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TLY:n aluerariteettikomitean ja BirdLife
Suomen rariteettikomitean hyväksymät

vuoden 2013

harvinaisuushavainnot

TLY:n havaintojenkeruualueelta
Ville Räihä, Mikael Nordström, Kalle Rainio, Peter Uppstu ja Markus Lampinen
TLY:n aluerariteettikomitea (ARK) ja valtakunnallinen rariteettikomitea (RK) ovat tarkastaneet yhteensä noin 254
vuoden 2013 sekä muutamia vanhempia havaintoja TLY:n havaintojenkeruualueelta. Julkaisukelpoisia RK-havaintoja tehtiin vuoden aikana 28, ja ARK-havaintoja 192, joista 41 koski ajankohdaltaan poikkeavia havaintoja eli
fenologiahavaintoja. Lisäksi vuodelta 2013 ilmoitettiin 5 RK- ja 22 ARK-havaintoa, joiden määritysperusteet
todettiin riittämättömiksi julkaisua ajatellen. Tämän lisäksi jotkin ilmoitukset ovat edelleen RK:n tai ARK:n
käsittelyssä. RK- ja ARK-ilmoitusten määrä on ollut viime vuosina nousussa, ainakin osittain lintuharrastajien
määrän kasvun ansiosta.

Fenologiahavaintojen hylkäysprosentti on selvästi suurempi kuin
läpi vuoden harvinaisilla lajeilla.
ARK haluaakin muistuttaa havainnoijia olemaan tarkkana erityisen
aikaisia ja myöhäisiä havaintoja
tehtäessä. Fenologiahavaintojakaan ei katsota julkaisukelpoisiksi,
ellei lajia voida ilmoituksen perusteella määrittää, ja myös niiden
tekemisessä tulee noudattaa tarkkuutta. ”Fenologialistan” eli päivämäärärajat, jotka ylittävät havainnot tarkistetaan, löydät TLY:n
kotisivuilta kohdasta Havainnot
– Aluerariteettikomitea.
Monipuolisen harvinaisuusvuoden kruunasi Salossa maakunnalle
uutena lajina havaittu mustakaulauikku. Edellisvuoden puolella löytynyt, maamme ensimmäinen ja
Euroopan neljäs kettusirkku talvehti Utössä 3.4. asti. Maalle uusina taksoneina hyväksyttiin kaksi
variegatus-alalajin sepeltaskua
(tulevaisuudessa mahdollisesti
hemprichii, mutta AERC:n taksonominen komitea ei ole vielä käsi-

tellyt tätä muutosta), molemmat
Utössä, sekä kaksi havaintoa flavirostris-alalajin tundrahanhesta. Näistä ensimmäinen koski Kemiönsaarelta vuonna 2012 löytynyttä lintua.
Harvinaisuusrintaman etujoukoissa
olivat myös TLY:n havaintojenkeruualueen toinen pikkukotka sekä neljännet silkkihaikara ja pronssi-iibis.
Isohaarahaukalla oli runsas esiintyminen, lajista hyväksyttiin kymmenen
ilmoitusta joiden tulkittiin koskevan
viittä eri yksilöä. Muita suurharvinaisuuksia olivat kolme taigakirvistä,
kolme kashmirinuunilintua, ruskouunilintu sekä punapäälepinkäinen.
Nokivariksen ja variksen välimuotoinen yksilö oli myös maakunnassa
ensimmäinen laatuaan julkaistu.
ARK-lajeista arosuohaukalla oli ennätysvuosi 47 yksilöllä. Punajalkahaukalla oli 2000-luvun paras vuosi
kuudella yksilöllä. Myös valkoselkätikasta tehtiin runsaasti havaintoja
(14 yks.). Varsin harvinaista herkkua
olivat myös maakunnan kahdeksas
lapinuunilintu sekä Mietoistenlahdella viihtynyt nuori tunturihaukka.
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Vuoden harvinaisimpiin havaintoihin kuului myös koko Euroopan
mittakaavassa harvinainen fulvescensmuodon kiljukotka. Pussitiaista ei
sen sijaan tavattu maakunnassa ollenkaan, vaikka Suomen mittakaavassa
havaintoja olikin runsaasti.
Havainnot arosuohaukasta ja
valkoselkätikasta ovat selvästi lisääntyneet viime vuosina, ja lajien
pudottaminen tarkastettavien luettelosta on ollut esillä. ARK on kuitenkin toistaiseksi päättänyt pitää
lajit tarkastettavien listalla ja seuraa
tilannetta ainakin vuoden 2014.
Mikäli havaintomäärät myös jatkossa säilyvät korkeina arosuohaukka voidaan siirtää fenologialistalle ja valkoselkätikka poistaa
tarkastettavien luettelosta kokonaan. Perusteita tarkastuslistalla
säilyttämiselle on mm. esiintymiskuvan seuraaminen sekä erityisesti
arosuohaukalla viime vuosina todettujen uusien piirteiden dokumentointi. Lisäksi nuoret arosuoja niittysuohaukat eivät ole aina
suoraviivaisia erottaa toisistaan,
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Keväällä ja kesällä TLY:n alueella seikkaillut
lumihanhen (Anser caerulescens) tumma
muoto, nk. sinihanhi, oli loppukesästä jo
varsin rähjäisessä kunnossa ja roikotti
toista jalkaansa, minkä perusteella se
pystyttiin varmasti yksilöimään samaksi eri
paikoissa tehtyjen havaintojen välillä.
Sinihanhen esiintyminen painottuu lajin
levinneisyysalueen länsiosiin eli luoteiseen
Pohjois-Amerikkaan, minkä vuoksi se on
vaaleaa muotoa harvinaisempi harhailija
Euroopassa ja sinihanhien luonnonvaraisuus onkin monesti kyseenalaistettu.
Eskimohanhen (Anser rossii) erittäin
harvinaisesta tummasta muodosta lajin
erottaa muun muassa pidemmän ja
jykevämmän nokan, sen leikkauspintojen
väliin jäävän leveämmän raon eli
”irvistyksen”, kaarevan nokan tyven ja höyhenyksen välisen rajan sekä suuremman
pään perusteella. Huomaa myös kyseisen
lajiparin tummille muodoille tyypilliset
pitkät, kaarevat, kontrastikkaan
mustavalkeat tertiaalit, jotka antavat
monesti hyvän viitteen toisinaan
tavattavien risteymien emolajeja
selvitettäessä. © Tom Lindroos, Mietoinen,
Mynälahti, 30.7.2013.

vaan hankalimmillaan ovat varsin
vaikea lajipari erottaa toisistaan
(puhumattakaan vanhojen arosuonaaraiden erottamisesta sinisuohaukoista). Digikuvauksen yleistyttyä on myös alettu kiinnittää
huomiota arosuohaukkoihin, joilla
on sinisuohaukan piirteitä ja TLY:n
alueeltakin on ainakin neljä havaintoa hyväksytty risteyminä. On
myös mahdollista että muutaman
vuoden runsas esiintyminen on tilapäinen ilmiö.
ARK:n kokoonpano oli vuonna
2013 seuraava: Kalle Rainio (pj.),
Markus Lampinen (siht.), Peter
Uppstu, Ville Räihä ja Mikael
Nordström.
Kategorialuokittelu
Euroopan rariteettikomiteoiden
yhteiselin AERC on ylläpitänyt
koko Euroopan kattavaa maakohtaista lajiluetteloa. Tätä tarkoitusta varten AERC on ottanut
käyttöön oman kategorialuokittelun, jota RK sekä alueelliset
komiteat käyttävät:
6

A. Laji, joka on tavattu ilmeisesti
luonnonvaraisena ainakin kerran
vuoden 1949 jälkeen.
B. Laji, joka on tavattu ilmeisesti
luonnonvaraisena vain vuosien
1800 ja 1949 välillä.
C. Laji, jonka karanneista tai vapautetuista yksilöistä on maahan
syntynyt elinvoimainen populaatio
tai yksilöt ovat peräisin toisen maan
tällaisesta populaatiosta.
D. Laji, joka ei ole lähes varmasti luonnonvarainen (kategoria
A) tai lähes varmasti karkulainen
(kategoria E).
E. Varma tai lähes varma tarhatai häkkikarkulainen.
Yksilömäärä
Useimpien lajien nimen perässä on
sulkeissa kaksi lukua, jotka tarkoittavat havaittuja yksilömääriä. Ensin
on ilmoitettu TLY:n havaintojenkeruualueelta ennen vuotta 2013 havaittujen yksilöiden lukumäärä ja
sen jälkeen TLY:n havaintojenkeruualueella vuonna 2013 havaittujen yksilöiden määrä. Laskemalla

yhteen suluissa olevat luvut saadaan
kyseisen lajin TLY:n havaintojenkeruualueella kautta aikojen tavattujen yksilöiden lukumäärä. RK-lajien
yksilömäärät on poimittu vuoden
2013 RK-katsauksesta. ARK-lajien
osalta lähteenä on käytetty Varsinais-Suomen linnut -kirjaa (Lehikoinen ym. 2003) sekä aiempien
vuosien ARK-katsauksia. Pientä
sekaannusta luvuissa aiheuttavat
nykyisen TLY:n toimialueen ja havaintojenkeruualueen muutokset
viime vuosien kuntaliitosmyräkässä.
TLY:n havaintojenkeruualue kattaa
nykyisin Varsinais-Suomen maakunnan poislukien Pyhärannan ja
Someron kunnat.
Lyhenteet ja merkintätavat
Linnun tarkka ikä merkitään kalenterivuosina: 1kv = samana kalenterivuonna syntynyt, 2kv =
edellisenä kalenterivuonna syntynyt, +1kv = ennen kuluvaa kalenterivuotta syntynyt jne. Muut ikälyhenteet: juv = nuori lintu ensimmäisessä täydellisessä höyhenpu-
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vussaan, ad = aikuinen, subad =
esiaikuinen, imm = ei-aikuinen,
pull = untuvapoikanen. Muut lyhenteet: jp = juhlapukuinen, tp =
talvipukuinen, vp = vaihtopukuinen, ♂ = koiras, ♀ = naaras, ♀-puk
= naaraspukuinen, Än = laulava,
nähty, Ä = laulava, ei nähty, ä =
ääntelevä ja r = rengastettu. Merkki (v tai video) tarkoittaa, että linnusta on ollut komitean käytettävissä havainnon yhteydessä otettu
valokuva tai video, (ään.) että linnusta on havainnon yhteydessä
saatu äänite ja (apm), että ilmoitukseen on liitetty kopiot maastossa tehdyistä alkuperäismuistiinpanoista. Jos muuttavasta (m) linnusta on ollut tiedossa lentosuunta (N
= pohjoinen jne.), on myös se kerrottu havainnon yhteydessä. Yksilömäärää ei ole ilmoitettu, mikäli
havainto koskee yhtä yksilöä. [RK]
lajinimen perässä tarkoittaa, että
laji kuuluu BirdLife Suomen rariteettikomitean (RK) tarkastettaviin. Fenologiahavainnoissa on lajinimen perässä ilmoitettu kyseisen
lajin tarkastusväli. Havainnoitsijaluettelossa lyhenne (ilm. ARK/RK)
tarkoittaa, että vaikka havainnosta
ei ole tehty asianmukaista ilmoitusta, on ARK/RK käsitellyt sen käytettävissä olevan kuvamateriaalin
perusteella.
Muutoksia tarkastettaviin lajeihin
Lapinsirkku (Calcarius lapponicus)
on nostettu fenologiatarkastuslistalle ja tarkastetaan vuoden 2014 alusta aikavälillä 2.6.–14.8.
Hyväksytyt havainnot

Kategoria A
Tundrahanhi (Anser albifrons
flavirostris) (1, 1) [RK]
5.–12.4.2012 Kemiönsaari, Sjölax +2kv (v) (Henrik Lindholm
ym.); 26.–28.4. Pöytyä, Rahkio
– Loimaa, Mellilä +2kv (v)

(Mikko Tamminen, Tapani
Numminen, Olli Loisa ym.).
Suomen 1. ja 2. havainto tästä
tundrahanhen alalajista. Flavirostris-tundrahanhet pesivät
Grönlannissa ja muuttavat Islannin kautta Isoon-Britanniaan ja
Irlantiin talvehtimaan.
Lumihanhi (Anser caerulescens)
(n.15, 1)
24.5. Kemiönsaari, Billböle-Illo,
Näsudden +1kv tumma värimuoto (v) (Tarmo Lehtilä, Leo Wallinmaa); 25.6. Kemiönsaari, Ekhamn, Norrharuna +1kv tumma
värimuoto (v) (Juhani Ahola,
Mauri Rautkari); 3.7. Naantali,
Velkuanmaa +1kv tumma värimuoto (v) (Markus Rantala);
26.7.–17.8. Mynämäki, Mietoistenlahti-Kaskinen +1kv tumma
värimuoto (v) (Tapio Aalto, Soili
Leveelahti, Jukka Sillanpää, ym.).
15.8.2012 Turku, Puutarhakatu
+1kv vaalea värimuoto SW (Tomas Lövdahl).
Havainnot koskevat samaa jalkavaivaista lintua, joka nähtiin
myös Hangon lintuasemalla
23.5.2013. Vuoden 2012 yksilömäärä nousee kolmeen.
Punakaulahanhi
(Branta ruficollis) (4, 2)
11.5. Mynämäki, Mietoistenlahti +1kv NE (v) (Rolf Karlsson,
Kimmo Jarpa, Jukka Sillanpää,
Birger Grönholm, ym.); 15.6.–
14.8. Naantali, Luonnonmaa
+1kv (v) (Risto Saranto, Kaija
Saranto, Paavo Harri, Vesa Virtanen); 15.8.–8.10. Turku, Ruissalo – Kaarina, Rauvolanlahti-Raisio, Raisionlahti +1kv (v) (ilm.
ARK); 10.–11.10. Mynämäki,
Katavainen +1kv (v) (ilm. ARK).
Kesä-lokakuussa lounaisrannikolla valkoposkihanhien seurassa
viihtynyt yksilö tulkittiin todennäköisesti samaksi. 11.5. havaittiin valkoposkihanhiparvessa
muuttava punakaulahanhi myös
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Porissa, joka on tulkittavissa todennäköisesti samaksi yksilöksi
kuin Mietoistenlahdella. (havaintojen välillä noin 2½ tuntia).
Kyhmyhaahka
(Somateria spectabilis)
30.–31.12. Taivassalo, Tuomarainen kalasatama ♀ (v) (Petteri Mäkelä, Mimosa Mäkelä, Jaakko Esama, Paavo Harri, Vesa Virtanen,
Hannu Kormano).
Juhlapukuisia koiraita ei tarkisteta.
Jääkuikka (Gavia adamsii) (71, 3)
25.5. Parainen, Utö imm SW (Ossi Öhman, Kimmo Kuusisto, Jorma Tenovuo, Ari Veijalainen);
15.10. Parainen, Jurmo +2kv S (v)
(Paul Boijer, Kim Kuntze, Meri
Öhman); 17.12. Parainen, Jurmo
1kv S (Kim Kuntze, Meri Öhman).
Mustakaulauikku
(Podiceps nigricollis) (0, 2) [RK]
1.5. Salo, Omenojärvi 2 (v)
(Marko Kaukinen, Ville Räihä,
Janne Riihimäki).
Linnuilla havaittiin soitimeen
viittaavaa käytöstä, joten olivat
mahdollisesti pariutuneet. Uusi
laji maakunnalle.
Silkkihaikara (Egretta garzetta)
(3, 1) [RK]
12.5. Paimio, Vartsalo S (v)
(Hannu Klemola).
Vasta 4. havainto TLY:n alueelta. Viimeksi laji on havaittu
Länsi-Turunmaan (nyk. Parainen) Aspössä vuonna 2011. Suomen 1. havainto lajista tehtiin
Korppoon Utöstä 11.5.1977.
Paimion yksilö voi koskea samaa
lintua, joka havaittiin sekä Siuntiossa että Helsingissä 2013.
Jalohaikara (Egretta alba) (41, 3)
26.4. Salo, Villilä +1kv (v) (ilm.
ARK); 8.6. Parainen, Utö +1kv
SSW(v) (Ossi Öhman, VilleVeikko Salonen, Jarmo T. Koistinen); 1.11. Parainen, Gyltö
7

Nämä Salon Omenojärvellä
soidinnelleet, TLY:n alueen
ensimmäiset mustakaulauikut
(Podiceps nigricollis) olivat lähes
täydellisessä juhlapuvussa, eivätkä
näin ollen ole määrityksellisesti
ongelmallisia. Lajin paraatituntomerkkejä juhlapuvussa ovat musta
kaula sekä poskilla olevat leveät,
kullankeltaiset höyhenpuuhkat.
Muissakin puvuissa päteviä
tuntomerkkejä ovat muun muassa
mustakurkku-uikkua (Podiceps
auritus) hennompi, teräväkärkisempi ja kärjestä kokotumma
nokka sekä pyöreämpi pää.
© Janne Riihimäki, Salo,
Omenojärvi, 1.5.2013.

(Vesa Myllymäki, Tero Mäkirinta, Niko Niemi).
Jalohaikara on runsastunut Virossa, ja myös Suomen havaintomäärät ovat reippaassa kasvussa.
Uudellamaalla jalohaikaroita
havaitaan selvästi enemmän kuin
Varsinais-Suomessa.
Pronssi-iibis Plegadis falcinellus
(3,1) [RK]
29.10. Turku, Topinoja NE (Jorma Knaapi, Osmo Lamminen,
Seppo Sandell).
Suomesta ilmoitettiin lokamarraskuun vaihteessa kolme
muutakin havaintoa pronssi-iibiksistä. Ensimmäisen kerran laji
havaittiin maassamme Kuusistossa 1830-luvun alussa, jolloin kahdesta yksilöstä toinen ammuttiin.
Varsinais-Suomen toinen havainto tehtiin muuttavasta linnusta
Rihtniemessä 7.10.1995.
Isohaarahaukka (Milvus milvus)
(17, 5) [RK]
3.1. Parainen, Jurmo ja Utö +2kv
S-W (v) (Antti Sintonen, Markus
8

Rantala, Jorma Tenovuo, Mikko
Järvinen, Markus Varesvuo, Ismo
Hyvärinen); 8.3. Raisio, kaupunki
(Kimmo Jarpa); 8.3. Naantali, Merimasku, Meripirtti (Olavi Vartiala);
8.3. Naantali, Immanen +2kv W–
SW (Tapani Numminen, Paavo
Harri); 9.3. Parainen, Utö SW (Jorma Tenovuo, Timo Böhme, Petri
Ripatti, Mikko Pöyhönen, Jarmo T.
Koistinen, Reijo Kumpulainen);
18.4. Kaarina, Kuusistonlahti NW
(v) (Peter Uppstu, Veijo Peltola);
18.4. Kaarina, Hovirinta W (v) (Jari Helstola, Juhani Virtanen; Kari
Lahtela); 18.4. Turku, Ruissalo,
Santala W (Emma Kosonen, Lasse
Heimo); 28.4. Kemiönsaari, Björkboda SW (v) (Janne Riihimäki, Paul
Boijer, Jarmo Saarnio, Tarja Nykänen, Jussi Ikävalko, Vesa Oksanen);
20.5. Uusikaupunki, kaatopaikka
+2kv (v) (Olli Tenovuo).
8.3. Turun seudulla ja 9.3. Utössä
havaitut linnut tulkittiin mahdollisesti samaksi. 18.4. Turun seudulla
ja 20.5. Uudessakaupungissa tavatut
linnut ovat pukutuntomerkkien perusteella sama +2kv yksilö. Tammi-

kuinen yksilö on maamme toinen
talviaikainen havainto ensimmäisen
ollessa helmikuussa 1949 Kalajoella
(Rariteettikomitea).
Arosuohaukka (Circus macrourus)
(142, 47)
21.4. Loimaa, Köyliönkylä +2kv ♂
S (v) (Erkki Kallio); 23.–24.4. Kaarina, Kuusisto, kirkko ja Kuusistonlahti +2kv ♂ (v) (Veijo Peltola, Pentti Jompero, Kari Lahtela ym.); 24.4.
Salo, Vaskio +2kv ♂ E (v) (Ari Kuusela); 25.4. Kaarina, Yltöinen +2kv
♂ N (apm) (Jorma Hellstén); 25.4.
Turku, Saramäki, Åvikin pelto +2kv
♂ NNE (Jukka Kivelä); 26.4. Loimaa, Anninen +2kv ♂ NW (apm)
(Antti Kause); 4.5. Masku, Metsäkulma +2kv ♂ SW (Kauko Häkkilä);
11.5. Kemiönsaari, Vänö 2kv E (Kalevi Hiironniemi, Antti Mikala);
11.5. Kemiönsaari, Björkboda 2kv
♀ (v) (Ari Kuusela, Mervi Haukila);
19.6. Mynämäki, Mietoistenlahti
+2kv ♂ (v) (Timo Elovaara); 11.8.–
1.9. Pöytyä, Rahkio, Kurjensuo +2kv
♂ (v) (Jyrki Normaja, Lotta Lindholm, Mervi Haukila, Ari Kuusela,
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Reijo Vikman, Hanna Järvinen,
Pertti Uusivuori); 12.8. Pöytyä, Rahkio 1kv ♂ (v) (Olli Loisa, Hannu
Kormano, Mikko Tamminen); 16.–
18.8. Masku, Hirvijoen pellot 1kv
♀ (v) (Kimmo Jarpa, Ismo Hyvärinen); 18.8.–7.9. Pöytyä, Rahkio 2kv
♂ (v) (Antti Kause), 19.–25.8. Pöytyä, Rahkio +2kv ♂ (v) (Mikko Tamminen); 23.8. Masku, Hirvijoen
pellot 1kv (Juhani Salmi, VeeraLotta Salmi); 23.8. Parainen, Utö
1kv S (v) (Jorma Tenovuo, Jari Peltomäki, Markus Varesvuo); 24.8.
Kemiönsaari, Björkboda 1kv NW
(v) (Timo Elovaara, Paul Boijer,
Hannu Huhtinen, Oskari Härmä,
Jarmo Saarnio); 27.8. Kemiönsaari,
Björkboda 1kv (Matti Lahti, Raino
Suni); 30.8. Turku, Ruissalo, kartanon pellot 1kv (v) (Timo Elovaara,
Kai Mantere); 31.8. Masku, Hirvijoen pellot +1kv ♀ S (v) (Kimmo
Jarpa, Rasmus Mäki, Tapani Numminen, Ismo Hyvärinen); 1.–2.9.
Masku, Hirvijoen pellot 1kv ♀ (v)
(Kimmo Jarpa, Ismo Hyvärinen, Jorma Knaapi, Lena Laitinen); 1.9.
Nousiainen, Rekoinen 1kv (v) (Timo Elovaara); 1.9. Nousiainen, Rekoinen 1kv ♀ (v) (ilm. ARK); 2.9.
Nousiainen, Rekoinen 1kv (v) (Ismo
Saarinen); 2.–3.9. Pöytyä, Rahkio
1kv (v) (Markku Rantala, Kari Eischer), 3.9. Nousiainen, Aviopellot
1kv (v) (Tapio Rintala); 4.9. Salo,
Torkkila +2kv ♂ ja 1kv ♀ (v) (Reijo
Vikman, Hanna Järvinen, Paavo
Harri); 5.9. Kemiönsaari, Björkboda
1kv WSW (v) (Oskari Härmä); 6.9.
Pöytyä, Rahkio +1kv ♀ E (Vesa Virtanen, Paavo Harri); 7.9. Kaarina,
Kuusistonlahti 1kv SW (v) (ilm.
ARK); 8.9. Salo, Halikonlahti 1kv ♀
(v) (Janne Riihimäki); 8.9. Paimio,
Vartsalo 1kv (Ilkka Kallio, Kari Salonen); 8.9. Uusikaupunki, Valkiameri 1kv ♂ (v) (Hannu Huhtinen, Timo Elovaara); 10.9. Mynämäki, Mietoistenlahti +2kv ♂ E
(Kauko Häkkilä); 10.9. Loimaa,
Syötönkulma 1kv (v) (Antti Kause);
11.9. Parainen, Utö +1kv ♂ SW (v)

(Jorma Tenovuo); 11.9. Pöytyä,
Rahkio 1kv ♀ (v) (Reijo Vikman);
14.9. Loimaa, Suokulma, Lehtisaari
1kv (v) (Markus Rantala); 14.–15.9.
Salo, Kajala 1kv ♀ (v) (Eero Ketola);
14.9. Parainen, Heisala 1kv (v)
(Markku Korhonen, Kirsi Sihvo);
19.9. Parainen, Utö 1kv S (Arto Keskinen, Riku Lumiaro); 21.9. Kemiönsaari, Björkboda 1kv ♀ SW (v)
(Pasi Airike, Jarmo Saarnio); 22.9.
Naantali, Isosuon maankaatopaikka
+1kv ♂ WSW (Kauko Häkkilä);
23.9. Salo, Torkkila +1kv ♂ W (Paavo Harri); 26.9. Kemiönsaari, Björkboda 1kv (v) Ari Kuusela, Mervi
Haukila, Toni Wasama, Ulla Vasama); 29.9. Kemiönsaari, Björkboda
1kv (v) (Kari Salonen, Tarmo Nurmi, Jorma Knaapi, Seppo Sandell);
30.9. Parainen, Utö 1kv NE (v)
(Ville-Veikko Salonen, Paula Salonen, Väinö Salonen, Jorma Tenovuo); 30.9. Parainen, Jurmo 1kv ♂
(Timo K. Palomäki); 29.9.2012
Laitila, Salo 1kv (v) (Pekka Alho);
6.10.2012 Uusikaupunki, Kallela
1kv ♀ (v) (Pekka Alho).
Arosuohaukkahavaintomäärät
jatkoivat kasvuaan ja saavuttivat
taas uuden ennätyksen, edellisen
ennätyksen oltua 28 yksilöä vuonna
2012. Nousiaisissa tulkittiin mm.
kuvien perusteella olleen 1.–3.9.
kaksi eri yksilöä. Jurmon ja Utön
30.9. havainnossa on kyse samasta
yksilöstä. Vuoden 2012 lukumäärä
nousee 28:aan.
Pikkukiljukotka
(Aquila pomarina) (30, 1)
28.4. Kemiönsaari, Björkboda subad/
ad W (v) (Janne Riihimäki, Paul Boijer, Jarmo Saarnio, Tarja Nykänen,
Jussi Ikävalko, Vesa Oksanen).
Kiljukotka (Aquila clanga) (18, 1)
10.–11.8. Pöytyä, Rahkio ja Pooraankulma fulvescens-tyyppinen
2-3kv (v) (Mikko Tamminen, Hannu Kormano, Tom Lindroos, Timo
Elovaara, Jyrki Normaja).
Kyseessä on TLY:n alueen ensim-
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mäinen havainto kiljukotkan vaaleasta värimuodosta, ns. fulvescenstyyppisestä linnusta. Fulvescenstyyppisiä lintuja esiintyy useimmin
kiljukotkan levinneisyysalueen itäosissa (Forsman 1999). Lintu on
kuvien perusteella todennäköisesti
sama yksilö, joka havaittiin Hyvinkään Ridasjärvellä samana vuonna
syyskuun alkupuolella.
Pikkukotka (Aquila pennata) (1, 1)
[RK]
4.5. Kemiönsaari, Lövö vaalea
(oranssi) SSW (Henrik Lindholm).
TLY:n alueen toinen havainto,
edellisen ollessa vuodelta 2010.
Vuonna 2013 maassamme havaittiin ennätykselliset kuusi yksilöä
(Lehikoinen ym. 2014).
Punajalkahaukka
(Falco vespertinus) (111, 6)
17.5. Mynämäki, Silakkarin P-paikka 2kv ♂ E (Pekka Alho, Rolf Karlsson, Hannu Aunio); 20.5. Turku,
Saramäki +1kv ♀ NNE (v) (Jukka
Kivelä); 25.5. Parainen, Utö +2kv ♂
N (Birger Grönholm, Rolf Karlsson,
Jyrki Kuusela, Kimmo Kuusisto,
Henry Laine, Markku Salo, VilleVeikko Salonen, Jorma Tenovuo,
Markus Varesvuo, Ari Vienonen,
Ossi Öhman, Seppo Sällylä); 1.6.
Parainen, Jurmo +2kv ♀ NE (v) (Eero Karjalainen, Mikael Nyman, Timo
K. Palomäki, Petri J. Vainio); 31.8.
Masku, Hirvijoen pellot 1kv (Kimmo Jarpa, Ismo Hyvärinen, Harri
Orenius, Kirsi Viuhkonen, Matti
Halonen); 7.–8.9. Uusikaupunki,
Lepäinen 1kv (v) (Pekka Alho).
Vuosi 2013 oli punajalkahaukalla
2000-luvun paras kuuden yksilön
voimin. Vuonna 2010 havaittiin
viisi yksilöä.
Tunturihaukka (Falco rusticolus)
(27, 1)
3.–13.10. Mynämäki, Mietoistenlahti 1kv (v) (Esko Joutsamo, Osmo
Kivivuori, Kari Lahtela).
Mietoistenlahdella 3.10., 12.10. ja
9

Raisiossa ja Turussa kierteli laajalla
alueella valkoselkätikkanaaras
(Dendrocopos leucotos), joka on
tulkittu todennäköisesti samaksi
yksilöksi kuin Ruissalossa. Valkoselkätikkahavainnot ovat kasvussa ja
laji ei pääsääntöisesti tuota
määritysmielessä hankaluuksia.
Valkoselkätikassa kannattaa
kiinnittää huomiota karmiininpunaiseen alaperään, joka rajoittuu
diffuusisti beigenpunertavaan
vatsaan. Kupeet ovat viiruiset. Pään
sivun tumma juova ei ulotu
takaraivolle. Istuvalla linnulla
kannattaa kiinnittää huomiota myös
keskimmäisten peitinhöyhenten
muodostamaan leveään valkoiseen
poikittaisjuovaan, joka on selkeästi
leveämpi kuin siipisulkien vaaleat
juovat. Naaraan päälaki on musta,
koiraan punainen. © Jukka Kivelä,
Turku, Artukainen, 3.12.2013.

Aroharmaalokkihavainnon (Larus cachinnans) hyväksymiseksi vaaditaan yleensä yksilön levitetyn pyrstön ja käsisiiven, tertiaalien, siipien yläja alapeitinhöyhenkentän, nokan muodon ja muun rakenteen luotettava dokumentointi sekä laulun tallentaminen erityisesti vanhemmilla
ikäluokilla. Salon lintu on tyypillisen muotoinen aroharmaalokki, jolla on pieni päärynänmuotoinen pää ja luisu otsa. Nokka on pitkä ja kapea,
kokonaan musta. Jalat ovat pitkät ja ohuen näköiset. Täysin nuoruuspukuisella aroharmaalokilla on tyypillisesti mutaisenruskeat kapealti
vaaleareunaiset hartiahöyhenet ja siiven peitinhöyhenet ilman selkeitä pykälä- ja lovikuvioita, jollaisia tavataan usein harmaa- (Larus
argentatus) ja etelänharmaalokeilla (Larus michahellis). Mutaisenruskeat tertiaalit ovat tyvestä ruskeat ja kärkiosat diffuusisti valkeat ilman
harmaalokille tyypillisiä lovikuvioita. Tyypillisillä linnuilla tertiaalien valkoinen kärkiosa ei ulotu peitinhöyheniin saakka. Kuvassa ei näy
valkeita kainaloita ja siiven alapeitinhöyheniä, eikä tummaa kapeaa pyrstövyötä, joka kontrastoituu hyvin puhtaanvalkoiseen ja vähäkuvioiseen pyrstöntyveen. Isoja lokkeja määritettäessä on otettava huomioon, että mitat menevät usein päällekkäin ja sukupuolien välillä voi olla
huomattaviakin eroja. Lisäksi yksilöllinen muuntelu on varsin laajaa ja hankalaselkoista. Aroharmaalokin määrittäminen onkin hyvin
haastavaa ja harmaalokkiryhmän taksonomia edelleen hyvin epäselvää. © Janne Riihimäki, Salo, Korvenmäki, 19.8.2013.

13.10. näyttäytynyt lintu oli vasta
2000-luvun neljäs tunturihaukka alueeltamme. Varsinais-Suomen edellinen tunturihaukkahavainto muualta
kuin Paraisten Korppoon saaristosta
on vuodelta 1998 Pyhärannasta ja
sitä edeltävä vuodelta 1991 Liedosta.
Palsasirri (Calidris melanotos) (20, 2)
18.7. Parainen, Jurmo +1kv (v)
(Tuomas Seimola); 25.7. Kustavi,
Juhanöörinriutat +1kv (v) (Totti
Toiskallio, Markus Tuomi).
Lampiviklo (Tringa stagnatilis)
(n.70, 2)
27.5. Mynämäki, Mietoistenlahti
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+1kv (Juha Kylänpää, Pekka Alho);
28.5. Mynämäki, Mietoistenlahti
+1kv (v) (Kari Lehtonen, Hannu Hilke, Osmo Kivivuori); 7.6. Mynämäki,
Mietoistenlahti +1kv (Timo Elovaara).
Mietoistenlahdelta tulkittiin kaksi
eri yksilöä, joista ensimmäinen viihtyi paikalla 26.–29.5. välisen ajan.
Rantakurvi (Xenus cinereus) (26, 1)
26.6. Kaarina, Kuusistonlahti +1kv
(v) (Veijo Peltola, Kari Lahtela)
Rantakurvi on Suomessa erittäin uhanalainen pesimälaji, joka
on maassamme varsinaisen esiintymisalueensa länsirajalla. Suomen pesimäkanta on vähentynyt

viime aikoina, eikä laji ole läheskään vuosittainen maakunnassa.
2000-luvulta on viisi havaintoa
kuudesta yksilöstä.
Isovesipääsky
(Phalaropus fulicarius) (14, 1)
20.10. Mynämäki, Mietoistenlahti
tp (v) (Osmo Kivivuori, Jorma
Knaapi, Osmo Lamminen, Aino
Loivaranta, Pekka Loivaranta, Tarmo Nurmi, Kari Salonen, Jukka
Sillanpää, Asko Aarnio, Seppo Sandell, Pasi Airike).
Isovesipääsky on havaittu alueellamme nyt vuosittain vuodesta
2010 alkaen.
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Leveäpyrstökihu
(Stercorarius pomarinus) (173, 2)
5.5. Mynämäki, Mietoistenlahti
+3kv vaalea (Tapio Aalto, Soili Leveelahti, Jukka Sillanpää, Jarmo
Laine); 15.5. Parainen, Utö +3kv
vaalea W (Jari Lagerroos, Kari Kekki, Mikko Järvinen, Ilkka Vieno,
Jorma Tenovuo).
Laji on TLY:n alueella todella
harvinainen verrattuna Suomenlahdella havaittaviin läpimuuttajien määriin; vuonna 2012 ei tehty
lainkaan havaintoja, vuonna 2011
kolme ja 2010 kaksi.
Aroharmaalokki
(Larus cachinnans) (14, 3)
14.–19.1. Uusikaupunki, Kalasatama 2kv (v) (Ari Kuusela); 9.8.
Turku, Topinoja 1kv (v) (Ari
Kuusela, Tomi Kaijanen); 19.8.
Salo, Korvenmäki 1kv (v) (Paavo
Harri, Vesa Virtanen, Janne Riihimäki, Ville Räihä); 11.9.2012
Uusikaupunki, Satama 2kv (v)
(Pekka Alho).

Topinojan lintu havaittiin myös
Forssassa Kiimassuon kaatopaikalla. Linnulla oli peitinhöyhenissä lovikuviointia, joten risteymän mahdollisuutta ei voida
täysin sulkea pois.
Grönlanninlokki (Larus glaucoides)
(4, 0) [RK]
1.12.2012 Salo, Korvenmäen jätekeskus 1kv (v) (Petteri Sirva, Jorma
Knaapi, Pari Airike, Janne Riihimäki); 29.12.2012–7.1. Uusikaupunki, kalasatama ad (v) (Pekka Alho,
Tom Lindbom ym.).
Molemmat havainnot on julkaistu jo edellisessä katsauksessa.
Riuttatiira (Sterna sandvicensis)
(82, 1)
7.7. Uusikaupunki, Pyhämaa, Vasikkari +2kv jp SW (Olli Tenovuo)
Mehiläissyöjä (Merops apiaster)
(36, 1)
12.6. Parainen, Jurmo +1kv E (Jukka Vilen, ilm. Petri Saarinen).
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Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)
20.1.–24.1. Masku, Halkkoaukko,
Kaidanpää +1kv ♀ (v) (Aarni Nummila, Mikael Nyman, Josia Nyman); 3.2.
Salo, Latokartano +1kv ♂ (v) (Mervi
Haukila, Ari Kuusela); 19.–22.2. Salo,
Angelniemi +1kv ♂ (v) (Pasi Airike);
27.2.–12.4. Kustavi, Kaarlenpää, Kiparluoto +1kv ♀ (v) (Timo Kurki)
18.–19.3. Kemiönsaari, Billböle +1kv
♀ (v) (Jouni Kiviranta); 18.3.–5.4.
Salo, Tessvärviken +1kv ♀ (v) (VesaPekka Vuorisalo); 23.3. Paimio, Puhdistamon ranta +1kv ♀ (v) (Ari Kuusela, Mervi Haukila); 3.–21.4. Sauvo,
Korpela +1kv ♂ (v) (Arja Manninen,
Eero Manninen, Jari Kårlund); 13.5.
Kustavi, Vuosnainen +1kv W (Asko
Suoranta); 7.6. Salo, Laari +1kv ♂
(Matti Halttunen); 7.7. Salo, Lapinkylä, Laajanmäki +1kv ♂ (Juha Salminen); 29.8. Kemiönsaari, Söljeholmen
(Jouni Tittonen); 12.9. Masku, Aliskulma ♂ (apm) (Tommi Glorioso);
14.–16.11. Raisio, Raisionlahti ♀
(Vesa Virtanen, ym.); 22.11. Naantali,
Neste, jalostamo ♀ (Kimmo Jarpa);
11

Kenties vuoden yllättävin lisäys Suomen
lintufaunaan oli variegatus- alalajin sepeltasku
(Saxicola maurus), joka löytyi Utöstä 26.4. Eikä
siinä vielä kaikki: samalta saarelta löytyi 14.5.
toinen variegatus- koiras! Kuvassa on
ensimmäinen yksilö, iältään +2kv koiras,
toinen yksilö sen sijaan oli iältään 2kv. Sepel- ja
mustapäätaskua (Saxicola rubicola) määrittäessä kannattaa kiinnittää huomiota yläperän
sekä pyrstön yläpeitinhöyhenten väritykseen.
Koiras sepeltaskun kohdalla myös mustiin
siiven alapeitinhöyheniin. Valkoinen vatsa ja
selvä kaulasepel viittaavat sepeltaskuun,
mutta on huomattava että joillakin mustapäätaskuilla esiintyy myös nämä tuntomerkit.
Sepeltaskun alalajin variegatus ”paraatituntomerkki” on kuvassakin erinomaisesti näkyvät
laajalti valkoiset pyrstösulkien tyvet. Kaikilla
linnuilla pyrstön valkoiset osat eivät tosin näy
niin selvästi kuin tällä linnulla. Esim. naarailla
sitä voi olla vaikea havaita ja edellyttää
levitetyn pyrstön. Muita suuntaa-antavia pukutuntomerkkejä ovat erittäin laajalti valkoinen
kaulan sivuille muodostuva sepel sekä yläperä.
Rakenteellisesti variegatus on myös maurukseen verrattuna keskimäärin pidempisiipinen
ja pidempipyrstöinen. © Jorma Tenovuo,
Parainen Utö, 27.4.2013

24.11. Raisio, Vanto (Ismo Hyvärinen); 3.12. Turku, Artukainen ♀
(v) (Vesa Virtanen, ym.); 18.12.
Turku, Ruissalo, YKP ♀ (Jarmo
Laine); 24.12. Turku, Ruissalo ♀
(v) (Toni Wasama, Ulla Wasama);
4.5.2007 Suomusjärvi, Salittu
+1kv ♀ (Matti Halttunen).
Vuoden aikana havaittiin 14 eri
yksilöä, joista ilahduttavan suuri
osuus kevään ja kesän ajalta. ARK:n
perustamisen jälkeen enemmän on
tavattu vain vuosina 1993 (19 yksilöä), 2008 (21 yksilöä) ja 2009 (16
yksilöä). Ruissalon lintu liikkui laajalla alueella 18.12.–3.1.2014 Marjaniemen ja pursiseuran välillä. Lintu on kuvien perusteella tulkittu
todennäköisesti samaksi naaraaksi
kuin Raisionlahdella ja Artukaisissa.
Havaintoja tästä yksilöstä on tehty
vielä huhtikuussa 2014. Valkoselkätikkojen määrät Varsinais-Suomessa
ovat noususuuntaisia, vaikka vuosien välillä on edelleen ollut paljon
vaihtelua. Edellinen pesintä on
niinkin kaukaa kuin vuodelta 1977.
12

Isokirvinen (Anthus richardi) (168, 8)
1.9. Mynämäki, Mietoistenlahti (video) (Kimmo Jarpa, Jukka Sillanpää,
Markku Santamaa, Ismo Hyvärinen,
Jorma Knaapi, Leena Laitinen); 1.9.
Mynämäki, Mietoistenlahti (Tarmo
Lehtilä); 4.9. Masku, Hirvijoen pellot N (Kimmo Jarpa, Ann-Mari Lainepää); 7.9. Pöytyä, Rahkio (Mikael
Nordström, Emma Kosonen); 21.–
22.9. Parainen, Jurmo 2 (Jorma
Hellsten, Timo. K. Palomäki, Arto
Kalliola, Pekka Sarvela, Harri Salo);
27.9. Turku, Topinoja N (Markus
Tuomi, Tomi Kaijanen, Totti Toiskallio); 11.10. Parainen, Utö SE
(Kimmo Kuusisto, ilm. Jorma Tenovuo); 20.10. Parainen, Utö W (VilleVeikko Salonen, Seppo Sällylä).
Jälleen runsas esiintyminen. Mietoistenlahden havainnot 1.9. koskevat samaa yksilöä.
Taigakirvinen (Anthus hodgsoni)
(5, 3) [RK]
2.–3.10. Parainen, Utö (v) (Jarmo
Lehtinen, Jorma Tenovuo, Ville-

Veikko Salonen, Seppo Sällylä,
Kimmo Kuusisto, Kimmo Heiskanen ym.); 13.10. Turku, Hirvensalo, Pikisaari 2 (v) (ilm. TLY ARK).
Erittäin hyvä esiintyminen koko
Suomessa. Taigakirvinen onkin yksi lajeista, joiden pesimäalueen on
ennustettu laajenevan ilmastonmuutoksen myötä ja sitä kautta
havaintojen Euroopassa lisääntyvän
(Jiquet & Barbet-Massin 2013).
Turun taigakirviset löytyivät lähes
samasta paikasta kuin vuonna 2002.
Sitruunavästäräkki
(Motacilla citreola) (75, 3)
21.4. Kaarina, Järvelän kosteikko 2kv
♂ (v) (Peter Uppstu, Päivi Sirkiä); 9.5.
Raisio, Raisionlahti +1kv ♀ (v) (Juhani Salmi, Veera-Lotta Salmi); 15.5.–
22.5. Paimio, Paimionlahti, Kaistila
+1kv ♂ (v) (Kari Salonen, Matti Lahti, Reijo Vikman).
Virtavästäräkki (Motacilla cinerea)
(32, 2)
25.8. Kaarina, Littoistenjärvi (Jorma
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Kustavin lapinuunilintu (Phylloscopus
borealis) oli TLY:n alueen kahdeksas havainto
lajista kautta aikain, edellinen oli Paraisten
Nauvosta vuodelta 2002. Laji on maamme
myöhäisimpiä kevätsaapujia, suurimman
osan palatessa Kaakkois-Aasiassa sijaitsevilta
talvehtimisalueilta Lapin pesimäalueille vasta
kesäkuun puolivälin tienoilla. Ulkonäöltään
lapinuunilintu muistuttaa kotoisista
lajeistamme lähinnä idänuunilintua selvän
silmäkulmanjuovansa ja heikon siipijuovansa
myötä. Lapinuunilinnun vaalea silmäkulmanjuova ei kuitenkaan jatku otsalle niin kuin
idänuunilinnulla, tumma silmäjuova on
pitempi ja selvempi, käsisiiven ulottuma on
pitempi ja rinnan sivuilla on usein varsin
diffuusia harmaata viirutusta. Lapinuunilinnun nokka on lisäksi pitempi ja voimakkaampi kuin idänuunilinnulla, ja lapinuunilinnulla
pään muoto on pitkänomaisempi kuin
idänuunilinnulla, joka usein pitää päälaen
höyheniään hieman koholla. Lapinuunilinnun
laulu eroaa myös selvästi muista uunilinnuistamme, mutta varovainen pitää olla, sillä
useiden muiden lajien, kuten peipon, on
todettu joskus laulavan erehdyttävän
samankaltaisesti. © Juhani Salmi, Kustavi,
Lankholma, 22.6.2013.

Hellsten); 18.–19.10. Parainen, Utö
(v) (Olli Tossavainen, Tom Lindroos,
Kaija Lindroos, ilm. Jorma Tenovuo).
Västäräkki (Motacilla alba yarrellii)
[RK]
Ei havaintoja yarrellii-alalajiksi tulkituista linnuista.
Välimuotoisten lintujen havainnot
(ks. Lehikoinen ym. 2009). (4, 0)
24.7.2011 Paimio, Askalan voimala (v) (Pekka Salmi, ilm. Ville Räihä); 14.5.–22.6. Paimio, Askalan
voimala +2kv (v) (Ville Räihä).
Paimion tn. naaraaksi tulkittu yarrelliin piirteitä omaava lintu on pesinyt paikalla ainakin vuosina 2012 ja
2013.
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) (12, 1)
21.9. Parainen, Utö ♀-puk. (v)
(Erkki Lehtovirta).
Sinipyrstöt muuttavat syksyllä
maastamme kaakkoon talvehtimisalueilleen Kaakkois-Aasiassa, ja
syyshavainnot koko Länsi-Euroopassa ovatkin näin ollen harvinaisia.

Sepeltasku
(Saxicola maurus variegatus) (0, 2 )
[RK]
26.–27.4. Parainen, Utö +2kv ♂ (v)
(Jorma Tenovuo, Pirkko Koskinen, Timo Koskinen, Mikko Pärssinen, Seppo
Sällylä, Jarmo T. Koistinen ym.); 14.–
15.5. Parainen, Utö 2kv ♂ (v) (Jorma
Tenovuo, Ville-Veikko Salonen, Mikko
Järvinen, Ilkka Vieno, Jari Lagerroos,
Kari Kekki, Mikko Holvitie, Jarmo T.
Koistinen, Dick Forsman ym.).
Variegatus –alalajista maamme
ensimmäiset havainnot ja molemmat Utöstä! valokuvissakin näkyvien pukutuntomerkkien perusteella
kyseessä ovat varmasti eri linnut.
Havainnoista on julkaistu tiedonanto (Tenovuo 2014).
Variegatus pesii Kaukasuksella
Kaspianmeren ja Mustanmeren välissä. Pohjois- ja Länsi-Euroopassa
se on erittäin harvinainen vieras.
Sepeltasku / Mustapäätasku
(Saxicola maurus / rubicola) (20, 1)
8.5. Kustavi, Lypyrtti, Palskeri +1kv
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♂ (v) (Jyry Sarvilinna)

Sepeltaskun ja mustapäätaskun
pukujen vaihtelun takia määrittäminen voi joidenkin yksilöiden
kohdalla olla haastavaa (Hellström
ja Wærn 2011, Lehikoinen ja Lampila 2012) ja aina edes valokuvat tai
maastomuistiinpanot eivät riitä lajin määrittämiseksi.
Lapinuunilintu
(Phylloscopus borealis) (7, 1)
22.6. Kustavi, Lankholmi +1kv ♂ Än
(v, ään) (Matti Lempiäinen, Paavo Harri, Juhani Salmi, Veera-Lotta Salmi).
Laji on varsin harvinainen vierailija
maakunnassa. Viimeksi laji on havaittu vuonna 2002 Nauvon Seilissä.
Kashmirinuunilintu (Phylloscopus
humei) (8, 3) [RK]
2.11. Parainen, Utö (Jorma Tenovuo, Antti Kause); 7.11. Parainen,
Jurmo (r,v) (Roni Väisänen, Kaisa
Välimäki, Timo K. Palomäki); 11.–
13.11. Parainen, Utö (v) (Jari Helstola, Leo Lindroos, Tarmo Nurmi,
13

Jorma Tenovuo, Hannu Hilke ym.).
Kaikki Varsinais-Suomen kashmirinuunilintuhavainnot on tehty
2000-luvulla. Havainnot ovat vuosilta 2000, 2003, 2009, 2011 (3
havaintoa), 2012 ja nyt siis 2013
jälleen 3 havaintoa.
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus
(15, 1) [RK]
13.11. Parainen, Utö (v) (Jorma
Tenovuo, Leo Lindroos, Jari Helstola, Tarmo Nurmi, Hannu Hilke).
Ruskouunilintu on havaittu maakunnassamme ensimmäisen kerran
8.11.1986 Pyhärannan Rihtniemessä. Sen jälkeen havaintoja on
1990-luvulta kuusi havaintoa seitsemästä yksilöstä ja 2000-luvulta
niin ikään kuusi havaintoa seitsemästä yksilöstä. Kaikki havainnot
ajoittuvat loka-marraskuulle.
Tiltaltti (Phylloscopus collybita tristis)
(17, 1) [RK]
7.10. Parainen, Jurmo (v) (Jyrki
Normaja, Lotta Lindholm).
14

TLY:n alueen ensimmäinen
maastossa määritetty ja hyväksytty
yksilö tristis-alalajista.
Sepelsieppo (Ficedula albicollis)
(120, 8)
26.4.–6.5. Parainen, Utö +2kv ♂ (v)
(Mikko Pärssinen, Jorma Tenovuo,
Jarmo T. Koistinen); 4.5. Parainen,
Utö +1kv ♀ (v) (Petri Vainio); 4.5.
Parainen, Utö +1kv ♀ (v) (Pertti
Rasp, Juha Jokinen, Timo Luhtala);
9.5. Parainen, Jurmo +1kv ♂ (Ohto
Oksanen, Teemu Fors); 9.–10.5. Parainen, Jurmo 2kv ♂ (v) (Ohto Oksanen, Teemu Fors, Markus Rantala,
Julius Isotalo); 12.5. Parainen, Jurmo +1kv ♀ (r, v) (Ohto Oksanen,
Teemu Fors); 14.5. Parainen, Jurmo
+1kv ♀ (r, v) (Ohto Oksanen, Timo
K. Palomäki); 20.–23.5. Parainen,
Utö +1kv ♀ (v) (Jorma Tenovuo,
Ville-Veikko Salonen, Ossi Öhman,
Rolf Karlsson, Seppo Sällylä, Ari Vienonen, Ilkka Laiho); 31.5.–1.6. Parainen, Utö 2kv ♂ (Kimmo Kuusisto, Jarmo T. Koistinen, Jorma Teno-

Ruskouunilintu (Phylloscopus
fuscatus) pesii Siperiassa ja talvehtii
Kaakkois-Aasiassa. Tyypillisesti
ruskouunilintuja nähdään Suomessa
lokakuussa, mutta myös syys- ja
marraskuulta on havaintoja.
Keväthavaintoja ei Suomesta ole
yhtään, mutta länsinaapuristamme
Ruotsista on yksi. Muodoltaan
ruskouunilintu on tiltalttimainen.
Päältä lintu on tyypillisesti tumman
harmaanruskea. Rinta, kupeet ja
pyrstön alapeitinhöyhenet ovat
himmeän beigenruskeat. Vatsapuoli
on likaisenvalkoinen. Selvä
silmäkulmajuova on kapea,
jyrkkärajainen ja silmän edestä
valkeahko. Silmän takaa silmäkulmajuova on hieman leveämpi ja
vaalean ruosteenruskea. Kapean
silmäkulmanjuovan terävärajaisuus
korostuu silmän edessä tumman
otsansivun vuoksi. Ruskouunilinnulla
jalat ovat hennot ja nokka ohut sekä
terävä. ©Leo Lindroos, Parainen,
Utö, 13.11.2013.

Utössä vieraili alalajipariin senator/
niloticus kuuluva naaras punapäälepinkäinen (Lanius senator) 20.–24.5.
Alalajimäärityksessä huomio
kiinnitetään etupäässä käsisiiven
tyvilaikkuun, joka alalajeilla senator ja
niloticus on verraten iso, kun taas
Välimeren länsiosien saarilla
esiintyvillä badius-alalajin linnuilla se
on hyvin pieni tai puuttuu kokonaan.
Badius-alalajin linnuilla otsan musta
alue olisi lisäksi kapeampi ja valkoinen
hartialaikku pienempi. Senatorin ja
niloticuksen erottaminen toisistaan on
vaikeampaa, keskimäärin niloticuksella
on isompi käsisiiven tyvilaikku ja
enemmän valkoista pyrstösulkien
tyvellä kuin senatorilla. Naaraaksi
linnun tunnistaa helpoiten tummanharmaasta, ei mustasta selästä, melko
vaalean punaisesta päälaesta ja osin
ruskeansävyisestä ”maskista”, joka
koiraalla on kokonaan musta. Siiven
peitinhöyhenissä ei ole näkyvissä
selvää kontrastia vanhan ja nuoren
linnun höyhenten välillä, joten lintu
on määritettävissä ad-pukuiseksi.
© Markus Varesvuo, Parainen, Utö,
22.5.2013.

vuo, Ville-Veikko Salonen, Jussi
Jauhiainen, Ossi Öhman).
Jälleen hyvä sepelsieppovuosi havaintojen painottuessa totuttuun
tyyliin Utöhön ja Jurmoon. Utöstä
4.5. ilmoitetut naaraat koskevat samaa yksilöä.

Punapäälepinkäiset havaitaan
Suomessa yleensä toukokuun puolivälistä heinäkuuhun ulottuvalla
jaksolla. Kyseessä oli kolmas havainto Utöstä, muut ovat Jurmosta (3
havaintoa) sekä Isokarista.

Mustaotsalepinkäinen
(Lanius minor) (54, 3)
25.5. Salo, Kärkkä +1kv (v) (Marko
Kaukinen); 26.6. Salo, Peltola +1kv
(v) (Petteri Sirva); 12.7. Parainen,
Jurmo +1kv (Tapio Suominen).
Kolme havaintoa perinteiseen tapaan loppukeväältä ja keskikesältä.
Laji on viime aikoina havaittu Varsinais-Suomessa keskimäärin joka
toinen vuosi.
Punapäälepinkäinen
(Lanius senator) (6, 1) [RK]
20.–24.5. Parainen, Utö ad ♀ ssp. senator/niloticus (v) (Jorma Tenovuo, Heli
Koskivainio, Ville-Veikko Salonen, Seppo Sällylä, Ilkka Laiho, Markus Varesvuo,
Mikko Holvitie, Ossi Öhman ym.).
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Nokivaris Corvus corone corone
(19, 2) [RK]
10.4. Uusikaupunki, Korsaari +2kv
(v) (Pentti Selin, ilm. Pekka Alho);
1.5. Parainen, Jurmo (Juha Kylänpää, Timo K. Palomäki).
Nokivaris X varis (Corvus corone
corone x cornix) (0, 1) [RK]
6.1.–20.3. Nousiainen, Rekoinen
(v) (ilm. TLY ARK).
TLY:n alueen ensimmäinen
hyväksytty ja julkaistu havainto
näiden alalajien välimuotoisesta
yksilöstä.
Punakottarainen (Pastor roseus)
(24, 1)
4.–10.8. Parainen, Jurmo +1kv (v)
(Antti Sintonen, Ismo Hyvärinen).

Punakottarainen ei ole maakunnassamme läheskään vuotuinen vieras,
vaikka 2000-luvulta on havaintoja
kymmenestä yksilöstä. Vuosi 2000 oli
erityisen hyvä neljän yksilön voimin.
Keltahemppo (Serinus serinus)
(n.44, 5)
27.4. Naantali, Viluluoto +1kv ♂
Än (Ismo Hyvärinen); 28.4.–17.7.
Naantali, Kuparivuori +1kv ♂ Än
(v) (ilm. ARK); 16.–24.5. Parainen, Utö +1kv ♂ Än (video, v)
(Jorma Tenovuo, Ville-Veikko Salonen, Ossi Öhman, Mikko Holvitie, Kari Kekki, Jari Lagerroos);
1.6. Paimio, Pakurla as. 2kv ♂ Än
(v) (Reijo Vikman, Hanna Järvinen, Pekka Salmi, Kari Salonen);
13.7. Naantali, Luolalanjärvi +1kv
♂ Än (Kim Kuntze, Markus Rantala, Julian Gregorio).
Taas hyvä keltahemppovuosi.
Naantalissa ei kuitenkaan todettu
edellisen vuoden tapaan pesintää. Viluluodon ja Kuparivuoren linnut koskevat mahdollisesti samaa yksilöä.
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Kettusirkku (Passerella iliaca) (0, 1)
[RK]
20.12.2012–3.4. Parainen, Utö
ssp. iliaca/zaboria ♂ (v) (Jarmo T.
Koistinen, Jorma Tenovuo ym.).
Suomen ensimmäinen kettusirkku on julkaistu myös jo edellisessä
katsauksessa.
Pikkusirkku (Emberiza pusilla)
(47, 4)
5.5. Parainen, Jurmo +1kv (Juha
Kylänpää); 13.5. Parainen, Utö
+1kv (Ville-Veikko Salonen); 16.5.
Parainen, Utö +1kv ♂ Än (v) (VilleVeikko Salonen); 30.9. Parainen,
Utö (Ville-Veikko Salonen).
Neljä ilmoitettua havaintoa vuodelta 2013 on yksi enemmän, kuin
Tiiraan ilmoitetut pohjansirkkuhavainnot samalta vuodelta.
Harmaasirkku (Emberiza calandra)
(12, 1) [RK]
4.5. Kemiönsaari, Björkboda (v)
(Henrik Lindholm, Oskari Härmä).
Vuonna 2013 harmaasirkku esiin15

Pohjois- ja Itä-Euroopassa pesivät
”harmaavarikset” (Corvus corone
cornix) ja Länsi-Euroopassa pesivät
nokivarikset (C. corone corone)
muodostavat sekapareja Tanskasta
Itävallan kautta Ranskan kaakkoisosiin ulottuvalla alalajien esiintymisalueiden vaihettumisvyöhykkeellä.
Välimuotoisten lintujen on todettu
olevan yhtä lisääntymiskykyisiä kuin
”puhtaidenkin” lintujen (Haas 2008),
ja eriasteisia välimuotoja tavataankin vaihettumisvyöhykkeellä paljon.
Nousiaisten välimuotoinen varis olisi
etenkin huonoissa valaistusolosuhteissa ja kaukaa nähtynä voinut
näyttää puhtaan mustalta nokivarikselta, mutta auringonvalossa sillä oli
havaittavissa pääosin harmaita
höyheniä etenkin vatsan ja alaperän
alueella. © Jukka Kivelä, Nousiainen,
Rekoinen, 20.3.2013.

tyi koko Suomessa normaalia runsaampana neljän yksilön voimin.
Tästä vähälukuisesta harhailijasta on
TLY:n alueelta ainoastaan kaksi aiempaa havaintoa 2000-luvulta.
Kategoria C
Mandariinisorsa (Aix galericulata)
(13,2)
20.4. Mynämäki, Mietoistenlahti
+1kv ♂ jp (Kimmo Jarpa, Jukka Sillanpää); 3.5. Parainen, Pärnäinen +1kv ♂
(Timo Luhtala, Pertti Rasp, Juha Jokinen, Olli Sassi, Hannu Palojärvi).
Fenologisesti poikkeavat
havainnot
Pikkujoutsen (Cygnus columbianus)
[6.12.–29.2. & 1.6.–15.9.]
11.5.–9.6. Salo, Viurilanlahti 2kv (v)
(Tapani Missonen, Petteri Sirva, Ville Räihä, Taru Räihä); 1.7.–1.9. Mynämäki, Mietoistenlahti +1kv (v)
(Hannu Kormano, Kimmo Jarpa);
15.8.–21.8. Naantali, Viheriäisten16

aukko 2kv (v) (Timo Elovaara).
Salon ja Naantalin lintujen on
tulkittu kuvien perusteella koskevan samaa yksilöä. Mynämäen
linnulla oli edelleen aavistettavissa harmaita nuoruuspuvun
höyheniä ainakin siipisulissa,
joten lintu on todennäköisesti
esiaikuinen 2-3kv lintu.
Lyhytnokkahanhi
(Anser brachyrhynchus) [17.5.–16.3.]
16.9. Mynämäki, Mietoistenlahti 2
+1kv ja 3 1kv (Jukka Sillanpää);
2.–3.10. Mynämäki, Mietoistenlahti +1kv (v) (Timo Elovaara);
14.–29.10. Mynämäki, Mietoistenlahti 1kv (v) (Harri Päivärinta, Pekka Alho, Rolf Karlsson, Paavo Harri, Tapani Numminen, Vesa Virtanen, Jukka Sillanpää).
Viiriäinen (Coturnix coturnix)
[1.9.–7.5.]
19.9. Pöytyä, Rahkio, Majamäki
(Mikko Tamminen); 25.10. Parainen, Utö (Mikko Järvinen).

Ruskosuohaukka
(Circus aeruginosus) [22.10.–29.3.]
22.–29.10. Mynämäki, Mietoistenlahti 1kv (v) (Jyrki Kuusela ym.).
Muuttohaukka (Falco peregrinus)
[18.11.–19.3.]
4.12.2013–6.4.2014 Parainen,
Utö +2kv (v) (Jorma Tenovuo ym.);
2.–3.1. Parainen, Jurmo 2kv (Markus Rantala, Antti Sintonen);
22.11. Parainen, Utö 1kv (v) (Jorma Tenovuo, Seppo Sällylä); 7.12.
Parainen, Jurmo 1kv NW (Markus
Lampinen, Joonatan Toivanen,
Tuukka Dunkel, Aleksi Mikola, Taru Suninen, Ossi Tahvonen); 7.12.
Korppoo, Utö 1kv SW (Jorma Tenovuo, Seppo Sällylä, Mikko Järvinen); 14.12. Parainen, Jurmo 1kv
W (Markus Lampinen, Niklas Paulaniemi, Sebastian Andrejeff).
Jurmon ja Utön joulukuiset havainnot 1kv linnuista tulkittu samaksi yksilöksi. Vanha lintu on mahdollisesti sama yksilö, joka on talvehtinut paikalla jo neljänä talvena.
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Kesäinen pikkujoutsen
(Cygnus columbianus) on
Suomessa harvinainen näky. Tämä
2kv lintu viihtyi Salossa Viurilanlahdella
kesäkuulle asti. Pikkujoutsenet muuttuvat keskimäärin nopeammin ad-lintujen näköisiksi kuin laulujoutsenet
(Cygnus cygnus), ja keväiset 2kv yksilöt voivatkin joskus olla
ruumiinhöyhenykseltään hämäävän vaaleita myös nokan värin lähestyessä
aikuista lintua. Tosin myös toisen kesän 3kv linnuilla voi satunnaisesti olla
puvussa vielä harmahtavia höyheniä. Iänmääritys vaatiikin yleensä hyvän havaintotilanteen, jossa päästään toteamaan kesän täydelliseen sulkasatoon asti säilyvä harmaa kuviointi siiven yläpeitinhöyhenissä. Tällä yksilöllä harmaata on kohtalaisesti jäljellä päässä ja ruumiinhöyhenyksessä. Myös nokan tyvi on
muuttunut jo kevään aikana keltaiseksi, mutta värirajat eivät ole vielä yhtä terävät kuin vanhemmilla yksilöillä.
Oikean siiven uloimmat käsisulat ovat jostain syystä kasvussa; yleensä sorsalinnut vaihtavat kaikki siipisulat kerralla
kesän sulkasadossa. © Tapani Missonen, Salo, Halikonlahti, 11.5.2013.

Pikkukuovi (Numenius phaeopus)
[19.9.–9.4.]
26.9.–6.10. Parainen, Jurmo (Juha Kylänpää, Timo. K. Palomäki,
Tapani Veistola, Totti Toiskallio,
Markus Tuomi).

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
[4.11.–14.4.]
4.11. Parainen, Jurmo 1kv ♀ (Roni
Väisänen, Kaisa Välimäki); 5.11.
Parainen, Utö ♀-puk. (Markus Varesvuo, ilm. Jorma Tenovuo).

Metsäviklo (Tringa ochropus)
[25.9.–21.3.]
25.9.2011 Laitila, Välimetsä (Juha
Kylänpää).

Viitasirkkalintu
(Locustella fluviatilis) [27.8-18.5.]
18.5. Parainen, Jurmo +1kv ♂ Ä
(Kalle Rainio).

Etelänkiisla (Uria aalge)
[14.11.–23.2.]
16.11. Parainen, Jurmo tp (Jari
Helstola).

Luhtakerttunen (Acrocephalus
palustris) [19.9.–15.5]
11.5. Kemiönsaari, Vänö +1kv (v)
(Antti Mikala, Kalevi Hiironniemi).

Merisirri (Calidris maritima)
[6.6.–11.9.]
8.6. Parainen, Trunsö, Grabbaskläppen +1kv jp (Mikael Nordström, Emma Kosonen, Markku Lappalainen).

Käki (Cuculus canorus)
[20.10.–26.4.]
25.4. Parainen, Jurmo +1kv ♂ Ä
(Jari Helstola, Kim Kuntze, Juha
Ketonen, Juha Mattila).

Punakuiri (Limosa lapponica)
[1.11.–11.4.]
23.10.–6.11. Parainen, Jurmo juv/
tp (v) (ilm. ARK).

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
[29.10-8.4.]
29.10. Parainen, Jurmo (Tapani
Veistola).

Viitakerttunen (Acrocephalus
dumetorum) [10.9.–20.5.]
20.5.2012 Parainen, Jungfruskär +1kv
♂ Än (Ari Lehtinen, Jouko Hiltunen).
Vuoden 2013 alusta laji tarkastetaan aikavälillä 10.9.–17.5.

Ruisrääkkä
(Crex crex) [15.10.–1.5.]
16.–18.10. Parainen, Utö (Kimmo
Kuusisto, Jorma Knaapi, Leena Laitinen,
Jorma Tenovuo, Rolf Karlsson, Henry
Laine, Birger Grönholm, Jarmo T. Koistinen, Mika Teivonen, Arttu Valonen,
Tom Lindroos, Heidi Tammero).
Kuovisirri (Calidris ferruginea)
[12.10.–6.5.]
6.–16.10. Mynämäki, Mietoistenlahti 1kv (Ari Rivasto, Kari Salonen,
Raimo Heinonen, Jukka Sillanpää).
Maakuntamme kaikkien aikojen
myöhäisin viivyttelijä.
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Hippiäisuunilintu
(Phylloscopus proregulus) [5.11.–30.9.]
21.9. Uusikaupunki, Pyhämaa, Iso
17

Santakari (v) (Pekka Alho, Tom
Lindbom, Jukka J. Nurmi, Tarmo
Nurmi, Olli Tenovuo).
Taigauunilintu (Phylloscopus
inornatus) [15.10.–6.9.]
16.10. Parainen, Utö (v) (Kimmo
Kuusisto, Jorma Tenovuo, Rolf
Karlsson, Birger Grönholm, Henry
Laine, Markku Salo, Jorma Knaapi, Leena Laitinen, Jarmo T. Koistinen, Mika Teivonen, Arttu Valonen); 17.10. Parainen, Utö (v)
(Arttu Valonen, Mika Teivonen,
Jarmo T. Koistinen); 17.–19.10.
Parainen, Utö (v) (Jorma Tenovuo,
Rolf Karlsson, Birger Grönholm,
Henry Laine, Leena Laitinen, Jorma Knaapi); 23-24.10. Parainen,
Utö (v) (Ville-Veikko Salonen,
Mikko Järvinen, Jorma Tenovuo,
Timo Leppänen).
Erittäin hyvä taigauunilintuvuosi
näkyi myös myöhäisinä yksilöinä.
Utössä 17.10. kaksi eri yksilöä.
Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)
[18.9.–13.5.]
19.9. Parainen, Utö +1kv ♀-puk.
(Arto Keskinen, Riku Lumiaro);
4.11. Pöytyä, Auvainen ♀-puk.
(Mikko Tamminen).
Syksyllä laji on maakunnassa
harvinainen. Aiempina vuosina
syyskuussa on nähty viisi lintua
ja lokakuussa ei yhtään, joten
marraskuun lintu on jo huippumyöhäinen.
Tundraurpiainen
(Carduelis hornemanni) [19.4.–30.9]
21.9. Uusikaupunki, Pyhämaa, Ärväskivi (Tom Lindbom, Tarmo
Nurmi); 22.9. Raisio, Kallanen,
Piuhanjoki +1kv ♂ (Kari Suni);
26.9. Turku, Härkämäki +1kv ♂
(Vesa Virtanen).
Varsin hyvä tundraurpiaisvuosi näkyi jo aikaisin saapuneina yksilöinä.
Punavarpunen
(Carpodacus erythrinus) [23.10-6.5.]
25.–27.10. Parainen, Utö 1kv (v)
18

(Ville-Veikko Salonen, Jorma Tenovuo, Seppo Sällylä).
Peltosirkku (Emberiza hortulana)
[3.10.–23.4.]
23.4. Parainen, Utö +1kv (Jorma
Tenovuo).
Korjauksia aiempiin katsauksiin
Sinirinta (Luscinia svecica)
18.4.2012 Parainen, Utö +1kv (Reijo Vikman, Antti Sintonen, Jouni
Tittonen). Tarkennus paikkaan.
Käsittelyssä olevat havainnot
Lokkilaji (Larus sp.)13.7. –30.8.
Turku, Åvik - Topinoja.
Hylätyt RK- havainnot
Isohaarahaukka (Milvus milvus)
8.3. Naantali, Soininen;
Pääskykahlaajalaji (Glareola sp.)
22.4. Loimaa, Koskenkylä;
Siperian/amerikankurmitsa (Pluvialis fulva/dominica) 21.9. Naantali, Livonsaari, Vuorlahti N/NE;
Taigakirvinen (Anthus hodgsoni)
9.11.2012 Parainen, Jurmo;
Punapäälepinkäinen (Lanius senator) 19.5. Parainen, Utö;
Hylätyt ARK-havainnot
Arosuohaukka (Circus macrourus)
16.4. Turku, Terhokatu ♂ NNE;
Arosuohaukka (Circus macrourus)
6.9. Pöytyä, Rahkio +2kv ♀;
Arosuohaukka (Circus macrourus)
29.9. Parainen, Våno, Bålberget 1kv E;
Niittysuohaukka (Circus pygargus)
18.8. Nousiainen, Mahala 1kv;
Punajalkahaukka (Falco vespertinus) 7.9. Parainen, Jurmo 1kv;
Punajalkahaukka (Falco vespertinus)
8.9. Masku, Hirvijoen pellot 1kv;
Leveäpyrstökihu (Stercorarius pomarinus) 12.10. Kustavi, Isokari
1kv (v);
Tunturikihu (Stercorarius longicaudus) 3.5. Parainen, Jurmo N;

Pikkuruokki (Alle alle) 15.11.2012
Parainen, Utö ad tp;
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) 25.5. Parainen, Lenholm,
Hakamaa;
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) 25.–29.8. Naantali, Luonnonmaa, Linnavuori ♂♀;
Isokirvinen (Anthus richardi) 20.9.
Parainen, Utö S;
Pussitiainen (Remiz pendulinus) 21.9.
Kaarina, Rauvolanlahti ♀ ad ja 1kv;
Hylätyt fenologiahavainnot
Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) 29.9. Parainen, Jurmo SW;
Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) 30.9. Parainen, Utö WSW;
Viiriäinen (Coturnix coturnix)
30.4. Turku, Hirvensalo;
Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus) 23.9. Parainen, Utö;
Etelänkiisla (Uria aalge) 5.1. Parainen, Jurmo;
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) 8.5. Uusikaupunki, Pyhämaa, Lyökki Ä;
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) 11.5. Kaarina, Empo Ä;
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) 11.5. Parainen, Jurmo Ä;
Tundraurpiainen (Carduelis hornemanni) 26.9. Turku, Härkämäki
♀/1kv;
Taviokuurna (Pinicola enucleator)
22.9. Raisio, Pähkinärinteen polku
2♂2♀.
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Päivänpinnat – Loistava
linturetkeilyn motivaattori
Lintuharrastuksen eräs alalaji yhden
harrastajan näkökulmasta

Pekka Loivaranta

En ole ollut missään lintuharrastuksen tai -tieteen osa-alueella huipulla. Asian korjaamiseksi keksin vuonna 1999
itse aivan oman harrastustavan. Päätin olla keksinnöstäni visusti vaiti ja ilmoittaa asiasta vasta sitten, kun olen
saanut muihin asiasta mahdollisesti kiinnostuviin riittävän kaulan ollakseni tässä lajissa kärkiporukassa. Turha
toive – palautus maan pinnalle tuli lähes välittömästi. Ei auta muu, kuin nöyrästi tunnustaa oma keskinkertaisuus
tässäkin asiassa. Mistä siis on kysymys.

Lintuhavaintoni ovat vuodesta
1963 alkaen tallessa. Kirjoitin ne
1990-luvulla tietokantaan ja tarkastelin niitä tietokantaohjelman avulla erilaisin kriteerein. Printtasin
havainnoista mm. listan siitä, mon-

tako lintulajia olen havainnut elämäni aikana kunakin kalenterivuoden päivänä. Tulos yllätti. Joukossa
oli monta vuodenpäivää, jolloin oli
0 (nolla) havaintoa. Ei kai vuodenkulussa oikeasti ole sellaisia päiviä,
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joina ei voisi lainkaan havaita lintuja. Niinpä päätin poistaa nämä nollapäivät ja merkitä muinakin päivinä talteen kaikki sellaiset lajit, joista
ei kyseiseltä vuodenpäivältä ollut
merkintää havaintokannassani. Tä19

mä päivänpinnojen keräily alkoi
1.11.1999 ja luulin olevani Suomessa ainoa, joka merkkaa tällaisia
pinnoja, kuukausilistaajiahan oli
pilvin pimein. Ei tainnut kulua
kuukauttakaan, kun kuulin Jouko
Vuokon myös laskevan, paljonko
lintulajeja hänellä kunakin vuodenpäivänä on. En siis ollutkaan tehnyt
ainutlaatuista harrastuskeksintöä.
Pian ilmeni, että Jouko käytti ruokatuntejaankin työpäivinä päivänpinnojen etsintään, siis retkeili aivan päivänpinnahakuisesti, minä
kun merkkasin ylös päivänpinnoja
vain silloin kun jotakin sattui eteen
tulemaan. Olin kovasti hämmästynyt. Tällä tavoin Joukolle kertyi
hurjaa vauhtia pinnoja ja ajattelin,
että ei se mitään, onhan päivänpinnalistaajissa hopeasijakin kunnioitettava. Vuodenvaihteessa 1.1.2000
parhaana päivänä olin havainnut

161 lajia, huonoimmat olivat 1, 3
ja 3 lajin päivät eli nollapäivät olivat
vain muisto menneestä. Kaikkien
päivien keskiarvoni oli tuolloin 41.
Elämänpinnojen ja vuodenpinnojen kerääminen kilpailumielessä
on joillekin stressaavaa pinnatilanteiden ollessa lähes tasoissa ja kilpailijoiden hengittäessä koko ajan niskaan. Päivänpinnojen kerääminen
sen sijaan on leppoisaa. Siinä kilpailee lähinnä itsensä kanssa, kuten
Jouko Vuokko muinoin mainitsi.
Hän sanoi, että ei saa koskaan kiinni Jösseä (Jörgen Palmgren) eikä
kukaan saa kiinni häntä. Jössehän
on nuoruudestaan asti viettänyt paljon aikaa lintuasemasaarilla ja tiettävästi aina kirjannut kaikki havainnot talteen. Niinpä päivänpinnoja
oli kertynyt mahtava määrä ennen
kuin hän varsinaisesti alkoi näitä
kerätä. Myös Leo Wallinmaalla on

”Vielä kun löytäisi
pähkinänakkelin
24 päivänä, että
saisi lajin täyteen!”

Ystävykset Pekka ja Sitta
Turun Katariinanlaaksossa
15.1.2003.© Jukka Tammi

runsaasti minua enemmän päivänpinnoja sekä monilla muillakin.
Minulta oli mennyt kuvittelemani
hopeasija ja pronssikin, lienenkö
edes sijalla kymmenen.
Tietokannastani sain helposti selville myös sen, monenako vuodenpäivänä olen kunkin lajin havainnut
ja minä päivinä lajista havainto
puuttuu. Siitä kehittyi automaattisesti kokeilu, montako lajia voisi
havaita vuoden kaikkina 366 päivänä, karkauspäivä siis tietysti mukaan
lukien. Ajattelin kymmenen, ehkä
yksitoista lajia saavani täyteen. Ensimmäisinä olivat tyrkyllä varis, harakka, naakka ja talitiainen. Yhdessä vuodessa ei mikään laji tullut
täyteen, sillä silloin tällöin sattui
työ- tai joku muu este, ettei päässyt
lainkaan valoisana aikana ulos pinnoja kartuttamaan. Ensimmäisen
vuoden päättyessä varis johti päivänpinnatilastoa 16 puutepäivän
saldollaan. Harakka oli jäänyt neljänneksi, sillä se puuttui vielä 60
päivältä. Vuosi oli opettanut, että
harakkaa tympii sade enemmän
kuin varista. Varikset lentelevät yhtä helposti tavoitettavina niin sateessa kuin paisteessa, mutta harakka hakeutui aika mielellään sateen
sattuessa johonkin suojaan ja jäi
siten havaitsematta. Vieraalla paikkakunnallakin harakkaa oli joskus
hankala löytää. Muistan eräänkin
kerran ollessani työmatkalla Helsingissä harakanpuutospäivänä. Työpäivän jälkeen etsin lajia ensin kävelemällä Helsingin keskustassa.
Kun laji ei sattunut silmiin eikä korviin, ajoin bussilla Lauttasaareen ja
kävelin siellä ympäriinsä. Muistan
kävelleeni kolme tuntia yhteensä
harakan näkemisen vuoksi. En
muista löytyikö, mutta kengän pohja meni puhki. Varishan se sitten
tuli päivänpinnoissa ensimmäisenä
täyteen. Päivä oli 1.10.2001. Joimme puolisoni kanssa variksen kunniaksi pullollisen kuohuviiniä ja
ylistimme, miten hieno ja ystävällinen lintu varis on, kun on suvain-

nut näyttäytyä vuoden jokaisena
päivänä.
Variksen jälkeen täysi sarja saavutettiin laji lajilta siten, että ne ennalta arvatut 10 lajia oli kerätty
5.3.2005 mennessä. Nämä 10 helpointa lajia olivat varis, talitiainen,
naakka, harakka, varpunen, pulu,
sinitiainen, viherpeippo, sinisorsa ja
harmaalokki. Talvi 2004/2005 oli
melko ankara. Meri oli jäässä ja
kaikki harmaalokit kaikonneet Turun seudulta. Kun maaliskuun 5.
päivänä tuo viimeinen harmaalokki
puuttui ja jääkaapissa odotti kylmä
kuohuviinipullo, ei harmaalokkia
ollutkaan löytyä. Turun satamassa
oli vain yksi merilokki, ei harmaalokkia. Ei ollut harmaalokkia myöskään Topinojan kaatopaikalla, ei
Naantalin Ukko-Pekan sulassa. Ei
auttanut muu kuin ajaa Hankoon.
Hangon edustallakin meri oli lähes
kauttaaltaan jäässä. Vain kalasataman edustalla oli hieman sulaa. Ja
siellä sulan reunalla seisoskeli kolme
ihanaa harmaalokkia. Lienen edelleen ainoa turkulainen, joka on ajanut Hankoon asti nähdäkseen harmaalokin. Kuohuviini maistui illalla maukkaalta ja harmaalokki sai
puheessa sille kuuluvan kunnian.
Kun harmaalokkiretkestä oli kulunut viisi vuotta, oli toiset 10 lajia
tulleet 366 päivän pinnoiksi, järjestyksessä mustarastas, kyhmyjoutsen, telkkä, räkättirastas, tukkasotka, merilokki, isokoskelo, käpytikka, pikkuvarpunen ja vihervarpunen. Ja sama meno jatkui, vuonna
2011 tuli päivänpinnamielessä täyteen nokikana, keltasirkku, fasaani
ja tikli, vuonna 2012 peippo, vuonna 2013 korppi ja tätä kirjoittaessa
viimeisenä 25.2.2014 kottarainen.
Siis 27 lajia havaittuina vuoden
kaikkina 366 päivänä. Puolisoni
Aino on nokikanan verran perässä.
Häneltä puuttuu laji karkauspäivänä. Viime karkauspäivänä nokikanoja ei Lounais-Suomessa ollut,
edellisenä sen sijaan Tammisaaressa
kymmenittäin. Opettajaraukka ei

tuolloin voinut ottaa arkipäiväksi
sattunutta karkauspäivää lomapäiväksi toisin kuin minä, joka pidin
päivän mittaisen loman, suunnittelin huolella retken Turusta Tammisaaren kautta Hankoon, ja sain
palkaksi mahtavan määrän karkauspäivän pinnoja.
Lajeja on 27 havaittuna kaikkina
kalenterivuoden päivinä. Paljon vai
vähän? Kaikki on suhteellista. 27 on
huimasti enemmän kuin alkuperäinen tavoitteeni saada 10 lajia kerätyksi, mutta tuo 27 kalpenee täysin
Jörgen Palmgrenin 46:n rinnalla.
Asuinpaikka ja maankäyttökin vaikuttavat oleellisesti siihen, mitä lajeja voi vuoden jokaisena päivänä
nähdä. Jössellä on allikin kaikilta
päiviltä, suoritus mihin ei ainakaan
pelkällä Turun seudulla retkeilemällä millään pysty. Henri Telkola on
havainnut luhtakanan kaikkina päivinä, todennäköisesti ainoana Suomessa. Tämä oli mahdollista vielä
silloin, kun Kaarinan Rauvolan jätevedenpuhdistamo oli toiminnassa
ja piti avoinna vesiallasta laskuojineen. Sulan veden turvin luhtakanat viihtyivät talvetkin alueella,
kävivät jopa niitä varten perustetulla ruokinnalla hakemassa leivänpaloja syötäväkseen. Muistelen kaiholla luhtakanaruokintaamme ja ajattelen, että onneksi korpit ja kottaraiset on jo kerätty täyteen. Niiden
talvinen havainnointi tullee hankaloitumaan kaatopaikkojen hygienistämispolitiikan seurauksena.
Muitakin asioita, kuin harakan ja
variksen sateeseen suhtautumiserot,
oppii päivänpinnoja kerätessä.
Esim. aivan tavallinen ja runsas pesimälajimme mustarastas, jonka
kanta varsinkin loppukesällä on
suuri poikastenkin ollessa jo maastossa, ei ollut loppukesällä kovinkaan helppo havaittava sellaisena
päivänä, jona se pinnoista puuttui.
Onnistuin saamaan lajin kaikille
päiville vasta sitten, kun tajusin, että lajilla on tapana tulla pihanurmikoille ruokaa etsimään aamun pi-
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meyden vaihtuessa alkavaan hämärään. Niinpä monena aamuna laitoin kellon herättämään aamuyöllä,
puin vaatteet ylle ja käväisin ulkona
katsomassa mustarastaan. Sitten
vaatteet pois ja uudestaan sänkyyn
nukkuakseni tunnin tai pari ennen
kuin kello herätti uudestaan alkavaan työpäivään.
Ei ole isokoskeloakaan yllättäen
loppukesällä kovin helppo löytää
Turun seudulta. Ilmeisesti isokoskelot siirtyvät pesinnän jälkeen kauemmas ulkosaaristoon palatakseen
syksyllä takaisin mantereen rannoille. Kun laji puuttui puolisoltani
Ainolta enää kahtena päivänä sen
toiseksi viimeisen ollessa 17.8.2010,
emme löytäneet lajia Ruissalosta
emmekä muualtakaan Turun seudulta. Muistimme, että Halikonlahden altailla isokoskeloita on kesällä
näkynyt. Niinpä ajoimme sinne.
Kun altaille menevän tien vieressä
kentällä sattui olemaan mustanmerenlokki, katsoimme sen nopeasti
vuodenpinnaksi ja kiirehdimme
sitten tärkeämpää lajia, isokoskeloa
etsimään. Ei löytynyt altailta mitään. Seuraavaksi ajoimme Särkisaloon, jonka vedet ja lahdet ovat
tuttuja, sieltähän lintuharrastukseni
muinoin alkoi. Ei löytynyt Särkisalosta isokoskeloa, ei sen jälkeen
Strömmastakaan, mutta Dragsfjärdin Ölmosin uimaranta tuotti toiveiden täyttymyksen. Meren selällä
ui muutama isokoskelo. Lajin löytäminen vaati 9 tunnin retkeilyn
tuona päivänä.
Kun pinnoista puuttuu tärkeä
laji, jonka kohta on saamassa kaikille päiville, retkeilyaktiviteettiin ei
ole mitään merkitystä säällä, joka
puutepäivänä vallitsee. Kun äärimmäisen kurjassa sadesäässä retkeilee
itselle tärkeää lajia etsien paikalla,
jolla ei viime päivinä ole havaittu
mitään harvinaisuutta, ja vastaan
yllättäen tulee toinenkin retkeilijä
kiikaria kaulalla roikuttaen, voi olla
varma siitä, että myös tuo toinen on
päivänpinnalistaaja.
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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
22

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
26

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
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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.
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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 tul36

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
37

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

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

39

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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mustaleppälintuja 13.4.–1.5. ja sepelrastaita 17.4.–4.5. Avosetti tavattiin
20.4. Mustakurkku-uikkuja oli 24.4.
pirteä 13 kultakulman kertymä. Samana päivänä raukui kevään ainut räyskä.
Kun talvi viimein väistyi, kesä kerkesi nopeasti. Yksi Jurmon varhaisimmista kalatiiroista kekattiin 16.4. Saaren
saapumisennätyksen tekivät käki 25.4.
ja pikkusieppo 1.5.
Poikkeuksia ja perinteisiä
Poikkeuksellisen myöhäisiä olivat 2.5.
aamuvakioitsijat ohittanut pulmunen,
16.–18.5. saaressa pyörineet kaksi tilheä
sekä 3.6. paikalliseksi jäänyt piekana.
Poikkeuksellisen aikainen puolestaan oli
18.5. suolla sirittänyt viitasirkkalintu.
Harvinaisuuspuoli ei häikäissyt millään
huipulla, mutta monenlaista mieluisaa
määritettiin. Jurmon vakiovähälukuisista
pikkusieppoja nähtiin ennätyslinnun jälkeen 9.5. alkaen lähes päivittäin. Sepelsieppoja sinkoili 9.5. kaksi, sen jälkeen
viitenä päivänä 29.5. asti yksi. Pikkutiiran
ja idänuunilinnun paluupäiväksi pongattiin 11.5. Jälkimmäisiä oli 25.5.–15.6.
lähes päivittäin, enimmillään kolme.
Nokivaris vietti vapunaamua staijipaikan luona. Pikkusirkkukoiras arvosti aseman ruokintaa 5.5. illalla.
9.5. saarella soidinsi taas heinäkurppa,
tällä kertaa suolla. Seuraava aamu antoi rastaskerttusen Sorgenilla.
Ruis rääkkäsi 19.5. Turkinkyyhkyjä todettiin 25.5. kaksi muuttavaa ja
8.6. paikallinen. Turturikyyhky turisi
touko–kesäkuun vaihteessa kolmena
päivänä. Soinnukkaammin kiehui
kuhankeittäjä 26.5. Lapinkirvinen
30.5. oli hieno, mutta vielä hienompia olivat vanha punajalkahaukkanaaras 1.6. ja kyhmyhaahkakoiras 8.6.
Jouhisorsan kevään esiintyminen
oli kummallinen: 11.–23.4. lähes päivittäin, max 9, sitten täys tauko, kunnes taas 29.5. 5p, josta lähes päivittäin
jokunen 9.6. asti.
Aavistus arktikaa
5.5. länsireitillä oli sipaus Siperiaa:
44

tundrahanhi ja tundrametsähanhi ottivat viimeiset irti etelän biitseistä. Allin
alamäki näkyy ankealla tavalla: ei yhtään yli sadan lukemaa ja viimeiset jo
23.5. 2m 26p. Edellisenä päivänä kiitivät kuikkalinnut kevään huippuunsa:
536m, näistä kuikkia 169.
28.5. kiikaroitiin muuttolennossa 26
isosirriä, 47 punakuiria ja 442 isoa kahlaajaa. Seuraavana päivänä toikkaroivat
tundrakurmitsat: 450m 69p . Ypöyksin
piipersivät kuovisirri 9.–10.5. pulmussirri 18.5. pikkusirri 23.–29.5. ja jänkäsirriäinen 23. ja 31.5. sekä 4.6.
Kesän kohokohtia
Pikkutiiroilla oli perheonnea: 18.7.
kiikaroitiin kaksi paria, joista toisella
mukana 2 poikasta. Kirjokertun reviirejä oli kaksi. Toisella varmistui onnistunut pesintä. Monen vuoden tauon
jälkeen korppi kotoili Jurmossa ja
kasvatti maailmalle viisi poikasta.
Kesän miehitys oli katkonaista. Kesäkuun loppupuoliskon aikana asemalla ei ollut ketään, heinäkuussa
jokunen silloin tällöin. Harvat kävijät
sitten kyllä palkittiin. 12.7. länsireitillä loisti vanha mustaotsalepinkäinen,
18.7. vanha palsasirri ja 22.8. nuori
sellainen. Ruusukottarainen rusotti
paikallisena 4. ja 10.8.
Syyssointuja sydänsuveen toi 68
suokukon sakki 16.6. Muuttajista
4.–7.7. välillä mainittakoon lapasotkakoiras tukkakoskeloparvessa, uivelonaaras telkkäparvessa sekä kesän
ainoat pikkulokit. Sepelhanhi steppaili lännessä 21.7.–1.9.
Eloa elokuussa
Jos edelliskesänä kekkaloi kahlaajia, niin
nyt ne olivat vähissä, suosirrejäkin enimmillään 17.8. vain 104m+p. Veneettömälle pulmussirri on alueellamme nähtävissä melkeinpä vain Jurmossa. Nyt
niitä tavattiin 3.–22.8. kuutena päivänä
1–3 yks. Heinäkurppa 17. ja 19.8.
Vaeltajista kirjosiipikäpylinnut
aloittivat 6.7. Eniten eli 26 niitä
tööttäili 21.7. Viimeiset nähtiin mar-

raskuun lopulla. Käpytikat kirjoivat
ilmatilaa elokuussa, 23.8. pontevat
138m 4p. Syksyn terävä kyhmärihuippu 254p kirjattiin 29.8.
24.8. huippuilivat varpushaukka
269m 5p ja tuulihaukka 7m 5p. Kaksi
päivää myöhemmin alkoi muuttohaukkojen meno, jota jatkui 6.10. asti. Yksilöitä tänä aikana ynnättiin 21, joista
iälleen saatiin yksi vanha ja 15 nuorta.
Syyskuu
Kuu alkoi syksyn kolmannella mutta
viimeiseksi jääneellä peltosirkkuhavainnolla. Vähissä ovat. Pikkusieppoja palloili 3.–24.9. seitsemänä päivänä 1–2
päivässä. Syksyn yllättäjä oli hiiripöllö.
6.9.–30.10. niitä nähtiin 15 päivänä.
8.9. rengastettu sinirinta jäi yllättäen syksyn ainoaksi. Kaksi päivää myöhemmin lähti viimeinen valkoposkihanhi. 19.9. pukkasi haapanaa: 42m
275p. Seuraavana päivänä tsiiasi syksyn lapinkirvisennätys, 9p.
24.9. rengastettiin yksi ampuhaukka ja nähtiin kolme muuttavaa. 25.9.
tuotti telkän ja teeren suurimmat
summat: 2359 ja 22. Teeren suurimmat määrät koko vuonna osuivat
muutenkin syyskuun loppupuolelle.
Jonkinlaista syysliikehdintää lienee.
Kaksi vuoden ainoiksi jäänyttä meni kylmän pohjoistuulen myötä 29.9.
Utöseen jatkanut maakotka oli siellä
kaikkien aikojen ensimmäinen syyskuinen. Lyhytnokkahanhi yhdeksän
metsurin parvessa ei ollut ihan yhtä
tavatonta, mutta Jurmossa harvoin
nähtävää herkkua. Samana päivänä
tehtiin hiiripöllön päiväennätys, kun
rengastettiin kaksi ja kontrolloitiin
yksi pissihaukka.
Jurmossa lomakkeelle saatava sinisorsien määrä riippuu paljon väreilystä ja siitä, sattuuko merikotka lentämään Skalmörenin ohi juuri silloin
kun ornit pystyvät laskemaan sieltä
lentoon lehahtavat lintuset. 30.9.
täyttyivät molemmat ehdot syksyn
maksimituloksella 1106.
Kova närhivaellus näkyi Jurmossakin, kun kuun viimeinen päivä pöl-
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Kasmirinuunilintu pölähti
rengastajien verkkoon
marraskuun alussa.
© Roni Väisänen

läytti sinne 13 närhen parven. Tästä
eteenpäin 21.10. asti niitä nähtiin
monena päivänä 1–4. Laji ei ole saarella läheskään jokavuotinen.

keen vasta marraskuun puolella, 3.–
8.11. kolmena päivänä yksi. Pikkulokkeja osui okulaareihin monena päivänä, maksimina 73 m+p 6.11.

Lokoisa lokakuu

Kuponkien kirjoituttajat

Heti ekana rätisi saaressa 226 kulorastasta muutolla tai paikallisina. 6.10.
potkittiin siivilleen ennätykselliset 13
jänkäkurppaa. Eka hippiäisuunilintu
7.10. saatiin kihlatuksi. Kolme muuta
vielä nähtiin; näistä 27.10. kaksi samassa puskassa Sataman huussin takana. Syksyn ainut tik-sirkku (siis pohjan-, pikku- tai kulta-) meni 10.10.
11.10. oli taas ornien iloa. Pyrstötiaisia rynnisti kohti höntiäisempiä seutuja peräti 603. Jurmossa mukava on
myös punatulkkujen luku, 285 m+p.
Tulvan mukana meni myöhäisenpuoleinen ruskosuohaukka.
Tusina merisirriä saapui 13.10. ennustamaan talven tuloa. Syksyn suurin
määrä 165p konttasi 29.10.
Tunturikiuruja tavattiin 16.10.–
17.11. viitenä päivänä 1–2p. Paikallinen turkinkyyhky löytyi 17.10.
22.10. aloitti syksyn esiintymisensä
yhden yksilön voimin parikin pikkua.
Pikkukajavia nähtiin aloituspäivän jäl-

Mitään huippuraria ei Jurmoon syksyllä osunut, mutta joillain haviksilla
sentään piti komiteoita keskusteluttaa. 7.9 lounaaseen muuttanut punajalkahaukka aloitti sarjan. 21.-22.9.
isotteli kaksi isokirvistä. Kuun viimeisenä 1kv arosuohaukka antoi vain
toisen miehittäjistä nähdä itsensä.
Lajitovereistaan runsaasti jälkeen jääneitä, fenologisesti jo hyväksyttyjä tipuja olivat pikkukuovi 4.10. asti, metsäkirvinen 29.10. Männikössä, leppälintu
4.11. 1kv naaras ja punakuiri 6.11. asti.
Jääkuikkia nähtiin kaksi, 15.10. jp
etelään ja 17.12. 1kv samaan suuntaan.
Elämän epäreiluutta osoittaa, että sama
miehittäjäkaksikko näki molemmat.
Ekasta sentään pääsi nauttimaan joku
muukin onnekas. 7.11. rengastettiin
kashmirinuunilintu.
Marraskuu
Mustaleppälintu nähtiin 27.10.–
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16.11. neljänä päivänä. Vuorihemppo
pitkitti asemavuodarien listaa 7.11.
Kaksi vuoden kolmesta etelänkiislahavainnosta tehtiin marraskuussa.
Tavi teki kummallisen tempun:
13.11. pääosin Järvellä lutrasi 160
yksilöä, seitsemän kertaa edellisen
päivän ja kolme kertaa seuraavan päivän määrä. Seuraavaksi suurin syksyn
päiväsumma oli 77, laskettu 20.9.
Mistä tämä potti tuli?
Talvea kohti
Joulukuussa komppaajia karkuun
kirmasi kolmen kurppalajin edustajia; viimeisinä kaksi taivaanvuohta
7.12., lehtokurppa 15.12. ja jänkäkurppa 16.12. Myöhäinen mustaleppälintu 18.12. oli +1kv koiras.
Merisirrejä rengastettiin joulun aikoihin. Vielä 17.12. näitä kömpijöitä
laskettiin 132. Suurempia harvinaisuuksia olivat muuttohaukka 7. ja
14.12. sekä 1kv isolokki, joka herkutteli Heinäsaaren rantaan ajautuneella
hylkeenraadolla 19.–26.12.
Jutun harvinaisuushavainnot eivät
välttämättä ole virallistettuja. Havainnoitsijoiden nimiä voivat kiinnostuneet kaivaa Tiirasta.
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Aaslan uskollinen – Lennart Saari
Turkka Kulmala
Keneltäkään Ukulia säännöllisesti lukevalta tuskin ovat jääneet huomaamatta perusteelliset lajiartikkelit Rymättylän Aaslan linnustosta. Mies juttujen ja havaintojen takana on Carl Lennart Saari – kavereiden kesken Lennu tai
PLY:n perustajajäsenen Martti Soikkelin luonnehdinnan mukaan ”elämäntapaornitologi”.

Tämän päivän lintuharrastusta saattaa ajoittain leimata lyhytjännitteinen projektimaisuus. Hiukan vähemmälle huomiolle tuntuu jääneen vaikkapa tietyn alueen linnuston seuraaminen säännöllisesti
vuodesta toiseen. Brittein saarilla
tällä ”patch birdingillä” on pitkät
perinteet. Se on myös Lennart Saaren leipälaji, jonka hän on kehittänyt huippuunsa kotisaarellaan Rymättylän Aaslaluodolla.
Lennart seuraa Aaslan linnustoa
liki päivittäin kartoitustyyppisesti,
niin että kutakuinkin koko saaren
alue tulee kierretyksi. Päälle tulevat
säännölliset linja-, talvilintu-, yölaulaja- ja vesilintulaskennat. Näillä
menetelmillä on kertynyt parhaim-

millaan lähes 40 vuoden aikasarjoja
ja satunnaisia havaintoja vieläkin
pidemmältä ajalta.
Entisen Rymättylän kunnan eteläpäässä (vuodesta 2009 Naantalia)
sijaitseva Aaslaluoto on 16 km2:n
suuruinen saari sisä- ja välisaariston
vaihettumisvyöhykkeellä. Aaslasta
lounaaseen avautuu laaja Ominaistenaukon selkä, ja idässä se rajoittuu
Airiston eteläosaan. Isot selät tuovat
mereisyyttä pohjois- ja länsipuoleltaan suojatummalle saarelle. Aaslan
koko riittää kuitenkin antamaan
saaren sisäosien mänty- ja sekametsille ja viljelysmaille mantereisen
ilmeen. Makeita vesistöjäkin on,
muutama pienehkö järvi ja merestä
kuroutuneita kluuvijärviä.

Lennart Saari syntyi Aaslaluodolla vuonna 1948 ja asuu edelleen pääosin siellä. Kotisaari on
ollut hänelle tärkeä paikka läpi
koko elämän: – Kävin oppikoulun
Turussa, ja kouluvuosien Aaslankesistä tuli minulle suorastaan
vapauden symboli.
Luonnon kunnioitus ja kiinnostus sitä kohtaan periytyi Lennartille
omilta vanhemmilta ja kasvitieteilijäeno Thorolf Candolinilta. Ajan
tavan mukaan harrastuksiin kuului
myös lintujen pesille kiipeily. – Tosin siitä oli hyötyä pesien etsinnässä,
kun aloitin varsinaisen lintuharrastuksen, Lennart puolustautuu.
Vakavampi lintujen harrastaminen virisi pikkuhiljaa vuodesta

”Lennart seuraa Aaslan linnustoa
liki päivittäin kartoitustyyppisesti,
niin että kutakuinkin koko saaren
alue tulee kierretyksi. Päälle tulevat säännölliset linja-, talvilintu-,
yölaulaja- ja vesilintulaskennat.
Näillä menetelmillä on kertynyt
parhaimmillaan lähes 40 vuoden
aikasarjoja ja satunnaisia havaintoja vieläkin pidemmältä ajalta.”
© Janica Candolin
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1963 alkaen, siis noin 15 vuoden iässä. Muistiin Lennart alkoi kirjata havaintojaan vuonna 1966, ja ”kaikki”
havainnot ovat kattavasti kirjoissa ja kansissa vuodesta
1971 alkaen. Harrastuspolkunsa alkuvaiheessa Lennart
tutustui myös moneen TLY:n varhaisvuosien keskeiseen
hahmoon. Ikään kuin mentoriksi muodostui Ismo Lahtonen, jota Lennart avusti rengastuksissa.
Lennart opiskeli Helsingin yliopistossa riistabiologiaa ja aloitti vuonna 1975 väitöstutkimuksen, jonka
aiheena olivat sepel- ja uuttukyyhkyn ekologia. Vuonna
1984 valmistuneen työn menetelminä olivat reittilaskennat ja kartoitukset.
Lennartin retkeily keskittyy siis vahvasti Aaslaluodolle. Kartoitustyyppistä jatkuvaa seurantaa kertyy noin
14–31 retken kuukausitahdilla. Vuositasolla havainnointipäiviä tulee vähintään 200; parhaana vuotena
maastopäiviä oli 330.
Varsinaisen reittilaskennan Lennart tekee kuukausittain kahdesti, kuukauden alku- ja loppupuolella. Reitti kattaa kaikki Aaslan keskeiset biotoopit, ja sillä on
mittaa runsaat 10 km. Laskenta alkaa suunnilleen
auringon noususta ja jatkuu noin 6 tuntia riippuen
lintumääristä.
Edellisen lisäksi Lennartin ohjelmaan ovat kuuluneet
vuodesta 1976 kolme linjalaskentareittiä, joille kertyy
mittaa yhteensä 17,3 linjakilometriä.
Aaslan yölaulajat Lennart on laskenut vuodesta 1979
lähtien kolmesti kesässä noin 20 kilometrin pituisen
reitin varrelta. Näitä laskentoja on kertynyt yhteensä
noin 104.
Minkälaisia tuloksia mittava havainnointi sitten
on tuottanut? – Yleinen trendi on se, että avomaan
ja peltojen linnut ovat taantuneet, pensaikkolinnut
runsastuneet, Lennart toteaa. – Varsinaisten metsätiaisten määrät, etenkin hömötiaisten, ovat romahtaneet. Joinakin kuukausina saan enemmän merikotkahavaintoja kuin töyhtö-, kuusi- ja hömötiaisia
yhteensä. Keltasirkun pesimäkanta on voimakkaasti
taantunut, mutta talvikanta on kasvanut. Näädän
tulo alueelle tuntuu olevan pääsyy harmaapäätikan,
uuttukyyhkyn ja telkän taantumiseen. Kärjistetysti
voi todeta, että hanhia pienemmät vesilinnut ovat
viime vuosikymmeninä taantuneet – hanhet ja etenkin merimetso ovat runsastuneet.
Surullista kyllä, joitakin lajeja on hävinnyt Aaslaluodolta Lennartin havainnointikautena kokonaan: – Pesimälinnustosta ovat hävinneet esimerkiksi peltosirkku,
keltavästäräkki ja kuovi. Moni muukin kahlaaja tuntuu
olevan ”liipasimella”.
Tällä hetkellä Lennart on mukana tutkimassa etenkin
ilmastonmuutoksen vaikutusta talvehtivaan linnustoon
ja yleensä vesilinnustoon pohjoismaisessa NOWACtyöryhmässä (Nordic Waterbirds and Climate Net-

work). Vesilintulaskennat kattavat Aaslan saaren sekä
lähivedet noin 40 km2:n alalta. Laskentakierroksia on
vuodessa 9, ja yhteen kierrokseen paperitöineen menee
noin työviikko.
Rariteeteilla ei ole merkittävää osaa Lennartin havainnoinnissa: – Harvinaisuudet eivät kovin suuresti kiinnosta, elleivät ne satu tulemaan Aaslalle, mitä
tapahtuu harvakseltaan. Pitkäaikaiset kannanmuutokset ovat ominta alaani, ja koska historiaa ei voi
toistaa, näiden tulosten arvo kasvaa koko ajan. Vaikka joku aloittaisi nyt 40 vuoden tutkimusprojektin,
se ei tekisi turhaksi aikaisempaa havaintosarjaa vaan
täydentäisi sitä.
Syvästi koettu kristillinen vakaumus tuo Lennartin
lintuharrastukseen ja luonnonsuojeluun myös hengellisen näkökulman. – Syväekologisesta ja kristillisestä maailmankatsomuksesta voi paradoksaalisesti
päätyä samanlaiseen näkemykseen vastakkaisista
suunnista: toiselle luonto on itsessään suojelemista
vaativa itseisarvo, toinen haluaa suojella Jumalan
kallisarvoista luomistyötä.
Esimerkki kristillisen hengellisyyden ja ympäristötietoisuuden ja -vastuun kohtaamisesta on
Portugalissa syntynyt A Rocha -järjestö, jolla on
ollut lintuasematoimintaa vuodesta 1983 Algarven
lähistöllä. Lennart toimi järjestön Suomen osaston
ensimmäisenä puheenjohtajana.
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Kontolanrahka
Teksti ja kuvat: Mikko Tamminen

Näkymä Rahanlevonmäeltä 12.5.2004.

Kontolanrahka sijaitsee Pöytyän ja Loimaan rajamailla. Sen pinta-ala on 8,6 km2 ja se on Lounais-Suomen
suurimpia keidassoita. Länsi–itä-suunnassa suon leveys on 3,5 kilometriä ja pohjois–etelä-suunnassa vähän yli kolme kilometriä. Suo on säilynyt miltei luonnontilaisena, vaikka jonkin verran reunaosia on ojitettu ja turvettakin on
aikanaan nostettu. Suon läpi pohjois–etelä-suunnassa miltei kunnanrajoja myötäillen kasvaa mäntyvyöhyke, joka
jakaa suon kahteen aukeampaan, harvasti kituliasta mäntyä kasvavaan alueeseen. Tässä vyöhykkeessä sijaitsee
myös suon ainoa korkeampaa puustoa kasvava alue, Varkaansaari. Koko suo on valtion omistama ja se on
suojeltu luonnonsuojelulailla keväällä 2014.

Varhaisimmat lintuhavainnot Kontolanrahkalta on julkaissut Pekka
Mustakallio, joka retkeili Pöytyällä
kesällä 1958 (Mustakallio, P. 1959:
Havaintoja Pöytyän pitäjän linnustosta. Turun Ylioppilas VI: 58–67).
Hänen havaintojaan löytyy myös
Tiirasta ja TLY:n suoarkistosta
1960-luvulta. Tiiran havaintokannasta löytyy havaintoja 1960 luvun
puolivälistä lähtien harvakseltaan.
Ukulissa on julkaistu havaintoja
kesältä 1978 ( Karlin, A.1979: Suoinventoinnit 1978. Ukuli II/1979,
27-28). Itse muutin Pöytyälle 1994
ja Kontolanrahkalla kävin ensimmäisen kerran kesällä 1996, mutta
vasta vuonna -99 rupesin säännölli48

semmin retkeilemään alueella, ja
sen jälkeen paikka onkin kuulunut
ehdottomiin suosikkeihini. Usein
on kanssani Rahanlevonmäelle kiivennyt myös Esa Rajamäki, toivottavasti myös tulevaisuudessa. Viime
vuosina retkeily on tosin ollut harvempaa johtuen lähinnä tarkkailupaikkana käyttämälläni Rahanlevonmäellä tapahtuneista muutoksista. Linnuston tutkimuksen kannalta tarkkailu Rahanlevonmäeltä
on ollut varsin epätaloudellista.
Pienemmät lajit jäävät varsin vähälle huomiolle, mutta toisaalta kurjet,
hanhet ja muut isommat linnut saavat olla suolla häiriintymättä.
Rahanlevonmäki sijaitsee suon län-

sireunassa, ja sen laelta pystyi aiemmin näkemään suurimman osan
suosta. Mäen puusto on hakattu ja
kulotettu joskus 1980-luvulla, mikä
teki mäestä oivallisen tarkkailupaikan,
mutta nyt (2014) taimikko alkaa olla
jälleen häiritsevän korkeaa suon tarkkailua ajatellen, ja itse asiassa jäljellä
on enää noin kolmas osa aiemmasta
suonäköalasta. Etelänpuoleinen suomaisema jää nykyään täysin männikön katveeseen ja luultavasti parin
vuoden kuluessa suonäkymä peittyy
kokonaan latvojen taakse. Tornin rakentaminen mäelle tai mäen alapuolelle suon laitaan antaisi suon tarkkailuun uuden ulottuvuuden. Mukaan
mäelle kannattaa ehdottomasti ottaa
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kunnollinen kaukoputki, jotta pystyy
tunnistamaan ja laskemaan suon lintuja. Turusta matkaa Kontolanrahkalle on runsaat 50 km, ja ajo-ohje Rahanlevonmäelle on seuraava: Ajetaan
valtatietä 9 Pöytyän Kyrön taajamasta
3,7 km, tästä tienhaara vasempaan
Pöytyän kirkon suuntaan vajaa 600
m, josta haarautuu oikealle Pihlavajärventie, jota ajetaan 7,8 km, tällöin
ollaan pienellä niittyaukealla, jonka
jälkeen vasemmalle ja oikealle lähtee
metsäautotie. Käännytään oikealle, ja
400 m päässä on y-risteys, josta oikealle vielä 350 m, ja saavutaan pellon
reunaan, johon voi pysäköidä. Rahanlevonmäki sijaitsee tästä paikasta runsaan 600 metri päässä itään. Aiemmin
mäelle vei polku hienon metsikön
läpi, mutta vuonna 2006 metsään
kohdistettiin hoitotoimenpiteitä,
minkä jälkeen alueen läpi kulkeminen
on ollut huomattavan hankalaa risukkojen ja nopeasti kasvan aluskasvillisuuden takia. Olen kulkenut parkkipaikan itäpuolella olevan hakkuuraiskion yli kahden matalan mäenkumpareen välistä kunnes Rahanlevonmäki alkaa hahmottua nousevana mäntytaimikkona. Reitti on sen verran
märkä, että vedenpitävät jalkineet on
hyvä varata mukaan. Suolle pääse tietysti muualtakin, esim. idästä Kontolan tilan pohjoispuolelta on lyhin
reitti Varkaansaaren tienoille. Myös
etelästä Kaurilankulmalta tulee joitakin polkuja suolle, mutta itse en ole
näitä reittejä käyttänyt.
Suolla liikkumista varsinkin pesimisaikaan on pyrittävä välttämään.
Varsinkin kurjen pesimistulokset ovat
viime vuosina olleet masentavia. Useana vuonna ei ole näkynyt lainkaan
poikasia. Yhtenä syynä saattavat olla
suolla liikkuvat ihmiset, jotka eivät
edes havaitse pesiviä kurkia ja tietämättään antavat korpeille ja variksille
avoimen ruokapöydän ajaessaan hautovat linnut pesiltään. Myös ketut
aiheuttavat kurjelle tuhoa. Olen kerran nähnyt, kuinka kettu röyhkeästi
vei munan kurjen pesästä.
Kontolanrahkalla ja sen reuna-

alueilla on tavattu 145 lintulajia,
joista 133 ovat olleet suolla tai reunametsissä paikallisia, ja loput
enemmän tai vähemmän ylilentäviä
tai muuttavia lintuja.
Pesimälinnusto
Suon näkyvin lintu on ehdottomasti
kurki, jota voi tavata paikalla miltei
aina maaliskuusta lokakuuhun. Pesiviä pareja on 2000-luvulla ollut parhaimmillaan ainakin neljä. Reviirit
sijaitsevat joka vuosi samoilla alueilla,
yksi eteläaukealla, toinen Rahanlevonmäen lähellä länsiosassa ja kolmas
Varkaansaaren eteläpuolella. Kesällä
2008 oli viimeksi mainitulla alueella
kaksi kurjenpesää vain noin 150 m
etäisyydellä toisistaan. Lisäksi suon
koilliskulmassa on ollut kurkireviiri
ainakin joinakin vuosina.
Vesilinnuista suolla pesivät tavi,
sinisorsa ja telkkä. Kaikista lajeista on
poikuehavaintoja. Tarkempia parimääriä ei ole tiedossa, koska suolla ei
ole lintuja laskettu. Myös kaakkurista on pesintään viittaava havainto
vuodelta 1995.
Taulukko 1: Teeren maksimimäärät
vuosittain. Linnut on laskettu suolta,
ellei toisin ole mainittu.
1999

25.8.

1ex

2000

28.4.

15k,1n

2001

26.4.

19k,1n

2002

13.5.

16k

2003

19.2.

30ex, jäljet lumella

9.5.

12k, 1n

2004

5.4.

11k

2005

20.11.

18k

2006

10.5.

20k

2007

9.4.

15k

2008

27.4.

18k

2009

27.1.

28ex, Virkasuo

2010

3.1.

17ex, Virkasuo

2011

23.4.

17k

2012

2.12.

48ex, Kaurilankulma

2013

18.12.

Kontolan pellot

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

Kalasääsken viimeinen pesintäyritys suolla oli 2006, jolloin pesintä
keskeytyi. Tällöin suolla asusti myös
huuhkajapari, jonka osuus keskeytymiseen on arvailujen varassa. Ainakin vuosina 1999–2006 oli sääksi jokavuotinen laji suolla. Keväällä
2007 suolla tavattiin sääksipari,
mutta pesintään se ei ryhtynyt.
Vuonna 2008 oli paikalla yksinäinen lintu, ja 2009 lajia ei Kontolanrahkalla havaittu. Vanhat sääksenpesät ovat tätä nykyä tuhoutuneet.
Tekopesän rakentamalla lajin voisi
kenties saada houkuteltua uudestaan pesimälajiksi.
Töyhtöhyyppiä pesii suolla useita
pareja. Kesäkuussa 2002 löytyi parhaimmillaan 33 ad lintua ja 8 poikastakin. Tällöin arvioin ainakin 11 pesivää paria. Muina vuosina on havaittu yleensä noin 10 lintua. 1978 on
laskettu 9 paria (Karlin 1979). Mustakallio ei mainitse lajia 1958, mutta
1968 hän arvioi 11 paria.
Kontolanrahka mainitaan Mustakallion julkaisussa (1959) kapustarinnan eteläisimpänä pesimäpaikkana
Suomessa. Edelleenkään laji ei pesi
monessakaan eteläisemmässä ruudussa Suomen lintuatlaksen mukaan.
Karlin ilmoittaa parimääräksi 1978
seitsemän paria. Uskoisin parimäärän
nykyään olevan suurin piirtein samalla tasolla. Suurimpia mäeltä havaittuja paikallisten määriä edustavat seuraavat: 12 ad, 1 pm 7.7.2003, 10 ad,
1 1kv 5.7.2006 ja 10 ad, 1pull
10.7.2005. Laululennolla samaan aikaan 7 lintua 1.7.2002.
Jänkäsirriäisestä on havainto soidintavasta parista 30.5.1996. Kyse
voi olla tietysti muuttomatkalla soitimelle innostuneesta parista, mutta
toisaalta ympäristö vastaa hyvin
sirriäisen pohjoisia pesimäpaikkoja.
Taivaanvuohen kitkuttelua ja mäkätystä kuulee mäellä harvakseltaan,
ei välttämättä joka vuosi. Esimerkiksi
15.6. 2002 oli Rahanlevonmäen rinteessä kelossa ääntelevä lintu. Aiemmissa julkaisuissa ei lajia mainita.
Kuovia on havaittu vuosittain
49

Koiraskäki Rahanlevonmäellä 29.5.2013

1–4 paikallista lintua, mikä tarkoittanee noin kahta pesivää paria. Aiemmat lukemat ovat 3 paria (1958)
ja 4 paria (1978).
Myös pikkukuovista on kolme pesintään viittaavaa havaintoa.
4.6.1978 varoitteleva lintu
(O.P.Karlin) ja 10.–29.5.2013 havaittiin pikkukuovi ja suolla kuultiin
usein soidinlaulua. Lintu ahdisteli
myös ohi lentäviä variksia ja korppeja. Myös edelliseltä vuodelta 2012 on
havainto varoittelevasta linnusta heinäkuulta (Tuomo Peltola).
Metsäviklo pesii melko säännöllisesti suon reuna-alueella. Olen
useimpina vuosina havainnut varoittelevan linnun. Myös 1.6.1980
on havaittu kaksi varoittelevaa lintua (Mauno Taneli).
Liroa tavataan pesimäaikaan melko säännöllisesti joka vuosi. Antti
Karlin 1 ilmoitti noin 5 reviiriä
vuonna -76 (Tiira). Rahanlevonmäeltä havainnointi rajoittaa kovasti
tämän lajin määrän arviointia, mutta usein pesimäkaudella on havaittu
2–3 lintua joko soidinlennolla tai
varoittelemassa näreen latvassa. Mu50

kava oli myös kaukoputkihavainto
liroparista kahden untuvikkonsa
kanssa 27.6.2003.
Kalalokki on ilmeisen myöhään
tullut pesimälaji Kontolassa. Aiemmissa havainnoissa on vain kolme
mainintaa lajista: 19.5.1974 1 yks.(
Olli-Pekka Karlin, suoarkisto),
21.5.1978 3yks. (Mauno Taneli, suoarkisto) ja 1.6.1980 noin 5 yks. (Mauno Taneli, suoarkisto) Laji on nyttemmin säännöllinen pesijä suolla. Vuosina 1998-2000 maksimimäärä oli 5
yks. , pesähavainto 1999 ja 2000. Sen
jälkeen määrät ovat hieman kasvaneet. Yleensä on havaittu runsaat 10
lintua, suurin määrä 21 yksilöä
15.5.2013. Tällöin nähtiin kuusi suomättäillä ja näreissä hautovaksi tulkittua lintua. Nuoria lintuja en ole koskaan suolla nähnyt, pieniä poikasia
näkyy toisinaan. Vievätkö sitten pienpedot poikasia vai piiloutuvatko poikaset niin hyvin maastoon, ettei tällainen puusilmä niitä havaitse? Jonkun verran täytyy jälkikasvua selviytyä
koska kanta näyttäisi kasvavan pikku
hiljaa. Luulisi luonnonvalinnan suosivan puissa pesiviä yksilöitä.

Käki on tavanomainen kesä–heinäkuussa, yleensä 1–3 Ä. Vuonna
2006 oli runsas esiintyminen. Tällöin havaittiin kahdesti 7, kerran 6
ja kerran 5 yksilöä. Kolme kertaa
olen vuosien mittaan nähnyt suolla
kauniin punaruskean naaraskäen.
Rahanlevonmäellä kulotuksesta selvinneet vanhat männyt ovat mieluisia käen laulupuita.
Varispoikueita nähdään suolla vuosittain vuosittain, samoin kiuru pesii
ainakin yhden, ilmeisesti useamman
parin voimin. 1968 arvioi Mustakallio 5 paria (Suoarkisto) ja 77–80 on
lajia havaittu, jopa yli 10 yksilöä
5.5.1979 (suoarkisto). Omat maksimimäärät ovat olleet 2 ja 3 laulavaa.
Keltavästäräkkiä olen havainnut
suolla pesimäaikaan 1999, 2001–
03. Vuosina 2002–03 lajista tehtiin
useita havaintoja pesimäaikaan molempina vuosina. Tällöin suolla pesi ilmeisesti yksi pari. Muut omat
havaintoni yksinäisestä linnusta
ovat 5.5.2004 ja 22.5.2008. Mustakallion arvion mukaan vuonna
1958 pesi suolla 12 keltavästäräkkiparia. 21.5.1978 totesi Mauno Ta-
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neli (suoarkisto) keltavästäräkin
olevan yleisin lintu suolla, lukumääriä hän ei esittänyt. Tosin mietti
vielä onko muutto kesken. Saman
vuoden kesäkuun alussa havaittiin
ainakin 3 paria, ehkä viisikin paria
(Olli-Pekka Karlin).
Sekä niitty- että metsäkirvinen esiintyvät molemmat, niittykirvinen aukealla suoalueella ja metsäkirvinen reunamailla. Määriä en rupea arvioimaan.
Pensatasku on pesinyt 1958 (Mustakallio) ja seuraavat havainnot ovat
1978 ja 1980 (Mauno Taneli, suoarkisto). Ainoa oma havaintoni suolta
on 21.6.2009 laulava koiras.
Kesäaikaan on havaittu myös isolepinkäistä. Varma pesimishavainto
on vuodelta 1965 jolloin suolla havaittiin poikue (Henry Laine, Tiira).
Samoin 1968 havaittiin pari (Pekka
Mustakallio, suoarkisto) ja 1974
tavattiin laji neljästi touko–elokuussa (Antti Karlin ym., suoarkisto).
Itse olen tavannut lajin pesimäaikaan miltei joka vuosi. Kesällä 2009
suolla tavattiin isolepinkäisiä heinäkuun lopulta lähtien parhaimmillaan 5 yksilöä. Lintujen ikiä ei tullut
määritettyä, mutta epäilemättä kysymys on vähintään yhdestä poikueesta. Samoin 8.8.2013 Kontolan
tilalla havaittu nuori ja sitä ruokkiva emolintu olivat vain vajaan kilometrin päässä suolta.
Urpiaisesta on havainnot 1.5.1977
2 yks.(Mikko Hovila ym., suoarkisto),
8.–29.8.1999 5 yks. ja 23.–25.8.2000
2 yks. Ainakin vuoden -99 havainnossa oli nähdäkseni kyse poikueesta.
Suota reunustavalla metsäalueella
pesii mm. kanahaukka, viirupöllö,
pikkulepinkäinen, korppi, pyrstötiainen, pyy, harmaapäätikka sekä
kangaskiuru, joka on havaittu Rahanlevonmäen viereisellä hakkuaukealla kesäaikaan 2007, 2009 ja
2010. Onpa lapinpöllöparikin yrittänyt pesintää lähellä sijaitsevan Pihlavanjärven tienoilla vuonna 2002.
Jonkun kerran pöllön huhuilu kuului mäelle asti. Pyrstötiaispoikueita
on pyörinyt Rahanlevonmäellä seit-

semänä kesänä 2003–13. Tilhiä on
nähty Rahanlevonmäellä kesällä
2004 ja 21.7.–27.8., enimmillään
21.7. jolloin nähtiin 10 ad ja 1 juv.
29.7.2005 5 ad hetken paikallisena
mäellä. Mainittakoon vielä laulava
pikkusieppo 20.6.1988 (T.Vähämäki, Tiira) ja pohjansirkku 16.5.2010
k Ä Rahanlevonmäen pohjoispuolella (Markus Lampinen, Tiira).
Pesimäaikaisia havaintoja on seuraavista lajeista: varpus-, tuuli-, ampu-, nuoli-, hiiri- ja mehiläishaukka, huuhkaja ja varpuspöllö.
Kalasääsken ja keltavästäräkin
ohella suolta on vuosien mittaan
kadonnut muitakin pesimälajeja.
Tiiran mukaan havainnot riekosta
ajoittuvat vuosille 1967–78, enimmillään 11 yksilöä keväällä 8.10.1977
(Hovila M ym). Suoarkiston papereissa on tosin vuodelta 1972 havainto 10–15 yksilön parvesta (Mauno
Taneli). Myös jouhisorsasta on pesinnäksi tulkittu havainto kesältä
-74, jolloin havaittiin naaras ja nuori lintu (Olli-Pekka Karlin ym, suoarkisto). Myös 5.8.2002 havaittiin
kaksi naaraspukuista paikallisena.
Muuttohaukasta on pesimishavainto vuosilta 1932 (havainnoija
tuntematon) ja 1959 (Jaakko Kateisto). Onkohan paikalla käyty välivuosina? Laji on havaittu kesäaikaan
myös 27.6.2003 ja 29.7.2005, molemmilla kerroilla vanha lintu.
Sinisuohaukka on mainittu ympäristönhallinnon verkkosivuilla suolla
esiintyvänä lajina. Olen tavannut lajin
neljä kertaa pesimäaikaan. 28.6.2003
k p, 24.5.2004 naaraspukuinen S,
22.7.2006 naaraspukuinen p ja ehkä
mielenkiintoisin on havainto
27.5.2013 jolloin koiras ja naaras näyttäytyivät peräjälkeen samassa paikassa
suon reuna-alueella. Lajin näyttäytyminen kesäaikaan ei tarkoita välttämättä pesintää. Kierteleviä, ilmeisesti 2kv
lintuja nähdään muuallakin Pöytyän
alueella vuosittain kesäaikaan.
Mustakalliolla on suokukosta on
pesimiseen viittaavia havaintoja
1960-luvulta: 18.6.1964 3p,
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9.6.1967 1 naaras varoittelemassa ja
17.6.1968 1 pari.
Punajalkavikloa on tavattu vuosina
1974 5 yks.(Olli-Pekka Karlin, suoarkisto), 1976 2 varoittelevaa (Antti Karlin, Tiira), 1977 1 p (Olli-Pekka Karlin, suoarkisto), 1978 1 kn (Mauno
Taneli, suoarkisto). Itse näin ensimmäisellä Kontolanreissullani varoittelevan punajalkaviklon 22.7.1996.
Harmaa- ja naurulokki sekä kalatiira
ovat myös kuuluneet suon pesijöihin:
Harmaalokkia on havaittu 1958 yksi
pari (Mustakallio), 18.6. 1964 60p,
9.6.1967 30p ja 4 pesää (P.Mustakallio,
Tiira) ja 1968 kaksi paria (Mustakallio,
suoarkisto). 1970-luvulla havaittiin
enimmillään 33 yksilöä, mistä määrät
laskivat viiteen lintuun 1980 (suoarkisto). Itse olen havainnut harmaalokkeja
suolla vain 10. ja 15.5.2013. jolloin
paikalla oli vanha ja nuori lintu. Naurulokkien määrät ovat olleet hillitympiä.
Ensimmäiset havaittiin 1974, enimmillään kolme yksilöä joista yksi hautomassa (Antti Karlin, suoarkisto). Seuraava
havainto 1977 5 yksilöä kolmesti 30.4.–
8.5. (Mikko Hovila ym, suoarkisto) ja
1.6.1980 2 p (Mauno Taneli, suoarkisto). Paikallisten naurulokkien saldo
omalta osaltani on pyöreä nolla. Kalatiira on havaittu pesivänä 1978–1980
ainakin kahden parin voimin (Mauno
Taneli ym, suoarkisto). Vuosina 2000–
09 on kalatiiraa havaittu paikallisena
miltei joka vuosi 2–4 yksilöä, mutta
niitä ei ole tulkittu pesiviksi, koska niitä
ei ole nähty kuin korkeintaan pari kertaa
kesäkauden aikana, vaikka paikalla on
käyty useamman kerran. Nämä linnut
voivat olla peräisin Mellilän Vihtonkulmalta, missä kalatiira on pesinyt hiekkakuopalla noin kymmenen parin
voimin. Matkaa sieltä Kontolanrahkalle on nelisen kilometriä.
Suopöllön kohdalla tuskin voidaan
puhua kadonneesta lajista, vaikka lajista ei olekaan havaintoa 1958 kesäkuun jälkeen, jolloin Mustakallio tapasi lajin. Myyrähuippujen aikaan
muualtakin Pöytyältä on jokunen
poikuehavaintokin.
Hiiripöllöstä on myös yksi kesä51

Taulukko 2: Luppokurkia tavataan säännöllisesti. Seuraavassa suurimmat kertymät vuosittain eri kesäkuukausina.
Näiden lisäksi 100 p 1.7.1995 (VSL)
vuosi

toukokuu

1998

ei havaintoa

1999
2000

17

(1.5.)

ei havaintoa

2001

63

heinäkuu

elokuun alku 1.-15.8.
ei havaintoa

24

(7.6.)

ei havaintoa

77

(8.6.)

ei havaintoa

90

(12.8.)

62

(1.6.)

33

(6.7.)

86

(1.8.)

(23.5.)

32

(11.6.)

23

(18.7.)

69

(11.8.)

2002

140

(31.5.)

51

(3.6.)

34

(15. ja 30.7. )

133

(5.8.)

2003

88

(25.5.)

65

(14.6.)

100

(10.7.)

205

(13.8.)

2004

64

(13.5.)

42

(9.6.)

55

(24.7.)

160

(15.8.)

2005

84

(28.5.)

80

(5.6.)

57

(29.7.)

77

(3.8.)

2006

100

(7.5.)

86

(11.6.)

51

(5.7.)

187

(12.8.)

2007

81

(17.5.)

48

(5.6.)

51

(25.7.)

150

(5.8.)

2008

28

(9.5.)

34

(15.6.)

133

(28.7.)

39

(10.8.)

2009

31

(1.5.)

8

(7.6.)

36

(3.7.)

30

(3.8.)

2010

17

(4.5.)

9

(17.6.)

4

(1.7.)

7

(6.8.)

2011

ei havaintoa

8

(21.6.)

19

(24.7.)

85

(11.8.)

2012

ei havaintoa

9

(6.6.)

12

(12.7.)

40

(9.8.)

4

(7.6.)

7

(3.7.)

2013

48

(15.5.)

aikainen havainto: 28.8.2013 oli
paikalla levoton, edestakaisin lentelevä lintu. Kenties suolla oksalla istuneella muuttohaukalla oli jotain
tekemistä linnun levottomuuden
kanssa. Syksyllä 2013 hiiripöllöt
ilmaantuivat muuallekin VarsinaisSuomeen hyvin pian tämän jälkeen
Kesän luppolinnut
(Taulukko 2). Mitään selkeää säännönmukaisuutta luppokurkien määrien
muutoksissa ei näyttäisi olevan, vaikka
useimpina vuosina näyttäisi lukumäärä vähenevän kesän kuluessa toukokuusta heinäkuuhun, mutta esim.
2008 meni toisinpäin. Elokuussa määrät alkavat kasvaa kurkien kerääntyessä
pesimäpaikoiltaan. Vaikuttaisi siltä,
että 2010-luvulla luppokurkien määrä
olisi vähentynyt, tosin oma retkeilyaktiivisuuskin tai oikeastaan passiivisuus
saattaa aiheuttaa harhan.
Myös laulujoutsen on alkanut viettää kesää Kontolassa. Vuosilta 2001–
10 on havaintoja 1–7 linnusta suunnilleen joka toinen vuosi. Toukokuussa 2013 suolle ilmestyi isohko joutsenparvi. Enimmillään 49 yksilöä 10.5. ja
52

kesäkuu

7.6. oli paikalla vielä 4 lintua. Tämän
jälkeen ei havaintoja kunnes 14.7. havaittiin kaksi varoittelevaa lintua (Tuomo Peltola). Poikuehavainto jäi varmistamatta havainnoijan suunnistaessa heti pois hermoilevasta parista.
Muuttoaikaan
Seuraavassa esitetyt havainnot ovat vuosilta 1996–2013 ja perustuvat siis omiin
retkiini, ellei toisin ole mainittu. Kontolanrahkalla tavataan myös jonkun verran
lepäilijöitä muuttoaikaan, tärkeimpänä
Varsinais-Suomen oloissa mittavimmat
kurkiparvet. Myös keväällä on viime
vuosina havaittu paikallisia lintuja, jotka
ovat viipyneet useampia päiviä tankkaamassa. Linnut ruokailevat ympäröivillä
pelloilla, jopa runsaan kymmenen kilometrin päässä Kontolanrahkalta. Esimerkiksi Rahkion pelloilla ruokailevat
kurjet tulevan ainakin toisinaan yöpymään Kontolanrakalle Tämän olen useamman kerran voinut todeta, kerran
jopa värirengastetusta linnusta, jonka
tapasin päivällä Rahkiossa ja joka illalla
laskeutui Kontolaan. Samoin Mellilän
Pappisen pelloilla havaitut kurkiparvet
yöpyvät Kontolassa. Rahkion kurjet kui-

Kurjet käyvät ruokailemassa suota ympäröivillä
pelloilla, tässä kaksi värirengastettua lintua Loimaan
Virkasuon pellolla 18.8.2004. (digiscouping-kuva)

ei havaintoa

tenkin yöpyvät ilmeisesti osin myös
Mellilän Linturahkalla. Useimmiten
kurjet ruokailevat kuitenkin suota itä- ja
pohjoispuolelta ympäröivillä Pohjankulman, Koivusuon, Virkasuon ja Pihlavan
pelloilla. Pelloilla ruokailevien kurkien
laskennoista voi saada jopa paremman
kuvan kurkimääristä kuin suolla laskemalla. Paikallisten kurkien määriä kuvaavissa taulukoissa on esitetty myös
pelloilta lasketut linnut. Laskentapaikka
on mainittu, mikäli se ei ole Kontolanrahka. (Taulukko 3)
Taulukko 3: Suurimmat kurkien
kevätkertymät
26.4.2001

114 lask. muutolta

29.3.2002

20

19.4.2003

70

13.–14.4.2004

89–151 p Virkasuo

15.4.2005

138 p Kääntee

3.5.2006

67

14.4.2007

149

18.4.2007

49

9.–19.4.2008

85–145 p, Virkasuo
ja Pihlava

22.4.2010

36p, Virkasuo

20.4.2013

44p, Virkasuo
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Myöhään illalla muutolta saapuvat linnut laskeutuvat usein suolle
ja jatkavat aamulla eteenpäin, mutta toisinaan linnut voivat viipyä
seudulla pitempäänkin kuten
2004, 2007 ja 2008.
Syksyllä kurjet alkavat kerääntyä
rahkalle elokuun puolenvälin tienoilla, kuten jo luppokurkitaulukosta voi nähdä. En ole paljoakaan
seurannut aamutoimia, mutta nähdäkseni aamuisin linnut lähtevät
suolta pelloille ruokailemaan. Päivän mittaan suon ja peltojen välillä
on edestakaista liikennettä, ja suolla
voi olla keskellä päivää hyvin runsaastikin tikkukoipia, mutta illalla
pari tuntia ennen auringonlaskua
kaikki kurjet ovat yleensä pelloilla.
Pikkuhiljaa lintuja alkaa tiputella
suolle yöpymään, ja melko säännöllisesti noin varttitunnin sisällä ennen auringonlaskua kurkien valtaosa humahtaa suolle. Lintuja voi
tulla eri suunnista isojakin ryhmiä.
Vielä auringonlaskun jälkeenkin
saapuu pieniä parvia, useimmiten
perhekuntia. (Taulukko 4).

Taulukko 4: Suurimmat kurjen
syyskertymät
21.9.1999

384

9.9.2000

439

23.9.2001

1250

1.9.2002

500

13.9.2003

360

25.9.2004

810

2. ja 11.9.2005

400

27. ja 29.2006

430

4.9.2007

710

10.9.2008

1360

5.9.2009

350

22.8.2010

41

4.9.2011

450

30.9.2012

1200

2.9.2013

480

Mistä Kontolan kurjet tulevat?
Kysymykseen antavat hieman valoa
värirengastetut linnut, joita suolla ja sen
ympäristössä on näkynyt parisenkymmentä yksilöä. Taulukon 5 listauksissa
on löytöpäivä Kontolan seudulla, Ren-
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gastuspaikka ja sen etäisyys ja suunta
löytöpaikasta, ikäluokka rengastushetkellä ja rengastuksesta kulunut aika.
Kontolan kurjet näyttäisivät olevan
kotoisin pohjoisesta, ja eivät yleensä
kovin kaukaa. Huittisten seudun ahkera rengastustyö näkyy kontrolleissa.
Eniten linjasta näyttää poikenneen
Haminan Vehkalahdella pultattu yksilö keväältä 2009. Pohjanmaan kurjet näyttävät syksyllä tekevän välilaskun Kontolanrahkalle. Loppukevään
ja -kesän linnut ovat odotetusti enimmäkseen nuoria, alle 3 kv lintuja.
Syksyllä suolla tavataan hanhia parhaimmillaan satoja. Tundrahanhia on
nähty kolmena syksynä: 8.–
9.10.1999, maksimi 340 p, 4.10.2004
25 p ja 3.–8.10.2006 enimmillään
190 p ja 11 muuttavaa. Lisäksi 12.–
14.4. 2009 kaksi lintua suon pohjoispuolella Pihlavan pelloilla.
Metsähanhea tavataan säännöllisesti syksyihin, mutta lukumäärät ovat
tundrahanhea pienempiä, seuraavassa
viisi suurinta kertymää: 3.–8.10.2006
enimmillä 158 p ja viimeisenä päivänä lisäksi 63 muuttavaa, 19.9.2003
53

Taulukko 5: Keväällä luetut renkaat kertovat seuraavaa:
28.5.2005

Kiikoinen

82km N

poikanen

2v 10kk

18.4.2010

Suodenniemi

96km N

poikanen

1v 10kk

23.4.2010

Karvia

166km N

poikanen

1v 9kk

4.4.2009

Äetsä

64km N

poikanen

9v 8kk

9.4.2009

Hamina

243km E

poikanen

4v 9kk

Loppukesän rengaslöydöt:
13.8.2003

Vesilahti

57km NE

poikanen

5v

13.-23.8.2003

Kokemäki

55km

poikanen

1v 1kk

23.8.2003

Köyliö

41km NNW

poikanen

3v 1kk

18.8.2004

Kiikoinen

82km N

poikanen

2v

18.-21.8.2004

Pöytyä

30km WNW

poikanen

1v 1kk

3.8.2005

Kiikoinen

82km N

poikanen

3v

29.8.2012

Kiikoinen

80km N

poikanen

2v 2kk

29.8.2012

Huittinen

40km NNW

poikanen

1v 1kk

29.8.2012

Mynämäki

36km W

poikanen

2kk

sama kuin 28.5.2005
sama kuin 28.5.2005

saman poikueen 2 1kv
lintua.

Syksyn rengastetut:
21.9.2001

Janakkala

97km E

poikanen

3v 2kk

12.9.2004

Kiikoinen

77km N

poikanen

7v 1kk

25.9.2004

Pedersöre

313km N

poikanen

1v 2kk

25.9.2004

Pedersöre

300km N

poikanen

6v 2kk

26.9.2004

Suodenniemi

85km N

poikanen

2v 2kk

13.9.2008

Luoto

227 km N

poikanen

9v 1kk

60 p, 13.9.2006 57 p ja 2 m,
16.9.2008 49 p ja 14.9.2004 40 p.
Keväthavaintoja suolta on vain kaksi
1.5.2009 2 p ja 27.5.2013 5 p. Lisäksi 9.–16.4 2009 Pihlavan pelloilla
enimmillään 202 metsähanhea.
Myös merihanhi on kerran tavattu suolla: 9.9.2007 8 p lisäksi
2.9.2005 nähtiin 350 länteen matkaavaa merihanhea kolmessa parvessa (E.Rajamäki). Paikallisten
merihanhien seurassa 9.9.2007 oli
myös kolme lyhytnokkahanhea.
Valkoposkihanhesta on keväthavainto 29.5.2013 4p. Syksyllä sitä
on havaittu neljänä vuonna: 8.–
9.10.1999 enimmillään 63 p,
19.9.2003 2p, 30.9.–8.10.2006
290 p ja 30.9.–3.10.2007 11 p.
Epäilemättä erinomaisina hanhisyksyinä 2012 ja -13 suolla olisi
voinut tavata hyvin hanhia, mutta
eihän sitä joka paikkaan voi revetä.
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Kanadanhanhesta on havainto
7.5.2006 1p, ja sepelhanhia on
nähty syksyinä 2006 ja 2007 parvi muutolla.
Laulujoutsenesta on vain kaksi
keväthavaintoa: 24.4.2009 2 ad
3 2kv p ja 20.3.2011 kahden linnun jäljet (Tuomo Peltola). Samoin kuin hanhet myös joutsenet
viihtyvät paremmin pohjoisenpuoleisilla pelloilla. Enimmillään
on Pihlavalla laskettu 9.4. 2009
68 paikallista joutsenta. Syyspuoleltakin on vain kolme havaintoa
2003–08 yhteensä 8 linnusta.
Merikotkasta on 26 havaintoa
34 yksilöstä kaikkina vuodenaikoina. Maakotka on havaittu 16
kertaa, seitsemän talvella ja 9 syksyllä. Tiirasta löytyy lisäksi havainto nuoresta maakotkasta
4.12.1975 (Arvi Uotila ym.). Sinisuohaukka on vakituinen muut-

tovieras. Keväällä se tosin on havaittu vain viisi kertaa, mutta
syyspuolella 72 havaintoa 142
yksilöstä. Niittysuohaukasta kolme havaintoa: 10.5.2003 naaras
pyöri hetken suolla ja lähti NW,
15.6.2003 2kv koiras ja 11.7.2004
+2kv koiras suolla paikallisena.
Ilmeisesti pyydysteli jotain suolla
runsaana esiintynyttä hyönteistä.
Tuulihaukkoja kerääntyy syyspuolella, ja parhaimmillaan niitä on
havaittu 9 yksilöä. Ampuhaukasta
on keväthavaintoja 11 ja syksyisiä
havaintoja 85 111 yksilöstä.
Enimmillään 5 paikallista ja 1 m
27.9.2005. Muuttohaukasta on
31 syyshavaintoa.
Myös kahlaajia pysähtyy muutolta suolle, niiden löytäminen
vain on varsin työlästä. Kapustarintoja lepäilee suolla keväisin pieniä määriä, esim. 7.5.2006 34 p.
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Keväisin kapustarinnat viihtyvät
paremmin pelloilla. Liroa tavataan
keväin syksyin parhaimmillaan
muutamia kymmeniä. Musta- ja
valkovikloja nähdään syksyllä
muutamia, kevätpuolella harvemmin. Suosirristä on alle kymmenen havaintoa. Lapin- sekä kuovisirri on tavattu kerran. Suokukon
elo - syyskuiset määrät ovat ylittäneet 40 yksilöä kahdeksan kertaa,
enimmillään 140 p 30.8.2001.
Taivaanvuohia näkee syysiltaisin
kun ne nousevat muutolle auringonlaskun aikoihin kuten
30.9.2004 24 yksilöä kolmessa
parvessa. Jänkäkurppa on vielä
havaitsematta, vaikka epäilemättä
niitäkin suolla lymyää. Mustapyrstökuiri on tavattu kahdesti:
1.5.2005 kiertelevä lintu (Mika
Virtanen, Tiira) ja 24.7.2005 ad
paikallisena. Pikkukuovista on
kahdeksan keväthavaintoa, enimmillään 7 p 2.5.2003. Syyspuolen
kahdeksan havaintoa koskevat yksinäisiä lintuja paitsi 10 muutolta
pysähtynyttä lintua 10.7.2007.
Yksittäisiä havaintoja on keräkurmitsasta, 26.9.1976 (T.Rousi,
Tiira) ja vesipääskystä 28.5.1976
(A.Turtola, Tiira).
Laajana kosteikkona Kontolan-

rahka houkuttelee joskus myös
muutolla olevia kahlaajia hieman
alemmas, jolloin ne helpompi havaita. Ainakin olen joskus katsellut mäeltä muuttavaa tundrakurmitsaparvea vasten suon pintaa.
Muita tällaisia muutaman kerran
muutolla nähtyjä kahlaajia ovat
isosirri ja punakuiri.
Varpuslintuja Kontolanrahka
harvemmin muuttoaikoina houkuttelee, mutta on tästäkin jokunen esimerkki. Räkättejä 1200 p
17.4.2006, epäilemättä edellisvuotisten karpaloiden houkuttamina. Mainitaan vielä kirjosiipikäpylintu, 27.9.1981 (Antti
Karlin, Tiira), 4.8.2002 a13 p ja
4.9.2005 3 p.
Lopuksi
Kontolanrahkan linnuston huomataan muuttuneen vuosien mittaan. Lokkilinnuissa on tapahtunut selkeä muutos harmaa- ja
naurulokin sekä kalatiiran hävitessä ja kalalokin tullessa tilalle.
Samoin punajalkaviklo on kadonnut, kuten myös keltavästäräkki, joka tosin on viime vuosikymmeninä taantunut koko Suomessa. Yhtenä syynä muutoksiin

saattaa olla suon kuivuminen.
Vuosikymmeniä sitten kaivetut
ojat suon ympärillä kuivattavat
edelleen aluetta, ja niiden patoaminen voisi virkistää myös suon
elämää. Ainakin etelään Kaurilankulmalle johtavan ison ojan
ainakin osittainen tukkiminen
voisi vaikuttaa suon vesiolosuhteisiin. Toisaalta siitä on syntynyt
vuosien kuluessa hieno metsäpuro. Suo sinänsä on edelleen monin osin vaikeakulkuinen ainakin
upottavien lammikkojen alueella.
Tämän vuoksi korostan vielä kerran retkeilyn kohdistamista Rahanlevonmäelle. Toivon mukaan
näkyvyyttä mäellä voidaan parantaa tavalla tai toisella tai saataisiin jonkinlainen torni suon
reunaan mäen alle. Kokemukseni
mukaan ilta on parasta lintujen
tarkkailuaikaa. Usein päiväsaikaan voi olla hankala löytää oikeastaan mitään lintua suolta, tietysti poikkeuksiakin on tullut
vastaan. Ainakin syyspuolella
kurjet, hanhet ja jotkin petolinnutkin tulevat suolle illalla. Aamuhavainnoinnista minulla ei
ole paljoakaan kokemusta, mikä
on tietysti vahinko. Täytynee varmaan yrittää korjata tämä puute.

Lyhyet

Pönttöjä laitettiin
Rauvolan alueelle
Petri Aalto ja Raimo Sirkiä ovat laittaneet lähes sata linnunpönttöä
Kaarinaan Rauvolanlahden ja Vaarniemen kallion alueelle viime keväänä.
Tiasten pönttöjä laitettiin eniten 65 kappaletta, joista 12 oli pesitty. 18 pöntöstä
löytyi 2 emoa ja 54 poikasta kuolleena.
Puukiipijän pönttöjä laitettiin 14, joista
viidessä oli pesä ja 2 poikasta löydettiin
kuolleena. Lisäksi myös 2 metsähiirtä
olivat kotiutuneet puukiipijän pönttöihin.
Harmaasiepon pönttöjä laitettiin 5, joista

kahdessa oli pesä (toinen mustarastaan
pesä). 2 laitettua kivitaskun pönttöä jäivät tyhjiksi, mutta kaikki 3 kottaraisen
pönttöä kelpasivat hyvin. Kolmessa laitetussa telkän pöntössä 2 oli pesitty,
mutta toisesta löydettiin 2 sepelkyyhkyn
munaa. Peukaloisen kahdesta pöntöstä
toinen oli kelvannut ja ainokaisessa pik
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kka.

kuvarpusen pöntössä oli myös pesitty.
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Nokikanan esiintyminen
Rymättylän Aaslaluodolla

Lennart Saari

Nokikanan tunnistaminen on helppoa. Se on palleromainen, kokomusta (valkoista nokkaa ja otsakilpeä lukuun
ottamatta) vesilintu, joka ui päätään nyökyttäen Nuori lintu tosin on harmaansävyinen. Soidinaikana nokikana on
yleensä näkyvä, kuuluva ja riitaisa. Ruumiin pituus on 36 - 39 cm, paino 610 - 1200 g ja siipien kärkiväli 70 - 80 cm.

Nokikanan levinneisyys on Vanhalla mantereella laaja, laji pesii
Länsi-Euroopasta Japaniin, sekä
vielä Pohjois-Afrikassa, Intiassa,
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Pohjoiset kannat ovat
muuttolintuja, samoin itäisen
Keski-Euroopan ja Siperian
kannat. Nämä linnut muuttavat
öiseen aikaan laajalla rintamalla
mantereen poikki. Euroopassa
talvehtimisalueen pohjoisraja
kulkee Pohjanmereltä Itämerelle ja täältä Mustalle merelle ja
Kaspianmerelle. Etelässä talvehtimisalue ulottuu Saharan eteläpuolelle mm. Nigeriaan ja Senegaliin. Syysmuutto ajoittuu
elokuun puolestavälistä marraskuuhun, ja paluu talvehtimisalueelta alkaa helmikuun lopussa (del Hoyo ym. 1996, Hagemeier & Blair 1997, BirdLife
International 2012)
Nokikana suosii suurehkoja
järviä tai hitaasti virtaavia jokia.
Lajia tavataan järvillä, lammikoissa, lammissa, kastelukuopissa, kanavissa, sorakuopissa, joissa
ja soilla; myös kaupunkien puistolammikoissa. Nokikana suosii
matalahkoja, pehmeäpohjaisia
vesistöjä, joiden rannoilla kasvaa
tiheää rantakasvillisuutta, mutta
nokikana vaatii myös avovettä.
Talvella nokikanoja tapaa myös
jokisuistoissa ja rannikoilla.
Useimmiten nokikanan tapaa
merenpinnan tasolla, mutta Euroopassa laji voi nousta 1000
metriin, Uuden-Guinean vuoristojärvillä jopa 3500 metriin asti
(del Hoyo ym. 1996).
Nokikanan pesä on yleensä
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menneenvuotisessa ruoko- tai osmankäämikasvustossa. Pesäaineksina käytetään ympäristön vesikasvien varsia. Päinvastoin kuin
uikun pesät, nokikanan pesä on
yleensä korkea, eivätkä munat ole
kosketuksissa märkien vesikasvien kanssa. Munamäärä on yleisimmin 4–10. Pesimäkauden jälkeisen sulkasadon aikana nokikana on jonkin aikaa lentokyvytön.
(von Haartman ym. 1963–72,
BirdLife International 2012)
Nokikana on kaikkiruokainen,
joskin ravinnon painopiste on
kasviravinnon puolella. Ravinnon pääosan muodostavat vesikasvien, joskus myös kuivan
maan kasvien, vihreät osat ja siemenet mutta myöskin levät. Laji
voi myös syödä joutsenten pohjasta nostamien ravintokasvien
tähteitä. Eläinravinto koostuu
mm. madoista, nilviäisistä, katkoista ja täysikasvuisista hyönteisistä ja niiden toukista, hämähäkeistä, kaloista, mädistä, sammakoista, linnuista ja niiden munista sekä pikkunisäkkäistä. Laji voi
repiä leviä irti rantakivikosta,
kerätä ravintoa kasvillisuuden tai
veden pinnalta puolisukeltamalla, sukeltamalla tai laiduntamalla.
Nokikana voi myös varastaa ruokaa sorsilta tai joutsenilta. (del
Hoyo ym. 1996, BirdLife International 2012)
Maailman kannaksi arvioidaan
8,9–9,8 milj. yksilöä, ja kannat
ovat laskusuunnassa, mutta laji ei
ole ainakaan toistaiseksi globaalisti uhanalainen (BirdLife International 2012). Euroopan kannaksi arvioi BirdLife Internatio-

nal (2004) 1,3–2,3 milj. paria ja
talvikannan suuruudeksi yli 2,5
milj. yksilöä. Nokikanaa uhkaavat globaalisti metsästys, lyijyhaulien joutuminen ruoansulatuskanavaan, öljyonnettomuudet, vesistöjen kuivatukset, ruovikoiden poltto ja niitto, hukkuminen kalaverkkoihin ja villiminkin saalistus (BirdLife International 2012). Suomessa nokikana on
riistalintu, joskin saalismäärät
jäävät vuosittain yleensä alle
1000 yksilön (http://www.mmm.
fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/riistatalous/riistanhoito/
riistalinnut.html).
Suomessa nokikana on lähinnä
maan etelä- ja keskiosien lintu.
Levinneisyyden painopiste on lounaassa, josta se ulottuu PohjoisKarjalaan ja Perämerelle. Myös
Kaakkois-Suomessa kanta on vahva. Laji on meillä melko uusi tulokas, ensimmäinen maininta on
maastamme vuodelta 1810, seuraavat vasta 1840-luvulla, ja ensimmäiset pesälöydöt ovat
1870-luvulta. Toisin Ahvenanmaalta on esiintymistieto jo vuodelta 1745. Nykylevinneisyys saavutettiin jo 1930-luvulla. Kanta
runsastui noin 1970-luvun lopulle asti, jonka jälkeen kanta on
taantunut. (von Haartman ym.
1963–72, Solonen 1985, Väisänen
ym. 1998, Lehikoinen ym. 2003)
Maamme nokikanakannaksi arvioitiin 1950-luvulla 2000 paria,
vuonna 1977 varovaisesti 8000
paria ja 1980-luvun lopussa
10 000 paria. Vuosituhannen lopussa kannan kooksi arvioitiin
noin 12 000 paria (vaihteluväli
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10 000–20 000 paria) (Väisänen
ym. 1998). Vuosituhannen alussa
talvehtivaksi kannaksemme arvioitiin 500–4000 yksilöä (Koskimies 2005). Kanta vaihtelee kuitenkin suuresti talven ankaruuden
mukaan. Tuorein arvio pesimäkannastamme on 5000–10 000
paria (Valkama et al. 2011).
Varsinais-Suomesta ensimmäinen maininta nokikanasta on Sadelinin luettelossa vuodelta 1810,
mutta maininta Ahvenanmaalta
vuodelta 1745 saattaa viitata vanhempaan esiintymiseen. Ensimmäinen talletettu yksilö on Kemiöstä vuonna 1847. Ensimmäiset
varmistetut pesinnät ovat vasta
1870-luvulta. Voimakas yleistyminen tapahtui 1930-luvulla, ja kannan viimeisin huippuvaihe koettiin lauhan 1970-luvun puolivälissä. Nokikana pesii koko Varsinais-Suomessa lukuun ottamatta
ulkosaaristoa ja sisämaa-alueita,
joilta rehevät järvet puuttuvat.
Kovat talvet ovat romahduttaneet

täkäläistä nokikanakantaa ainakin
vuosina 1939/40, 1941/42,
1962/63, 1978/79 ja 1984/85.
Kanta ei 1900-luvun loppuun
noussut 1970-luvun puolivälin
tasolle. (Lehikoinen ym. 2003)
Ensimmäiset nokikanat voivat
saapua Varsinais-Suomeen jo helmikuun lopulla, kuten vuonna
1990. Kuitenkin muutto alkaa
yleensä vasta maaliskuun puolivälin jälkeen, ja päämuutto on huhtikuun puolessavälissä. VarsinaisSuomen suurin keväinen kerääntymä on Aaslalta 16.4.1978: 1225
lintua (J.Helstola). Elo–syyskuun
vaihteesta lähtien nokikanat kerääntyvät suurparviksi. Suurin
syksyinen parvi on nähty Uudenkaupungin Lautvedellä 6.10.1999
(1440 lintua). Talvehtimaan jääneen kannan suuruus vaihtelee
suuresti pesivän kannan koosta ja
pesimismenestyksestä sekä loppusyksyn ja alkutalven säästä riippuen. Huipputalvet olivat 1974/75
ja 1975/76, jolloin päästiin par-

haimmillaan yli 1000 yksilön päiväsummiin. Sitä ennen nokikana
oli talvella harvinaisuus, eikä näiden talvien jälkeen ole päästy läheskään samoihin määriin. (Lehikoinen ym. 2003)
Aaslan nokikanoista
Aaslalta on nokikanoista muistiinmerkittyjä havaintoja vuodesta
1965, mutta ennen vuotta 1975
havainnointi ei ollut järjestelmällistä. Tätä aiemmin on esimerkiksi suullista tietoa siitä, että sotien
jälkeen (vielä 1950-luvulta?) Paskalahdelta olisi kerätty suuri määrä nokikanan munia ravinnoksi,
jolloin laji oli järvellä kovin runsas. Järjestelmällinen havainnointi alkoi vuonna 1975, ja sitä on
kuvattu mm. Saaren (2011) kirjoituksessa. Alunperin nokikana
oli Aaslan rehevien järvien laji,
mutta viimeistään vuonna 1972 se
oli jo runsas Aaslan ja Krampin
välisessä salmessa.

Kuva 1. Nokikanan parimäärät Aaslalla vuosina 1975-2012.
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Vuodet 1965–1974
Vuosilta 1965–1974 nokikanasta ei
ole Aaslalla kovin kattavia tuloksia.
Puutteellisella retkeilyllä ensihavainnot tehtiin 28.4.1965,
13.4.1967, 11.4.1968, 1.5.1970,
14.4.1971, 28.4.1972, 16.4.1973
ja 7.4.1974. Ellen itse ollut paikalla
kirjaamassa havaintoja, olivat havainnot joko isältäni Keijo Saarelta
tai veljeltäni Kaj Saarelta. Vuosittain

tavattujen yksilöiden yhteismäärät
eivät ole vertailukelpoisia varsinaisen tutkimuskauden tuloksiin, koska havaintopäiviä oli vähemmän ja
ennen vuotta 1971 ei kaikkia havaittuja lintuja merkitty muistiin.
Vuonna 1967 nokikana tavattiin 11
päivänä huhti–toukokuussa (havainnointia päivittäin, mutta yksilömääriä ei merkitty muistiin).
Vuonna 1968 merkittiin muistiin
vain kolme lintua, vuonna 1969 47,

vuonna 1970 86, vuonna 1971 (jolloin aloin merkitä muistiin päivittäiset yksilömäärät) 208, vuonna
1972 200 (kattavaa retkeilyä kesä–
elokuussa), vuonna 1973 685 ja
vuonna 1974 781 nokikanaa. Suurimmat päiväsummat lienevät vertailukelpoisempia myöhempiin
havaintoihin verrattuina: vuodesta
1968 eri kuukausina todettujen päiväsummien summat olivat 3, 40,
43, 82, 46, 230 ja 318. Vuoden 1972

Taulukko 1. Nokikanan yksilömäärät merikohteissa toukokuun laskennassa
vuosi
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Yhteensä
Keskiarvo
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HP
5
5
8
5
0
2
1
1
3
1
0
0
0
0
0
0
3
0
1
2
0
2
1
2
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
46
2.359

KR
35
58
43
83
35
26
33
19
28
57
12
12
14
13
13
22
38
28
45
30
45
30
10
8
5
5
12
15
20
16
6
18
12
1
34
14
16
6
917
47.026

HS
0
5
2
7
5
1
7
0
5
6
0
1
0
0
2
0
2
2
5
0
3
3
0
0
0
4
2
4
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
68
3.487

LP
2
6
3
6
0
0
2
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1.179

RM
0
6
4
10
0
1
2
0
0
4
0
2
0
0
0
0
0
2
0
2
3
1
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
2.103

KIMO
0
1
3
4
0
1
2
1
2
1
0
0
0
0
4
0
2
2
0
1
2
0
1
3
0
1
0
1
2
0
2
1
1
0
2
0
0
2
42
2.154

LL
6
11
6
10
0
1
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
2.205

loppuun mennessä suurin yksittäinen päiväsumma oli 39 yks., vuonna
1973 se oli 100 (elokuussa) ja vuonna 1974 66 yksilöä (huhtikuussa).
Puutteellisesta aineistosta huolimatta
näyttää ilmeiseltä, että nokikanakannat kasvoivat ripeästi 1970-luvun
alussa. Vuonna 1972 arvioin (arvasin) Aaslan kannaksi noin 50 paria.
Ensimmäiset marras–joulukuiset
linnut nähtiin vuonna 1974, jolloin
joulukuun maksimi oli 50 lintua.

Vuodet 1975–2012
Varsinaisen tutkimuskauden aikana nokikanan saapumisajaksi
tulkittiin aikaväli 8.3.–20.4., mediaanina 5/6.4. (n = 38). Varhaisin havainto on vuodelta 1992.
Vuosina 1974–2012 viimeiset
”syysmuuttajat” nähtiin aikavälillä 13.8.–30.3., jolloin mediaanina oli 23.12. (n = 39). Maaliskuun ”syysmuuttohavainnot”

Taulukko 2. Nokikanan yksilömäärät toukokuun laskennassa järvikohteissa.
VS
4
6
0
5
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
1.077

R
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0.154

PN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ET
4
1
2
2
0
0
0
2
7
2
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1.179

yht.
56
99
71
132
42
36
50
24
48
75
12
15
14
13
19
22
47
36
51
35
55
37
12
14
6
10
16
21
23
16
9
22
13
1
37
14
16
8
1227
62.923
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vuosi
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Yhteensä
Keskiarvo

L1
8
6
5
5
4
5
7
10
16
17
2
5
4
2
4
3
3
4
4
4
8
3
5
1
5
4
1
0
0
5
12
4
3
1
6
1
1
1
179
9.179

LK
2
2
2
0
1
2
1
2
5
3
4
4
1
1
1
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
1.846

L2
7
14
7
8
2
1
5
2
10
3
3
7
2
0
1
2
4
2
1
0
1
0
0
0
1
2
1
0
4
3
6
2
1
2
1
2
2
2
111
5.692

VKL
10
23
2
8
9
7
6
4
13
11
2
4
3
2
9
2
6
10
10
10
10
5
8
4
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
186
9.538

MJ
3
2
1
3
0
1
2
4
8
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.769
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RJ
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0.205

yht.
30
47
17
24
16
16
21
22
53
39
12
20
10
5
15
9
13
18
15
15
19
8
13
5
10
6
4
0
4
8
20
6
4
3
7
6
3
3
516
27.231

kuvaavat sitä, kuinka kauan talvehtivia nokikanoja on nähty ilman että vahvistusta kantoihin
on tullut muualta.
Nokikanan parimäärät laskettiin
toukokuun puolessavälissä. Parimäärä saatiin jakamalla havaittu
kokonaisyksilömäärä kahdella. Tämä sillä oletuksella, että parin molemmat linnut olisivat näkyvissä,
mikä sinänsä todennäköisesti ei pidä paikkansa. Usealla järvellä tavattiin vain yksi lintu, joka ilmeisesti
kuitenkin useassa tapauksessa merkitsi paria. Täten laskettu parimäärä
saattaa olla aliarvio, mutta kannankehitys käy joka tapauksessa hyvin
ilmi tuloksista. Parimäärät vaihtelivat rajoissa 2–78 (kuva 1). Alamäki
on ollut selvä: vuosina 1975–79
laskettiin keskimäärin 53,4 paria,
kun vastaava luku vuosina 2005–09
oli 12,4 paria. Kanta on pudonnut
noin neljäsosaan ja jatkoi laskuaan
vuoden 2010 jälkeen. Vuonna 2012
kanta oli enää 7 % vuoden 1975
kannasta. Nokikanakannoissa on
tapahtunut kaksi selvää romahdusta, jotka johtuivat poikkeuksellisen
ankarista talvista: vuonna 1979 kanta laski lähes kolmannekseen edellisvuodesta ja vuonna 1985 kanta
putosi vajaan neljännekseen. Koko
1980-luvun lopun kanta oli heikko,
määrät kaksinkertaistuivat leudolla
1990-luvun alkupuolella, mutta
laskivat sen jälkeen suunnilleen
1980-luvun loppupuolen tasolle.
Jokin muu tekijä kuin ankarat talvet
lienevät nykyisen alhon syy.
Merellä vakituinen esiintymispaikka on Aaslan ja Krampin välinen salmi, jossa nokikana on ollut
jokavuotinen. Yksilömäärät ovat
kuitenkin vaihdelleet välillä 1–83.
Vuosina 1975–79 laskettiin keskimäärin 50,8 yksilöä (huomaa yksikkö), vuosina 2005–09 vastaava luku
oli 14,2. Yhteensä Krampinraumassa laskettiin toukokuun laskennoissa 917 aikuista nokikanaa (ja lisäksi
6 poikasta). Krampinrauman prosenttiosuus kaikista nokikanoista
59

vaihteli viisivuotiskausittain siten,
että vuosina 1975–1989 määrät olivat 42,4–47,6 % koko Aaslan määristä ja vuosina 1990–2009 54,7–
63,0 %. Krampinrauman osuus on
siis ollut kasvamassa.
Muissa merikohteissa nokikanoja
on havaittu eniten Hämmärönsalmessa, jossa summa oli 68 yksilöä
(viimeinen vuonna 2006) ja Hylkeenperässä 46 (viimeinen samoin
vuonna 2006). Kimossa on laskettu

yhteensä 43 lintua ja niistä viimeinen vuonna 2012. Muissa kohteissa
viimeiset on havaittu seuraavasti:
Lamminperä vuonna 1984, Rikkomeri vuonna 2002, Länslahti vuonna 1995, Väärämaansalmi vuonna
2009, Ruoninperä vuonna 1984 ja
Etellahti vuonna 1992. Pitkäniemellä lajia ole tavattu pesimäajan
laskennoissa (taulukko 1).
Järvillä nokikanoja laskettiin
eniten Vanhankylänlahdella – yh-

teensä 186. Laji oli siellä jokavuotinen vuoteen 1999, sen jälkeen
laji tavattiin siellä vain kahtena
vuotena (viimeksi 2010). Seuraavaksi eniten nokikanoja on laskettu Paskalahdella: 179 lintua (vuosittain, lukuun ottamatta vuosia
2002–03) ja Uudentuvan järvellä:
111 lintua (puuttui vuosina 1988,
1994, 1996–98 ja 2002). Otaniemenpään lammikossa nokikana
oli lähes vuosittainen vuoteen

Taulukko 3. Nokikanan yksilömäärät Aaslan vesilintulaskennoissa 1975-2012
vuosi
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Yhteensä
Keskiarvo
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huhti
187
409
93
151
66
80
114
78
144
120
27
52
38
36
56
45
78
80
87
110
72
81
54
33
35
44
19
32
81
23
22
17
30
10
23
17
31
10
2685
137.692

touko
86
146
88
156
58
52
71
46
101
104
24
35
24
18
34
31
66
54
66
50
75
44
25
19
16
16
20
21
27
24
29
28
17
4
44
20
19
11
1769
90.718

kesä
64
139
58
57
27
46
33
62
49
58
23
34
25
16
17
38
79
27
23
45
39
35
29
19
16
24
24
23
21
18
46
27
13
4
38
11
12
3
1322
67.795

heinä
110
67
48
112
41
48
87
76
80
73
26
39
20
28
39
37
31
54
47
57
30
52
11
12
38
12
16
9
36
16
34
29
10
13
21
5
10
1
1475
75.641

elo
180
123
45
174
53
98
67
86
137
129
81
42
17
46
121
99
135
111
87
54
111
64
72
22
40
11
10
12
31
33
34
22
6
13
34
21
15
2
2438
125.026

syys
458
89
73
231
12
110
69
164
124
99
72
48
20
54
24
171
110
83
36
31
56
70
19
9
11
8
5
23
5
16
2
25
0
1
3
2
7
0
2340
120

marras
317
91
58
37
0
3
0
26
151
112
6
1
1
0
15
0
11
3
0
0
0
17
0
0
1
4
0
4
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
862
616.872

joulu
552
1
17
25
0
0
1
0
25
0
0
0
0
0
1
139
3
0
0
1
0
1
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
791
40.564

tammi
687
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
6
7
7
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
732
37.538

yht.
2641
1065
480
943
257
437
442
559
811
695
259
251
145
198
307
566
520
419
346
348
383
364
210
114
184
119
94
124
201
132
169
148
76
45
163
78
94
27
14414
739.179
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1990, mutta tavattiin siellä tämän
jälkeen vain kahdesti. Meinikkalanjärvellä laji esiintyi vuosina
1975–1985 (lukuun ottamatta
vuotta 1979), ja Ruoninjärvellä
laji tavattiin kolmena vuotena.
Suorantaisilta järviltä (Sianpääjärvi, Sydänmaanjärvi ja Soronpohjanjärvi) lajia ei tavattu toukokuun laskennoissa (taulukko 2).
Vuosittaista poikastuottoa arvioin
vertaamalla elokuun laskennoissa
saatuja yksilömääriä toukokuussa
laskettujen aikuisten yksilöiden
määriin. Sinänsä tämä indeksi ei ole
täsmällinen johtuen erilaisesta havaittavuudesta kyseisinä kuukausina. Toukokuun puolessavälissä ruovikko ei vielä ole kovin suuresti
kasvanut ja yksilöt ovat paremmin
näkyvissä. Viisivuotiskausittain indeksi oli 1.08 (1975–79), 1.38,
2.27, 1.86, 1.73, 0.90 ja 0.89
(2005–09). Poikastuotto nousi
huippuunsa 1980-luvun lopulla ja
on sen jälkeen kääntynyt laskuun.
Parantunut poikastuotto ensimmäisellä kolmella jaksolla voi johtua
siitä, että kylmät talvet alensivat
kannat alle alueen kantokyvyn (mikä mahdollisti paremman poikastuoton), mutta myöhemmin alueen
kantokykykin on laskenut ja poikas-

tuotto on samalla laskenut (kuva 2).
Vuoden yhteensä yhdeksässä eri
laskennassa nokikanat havaittiin
jokaisessa huhti–elokuun laskennassa. Syys-lokakuun laskennassa
nokikana puuttui vain kerran
(vuonna 2012). Marraskuussa nollavuosia on jo 17, joulukuussa 25 ja
tammikuussa jo 31 (yhteensä tutkimusvuosia on 38) (taulukko 3). Laskennoissa tavattujen yksilöiden
määrät ovat vähentyneet siten, että
vuoden 1975 2641 yksilöstä on tiputtu vuoden 2012 27 yksilöön, eli
jäljellä on vain 1 % kannasta.
Jos tarkkaillaan kuukausisummia ja -maksimeja (taulukot 4 ja
5) saadaan samanlaiset tulokset.
Huhti–elokuussa nokikana oli jokavuotinen, syyskuussa laji puuttuu kerran (2012), lokakuussa
kolmesti (2006, 2008 ja 2012).
Marraskuussa nollavuosia oli 10,
joulukuussa 16, tammikuussa 20,
helmikuussa 32 ja maaliskuussa
28 (joista yhtenä vuonna tavattiin
todennäköinen nokikana). Kuukausittaisia maksimeja verrattaessa tultiin vuoden 1975 3079:stä
alas vuoden 2012 23:een (jäljellä
0,7 %), vastaavasti vuosisummat
laskivat vuoden 1975 20353:sta
vuoden 2012 57:ään (jäljellä 0,2 %).

Vuositasolla ollaan tultu noin sadasosaan siitä, missä kanta oli 1975!
Kaikkien kuukausien kohdalla
trendi oli samansuuruinen, mutta
oikeastaan vain vuonna 1975 nokikana oli runsas läpi vuoden.
Orastava talvehtimistaipumus tyssäsi tammikuun 1976 pakkasiin,
ja sen jälkeen laji on ollut aika
epäsäännöllinen talvilintu.
Pentadi-aineistossa (kuva 3) näkyvät talviretkien puutteet lähinnä
tammi–maaliskuussa 1975. Määrät
alkavat nousta varsinaisesti huhtikuun toisella pentadilla, ja huippu
saavutetaan huhtikuun puolessavälissä ja lopussa. Kesäkuussa ruovikko peittää jo nokikanojen näkyvyyden aika hyvin. Elokuun puolessavälissä määrät alkavat nousta, ja
määrät pysyvät melko suurina
vuoden loppuun asti, joskin vuoden 1975 esiintyminen dominoi
voimakkaasti aineistoa, eikä laji
normaaleina vuosina ole näin yleinen alkutalvesta.
Kun huomioidaan 10 suurinta
päiväsummaa (taulukko 6) kultakin
kuukaudelta, on joulukuu johdossa keskimäärin 834 linnulla, seuraavana on tammikuu (552 lintua)
ja kolmantena huhtikuu (492 yksilöä). Tässäkin aineistossa koros-

Kuva 2. Nokikanan poikastuotto vuosina 1975-2012.
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tuu talven 1975/76 vaikutus. Yli
1000 yksilön päästiin 16.4.1978
(1225, J. Helstola), 2.1.1976
(1163), 28.12.1975 (1150), ja lisäksi vähintään 1000 yksilöä havaittiin 21.–22., 24. ja 29.12.1975.
Nokikanan poikkeuksellinen runsaus parin ensimmäisen tutkimustalven aikana vääristänee kuitenkin
kuvaa jonkin verran, eikä laji ole
yleensä niin runsaslukuinen kuin
tämän perusteella voisi olettaa.

Pohdintaa
Aaslan nokikanakantoja on leimannut ensiksi valtava kannannousu ja
sen jälkeen jyrkkä alamäki. Vaikka
1960-luvun lopun ja 1970-luvun
alun havainnointi oli puutteellista,
voimme kuitenkin melkoisella varmuudella päätyä siihen tulokseen,
että kannat nousivat tällä jaksolla
merkittävästi ja että kannan huippu
saavutettiin 1970-luvun puolessavä-

lissä. Nousu tuntuu tapahtuneen
1970-luvun alkuvuosina. Tämä selittynee talvien sääoloilla: 1960-luvun talvet olivat yleensä ankaria,
mutta 1970-luvun alkupuolella oli
monta leutoa talvea (Väisänen ym.
1998). Ensimmäinen nokikanakantojen romahdus tapahtui talven
1978/79 jälkeen ja seuraava talven
1984/85 jälkeen. Kovien talvien
jälkeiset kannanromahdukset ovat
tyypillisiä nokikanalle (von Haart-
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helmi
100
0
0
1
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
118
6.051

maalis huhti touko
kesä
149
118
63
35
0
500
58
85
0
130
43
29
0
1225
90
30
0
41
36
23
0
202
46
28
1
78
33
16
0
130
34
37
0
189
52
35
0
65
71
28
0
49
20
16
0
15
24
32
0
16
17
10
0
20
21
20
0
36
15
8
8
38
23
39
14
95
52
40
3
19
56
9
0
54
46
5
0
23
88
14
0
49
59
7
0
34
62
15
0
27
32
8
0
26
23
9
1
22
16
9
0
26
17
5
0
10
17
15
0
19
20
6
0
64
26
6
1
30
20
18
0
17
18
25
0
7
20
10
1
11
22
8
0
10
6
7
3
44
36
31
0
32
15
9
0
22
16
11
2
10
6
2
183
3503
1319
740
9.385 179.641 67.641 37.949

heinä
66
41
17
56
28
31
47
62
30
34
14
23
10
10
26
12
20
25
35
56
25
43
12
12
34
12
9
9
26
9
20
24
11
8
19
9
10
1
936
48

sittaiset yksilömäärät)–7 (pesivät
parit) %. Näiden lukujen perusteella lienee syytä ottaa nokikana uhanalaistarkasteluun mukaan, joskin on
huomattava, että juuri vuonna 1975
kannat olivat poikkeuksellisen korkealla ja tästä syystä romahdus poikkeuksellisen näyttävä. Erityisen
merkittävä on talvikantojen romahdus (katso myös Saari 2012).
Talven sääolojen lisäksi jotkin
muutkin seikat vaikuttavat no-

kikanakantoihin. Ainakin poikastuotto tuntuu heikentyneen,
ja tämä voi johtua heikentyneestä ravintotilanteesta, mikä taas
voi johtua ylirehevöitymisestä
(Rönkä ym. 2005, 2011) tai
ruoppauksista läheisellä laivaväylällä. Lisääntynyt saalistus
saattaa myös vaikuttaa, mutta
miten, on toistaiseksi epäselvää.
Ainakin pesiä ryöstäviä variksia
näkee paljon vähemmän kuin

Taulukko 5. Kuukausittain havaitut nokikanamäärät Aaslalla vuosina 1975-2012.

Taulukko 4. Nokikanan kuukautiset maksimit Aaslalla vuosina 1975-2012.
vuosi
tammi
1975
152
1976
1163
1977
0
1978
12
1979
0
1980
0
1981
0
1982
0
1983
27
1984
25
1985
1
1986
0
1987
0
1988
0
1989
0
1990
4
1991
55
1992
15
1993
10
1994
0
1995
2
1996
2
1997
1
1998
0
1999
2
2000
3
2001
0
2002
0
2003
0
2004
0
2005
0
2006
3
2007
1
2008
0
2009
1
2010
0
2011
0
2012
0
yhteensä 1479
keskiarvo 75.846

man ym. 1963–72, Lehikoinen ym.
2003). Pääosin leudot talvet
1990-luvulla vahvistivat jälleen
kantoja, mutta 1970-luvun loppupuolen kannoista jäätiin kauas.
Muutkin tekijät kuin pelkästään
talven ankaruus vaikuttanevat nokikanakantoihin. 2000-luvulla jatkuivat pääosin leudot talvet, mutta
kannat kääntyivät jyrkähköön laskuun. Vuoden 1975 kannasta on eri
tavoin arvioituna jäljellä 0,2 (vuo-

elo
syys
loka marras joulu
126
343
356
421
1150
71
84
127
66
1
27
99
105
34
17
79
181
55
436
253
49
58
3
6
0
65
123
59
3
0
53
65
40
20
12
46
124
121
40
23
89
135
123
250
61
90
85
111
62
18
47
66
146
6
0
13
30
66
2
5
10
29
9
0
0
32
79
52
5
0
116
13
33
15
2
61
58
149
54
139
105
31
110
45
24
73
53
20
7
4
54
84
36
0
0
37
39
42
7
1
76
62
23
8
3
37
87
37
20
19
32
20
2
2
0
17
13
7
0
1
45
8
6
2
24
10
8
16
4
2
8
23
5
1
1
12
23
19
3
0
33
9
5
0
0
24
23
7
2
0
19
5
2
3
0
12
21
0
0
0
6
2
1
0
0
7
20
0
0
0
34
4
3
0
0
16
50
2
1
1
15
7
4
0
1
2
0
0
0
0
1648
2164
1902
1525
1762
84.513 110.974 97.538 78.205 90.359

yht.
3079
2196
501
2418
244
557
365
617
1002
589
365
210
101
239
264
581
536
272
314
307
312
354
135
108
167
101
89
111
169
134
109
94
62
58
176
135
86
23
17180
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vuosi
tammi helmi maalis huhti touko
1975
1202
363
313
1581
320
1976
5698
0
0
2162
259
1977
0
0
0
537
276
1978
15
4
0
4695
409
1979
0
0
0
129
267
1980
0
0
0
346
267
1981
0
0
1
315
157
1982
0
0
0
353
240
1983
146
11
0
694
439
1984
126
0
0
345
382
1985
1
0
0
159
147
1986
0
0
0
74
114
1987
0
0
0
48
72
1988
0
0
0
40
61
1989
0
0
0
82
58
1990
4
0
8
91
83
1991
112
6
16
195
191
1992
43
0
4
90
139
1993
35
0
0
121
113
1994
0
0
0
74
233
1995
2
0
0
117
228
1996
24
0
0
60
206
1997
1
0
0
139
120
1998
0
0
0
95
87
1999
3
0
1
69
83
2000
3
5
0
53
98
2001
0
0
0
52
73
2002
0
0
0
94
55
2003
0
0
0
102
84
2004
0
0
2
87
86
2005
0
0
0
67
64
2006
4
0
0
38
82
2007
3
0
3
49
65
2008
0
0
0
53
27
2009
4
14
24
157
84
2010
0
0
0
57
61
2011
0
0
0
77
40
2012
0
0
4
27
20
yhteensä 7426
403
376
13524 5790
keskiarvo 380.821 20.667 19.282 693.538 296.923

kesä
215
195
122
121
123
136
99
163
107
105
69
83
33
38
16
84
79
25
18
29
16
44
27
22
26
9
34
18
24
41
79
32
25
22
62
22
14
2
2379
122
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heinä
elo
syys
354
864
1839
139
181
181
105
102
264
226
232
422
210
322
379
180
211
489
224
218
262
298
354
591
190
346
341
114
267
246
47
103
130
68
66
141
42
34
63
41
77
107
59
253
45
31
209
130
41
177
76
84
207
184
78
156
122
109
121
87
41
202
229
63
88
213
52
145
40
17
46
39
91
188
12
19
15
13
24
23
41
22
31
34
60
61
45
32
72
119
78
83
14
45
46
30
31
14
2
18
14
38
36
55
11
27
30
92
17
15
10
2
2
0
3315
5630
7081
170 288.718 363.128

loka
1648
503
473
208
5
281
223
708
306
423
316
121
18
64
76
305
284
68
73
90
83
106
9
16
14
21
8
59
7
21
6
0
1
0
6
2
0
0
6552
336

marras joulu
yht.
1746
9908
20353
247
1
9566
46
60
1985
2122
415
8869
6
0
1441
7
0
1917
24
14
1537
158
53
2918
1117
306
4003
75
68
2151
6
0
978
3
6
676
0
0
310
9
0
437
30
6
625
57
291
1293
128
37
1342
18
7
869
0
0
716
8
2
753
21
13
952
64
40
908
2
0
535
0
1
323
6
75
568
11
2
249
1
3
259
3
1
317
0
0
383
5
0
465
5
0
396
0
0
277
0
0
193
0
0
172
0
0
453
2
1
294
0
1
174
0
0
57
5927 11311 69714
303.949 580.051 3575.077
63

Viitteet:

Taulukko 6. Vuosina 1975-2012 havaitut 10 suurinta nokikanamäärää kussakin kuukaudessa.
kuukausi
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
joulu

1.
1163
100
149
1225
90
85
66
126
343
356
436
1150

2.
789
59
44
500
88
40
62
113
285
317
421
1087

3.
719
50
32
500
83
39
56
116
247
255
386
1028

5.
606
27
26
500
70
35
47
90
181
237
343
1000

6.
598
22
25
500
63
35
43
89
168
169
326
733

7.
575
20
14
332
62
34
41
86
160
149
250
680

olevan edellytys nokikanan esiintymiselle Aaslan vesistöissä. Merikohteissa pitää olla mielellään muutama laajahko ruovikko. Krampinrauma vastaa parhaiten näitä odotuksia. Sen sijaan Pitkäniemen
osuudella ei mainittavia ruovikoita
ole eikä siis myöskään pesiviä nokikanoja. Krampinraumassa nokikana onkin tavattu vuosittain pesivien
parien laskennassa. Järvikohteista
Paskalahti ja Uudentuvan järvi ovat

8.
162
14
8
330
59
34
40
82
135
146
242
591

9.
152
11
4
329
58
32
39
79
132
127
223
546

10.
146
10
3
202
56
31
36
76
124
123
197
523

keskiarvo
551.9
36.2
33.3
491.8
70
40.2
48.6
96.2
198.2
212.9
317.7
833.8

olleet asuttuja lähes vuosittain,
Vanhankylänlahdesta nokikanat
ovat hävinneet. Tähän voi olla osasyynä naurulokkiyhdyskunnan häviäminen, mutta myös ruovikon
tihentyminen. Otaniemenpään
lammikosta nokikanat hävisivät
osmankäämien vallattua käytännössä koko avovesialueen (muutamaa kastelukuoppaa lukuun ottamatta). Suorantaisilta järviltä nokikana puuttui pesimälinnustosta.
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Pikkukäpylintumäärät vuoden aikana Vuosnaisissa ja Jurmossa.

kannan huippuvaiheessa. Silmämääräisesti arvioituna eivät villiminkkikannat ole kasvaneet, ja
vakiosyntipukki supikoiraa ei
voitane nokikanan pesätuhoista
syyttää – ainakaan merellä. Järvillä tilanne voi olla toinen, niillä ruovikot ovat muuttuneet entistä tiheämmiksi ja ruovikossa
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vuonna 1994 jäätyään eläkkeelle, joka ei
kuitenkaan pidä paikkansa. Maija on aloittanut lintuharrastuksen vuonna 1997 ja hän
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Vuonna 2015 tiirataan
räystäspääskyjä!

on
BirdLife Suomen ”Vuoden lintu 2015”
. kotisivuilla,
räystäspääsky. Seuraa ilmoittelua mm
osaa laskentoihin.
ukuliverkossa ja facebookissa ja ota

www.tiira.fi
Muista ilmoittaa havainnot tiiraan! 66
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