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Havaintoja Heinäsaarten linnustosta
vuosina 1936-39.
VEIKKO SALKIO .

Tein variksesta sen havainnon, että
se näyttäytyi alkukeväästä saarella kaikkein useimmin . Niinpä v. 1938
näki sen toukokuun puoliväliin asti melkein säännöllisesti joka päivä .
Lokkien pesiminen tänä vuonna alkoi vasta 17. V. Ehkä siinä selitys, että varis ja myös jotkut petolinnut saavat all~ukeväästä paremmin rauhan saarella. . -- Plectrophenax n. nivalis (L .) . Kesällä 1938
arvioin lukumäärän n. 3,0 pariksi. Seuraavana kesänä puolta vähemCorvus corone cornix (L .) .

62

Havaintoja Heinäsaarten linnustosta vuosina 1936-39.

män. -- Alauda a. arvensis L. Kesällä 1936 en nähnyt leivosta.
Vuonna 1938 kaksi paria asusti saarella . 10 . VI . löysin pesän, jossa
4 vähän haudottua munaa, Peurajärven luoteispuolella. Vuonna 1939
yksi kiurupari. - Hirundo r . rustica L. 6 . VI . ja 8. VI . 1936 sekä
10. VI. 1939 vieraili 1 yks. saarella . - Nyctea nyctea (L.). 6. V.
1938 näin yhden melkein puhtaanvalkean linnun . 1939 sen näki
toukokuun alkupuolella usein, ehkä senvuoksi, että se sopulivuoden ansiosta oli k. o. vuonna mantereella kovin yleinen. - Strix
nebulosa lapponica (Thunb.). 11 . VI . 1936 1 yks. lennossa saaren yllä . - Falco columbarius aesalon Tunst. Neljä kertaa nähty
4-20. V. 1938 . V. 1939 havaittu kerran, nimittäin 15. V. Buteo l. lagopus (Briinn .). 15. V. ja 20 VI . 1938 sekä 14. VI . 1939
1 yks. lennossa saaren yllä . - Branta b. bernicla (L.). 8. VI. 1936
pakeni 1 yks. saaren pohjoisrannalta . - Bucephala c. clangula (L.).
12-18. VII. 1939 asusti nuori ö Peurajärvessä . - Eniconetta
stelleri (Pall .) . 9-12 . V. 1938 3 (z, ja 5 9 asusti saaren rannoilla . 15 . V. 1939 parvi, jossa 2 9 ja 3 d . -- Somateria spectabilis (L.). Vain kerran olen sen Heinäsaaren vesillä tavannut : 20 . VI .
1936 pohjoisen puoleisella rannalla meressä nuori d . - Squatarola s. squatarola (L.). Käydessäni heinämiesten mukana Heinäsaarella 15. IX. 1938 näin kuusi jo talvipukuista lintua saaren itärannalla . - Calidris c. canutus (L.). V. 1936 yksi lintu oleskeli
merisirriäisparvessa kesäkuun alkupuolesta sen loppuun asti. Myös
v. 1939 näin sen pari kertaa kesäkuun alussa . - Calidris testacea
(Pall.). V. 1636 samoinkuin edellinenkin . - Tringa t. totånus (L .).
V. 1936 en lajia tavannut, mutta vv . 1938 ja 1939 se osoittautui
kovin yleiseksi heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. -- Tringa
erythropus (Pall.). Kuin edellinen, mutta paljon harvalukuisempi
vv. 1938-39. ~ Sterna macrura Naum. Ei pesinyt vuosina 1936-39
Heinäsaarella .
Lisäksi olen Heinäsaarilla tavannut seuraavat 8 lajia, joita E.
MERIKALLIon ,Heinäsaarten lintukirjassa" ei; ole mainittu : Turdus
pilaris . (L.) 10. V. 1938 1 yks. Peurajärven länsirannan pajukoissa .
- Surnia u. ulula (L .) 5. VI . 1938 keksin linnun Munkin kämpän'
portailla. Pakeni Peurajärvelle päin . - Asio f. flammeus (Pontopp.).
V. 1938 näin sen 16. VI ., 20 . VI . ja 1 . VII., joka kerran lennossa .
24. VII. 1939 1 yks. -- Accipiter g. gentilis (L.). Lenteli saaren yllä
10. V. 1936 . - Anser albifrons (Scop.). 20 . VI . 1969 näin kaksi
käsitykseni mukaan tähän lajiin kuuluvaa yksilöä kiljuhanhipar-

Tiedonantoja . - Meddelanden .
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vessa. Pienemmästä sukulaisestaan sen erotti lennossa pyöreämpi
ruumis ja erilainen ääni . - Branta leucopsis (Bechst.). 10. VI . 1936
kaksi yksilöä lensi saaren yli pohjoiseen . - Crocethia alba (Pall.).
1 yks. toisten sirriäisten parvessa kesäk. alkupuolella 1936. - Lymnocryptes minimus (Briinn.). 10. ja 11 . VII. 1939 1 yks. Peurajärven
itärannalta .

