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HAVAINTOILMOITUS RARITEETTIKOMITEALLE / BirdLife Suomi

X Havainto-ilmoitus määritetystä lajista tai alalajista
 Ilmoitus tutkintaa varten: laji- tai alalajimääritys ei ole varma
Laji (alalaji)
Lukumäärä, sukupuoli, ikä
muuttavan suunta 
ARK-diario/pvm
RK-diario/pvm
Haarahaukka (Milvus migrans)
1
NW


Päivämäärä ja kellonaika (mistä mihin)
Tiedossa olevat ääripäivät (ja havaitsijat)
Linnun löytäjä on (täytetään jos eri kuin ilmoittaja)
14.5.2005 11.40-11.55


Hav.etäisyys
Lentokork.
Optiikka
Sää- ja valaistusolosuhteet (pilvisyys, näkyvyys, tuuli, myötä/vastavalo, ym.)
300-1000 m 
20-50 m
Swarovski 30x
13 C, pilvisyys 2/8, näkyvyys >20 km, tuuli NW 3-5 m/s, sivumyötävalo
Havaintopaikka (kunta ja kylä)
Biotoopin kuvaus
Maaninka, Tavinsalmi
Vaihteleva pelto/metsämaisema
Havaintotilanteen kuvaus (linnun löytyminen, käyttäytyminen, havainto-olosuhteet, ym.)
Ruokovirralta palailemassa volkkarilla kohti Tavinsalmea, klo 11.40 X huusi takapenkiltä: iso petolintu vasemmalla metsän yllä. Ajoneuvosta nouse!
Määritys heti kiikareilla: sehän on Haarahaukka! Swarovski pystyyn ja todettiin rauhassa, 15 min. aikana, moneen kertaan ja kukin vuorollaan, tärkeimmät haarahaukan merkit: habitus, koko, pyrstön lovi, yläpeitinlautumat, yllättävän selvät vaaleat laikut käsisiiven alapinnalla, leijailu ja löysä, päämäärätön meno.

Lintu leijaili hitaasti luoteeseen, tippui välillä alas puitten latvojen taakse, nousi pariin kertaan kaartelemaan, hävisi lopulta klo 11.55 pellontakametsän taakse jatkaen ilmeisesti luoteeseen.

Lintu oli putkessa koko havainnointiajan, olot hyvät: sivumyötävalo, tuuleton tarkkailupaikka, ei väreilyä.

Vertailukohteena olleet muut linnut
Havaintohetkellä suorassa vertailussa: töyhtöhyyppä ja varis

Koko ja sen määritysperusteet
Ruskosuohaukan kokoluokan iso petolintu, selvästi varista kookkaampi (suora vertailu).


Kuvaus linnusta (muoto ja väritys, liikkumis- ja lentotapa, pyydystetyistä renkaan numero, mitat ja siipikaavio, ym.)
Tumma, pitkäsiipinen ja pitkähköpyrstöinen petolintu. Siivet kokolailla tasaleveät, haarahaukkamaisesti alaspäin kuperat, matkalennossa ja liidossa käsisiivestä kulmikkaasti taittuneet, harittajat selvät. Pyrstö kauniisti ja tasaisesti matalalovinen, lovi näkyi useaan otteeseen matkalennossa, kaarrellessa pyrstön takareuna suora, kulmat terävät --> pyrstö kaarrellessa kuin kolmio.
Siivessä/pyrstössä ei havaittu sulkasadon merkkejä. 

Yläpuoli:
Siivet tasaisen tummahkonruskeat, kyynärsiivessä vaaleampi (vaaleanharmaanruskea) ja selvä lautuma, joka näkyi jo kaukaa linnun kaarrellessa. Pyrstö tummahkonruskea, ilman selviä kuvioita.

Alapuoli:
Melko tasaisen ruskea, käsisiivessä (käsisulkien tyvellä) selvä vaalea luukku, vatsa ja rinta vaaleammanruskeat, pää kutakuinkin samanvärinen.
 
Lentotapa verkkainen, leijaileva, kaartelua, matkalentoa, tuulenhaistelua ja leijailua, käänteli useasti pyrstöään kuten haarahaukka (ronskimmin kuin esim. mehiläishaukka).


Äänet
---
Lajit joihin lintu lähinnä olisi sekoitettavissa ja kuinka erotettiin niistä
Isohaarahaukkaa hieman pienempi, lyhytsiipisempi, lyhytpyrstöisempi, pyrstö matalampilovinen, kauttaaltaan tylsemmän värinen; pyrstö, vatsa ja peitinhöyhenet ilman punaruskeita värejä/sävyjä.

Naaraspukuisia ruskosuohaukkoja hivenen kookkaampi, siivet erimuotoiset, alaspäin voimakkaan kuperat ja kulmikkaat, pyrstö lovipäinen, kyynärsiiven etureuna tumma, ei koskaan ruskosuohaukkamaisesti muuta siipeä selvästi vaaleampi jne., lentotapa omansa.

Pikkukotkasta eroaa mm. lovipäisen pyrstön perusteella.


ikä- ja/tai sukupuolimäärityksen perusteet 
Ei määritetty


Milloin määritys on tehty
X havaintotilanteessa           pian havaintotilanteen jälkeen              tutustuttuani lajia käsittelevään aineistoon 
LIITTEET
X alkuperäismuistiinpanot   valokuvat   äänite


 aineisto palautettava
HAVAITSIJAT     nimi
lintuharrastusvuosia
kokemukset tästä ja samannäköisistä lajeista
Leevi Lintuharrastaja
Liinu Lintuharrastaja


8
2
2 havaintoa vuosien varrelta
Ei havaintoja ko. lajista aikaisemmin
ILMOITTAJA
Lähiosoite
Päiväys
Leevi Lintuharrastaja
Helmipöllönkuja 7

Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
sähköpostiosoite





