnusta on ilmoitettu usein ilman-
suunta (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 yksi-
en 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 tavattujen 
yksilöiden lukumääriä: ensimmäinen luku 
käsittää ajan vuoteen 1974 asti, toinen luku 
RK:n toiminnan alkamisesta vuonna 1975 
vuoden 2014 loppuun asti ja kolmas vuo-
den 2015. Näiden lukujen jälkeen on yh-
täsuuruusmerkki, jota seuraa kaikkina ai-
koina tavattujen yksilöiden kokonaismäärä. 
toisissa suluissa luetellaan yhdeksän edel-
tävän vuoden yksilömäärät, siis vuosilta 
2006–2014 aikajärjestyksessä. Lukumäärä 
on ko. vuonna löytyneiden uusien lintujen 
lukumäärä, ei siis välttämättä ko. vuodelta 
hyväksyttyjen yksilöiden määrä.

Vuodelta 2015 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 2016 RK-katsauksessa).
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Hyväksytyt havainnot:
Accepted records

Kategoria A

Amerikanhaapana Anas americana
(1, 71, 1) = 73 (1, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 1) 
10.6. Raahe Pirttipaljas 2kv k (v) (Henri 
ukonaho, Katja ukonaho); 17.–22.6. Pyhä-
joki Kultalanlahti 2kv k (v) (Kalle Hiekkanen).

Havaintojen tulkitaan koskevan todennä-
köisesti samaa yksilöä.

Sinisiipitavi Anas discors
(1, 19, 1) = 21 (0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0)
14.5. Porvoo Ruskis k (v) (Jari Lehtinen ym.).

Amerikantukkasotka x tukkasotka  
Aythya collaris x A. fuligula
(0, 2, 0) = 2 (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1)
21.12.2014–25.1. Föglö Degerby k (v) (Rami 
Lindroos); 19.–26.12. Föglö Degerby k (v) 
(Rami Lindroos).

Havaintojen tulkitaan koskevan samalla 
paikalla joulukuusta 2011 lähtien talvikausi-
na havaittua yksilöä.

Raahen amerikanhaapanakoiras lennossa (vas) yhdessä koirashaapanan kanssa. Amerikanhaapanalla kupeet ovat punertavan ruskeat ja kainalot 
laajalti valkeat, kun haapanalla kupeet ja siiven alapinnat ovat harmaat. Amerikanhaapana on määritettävissä 2kv linnuksi laajalti harmaiden  
siiven yläpeitinhöyhenten perusteella. Viereisellä +2kv haapanalla nämä ovat valkoiset muodostaen laajan yhtenäisen laikun siiven yläpinnalle. 
Kyseisen amerikanhaapanan siiven yläpinnalla on normaalia vähemmän valkoista, sillä tyypillisellä 2kv ja +2kv amerikanhaapanalla siiven ylä-
puolelle muodostuu vastaavanlainen valkea laikku, joka on tosin 2kv linnuilla keskimäärin suppeampi. 2cy drake American Wigeon Anas ameri-
cana (left) together with adult male Eurasian Wigeon Anas penelope. kALLe hiekkAnen, Raahe, 17.6.2015.

Amerikanmustalintu Melanitta americana
(1, 2, 1) = 4 (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
14.5. Lemland Lågskär +2kv k (v) (Jukka Hin-
tikka, sampo Laukkanen, Aleksi Mikola, Jo-
han Ekholm ym.).

Pohjois-Amerikassa ja Aasian koillisosissa 
pesivää amerikanmustalintua havaitaan ny-
kyisin useamman yksilön voimin talvehtivana 
Länsi-Euroopan rannikkoalueilla. tähän esiin-
tymiskuvaan sopien suomen havainnot on teh-

Sinisiipitavikoiras taviparven mukana. A male Blue-winged Teal Anas discors. MichA FAger,  
Porvoo, 14.5.2015.



90 LINNUT-VUOSIKIRJA 2015 

ty tyypillisesti toukokuun alkupuolella musta-
linnun kevätmuuton yhteydessä. Koska eu-
rooppalaisen mustalintukoiraankin nokka voi 
olla varsin laajasti keltainen, pitää amerikan-
mustalintua määritettäessä pystyä luotettavasti 
arvioimaan nokan tyviosan keltaisen pullistu-
man muotoa, keltaisen alueen ulottumista no-
kan tyviosassa erityisesti kyhmyn sivuilla sekä 
lisäksi keltaisen alueen muotoa nokan harjalla 
sierainaukon etupuolella (Reeber 2015).

Pilkkaniska Melanitta perspicillata
(10, 59, 1) = 70 (1, 0, 4, 1, 1, 1, 3, 0, 0)
20.5.2011 Enontekiö sotkajärvi +2kv k (timo 
J. Leppänen, Leena Heikkonen, Jorma Heik-
konen, Eija Leppänen); 17.5. suonenjoki sau-
naniemi k (Hannu Kärkkäinen, Ari tossavai-
nen, Pekka savolainen, Helena Hirvonen).

Vuoden 2011 havainto on jo aiemmin hy-
väksytty ja julkaistu.

Mustakaulauikku Podiceps nigricollis 
(16, 23, 2) = 41 (0, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 4, 1)
1.5. Raasepori Karjaa Läppträsket 2 (v) (Aleksi 
Lehikoinen ym.).

Myrskylintu Fulmar glacialis 
(12, 24, 1) = 37 (0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1)
3.2. Kuusamo saapunginkylä (v) (ilm. RK).
Lintuharrastaja törmäsi sattumoisin tien pen-
kalla kyyhöttävään huonokuntoiseen lintuun. 
se otettiin hoitoon, mutta kuoli 6.2.2015.

Suula Morus bassanus 
(3, 49, 2) = 54 (1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 7)
30.8. Jyväskylä Korpilahti Päijänne 2kv sW 
(Paavo Keskinen, Pekka Mäkinen); 30.8. Kuh-
moinen tehi W (toni Kukkola, timo sahi, 
Markku Vakiala); 4.10. Kouvola Raussila 1kv s 
(v) (Juha ojala, teo Ylätalo); 4.10. Loviisa Ruot-
sinpyhtää suomenkylä 1kv WsW (v) (Nette 
Meriluoto, Juha tuomaala, Mauri Leivo ym.).

sekä Jyväskylän ja Kuhmoisten että Kou-
volan ja Loviisan samanpäiväisten havainto-
jen tulkitaan koskevan todennäköisesti samo-
ja yksilöitä. 

Silkkihaikara Egretta garzetta
(0, 25, 5) = 30 (0, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 3, 0)
4.–7.5. Paimio Paimionlahti +2kv (v) (Mat-
ti Lempiäinen, Reijo Vikman); 8.5. Hailuoto 

ojakylä +2kv (v) (Juha Markkola); 30.5. Kirk-
konummi Norra Fladet +2kv (v) (tommi Mä-
kelä, Hanne Rajanen); 31.5. Kemiönsaari sjö-
lax (v) (Henrik Lindholm); 1.6. salo Hirsijärvi 
(tom Lindroos); 22.–23.7. Parainen Jungfrus-
kär +1kv (v) (Jouko saarinen, Eivor Högfors); 
12.10. Rauma Kylmäpihlaja (v) (Kalle Haapa-
la).

Vuosi 2015 oli lukumäärällisesti ennätyk-
sellinen silkkihaikaralle. Koska valokuvista 
todettavien pukutuntomerkkien perusteella ei 
pystytty lintuja varmasti samoiksi toteamaan, 
tulkittiin yksilöitä olevan yhteensä viisi: kol-
me lintua keväältä, yksi keskikesältä sekä yksi 
yksilö myöhäissyksyltä. toukokuun lopun ja 
kesäkuun alun havaintojen Kirkkonummelta, 
Kemiönsaarelta ja salosta tulkittiin kuitenkin 
havaintoaikojen sekä etenemissuuntien pe-
rusteella koskevan todennäköisesti samaa yk-
silöä.

Isohaarahaukka Milvus milvus
(11, 56, 20) = 87 (1, 4, 3, 0, 3, 5, 0, 9, 1)
27.4.2004 Keminmaa Laurila 2kv sE (v) 
(Hannu Huttunen, Johan Helkkula); 18.1. 

HARViNAisuusHAVAiNNot 2015

Nuoren silkkihaikaran erottaminen syksyllä ja alkutalvella vanhasta linnusta maasto-olosuhteissa on usein haasteellista, sillä myös vanhoilla perus-
pukuisilla linnuilla erityisesti paljaiden osien väritys muuntelee yksilöiden välillä suuresti ja toisaalta juhlapuvun pidentyneet koristehöyhenet pää-
laella, rinnassa ja hartioilla puuttuvat tai ovat merkittävästi lyhyemmät. Rauman silkkihaikaralla ei pidentyneitä koristehöyheniä ole havaittavissa, 
linnun nokka vaikuttaa nuorelle tyypillisen rusehtavalta ja alanokan tyvi laajalti punertavan sävyiseltä. Lisäksi linnun iiriksen väri vaikuttaa erittäin 
hailakan kellertävältä. Nuoreen lintuun voi viitata myös se, ettei syksyinen lintu ole aktiivisessa siipisulkasadossa kuten vanhempien ikäluokkien 
linnut tyypillisesti. Toisaalta linnun varpaat ovat syvän keltaiset ja sen nilkat (tarsus) vaikuttavat vanhalle linnulle tyypillisen yhtenäisen mustah-
koilta, eikä niissä ole nuorelle ominaista laajalti vihertävää tai kellertävää sävyä. Little Egret Egretta garzetta. kALLe hAAPALA, Rauma, 12.10.2015.
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Kuvan neitokurki vietti aikaa kurkiporukassa Tyrnävän - Limingan alueella 18.–27.4. ja 28.4. todennäköisesti sama yksilö nähtiin noin 66 kilo-
metriä pohjoisempana Oulun Yli-Iissä muuttolennossa kohti pohjoista. Demoiselle Crane Grus virgo. MichA FAger, Tyrnävä, 27.4.2015.

sauvo Härmälä (Matti Moilanen, Eeva Moi-
lanen); 18.1. sauvo Lautkankare (ilkka Hem-
milä, Aini Hemmilä); 26.1. taivassalo uurna 
(ismo Kärpijoki, Jouko Laine); 26.2. Pyhä-
ranta ihode (Juha saarnio); 11.3. Mynämäki 
Mynälahti W (v) (Ville-Veikko salonen, tar-
mo Nurmi ym.); 12.3. Laitila Valkojärvi (ismo 
Kiikola); 14.3. uusikaupunki Lokalahti sW 
(Pekka Alho, sari Alho); 29.3. Eura Koskeljär-
vi (v) (Jari Korpela, ilm. Petteri Mäkelä); 3.4. 
salo Viurilanlahti E (v) (Janne Riihimäki); 4.4. 
Hanko täktbukten NW (Harri savilahti); 8.4. 
Masku-Mynämäki +2kv W (v) (Kimmo Jarpa, 
Ann-Mari Laineenpää, ismo Hyvärinen, Han-
nu Kormano); 8.4. Mynämäki soininen +2kv 
W (v) (ismo Hyvärinen, Kimmo Jarpa, Ann-
Mari Lainepää, Hannu Kormano); 9.4. Mynä-
mäki Mynälahti (tom Lindroos, Hannu Kor-
mano); 9.4. Pori Launainen (v) (Petteri Mäke-
lä, Jaakko Esama, Jorma Hannu); 10.4. turku 
Länsikeskus E (Juhani salmi); 10.4. Raisio Rai-
sionlahti E (Markku Lundman, Vesa Virtanen, 
Hannu Aunio, Veli-Matti suominen); 11.4. 
Lieto tarvasjoki Rajavuori (Jorma Kirjonen); 
12.4. Masku Askainen (v) (Kimmo Jarpa); 
13.4. Helsinki Kivikko NW (tuomas Man-
ninen); 14.4. Eckerö storby (Ari Lehtinen); 
15.4. Porvoo Kulloo N (v) (teemu Lehtinie-
mi); 21.4. Mynämäki Mietoistenlahti NW (v) 
(Paavo Liimatta, Anja Liimatta, timo Elovaa-
ra, tarmo Nurmi, Raimo suni); 21.4. Raisio 
Raisionlahti (v) (Vesa-Petteri Virtanen, Hannu 
Aunio, Veli-Matti suominen, teuvo imponen); 
21.4. Jämsä Kääpälä (v) (Leo Lindroos); 24.4. 
Järvenpää tuusulanjärvi N (v) (Mika Asikai-
nen); 25.4. Lieto tarvasjoki, Mäkipää (v) (Jor-
ma Kirjonen, tapani Numminen); 27.4. salo 
Perniö kk (v) (Jarmo Markkanen, ilkka Lehto-
nen); 30.4. uusikaupunki tynki (Pekka Alho); 
4.–27.5. salo Halikonlahti (v) (Janne Riihimä-

ki, osmo Lamminen ym.); 5.5. Espoo Velsko-
la sW (timo Metsänen, Eeva-Liisa Korpela); 
5.5. siuntio Kasaberget W (v) (Petro Pynnö-
nen); 7.5. Kemiönsaari Björkboda W (v) (os-
kari Härmä); 7.5. Hanko uddskatan, lintuase-
ma (v) (Aki Aintila, Jonne von Hertzen, Aatu 
Vattulainen); 8.5. Mynämäki Mietoistenlahti 
W (v) (Ari Rivasto, timo Elovaara, tarmo Nur-
mi ym.); 9.5. Lemland Lågskär NNE (Jukka 
Hintikka, sampo Laukkanen, Aleksi Mikola); 
16.5. inkoo Långvassfjärden W (Jussi salo-
korpi, Arto Hietala); 14.7. Kemiönsaari Pung-
böle (v) (toni Laaksonen); 23.8. Kemiönsaari 
Björkboda sW (Rainer Mattsson).

Vuoden 2004 havainto on aiemmin hylät-
ty, nyt uuden tiedon valossa hyväksytty.

18.1. sauvon, 26.1. taivassalon, 3.4. sa-
lon, 21.4. Mynämäen ja 4.–27.5. salon ha-
vaintojen tulkitaan koskevan todennäköisesti 
samaa lintua, joka havaittiin Lounais-suomes-
sa jo vuoden 2014 lopulla.  11.3. Mynämä-
en, 12.3. Laitilan, 14.3. uudenkaupungin ja 
29.3. Euran havaintojen tulkitaan koskevan to-
dennäköisesti samaa lintua. 8.4. Masku-My-
nämäki–Vehmaa-reitin, 9.4. Mynämäen sekä 
12.4. Maskun havaintojen tulkitaan koskevan 
todennäköisesti samaa lintua. 10.4. turun ja 
Raision sekä 11.4. Liedon havaintojen tulki-
taan koskevan todennäköisesti samaa lintua. 
5.5. Espoon-siuntion, 7.5. Kemiönsaaren ja 
Hangon sekä 8.5. Mynämäen havaintojen tul-
kitaan koskevan todennäköisesti samaa lintua.  

Ennätyksellinen esiintyminen! Lintujen 
laaja kiertely vaikeuttaa yksilömäärän tulkin-
taa ja mahdollisesti eri linnuiksi tulkituissa 
havainnoissakin on vielä päällekkäisyyksiä. 
Halikonlahden tuntumassa toukokuussa pit-
kään viihtyneen linnun havaittiin kuljettavan 
risuja metsikköön yhdessä haarahaukan kans-
sa. Pesintäyritys epäonnistui ja lintu hävisi re-

viiriltä. tammi-helmikuun sekä heinä- ja elo-
kuun havainnot ovat ajoitukseltaan poikkea-
via aiempaan esiintymiskuvaan nähden. 

Arokotka Aquila nipalenis
(1, 60, 1) = 62 (2, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2)
14.–18.7. Kirkkonummi Östragadden 2kv (v) 
(Lauri Asanti ym.).

Neitokurki Grus virgo
(1, 14, 1) =16 (0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0) 
17.–27.4. tyrnävä Ängeslevä – Liminka Ala-
temmes +2kv (v) (tapani tapio ym.); 28.4. 
oulu Yli-ii Pahkakoski NNW 38 kurjen kans-
sa (v) (Petri Lampila).

Havaintojen tulkittiin koskevan todennä-
köisesti samaa yksilöä. Edellinen havainto 
on vuodelta 2012.  Neitokurki on laji, jonka 
havaintojen luonnonvaraisuus herättää aika 
ajoin keskustelua. Kaikissa Pohjoismaissa laji 
on kategoriassa A, vaikka esimerkiksi tans-
kasta on havainto helmikuulta 2002 tarha-
renkailla varustetusta yksilöstä, joka on sijoi-
tettu kategoriaan E (sebastian Klein, kirj. ilm.). 
Norjassa neitokurkihavaintojen kategorioiden 
uudelleen arviointi on tällä hetkellä kesken, 
mutta ainakin kahdella havaituista yksilöistä 
on havaittu merkkejä epäluonnollisesti kat-
kenneista siipisulista, mikä viittaa tarhakar-
kulaisuuteen (tor A. olsen, kirj. ilm.). Myös 
Merikallio (1958) mainitsee Ahvenanmaalla 
1927 ammutusta yksilöstä, joka on kuitenkin 
ilmeisesti ollut tiedossa oleva karkulainen, 
eikä havaintoa enää mainita myöhemmässä 
kirjallisuudessa.

Pikkutrappi Tetrax tetrax
(7, 16, 1) = 24 (0, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1)
6.–14.5. Rovaniemi Ylikylä +2kv k (v) (Mikko 
Lantto, ilm. Anssi Mäkinen).
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Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus
(18, 69, 3) = 90 (1, 1, 5, 1, 0, 5, 0, 1, 4)
7.5. Mynämäki Mietoistenlahti n (v) (timo 
Elovaara, tarmo Nurmi, Raino suni); 2.6. 
Raahe olkijokisuu k + n (v) (Ville suorsa 
ym.).

Isokihu Stercorarius skua
(6, 68, 1) = 75 (5, 1, 5, 2, 1, 1, 7, 2, 0)
11.8. Jomala Hammarudda (Johan Ekholm, 
Åke Björklund).

Mustanmerenlokki Larus melanocephalus
(0, 45, 1) = 46 (1, 1, 3, 0, 11, 1, 5, 0, 1)
26.4.2008 Pori Haminakari 2kv (ilm. RK); 
11.4. Pori Yyteri 3kv (v) (Esa Mäkelä, Juha 
Mäkelä); 29.4. Lempäälä Ahtialanjärvi 3kv 
(v) (Rainer Mäkelä, tatu itkonen); 30.4. sipoo 
solbacka (v) (ilm. RK); 3.5. Espoo suomenoja 
3kv (v) (olavi Kemppainen, Andreas uppstu, 
Pekka Komi, Markku Vakiala ym.).

Vuoden 2015 havainnoista Porin ja Es-
poon linnut pystyttiin valokuvista havaittavis-
sa olevien käsisulkien mustien kuvioiden yk-
sityiskohtien perusteella tulkitsemaan samak-
si yksilöksi. ottaen huomioon myös Lempää-
lässä ja sipoossa havaittujen lintujen iät sekä 
niiden maantieteellisen liikkeen loogisuuden 
edellisiin nähden, tulkittiin nämäkin yksilöt 
todennäköisesti samaksi linnuksi ja siten vuo-
den 2015 kokonaisyksilömäärä on vain yksi.  
Keväinen 3kv mustanmerenlokki on helpoi-
ten erotettavissa vanhasta linnusta jopa kuu-
den uloimman käsisulan sisähöytyyn muo-
dostuvan mustan subterminaalikuvion sekä 
tyypillisesti kolmen uloimman käsisulan ul-
kohöytyyn muodostuvan mustan kiilan perus-
teella. Joillain yksilöillä voi vielä toisen kesän 

(3kv) täydellisen siipisulkasadon jälkeen olla 
erityisesti kolmen uloimman käsisulan ulko-
höydyissä jäänteitä mustista kuvioista ja täl-
laiset yksilöt saattaisivat olla määritettävissä 
iälleen vielä 4kv keväänäkin (Malling olsen 
& Larsson 2004).  

Grönlanninlokki Larus glaucoides
(2, 29, 1) = 32 (0, 0, 1, 0, 0, 0, 4, 1, 3)
11.1.2014 Köyliö Hallavaara 4kv-tyyppinen 
ssp. kumlieni (v) (Hannu Kettunen, ilm. Han-
nu Koskinen); 11.9. sodankylä Porttipahta 
2kv (v) (Lasse Ruoho).

Köyliön lintu on suomen ensimmäinen 
havainto alalajista kumlieni! Muista Pohjois-
maista Ruotsissa on havaittu kolme, Norjassa 
27 ja tanskassa 5 yksilöä esiintymisen painot-
tuessa talvikuukausille. Alalaji kumlieni pesii 
Kanadan arktisilla alueilla, etenkin Baffinin 
saarella (Malling olsen & Larsson 2004). 
Esiintyminen Länsi-Euroopassa vaihtelee huo-
mattavasti, esimerkiksi kaikki tanskan havain-
not ovat alkuvuodelta 2012 (Rasmus strack, 
kirj. ilm.).

Hietatiira Gelochelidon nilotica
(0, 3, 0) = 3 (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)
20.5.–3.8. Liminka Virkkula (ulla Matturi 
ym.); 7.–8.7. Liminka temmesjokisuu +2kv 
(v) (Juha Markkola).
Havaintojen tulkitaan koskevan todennä-
köisesti samaa yksilöä kuin vuosina 2010– 
2014.

Idänkäki Cuculus saturatus
(0, 0, 1) = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
14.6.–3.7. sotkamo Juurikkalahti +2kv k ssp. 
optatus (r,v,ään,hnäyte) (Jyrki Lukkari ym.).

suomen ja Venäjän ulkopuolisen Euroo-
pan ensimmäinen idänkäki keräsi kansain-
välistäkin huomiota. Havainto tutkittiin eri-
tyisen tarkkaan, sillä maastamme on aiempia 
havaintoja idänkäkeä läheisesti muistuttavista 
yksilöistä, joiden laulussa on kuitenkin todet-
tu pieniä, mutta merkittäviä poikkeamia tyy-
pillisestä idänkäen laulusta (Lindholm & Lin-
dén 2003). sotkamon linnun kaksitavuinen ja 
taajuudeltaan vaihtelematon laulu monitavui-
sine alkupuputuksineen vastasi täysin idänkä-
en alalajin optatus laulua. Myös tärkeimmät 
tunnetut piirteet ulkonäössä sopivat hyvin 
idänkäelle; siiven alapinnan vähäinen kuvio 
ja kellertävä väritys sekä leveämmät rinnan 
viirut ja silmän tummempi väri vanhaan koi-
raskäkeen verrattuna. Lintu oli selkäpuolelta 
keskimääräistä idänkäkeä vaaleampi ja sen 
siiven pituus oli pidempi kuin kirjallisuudessa 
on esitetty. Kirjallisuudessa esitetyt siiven pi-
tuudet perustuvat kuitenkin museoiden koko-
elmien lintunahkoihin, joiden tiedetään ku-
tistuvan konservoinnin ja kuivumisen myötä. 
Koska kutistumiseen vaikuttaa moni seikka 
konservointitavasta ja lintulajista mittaajaan, 
ei ole olemassa yleistä korjauskerrointa, jota 
voitaisiin käyttää museonahkojen ja elävien 
lintujen mittojen vertailuun (Deutsche ornit-
hologen-Gesellschaft 2011). Keskimääräistä 
kutistumista käen kokoisella linnulla tutkittiin 
Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luomuk-
sen, kokoelman käillä ja samankokoisilla var-
pushaukoilla, jotka oli mitattu myös tuoreina. 
Havaitun kutistumisen perusteella sotkamon 
linnun siipi olisi mahtunut idänkäen kirjalli-
suudessa esitettyihin arvoihin, joskin aivan 
niiden ylärajalle. sotkamon linnun höyhen-
näytteistä tutkittiin myös hiilen, typen ja ve-

Mustajalkatyllipari. Linnut olivat kuitenkin liikkuvia, eikä mitään pesintään viittaavaa havaittu. A Kentish Plover pair Charadrius alexandrinus.  
viLLe suorsA, Raahe, 2.6.2015.
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dyn isotoopit. Vertailun vuoksi näiden alkuai-
neiden isotoopin tutkittiin myös Luomuksen 
kokoelmista otetuista vertailunäytteistä kah-
desta käestä ja yhdestä idänkäestä. isotooppi-
tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää missä 
sotkamon käki oli vaihtanut höyhenensä, ts. 
talvehtinut. isotooppiarvoissa oli suurta vaih-
telua käkilajien sisällä, minkä vuoksi näyttei-
den talvehtimisalueiden määrittäminen ei täl-
lä kertaa ollut kuitenkaan mahdollista.

Töyhtökiuru Galerida cristata
(38, 43, 1) = 82 (1, 2, 0, 3, 6, 4, 1, 0, 0)
8.–11.4. Helsinki Viikki (v) (Markku ojala, 
Biti ojala ym.).

Arokiuru Melanocorypha calandra
(0, 11, 1) = 12 (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)
8.2.–1.3. Masku Laulainen (v) (Jyrki Kuusela, 
Anu Kuusela ym.).

Maantien penkalla usein viihtynyt arokiu-
ru oli monien lintuharrastajien ja -kuvaajien 
helmikuun suosikkikohde. Aiemmista havain-
noista kaksi on tehty talvikuukausina, seitse-
män keväällä ja kaksi syksyllä.
Euroopassa arokiuruja pesii Välimeren maissa 
ja Mustanmeren ympäristössä. suomea lähin-
nä olevat pesimäalueet sijaitsevat ukrainassa 
ja Etelä-Venäjällä.

Ruostepääsky Cecropis daurica
(0, 56, 6) = 62 (2, 4, 3, 1, 1, 4, 1, 4, 3)
3.5.2014 Varkaus Ruokojärvi (Harri Mietti-
nen, Liisa tolvanen, Hannu Räsänen, timo 
immonen ym.); 8.5. Helsinki Vanhankaupun-
ginlahti ssp. rufula (v) (Jussi sorsa; tarmo Leh-
tilä); 17.5. Kirkkonummi Porkkala ssp. rufula 
(v) (Risto Nevanlinna ym); 21.5. Mynämäki 
Mietoistenlahti ssp. rufula (v) (Matti Lahti, Rai-

Suomen ensimmäinen kumlieni-alalajin grönlanninlokki Köyliössä. Grönlanninlokin nimialalajista erottavia piirteitä ovat mm. tummanharmaa  
väritys käsisulissa, joissa erottuu jo vanhalle linnulle ominaisia kuviointeja sekä voimakkaampi, harmaalokkimaisempi rakenne. Lintu on toden-
näköisesti kolmannella talvellaan (4kv), vaikka höyhenpuvun yleisilme voisi viitata myös nuorempiin ikäluokkiin. Tasaisen harmahtavia keskim-
mäisiä peitinhöyheniä ei kuitenkaan pitäisi olla vielä toisen talven linnulla (Bruce McTavish, kirj. ilm.). Myös nokan väritys tällä ikäluokalla on 
yleensä jo aikuismaisempi. 3rd winter type Kumlien’s Gull Larus glaucoides kumlieni. hAnnu kettunen, Köyliö, 11.1.2014.

Yleisilmeeltään arokiuru muistuttaa paljon ylänkökiurua. Arokiurulla kuitenkaan pyrstössä ei  
ole valkeaa kärkivyötä ylänkökiurun tapaan, vaan arokiurun uloimmat pyrstösulat ovat valkeat. 
Lisäksi arokiurun siiven alapinnat ovat mustat ja kyynärsiiven takareuna leveälti valkoinen.  
Calandra Lark Melanocorypha calandra. JorMA tenovuo, Masku, 15.2.2015.

ner Grönholm, Birger Grönholm, Ari Rivasto 
ym.); 24.5. Liminka Virkkula 2, joista toinen 
ssp. rufula (v) (Matti Mäkelä, James Packer, 
Kari Rissanen); 27.5. oulu oritkari 2, joista 
toinen ssp. rufula (v) (timo Lahti); 11.6. Kotka 
Hietanen ssp. rufula (v) (Aulikki Nygrén ym.).

Limingan ja oulun havaintojen tulkitaan 
koskevan todennäköisesti samoja yksilöitä.

Mongoliankirvinen Anthus godlewskii
(1, 25, 1) = 27 (0, 4, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2)
17.10.2014 Kirkkonummi Rönnskär 1kv 
(r,v,hnäyte) (seppo Niiranen, Arto Aaltonen, 
Manu Herna, samuli Järvinen ym.); 26.–28.9. 
Luvia säppi 1kv (v,ään) (Petteri Mäkelä, Mi-
mosa Mäkelä, Matti Mäkelä, Pasi Alanko, Jani 
Vastamäki ym.).
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Taigakirvinen Anthus hodgsoni
(0, 87, 2) = 89 (2, 3, 7, 6, 4, 11, 3, 9, 7)
23.9. Kajaani uPM-kaatopaikka (v) (Hannu 
Rönkkö ym.); 4.10. Luvia säppi (Petteri Mä-
kelä, Matti Mäkelä, tuomas Ketonen, Jani 
Vastamäki).

Ensimmäinen havainto suomen sisämaan 
kunnista.

Västäräkki Motacilla alba leucopsis
(0, 0, 1) = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
27.11.–2.12. Lahti Kujalan jätekeskus 1kv k 
(v) (Pekka saikko ym.).

suomen ensimmäinen ja Euroopan kol-
mas havainto tästä alalajista. Edelliset havain-
not ovat Brittein saarilta 5.–6.4.2005 (Addi-
nall 2010, Rowlands 2010b) ja Norjasta 1.–
2.11.2008 (olsen ym. 2010). Leucopsis-ala-
laji pesii pääasiassa Kiinan itäisessä puolis-
kossa sekä Korean niemimaalla ja talvehtii 
intian niemimaalta ainakin taiwaniin asti 
ulottuvalla vyöhykkeellä. Alalajilla tiedetään 
olevan vaihettumisvyöhyke ainakin itäisem-
män lugens-alalajin kanssa, mutta risteyty-
mistä tapahtuu ilmeisesti myös läntisemmän 
baicalensis-alalajin kanssa. Helpoiten leucop-
sis-alalajin yksilöt ovat sotkettavissa nimen-
omaan baicalensis-alalajiin. Pienistä rinnan 
sivun ja otsan värityksen epätyypillisemmis-
tä piirteistä huolimatta Lahden linnun katsot-
tiin sopivan hyvin leucopsis-alalajiin (tarkem-
min kuvatekstissä), ja se eroaa selkeästi myös 
tyypillisimmistä lugens- tai baicalensis-ristey-

mätyypeistä. Alalaji eroaa keskimäärin myös 
baicalensiksesta äänen perusteella, ja myös 
Lahden linnusta saatu äänimääritys tuki leu-
copsis-määritystä. Havainnosta on julkaistu 
yksityiskohtaisempi artikkeli (Lehikoinen & 
Huh tinen 2016). 

Västäräkki Motacilla alba yarrellii
(0, 29, 1) = 30 (1, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0)

HARViNAisuusHAVAiNNot 2015

Leucopsis-alalajin västäräkki Lahdessa. Lintu on määritettävissä nuoreksi vaihtumattomien kuluneempien kahden lyhyimpien tertiaalien sekä  
ruskeiden käsisulkien perusteella. Linnun kaikki vaihtuneet isot peitinhöyhenet ovat leveälti valkoiset mikä sopii huonosti mm. baicalensis- ja nimi-
alalajille. Laajalti valkea silmän ympärys sekä melko pieni rinnan keskelle keskittynyt musta rintalaikku ovat myös tyypillisiä leucopsiksen tunto-
merkkejä. Yläperä ja selkäpuoli olivat myös tummempia kuin baicalensis- ja nimialalajilla, ja selkäpuolelle muodostuneet tummat pitkittäisviirut 
kertovat, että selkä tummuu vielä myöhemmin pesimäkautta edeltävän sulkasadon ja kulumisen myötä. Lintu poikkeaa kuitenkin klassisesta tämän 
ikäluokan leucopsis-alalajin yksilöstä otsan ja rinnan sivujen kuvioinnin perusteella. Tyypillisellä leucopsiksella otsa olisi vielä laajemmin valkea ja 
mustasta rintalaikusta ei lähtisi rinnan sivuille yhtä selkeitä kapeita juovia ja rintalaikku ei ulottuisi ehkä yhtä ylös. Nämä piirteet voivat kuulua  
leucopsiksen puvun vaihteluun tai sitten ne voivat olla etäisempää vaikutusta risteytymisestä jonkin toisen alalajin kanssa. Sukupuolen määritys 
ei ole mahdollista pukutuntomerkkien perusteella kaikilla nuorilla loppusyksyn linnuilla, mutta Lahden linnulla laajalti musta päälaki, melko laaja 
musta rintalaikku ja tummat viirut selkäpuolella viittaavat kaikki selkeästi koiraaseen. Naaraalla päälaki ja selkä ovat tyypillisesti harmaat ja rinta-
laikku on pienempi tai se voi jopa puuttua. A first calendar year male Amur Wagtail Motacilla alba leucopsis. Petteri hytönen, Lahti, 29.11.2015.

Syksyinen alalajin yarrellii -västäräkki. Huomaa alalajille tyypilliset tuntomerkit; musta ylä perä 
ja selkäpuoli, tummanharmaat kupeet ja isojen peitinhöyhenten leveät valkoiset reunat.  
An adult male Pied Wagtail Motacilla alba yarrellii. MArkku JA Biti oJALA, Hanko, 25.9.2015.

25.9. Hanko tallholmarna +1kv k (v) (Markku 
ojala, Biti ojala, Kari t. Haataja, Karno Mik-
kola, Pertti uusivuori).

Kolmas syyskuinen havainto maastamme, 
useimmat yarrelliit on nähty kevätmuuton ai-
kaan huhti–toukokuussa. Linnusta oli käy-
tettävissä kohtalaisen hyvät valokuvat, joista 
pystyttiin arvioimaan mm. mustan värin laa-
juus yläperän alueella.
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Välimuotoisten lintujen havainnot 
(ks. Lehikoinen ym. 2009)
(0, 12, 1) = 13 (1, 1, 0, 0, 0, 4, 1, 1, 2)
15.4. Paimio Puhdistamo +1kv k (v) (Reijo 
Vikman); 16.4.–10.6. turku Muhkuri +2kv k 
(r,v) (Esa Lehikoinen, Marketta Lehikoinen).

turun havainnon tulkitaan koskevan to-
dennäköisesti samaa yksilöä kuin edellisenä 
kesänä samalla paikalla nähty lintu.

Keltavästäräkki Motacilla flava feldegg
(5, 15, 2) = 22 (0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)
9.5. uusikaarlepyy sandören +1kv k (v) (Hå-
kan Johansson, Herman Mård, tony Mård, 
Mikael snellman ym.); 22.5. Hailuoto Pate-
lanselkä +1kv k (v) (Juha Markkola).

Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos
(1, 33, 1) = 35 (1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 2)
5.7. Kangasala Kangasalan lintuasema +1kv 
(r,v) (Vesa tuominen, Arto Jalonen, Marko Pii-
roinen, Martina Piiroinen).

Sinirinta Luscinia svecica cyanecula
(11, 26, 1) = 38 (0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1)
4.5. Lappeenranta Joutseno Kotasaari +2kv k 
(v) (timo Kosonen ym.); 23.6. Haapajärvi ok-
sava k (v) (Jukka Österberg).

Lappeenrannan linnun rengas luettiin ja 
todettiin samaksi kuin edelliskesänä samalla 
paikalla rengastettu lintu.

Arotasku (Oenanthe isabellina)
(0, 25, 2) = 27 (0, 2, 0, 1, 2, 4, 0, 2, 3)
8.6. iisalmi sourunsalo (v) (tarmo Huttunen); 
4.10. Joroinen Korvenkylä 1kv (v) (Harri Miet-
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Kuva 1. Nunnataskun vuodenaikaisesiintyminen Suomessa. Nunnataskut eivät tyypillisesti viivy 
pitempään havaintopaikalla. The timing of Pied Wheatear oenanthe pleshanka observations. 
Blue bars indicate newly found birds and orange bars long-stayers.

Nuori nunnatasku, joka on määritettävissä iälleen juvenaalisten kuluneiden kyynärsiiven isojen ja käsisulkien peitinhöyhenten sekä siipisulkien 
perustella. Linnun ulkonäkö viittaa naaraseen, mutta sukupuolenmäärityksestä pidättäydyttiin nuoren koiraan mustien kurkkuhöyhenten  
keskustoiden voidessa peittyä vaaleiden höyhenten kärkien alle. A first-calendar year Pied Wheatear oenanthe pleschanka. Petri kuhno, Hollola, 
25.10.2015.

tinen, sari Miettinen, Yrjö olkkonen, Heikki 
Pentikäinen, Hannu Räsänen).

Nunnatasku Oenanthe pleschanka
(0, 45, 1) = 46 (0, 0, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1)
25.–28.10. Hollola Laitiala 1kv (v) (Pekka 
saikko, Kari Reinikainen, Rauno Kosonen, 
Jorma Heinonen).

Nunnataskuhavainnot painottuvat edel-
leen vahvasti lokakuun loppupuolelle (kuva 

1), vaikka lajista onkin kaksi kesähavain-
toa: 12.6.2004 ja 11.8.2013 (molemmat 
+2kv koiraita). Ruotsissa nunnatasku on ha-
vaittu 37 kertaa (soF 2016) ja Virossa kak-
si kertaa (EoÜ 2016) vuoden 2014 lop-
puun mennessä. Ruotsin havainnot pai-
nottuvat myös vahvasti lokakuulle, mut-
ta yksi lintu on viipynyt tammikuuhun asti 
ja keväältä puolestaan on kaksi havaintoa  
toukokuussa. 
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Mustakaularastas Turdus atrogularis
(5, 45, 4) = 54 (1, 4, 2, 5, 2, 2, 4, 1, 1)
21.1.–3.2. Hamina Ruotsinkylä 2kv n (v) 
(Eero Hietanen ym.); 30.3. Helsinki Kaivo-
puisto k (tom Nordblad); 23.–30.10. ina-
ri ivalo kk 1kv n (v) (Juhani Honkola, Ritva 
Honkola ym.); 31.10. Parainen utö +1kv k (v) 
(Jorma tenovuo, Ville-Veikko salonen, Mikko 
Järvinen, Marko Dahlman ym.).

Varsin runsas esiintyminen. Monina vuosi-
na havainnot ovat talvikuukausilta, mutta nyt 
havaittiin yksi yksilö keväällä ja kaksi loka-
kuussa.

Haminan linnulla todettiin sekä maastossa 
että valokuvissa varsin runsaasti oranssinrus-
ehtavaa sävyä pyrstösulissa. Lähtökohtaises-
ti mustakaularastaalla ei pitäisi olla oranssia 
pyrstössä, vaan se viittaa paremminkin (aiem-
min samana lajina pidetyn) punakaularastaan 
Turdus ruficollis tai ruosterastaan T. naumanni 
vaikutukseen linnun perimässä. Natural His-
tory Museumin, tring, kokoelmissa olevien 
läntisimpien mustakaularastaiden pyrstössä ei 
yleensä ole oranssia sävyä, mutta sen määrä 
ja osuus linnuista kasvaa lajin esiintymisalu-
eella itään päin mentäessä. Jo huomattavasti 
ennen punakaularastaan esiintymisalueen al-
kua isolla osalla, jopa valtaosalla, mustakau-
larastaista on jonkin verran oranssia sävyä 
pyrstössä, monilla yksilöillä jopa enemmän 
kuin Haminan linnulla. RK päätyi julkaise-
maan Haminan linnun mustakaularastaana, 
mutta tietämyksen lisääntyminen rastaiden 
vaihtelusta siperian eri osissa saattaa tuoda 
tulevaisuudessa lisävalaistusta tämänkin yksi-
lön määritykseen. 

Hernekerttu Sylvia curruca blythi 
(0, 0, 1) = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
1.–29.12. tuusula Jokela 1kv (r,v,ään,hnäyte) 
(Juha Honkala, Jarkko santaharju, sini-Ma-
ria tuomivaara, Mika Bruun, Janne Koskinen 
ym.).

suomen ensimmäinen havainto tästä si-
perialaisesta hernekertun alalajista! Herne-
kertun itäisten ja kaakkoisten alalajien syste-
matiikka ei ole vielä toistaiseksi vakiintunut, 
mutta useimmissa lähteissä blythi tunnuste-

taan omaksi alalajikseen, joka esiintyy tai-
gavyöhykkeellä nimialalajin itäpuolella (yh-
teenveto: olsson ym. 2013). tuusulan yksi-
lön määritys varmistui DNA-näytteestä, joka 
analysoitiin oulun yliopiston Eläinmuseolla. 
Aiemmin suomesta tunnetaan havainto hali-
modendri-alalajista (6.–7.11.1994 Hanko) ja 
lisäksi Raumalla 2009 talvehtinut yksilö kuu-
lui johonkin itäisistä alalajeista blythi/halimo-
dendri/margelanica (Lehikoinen 2015a, Väi-
sänen ym. 2015). 

Alalajin blythi hernekertut ovat hyvin samannäköisiä kuin Suomessa pesivät nimialalajin  
hernekertut. Suurimmat erot ovat siipikaaviossa ja yläpuolen värisävyissä. Siipi on pyöreämpi 
(2. uloin käsisulka on pitempi) sekä yleisväri on vaaleampi ja selkä ruskeampi kuin meikä läisillä 
hernekertuilla. Siberian Lesser Whitethroat sylvia curruca blythi. JArkko sAntAhArJu, Tuusula, 
11.12.2015.

Haminan mustakaularastaalla on useissa pyrstösulissa vaaleanruskeaa sävyä, etenkin uloimmissa pyrstösulissa runsaastikin. Vastaavia musta-
kaularastaan esiintymisalueella kerättyjä yksilöitä on runsaasti museoaineistossa. Punakaularastaalla olisi pyrstössä vielä huomattavasti enemmän 
sävyltään oranssimpaa väriä. Black-throated Thrush turdus atrogularis. Petri vAinio, Hamina, 28.1.2015
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Itäisille rusorintakertuille tyypillisesti  
tälläkin yksilöllä rinnan punainen väri on 
syvän tiilenpunaista ja se keskittyy voi-
makkaasti kurkun ja rinnan alueelle, eikä 
jatku alavatsaan tai tällä yksilöllä edes  
kupeille. Toiseksi uloimmissa pyrstösulissa 
on itäisille linnuille tyypilliset valkoiset kii-
lat, jotka kuitenkin voivat joskus ainakin 
naarailta puuttuakin. Eastern Subalpine 
Warbler sylvia cantillans cantillans/ 
albistriata. Aki AintiLA, Hanko, 5.5.2015.

Rusorintakerttu Sylvia cantillans
(3, 30, 2) = 35 (0, 0, 3, 1, 1, 4, 3, 1, 1)
5.–7.5. Hanko uddskatan, lintuasema 2kv k 
ssp. cantillans/albistriata (v) (Aki Aintila, Jon-
ne von Hertzen, Aatu Vattulainen)

RK on käynyt läpi kaikki vanhat rusorin-
takerttuhavainnot. seuraavat havainnot on 
tulkittu itäisiksi (ssp. cantillans/albistriata) 
rusorintakertuiksi:

28.5.1981 Kirkkonummi Rönnskär k
16.5.1986 Lemland Lågskär 2kv k
15.5.1993 Lemland Lågskär 2kv k
6.5.2007 Korppoo Jurmo 2kv k
13.4.2010 Helsinki Viikki 2kv k
4.6.2011 Kokkola tankar n alalaji 
albistriata DNA-analyysin perusteella
27.4.–1.5.2013 Espoo Lukupuro 2kv k 
Lisäksi seuraavien havaintojen kohdalla 

on tapahtunut muutoksia sukupuolen ja/tai 
ikämäärityksen suhteen:

30.5.1968 Korppoo Jurmo +2kv n (v) on 
aiemmin hyväksytty koiraana.

29.5.1985 Lemland Lågskär n, aiemmin 
julkaistu ilman sukupuolimääritystä.

Edelleen tutkittavaksi jäävät kaksi mahdol-
lisesti läntisiä alalajeja koskevaa havaintoa.

Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola
(0, 57, 1) = 58 (0, 2, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 7)
13.7. Pori Reposaari +1kv (r,v) (ilm. RK).

Tiltaltti Phylloscopus collybita collybita
(0, 25, 9) = 34 (1, 1, 0, 1, 4, 6, 6, 2, 4)
25.5.2011 Parainen Jurmo (r,v) (Jyrki Norma-
ja); 14.5.2014 Hanko uddskatan lintuasema 
2kv k (v,hnäyte) (Petteri Lehikoinen, Heikki 
Karimaa, Markku Vakiala ym.); 3.10.2014 
Kokkola tankar (r,v,hnäyte) (Roni Väisänen, 
Kaisa Välimäki); 8.11.2014 Parainen Jurmo 
1kv (v,hnäyte) (Petteri Lehikoinen, sebastian  
Andrejeff, Roni Väisänen, Kaisa Välimäki 
ym.); 24.4. Parainen Jurmo (r,v) (Jyrki Nor-
maja, Jari Helstola, timo K. Palomäki, tomas 
swahn); 9.5. Hanko uddskatan lintuasema 
(r,v,hnäyte) (Petteri Lehikoinen, Jarkko san-
taharju, Kari soilevaara, Jonne von Hertzen 
ym.): 17.5. Hanko uddskatan lintuasema 
(r,v,hnäyte) (Aleksi Lehikoinen ym.); 17.–22.5. 
Lemland Lågskär (r,v,hnäyte) (Jarkko santa-
harju, Jari Helstola, Eeva-Liisa Korpela, Joona 
Lehtomäki, Jenni Leppänen, Kaisa Välimäki); 
21.5. Lemland Lågskär 2kv (r,v,hnäyte) (Jarkko 
santaharju, Eeva-Liisa Korpela, Joona Lehto-
mäki, Jenni Leppänen, Kaisa Välimäki); 21.5. 
Lemland Lågskär 2kv (r,v) (Jarkko santaharju, 
Jari Helstola, Eeva-Liisa Korpela, Joona Lehto-
mäki, Jenni Leppänen, Kaisa Välimäki); 30.5. 
Hanko uddskatan lintuasema (r,v,hnäyte) 
(Aleksi Lehikoinen ym.); 31.5. Hanko 
uddskatan lintuasema (r,v,hnäyte) (Aleksi Le-
hikoinen ym.); 12.10. Lemland Lågskär +1kv 
(r,v,hnäyte) (Jarkko santaharju, tapio Aalto, 
Matti Koivula, Jenni Leppänen ym.).

Mitokondrionaalisen DNA:n testaamisen 
myötä mittoihin ja ulkonäköön perustuvan 
määrityksen voitiin katsoa olevan luotettavaa 
tiltaltin nimialalajin määrityksessä. Näin ol-
len kaikki pöydällä olleet havainnot käsiteltiin 
uusien hyväksymiskriteerien myötä (ks. tar-
kemmin Väisänen ym. 2015). Alalajin määri-
tys pitää perustaa – mielellään perimän kans-

sa – useisiin siipikaavion sekä nilkan ja no-
kan mittoihin. Dean & svensson (2005) ovat 
esittäneet määritystä auttavan laskukaavan. 
Vaikka ääriyksilöt voidaan luultavasti määrit-
tää pelkän ulkonäön perusteella, ovat alalajit 
abietinus ja collybita hyvin samanlaisia ja erot 
ulkonäössä keskimääräisiä. sen vuoksi ulko-
näköön perustuvia ilmoituksia ilman tärkeitä 
mittoja ei ole hyväksytty. samasta syystä ul-
konäön vaatimuksia ei ole pidetty kovin kor-
keina, mutta etenkin syksyisten lintujen tulee 
näyttää siksi oikealta, että ne voidaan erottaa 
mitoiltaan samankaltaisesta alalajista tristis.

Tiltaltti Phylloscopus collybita tristis
(0, 113, 4) = 117 (1, 2, 5, 6, 1, 7, 14, 5, 4)
13.9. Hailuoto itänenä (v) (Juha Markkola); 
23.9. Pori toukari (r,v) (ilm. RK); 13.10. oulu 
oulunsalo Kempeleenlahti (r,v) (ilm. RK); 

30.12. Parainen Jurmo (v) (Valtteri salonen, 
sebastian Andrejeff, Paul Boijer, Lassi Kan-
gasmäki).

Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei
(2, 65, 1) = 68 (0, 3, 5, 3, 0, 6, 6, 3, 4)
24.10. Helsinki Pohjoisranta (v,ään) (Heikki 
Karimaa, Petteri Lehikoinen, Jonne von Hert-
zen ym.).

Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus
(3, 87, 7) = 97 (1, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 5)
26.9. Parainen utö (ismo Hyvärinen, Ville-
Veikko salonen, ilkka Laiho, seppo sällylä 
ym.); 29.9. Luvia säppi (Kari Mäntylä, Juha 
Niemi ym.); 4.10. Parainen Jurmo (v) (tom 
Lindroos, Hannu Kormano, Rauli Lumio, Jou-
ko Lunden ym.); 11.10. Kirkkonummi Rönn-
skär (r,v) (seppo Niiranen, Arto Aaltonen, 
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Noora Andersson, Mikko Louko, Lauri Mä-
enpää ym.); 16.10. Lemland Lågskär (tapio 
Aalto, soili Leveelahti, Jarkko santaharju, Kar-
no Mikkola, Matti Koivula ym.); 18.10. My-
nämäki Mietoinen (r,v) (timo Elovaara, Jukka 
sillanpää, Rolf Karlsson, Kimmo Jarpa ym.); 
23.–26.10. Varkaus Päiviönsaari (r,v,ään) 
(timo immonen, Heikki Pentikäinen ym.).

seitsemän yksilöä on toiseksi paras vuosi-
summa kautta aikain. Vain vuonna 1987 on 
nähty enemmän, yhdeksän yksilöä. Viimeis-
ten 15 vuoden aikana (2001–2015) suomessa 
on havaittu keskimäärin vuosittain 2,2 yksi-
löä. syyskuussa on havaittu vain kymmenen 
lintua, joista varhaisin 25.9.2014 Joensuussa. 
Ruotsissa on havaittu yhteensä 113 yksilöä 
vuoden 2014 loppuun mennessä (soF 2016). 

Kuva 2. Punapäälepinkäisen vuodenaikaisesiintyminen Suomessa. Lajille on tyypillistä, että yk-
silöt voivat viipyä samalla paikalla pitempään. The timing of Woodchat Shrike Lanius senator 
observations. Blue bars indicate newly found birds and orange bars long-stayers.

Ruskouunilinnulla oli erinomainen vuosi. Lajin tunnistaa hyvin samankaltaisesta siperianuuni-
linnusta mm. seuraavista tuntomerkeistä: silmäkulmajuova on edestä valkea ja takaa ruskea  
eikä päinvastoin, jalat ovat tummemmat, nokka terävämpi, yleisväri sekä selkä- että vatsa-
puolella ruskeampi ja kutsuääni on kuiva taksaus (ei maiskaus). Dusky Warbler Phylloscopus 
fuscatus. hArri Miettinen, Varkaus, 24.10.2015.

Lisäksi laji ilmoitettiin nähdyn naapurimaas-
samme neljästi 6.–30.10.2015 (havainnot tar-
kastamattomia; www.tarsiger.com).

Tulipäähippiäinen Regulus ignicapilla
(1, 39, 1) = 41 (0, 0, 1, 1, 0, 4, 3, 2, 4)
15.11. Korsnäs södra Björkö (v) (Aarne Lah-
ti, Kari Kuokkanen, Esko Muurimäki, Harry 
seppälä).

Viitatiainen Poecile palustris
(n. 6, 252, 2) = 
n. 260 (0, 0, 1, 0, 180, 28, 2, 2, 5)
11.10.2010 sipoo Granö 3 (Hannu tamme-
lin, ilm. teemu Lehtiniemi); 25.10.2014–8.3. 
Kotka Laajakoski (v) (Ari Eerola ym., ilm. Ari 
Vuorio); 26.9. Kajaani Kuurna (v) (Juha Man-

nermaa); 16.10. Loviisa Lehtinen (v) (Markus 
Keskitalo).

Kotkan lintu on julkaistu jo vuoden 2014 
katsauksessa.

Punapäälepinkäinen Lanius senator
(7, 21, 5) = 33 (0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2)
21.9.1975 Lemland Lågskär 1kv ssp. senator 
(r,v) (Hannu tammelin, olavi Hildén, Pekka 
Puhjo, Jörgen Palmgren, Eero Haapanen); 
15.–23.10.1979 Korppoo Jurmo 1kv ssp. se-
nator (r,v) (Esko Gustafsson, Jukka saario); 
21.6.–1.7. inkoo Billskog +1kv k ssp. senator/
niloticus (v) (Petri Hasunen, Petteri Hytönen 
ym.); 27.6.–5.7. Pori Pietniemi +1kv n ssp. 
senator/niloticus (v) (tapani Lilja ym.); 11.–
16.7. Liperi Ristonkangas 2kv n ssp. senator/
niloticus (v) (Vesa Jouhki, Päivi Niinimäki); 
22.7.2015 Helsinki Haltiala 2kv ssp. senator/
niloticus (v) (Pekka Malinen ym.); 21.9. ilma-
joki Alajoki 1kv ssp. senator (v) (Mauri Korpi).

Ennätysesiintyminen, peräti viisi havain-
toa, joista neljä kesäistä! RK:n hyväksymien 
havaintojen valossa lajin tärkein esiintymis-
ajankohta suomessa on nimenomaan kesä-
kuun lopulta heinäkuun loppuun (12 havain-
toa), etenkin kun huomioidaan, että kesäret-
keily on vähäisempää muuttokausiin verrat-
tuna. Muut havaintoajankohdat suomessa 
ovat toukokuu, etenkin kuun loppupuolis-
ko (8 havaintoa), sekä loppusyksy syyskuun 
puolivälistä lokakuulle (6 havaintoa; kuva 2). 
tuoreiden havaintojen lisäksi RK käsitteli li-
säksi kaksi vanhaa valokuvin dokumentoi-
tua syyshavaintoa nuorista linnuista tuoreen 
kirjallisuuden perusteella (Rowlands 2010a). 
Molemmat linnut paljastuivat kuvien perus-
tella nimialalajin linnuiksi. Edellisessä katsa-
uksessa hyväksytyn nuoren niloticus-alalajin 
havainnon lisäksi syksyltä on nyt kolmen hy-
väksyttyä havaintoa nuorista nimialalajin yk-
silöstä. syksyisten nuorten lintujen määrityk-
sestä on tekeillä artikkeli Linnut-lehteen.

Nokivaris Corvus corone corone
(1, 46, 3) = 50 (4, 4, 2, 1, 1, 4, 3, 6, 4)
6.5.2013 Parainen utö (Jussi s. Jauhiainen, 
Kimmo Kuusisto, Jarmo t. Koistinen, ilkka 
Vieno); 11.1. Espoo Ämmässuo (v) (Jarkko 
santaharju, Heikki Karimaa, Petteri Lehikoi-
nen); 3.4. Hailuoto Rytijärvi (v) (Juha Mark-
kola, Maija Aalto, Pekka Roine, Veijo Nissilä); 
17.–18.5. Lemland Lågskär +2kv (v) (Jarkko
santaharju, Jari Helstola, Kaisa Välimäki, Jen-
ni Leppänen, Joona Lehtomäki, Eeva-Liisa
Korpela); 22.5.–4.1.2016 Hailuoto (v) (Juha 
Markkola, Maija Aalto, Veijo Nissilä, Petri 
Hottola ym.).

Hailuodon havaintojen tulkitaan koskevan 
todennäköisesti samaa yksilöä.

Nokivaris x varis 
Corvus corone corone x C. c. cornix
(0, 22, 7) = 29 (3, 0, 0, 4, 0, 2, 1, 1, 4)
6.12.2014–18.2. imatra imatrankoski (v) (ilm. 
RK); 25.2.–8.4.2014 Pori Preiviiki (v) (ilm. 
RK); 25.12.2014 Köyliö Hallavaara (v) (ilm. 
RK); 24.1.–21.12. ulvila Mynsteri 6 (v) (ilm. 
RK); 8.11.–29.12. imatra imatrankoski (v) 
(ilm. RK); 31.12.–11.1.2016 Valkeakoski Kär-
jenniemi (v) (ilm. RK).
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Varis ja nokivaris vaihettuvat verraten ka-
pealla mutta läpi Euroopan ulottuvalla noin 
2400 km mittaisella kohtaamisvyöhykkeellä 
ja välimuotoisia lintuja on havaittu lähes va-
riksen vaaleanharmaista yksilöistä aina lähes 
kokomustia nokivariksia muistuttaviin lintui-
hin (Haas 2008). Vaaleimmat välimuotoiset 
varisyksilöt eroavat tavallisista variksista ai-
noastaan mustahkojen pyrstön alapeitinhöy-
henten perusteella, kun taas tummimmat vä-
limuotoiset eroavat kokomustista nokivariksis-
ta vain aavistuksen harmaasävyisen vatsan ja 
etuselän perusteella. Näin ollen vaikeimpien 
välimuotoisten, esimerkiksi useamman su-
kupolven ”risteymien”, erottaminen maasto-
olosuhteissa puhtaista yksilöistä saattaa olla 
ylivoimaisen hankalaa. 

suomessa pukutuntomerkeiltään eriastei-
sia välimuotoisia yksilöitä havaitaan satunnai-
sesti, mutta erityisesti satakunnassa on viime 
vuosikymmeninä havaittu useampia variksen 
ja nokivariksen välisiä sekapesintöjä, joiden 
seurauksena hybridipoikueita sekä niiden 
jälkeläisiä on alettu havaita Länsi-suomessa 
säännöllisemmin. 

imatran lintu on julkaistu jo vuoden 2014 
katsauksessa ja syksyn 2015 havainnon tulki-
taan koskevan todennäköisesti samaa yksilöä.

Mustapääsirkku Emberiza melanocephala
(0, 19, 2) = 21 (0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0)
3.–22.6. Kuusamo Hänninen k (v) (ilm. RK); 
heinäkuu 2015 Vaasa sundom k (v) (ilm. RK).

Harmaasirkku Emberiza calandra
(23, 67, 4) = 94 (3, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 0)
12.–19.5. inari ivalo kk (v) (Juhani Honkola, 
Ritva Honkola ym.); 15.–16.5. Kökar Karlby 
(v) (Arto Keskinen, Anne Keskinen, Aino Kes-
kinen, Jari Helstola); 25.5. Parainen utö (v) 
(Jorma tenovuo, Kimmo Kuusisto, ilkka Vie-
no, Jari Lagerroos ym.); 5.9.–19.10. Hyvinkää 
Kytäjä (v) (Jarmo Pirhonen ym.).

Variksen ja nokivariksen välimuotoiset yksilöt voivat muistuttaa kumpaa tahansa emoa tai 
olla pukutuntomerkeiltään jotain niiden välistä. Pukutuntomerkeiltään ääriyksilöiden koh-
dalla voi kyse olla myös takaisinristeytymisestä. Vaaleimpien yksilöiden tapauksessa, kuten 
ylemmässä kuvassa, kannattaa ruumiinhöyhenten keskimääräisen tummuuden lisäksi huo-
mata pyrstön alapeitinhöyhenten tummanharmaat keskustat, epäselvärajainen ja alemmas 
niskaan ulottuva musta huppu, selkähöyhenten ruodin ympärille leviävät tummanharmaat 
alueet sekä erityisesti hartiahöyhenten laajemmin tummanharmaat keskustat. Tällainen yk-
silö voi jäädä huomaamatta varisten joukosta. Alemmassa kuvassa oleva erittäin tumma 
yksilö sen sijaan on helposti sekoitettavissa puhtaaseen nokivarikseen, mutta yksityiskohtai-
semmassa tarkastelussa voidaan huomata varikseen viittaava mustaan rintalaikkuun kont-
rastoituva aavistuksen harmahtava vatsapuoli, joka on parhaiten hahmotettavissa kupeiden 
takaosassa. Toisaalta likaantunut varis voidaan sulkea pois terävärajaisesti harmaareunuk-
sisten hartiahöyhenten ja laajasti harmaakärkisten pyrstön alapeitinhöyhenten perusteella, 
joita kuitenkin tästä kuvasta on vaikea arvioida. Hybrid Carrion x Hooded Crows Corvus 
corone corone x C. c. cornix. henry Lehto, Ulvila, 8.8.2015 (yllä), Jukka Jantunen,  
Imatra, 11.2.2015 (alla).
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Harjakoskelo x uivelo 
Mergus cucullatus x Mergellus albellus
(0, 0, 1) = 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
11.–18.10.2014 Eckerö torp k (v) (Rami 
Lindroos, Mia Rönkä)
suomen ensimmäinen havainto tästä harvi-
naisesta risteymätyypistä. Lintu oli havainto-
aikana sulkimassa ruskeapäisestä peruspuvus-
ta mustapäiseen juhlapukuun. Havaitulla yk-
silöllä oli harjakoskelomainen pitkä ja kapea 
nokka ja punaruskeasta matanmustaan vaih-
tuva pää, jossa takaraivossa pieni valkoinen 
laikku, joka kuitenkin suppeampi kuin puh-
taalla koiras harjakoskelolla. uiveloon viittaa-
via tuntomerkkejä olivat mm. tumma silmä ja 
siiven kuviot (laaja valkea laikku siiven ylä-
pinnan peitinhöyhenissä).  

Hylätyt havainnot
Rejected records

Amerikanhaapana x haapana Anas ameri-
cana x A. penelope 16.4. Kankaanpää Kyy-
närjärvi k (v,video); Punapäänarsku Netta 
rufina 13.9.2009 Juva Hatsola n-puk; Rus-

kosotka Aythya nyroca 25.8.2014 oulu Hä-
meenjärvi 3 (v); Amerikanmustalintu Me-
lanitta americana 1.5. Pyhtää Ristisaari E; 
Pilkkaniska Melanitta perspicillata 7.5. När-
piö stångrund N; Karimetso Phalacrocorax 
aristotelis 24.10. Luvia Pohjankalliot 1kv (v); 
Arokotka Aquila nipalensis 4.8. Masku Hu-
mikkala; Isohaarahaukka Milvus milvus 16.4. 
Vantaa Myllymäki NW; 16.4. Vantaa seutula 
NW; Liitohaukka Elanus caeruleus 9.5. Ha-
mina Hevossaari W; Hietakurki Grus cana-
densis 29.3. Kristiinankaupunki Härkmeri; 
Neitokurki Grus virgo 11.7. Pyhäjoki Hanhi-
kivi sW; Pikkutrappi Tetrax tetrax 6.9. Pyhtää 
Länsikylä; Mustanmerenlokki Larus melano-
cephalus 29.9. Pyhäjoki Parhalahti 1kv s; 
Grönlanninlokki Larus glaucoides 8.3. Kusta-
vi Pohjolanniemi 2kv NE; Vihermehiläissyö-
jä Merops persicus 19.6. Pöytyä Rahkio (v); 
11.7. Pori Mäntyluoto; Töyhtökiuru Galerida 
cristata 9.10. Kotka Kaarniemi; Mongolian-
kirvinen Anthus godlewskii 11.–13.11. Parai-
nen utö (v); Taigakirvinen Anthus hodgsoni 
11.10. Luvia säppi (ä); 18.10. Maarianhami-
na strandnäs; 29.10. oulu Haukipudas Kel-
lo; Tiltaltti Phylloscopus collybita 24.9. Espoo 
Laajalahti 1kv ssp. collybita (r,v); 5.10. Rai-
sio Kaanaanranta ssp. tristis (v); 20.–21.10. 

Parainen utö ssp. tristis; 29.10. Parainen Jur-
mo ssp. tristis; 12.11. Parainen Jurmo ssp. 
tristis; Lapinuunilintu Phylloscopus borealis 
8.7.1983 Kuhmalahti Vehkajärvi (r); Viitati-
ainen Poecile palustris 24.10. Hämeenlinna 
Ahvenisto; Isolepinkäinen Lanius excubitor 
homeyeri 23.10.2011 uusikaarlepyy Bådavi-
ken (v); 9.4.2012 Eurajoki Kalla (v); 1.1.2013 
Äänekoski Äänmäki; 18.–23.11.2013 Kaarina 
Rauvola (v); 21.4.2014 tornio (v); 8.9.2014 
Parikkala siikalahti; Mustapääsirkku Emberi-
za melanocephala 31.5. iisalmi itikka k (v); 
Kultasirkku Emberiza aureola 24.5. Hanko 
santala; 13.7. Parainen Lilltervontie; Har-
maasirkku Emberiza calandra 8.5. toivakka 
Kankainen. 

Aikaisemmin hyväksytyt ja uusinta-
käsittelyssä hylätyt havainnot
Previously accepted records,  
now rejected

Isolepinkäinen Lanius excubitor homeye-
ri 23.10.1993 Kristiinankaupunki skaftung 
+1kv (r,v); 2.10.1998 Lemland Lågskär +1kv 
(r,v); 30.10.1998 Joensuu Höylas +1kv (r,v).

Isolepinkäinen Kaarinassa marraskuussa 2013. Kuvan yksilöllä on useita isolepinkäisen alalajiin homeyeri liitettyjä piirteitä: laajalti valkoista käsi- 
ja kyynärsulissa, pyrstösulissa paljon valkoista kaikkien sulkien tyvellä ja kaksi ulointa lähes kokonaan valkoiset, suuret valkoiset hartialaikut, sekä 
paljon valkoista silmäkulmajuovassa ja otsassa. Tämän hetkisillä tiedoilla tällaisia yksilöitä ei voida kuitenkaan varmasti erottaa nimialalajin ääriyk-
silöistä tai mahdollisista vaihettumavyöhykkeen linnuista. Muodon ‘leucopterus’ määritys saattaisi harvinaisuuskontekstissakin olla mahdollista, 
mutta Suomesta ei sellaisista tunneta havaintoja. Kyseisellä muodolla on vielä enemmän valkoista siivellä ja jopa kolme ulointa pyrstösulkaparia 
kokonaan valkoiset. Nämä kuvat osoittavat myös minimitason, jolla mahdollinen leucopterus-yksilö pitäisi pystyä dokumentoimaan. Great Grey 
Shrike Lanius excubitor possibly showing characters of subspecies homeyeri. Ari kuuseLA, Kaarina, 23.11.2013.
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Summary:  
Rare birds in Finland in 2015
■ this report of the Finnish National Rarities 
Committee reports all accepted records for the 
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der consideration and will be published in the 
following reports. Records of birds in different 
categories and rejected records are listed sepa-
rately. the details included for each record are: 
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one, other details if known (kv=calendar year, 
jp=adult breeding plumage, tp=winter plum-
age, 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 
2014, 74% were supported with such “hard 
evidence”), W (=west) etc. refers to migrat-
ing birds and their flying directions of migrat-
ing birds.. the three numbers in brackets after 
each species name give the total number of in-
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(2) in the period 1975–2014 and (3) in 2015, 
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number of individuals and then nine numbers 
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A: Kumlien’s Gull Larus glaucoides kumlieni, 
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Lisäykset ja korjaukset
Additions and corrections

Viitatiainen
Poecile palustris
Päivämäärälisäyksiä vanhoihin havaintoi-
hin. suluissa aiemmin julkaistut päivämää-
rät: 24.10.–5.11.2010 Kajaani Pyykönpuro 
2 (24.10.2010); 24.10.–3.11.2010 Kajaani 
Kylmä tuiskutie 1 (24.10.2010); 26.10.2010–
4.4.2011 Kajaani Variskangas tilhitie 2 (26.–
30.10.2010); 5.12.2010–5.1.2011 Kajaani 
Nakertaja särkilahdentie 3 (5.12.2010).

Käsittelyssä olevat havainnot
Records still under consideration
Sepelhanhi Branta bernicla 28.–29.7. Vöyri 
Hällgrund ssp. nigricans (v); Pikkukotka Aq-
uila pennata 8.9. Helsinki Vuosaari ad ENE; 
Kalatiira Sterna hirundo 28.5.2010 Pori Yyte-
ri ssp. longipennis (v); 26.5. Helsinki Pihlaja-
saari ssp. longipennis (v); Keltavästäräkki Mo-
tacilla flava 9.10. Mustasaari Västra Norrskär 
(v); Sepeltasku Saxicola maurus 4.10. Kristii-
nankaupunki trutklobbarna 1kv k ssp. stejne-
geri (r,v,hnäyte); Vaaleakultarinta Iduna palli-
da 8.10. Rovaniemi Kirkkolampi (v); Tiltalt-
ti Phylloscopus collybita 17.5.2010 Helsinki 
santahamina ssp. tristis (v,video); 14.5.2013 
Pyhtää Ristisaari ssp. tristis (v); 19.5.2013 
Hanko uddskatan lintuasema ssp. tristis 
(v,video); 25.5.2013 Kirkkonummi Pampska-
tan ssp. tristis (ään); 30.5.2013 Loviisa Asps-
kär ssp. tristis (r,v); 1.–2.6.2013 Lemland Låg-
skär ssp. tristis (v,ään); 2.6.2013 Rauma Kyl-
mäpihlaja ssp. tristis (ään); 6.6.2013 Pyhäjo-
ki Parhalahti ssp. tristis (ään); 6.6.2013 Luoto 
Öuran ssp. tristis (v,ään); 13.6.2013 Lemland 
Lågskär ssp. tristis (v,video); 27.6.2013 Lem-
land Lågskär ssp. tristis (ään); 16.10.2013 Es-
poo Laajalahti ssp. tristis (v); 20.5.2014 sii-
kajoki Varessäikkä ssp. tristis; 24.5.2014 Pori 
iso-Enskeri ssp. tristis (v, ään); 31.5.2014 
Lappeenranta Vihtolantie ssp. tristis (v,ään); 
8.6.2014 Kajaani seppälä 2kv k ssp. tristis 
(r,v,hnäyte); 8.5. Virolahti Vilkkiläntura ssp. 
tristis (ä); 30.5. Parainen Jurmo ssp. tristis 
(video,ään); Valkopäätiainen Cyanistes cya-
nus 1.11. Espoo Laajalahti; 22.11.–29.2.2016 
Helsinki Fastholma (v); 27.–29.11. saarijärvi 
Kolkanlahti (v); 19.–20.12. Kontiolahti Pun-
tarikoski (v); Valkopäätiainen x sinitiainen 
Cyanistes cyanus x C. caeruleus 18.–26.2. 
Haapajärvi Koivuhaka (v); 19.–20.3. Rauta-
vaara Marjomäki (v); Isolepinkäinen Lanius 
excubitor 30.10.–8.11.2009 Länsi-turunmaa 
utö ssp. sibiricus (v); 6.12.2009–13.1.2010 
Helsinki seurasaari ssp. sibiricus (v); 17.2.–
11.3.2012 Mäntyharju Varpanen ssp. sibiri-
cus (v); 22.2.–23.2.2013 Kirkkonummi Böle 
ssp. sibiricus (v); 17.11.2014 Luvia säppi 
ssp. sibiricus (v); Mäntysirkku Emberiza leu-
cocephalos 11.–15.11.2006 oulainen Piips-
järvi 1kv n (v); 21.10.2007 Kokkola Öja 1kv 
n (v); 25.1.–16.2.2012 Paimio Vartsalo n (v); 
8.2.2014 Hamina uusi-summa (v); Mänty-
sirkku x keltasirkku Emberiza leucocephalos 
x E. citrinella 11.2.2001 Kangasala Herttua-
la (v); 26.–27.4. Joensuu Eno siikavaara k (v).


