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Erolia minutilla (Vieillot) anträffad i Finland .

Erolia minutilla (Vieillot) anträffad i Finland.
PONTUS PALMGREN .
Vid revision av Zoologiska museets allmänna fågelsamling, som
till större delen består av 60-90 år gamla exemplar, fann jag bland
vadarna ett exemplar av den i rubriken nämnda arten, etiketterat :

Tringa Minuta, Helsingfors 18 5 /6 47 . (II .) .
Erolia minutilla häckar i Nordamerika från nordvästra Alaska
i väster till Newfoundland samt öarna Magdalen Island och Sable
Island utanför Nova Scotia i öster . I norr når arten till tundrazonen
(  B9.rren grounds"), i söder ungefär till Yukonflodens övre lopp,
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HARTERT : Die

Vögel der palaärktischen Fauna, Bd . II, 1912-21,
samt A Practical Handbook of British Birds, som avslutades år
1923, endast 4 fynd kända, samtliga från England : C o r n w a 11
10 . X. 1853, Devon, i september 1869 och 29 . VIII . 1892, samt
C o r n w a l 1 i september 1890 .
Det i våra samlingar funna exemplaret skulle alltså vara det första i Europa tillvaratagna, det enda
vårtid anträffade, samt slutligen representera den enda i Finland
funna exklusivt amerikanska fågelarten . .
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representerad bland dem, och med någon annan art kan förväxling
ej ha skett. Sålunda återstår endast den möjligheten, att det hypotetiska Helsingfors-exemplaret senare förstörts eller förkommit. Detta
förefaller dock föga troligt, redan på den grund att i våra förhållanden samlingar från andra världsdelar väl alltid betraktats med
stor respekt.
Det förefaller mig därför som om man skulle vara berättigad
att betrakta det ifrågavarande exemplaret av Erolia minutilla som
verkligen erhållet i Finland. En kort beskrivning av den gamla
nykomlingen" i landets fauna kan därför vara motiverad .
Erolia minutilla påminner starkt om E. minuta. Till storleken är den något
mindre . (Måtten för minutilla : Vinge a 84-91, 9 85-94, näbb a 17-19,s
17,5-20,5, tars 3 17,s-20 ; för minuta: Vinge a 90-102, (~ 94,s-102, näbb
a 17-19,s, ~ 18-20, tars a 19-22.) Den mest iögonenfallande skillnaden
är, att minutilla i vårdräkt är mycket mörkare på ryggen än minuta i motsvarande dräkt . Hos den senare ha som bekant ryggfjädrarna mycket
breda, gula, gråbruna och rostbruna bårder; hos minutilla inskränker sig
den granna färgen till en ytterst smal söm. Fågelns rygg gör därför ett
nästan enfärgat sotsvart intryck, vilken karaktär borde vara mycket påfallande även ute i naturen . - Krävtrakten är mörkare gråbrun hos minutilla än hos minuta, och denna skillnad består även under vintern, då ryggsidan hos vardera arten är mera enfärgat gråbrun . - Då man har fåglarna i handen fäster man sig även vid, att näbben hos minutilla avsmalnar
nästan jämnt till en fin spets, medan hos minuta övernäbbens spets är rätt
starkt kolvformigt utvidgad.

Det är ett rätt stort antal amerikanska fågelarter, särskilt sjöfåglar och kustfåglar, som blivit anträffade i Nordvästeuropa, speciellt
i England, många arter betydligt oftare än Erolia minutilla.
Det är särskilt under höstflyttningen som sådana förflygningar
inträffa . Om det öde huvudmängden av de förflugna går till mötes
kan man endast uttala gissningar ; naturligtvis är det endast en
mindre del av de fåglar som gjort resan över Atlanten som faller i
händerna på ornitologer. De som överleva vintern gripas väl under
våren av flyttningsdriften. Men vilken riktning taga de då? I de
nordamerikanska flyttfåglarnas vårflyttning är den nordöstliga riktningen icke dominerande som hos de europeiska, något som ju är
självfallet med hänsyn till Nordamerikas konfiguration. Den Erolia
minutilla som anträffats i Helsingfors har i alla fall tydligen befunnit sig på vårflyttning i nordöstlig riktning . Det ligger närmast till
hands att antaga, att den följt med någon flock av eurasiatiska
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småvadare ;

hos Erolia-arterna är som bekant flockningsdriften
mycket stark .
I museets samlingar finnes även ett par Arenaria interpres (L.),
etiketterade med samma etikett-typ som

Erolia minutilla
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daterade samma dag som denna : 5 . VI . 1847, fyndort Mjölön (utanför Helsingfors) .
samma exkursion .
tid

äro

Måhända representera dessa 3 fåglar resultatet av
Då de journaler museet har i behåll från denna

högst ofullständiga har det icke låtit sig utröna, vilken av

våra gamla ornitologer det var, som en försommardag för snart 100
år sedan gjorde ett så sensationellt fynd utan att någonsin ana dess
märklighet .

Zusammenfassung : Erolia minutilla (Vieillot) aus Finnland .
Bei einer Revision der alten Vogelsammlung im Zoologischen Museum der
Universität Helsingfors wurde ein als  Tringa minuts" fehlbestimmtes Ex .
der amerikanischen Erolia minutilla (Vieillot) gefunden, das 5 . VI . 1847 an
Helsingfors erbeutet worden war. Mit der Möglichkeit einer Fehletikettierung eines aus Amerika stammenden Exemplares scheint nicht zu rechnen sein .

