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Toukokuussa 1927 näimme laulavan d puistossa Herttuanniemellä. --- 9-19 . IX 1927 oleskeli pikkusieppo Luterilaisella hautausmaalla, koko ajan samassa paikassa .. Aluksi oli se varsin kesy
päästäen melkein käden ulottuville ; silloin oli meidän helppo todeta
sen aito siepon eleet ; lopulta tuli se aremmaksi pysytellen enimmäksen lehmusten latvuksissa. Seuranaan oli sillä punarintoja. - 14 . VI
1928 Herttuanniemellä lehdossa ritisevä (ritinä = varoitusääni pesällä)
yks. 9. VI 1929 löytyi juuri siltä paikalta pesä, joten linnuilla silloinkin oli melko varmasti pesä lähettyvillä . - V. 1929 ensikerran 23 . V,
jolloin ahkerasti laulava d Herttuanniemen puistossa. Tapasimme
sen samassa paikassa 24 . V sekä 4. ja 9. VI . Se oleskeli enimmäkseen toistakymmentä metriä korkealla, tervaleppien ja koivujen latvuksissa ; 4. VI se aloitti laulunsa klo 2,so aamuyöllä. - 24 . VI
kuulimme laulua Kreikkalaiskatolilaisella hautausmaalla. - 3.. VI ritisevä yks. Herttuanniemen lehdossa, suuria tervaleppiä ja tiheää
pensas- ja ruohokasvillisuutta kasvavalla paikalla (sama paikka kuin
14. VI 1928). 9. VI löysimme siltä paikalta pesän, jossa 4 munaa
(ensimmäinen pesälöytö Suomesta) ; molemmat omistajat
olivat lähettyvillä . Pesä sijaitsi n. 75' :teen kulmassa kasvavan, pak-
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Mått och vikt av finska fågelägg .

sun tervalepän 2 :den pienen oksan hangassa, mainitun kulman puolella runkoa, n . 5 m . korkealla maasta ; se on vihreästä sammalesta,
sisässä muutamia vaaleita jouhia .
14 . VI hautoi
6 :tta munaa .

9

o, joka oleskeli pesän läheisyydessä, tuovan nokassaan
Toivossa, että linnut vielä rakentavat uuden
hyttystä hautojalle .
pesän, otimme pesän munineen . Siinä toivossa emme tietääksemme
Näimme

pettyneetkään, sillä entisen pesäpaikan luona kuulimme 24 . ja 27N1
laulua ja ritinää sekä 18 . ja 28 . VII vielä ritinää . Toista pesää emme
erikoisemmin etsineet . harmaakurkkuisia .
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