Päivänpinnojen kerääminen on
hyvin tarttuvaa. Mieleen tulee Ismo
Lahtonen, jolta vuosia sitten eräänä
päivänä Kaarinan Rauvolassa kysyimme hänen tultuaan paikalle pitkospuita pitkin Turun puolelta, oliko
matkalla yhtään fasaania. ”Emmä nii
tavallissi lajej kato” oli nopea vastaus.
Kun kului vuosi, tuli Ismo vastaan
kysyen ”Ei missä fasaani olis?” Tartunta oli käynyt ja tauti on kroonista. Ismokin on pitkän lintumiesuransa aikana kirjannut tunnollisesti
lintuhavaintonsa ja niinpä hänelläkin on päivänpinnojen määrä aivan
eri luokkaa kuin minulla.
On osoittautunut, että päivänpinnojen keräily on varsin laajalle
levinnyt harrastus. Monet tekevät
sitä hissukseen muille mainitsematta. Vaarana on päivänpinnakerääjäksi paljastuminen, jos tulee havaituksi tavallisen lintulajin oleskelupaikalla useana päivänä. Turhaa on
yrittää kiemurrella irti väittämällä
muka tulleensa paikalle vain kuvatakseen linnun jossakin erikoisessa
asennossa tai ympäristössä tai jotakin muuta yhtä läpinäkyvää. Itse
olen avoimesti myöntänyt päivänpinnahömpötykseni, suonut muiden nauraa kustannuksellani ja samalla tartuttanut tätä tautia lähimmäisiinikin. Kärkimiestä minusta ei
tullut, mutta se ei ole tärkeää. Tärkeämpää on päivänpinnalistaamisen tuottama ilo. Esimerkkinä tästä
kaksi kaverusta, jotka tekivät retken
Utöön. Tapasin nämä erikseen retken jälkeen. Kun tiedustelin, millainen retki oli ollut, vastasi toinen,
että aika heikko, sain minä muutaman vuodenpinnan. Toinen sen sijaan vastasi innostuneena, että joo
– tosi hyvä retki, päivänpinnoja
tuli roppakaupalla. Ilon lisäksi päivänpinnakeräily antaa liikuntaa ja
raitista ilmaa motivoimalla retkeilemään joka päivä, säästä riippumatta. Ja noita pieniä juhlimisen aiheitakin tämä harrastus suo, viimeisenä
juhlan aiheena päivänpinnakeskiarvoni
nousu arvoon 100. Tämä tapahtui
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12.3.2014 kello 09.10. Tuo katkaisulaji eli päivänpinna numero
36600 oli pähkinähakki. Juhlin tapausta kahvilla kinuskikermaviinerin ja mustikkaliköörilasillisen kera.
Siis päivänpinnoja 36600. Mahtava määrä! Mutta paljonko niitä
sitten on kärkiporukalla? Lintuharrastuksen tämän osa-alueen Suomen kärjen tilanne huhtikuun 2014
alussa on tiettävästi seuraava: Kärkisijaa pitää Jörgen Palmgren 50836
päivänpinnalla, toisena on Jouko
Vuokko luvulla n. 47500, kolmonen haluaa pysytellä tuntemattomana ja neljäntenä on Leo Wallinmaa
n. 45350 päivänpinnalla. Näiden
lisäksi tiedän ainakin seitsemän, jolla on minua enemmän päivänpinnoja, ja muitakin lienee, joten vertailuajan (1.4.2014) tilanteellani
36712 en suinkaan ole kymmenen
parhaan joukossa. Tosin en näihin
päivänpinnoihin panosta sen enempää resursseja, kuin mikä tuntuu
hauskalta. Harrastushan tämä on, ei
työ tai elämän tarkoitus.
Elämässä pitää silti olla tavoitteita.
Vielä kun löytäisi pähkinänakkelin
24 päivänä, että saisi lajin täyteen!
Nakkeli on siis havaittuna nyt 342
vuodenpäivänä. Lajin pesiessä muutama vuosi sitten Ruissalossa oli nakkeliemojen mielenkiinto toukokuussa niin perheasioissa, etteivät ne ehtineet siementenkätköhommiin
kymmenenä päivänä lainkaan ja jäivät siksi näinä päivinä havaitsematta.
Kesäkuussa taas oli Ruissalossa niin
valtava mittariperhostoukkien esiintymä, että linnut nauttivat vain ylen
määrin tarjolla ollutta hyönteisproteiinia jättäen tarjotut auringonkukansiemenet ja pähkinät kokonaan
huomiotta, eivätkä siis tulleet ruokinnalle nähtäväksi. Muita tavoitteita olisi saada paras päivä kahteensataan, kun tällä hetkellä en minään
päivänä ole 190 lajia enempää havainnut. Enää ei nollan lajin päiviä
ole, mutta vielä on monta alle 60
lajin päivää. Näiden nostaminen
kuuteenkymppiin on myös yksi ta-

voite. Heikoin päivä 51 lajineen on
tällä hetkellä 25.12. Silloin on jostakin syystä lapsi- ja lapsenlapsiperheisillä vanhemmilla jotakin muutakin
ohjelmaa kuin pinnaretkeily, joten
haasteita riittää.
Niin kuin päivänpinnakeräilyssä
on aivan omat ilonsa, niin on siinä
myös aivan omat vastoinkäymisensä. Jokainen päivänpinnalistaaja
tietää, että linnuilla on ilkikurinen
tapa näyttäytyä juuri sellaisina päivinä, joina ne on havainnut jo jonakin aikaisempana vuotena, mutta
kun tulee puutepäivä, lymyävät ne
hiljaa piilossa. Ja sitten jos laji on
johonkin vuodenaikaan vain harvoin nähtynä, tulee se näytille juuri
tällaisena samaisena päivänä. Pari
esimerkkiä viimeksi mainitusta
kohdaltani kuluvalta vuodelta. Kävin bongaamassa valkoselkätikan
22.2.2014 Piikkiönlahdella. Kotiin
tultuani huomasin, että olen lajin
nähnyt vain kerran aikaisemmin
helmikuussa – ja tietysti juuri 22.
päivänä, joten harvinaisesta havainnosta ei pinnaa tullut. Samoin kävi
isokäpylinnun kanssa. Tällaisia tuli
vastaan Dragsfjärdin Ölmosissa
27.2.2014, ainoana helmikuun päivänä, jolloin laji oli jo entuudestaan
pinnana. Ja jos haluttua lintua ei
haluttuna päivänä näe, niin kuin
valitettavan usein käy, pitää osata
suhtautua asiaan Jarmo Bomanin
tapaan: Hieno homma! Nyt on hyvä syy retkeillä ensi vuonnakin tänä
samaisena päivänä! Päivänpinnoihin ei siis saa suhtautua liialla vakavuudella, niin kuin ei muuhunkaan
pinnailuun. Pitää lähteä pinnojen
perään vain silloin, kun se tuntuu
hauskalta – siis päivänpinnojen kyseessä ollessa jokaisena päivänä!
Päivänpinnalistaaminen on nastaa! Saat saalista joka päivä, myös
raitista ilmaa ja liikuntaa. Opit
luonnosta kokemusten kautta uusia
asioita. Liity mukaan, ei pääsyvaatimuksia, ei jäsenmaksuja, vain iloinen ja reipas mieli sekä ripaus huumoria olisi suotavaa!
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Arosuohaukan määrittäminen
– suoraviivaista vai veteen piirretty viiva?
Hannu Huhtinen, Rami Lindroos ja Ville Räihä
Arosuohaukan määrittäminen on haasteellista kokeneellekin harrastajalle. Tilannetta vaikeuttavat suohaukkaristeymät, joita esiintyy yhä enenevässä määrin. Tuntomerkkien hyvä dokumentointi sekä valokuvat ovat ensiarvoisen tärkeitä suohaukkojen esiintymiskuvan muodostamisessa.
Tämän jutun tarkoituksena ei ole toimia kattavana artikkelina hankalien suohaukkojen määrittämisestä. Sen
sijaan olemme pyrkineet tuomaan esiin arosuohaukan esiintymisessä viime aikoina tapahtuneet muutokset sekä
lähinnä kuvaesimerkein koettaneet havainnollistaa suohaukkojen määrittämiseen liittyviä haasteita.

Esiintymiskuvan muutos Suomessa
Viimeisen parinkymmenen vuoden
kuluessa on Suomessa tapahtunut sirosuohaukkojen esiintymiskuvissa
selvä muutos. Aiemmin arosuohaukkaa yleisempi niittysuohaukka näyttää selvästi taantuneen, ja etenkin
pesintä- ja syyshavainnot ovat käyneet
harvinaisiksi. Pesimälajina niittysuohaukka ei näytä saavuttavan Suomessa juuri minkäänlaista jalansijaa, sillä
yleensä alavilla merenlahdilla sijainneet pesät ovat olleet varsin herkkiä
vedenkorkeuden vaihteluille. Onnistuneet pesinnät jäivät vähiin 1990-lu-

vun huippuvuosinakin, jolloin useita denkin yhdistysten alueella jo niin
pareja yritti pesintää muun muassa yleinen, etteivät edes paikalliset alueeräillä Varsinais-Suomen parhaista rariteettikomiteat tarkasta havaintoja
merenlahdista. Lisäksi laji on saatta- (muun muassa Pohjois-Pohjanmaan
nut taantua myös lähimmillä pesimä- lintutieteellinen yhdistys vuoden
alueilla Venäjällä sekä Virossa, mikä 2013 alusta), eikä lajia ole enää vuoosaltaan selittäisi lajin yhä vähäisem- den 2011 jälkeen otettu mukaan
mät vuosittaiset havaintomäärät.
Linnut-vuosikirjan valtakunnalliseen
Sen sijaan arosuohaukkahavainnot pikkuharvinaisuuskatsaukseen.
ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti
Arosuohaukan yleistyminen on sel(Kuvaaja 1). Vaikka valtakunnallinen västi sidoksissa lajin pesimäalueissa tarariteettikomitea tarkasti kaikki aro- pahtuneisiin muutoksiin. Aiemmin
suohaukkahavainnot viime vuositu- lajin perinteiset pesimäalueet sijaitsivat
hannen loppuun saakka ja muut kuin entisen Neuvostoliiton alueella Ukrai+2kv koiraslinnut vielä vuoden 2006 nasta itään, sekä Mongoliassa. Vaikka
loppuun asti, on laji nykyään joi-Kuva 1: Syksyinen melko klassinen nuori
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arosuohaukka, joka on vatsapuoleltaan kellanoranssi ja täysin viiruton. Kyynärsulat ovat lähes
kokotummat kontrastoituen pohjaväriltään selvästi
vaaleampiin käsisulkiin. Sisimpien käsisulkien
kärjet eivät ole erityisen tummat poiketen
uloimpien käsisulkien mustahkoista kärjistä.
Uloimmat käsisulat ovat kärjistään vain kapealti
tummat, ja käsisulkien juovitus on karkeaa,
epäsäännöllistä ja sulkien sisäosaan keskittyvää.
Käsisulkien tyviosaan muodostuu yleensä leveä
vaalea ”bumerangi” käsisulkien juovituksen ja
käsisulkien isojen peitinhöyhenten tummien
kärkien väliin. Keskimmäiset ja pienet kyynärsiiven
alapeitinhöyhenet ovat värisävyltään vatsapuolen
kaltaiset ja viiruttomat. Tyypillisellä nuorella
arosuohaukalla silmien yläpuolella on vain kapea
valkea juova ja alapuolenkin valkoinen alue on
melko pieni, kolmiomainen, tehden linnun
ilmeestä tuiman näköisen. Valkeiden alueiden
takana on yhtenäisen tummanruskea alue, joka
jatkuu korvanpeitinhöyhenistä alanokan tyvelle.
Tämän takana on leveä, selvärajainen ja kellanvaalea ”kauluri”, jossa ei ole viirutusta. Kaulurin
takana on leveä, selvärajainen ja yhtenäisen
tummanruskea ”kaulus”. Rakenteeltaan arosuohaukka on solakkaruumiinen, kapeasiipinen ja sillä
on neljä harittavaa ulointa käsisulkaa (p6 - p10),
joista siiven kärjen muodostavat kolme sisintä.
© Pekka Komi, Inkoo, 3.9.2012.
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Kuvaaja 1: Valtakunnallisen rariteettikomitean sekä TLY:n aluerariteettikomitean hyväksymät arosuohaukkahavainnot TLY:n
alueelta vuodesta 1990 lähtien. Syksyiset nuoret linnut on esitetty omana ryhmänään.

yksittäisiä pesintöjä tai pesintäyrityksiä
on aiemminkin todettu kaukana pääpesimäalueitten ulkopuolella (muun
muassa pesintä Joensuun Kiihtelysvaarassa vuonna 1933), laji näyttää tällä
vuosituhannella vakiinnuttaneen pesimäalueekseen Koillis-Euroopan, Suomen pesimäaikaisten havaintojen painottuessa Pohjanmaalle, Länsi-Kainuuseen ja Lounais-Lappiin. Vaikka viimeaikaisia varmistettuja tai todennäköisiä
pesintöjä ei maastamme tunneta kuin
parikymmentä, on syytä olettaa lajin
pesinnän olevan jo jonkin verran yleisempää. Tätä tukevat selvästi havaittuja
pesintöjä runsaammat pesimäaikaiset
havainnot sekä koko ajan enenevissä
määrin syksyllä Etelä-Suomessa havaittavat nuoret linnut, jotka lienevät ainakin pääosin peräisin lähialueiden pesinnöistä. Lisäksi on huomioitava, että

arosuohaukan kuten sinisuohaukankin
pesän löytäminen on hankalaa ja pesintöjen painopistealue tuntuu keskittyvän
alueille, joilla on verraten vähän lintuharrastajia ja havainnointia.
Sama arosuohaukan pesimäalueissa
tapahtunut muutos on tiedostettu myös
Venäjän puolella (Morozov ym. 2005).
Lienee kuitenkin epäselvää, johtuuko
muutos pesimäalueiden yhtenäisestä
laajenemisesta aroalueilta Koillis-Eurooppaan vai vaihtumisesta sää- ja ravinto-olosuhteiltaan nykyisellään entisiä
pesimäalueita suotuisemmille alueille.
Maantieteellisen muutoksen lisäksi pesimäalueet näyttäisivät muuttuneen
myös habitaattinsa osalta (SanchezZapata ym. 2003 & Terraube ym.
2009). Nimensä mukaisesti aiemmin
puhtaana arolajina pidetyn lajin pesät
ovat Suomessa löytyneet metsäisiltä soil-

ta ja alueilta, jotka on perinteisesti mielletty sinisuohaukan pesimäbiotoopiksi.
Puhtaasti spekulaatiotasolla siro ja sinisuohaukkaa ketterämpi arosuohaukka
saattaa nykyään menestyä Suomen pesimäalueilla jopa sinisuohaukkaa paremmin, sillä kun sinisuohaukka on
varsin riippuvainen jyrsijöiden esiintymishuipuista, pystyy arosuohaukka
hyödyntämään saaliseläiminä myös
lintuja (Terraube ym. 2011).

Kuva 2: Jotkut nuoret sinisuohaukat ovat
vatsapuolelta melko oranssinsävyisiä ja poikkeuksellisen vähäviiruisia ja etenkin kauempaa ja
esimerkiksi lämpöväreilyssä nähtynä sekoittamisriski sirosuohaukkaan on olemassa. Rakenteeltaan
kuvan lintu on kuitenkin melko tukevaruumiinen,
leveäsiipinen ja sillä on selvästi viisi harittavaa
ulointa käsisulkaa, joista sisin p6 on ulkohöydystään pitkältä matkalta kovertunut. Sinisuohaukan
pukutuntomerkeistä kuvan yksilöllä on vaalea
kaulurin aihe, joka on selvästi tummaviiruinen ja
kaulurin taakse muodostuva kaulus on varsin
kirjavan tummaviiruinen. Siiven alapinnalla
tyypillisellä nuorella sinisuohaukalla on kyynärsiivellä leveää tummaa poikkijuovitusta ja se ulottuu
tasaisena ja säännöllisenä myös käsisulkiin. Kuvan
yksilöllä kyynärsiipi on kokonaisuudessaan
epätyypillisen tumma ja vaaleat poikkijuovat ovat
melko kapeat ja tyviosaa kohden heikkenevät
tuoden mieleen arosuohaukan kyynärsiiven kuviot.
Toisaalta linnun kyynärsiiven keskimmäiset
alapeitinhöyhenet ovat nuorelle sinisuohaukalle
tyypillisesti tummahkot. Joka tapauksessa linnun
vatsapuolen sekä kyynärsiiven alapinnan
yksityiskohdat voisivat antaa viitteen mahdollisesta
arosuohaukan vaikutuksesta ko. linnun perimässä.
© Pepe Lehikoinen, Hanko, 16.9.2012.

Arosuohaukka Varsinais-Suomessa
Varsinais-Suomen ensimmäinen arosuohaukkahavainto koskee Sauvossa
vuonna 1889 ammuttua lintua. Seuraavat havainnot ovat vasta vuosilta
1967 ja 1969, ja niin ikään 1970-luvulla havaittiin vain kaksi arosuohaukkaa. Vielä 1980-luvulla havainnot jäi-

--> Kuva 3: Melko tyypillisen näköinen syksyinen nuori niittysuohaukka, joka on vatsapuoleltaan tiilenpunainen, värisävyn ollessa
arosuohaukkaa hieman tummempi. Tällä yksilöllä vatsapuoli näyttää täysin juovattomalta, mutta joillakin linnuilla on havaittavissa
heikkoa pitkittäisviirutusta etenkin rinnan alueella. Käsisulkien alapinnat ovat voimakkaasti poikkijuovaiset, mutta arosuohaukasta
poiketen juovitus on melko kapeaa ja säännöllistä toistuen kussakin sulassa lähes samassa kohdassa. Juovitus myös jakautuu melko
tasaisesti koko käsisiiven alueelle, jolloin käsisulkien tyvelle ei muodostu arosuohaukalle tavallista vaaleaa ”bumerangia”. Uloimmat
käsisulat ovat kärjistään laajasti tummat, ja sisempien käsisulkien tummista kärjistä muodostuu siivelle yleensä selvä tumma
takareuna, joskin tästä kuvasta viimeksi mainittua on hieman vaikea hahmottaa. Lisäksi kyynärsiiven keskimmäiset ja pienet
alapeitinhöyhenet ovat selvästi tummakeskustaiset. Linnun päässä on silmien ympärillä laajat valkeat alueet, jotka ovat muodoltaan melko pyöristyneet. Valkeiden alueiden takana on korvanpeitinhöyhenten yhtenäinen tumma kenttä, jonka alareuna ei
niittysuohaukalla tyypillisesti ulotu alanokan tyvelle asti. Vaikka tällä linnulla on arosuohaukkamaisen viiruton kauluri, se on
muodoltaan kapea ja väriltään muun vatsapuolen sävyinen, eikä siten korostu muihin päänkuvioihin verrattuna. Kaulus on hyvin
kirjavan tummatäpläinen. Rakenteeltaan niittysuohaukka on solakkaruumiinen, kapea- ja pitkäsiipinen, ja sillä on neljä harittavaa
ulointa käsisulkaa (p6 - p10), joista siiven kärjen muodostavat kolme sisintä. © Rajiv Lather, Intia, 12.10.2013.
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Kuvaaja 2: Syysmuutonaikaiset (1.8 – 20.11) arosuohaukka- ja niittysuohaukkahavainnot Ruotsin Falsterbon havaintoasemalta
vuodesta 1990 eteenpäin.

vät neljään yksilöön, mutta koko Suomessa 1990-luvulta alkanut arosuohaukkahavaintomäärien räjähdysmäinen kasvu näkyy hyvin myös maakuntamme havaintomäärissä (Kuvaaja 1).
Ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että
arosuohaukat saapuvat keväällä Suomeen pääosin kaakosta, joka lienee varsin loogista päälevinneisyysaluetta ajatellen. Tämä näkyy hyvin myös Varsinais-Suomen aineistossa, jossa kevät- ja
kesähavaintojen osuus on suhteellisen
pieni. Valtaosa maakuntamme arosuohaukkahavainnoista tehdäänkin pesintöjen jälkeen syysmuutolla, jolloin etenkin nuoria lintuja jää saalistelemaan
sopiville peltoalueille.
Tässä yhteydessä on syytä tiedostaa, että vuosittain havaitut yksilömäärät eivät enää välttämättä anna
oikeaa kuvaa lajin runsaudesta. Ravintotilanne ja muutonaikaiset sääolosuhteet vaikuttanevat oleellisesti
paikalliseksi pysähtyvien lintujen
määrään sekä pysähdysten kestoon.
Useammaksi päiväksi pysähtyneet
yksilöt saattavat saalistuslennoillaan
kattaa hyvinkin laajoja alueita, ja
kun paikallisena saalistelevia arosuohaukkoja osataan nykyään etsiä
varsin tehokkaasti, voidaan sama
yksilö helposti havaita useista eri
paikoista. Ja ainakin ilman erittäin
24

hyviä kuvadokumentteja nykyisillä
havaintomäärillä eri yksilöiden tulkitseminen alkaa aluerariteettikomitean kannalta olla lähes mahdoton tehtävä.
Iso osa Varsinais-Suomen syksyisistä arosuohaukoista tuntuisi jatkavan muuttoa saaristolinjaa seuraten
Ahvenanmaan läpi Ruotsiin, ja myös
Ruotsin eteläkärjessä Falsterbossa
havaittujen arosuohaukkojen määrä
on viime vuosina kasvanut rajusti
(Kuvaaja 2). Näiden lintujen talvehtimisalueet eivät ole tiedossa, eivätkä
myöskään kevätmuuttoreitit (Terraube ym. 2012). On kuitenkin täysin mahdollista, että syksyllä lounaaseen muuttaneet linnut palaavat
pääpiirteittäin samaa reittiä keväällä,
ja kannan edelleen kasvaessa myös
alueemme keväthavainnot runsastuvat selvästi. Esimerkiksi viime vuonna lajista tehtiin alueellamme ennätykselliset yhdeksän keväthavaintoa.
Hybridien ja oletettujen
hybridien esiintyminen
Ainoa varmistettu sini- ja arosuohaukan risteymäpesintä on Suomesta vuodelta 2005 (Forsman & Peltomäki
2007), jossa 2kv sinisuohaukkanaaras
ja arosuohaukkakoiras (tai oletettu use-

amman sukupolven risteymä) saivat
neljä lentokykyistä jälkeläistä. Vaikka
sinisuohaukan ja arosuohaukan pesimäalueet kohtaavat Pohjois-Kazakstanissa ja Lounais-Venäjällä, ovat maailman lintuhybridikirjan (McCarthy
2006) mukaan ainoat pesintään viittaavat, mutta varmentamattomat, havainnot pariutuneista arosuohaukkakoiraasta ja sinisuohaukkanaaraasta
Hollannista vuodelta 1973 ja Iso-Britanniasta vuodelta 1995.
Vaikka varmistettuja risteymäpesintöjä onkin todettu niukasti, viittaavat räjähdysmäisesti lisääntyneet
havaintomäärät oletetuista sinisuohaukan ja arosuohaukan risteymistä
siihen, että risteytyminen voisi olla
kuviteltua selvästi tavallisempaa.
Ajallisesti risteymien havaintomäärien kasvu on linjassa arosuohaukan
esiintymiskuvan kanssa, missä arosuohaukan levittäytyminen Suomen
sinisuohaukka-alueille alkoi voimallisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Vuoden 2005 varmennetun
risteymäpesinnän jälkeen ovat ensimmäiset luotettavasti valokuvadokumentoidut sinisuohaukan ja arosuohaukan nuoruuspukuiset risteymät Iso-Britanniasta vuodelta 2008
ja Suomesta vuodelta 2009 (Forsman
2009). Vuodesta 2011 eteenpäin on

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 45 (2-3) - 2014

Kuva 4: Syksyinen nuori niittysuohaukka, jonka käsisiiven alapinnat ovat lähes
juovattomat. Tällaiset yksilöt ovat
helposti määritettävissä, sillä näin
kuviottomia käsisulkia ei aro- tai
sinisuohaukalla pitäisi olla. Lisäksi
uloimmat käsisulat ovat kärjistään
laajalti tummat ja kyynärsiiven pienissä
ja keskimmäisissä alapeitinhöyhenissä
on selvää kuviointia. Myös pään
kuviointi on tällä yksilöllä niittysuohaukan muuntelun siitä ääripäästä, joka
poikkeaa selvimmin arosuohaukasta.
Linnun tumma kaulus on osittain
täplikäs ja alaosastaan melko kapea, ja
vaalea kauluri näkyy vain kapeana
aiheena, joka sekin on voimakkaasti
tummaviiruinen. Lisäksi korvanpeitinhöyhenten alueen tumma laikku jää
kauas alanokan tyvestä ja silmän
ympärillä on laajat, muodoltaan melko
pyöristyneet valkoiset kuviot. Huomaa
kuitenkin, että ainakaan tässä kuvassa
linnun sisempien käsisulkien kärjistä ei
näyttäisi muodostuvan siivelle erityisen
selvää tummaa takareunaa.
© Juha Niemi, Pori, 24.8.2008.

Kuva 5: Nuori niittysuohaukkanaaras,
jonka päänkuviot ovat tyypilliset:
laajalti valkeat alueet silmän ympärillä
tekevät ilmeestä kiltin ja linnun kauluri
on varsin epäselvä, tummatäpläinen ja
muusta vatsapuolesta heikosti erottuva
sekä tumma korvanpeitinhöyhenlaikku
ei ulotu lähellekään nokan tyveä.
Huomaa kuitenkin osittain arosuohaukkamaiselta vaikuttava käsisiiven
alapinta, jossa käsisulkien tumma
poikkijuovitus on melko leveää ja
epäsäännöllistä, harittajat näyttävät
vain lyhyeltä matkalta tummakärkisiltä
eikä käsisiiven takareunakaan vaikuta
tästä kuvakulmasta erityisen tummalta.
Käsisiiven juovitus ulottuu kuitenkin
käsisulkien tyviosaan asti eikä sinne
muodostu arosuohaukalle tyypillistä
vaaleaa ”bumerangia”. © Tom Lindroos,
Oman, 26.12.2004.
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erityisesti Suomesta ja Ruotsista vuosittain varmistettu useita nuoruuspukuisia pukutuntomerkkeihin perustuvia maastoristeymiä (esim. Forsman & Erterius 2012), ja myös
muutamia vanhemman ikäluokan
koirasristeymiä on valokuvadokumentoitu. Näiden lisäksi Suomesta
ja erityisesti TLY:n alueelta on useita
risteymäepäilyjä vuodesta 2009
eteenpäin, mutta heikon valokuvadokumentaation vuoksi nämä ovat
jääneet varmentamatta 100-prosenttisesti, ja ne on aluerariteettikomiteassa hyväksytty yleisesti arosuohaukka-nimikkeen alla, mutta kommentilla ”risteymäpiirteitä havaittavissa”.
Sinisuohaukan lisäksi on arosuohaukalla ainoa varmistettu risteymäpesintä niittysuohaukan kanssa vuodelta 1993 Savukoskelta, jossa arosuohaukkakoiras ja niittysuohaukkanaaras saivat kolme poikasta (Forsman
1995). Sen sijaan risteytymistä sinisuohaukan ja niittysuohaukan välillä
ei tunneta.
Muutamissa tapauksissa on ollut
epäilyjä myös useamman sukupolven

risteymistä tai ns. takaisinristeymistä,
joiden olomassaolo luonnollisesti
edellyttäisi hybridien olevan lisääntymiskykyisiä. Nämä voisivat selittää
sen, miksi osa oletetuista arosuohaukan ja sinisuohaukan nuoruuspukuisista risteymistä on pukutuntomerkeiltään hyvin arosuohaukan kaltaisia ja vain siipikaaviossa on havaittu
hienoisia sinisuohaukkaan viittaavia
elementtejä. Tällaisten hybridien
erottaminen emolajista olisi käytännössä mahdotonta maasto-olosuhteissa, ja yksityiskohtien arvioimisen
täytyisi perustua hyvälaatuisiin valokuviin. Myös Suomen ensimmäisen
varmennetun risteymäpesinnän arosuohaukkakoiraan on epäilty rakenteen ja pukutuntomerkkien perusteella omaavan osittain myös sinisuohaukan perintötekijöitä (Forsman &
Peltomäki 2007).
Nuoruuspukuisen linnun
määrittäminen
Risteymälintujen tunnistaminen
arosuohaukkojen joukosta edellyt-

Kuva 7: Nuoreksi arosuohaukaksi tulkittu
alkusyksyinen lintu, jonka pään kuviot
poikkeavat selvästi klassisen yksilön
selväpiirteisistä kuvioista. Vaikka silmän
ympärillä on vain vähän valkoista ja
toisaalta tumma korvanpeitinhöyhenten
laikku ulottuu nokan tyvelle, on linnun
vaaleassa kaulurissa runsaasti nuorelle
arosuohaukalle vierasta tummaa täplitystä.
Lisäksi kaulurin taakse muodostuva kaulus
ei ole lainkaan yhtenäisen tumma, vaan
koostuu ainoastaan muutamista harvoista
tummemmista viiruista. Linnun rakenne ja
siiven alapintojen kuviot olivat kuitenkin
arosuohaukalle tyypilliset. © Zacke
Svensson, Georgia, 12.9.2013.

tää ensisijaisesti puhtaiden arosuohaukkojen muuntelun tuntemista. Perusmääritysoppaissa esiteltyjä pukutuntomerkeiltään
täysin ”klassisia” yksilöitä on kokonaisuudessaan kuitenkin melko
vähän, ja siksi käsitys muuntelusta on aiemmin perustunut erityisesti nahka-aineistoon lajin perinteisiltä ydinpesimäalueilta. On
kuitenkin syytä huomata, että
käsitys arosuohaukan, kuten myös
muidenkin suohaukkalajien, kriittisistä tuntomerkeistä ja niiden
käyttökelpoisuudesta on muuttunut vuosien saatossa. Yhtenä syynä tähän on varmasti valokuvien
tason paraneminen viime vuosikymmenenä, mikä toisaalta on
mahdollistanut suohaukkojen puvun yksityiskohtien dokumentoimisen huomattavasti laajemmassa
mittakaavassa.
Jos verrataan arosuohaukoilta
havaittujen pukutuntomerkkien
eroja 2000-luvun alun ja nykytilanteen välillä, voidaan havaita
kaksi olennaista piirrettä, jotka

Kuva 6: Joillain nuorilla syksyisillä
niittysuohaukoilla voi olla varsin
leveä, vaalea ja viiruttomalta
vaikuttava
kauluri, joka voi viedä ajatuksen
erehdyttävästi arosuohaukkaan.
Huomaa kuitenkin silmän ympärille
muodostuvat valkoiset alueet, jotka
ovat erityisesti silmän yläpuolella
arosuohaukan alueita laajemmat.
Valkoiset alueet ovat myös
muodoltaan melko ”pyöreät”,
tehden linnun ilmeestä kiltin
näköisen eikä arosuohaukkamaisen
tuimailmeistä. Myöskään kaulurin
takana oleva tummempi kaulus,
vaikka näyttääkin arosuohaukkamaisen yhtenäiseltä, ei ulotu rinnan
yläosan sivuille kuten arosuohaukalla tyypillisesti. Lisäksi kuvan
niittysuohaukan tummanruskea alue
korvanpeitinhöyhenissä ei jatku
arosuohaukkamaisesti nokan alle tai
alanokan tyvelle, vaan rajoittuu
silmän alle kurkun ollessa laajalti
vaalea. © Pasi Pirinen, Viro,
18.8.2007.
26
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Kuva 8: Oletettu nuori arosuohaukan
ja sinisuohaukan risteymä, jolla on
sinisuohaukkamaisen leveät siivet ja
viisi selvästi harittavaa ulointa
käsisulkaa. Puhtaasta arosuohaukasta poiketen linnun käsisulat ovat
kapealti ja säännöllisesti poikkijuovaiset sekä terävärajaisesti
tummakärkiset. Lisäksi linnun
vaaleassa kaulurissa on selviä
tummia viiruja, tumma kaulus on
kirjava ja vatsapuolella on muutamia
selviä tummia pitkittäisviiruja
ainakin rinnan sivuilla ja kupeiden
yläosassa. © Pekka Komi, Hyvinkää,
29.9.2011.

Kuva 9: Kuvan nuoruuspukuinen
oletettu arosuohaukan ja sinisuohaukan
koirasristeymä (vaalea iiris) on
rakenteeltaan hyvin arosuohaukkamainen. Sen ruumis vaikuttaa melko
solakalta ja siivet kapeilta, mutta
käsisulka p6 on kuitenkin pidentynyt ja
ulkohöydystään kovertunut. Myös
käsisiiven alapinta on varsin arosuohaukkamainen: vaalealta näyttävä
käsisiiven takareuna, kapealti tummat
harittajien kärkiosat ja käsisiiven
keskiosaan keskittyvä epäsäännöllinen
tumma juovitus. Kyynärsiipeen
muodostuva leveähkö vaalea poikkijuova ja toinen heikompi juovan aihe ovat
kuitenkin arosuohaukalle epätyypilliset.
Pään kuvioiden arvioiminen tästä
kuvasta on hankalaa, mutta sinisuohaukan vaikutukseen viittaavat myös
rinnalle ja kupeiden etuosaan muodostuva heikko tumma pitkittäisviirutus.
© Lars Rostgaard, Tanska, 3.9.2011.
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Kuva 10: Kuvan nuoruuspukuisella oletetulla arosuohaukan ja sinisuohaukan
risteymällä pään kuviot ovat varsin
arosuohaukkamaiset, vaikka kaulurissa
onkin havaittavissa hienoista täplitystä
kauluksen ollessa varsin kirjava. Myös
käsisiiven alapintojen kuviot ovat
arosuohaukkamaiset, eikä kyynärsulkienkaan kuviot vaikuta arosuohaukalle
sopimattomilta. Kuitenkin linnun
rinnassa, vatsalla ja kupeilla on selvää
tummaa sinisuohaukkaan viittaavaa
viirutusta, joka varmasti näkyy myös
maastossa. Huomaa lisäksi risteymään
viittaava lyhyt ulkohöydyn kovertuma
viidenneksi uloimmassa käsisulassa p6.
© Lars-Olof Landgren, Ruotsi, 10.9.

Kuva 11: Kuvan nuoruuspukuista
oletetun arosuohaukan ja sinisuohaukan risteymää ei pystyisi erottamaan
puhtaasta arosuohaukasta pään
kuvioiden perusteella. Myös vatsapuoli
näyttää viiruttomalta, pois lukien pari
heikkoa viirun aihetta kupeilla. Lisäksi
käsisiiven alapinta voisi sopia puhtaan
arosuohaukan vaihteluun. Huomaa
kuitenkin linnun viidenneksi uloin
käsisulka p6, joka on puhtaalle
arosuohaukalle aavistuksen liian pitkä ja
ulkohöydystään kovertunut. Tällainen
yksilö tulisi maastossa määritettyä
melko varmasti puhtaaksi arosuohaukaksi. © Björn Gustafsson, Ruotsi,
15.9.2011.
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Kuva 12: Kuvan oletettu nuori koiras
arosuohaukka näyttää pukutuntomerkeiltään päällisin puolin varsin
tyypilliseltä, mutta lähempi tarkastelu
osoittaa linnussa piirteitä, joita ei
ainakaan aiemmin ole tiedetty mm.
nahka-aineiston perusteella olevan
puhtailla arosuohaukoilla. Vaikka
linnun vaalea kauluri onkin
arosuohaukkamaisen selvä, on siinä
selvästi terävärajaisia tummia viiruja
ja täpliä. Lisäksi huonosti kuvassa
erottuvat käsisulkien alapinnat ovat
tummia harittajien kärkiosia lukuun
ottamatta arosuohaukalle epätyypillisen tasaisen vaaleat ilman selkeitä
tummia poikkijuovia. Nämä piirteet
antavat aiheen epäillä, että linnun
perimässä voi olla mahdollista
geenivirtaa esimerkiksi niittysuohaukasta. Linnun rakenne vaikuttaa
kuitenkin olevan arosuohaukalle
sopiva. © Pekka Alho, Uusikaupunki,
21.8.2009.

Kuva 13: Kuvan oletetulla nuorella
koiras arosuohaukalla on lajille
epätyypillisen kapea ja yläosastaan
”vajaa” kauluri sekä kaulurin takana
erittäin kirjava ja epäselvärajainen
tummempi kaulus. Linnussa ei
kuitenkaan ole havaittavissa piirteitä
mistään toisesta lajista, joten tämä
yksilö on tulkittu epätyypilliseksi
arosuohaukaksi. © Ann-Mari
Lainepää, Mynämäki, 8.9.2009.
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Kuva 14: Nuori arosuohaukka
aloittaa ruumiinhöyhenten
sulkasadon talvella ja siksi osa
linnuista saa vatsapuolelle ja
kauluriin selviä tummia viiruja,
tehden keväällä mahdollisten 2kv
risteymien erottamisen pelkästään
pukutuntomerkkien perusteella
lähes mahdottomaksi. Tällöin
määrittämisessä korostuvat siiven
rakenteen tuntomerkit.
© Pekka Komi, Oman, 25.1.2010.

Kuva 15: Keväinen 2kv naaras niittysuohaukka. Nuoret niittysuohaukat vaihtavat
ensimmäisen talven osittaisessa
sulkasadossa keskimäärin enemmän
ruumiinhöyheniä kuin arosuohaukat.
Kuvan yksilö on vaihtanut laajalti ainakin
pään, rinnan ja vatsapuolen höyheniä.
Esimerkiksi linnun siipisulat ovat kuitenkin
juvenaaliset, joka on helpoimmin
arvioitavissa tasaisen tummista kyynärsulista ilman havaittavissa olevia selvärajaisia
vaaleita poikkijuovia. Ilman huolellista
tuntomerkkien arviointia tällainen lintu
voidaan helposti määrittää virheellisesti
vanhaksi arosuohaukkanaaraaksi. Lisäksi
linnun juvenaalisissa sulissa talven
kuluessa tapahtunut kauhtuminen ja
kuvassa siipiin osuva varsin kova valo
vaikeuttavat linnun määrittämistä
entisestään. Ja vaikka linnun käsisiipien
alapintojen tumman juovituksen voi tulkita
jopa hieman arosuohaukkamaiseksi, ovat
uloimmat käsisulat kärjestään niittysuohaukkamaisesti pitkälti tummat ja ainakin
keskimmäiset kyynärsiiven alapeitinhöyhenet ovat leveälti tummajuovaiset. Myös
linnun varsin edistynyt sulkasato tukee
lajinmääritystä, enimmilläänkään nuorten
arosuohaukkanaaraiden ei ole havaittu
vaihtaneen talven sulkasadossa näin
laajalti ruumiinhöyheniä.
© Tomi Muukkonen, Turkki, 14.5.2012.
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Kuva 16: Ensimmäisen talven niittysuohaukkanaaras. Kuvan yksilö on jo
aloittanut ruumiinhöyhenten sulkasadon, ja ainakin pään ja rinnansivun
höyheniä on vaihtunut postjuvenaalisiin. Vaikka syksyn ja talven aikana
tapahtunut kauhtuminen on paljastanut
kyynärsulkien alapinnalle melko selvän
vaalean poikkijuovan, lintu on melko
helposti määritettävissä nuoreksi muun
muassa juvenaalisen, haalistuneen,
kellansävyisen ja juovattoman
vatsapuolen sekä juvenaalisten
kyynärsiiven alapeitinhöyhenten
perusteella. Ja vaikka myös tämän
linnun käsisiipien alapintojen juovitus
muistuttaa erehdyttävästi arosuohaukan
juovitusta, on lintu määritettävissä
niittysuohaukaksi samojen siiven
tuntomerkkien perusteella kuin
edellisen kuvan yksilö. Lisäksi tällä
yksilöllä on selvästi havaittavissa
nuorille niittysuohaukoille tyypillinen
tumma käsisiiven takareuna.
© Pekka Komi, Oman, 26.1.2010.

Kuva 18: Oletettu arosuohaukan ja sinisuohaukan 2kv
koirasristeymä, jolla on selkeästi piirteitä kummastakin
emolajista. Ruumiinhöyheniltään lintu on hyvin
arosuohaukkamainen, pää ja rinnan yläosa on
väriltään erittäin vaaleanharmaa ja pisimmissä
valkoisissa pyrstön yläpeitinhöyhenissä on arosuohaukalle tyypillisiä tummia täpliä. Paras yksittäinen
arosuohaukkaan viittaava tuntomerkki on vaihtuneiden sisimpien käsisulkien erittäin heikosti ja diffuusisti
vaaleanharmaat kärjet, jotka eivät ole lainkaan
sinisuohaukkamaisesti leveälti tummat. Toisaalta
linnun vaihtumattomissa nuoruuspuvun kyynärsulissa
on sinisuohaukalle tyypilliset selvät vaaleat poikkijuovat ja muutamassa vaihtuneessa kyynärsulassa on
leveälti tummat ja selvärajaiset kärkiosat. Diagnostinen sinisuohaukkaan viittaava tuntomerkki on
viidenneksi uloimman käsisulan p6 ulkohöydyn selvä
kovertuma, joka ei kuitenkaan ole niin selvästi ja
pitkältä matkalta kovertunut kuin puhtaalla sinisuohaukalla. Lisäksi kyseinen käsisulka p6 näyttää
arosuohaukalle liian pitkältä, sillä se erottuu käsisiiven
sisäosan takareunasta selvästi pidempänä. Myös
uloimpien käsisulkien mustien alueiden laajuudet
viittaavat sinisuohaukkaan, sillä esim. uloin näkyvä
käsisulka p9 on lähes kokonaan musta. Viimeksi
mainittujen tuntomerkkien arvioinnissa kannattaa
huomata, että linnun uloin käsisulka p10 on vielä
sulkasadon vuoksi kasvussa ja siksi uloin näkyvä sulka
on tässä p9 eikä p10.
© Jyrki Normaja, Kemiönsaari, 16.9.2012.

Kuva 17: Loppukesäinen 2kv koiras
sinisuohaukka voi sulkasadossa olevan
siiven kärjen vuoksi muistuttaa
erehdyttävästi esiaikuista arosuohaukkakoirasta. Huomaa kuitenkin
sinisuohaukalle tyypillisen leveän siiven
muodon lisäksi vaihtumattomien
nuoruuspuvun kyynärsulkien leveälti
vaaleat poikkiraidat sekä vaihtuneiden
kyynärsulkien ja sisimpien käsisulkien
leveälti tummat kärkiosat. Lisäksi
vaihtunut kokomusta käsisulka p6
erottuu sinisuohaukkamaisesti siiven
takareunaa pidempänä ja nuoruuspuvun vaihtumattomissa uloimmissa
käsisulissa on sinisuohaukalle tyypilliset
kapeat ja säännölliset tummat
poikkijuovat. © Jukka J. Nurmi,
Kemiönsaari, 26.8.2012.

Kuva 19: Oletettu arosuohaukan ja sinisuohaukan mahdollisesti toisen
sukupolven risteymäkoiras. Puhtaasta vanhasta arosuohaukasta poiketen
lintu vaikuttaa melko tukevaruumiiselta, sillä on tummempaa pitkittäisjuovitusta rinnan yläosassa ja heikkoa tummaa poikittaisjuovitusta kyynärsulkien
tyviosissa. Arosuohaukasta poiketen linnulla on myös selvästi tummakärkiset
kyynärsulat ja sisimmät käsisulat, jotka eivät kuitenkaan ole sinisuohaukkamaisen leveälti ja terävärajaisesti mustahkot. Myös harittavat käsisulat p6-p9
vaikuttavat kokonaisuudessaan arosuohaukalle varsin laajasti ja
pitkältä matkalta mustilta. Lisäksi neljänneksi uloin käsisulka
p6 vaikuttaa puhtaalle arosuohaukalle liian pitkältä ja sen
kärkiosassa on sinisuohaukan vaikutukseen viittaava
hienoinen ulkohöydyn kovertuma.
© Jari Peltomäki, Liminka, 5.7.2005.
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Kaaviokuva 1: Suohaukkojen siipikaaviot siiven päältä katsottuna (Forsman 1980). Huomaa erityisesti viidenneksi uloimman
käsisulan p6 pituusero sinisuohaukan ja sirosuohaukkojen välillä sekä sinisuohaukan p6:n ulkohöydyn kovertuma pitkältä
matkalta, joka sirosuohaukoilta puuttuu kokonaan. Lisäksi arosuohaukan toiseksi uloin käsisulka p9 on ulkohöydystään
pidemmältä matkalta kovertunut kuin niittysuohaukalla, jolla kovertuminen loppuu jo käsisulkien peitinhöyhenten kärkien
ulkopuolella. Kovertumien arviointi on huomattavasti helpompaa siiven ylä- kuin alapinnalta, sillä sulat ovat limittäin siten, että
alapuolelta katsottaessa seuraava käsisulka peittää edellisen sulan kovertuman.

näyttäisivät muuttuneen viime
vuosikymmenenä. Erityisesti aiemmin arosuohaukalle esitetyt
klassiset tuntomerkit kuten puhtaan vaalea ja terävärajainen kauluri sekä kaulurin takana oleva
yhtenäisen tumma kaulus ovat
uusimman kuva-aineiston perusteella selvästi harvinaisempia, ainakin jos tarkastellaan Suomessa
esiintyvien arosuohaukkojen aineistoa. Nykyisin nuoruuspukuisilla arosuohaukoilla on yhä useammin kaulurissa hienoista tummempaa täplitystä tai viirutusta ja
tumma kaulus on usein varsin
kirjava. Näiden lisäksi aiemmin
tasaisen yksivärisessä vatsapuolessa on nykyisin yhä useammin havaittavissa heikkoa juovituksen tai
viirutuksen aihetta. Olennainen
kysymys lienee se, onko tämä
muutos todellinen ja mikä osa tul34

kinnasta johtuu vain selvästi laadukkaammasta kuvamateriaalista.
Toisaalta, jos uusien piirteiden
ilmaantuminen vaikuttaa todelliselta, voidaan spekuloida, ovatko
nämä piirteet todellista lajinsisäistä muuntelua vai esimerkiksi indikaatio sinisuohaukan laajamittaisemmasta ja pysyvämmästä vaikutuksesta arosuohaukan perimässä.
Suohaukkalajien välillä on selviä
rakenteellisia tuntomerkkieroja,
joista eksakteimmat löytyvät siipikaaviosta ja harittavien käsisulkien
kovertumista (Schiøler 1931, Forsman 1980). Kaaviokuvassa on esitetty näiden tuntomerkkien tärkeimmät erot sinisuohaukan, arosuohaukan ja niittysuohaukan välillä (Kaaviokuva 1). Käsisulkien
suhteellisia pituuksia ja kovertumia
voi arvioida myös hyvälaatuisista
valokuvista, ja siten näiden tunto-

merkkien ”välimuotoisuus” voi
useassa tapauksessa antaa vihjeen
selvästä risteymästä tai mahdollisesta toisen lajin vaikutuksesta linnun perimässä. Näistä kolmesta
lajista rakenteellisesti selvästi leveäsiipisin on sinisuohaukka, jolla
viisi ulointa käsisulkaa ovat selvästi toisistaan erottuvia sormimaisia
harittajia, sillä sulat ovat kärkiosastaan pitkältä matkalta kaventuneita. Sekä arosuohaukalla että niittysuohaukalla on vain neljä sormimaista uloimmista käsisulista muodostuvaa harittajaa, sillä viidenneksi uloin käsisulka p6 on jo selvästi
lyhyempi, eikä siten juurikaan
erotu siiven takareunaa pidempänä. Kaikilla kolmella lajilla uloin
käsisulka p10 on sisempiä harittajia selvästi lyhyempi ja siten sinisuohaukalla siiven kärjen muodostavat neljä harittajaa p6–p9 ja mo-
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lemmilla sirosuohaukkalajeilla
kolme harittajaa p7–p9. Sinisuohaukalla nämä neljä harittajaa ovat
lähes samanmittaisia, käsisulkien
p7 ja p8 ollessa aavistuksen käsisulkia p6 ja p9 pidempiä. Sekä arosuohaukalla että niittysuohaukalla
siiven kärki on kokonaisuudessaan
kapeampi ja suipompi, mikä johtuu kolmesta lähes samanmittaisesta siiven kärjen muodostavasta
käsisulasta p7–p9. Kaikilla kolmella suohaukkalajilla pisimmät harittavat käsisulat (p7–p9) ovat ulkohöydystään pitkältä matkalta kovertuneita, ja siten ulkohöytyjen
rakenne-ero sinisuohaukan ja sirosuohaukkojen välille kulminoituu
viidenneksi uloimpaan käsisulkaan
p6. Sinisuohaukan käsisulka p6 on
sulan pituudelta noin puoliväliin
asti kovertunut. Tämä muodostaa
selvän rakenteellisen eron sirosuohaukkoihin nähden, joilla p6 ei ole
ulkohöydystään lainkaan kovertunut. Tärkein rakenteellinen ero
siipikaaviossa arosuohaukan ja niittysuohaukan välillä löytyy toiseksi
uloimmasta käsisulasta p9, joka
niittysuohaukalla on ulkohöydystään lyhyemmältä matkalta kovertunut kuin arosuohaukalla. Arosuohaukalla ulkohöydyn kovertuma käsisulassa p9 jatkuu käsisulkien peitinhöyhenten alle, kun se
niittysuohaukalla loppuu näkyvällä osalle käsisulkien peitinhöyhenten etupuolelle.
Suohaukkojen rakenteellisia eroja arvioitaessa on otettava huomioon myös lintujen mahdollinen
aktiivinen sulkasato. Käsisiiven
sulkasato vaikuttaa erityisesti siiven
kärjen rakenteeseen, jolloin siipikaavion ja käsisulkien keskinäisen
järjestyksen tulkinta saattavat vaikeutua merkittävästi. Yleisesti suohaukat sulkivat vuosittain täydellisesti, pääosin kesällä, siipisulkasadon jatkuessa pesinnän jälkeen aina alkusyksyyn asti. Nuoret ikäluokat aloittavat postjuvenaalisen
sulkasadon vanhempia ikäluokkia

aiemmin, ja siksi toisen kalenterivuoden linnuilla voi ruumiinhöyhenten sulkasato olla lajista riippuen keväällä jo varsin pitkällä. Periaatteessa nuoret sinisuohaukat
sulkivat ensimmäisenä talvena ja
keväänä ruumiinhöyheniä suohaukoista vähiten, kun taas nuoret 2kv
niittysuohaukat sulkivat talvella
arosuohaukkoja keskimäärin
enemmän ja ovat keväällä pohjoiseen saapuessa selvästi edistyneemmässä sulkasatovaiheessa kuin
muut suohaukkalajit. Suohaukkojen vanhemmat ikäluokat (+1kv)
ovat aktiivisessa siipisulkasadossa
loppukesällä ja alkusyksyllä, aikana
jolloin lintuja havaitaan muutolla
sekä harhailijoina Etelä-Suomessa.
Tällöin kesken oleva käsisiiven sulkasato ja erityisesti sulkasadosta
johtuvat puuttuvat pisimmät käsisulat voivat vaikuttaa siiven kärjen
rakenteeseen ja toisaalta esimerkiksi koiraslintujen mustien käsisulkien määrään siiven kärjessä. Tällaisessa tilanteessa sekoittamisriski eri
suohaukkalajien välillä korostuu.
Suohaukkaristeymien
tunnistaminen
Nuoruuspukuisten arosuohaukan ja
sinisuohaukan oletetuille risteymille on kuvattu kolme erilaista päätyyppiä (Forsman & Erterius 2012),
vaikka yksilöllinen muuntelu näidenkin tyyppien sisällä on suurta.
Ensimmäisen risteymätyypin yksilöt muistuttavat suurelta osin nuorta arosuohaukkaa, mutta niillä on
muutamia selviä tummia viiruja
rinnan sivuilla ja kupeilla. Lisäksi
vaaleassa kaulurissa on yleensä hienoista tummaa täplitystä. Toinen
risteymätyyppi on puvultaan hyvin
sinisuohaukkamainen, sillä on varsin voimakasta viirutusta rinnan
yläosassa, mutta sen korvanpeitinhöyhenten laikku on arosuohaukkamaisesti yhtenäisen tumma. Lisäksi siipisulkien poikkijuovitus
siiven alapinnalla on sinisuohaukan
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ja arosuohaukan puolivälistä. Kolmannella risteymätyypillä pukutuntomerkit ovat jakaantuneet molempien emolajien kesken suunnilleen
samassa suhteessa ja siten sekä sinisuohaukan että arosuohaukan piirteitä on yleensä helposti havaittavissa. Yhteenvetona voidaan todeta,
että tärkeimmin muuntelevat piirteet eri oletettujen risteymäyksilöiden välillä löytyvät siis vaalean kaulurin täpläisyydessä, rinnan ja kupeiden tumman viirutuksen voimakkuudessa ja laajuudessa sekä
lisäksi siiven alapeitinhöyhenten
sinisuohaukkaan viittaavassa viirutuksessa. Sen sijaan käsisulkien ja
kyynärsulkien poikkijuovitus vaikuttaa muuntelevan risteymillä varsin paljon, eikä siten tyypillisen
näköistä juovitusta voida risteymillä yleistää olevan. Toisaalta, vaikka
risteymien päänkuviot muistuttavat
usein varsin paljon nuoren arosuohaukan päänkuvioita, on niillä
usein silmän ylä- ja alapuolella olevat valkoiset alueet suuremmat, kuten sinisuohaukalla tyypillisesti.
Yhdistävänä piirteenä kaikille
risteymätyypeille näyttäisi olevan
siipikaavio, joka poikkeaa diagnostisesti sekä puhtaan sinisuohaukan että puhtaan arosuohaukan siipikaaviosta ollen sekä käsisulkien suhteellisten pituuksien
että kovertumien osalta molempien lajien välistä. Jos verrataan
risteymälintujen siipikaaviota
aiemmin esitettyihin puhtaiden
suohaukkalajien siipikaavioihin,
on risteymillä tyypillisesti viidenneksi uloin käsisulka p6 arosuohaukan vastaavaa selvästi pidempi ja terävämpi, mutta kuitenkin
lyhyempi kuin sinisuohaukalla, ja
erottuu selvästi siiven takareunaa
pidempänä jopa aktiivisesti lentävältä tai kaartelevalta linnulta.
Oletetuilla ensimmäisen sukupolven risteymillä on siis viisi
harittajaa, mutta siiven kärki on
kuitenkin kapeampi kuin sinisuohaukalla. Vaikka siipikaaviota
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Kuva 20: Vanhan arosuohaukkanaaraan
pää voi olla laajalti tumma, sillä on vain
ohuet valkeat alueet silmän ylä- ja
alapuolella sekä kapea mutta selvä
vaaleampi kauluri. Vatsapuolella on
rintaan ja kupeille keskittyviä melko
leveitä tummia täplämäisiä viiruja,
vatsan ollessa selvästi vaaleampi ja
viiruttomampi. Linnun siiven isot
alapeitinhöyhenet ja kainalohöyhenet
ovat melko tummanruskeat ja niissä on
vaaleaa täplitystä. Myös keskimmäisissä
ja pienissä peitinhöyhenissä on selvää
tummaa kuviointia. Arosuohaukkanaaraan käsisiiven takareuna on vaalea.
Kuvassa olevan yksilön tummat ja
epäsäännölliset poikkijuovat käsisulissa
ovat ehkä aavistuksen tyyppiyksilön
juovia leveämmät. Kyynärsiipi on
kokonaisuudessaan varsin tumma, vain
kyynärsulkien keskiosassa on yksi vaalea
poikkijuova, jotka yhdessä muodostavat
kyynärsiivelle siiven tyviosaa kohti
kapenevan vaalean juovan. © Tom
Lindroos, Oman, 6.11.2005.

Kuva 22: Vanha arosuohaukkanaaras, jolla
on varsin kuvioitu kyynärsiiven alapinta.
Sekä rusehtaviksi kuluneissa edellisen sukupolven kyynärsulissa että tuoreissa
vaihtuneissa mustavalkeissa kyynärsulissa
on nähtävissä melko leveitä vaaleita
poikkijuovia, jotka voivat tuoda mieleen
niittysuohaukan kyynärsulkien kuviot tai
jotka toisaalta saattavat viedä ajatuksen
esimerkiksi sinisuohaukan vaikutuksesta
linnun geeniperimässä. Rakenteelliset
piirteet sekä muut pukutuntomerkit
sopivat kuitenkin hyvin puhtaaseen
arosuohaukkaan.
© Dick Forsman, Hanko, 5.9.2012.

Kuva 21: Kuvan lintu on melko
tyypillinen vanha arosuohaukkanaaras,
jolla käsisiiven alapinta on kokonaisuudessaan melko vaalea, käsisiiven
sisäosaan muodostuu tummiin pisimpiin
käsisulkien peitinhöyheniin rajoittuva
leveä vaalea ”bumerangi”, käsisiiven
tumma poikkijuovitus on keskittynyt
käsisulkien keskiosaan ja sisimpien
käsisulkien kärkiosat ovat pitkältä
matkalta melko vaaleat. Huomaa
kuitenkin niittysuohaukkaan ajatukset
vievä kyynärsiiven keskiosaan
muodostuva varsin leveä vaalea
poikkijuova ja uloimpiin kyynärsulkiin
muodostuva toinenkin vaalea juovan
aihe. © Jukka J. Nurmi, Kuwait,
26.3.2008.
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Kuva 23: Rakenteeltaan kuvan syksyinen +1kv
naaraslintu on hyvin arosuohaukkamainen: varsin
kapeat siivet, joissa käsisiipi vaikuttaa muuhun
siipeen verrattuna arosuohaukkamaisen pitkältä.
Myös linnun pukutuntomerkit vaikuttavat
arosuohaukkamaisilta. Linnussa on kuitenkin
muutamia piirteitä, jotka voivat antaa aihetta epäillä sinisuohaukan vaikutusta linnun perimässä. Pitää
kuitenkin muistaa, että useamman sukupolven
naarasristeymiä ei ole dokumentoitu, mikä on
toisaalta ymmärrettävää, sillä erot puhtaaseen
arosuohaukkaan voivat vanhoilla naarailla olla niin
marginaalisia että varma määrittäminen voi olla
mahdotonta. Kuvan linnun viidenneksi uloimman
käsisulan p6 kärkiosassa on lyhyeltä matkalta
hienoinen ulkohöydyn kovertuma, jollaista ei pitäisi
puhtaalla arosuohaukalla olla. Samantyyppisestä
kaventumasta on ainakin aiemmin nuoria lintuja
arvioitu mahdollisiksi arosuohaukan ja sinisuohaukan risteymiksi. Joka tapauksessa nuoren
risteymälinnun nimeäminen on suoraviivaisempaa
koska myös muita välimuotoisia pukutuntomerkkejä on yleensä nähtävissä. Lisäksi linnun uloimpien
käsisulkien pituudet ja siten niiden suhteelliset
etäisyydet toisiinsa nähden eivät sovi täysin
arosuohaukalle, mutta tämä voisi toisaalta selittyä
siipisulkasadon loppuvaiheella, jolloin uloimmat
käsisulat p9 ja p10 olisivat vielä kasvussa.
© Totti Toiskallio, Lappeenranta, 6.9.2013.
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Kuva 26: Rakenteeltaan amerikkalaista
hudsonius-alalajin sinisuohaukkaa ei voi
nimialalajin yksilöstä erottaa, vaikka
mittatietojen valossa hudsoniuksen siipi
onkin keskimäärin hieman pidempi ja
nokka voimakkaampi. Nimialalajin
pukutuntomerkkeihin verrattuna
hudsonius-naaraan selkäpuoli on
keskimäärin tummemmanruskea,
vatsapuoli lämpimämmän kanelinsävyinen ja käsisiiven yläpinnan pohjaväri
harmaampi, mutta maastossa naaraiden
erottaminen on käytännössä mahdotonta. Toisaalta kuvan yksilön monet
höyhenpuvun yksityiskohdat voivat tuoda
mieleen myös naaras arosuohaukan ja
siksi siiven kärjen rakenne kannattaa
huomata lintua määritettäessä. © Jukka
Jantunen, Yukon, Kanada, 11.10.2012.

Kuva 24: Vanha naaras niittysuohaukka,
jolla kyynärsiiven viimeinen vaalea
poikkijuova on epätavallisen kapea ja jolla
on varsin vaalealta vaikuttava käsisiiven
takareuna. Arosuohaukkanaaraasta
poiketen kyynärsiiven taaimmaisin vaalea
juova kuitenkin jatkuu suurin piirtein
tasalevyisenä siiven tyvelle. Lisäksi
kyynärsulkien kaksi sisempää tummaa
juovaa ovat mustansävyiset ja päänsivut
ovat lähes kuviottomat. © Jorma Tenovuo,
Kempele, 27.7.2006.

<--

Kuva 25: Havainnot amerikkalaisesta hudsonius-alalajin sinisuohaukasta ovat lisääntyneet merkittävästi Brittein saarilla ja siksi taksoni on syytä
huomioida myös muita suohaukkalajeja ja risteymiä määritettäessä
Euroopassa erityisesti harvinaisuuskontekstissa. Syksyisen nuoren hudsoniuksen harhautuminen Suomeen lienee epätodennäköistä, mutta LänsiEuroopassa talvehtineita yksilöitä saattaisi saapua kevätmuuton yhteydessä
myös Suomeen. Vaikka hudsonius on rakenteeltaan kuin nimialalajin
sinisuohaukka, on nuoren linnun pukutuntomerkeissä piirteitä, jotka
monessa suhteessa tuovat mieleen sirosuohaukan tai sirosuo-sinisuoristeymän. Hudsoniuksen aprikoosinvärinen vatsapuoli on erittäin vähäviiruinen,
viirut keskittyvät vain rinnan yläosaan sekä kupeille ja viiruisen kaulurin
taakse muodostuva kaulus on usein erittäin yhtenäisen tummanruskea.
Myös päälaki ja korvanpeitinhöyhenet ovat tasaisen tummanruskeat ja
silmän ympärille muodostuvat valkeat alueet ovat usein melko pienet.
Nuoren hudsoniuksen selkäpuoli on usein tummemman seepianruskea kuin
cyanuksella ja sen yläperä vaikuttaa laajemmin valkoiselta, sillä hudsoniukselta puuttuu yleensä nimialalajin sinisuohaukalle tyypilliset terävärajaiset
tummat täplät pisimpien pyrstön yläpeitinhöyhenten kärjistä. Nuorella
hudsoniuksella on myös käsisiiven alapinnalla keskimäärin enemmän
tummia poikkijuovia kuin cyaneuksella. Uloimmassa käsisulassa p10 on
hudsoniuksella yleensä tumman kärkiosan lisäksi neljä tummaa poikkijuovaa kun niitä cyanuksella on yleensä vain kolme. Vastaavasti muissa
uloimmissa käsisulissa p9-p7 hudsoniuksella on yleensä tumman kärjen
lisäksi kuusi tai enemmän poikkijuovaa, joita cyanuksella on usein vain viisi.
Joissain yhteyksissä on nuorelle hudsoniukselle mainittu tuntomerkkinä
myös cyanuksesta poiketen kyynärsiiven alapinnan keskimmäisen tumman
juovan kapeus, joka kuitenkin tällä yksilöllä on hyvin nimialalajin juovan
tyyppinen. Huomaa myös hudsoniukselle tyypillinen selvä kontrasti
tummien kyynärsiiven isojen alapeitinhöyhenten ja toisaalta melko
vaaleiden keskimmäisten ja pienten peitinhöyhenten välillä.
© Jukka Jantunen, Yukon, Kanada, 12.9.2012.
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voi olla jopa mahdotonta arvioida
maasto-olosuhteissa, on näitä
piirteitä usein melko helppoa arvioida hyvistä valokuvista. Lisäksi erittäin tärkeä usein valokuvista arvioitavissa oleva piirre löytyy
viidenneksi uloimmasta käsisulasta p6, joka risteymillä on ulkohöydystään sinisuohaukkamaisesti kovertunut, vaikkakin selvästi
kapeammalta alalta ja lyhyemmältä matkalta.
Kiitokset
Suuret kiitokset kaikille kuvia käyttöömme antaneille. Nils Kjellenille
kiitokset Falsterbon syysmuuttodatasta. Erityiskiitokset Dick Forsmanille ja Jyrki Normajalle asiantuntevista kommenteista ja parannusehdotuksista, joiden pohjalta käsikirjoituksesta saatiin hitsattua kasaan
loogisempi kokonaisuus.
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Nuorten arosuohaukkojen ja
risteymien dokumentoiminen

Lintuvuosi 2013 Jurmossa
Juha Kylänpää

Koska arosuohaukalla lajin sisäinen muuntelu on laajaa ja epätyypillisiä sekä
erilaisiin risteymiin viittaavia yksilöitä esiintyy yhä enemmän, on lintuharrastajien
hyväksyttävä se tosiasia, ettei kaikkia yksilöitä voida varmuudella määrittää,
ainakaan maasto-olosuhteissa. Tämän vuoksi yksilöiden tuntomerkkien
dokumentoiminen, valokuvien merkitystä väheksymättä, edesauttaa yksittäisten
lintujen määrittymistä sekä toisaalta arosuohaukkojen pukutuntomerkkien
muuntelun ymmärtämistä.
Alla on koottu olennaisimmat tuntomerkit, joiden dokumentoimiseen kannattaa
kiinnittää huomiota:
• Tiedosta havaintotilanteen merkitys. Vallitseva säätila ja tilannenopeus esim.
muuttavan linnun tapauksessa vaikeuttavat oleellisesti pukutuntomerkkien
yksityiskohtaista havaitsemista ja siksi valokuvat ovat usein ensiarvoisen tärkeitä.
Kaunis ruusukottarainen ilahdutti
miehittäjiä elokuun alussa.
© Ismo Hyvärinen

• Hahmota linnun ruumiinrakenne. Onko ruumis sirosuohaukkamaisen solakka
vai viittaako rintavampi ja suuripäisempi olemus sinisuohaukkaan. Tarkasta myös
siipien leveys ja käsisiivessä erityisesti harittavien käsisulkien määrä sekä
mahdolliset kovertumat sisimpien harittajien ulkohöydyissä.
• Huomioi ruumiinhöyhenten yleisväri sekä mahdollinen vatsapuolen tumma
viirutus erityisesti rinnassa ja kupeilla.

Vuoden 2012 joulukuu oli luminen ja lähes ennätyskylmä. Lähinnä hyönteisravintoa käyttäviä, satunnaisesti
talveen viipyviä varpuslintuja ei siitä selvinnyt tai muuten saareen jäänyt.

• Tutki linnun päänkuviot huolellisesti. Tarkasta vaalean kaulurin terävärajaisuus
ja viiruttomuus, kaulurin takana olevan tumman kauluksen yhtenäisyys sekä
silmän ylä- ja alapuolella olevien valkoisten alueiden koko ja muoto.

Tipujen tammikuu - helmikuun
helmet

• Dokumentoi siiven alapintojen kuviot yksityiskohtaisesti. Tarkasta kyynärsulkien
yleinen tummuus sekä niissä mahdollisesti olevien vaaleiden poikkijuovien leveys
ja sijainti. Kiinnitä myös huomiota käsisiiven takareunan tummuuteen,
käsisulkien tummien poikkijuovien leveyteen, säännöllisyyteen ja sijaintiin sekä
harittajien tummien kärkiosien laajuuteen. Lisäksi kannattaa huomioida siiven
alapeitinhöyhenten mahdollinen viiruisuus sekä viirujen sijainti.
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Vuoden alussa merisirrejä kömpi kivikoissa puolensataa. Viimeisiä vietiin
14.2. Tunturikiuruja tallusteli lännessä loppiaiseen asti kaksi. Sitten ei yhtään, kunnes taas lähes koko helmikuu ynnättiin yhtä. Tunturiton kiuru
killisteli karua maisemaa 26.1.
Harvinaisuushuippu koettiin 3.1.
Suomen ensimmäisen talvisen isohaarahaukan keikkuessa pohjoisesta
ja jatkaessa saaren yli lounaaseen.
Messeviä olivat myös muuttohaukka 2.1. ja etelänkiisla 5.1.
21.–25.2. jääraja oli Jurmon tienoilla. Heikkotuulinen tai tyyni sää ja väreilyn ajoittain jopa täydellinen puuttuminen mahdollistivat isojen talvilukemien laskemisen: kyhmyjoutsen
521, sinisorsa 447, alli 66, pilkkasiipi
10, telkkä 913, tukkakoskelo 28, isokoskelo 387, riskilä 68.
Lapasotkia lutrasi vain helmikuussa, enimmillään viisi. 3.2. merkattiin merimetso 9p ja ruokki 1p.
Allihaahkanaaras ilahdutti 18.2. ja
1.3. Tundraurpiainen tihrustettiin
3.2. ja vuoden alkupuoliskon ainut

kanahaukka 24.2. Kevään korkkasi
24 pulmusen muuttoparvi 25.2.
Kevät koitti kontaten
Arktisen napapyörteen heikkouden takia vallitsi korkeapaineinen, poikkeuksellisen kylmä pakkassää ja pohjoistuulet
Keski-Eurooppaa myöten huhtikuun
puoliväliin asti. Tämä hidasti alkukevään muuttoa kolmisen viikkoa. Niinpä
ensimmäisiä tavattiin myöhään: kiuru
17.3. yksi, ja vasta 29.3. seuraavat, peippo 31.3. 1m, töyhtöhyyppä 9.4. 5m 3p
ja naurulokki 10.4. 8p.
Meri Jurmon ympärillä jäätyi paria
pientä sulaa lukuun ottamatta. Tämä
näkyy hyvin telkkämäärissä: vielä 9.3.
828p, sitten nopea pudotus paljon alle
sadan lukemiin, kunnes maaliskuun
loppupäivinä sulien kasvaessa taas yli
600. Muuttohaahkat ehtivät ennen
umpijäitä: 2.3. 2 koirasta. Maaliskuun
viimeisenä laskettiin Högbergetiltä
yksiltä jalustansijoilta 40 merikotkaa.
Huhtikuu humautti talvesta
melkein kesään
Aprillina lotrannut lapasorsa oli aikai-
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nen. Kevätpuolen ainoa isokäpylintu
vieraili 8.4. Seuraavan päivän muuttajat toivat yksinäiselle miehittäjälle piipullisten aihetta: tundrahanhi 2 ad,
muuttohaukka 1 ad ja tunturikiuru.
Jurmon omimmista erikoisuuksista
merisirrit saapuivat 29.3., ristisorsa seuraavana päivänä ja etelänsuosirri 15.4.
Jälkimmäisiä laskettiin kevään mittaan
surullisen vähän, enimmillään kolme.
Tavallisten, Jurmossa harvoin tavattavien kevään aloitti 10.4. punasotkakoiras. 14.4. tehtiin yksi vuoden kovimmista havainnoista: noin 40 vuoden
poissaolon jälkeen vislaili harmaapäätikka Huvudskärillä. Varpuskoiras visiteerasi asemalla 20.4. Seuraavana päivänä
pihalle ilmaantui varpusnaaras, joka
matkusti muualle vasta vapunaattona.
17.4. aivasteltiin urakalla: taivaanvuohi 60 p. Aamutuimaan 18.4.
mässäiltiin mustalinnuilla; 3311 linnun muutto oli ohi klo 10.15 mennessä. Samalla meni nokkavarpusmassa 4m 2p. Kaksi päivää myöhemmin kovana muuttopäivänä kevään
ennätyksen tekivät haahka (240m
6707p) ja peippo (853m 366p).
Normaaleista Jurmon erikoisuuksista
merkittiin lähes päivittäin muistiin
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