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Norjassa seikkaillut kurki sai renkaansa Karijoella kesäkuussa 2005. Kuva: Ismo Nousiainen.

Viestejä rengaslintujen matkoilta
Kurk
Kurkii Norjassa
Karijoella rengastettu kurki tavattiin Norjassa kesällä 2007. Kyseessä on ensimmäinen havainto suomalaisesta kurjesta vuonojen maassa. Samasta kurjesta
on kertynyt mukavasti muitakin
havaintoja.
Jouni Rinta-Keturi rengasti
heinäpellolta kiinni juostun kurjenpoikasen kesäkuun 22. päivänä 2005. Ensimmäinen havainto
kurjesta saatiin kolme kuukautta
myöhemmin, kun rengastettu
poikanen nähtiin ruokailemassa
emojensa kanssa Närpiön kurkipelloilla syyskuun viimeisenä
46

päivänä. Seuraavaa havaintoa
jouduttiin odottamaan kesään
2007.
Nuori poikamieskurki vietti
kesää Kaakkois-Norjassa Hamarin kaupungin lähistöllä, Heradsbygdin maisemissa neljä kurjen
parvessa. Etäisyyttä kurjen kotiseudun ja kesäviettopaikan välillä on 560 kilometriä.
Viimeisen kerran kurki nähtiin
Norjassa el okuun neljäntenä
päivä. Ilmoittajan mukaan kurki
oli viihtynyt alueella ”koko kesän”. Kurjesta oli saatu myös
kuva, joten värirenkaan tunnus
voitiin varmistaa kotimaassa.
Norjassa vietetyn kesän jäl-

keen kurjesta on saatu kaksi havaintoa syysmuuton ajalta. Värirenkaat luettiin 20.9. Ruotsin tunnetuimmalla kurkien kokoontumispaikalla Hornborgajärven lähistöllä. Runsaat pari viikkoa
myöhemmin 7.10. kurki oli Itämeren eteläpuolella Saksan Mecklenburgissa.
Kurkien värirengastus on
tuottanut paljon uutta tietoa kurkien liikkeistä. Useita Suupohjassa havaittuja rengaskurkia on
kontrolloitu esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa.
Suomen ja Ruotsin välillä kurkia
liikkuu Merenkurkun yli muuttoaikojen lisäksi myös kesällä.
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Merikihut ovat taitavia lentäjiä, jotka liikkuvat pesimäajan ulkopuolella eteläisen Atlantin ulapoilla. Suurin
osa Suupohjan saaristossa pesivistä merikihuista on tummaa värimuotoa. Kuva: Kari Korhonen.

Merikih
u Brasiliassa
Merikihu
Brasilian itäisimmästä kolkasta,
Pernambucon osavaltiosta, Itamaracán saarelta (7.40S/34.50W)
löytyi 13. toukokuuta 2007 väsähtänyt merikihu, joka kantoi
suomalaista rengasta. Lintu ruokittiin kuntoon ja vapautettiin
jatkamaan matkaansa.
Helsingin yliopiston eläinmuseon rengastustoimiston tiedoista selvisi, että merikihu oli
rengastettu poikasena Närpiössä. Hans Hästbacka oli kiinnittänyt kihulle renkaan 20.7.2005.
Etäisyyttä rengastus- ja löytöpaikan välille kertyy 9 149 kilometriä.
Närpiöstä maailmalle lähtenyt
lintu oli toinen Brasiliasta löytynyt suomalainen merikihu. Aiempi rengaslintu tavattiin Rio de
Janeirossa. Nykytiedon mukaan
suomalaiset merikihut viettävät
talvensa Atlantilla Afrikan ja
Etelä-Amerikan välillä, minkä rengaslöydöt osaltaan vahvistavat.
Taitavina lentäjinä kihut hankki-

Merikihut rengastetaan yleensä poikasina saariston pesäpaikoilla.
Kuva: Kari Korhonen.

vat ravintonsa pääasiassa ryöstämällä muilta merilinnuilta kuten
lokeilta, ruokeilta ja tiiroilta.
Brasilian merikihujen lisäksi
Atlantin takaa on tavattu Suomessa rengastettuja lintuja vain
muutama: naurulokki Teksasista, kala/lapintiira Trinidad ja Tobagosta, suokukko Kanadan
Newfoundlandista sekä merikihu

Grönlannista.
Suomessa on rengastettu vuosien 1913–2006 välillä yhteensä
4 484 merikihua. Vuodessa rengastetaan keskimäärin 100 poikasta, joista Suupohjassa renkaansa saa 20 lintua. Vanhin Suomessa rengastettu merikihu on
elänyt 31 vuotta.
Ismo Nousiainen
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