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Mr jag den 13 .6 .1968 vandrade längs stranden
av Bredviken i Kronoby, fick jag kl . 17 .13 syn
på en helvit hägerfågel . Avståndet vat ca 400
m och jag försökte komma närmare, men den
flög två gånger längre bort förrän den lät sig
en stund betraktas pa ca 150 m :s avstånd .
Kl . 17 .30 tog den höjd, gjorde en runda över
viken och sänkte sig på andra sidan varifrån
den senate på kvällen ej mera hittades .
Med hjälp av en kikare (7 X 50) kunde jag
anteckna följande beskrivning angående fågelns
utseende :
- Till storleken betydligt större an en storspov, som farms i närheten, men mindre an
en trana.
- Näbben lång och mörk men detaljer
kunde ej urskiljas . Fjäderdräkten vat vit i sir
helhet .
- Halsen lång, böjd och slat utan prydna-

der. Den hölls indragen i flykten. I flykten
exponerades även långa, helvita vingar med
rundade spetsar .
- Benen langa och mörka : de stack ut bakom stjärten när den flög.
Senate kunde jag med hjälp av Europas
fåglar bestämma fågeln till agretthäger . Från
silkeshägern, som narmast kunde komma i fråga, skiljer den sig främst genom storleken men
aven halsens avsaknad på prydnader pekar på
denna art . Andra kännetecken, som jag tyvärr
ej iakttog, är näbbens gula bas samt dess under
häckningstid förlängda skulderfjädrar .
Arten är ny för Finland, men bat påträffats
upprepade gånger i Sverige samt några ganger
i Danmark . Närmast oss häckar den i Österrike och Urgern .
S u m m a r y : Great White Heron Egretta alba
observed for the first time in Finland.
In June 1968 a Great White Heron was observed at Kronoby, Ostrobothnia .

