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Bidrag till kännedom av fågelfaunan i
Sodankylä Lappmark.
Observationer gjorda under resor därstädes huvudsakligen
sommaren 1924
Av frih . JARL CARPELAN

Sommaren 1924 blev undertecknad förordnad till forstarbeten i
norra Finland. Distriktskontoret i Rovaniemi var så tillmötesgående
att jag, tack vare mina naturvetenskapliga intressen, fick välja i vil
ken trakt jag arbetade . Jag valde Sodankylä socken, som är mindre
undersökt i ornitologiskt avseende.
Vad temperaturen och vädret vidkommer, var sommaren mycket
omväxlande . Försommaren var kall med snöglopp och långvariga
kalla regn ännu omkring medlet av juni. I början av juli blev det
dock varmare, och en så gott som fullkomlig avsaknad av nederbörd under ett par månaders tid gjorde att blixten under upprepade
häftiga åskväder härunder anstiftade ett otal större och mindre skogseldar. Ej ens på de blötaste mossarna fanns vatten, och dyn var
torr och sprucken . Hösten var vacker, tidtals med rikligare nederbörd, och i medlet av oktober föll den första snön.
För att få en ungefärlig bild av mitt operationsfält och mina
resor må nämnas, att jag den 9 anlände till Sodankylä och till början av juli stämplade omkring Kelujoki nedre lopp, vid Jeesiönjoki
och på Postovaara och Kannusselkä i Petkula . Under juli och
' nästan hela augusti företog jag främst till följd av skogseldarna,
bland annat en' färd via Vaalajärvi till Unari och därifrån österut
till Torvinen by invid stora landsvägen . En lång resa utgjorde
rutten Sodankylä-Vuotso-Enare gräns-Vuotso-Mutenia-Kor. vanen by-Pihtijoki-Lokka by-Korvanen-Vuotso-Sodankylä,
ävensom Sodankylä-Kersilö-Moskuvaara-Luiro-och retur. Hela
hösten, från slutet av augusti till medlet av oktober åtgick till en
stämplingsfärd . till brandskogarna vid Pihtijokis (biflod till Luiro)
mellersta lopp och Silmävaara teed omgivningar (Kopsusjoki) . Under en resa med häst i januari 1926 blev jag även i tillfälle att
göra några observationer. I förbigående må nämnas att jag den
19. VI 1924 företog en ornitologisk exkursion i den kända engelska
fågelforskaren F. C . R. Jourdain's sällskap .
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Under alla dessa resor gjordes en hel del ornitologiska iakttagelser, vilka nedan relateras mot fonden av mag . C. Finniläs ,Ornitologiska iakttagelser från Sodankylä Lappmark sommaren 1913", i

vilken

publikation

nämnda .

I

denna

jämväl

andra

publikation

forskares

anföres

för

observationer
övrigt

äro

om-

undersöknings-

områdets topografi, läge, storlek m . m .
Tack vare den omständigheten att Finnilä besökte området
redan under fåglarnas flyttningstid och även var i tillfälle att undersöka fjällfaunan, är antalet av honom antecknade fågelarter betydligt
större
.

än de av mig observerade, om ock en del för området helt
och hållet nya, d . v . s. förut ej omnämda arter av undertecknad nu
anträffades .
Sålunda har, såvitt jag vet, tidigare varken Finnilä eller andra
anträffat följande av mig annoterade arter : Falco r. rusticolus L,

Lymnocryptes
Lanius e.
rostra

L,

tetrix (L),
Som
fogas
nilä

minimus (Bränn .), Branta leucopsis (Bechst .) .
och undertecknad, men ej av Finnilä observerade :
excubitor L, Plectrophenax n. nivalis (L),Loxia c . curvi-

andra

Av

Dryocopus m . martius (L),

Tetrastes b. bonasia. (L).

Bubo b. bubo (L), Lyrurus t.

komplettering

av Sodankylä fågelfauna bör med skä! bistagnatilis (Bechst .), av vilken för landet nya art FinRiestonjoki såg tre exx . (ett skjutet), men om vilket fynd

Tringa

vid

han ingenting nämner i sin publikation .
Beträffande

fågelfrekvensen

bör

att undertecknad, även på ställen där
blev

rikligt

funnen,

observerade

särskilt anmärkas det faktum,

sidensvansen

av Finnilä 1913

arten endast en gång .

Columba

livia domestica (L .) hade helt och hållet försvunnit från Sodankylä
kyrkoby .

Emberiza

rustica (Pall .) anträffades däremot ovanligt rik-

ligt år 1924 emot att Finnilä- blott såg 1

ex . (1913) .

Även föreföll

bofinken att vara allmännare då än vad Finnilä angiver .
I

nedanstående förteckning har Hartert's nomenklatur använts .

Corvus

c.

corax L .

Sparsamt förekommande .

15 . VII obser-

verades 1 ex . vid Kärsilö by och vid Pihtijoki några enstaka gånger
under höstens lopp .
Corvus c . cornix L .
Liksom föregående .
Pica pica (L.) . I Sodankylä kyrkobys omgivningar förekom
skatan allmänt, varemot den för övrigt var tämligen sällsynt.
Cractes

i.

infaustus

(L.) .

om ock ej synnerligen talrikt .

Förekom

i

de

större barrskogarna

Anses av befolkningen för lyckofågel .

.
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Carduelis l. linaria (L.).

Ännu - så
.

sent

som

11 .

VI

Kelujoki .
i

de

Åtminstone ställvis allmän häckfågel.
uppträdde arten i flockax vid nedre

Pinicola e. enucleator (L).
stora

bl . a .

vid

skogarna .
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Tallbiten förekom mycket sparsamt

Endast några få exemplar observerade jag
och i Pihtijoki trakterna, under sommarens

Postovaara

och höstens lopp .

Loxia c. curvirostra L . Mindre flockar, sannolikt av denna art,
anträffades några gånger på 1{annusselkä och Postovaara .
I Pihtijokis

stora tallskogar var den något allmännare . I januari 1926
uppträdde korsnäbben i mängd på undersökningsområdet, vilket
mest berodde på den rikliga förekomsten av grankottar. I allmänhet sågs den uppträda parvis,* vilket tydde på att fortplantningsinstinkterna vaknat ; dessutom voro mindre flockar synliga här och där .
Fringilla c. cxlebs L. Bofinken förekom sparsamt å undersökningsområdet, men föreföll att vara något allmännare i bebodda
trakter .

Den 16 . VI såg jag på kornåkrarna vid Mikkuurova (Sat
tasjoki) bland en mängd bergfinkar även ett tiotal av ifrågavarande
,art . Vid Kåyrämö (Luiro) anträffades några exx . den 12 . VIII Vid
Pihtijoki åter anträffade jag ej arten .

Fringilla monlifringilla

skada

på kornfälten

om

L.

Synnerligen

vårarna

medlet av juni var mycket kyligt .

allmän görande stor
i synnerhet 1924 då det ännu i
Den 4 . X sågs stora flockar vid

Korvanen by.

Passer d. domesticus (L). Arten förekom mer eller mindre allmänt i byarna ; utom i de byar Finnilä uppger anträffade jag husfinken i några par även i Vaalajärvi by .
de

Emberiza c. citrinella

större

byarna

och

L.

Gulsparven förekom allmänt omkring

saknades ej heller vid torpen i ödemarken,

men var däremot sällsynt annorstädes .

Emberiza horlulana

L.

Hörd

heten av kyrkobyn i medlet av juni .

av mig endast en gång i när.

.

Emberiza rustica Pall . Finnilä annoterade (år 1913) endast ett
fynd' av arten ; jag anträffade den ställvis t . o . m . allmänt förekommande, vilket framgår av nedanstående fynd : den 12 juni fann jag
ett bo av arten vilket innehöll 6 små ungar och var beläget vid
roten av en björkbuske på för videsparven typisk lokal, d . v . s . ett
grankärr invid Soutonivankangas nära Kelujoki . Medan hanen oroligt hoppade från träd till träd upphävande sitt för den invigde
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mycket lätt igenkännliga varningsrop tsy-tsy, fladdrade honan långs
marken i närheten av boet likt en mycket skadad och till flykt
oförmögen fågel . Detta beteende har jag även iakttagit vid andra
bon

av denna art .

Den

27 .

VI

observerade jag

en orolig vide-

sparvhona vid Paskahaara (invid Postovaara) och följande dag hörde
jag

ett

exemplar

vid

ett

annat

ställe

av sagda bäck.

I trakterna

öster om Unari sjö syntes arten vara rätt allmänt förekommande,
jag hörde den flerfaldiga gånger 24 . VII under en vandring Unari-

järvi-Puunuvaara-Torvinen ; dessutom såg jag under samma färd
ett par, en hane och en ungkull .

Emberiza sch. schwniclus (L.).

sanka,

med

vide

bevuxna

sjö-

Arten

förekom

allmänt

vid

och älvstränder, vilka utgöra dess

typiska häckningslokal .

Plectrophenax n . nivalis (L .) .

Om ock arten sommartid är
sällsynt och uppehåller sig uteslutande på fjällen, torde den vintertid besöka byarna .
Under en resa i medlet av januari 1926 an
träffade

jag på landsvägen söderom Sodankylä några exx . av snö-

sparven .

Alauda a. arvensis L.
Anthus pratensis (L.).

Hördes blott vid kyrkobyn .
Synnerligen

allmänt

förekommande,

främst på samma lokaler som föregående .

Anthus t. trivialis (L.).

höll

sig

trakter ;
tiotal
var

i

bland-

13 .

VI bo

meter
så

och

från .

inpå

detta

Mindre allmän än föregående .

lövskog,

helst

i

sjöars

och

Uppeälvars strand-

med 5 oruvade ägg å Soutonivankangas några
Kelujoki .
att

Fågeln

övergav

boet

först

när

jag

det föreföll som om den flugit bort mella#

mina ben .

Motacilla flava thunbergi

Billb .

Allmän på mossarna och kärr-

ängarna .

Motacilla a. alba

bodda trakter .

L.

Bortflyttar

Allmänt
i

början

förekommande
av

speciellt

i

be-

oktober, 4 . X ännu några

exx . vid Korvanen by .

Parus atricapillus borealis

Selys .

Mindre

allmänt

förekom-

mande ; påträffades dock ett flertal gånger i skilda delar av området
(Kelujoki) .

Parus c. cinctus

(Bodd .) Förekom sparsamt i de södra delarna
3 . VII å Postovaara, varemot lappmesen norrut
tilltog i antal och förekom allmänt i trakterna av Luiro-Pihtijoki,
uppehållande sig på allehanda vegetationslokaler (hösten ,1924).
av

socknen,

1 ex.
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Lanius e. excubitor (L.). Emedan jag ett flertal' gånger erinrar
mig ha sett varfågeln, men tyvärr ej antecknat fynden kan jag nu
blott anföra följande : 13 . VI fästes min . uppmärksamhet vid häftiga
varningsrop från en mängd olika småfåglar i en skogsbacke .
sendet

kom

marken

närmare

flygande

och

slutligen

varfågel

passerade

Ovä-

mig en lågt utmed

med en sork i klorna, ivrigt förföljd av

finkar,

grå flugsnappare m . fl . småfåglar .
Ovannämnda passerade
nära nedre Kelujoki .
Den 15 . VIII obs . 1 ex . vid Kersilö .
Bombycilla garrulus (L.) . Fåfängt försökte jag konstatera siden-

svansen i de trakter (Luiro och Pihtijoki), där Finnilä fann den allmänt .

Endast

en

gång

hörde jag sidensvansen, näml . den 3. VII

vid Postovaara .

Muscicapa s. striata

.

(Pall .) .

Ehuru jag ej lyckades finna något

bo av arten observerades dock denna allmänt i barrskogarna bl . a .
vid Kelujoki, Kannusselkä, Postovaara .
Muscicapa h. hypoleuca (Pall .) . Endast å Mellakangas (Jeesiönjoki) var jag den 20 . VI i tillfälle att höra arten .
i

Phylloscopus trochilus (L.).

löv- och

blandskog.

19 . VI 2 ägg.

Turdus pilanis L.

En av traktens allmännaste fåglar
Ett bo i björkskog nära kyrkobyn innehöll

Arten var ej så allmän som T. musicus,

den ock

om

ställvis på lämpliga häckningslokaler i blandskogarna och
dövskogarna förekom rätt rikligt .

Turdus v. viscivorus

gånger :

i

slutet

Kannusselkä

av juni

och

dubbeltrasten

fann

L.

Denna art

och

början

Postovaara .
jag

i

en

Ett
gran

detta
i

anträffades endast några

av juli några exx. vid resp .
år

(1924)

använt

bo

av

medlet av juli invid Tähtelä

observatorium .

Turdus

musicus L.

Allmän över hela, området .

27 . VI bo m .

5 halvvuxna ungar par meter högt i björk vid Paskahaara (Petkula) .
30 .

VI .

b o ,m .

5 ägg på marken å Kannusselkä och 3 . VII 4 ägg

ävenledes på marken å Postovaara .

sig

I slutet av september samlade

trastarna i flockar .

Turdus ph. philomelus

Brehm .

Arten befanns

vara allmän

i

barrskogarna, såväl på sanka som på torra marker . 11 . VI . anträffades ett bo m . 5 obetydligt ruvade ägg, ca 2 m högt i en gran
på ett kärr nära Kelujoki nedre lopp . 28 . VI bo m . halvvuxna ungar
3

m

högt

i en gran på Kannusselkä (Petkula), 29 . VI anträffades
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flygga ungar och 30. VI bo med fullvuxna ungar ca 3 .5 m högt i
gran, alla på Kannusselkä.
Oenanthe ce. cenanthe (L.) I bebodda trakter och även i barrskogarna där tillgång på lämpliga häckningsplatser fanns, förekom
stenskvättan allmänt. Under ett kullfallet träd hade fågeln å Mella- .
kangas (Jeesiönjoki) 20 . VI bo m . synbarligen olegade ägg.
Saxicola r. rubetra (L.) . Buskskvättan förekommer mycket
sparsamt och anträffades endast en gång, nämligen ett ex. vid
Kersilö by 15. VIII .
Phognicurus ph. phcenicurus (L.). Allmän i barr- och blandskog. 11 . VI fann jag bo m. 8 ägg i en ihålig björkstubbe nära
Kelujoki (Soutonivånkangas) .
Luscinia s. svecica (L.). Finnilä uppger arten som en av områdets allmännaste fåglar ; undertecknads observationer inskränka sig .
till ett fåtal, vilka dock härstamma från rätt olika delar av socknen.
17. VII iakttog jag en sjungande hane i ett björkkärr nära Vuotso
gästgiveri. I början av augusti anträffades en död fullvuxen unge
i Korvanen by och den 15. VIII sågs en hona på två skilda ställen
invid vägen Moskuvaara-Kersilö . Något senare visade sig några
exx. nära Sodankylä telegraf och 25 . VIII 2 exx . ej långt därifrån .
Vid Luiro och Pihtijoki observerades blåhaken även ett flertal gånger
under höstens lopp .
Hirundo r. rustica L. Ladusvalan, som är en sällsynt gäst i
Sodankylä, har jag antecknat från kyrkobyn .
Delichon u . urbica (L .) . Synnerligen allmän överallt i bebodda
trakter och väl omhuldad av befolkningen, 5. VIII fullvuxna, men
ej flygga ungar å Suvanto gästgiveri .
Riparia r. riparia (L.). Där lämpliga strandbranter förekommo,
fattades i vanliga fall backsvalan ej heller . Några par häckade vid
Sattasjoki, och en större koloni vid Kitinen ej långt ovanom kyrko
byn. Vid Luiro och Pihtijoki häckade kolonier om 20-30 par på
ett flertal ställen .
1Vlicropus a. apus (L.). Sällsynt, tydligen beroende av bristen
på ihåliga, träd . Den 10. VI sågs ett ex . vid nedre Kelujoki, 19-20
juni några exx. å Mellakangas och 30 . VII några exx . vid Pihtijoki.
Dryocopus m. martius (L.). Ett ex . observerades 17. VI å
Postovaara.
Picoides tridactylus (L.). Arten förekommer tämligen allmänt.
Ehuru jag påträffade den ett flertal gånger kan blott följande datum
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nämnas :
selkä .
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'den 29 . VI bo med skrikande ungar i torrfura å Kannus-

Cuculus c. canorus L. - I

synnerhet i bebodda trakter och ut-

med älvstränderna syntes arten förekomma rikligt. Den 16. VI såg
jag långs Sattasjoki från Sattanen by uppåt minst ett tiotal av arten .
Surnia u . ulula (L.). Den 6 . X sköts ett ex. invid Silmävaara
Ej långt därifrån fanns ett ex . något senare livlöst hängande

torp .

med huvudet nedåt i en björktopp .
Bubo b. bubo (L.). Ett i Sodankylä skjutet ex ., uppstoppat å

.Tähtelä .

Strix nebulosa lapponica

Den 12 . VI iakttog jag ett
ex . på dagen i en tall vid nedre Kelujoki, den 5 . X såg jag ett
skjutet ex . nära Silmävaara (Kopsusjoki) och den 13 . X uppehöll
sig ett ex . vid vägen Mutenia-Vuotso . Av storleken att döma var
detta en hona .
Asio
flammeus (Pontopp .) . I förra hälften av juli svävade,
Thunb .

f.

ett ex . omkring på fälten nära Sodankylä gästgiveri .
Falco r. rusttcolus L. I Tanhua skogvaktartorp

vaara såg jag vingar av arten den 6 . X .
1924 .

Falco columbarius aesalon

nära Silmä-

Fågeln var skjuten våren

(Tunst .) .

Arten torde vara relativt

jag ett mycket ruvat ägg (med grön
bottenfärg) taget från en -gran i närheten av Postovaara . Huruvida
ägget tillhörde denna art eller F . s . subbuteo är svårt att avgöra .
Aquila ch. chrysaetus (L.). Sällsynt . Den 20 . VI blev under
sällsynt .

Den

2.

VII

erhöll

stämpling ett gammalt bo funnet på en mo söderoro Kelujoki nedre
Enligt ortborlopp .
Den 4 . X såg jag ett ex . vid Korvanen by .
nas utsago blev paret till fågeln skjutet några år tidigare och hade
Enligt Käyrämö husden återstående ej ännu valt sig ny kamrat.
bonde finnes ett örnbo, i vars närhet även denna vår fåglarna sågos,
sedan urminnestider i en stor gran på den långa holmen i LuiroNeitikoski ; trots ivrigt sökande fann jag det tyvärr ej, emedan hol-

men . är beväxt med synnerligen tät och delvis grov granskog .
Buteo l. lagopus (Bränn) . Av allt att döma är fjällvråken sällsynt i undersökningsområdet, den sågs t . ex . vid Pihtijoki i september .
Klor av arten förevisades mig vid kyrkobyn .
Accipiter gentilis (L.). I juni påträffades ett gammalt bo av
arten på

Kannusselkä .

I

september sågs ett ex . vid Pihtijoki och

12 VIII en ungkull på holmen i Neitikoski .

;
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Pandion h. haliaetus (L.)

Ett länge använt bo torde finnas
Jeesiönjokis nedre lopp ; arten sågs därstädes även år 1924 .
Den 15 . VI sågs ett ex . vid vägen - Moskuvaara-Kerstilö och i
medlet av september ett ex. flygande över Sorvusselkä nära Pihtijoki .
Anser
fabalis (Lath .) . Allmän vid de större mossarna . Den
nära

11 .

f.

VI

fann

ett bo med två ägg, 3 nyss kläckta ungar jämte
på en av strängarna på Eljaksenaapa . I
stället för att äggen kluvits på mitten, som t . ex . hos skogsfågel,
hade ungarna här krupit ut genom ändan av ägget liksom fjäriln
äggskal

ur

jag

vid

en

tallrot

en puppa .

andra

På samma mosse anträffades utom detta par 2-3 . .
arten .
Den 16 . VI sågs ett par vid Sattasjoki .
sommar hade två ungar tagits och uppfötts i Silmävaara

exx.

Denna

av

torp och en i Korvanen by (tagna vid Kopsusjoki och Luiro) ; fåglarna voro synnerligen tama . . Den 30 . VII fann jag en rätt stor,
död unge på en tuva ca 3 mil uppför Pihtijoki .

Branta leucopsis (Bechst .) . Av denna sällsynta art fann jag
ett våren 1923 i Sompiojärvi skjutet exemplar uppstoppat i en gård
i Mutenia by .
.
Anas a. acuta L. Tämligen allmän . Den 11 .' VI fann jag vid
roten av en buske på en sträng på Eljaksenaapa ett bo med 9 starkt
ruvade ägg .
I Pihtijoki sågos par ungkullar .
Anas c. crecca L . Arten är synnerligen allmän vid älvstränderna och på de stora mossarna .
Den 10 . VI blev ett bo med 7
ägg funnet invid Kelujoki strand, den 11 . VI bo med 7 ägg å
mosse nära Soutonivankangas och samma dag ett annat bo med 10

obetydligt ruvade ägg å Eljaksenaapa . - Den 29 . VII-=3 . VIII sågos
flera halvvuxna ungkullar vid Luiro och Pihtijoki ävensom 3 . VIII
flygga ungar nära Korvanen by .

Anas penelope L. Allmän vid sjöar och älvar . Den 12 . VI
fann jag ett bo med 7 oruvade ägg under en gran ca. 100 m från
Kelujoki å Soutonivankangas .
1Vvroca fuligula (L.).

Pihtijoki eller Luiro .

Arten anträffade jag endast en gång, vid

Bucephala c. clangula (L.).

Allmän .
Den 29 . VII anträffades
ungar tillsammans med ungar av M . albellus .
Meigus m. merganser L . Höstetid är arten synnerligen allmän
och samlas i stora flockar bl . a . i Sompiojärvi för att fiska .
Den
4 . X observerade jag i Pihtijoki en flock om ca 20 exemplar .
Häckar sparsamt vid älvarna .
en

hona

med

små
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Mergus s. serrator L . Allmänt
Mergus albellus L . Salskraken

sökningsområdet .

Den

75 '

förekommande .
är synnerligen sällsynt i under-

29 .

VII såg jag i Luiro mellan Korvanen
och Pikku Ponku en hona av arten med ungar .
Dessa uppehöllo
med
ungar
av
B
.
clangula,
den
flyende flocken
sig tillsammans
anfördes av de olika arter tillhörande mödrarna . Av detta drager
jag den slutsatsen, att dessa ruvat i gemensamt bo, vilket även
kunnat konstateras av Montell . Arten är för övrigt känd av befolkningen vid Luiro .

Colymbus a. arcticus L.

Denna art konstaterade jag mycket
sällan, den torde vara allmännare i fjälltrakterna .
Colymbus stellatus Pontopp . Liksom föregående .

Tringa erythropus

(Pall .) . Arten är synnerligen allmän, spevid
.
Den
11 . VI blevo två bon med 4 ägg (betyd .ciellt
Kelujoki
Den 19 . VI fann forstm .
' ligt ruvade) funna på Soutonivankangas .
Sipi 4 ägg i samma trakter, dock söder om Kelujoki . I september
fann

jag

Samtliga

ett

bo

dessa

eller - vatten .

med

bon

sönderslagna

ägg

på

Sorvusselkä

(Luiro) .

funnos på lavmo 100-300 m från sankmark

Uppskrämd

från

boet

lät fågeln höra sitt

,tjiauvitC

och . försvann .

Tringa nebularia

på

en

ett

bo 'ned

(Gunn) . Allmän .
Den 11 . VI lyckades jag
Soutonivankangas långt från sank mark finna
obetydligt ruvade ägg .
Den 18 . VI hade glutt

renlavsmo

snäppan
fanns ett

4

å

redan små
bo

med

på mo invid Kelujoki, och den 20 . VI
ägg och två nyss kläckta ungar på Malla-

ungar
två

kangas (Jeesiönjöki) .

Tringa glareola

Denna är områdets vanligaste vadare . Den
13 . VI fann jag ett bo av arten med starkt ruvade ägg i en grästuva på en mosse nära Soutonivankangas.
Fågeln flög upp när
jag kommit ca 10 m ifrån boet .
Tringa hypoleucos L . Allmän vid älvarna .
L.

Philomachus pugnax (L .).

Vid

Pihtijoki

observerade jag ett

ex . den 30 . VII .

Numenius ph. phcoopus (L .).

Vid de större mossarna och mysmåspoven
relativt
allmän
.
Den 19 . VI konstaterades flere
rarna är
par på första stora mosse invid landsvägen Sodankylä-Vaalajärvi .
I slutet av juni hördes arten vid Kannusselkä några gånger . '
Lymnocryptes minimus (Bränn) . Den 10 . VI fann jag ett nyligen dött ex. av arten på en stubbe nära Soutonivankangas .

Huru

.
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den

döda fågeln hamnat på stubben, kunde jag ej utröna .
Under
höstens lopp såg jag vid Pihtijoki två till tre skilda gånger beckasiner, vilka syntes mig tillhöra denna art .
Sundman uppgiver ägg
av Capella g.'galinago tagna vid Kelujärvi 18 . VII 1882 .

Att döma
av det sena datum tillhöra äggen sannolikt Lymnocryptes .
ett

Megalornis g. grus (L.).

par

Sparsamt förekommande .

Den 12 . VI
Den 24 . VII observerades

på Lehmärimpiaapa (Kelujoki) .

arten mellan Mukkala och Torvinen by i medlet av juli 1926 ett
par på en mosse norrom Sattanen by invid landsvägen .
Sterna macrura Naum . Finnilä uppgiver arten såsom fler-

städes t . o . m . allmänt förekommande ; jag lyckades ej en enda gång
få syn på den, varav jag är böjd att tro att arten är relativt sällsynt .

Lagopus l. lagopus (L.).

mande .

Till

följd

skogsfågelägg ;

av

dock

den

Allmän,

ehuru

ofördelaktiga

tycktes

ripornas

ej

våren

rikligt
frös

en

förekomstör del

ägg . varit mindre utsatta för

detta än tjäderns . Blott en kull (delvis sönderslagna - frusna?)
ägg påträffades, förutom ett bo med 11 friska ägg på myr nära
Kelujoki den 19. VI.
Ungkullarna uppvisade i regeln 5-8 ungar.

Lyrurus t. tetrix (L.).

Sällsynt .

Den 11 . VI bo med 9 ägg å
Soutonivankangas (Kelujoki) . 30 . VI sågs en hona med små ungar
på Kannusselkä .
Hösten 1924 fanns det rätt gott om
med ungfågel . I vissa trakter hade tjäderblivit de stora skogseldarnas rov.
Den 11 . VI

Tetrao u. urogallus L.

tjädrar,
kullar

.

men

minimalt

bevisligen

fann jag under stämpling vid nedre Kelujoki 5 bon med 5-6 ägg .
Den 16 . VI fanns två bon med 6 - ägg på Postovaara, den 20 . VI
tre bon med resp . 7, 7
nusselkä .

och 3 ägg och 25 . VI små ungar å Kan-'

Tetrastes b . bonasia* (L,). Iakttogs av mig endast en gång,
nämligen i granskog ett ex, den 11 . VI på Soutonivankangas.
Finnilä

Om

tatus

man

från

ha

vilka

115

arter

lätt

och

och

1

underart .

Larus a. argen-

igenkännliga fåglar enligt beskrivning
resp . Mutenia och Lokka byar (den senare
antalet av i Sodankylä anträffade fåglar till 122

skjutits

uppginge

Sodankylä

Vanellus vanellus (L.),

medräknar

(Pontopp .)

påstodos
1924)

uppgiver

i

arter .
Av dessa torde 105 arter kunna räknas som häckfåglar, 7
som tillfälligt förekommande men måhända häckande .
Tre arter
äro genomflyttande och 6 tillfälliga irrgäster.

.

