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Kajan Colceus m. monedula L i Vörå. * .
Här i Vörå har kajan rätt snabbt förökats . Då jag våren 1915
flyttade hit, funnos vid kyrkan endast 5 å 6 par. Enligt uppgifter
av personer på orten torde det första paret ha visat sig här våren
1910 eller 1912 . Senaste vinter uppskattade jag vöråkajornas antal
till c:a 70 st. Förliden höst tillstängdes luckorna i kyrktornet, varigenom kajorna berövades sina häckningsplatser. Denna vår ha
några av de hemlösa fäglarna upprepade gånger byggt bo i skorstenarna på själva prästgården och därigenom ställt till mycken
förargelse ; - ett par hade även sökt sig hemvist i plåtröret till en
av kyrkans järnkaminer, därifrån boet med stort besvär kratsades
ut. För omkring fyra år sedan hade ett kajpar valt skorstenen på
prästgårdens bastu till häckplats.
Första gången jag här i Österbotten iakttog kajan var våren
1890 (eller 1891), då jag under ett besök i Gamla Vasa observerade
ett par i klockstapelruinen, där de tycktes undersöka de hål i sten
muren, som utgjort fästen för det brunna bjälklagret. Huruvida de
funno lämplig boplats därstädes och sedan häckade, kan jag inte
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Råkan Corvus

f. frugilegus

L

häckar på Lillkyro gamla kyrkogård . Jag besökte platsen den
24 . V 28 och räknade inalles 9 st. bon, av vilka 8 hade placerats
i björkar, ett i en gammal rönn (i en och samma björk funnos 3
st . bon, i en annan d :o 2). Träden med bona stå på ett avstånd
av 15-20 m från kyrkan och väster om denna . Björkarnas höjd
uppskattade jag till c:a 14 å 15 m, rönnen är något lägre. Det
största antalet råkor jag samtidigt kunde räkna var 13.
Enligt meddelanden av ett par i närheten av kyrkan bosatta
personer visade sig råkan på denna plats första gången våren 1927,
men då byggdes endast 2 bon . En bonde, vars gård befinner sig
på ett avstånd av c:a 4 km från häckningsstället, berättade att han
varit högeligen förvånad över . de märkvärdiga kråkor", som denna
vår besökt hans åkrar.
Då avståndet från råkkolonien i Orismala till Lillkyro kyrka
utgör inte fullt två mil, är det antagligt att den nybildade kolonien
i Lillkyro utgör en avläggare av den förra. Jacob Tegengren.

