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lokuun alussa ja syyskuussa 1992 pidetyissä
kokouksissa Rariteettikomitea (RK) teki muutoksia luonnonvaraisesti maahamme harhautuneiden lintulajien luetteloon
siirtämällä eräitä lajeja todennäköisten tarha- ja häkkikarkulaisten ryhmään. Artikkelin tässä
osassa esitellään muutosten yleisiä perusteita ja tarkastellaan häkki/tarhalinturintaman viimeaikaisia tapahtumia. Artikkelin toisessa osassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin joidenkin lajien
siirtoon tai nykyisen aseman säilyttämiseen johtaneita syitä.

RK:n vaikea tehtävä
Harvinaisuushavaintojen tarkastamisen ohella Suomen Lintutie-

teellisen Yhdistyksen ja Lintutieteellisten Yhdistysten Liiton Rariteettikomitean (RK) tehtäviin
kuuluu ylläpitää Suomessa tavattujen lintulajien ja alalajien luetteloa. Näin RK joutuu myös ottamaan kantaa kunkin maassamme
tavatun lajin "statukseen" eli siihen onko laji harhautunut maahamme luonnonvaraisesti vai
onko siirtyminen ollut "keinotekoinen", osittain tai kokonaan ihmisen aiheuttama. Joidenkin lajien osalta päätöksenteko on luonnollisesti vaikeaa eikä täysin varmaa tietoa yksittäisen linnun alkuperästä saada kuin poikkeustapauksissa (esim. renkaan perusteella). Päätös joudutaankin perustamaan tietoihin lajin aikaisemmista harhautumisista, muuttomatkan
pituudesta,
tapaa-

misajankohdasta,
yleisyydestä
häkki- tai tarhalintuna, siirtymiseen mahdollisesti vaikuttaneista
sääoloista, linnun kunnosta jne.
Usein saatavilla olevat tiedot lajista ovat varsin epämääräisiä ja
viime kädessä kunkin komitean
jäsenen mielipide perustuu subjektiiviseen käsitykseen luonnollisen ja luonnottoman harhautumisen todennäköisyyksien suhteesta.

Uutta tietoa
Aikaisemmin näissä ns. kategoriakysymyksissä on maassamme
noudatettu varsin liberaalia, harrastajaystävällistä linjaa: mikäli
luonnonvaraiseen harhautumiseen
on ollut edes jonkinlaisia mahdollisuuksia, laji on yleensä "pääs-

RK:n työ ei ole helppoa, koska luonnonvarainenkin lintu voi olla luottavainen kuten tämä Haukiputaan punakaulahanhi (Branta nificol/is) l 0.11.1984. Timo Hietasen pinnalapussa on numero 306. Näinä vakavina aikoina kukaan bongari ei uskaltaisi lähestyä lintua tällä tavalla, sillä liian kesy lintu voisi osoittua tarhakarkulaiseksi. © Pekka Komi.
Red-breasted Goose.
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syt" luonnonvaraisten harhailijoi- näköisten tarha/häkkikarkulaisten
den listalle ja laskettu Suomen joukkoon, mutta laji säilytettiin
lintujen lajiluetteloon. Aivan vii- vanhojen havaintojen perusteella
me vuosina RK on kuitenkin saa- maahamme
luonnonvaraisesti
nut runsaasti häkki/tarhalintuihin harhautuneiden lajien listalla.
liittyvää uutta tietoa, jonka perusteella on selvää, että eräiden lajiEurolinjalla
en osalta aikaisempi liberaali luokittelu ei vastaa nykykäsitystä nii- Muutosten jälkeen Suomessa
den harhautumistodennäköisyyk- luonnonvaraisesti tavattujen lintusistä tai yleisyydestä häkki/tarha- jen lajiluettelo noudattelee varsin
lintuna. Tåmänhetkisen käsityk- tarkasti myös yhteispohjoismaista
sen mukaan poikkeuksellisen ja yleiseurooppalaista linjaa. Tehkaukana sijaitsevilta lähtöalueilta dyt muutokset perustuvat tämänkotoisin olevan lajin hyväksymi- hetkiseen tietämykseen ja luokitnen luonnonvaraisten harhailijoi- telua voidaan muuttaa sitä mukaa
den kategoriaan vaatii vahvaa kun uutta tietoa saadaan. Kuten
näyttöä pitkistä muuttomatkoista, aikaisemmin todettiin, muutamien
harhautumispotentiaalista
sekä lajien osalta kategoriointi tiettyyn
mielellään useiden yksilöiden sa- luokkaan perustuu varsin niukkoimanaikaisesta tai samaan vuoden- hin tietoihin ja subjektiivisiin käaikaan tapahtuvasta esiintymises- sityksiin. RK:n jäsenten lisäksi
tä, joka sopii myös lajin muutto- varmasti myös jokaisella aiheesta
aikoihin.
kiinnostuneella on oma käsitykTietoja häkkilinnuista ja karku- sensä asiasta, ja spekulointia eräilaisista on saatu Belgian, Hollan- den lajien asemasta voidaan jatnin, Saksan ja Englannin häkki- kaa loputtomiin.
lintueksperttien kanssa käydystä
kirjeenvaihdosta, lukuisista aihetHavaintojen kokoaminen
ta käsittelevistä artikkeleista ja
Texelin
määrityskokouksessa Seitsemän edellä mainitun lajin
käydyistä virallisista ja epäviralli- siirto toiselle listalle ei tarkoita
sista keskusteluista eri Euroopan sitä, etteivätkö niistä tai muista
maiden
rariteettikomiteoiden
edustajien kanssa.

Moni kakku päältä kaunis...Siksipä sirppisorsa (Anas fa/cata) onkin lintutarhojen
suosikkilintuja. Lohja 4.8.1976. © Pekka
Puhjo.
Fa/cated Tea/.

todennäköisistä häkki/tarhakarkulaisista tehdyt havainnot olisi arvokkaita ja julkaisemisen arvoisia. On tärkeää, että myös näistä
lajeista tehdyt havainnot dokumentoidaan huolellisesti ja toimitetaan RK:lle tai LYL:lle· julkaisua ja arkistointia varten. Havaintojen systemaattinen kerääminen on ainoa tapa saada luotet-

Suuri puhdistus
Uusien tietojen ja useissa kokouksissa käytyjen pitkien keskustelujen jälkeen RK päätti poistaa luonnonvaraisesti maahamme
harhautuneiden lajien listalta seitsemän lajia ja siirtää ne todennäköisten tarha- ja häkkikarkulaisten listalle. Siirretyt lajit olivat
flamingo (Phoe'!icopterus ruber
roseus), sirppisorsa (Anas falcata), harjakoskelo (Mergus cucullatus), pikkutelkkä (Bucephala
albeola), palmukyyhky (Streptopelia
senegalensis) ,
pajupunavarpunen (Uragus sibiricus) ja niittysirkku (Emberiza cioides). Lisäksi ruostesorsasta
Tadorna ferruginea viime aikoina
tehdyt havainnot siirrettiin todenLintumies 5/1992 vsk. 27

Tiibetinhanhen (Anser indicus) nimi on Suomessa harhaanjohtava, sillä tänne ne tulevat
Länsi-Euroopan tarhoista. Turku 19.5. 1983. © Henry Lehto.
Bar-headed Goose.
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tavaa tietoa lajien esiintymisestä
maassamme ja esiintymisen taustalla mahdollisesti vaikuttavista
syistä. On myös hyvä muistaa,
että havaintojen kokoaminen ja
analysointi voi paljastaa ilmiöitä,
joiden perusteella tietyn aikaisemmin karkulaisena pidetyn lajin esiintymisen voidaan todeta
viittaavan luonnonvaraiseen harhautumiseen ja lajin aseman uudelleen arviointiin. Tiettyjen todennäköisten tarha- ja häkkikarkulaisten osalta RK ja LYL ovat
sopineet havaintoj en keräämisen
ja tarkistamisen uusjaosta. Uuden
järjestelyn taustalla on pyrkimys
saada kerätyksi mahdollisimman
tarkkaan kaikki havainnot tähän
ryhmään kuuluvista lajeista. Yhteenveto uudesta havaintojen kokoamistavasta ja tarkastettavista
lajeista julkaistaan artikkelin toisen osan yhteydessä.

Keski-Euroopan
häkkilintumarkkinat
Suomalaisen lintuharrastajan voi
olla vaikea käsittää häkkilintuharrastuksen suosion laajuutta maailmalla ja häkeissä pidettävienja lisääntyvien lajien valtavaa kirjoa.
Kotimaassahan harrastus vaikuttaa varsin vaatimattomalta eläinkauppojen tarjonnan ollessa hyvin
pitkälle
undulaatit- papukaijatseeprapeipot -linjalla. Keski-Euroopassa yksityiselle harrastajalle
on kuitenkin tarjolla kaikkea undulaateista siperialaisiin varpuslintuihin, kahlaajiin j a jopa kiitäjiin (Apus) . Kyse on va ltavasta
bisneksestä hienoine lehtineen,
näyttelyineen ja suurine markkinoineen, joilta voi ostaa lähes
mitä tahansa. Eivät edes rauhoitetut tai kaikkein uhanalaisimmat
lajit ole turvassa kauppamiehiltä.
Mitä harvinaisempi laji, sitä
enemmän asialleen omistautunut
fanaatikko on valmis maksamaan,
ja sitä suurempia riskejä niin lintujen pyydystäjät kuin välittäjätkin ovat valmiita ottamaan lakeja
rikkoessaan. Alan taitajat pitävät
linnuistaan hyvää huolta ja vai196

Kaikki Suomessa tavatut flamingot ovat tarha-alkuperää, kuten tämä chilenflamingo
(Phoenicopterus chi/ensis). Hanko 27.9.1973 ~ Lasse J. Laine.
Flamingo.

keidenkin lajien pesittäminen onnistuu vankeudessa ja saattaa
maineen ohella tuoda huomattavia lisätuloja jälleenmyynnin
myötä. Esimerkkinä yllättävästä
häkkipesinnästä v01s1 mainita
alppikiitäjän (Apus melba)!

Trendiboomi
Häkkilintuharrastaj ien suosimat
lajit vaihtelevat muodin mukaan.
Aika ajoin kyllästytään vanhaan,
jo tutuksi käyneeseen j a vaihdetaan uuteen, eksoottisempaan lajiin. Myös erilaiset rauhoitus- ja
maahantuontimääräykset saattavat vaikuttaa trendeihin ja suunnata kiinnostuksen kokonaan uusille alueille. Tållainen muutos on
ollut käynnissä jo pitemmän aikaa
Eurooppan markkinoilla. Osin
rauhoitusmääräysten ansiosta eksoottisten trooppisten lajien sijaan
huomio on siirtynyt palearktisen
alueen itäosiin, IVY:yn ja Kiinaan. Molemmissa maissa häkkilintuharrastus on perinteisesti ollut hyvin suosittua ja keskittynyt
olosuhteiden pakosta oman maan
lajeihin, joita on pyydystetty
markkinoille suoraan luonnosta.
Harrastuksen ympärille kehittynyt
laaja, hyvin organisoitu pyydys-

tys- ja markkinointikoneisto pystyy nyt olojen vapauduttua ja rajojen auettua syöttämään suuria
määriä lintuja Länsi-Euroopan rahakkaille markkinoille. On vielä
syytä mainita, että itäisten laj ien
kauppa ei suinkaan ole ollut täysin poikki aiemminkaan, vaan
pyynti ja kauppa ovat tapahtuneet
Kaakois-Aasian kautta, ffilssa
monet siperialaiset lajit talvehtivat.
Euroopan
häkkilintumarkkinoilta ja -harrastajilta kerätty
itäisten lajien lista on vaikuttava.
Seuraavassa joitakin lajeja, j otka
lähinnä harhautumispotentiaalinsa
vuoksi kiinnostanevat myös suomalaisia lintuharrastajia: sinisatakieli (Luscinia cyane), sirittäjäsatakieli (L. sibilans), rubiinisatakieli (L. calliope), sinipyrstö
(Tarsiger cyanurus), kivikkosatakieli (Irania gutturalis), siperianleppälintu
(Phoenicurus
e1ythronotus), vuorileppälintu
(P erythrogaster), kivikkoleppälintu (P caeruleocephalos ), laaksoleppälintu (P auroreus), punakottarainen (Sturnus roseus), siperianrastas (Zoothera sibirica),
intianrastas (Turdus unicolor),
amurinrastas (T pallidus), kaikki sirkut (Emberiza), pajuLintumies 5/1992 vsk. 27

punavarpunen (Uragus sibiricus), taigapunavarpunen (Carpodacus roseus), palmukyyhky
(Streptopelia senegalensis) jne.
Myös eräitä kahlaajia, kuten kynsihyyppää ja aavikkotylliä pidetään häkeissä, jå eräs tsekkoslovakialainen välittäjä tarjosi hiljattain myyntiin ruusulokkia (Rhodostethia rosea)!

Karkulaiset
On tietysti selvää, ettei kukaan
päästä suurella vaivalla ja rahalla
hankkimaansa lintua ehdoin tahdoin karkuun. On kuitenkin olemassa lukuisia esimerkkejä, joiden perusteella voi olettaa karkulaisuuden olevan suhteellisen
yleistä. Todennäköisesti suurimmat karkulaismäärät syntyvät,
kun maahantuojan tai salakuljettajan kuljetuslaatikot aukeavat,
jolloin pakolaisten määrä saattaa
olla hyvinkin suuri. Vahinkojen
määrä ei ole tiedossa - kukapa
omista "mokistaan" tiedottaisi mutta salakuljettajien tahallaan
vapauttamista linnuista on esimerkkejä. Hollannissa Amsterdamin satamaan saapuvassa laivassa
oli mukana n. 1000 kultasirkkua,
joille ei ollut minkäänlaista tuontilupaa. Laivan henkilökunnan
saatua vihjeen tullimiesten tulevasta tarkastuksesta, kaikki sirkut
laskettiin vapauteen, eikä salakuljetuksesta jäänyt todisteita. Paikalliset lintumiehet suorittivat sataman lähettyvillä myöhemmin
etsintöjä, mutta sirkkujen suurparvi oli kadonnut kuin tuhka tuuleen (van den Berg suull. ilm.)!
Toinen esimerkki kertoo venäläisestä lintujen salakuljettajasta,
joka Tsekkoslovakian rajalla sai
tiedon poikkeuksellisen tiukasta
tullitarkastuksesta, ja päästi lastin
lentoon mieluummin kuin jäi
kiinni salakuljetuksesta (Mild
1991).
Lisäksi tiedetään tapauksia,
joissa luonnossa pyydystettyjä
lintuja lasketaan vapaaksi, jos ne
eivät sovellu häkkiolosuhteisiin.
Näin kävi erään kynsihyyppäerän
Lintumies 5/ 1992 vsk. 27

Aikoinaan bongareilta pimitetystä palmukyyhkystä (Streptopelia senegalensis) tuli taas
rauhankyyhky, kun se putosi Suomen lajiluettelosta. Mäntyharju 25.10. 1987.
© Rauno Yrjölä.

Laughing Dove.

niille yksilöille, jotka eivät oppineet syömään "kuivamuonaa".
Tamänjälkeen kynsihyypästä tehtiin useita havaintoja eri puolilla
Keski-Eurooppaa. Saksassa vesilintujen tarhaajat laskevat hyvän
pesimäkauden jälkeen (laittomasti) vapaaksi ainakin ruostesorsia
tehden näin tilaa tarhaansa. Poliittisten ja taloudellisten muutosten aiheuttaman muuttoliikkeen
on myös epäilty aiheuttaneen runsaasti lintuj en tahallisia vapauttamisia Itä-Euroopan maissa, missä
häkkilinnut ovat hyvin suosittuja:
lintua ei ole otettu mukaan vaan
se on päästetty ulos, vapauteen.

Rengas paljastaa alkuperän?
Tavallisen lintuharrastajan kannalta olisi ihanteellista, jos jokainen häkkilintu olisi rengastettu,
jolloin ainakin jokaisen kiinni
saadun yksilön alkuperä voitaisiin
selvittää. Näin hyvin ei asia kuitenkaan ikävä kyllä ole! Rengastettujen ja rengastamattomien
häkkilintujen lukusuhteista ei ole
mitään tarkkoja tietoja, mutta se
on varmaa, että renkaattomia häkkilintuja on paljon. Hauska esimerkki renkaan hyödyllisyydestä
linnun alkuperän toteamisessa
saadaan naapurimaasta Ruotsista.
Ensimmäinen maassa tavattu lehmähaikara osoittautui renkaan
197

perusteella Tanskasta kotoisin
olevaksi tarhakarku laiseksi, kun
taas toinen havainto koski Espanj assa luonnonvaraisena rengastettua lintua.

Takaisin luontoon

Monet lintuasemasaaret houkuttelevat myös tarhakarkureita. Kiioankottarainen (Sturnus sinensis) on nähty Lågskärillä jo kahdesti. Lågskär 25. 7. l 975. «:i Kamo M ikkola.
Chinese Starling.

Tämä laji ei tuottanut RK:lle mitään vaikeuksia. Dominikaanileski (Vidua macro11ra),
Vantaa heinäkuu 1992. 11:1 P ekka Komi
Pin-tai/ed Wydah .
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Luonnonvaraisten lintujen pyynti
häkkilinnuiksi tapahtuu erilaisin
verkoin, suurin loukuin j a houkutuslintujen avulla. Suurimmat lintukeskittymät ja tuottoisimmat
saaliit saadaan muuttoreittien varrella ja talvehtimispaikoilla, missä linnut ovat keskittyneet pienelle alueelle ja saaliit voivat olla
huomattavan suuria (vrt. em. kultasirkut). Pyydystetyt linnut pyritään kulj ettamaan mahdollisimman nopeasti eteenpäin tappioiden välttämiseksi. On aivan ilmeistä, että kesken muuttomatkaansa pyydystetyt muuttovireiset
linnut jatkavat matkaansa alkuperäiseen muuttosuuntaansa päästyään uudelleen vapaaksi esimerkiksi Euroopassa. Jos niiden kunto sen vain sallii, ne käyttäytyvät
aivan kuten normaalit muuttolinnut. Myös muina vuodenaikoina
karanneet linnut voivat noudattaa
luonnollista
muuttorytrniään
suunnaten syksyllä matkansa etelään ja keväällä pohjoiseen. Pitkäikäiset karkulaiset saattavat
karkuun päästyään elää vielä useita vuosia, mutta mahdollisia renkaita lukuunottamatta kaikki häkkielämästä kertovat merkit höyhenpuvussa häviävät viimeistään
seuraavassa täydellisessä sulkasadossa.
Karkulaisia, j otka vapaaksi
päästyään jatkavat muuttoaan,
tavataan tietysti myös sellaisilla
paikoilla, missä perinteisesti nähdään paljon lintuja j a usein myös
runsaasti luonnollisesti harhautuneita harvinaisuuksia. Kaikki harvinaisuuksista kuululla lintuasemalla tavatut linnut eivät siis
välttämättä ole lentäneet sinne
koko matkaa omin siivin. Esimerkkinä voisi mainita vaikkapa
Lågskärillä keväällä 1982 tavatun
sateenkaarikardinaalin (PasseLintumies 5/1992 vsk. 27

rina ciris), jonka käsisulkien kunto varmisti karkulaiseksi. Myös
eteläaasialainen kiinankottarainen (Sturnus sinensis) on tavattu
Lågskärillä kahdesti(!), ja kuitenkin laji on levinneisyytensä ja
muuttokäyttäytymisensä perusteella mitä ilmeisimmin karkulainen.

Vesilinnut, haikarat ym.
kenokaulat
Edellä esitetty koski paljolti varpuslintuja, mutta pätee soveltuvin
osin myös vesilintuihin, haikaroihin, flamingoibin, pelikaaneihin
jne. Tåmän ryhmän tilannetta tutkittaessa täytyy ottaa huomioon
vielä joitakin lisäseikkoja.
Lukemattomien vesilintu- ja
haikaralajien pitäminen erilaisissa
yksityisissä ja julkisissa tarhoissa
lienee kaikille lintumiehille tuttua. Suomalaisesta näkökulmasta
katsoen yllättävää lienee yksityisten vesilintutarhojen ja -kokoelmien määrä Keski- ja Etelä-Euroopassa. Jo Ruotsissa j a etenkin
Tanskassa erilaisten tarhojen
määrä ja laj ivalikoima ovat aivan
toista luokkaa kuin Suomessa.
Tarhoissa lintujen karkaaminen
estetään käsisulkien katkaisemisella tai siipileikkauksella. Jälkimmäinen toimenpide on lopullinen, mutta käsisulkien katkaisu
täytyy tehdä jokaisen sulkasadon
jälkeen uudestaan. Tållöin lintuja
pääsee suhteellisen helposti karkuun mikäli operaatio myöhästyy.
Myös tarhoissa syntyneet poikaset voivat päästä karkuun mikäli
oppivat lentämään ennen leikkausta. Lisäksi on muistettava,
että monin paikoin vesilintuja ei
edes pyritä pitämään kovin visusti
tarhoissa, vaan niiden annetaan
lentokykyisinä liikkua vapaasti
tarhan ulkopuolella. Linnut saattavat myös tilanpuutteen ja kovan
kilpailun vuoksi siirtyä muualle
pesimään ja palata vasta pesinnän
jälkeen takaisin tarhaansa.
Etenkin monet vesilinnut, mutta
eräät muutkin lajit ovat varsin karaistuneita ja tulevat ympäri vuoLintumies 5/ 1992 vsk. 27

Mandariinisorsa (A ix galericulata) pesii villiintyneenä monin paikoin Keski-Euroopassa.
© Lintumiehen arkisto.
Mandarine Duck

den omin avuin toimeen KeskiEuroopassa. Karkuunpäässeistä
tarhalinnuista on paikoin muodostunut villejä populaatioita Eurooppaan. Tästä on esimerkkinä
yli kahdenkymmenen chilentlamingon parvi, joka elää Saksan ja
Hollannin rajalla, Saksan villiintynyt ruostesorsapopulaatio ja
Hannoverin lehmähaikara-yhdyskunta.

Petolinnut pulassa
Petolintujen tarhaaminen on suosittua monin paikoin Keski- ja
Etelä-Euroopassa. Metsästykseen
käytettävien jalohaukkojen lisäksi
tarhoissa pidetään erilaisia kotkia,
haukkoja ja korppikotkia. Metsästyshaukkoja harjoitettaessa hävikki on suuri ja karkuteille pääsee
varsin paljon lintuja. Gantlett &
Millington (1992) mukaan Englannissa pääsi virallisen tilaston
mukaan 15 kuukauden aikana
(199 1- 92) karkuun yli sata isoa
Falcoa ja suuri joukko muita petolintuja. Nämä arvokkaat luonnosta pyydetyt yksilöt tai "broilerit" (keinotekoiset risteymät) on

yleensä varustettu renkain, minkä
pitäisi ainakin jossain määrin helpottaa linnun alkuperän toteamista.
Uusi potentiaalinen petolintukarkulaisten lähde on paljastunut
hiljattain Itä-Euroopasta. Entisen
neuvostoarmeijan
tukikohdissa
pidettiin erilaisia kotkia "vaakunalintuina" ja maskotteina. Tukikohtien purkamisen jälkeen ei
kotkien kohtalosta ole mitään tietoa. Onko linnut päästetty vapauteen, tapettu vai kuljetettu takaisin itään? Epäselvää on myös
se, kuinka yleinen käytäntö on ollut, mitä lajeja on pidetty lemmikkeinä ja kuinka paljon lintuja on
ollut. Rengaslöydön perusteella
eräs Kazakstanista Itä-Eurooppaan maskotiksi tuotu arokotka
oli vapauttamisensa jälkeen palannut takaisin kotiseuduilleen.

Kirjallisuusluettelo julkaistaan
artikkelin toisen osan yhteydessä
Lintumiehessä 6/92, jossa on lajeittainen katsaus.
A detailed s11mma1y is published in tl,e sequel ta this artic/e, in the next iss11e
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