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lintuluettelo

laatinut
EINARI MERIKALLIO .
Allamainittu

luettelo

perustuu

vuosien

1902

ja

1924

välillä

alussa vuosittain pienempiin Hailuodolle tehtyihin tutkimusmatkoihin sekä myöskin muutamien eri henkilöiden antamiin tietoihin .
.

1 . *Corvus c. corax L . Hyvin harvalukuinen pesimälintu .
2. *Corvus c. cornix L . Tavallista yleisempi pesimälintu .

Pesälöytöjä : 22 . VI 1911 verrattain suuria poikasia, 31 . V 1911 4
pientä poikasta ja yksi muna, 9 . VI 24 2 puolikasvuista poikasta,

9 . VI 24 3

puolikasvuista poikasta, 9 . VI 24 pieniä poikasia, 17 .

VI 24 4 munaa .

Kuten edelläolevista

pesälöydöistä näkyy, munii

varis jo toukokuussakin eikä, kuten Sandman on huomannut, vasta
kesäkuussa .

3. () Corvus

f.

Hailuodossa .
4.
() Colceus

frugilegus L.

m. monedula (L).

Ilmoituksen mukaan tavattu
Pydman'in ilmoitus naakan

varemmasta pesimisestä Hailuodon kirkkoon kaipaa vahvistusta .

5. () Pica pica (L).

koskaan

tavattu

muutamia

Sandman mainitsee,

Hailuodolla .

kertoja

nähty

Myöhemmin

on

ettei harakkaa ole
harakka

kuitenkin

Hailuodossa, mutta pesiminen on toistai-

seksi tuntematon .

6. () Nucifraga caryocatactes (L) .

20 p . syyskuuta' 1907
Y
.
ampui maisteri
Hellman (Hellemaa) pähkinähakkisen .
7. *Sturnus v. vulgaris L. Tämä Sandman'in aikaan tuntematon lintulaji pesi ensi kerran Hailuodossa v . 1913 (2 tai 3 paria). Myöhempi pesiminen epätietoinen .

8.

*Chloris ch . chloris (L).

lajin kolme kertaa .

Kesällä

1916

9 . *Carduelis spinus (L). Tavataan hyvin
10 . *Carduelis l. linaria (L). Jotensakin

lintu .

11 . *Carduelis c. cannabina (L).

1916 .

tapasin

tämän

harvalukuisena .
yleinen pesimä-

Pari tavattu

1-3. VII

1) Verzeichnis der auf Hailuoto (Karlö) im Bottnischen Meerbusen
(65° n . Br) angetroffenen Vögel . * = Brutvogel. t ~ = Durchziigler. () = streichend oder unregelm . durchziehend.
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12. *Pyrrhula p. pyrrhula (L). Pesii hyvin harvalukuisena .
13. t ~ Pinicola e. enucleator (L). Tavataan muuttomatkoilla .
14. *Loxia c. curvirostra L. Pesinee Hailuodossa päättäen
enemmän tai vähemmän epäsäännöllisestä esiintymisestä .
15. *Fringilla c. ccelebs L. Sangen runsaslukuinen kaikkialla, missä metsää kasvaa . Pesälöytöjä : 11 . VI 24 4 vähän haudottua munaa, 11 . VI 24 1 tuore muna, 11 . VI 24 valmis pesä,
12. VI 24 5 haudottua munaa, 12. VI 24 4 tuoretta munaa, 26 . VI
24 valmis pesä, 22 . VI 24 1 tuore muna, 22 . VI 5 munaa.
16 . *Fringilla montifringilla (L) . Monta kertaa vähänlukuisempi edellistä lajia, mutta kuitenkin jotensakin yleinen pesimälintu.
17 . Passer domesticus (L)., Tavalliseen tapaan yleinen ihmisasunnoilla .
18. *Emberiza c. citrinella L. Yleinen viljelysmailla sekä
muillakin niityillä ja valoisissa metsissä. Pesälöytö : 10. . VI 24 4
haudottua munaa .
19 . *Emberiza hortulana (L). Verrattain runsaslukuinen viljelysmailla .
20. *Emberiza sch. schceniclus (L). Hailuodon tyyppilintuja .
Pesii runsaslukuisena kaikilla kosteilla pensaisilla mailla . Pesälöytöjä : 8. VI 24 6 jotensakin tuoretta munaa, 9. VI 24 valmis pesä,
9. VI 24 3 tuoretta munaa, 10. VI 24 6 haudottua munaa, 10. VI 24,
5 haudottua munaa, 14 . VI 24 6 jotensakin tuoretta munaa, 13. VI
24 2 poikasta ja 2 munaa, 19. VI 24 valmis pesä .
21 . T ~ Calcarius l. lapponicus (L). Yhtävähän kuin pulmusta, ei lapinsirkkuakaan Sandman'in jälkeen ole tavattu pesivänä
Hailuodolla. Muuttoaikaan sensijaan esiintyy se runsaslukuisena .
22 . T ~ Plectrophenax n. nivalis (L) Sandman mainitsee
pulmysen tavatun kerran pesivänä itse Hailuodolla. Suullisen il-,
moituksensa mukaan on löydetyn pesän kuuluminen tälle lajille kui
tenkin epävarma . Myöhemmin ei pulmusta ole tavattu pesivänä
Hailuodolla, ja on sen pesiminen muuallakin Pohjanlahden saaristossa epävarma .
23 . *Alauda a. arvensis L. Yleinen viljelysmailla .
24 . *Anthus t. trivialis (L) Yleinen pesimälintu kaikissa
valoisissa metsissä.
25. *Anthus pratensis (L) Harvalukuinen pesimälintu .
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26 . *Motacilla f. flava (L). Harvalukuinen pesimälintu.
27 . *Motacilla flava thunbergi (Billberg) . Tavattu edellisen lajin ohella, pesinee hyvin harvalukuisena .
28 . *Motacilla a. alba L. Verrattain runsaslukuinen rannoilla ja viljelysmailla . Pesälöytöjä : 10. VI 24 6 haudottua munaa, 9. VI 24 5 haudottua munaa, 9. VI 24 6 jokseenkin tuoretta
munaa, 15, VI 24 pieniä poikasia, 13. VI 24 6 hyvin haudottua
munaa.
29 . () Certhia f. familiaris (L). 3. I 15 tapasin hömötiaisten
joukosta mäntymetsässä Santosessa yhden yksilön. On luultavaa,
että laji muulloinkin vierailee saarella.
30 . *Parus m. major L. Vuonna 1916, jolloin asustin koko
kesän Hailuodolla, tapasin talitiaista pitkin kesää, joten se pesinee
Hailuodossa. Sandmain'ille pesiminen tuntematon .
31 . ?Paras a. ater L. Epävarma havainto 10-11 . VII 1911 .
32 . ?Parus cwrulerus L. Sandman'in, munien perusteella
tehty lajimääräys lienee katsottava epävarmaksi .
33 . *Parus atricapillus borealis Selys. Yleinen. Pesä : 2.
VII 1903 8 munaa, 8. VI 1924 hyvin haudottuja munia, 8. VI 24
pieniä poikia .
34 . () ~Egithalos c. caudatus (L). Parvi, 6 kappaletta tavattu
13. XII 1910 .
35. *Regulus r. regulus (L). 17 . V ja 19. V 1913 tapasin
Hanhisessa ainakin yhden parin . Sandman'ille tuntematon .
36 . *Bombycilla g. garrulus (L). Sitten englantilaisen Dres. ser'in ja Sandman'in aikojen lienee tilhi useita kertoja, ehkäpä vuosittainkin, pesinyt Hailuodolla päättäen useista keskikesälöydöistä ja
tavatusta poikueesta .
37 . *Muscicapa s. striata (Pall.). Harvalukuinen pesimälintu.
Pesälöytö : 12. VII 16 1 puolikasvuinen poikanen .
38 . *Phylloscopus t. trochilus (L). Lienee runsaslukuisin
Hailuodon linnuista.
39 . *Acrocephalus schcen~nus (L). Pesii verrattain yleisenä. Hailuoto on ruokokertun parhaita asuinpaikkoja Suomessa .
Pesiä : 19. VI 24 5 tuoretta munaa.
40 . *Locustella fluviatilis (Wolf) . Sandman'in mukaan tavattu pesivänä v. 1889 .
41 . *Sylvia borin (Bodd.). Sandman tapasi vain yhden kerran
pesivänä . Nykyisin pesii lehtokerttu harvalukuisena kaikkialla Hailuodossa .
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42. *Sylvia c. communis Latham. Kesäkuun lopulla 1924
asusti Hanhisessa ainakin yksi laulava koiras .
43 . *Sylvia c. curruca (L). Harvalukuinen, pesii vuosittain.
11 . VI 24 pesä 6 tuoretta munaa.
44 . *Turdus pilaris L. Pesii verrattain yleisenä . Munallisia
pesiä : 11 . VI 24 4 tuoretta munaa, 11 . VI 24 4 haudottua munaa,
13. VI 24 5 haudottua munaa, 20 . VI 24 poikasia.
45 . *Turdus ph. philomelos Brehm. Pesii harvalukuisena kaikkialla havumetsissä .
46 . *Turdus musicus L. Runsaslukuinen pesimälintu ; 13. VI .
24 pesä, 4 tuoretta munaa .
47 . *CEnanthe ce. cenanthe (L). Rannoilla, viljelysmailla y. m.
aukeilla mailla verrattain yleinen.
48 . *Saxicola r. rubetra (L) . Verrattain yleinen aukeilla
pensaikkoa kasvavilla niityillä ja viljelysmailla .
49 . *Phcenicurus ph. phcenicurus (L) . Pesii verrattain runsaslukuisena aukeissa metsissä. Pesiä : 9 . VI . 24 5 tuoretta munaa,
9. 6. 24 7 hyvin haudottua munaa, 18. . VI. 24 munia, 19. VI. 24 5
hyvin haudottua munaa.
50 . T ~ Luscinia s. svecica (L). Sandman tavannut, mutta oli
pesiminen epävarmaa .
51 . *Erithacus r. rubeculus (L). Sandman mainitsee punarinnan satunnaisesti pesineen Hailuodollå. Nykyisin pesii lintu kuitenkin harvalukuisena vuosittain.
52 . *Prunella m. modularis (L) . Sandman'in mukaan tavattu
pesivänä v. 1889 .
.
53 . t ~ Cinclus c. cinclus (L). Harvinainen vieras Hailuodolla,
ammuttu 7. XI 16.
54 . *Hirundo r. rustica (L). Pesin tavalliseen tapaan ihmisasunnoilla, mutta tavataan myös aukeilla rantaniityillä, pesien saunoihin ja latoihin : Pesälöytöjä : 7--8 . VII 1916 puolikasvuisia poi
kasia, 9. VI 24 useita pesiä, yhdessä yksi muna. 15. VI 24 1 muna,
17. VI 24 1 muna, 20. VI 24 valmis pesä, 20. VI 24 2 tuoretta
munaa.
55 . *Delichon u. urbica (L) . Yleinen ihmisasunnoilla.
56 . *Riparia r. riparia (L.). Varemmin pesinyt muutamia
pareja hiekkatörmään Ojakylässä . Myöhemmin hävinnyt?
57 . T ~ Micropus a. apus, (L). Nylander sanoo tätä lajia yleiseksi Hailuodossa ja sen pesivän sangen lukuisesti kirkon tornissa :

.
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Sandman taas ei ole sitä tavannut ollenkaan. - Tavataan harvalukuisena muuttoaikaan . Tuskin pesinee.
58. () Dryobates m. major. (L) . Hyvin harvalukuinen (satunnainen?) .
59. () Dryobates m.' minor (L). Sandman'in jälkeen ei ole
tavattu.
60. () Picoides tridactylos, (L) . Ammuttu, talvella Hanhisessa
(Yliop . Eläintiet. Museo).
61 . () Dryocopus m. martius (L) . Sandman'in mukaan tavattu muutamia kertoja ja Pydman'in mukaan hakannut kirkon seinät reijille . Myöhempiä tietoja palokärjestä ei ole.
62 . *Iynx t. torquilla L. Hyvin harvalukuinen (Sandman
sanoo sitä hyvin yleiseksi.
63. * Cuculus c. canorus L. Harvalukuinen .
64.- t y Nyctea nyctea (L). . Monta kertaa tavattu .
65. *Asio flammeus Pontopp . Hyvin harvalukuinen, todennäköisesti pesii.
66. () Cryptoglaux f. funerea (L) . Useita kertoja tavattu.
Pesiminen tuntematon .
67. ? Surnia u. ulula (L.). Sandman'in jälkeen tuntematon .
68 . * Falco p. peregrinus Tunstall . Pesinee vuosittain Hailuodossa . Pesälöytöjä : 22 . VI 1911 isoja untuvapoikasia, 4. VI 1912
3 munaa, 11 . VII 1917 isoja poikasia .
69. *Falco s. -subbuteo L. Tavattu useita kertoja, keskikesälläkin .
70. t y Falco columbarius cesalon Tunstall. Tavataan ainakin muuttoaikaan .
71. *Falco t. tinnunculus L. Pesinee harvalukuisena. Pesälöytö : 11 . VI 24 3 haudottua munaa.
72. () Aquila ch. chrysaetus (L) . Useita kertoja tavattu. `
73. () Buteo vulp. intermedius Menab: Tavattu . Pesiminen
epätietoinen .
74. t ~ Buteo l. lagopus (Brünnich). Tavataan muuttoaikaan .
75. *Circus c. cyaneus (L.). . Säännöllinen pesimälintu Hailuodossa .
76. () Accipiter gentilis (L). Tavattu.
77. *Accipiter n. nisus (L). Tavannut sekä muutto- että
pesimisaikaan .
78. () HaUceetus albicilla (L). Ilmoitetaan nähdyn.
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79. () Pernis a. apivorus (L). Kerran tavattu .
80. * Pandion h. halicetus (L). Pesii hyvin harvalukuisena

(tuskin yhtä paria enempää) .

~ eygnus cygnus (L) . Tavataan vuosittain muuttoaikaan,
enää läpi kesän, kuten Sandman'in aikaan .
T ~ Anser erythropus (L.). Muuttoaikaan kevään syksyn
melkoisia parvia Hailuodossa.
t y Anser f. fabalis Latham. Muuttoaikaan suuria parvia .
84. *Anser anser (L). Merihanhen pääpesimispaikka Suomessa
lienee Hailuoto . Vuosittain pesivien parien lukumäärä on ainakin
suuri kaksinumeroinen luku.
85. *Anas p. platyrhyncha L. Hailuodon runsaslukuisin sorsalaji .
86. *Anas c. crecca L. On harvalukuisempi kun- jouhi- ja
sinisorsa. Muuttoaikaan suuria parvia .
87. ? Anas querquedula L. Nylander'in ilmoitus heinätavista
Oulun seutuvissa ( yleinen") on nähtävästi erehdys, sillä ei Sandman
eikä allekirjoittanutkaan ole sitä Hailuodossa koskaan tavannut .
88. *Anas penelope L. Sitten Sandmanin aikojen lienee haapapan lukumäärästä tapahtunut suuri muutos huonompaan päin,
sillä nykyisin on haapana Hailuodossa verrattain harvalukuinen pesimälintu (ennen sangen yleinen) .
89. *Anas a. acuta L. Sandman ilmoittaa jouhisorsan olleen
runsaimman sorsalajeista. Pesii vieläkin verrattain runsaslukuisena
mutta kuitenkin on sinisorsaa paljon vähälukuisempi .
90. *Spatula clypeata (L). Hailuoto on tiettävästi lapasorsan pesimäalueen pohjoinen kärki Suomessa . Useita nähtävästi
kymmeniä pareja pesii vuosittain. Pesälöytöjä : 9. üI 24 4 tuoretta
munaa, 9. VI. 24 2 tuoretta munaa, 14. VI 24 3 tuoretta munaa,
16. VI 1904 8 munaa.
91 . *Nyrova f. ferina (L) . Sandman tapasi 13. VII 89 tämän lajin pesän. Nykyisin pesii punanarsku, ehkä kymmenkunta
paria, vuosittain . Pesälöytö : 9. VI 24 8 tuoretta munaa.
92. *Nyrova fuligula (L). Hailuodon runsaslukuisin kokosukeltaja, kymmeniä, ehkä satoja pareja pesii vuosittain.
93. T ~ Nyrova m. marila (L) . Nylander sanoo tätä lajia Hailuodolla yleiseksi" ja Sandman tavattoman yleiseksi" . Nykyisin
voitanee lapanarskun pesimisen kohdalle Hailuodossa piirtää ristin
merkki . Ainakaan en ole kyennyt yhtään pesimistapausta toteamaan

81 .

mutta ei
82 .
majailee
83 .

.

t
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enkä edes pesimisaikaan tätä tosin helposti edelliseen runsaslukuiseen
lajiin sekoitettavaa lintua tapaamaan .
94 . t ~ Bucephala c. clangula (L). Muuttoaikaan ja läpi kesänkin suuria, pesimättömiä parvia . Sopivien sisävesien puute,
meriveden  pelko" ja ehkä sopivien pesäpaikkojenkin puute näyttää
estävän tätä lajia Hailuodolla pesimästä.
95 . t ~ Clangula hyemalis (L). Tätä lajia ei ole koskaan tiettävästi tavattu Hailuodossa, mutta kyllä harvalukuisena muuttoaikaan
lähimerillä.
96 . *Oidemia f. fusca (L) . Sandman'in aikana » hyvin yleinen" . Vielä v. 1902 pesi tätä lajia melkoinen määrä Hailuodossa,
mutta on sittemmin vuosi vuodelta niin vähennyt, että kesällä 1924
.
asusti Hanhisessa vain noin kymmenen paria.
(L)
.
On
omituista,
että
Sandman
t
~
Oidemia
n.
nigra
97 .
ei mainitse tätä lajia lintuselostuksessaan huolimatta siitä, että se
Nylanderin mukaan on Hailuodossa lähes yhtä yleinen kuin tukka
narsku . - Ei pesi Hailuodossa, tavataan harvalukuisena muuttoaikaan .
98 . ? Somateria m. mollissima (L). Ei tiettävästi koskaan
pesinyt itse Hailuodolla, mutta kyllä hyvin harvalukuisena läheisillä
ulkokareilla, josta se nyttemmin kuitenkin näyttää olevan sukupuuttoon hävitetty.
99 . *Mergus m. merganser L. Kymmeniä pareja ja ehkä
enemmänkin pesii Hailuodossa vuosittain, valiten pesäpaikoikseen
latojen ja riihien alustat ja lakat .
100. *Mergus s. serrator L. Melkein runsaudeltaan edellisen
kaltainen on pensaikkoihin pesivä pikkukoskelo .
101 . t y Mergus albellus L. 17. V 1913 tapasin Pöllän lahdessa kaksi paria ja . Syväkarinlahdessa yhden koiraan .
102. t ~ Phlacrocorax c. Garbo (L). Nähtävästi vuosittain
muuttoaikaan .
103. ? Podiceps c. cristatus (L.) . Sandman on tavannut Hailuodossa pesyeen, joka mittoineen sopii parhaiten silkkiuikulle.
Saman on allekirjoittanutkin tehnyt, mutta kun itse lintua Hailuodolla
ei koskaan ole nähty, kuulunevat pesyeet sittekin härkälinnulle.
104. *Podiceps g. griselgena (Bodd) . Muutamia pareja pesii
edelleenkin etupäässä Syökarinlahdessa .
105. *Podiceps auritus (L) . Joitakin kymmeniä pareja pesii
Syökarinlahdessa ja Hankasalmessa y. m. järvissä.
106 . *Colymbus a. arcticus L. Muutamia pareja pesii sisälampiin.

80

Hailuodon lintuluettelo .

107 .

*Colymbus stellatus Pontopp.

108.

*Columba livia domestica (L) .

laji saaren sisävesiin .
-dessa talossa.

Pesii kuten edellinen
Tiettävästi vain kah-

109. *Charadrius hlaticula L. Yleinen hiekkarannoilla. Pesälöytöjä : 30 . VI 1903 1 muna, 16. VI 1904 4 munaa, 18-22 . VI
1910 4 munaa .
110. *Charadrius dubius curonicus Gm . 7-8. VII 1916
asusti pikkutylli Matikanniemessä . Myöhemmin kerran pesivänä
tavattu.
111 . t ~ Charadrius a. apricarlus L. Verrattain yleinen muuttoaikaan. Sandman ei mainitse tätä lajia.
112. T ~ Charadrius morinellus (L) . Epävarma muuttoaikaan .
113. *Vanellus vanellus (L.). Tavattu useita kertoja ja todennäköisesti pesinytkin .
114 . *Arenaria i. interpres 1(L) Itse pääsaarella ei karikukko
pesine (Sandman kerran pesän tavannut), mutta tavataan muuttoaikaan harvinaisena ja pesii melkein jokaisella ulkokarilla.
. 115 . t y Calidris alpina (L). Nylander sanoo tätä lajia yleiseksi Hailuodolla, Sandman taas ei sitä kertaakaan tavannut. -- Tavataan verrattain yleisenä muuttoaikaan .
116 . t ~ Calidris minuta (Leisl .). Tämä Jäämeren lintu esiintynee Hailuodolla muuttoaikaan säännöllisesti keväin syksyin, päättäen Hailuodon lähistöllä tehdyistä havainnoista . Itse Hailuodossa
16-20 VIII 1916 parvi, jossa oli 20-30 lintua .
117 . *Calidris temminckli (Leisl). Ehkä satoja pareja pesii
rannoilla ympäri Hailuodon. Pesälöytöjä : 16. VI 1904 4 munaa,
16. VI 1904 3 tuoretta munaa, 15. VI 1924 3 . tuoretta munaa, 20 .
VI 24 3 jotensakin tuoretta munaa.
118. *Philomachus pugnax (L). Muuttoaikaan runsaslukuinen, pesii harvalukuisena.
119. T ~ Limicola f. falcinellus (Pont.). Ei ole Nylanderin
jälkeen tavattu itse Hailuodolla, vaikka se kyllä todennäköisesti
muuttoaikaan täällä esiintyy, päättäen lissä, Haukiputailla ja Oulussa
tehdyistä huomioista.
120 . t 1 Tringa erythropus (Pall .). On kummallista että Sandman ei mainitse mustaavikloa, vaikka se muodostaakin huomattavan
osan niistä melkoisista kahlaajaparvista, jotka muuttoaikaan majai
levat Hailuodolla. Tavataan läpi kesänkin, mutta pesiminen on aivan epävarmaa.
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121 . *Tringa t. totanus (L). Kymmeniä pareja pesii rannoilla. Pesälöytöjä : 30 . VI 1903 3 munaa, 10. VI 1904 1 tuore
muna, 16. VI 1904 4 munaa, 10. VI 1908 1 tuore muna, 18 . VI 1910
4 munaa, 9. VI 1924 1 tuore muna .
122. t y Tringa nebularia (Gunn.). Se, mitä edellä on sanottu
mustaviklosta, sopii täsmälleen tähänkin lajiin .
123. *Tringa glareola L. Muuttoaikaan yleinen ; Sandman
tavannut pesivänä . Myöhemmin pesiminen tuntematonta, mutta tavattu läpi kesät.
124. () Tringa hypoleucos L.. Tämä sisävesien lintu on Hailuodolla aivan satunnainen vieras . Sandman tavannut kerran pesivänä .
125. t y Phalaropus lobatus (L) . Tavattu useasti kesäkuussakin (esim . 22 . VI 1911 ja 10. VI 08) mutta pesiminen on epätietoinen, se ei kuitenkaan tunnu mahdottomalta, koska vesipääsky
pesii vuosittain hiukan pohjoisempana, Iin ulkosaaristossa .
126. *Numenius a. arquatus (L). Varmaankin satoja pareja isokuoveja pesii meren rannoilla ja sisäniityillä .
127. *Numenius ph. phceopus (L). Muuttoaikaan tavallinen,
pesivänä satunnainen.
128. *Capella g. gallinago (L). Harvalukuinen pesimälintu.
129. t y Lymnocryptes minimus (Bränn). Sandman tavannut
harvalukuisena pesimälintuna, sittemmin pesiminen tuntematon,
mutta tavattu kesäkuun alussa .
130. *Hwmatopus o . ostralegus L. Hailuodon aukeat rannat ovat mieluisia pesäpaikkoja meriharakalle. Pesälöytöjä : 16. VI
1904 1 hyvin haudottu muna, 16. VI 1904 1 tuore muna, 16. VI 1904
3 munaa, 18. V 1906 1 tuore muna, 19. V. 1906 1 tuore muna,
13. VI 1907 2 munaa, 14. VI 1907 2 munaa, 12. VI 1908 3 munaa,
12. VI 1908 1 muna, 18-22. VI 1910 2 jotensakin tuoretta munaa,
9. VI 24 3 tuoretta munaa .
131 . *Hydroprogne t. tschegrava (Lep .). Itse Hailuodolla
ei räyskä pesi (Sandman'in aikana satunnaisesti), mutta kyllä hyvin
harvalukuisena muutamilla kauempana olevilla kareilla.
132. *Sterna h. hirundo L. Tiira (Sterna species) pesii yleisenä ympäri Hailuodon.
133. *Sterna macrura Naum . Pesii edellisen lajin yhteydessä, mutta missä määrin, ei ole selvitetty.
134. () Larus marinus. L. Pari kertaa tavannut, ei pesi.
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135.

*Larus a. argentatus Pontopp. Sandmanin aikaan pesi

harmaalokki Hanhisjärvessä Hailuodossa. Viime vuosina ei harmaalokki ole enää pesinyt täällä, mutta kyllä eräällä toisella järvellä .
136. *Larus f. fuscus L. Pesii tuskin itse pääsaarella, mutta
kyllä ympäröivillä ulkokareilla .
137. *Larus c. canus L. Melkoinen määrä pesii sekä meren
rannoilla että vähemmässä määrin sisäjärvillä . Yleisin lokeista.
138. () Larus minutus Pallas . Sandman'in jälkeen ei pikku~
lokin pesimisestä Hailuodossa ole varmuutta, vaikkakin se on siellä
useasti tavattu.
139 ., *Larus r, ridibundus L. Sandman'in jälkeen on naurulokki useita kertoja tavattu Hailuodossa ja pesinytkin (yksi pari
v. 1924).
.
140. *Stercorarius parasiticus (L). Muutamia pareja . pesii
Hailuodon rannoilla. .
141 . *Alta torda L. Ei pesi Hailuodolla, mutta kyllä muutamilla etempänä olevilla kareilla .
142. *Uria grylle (L). En ole kuten Sandman tavannut riskilää pesivänä itse Hailuodolla, mutta kyllä ympäröivillä kareilla .
143 . *Megalornis g. grus (L). Useita pareja pesinee vieläkin ; läpi kesän ja varsinkin muuttoaikaan suuria parvia .
144 . ? Porzana porzana (L) . Tämä Sandman'in mukaan
runsaslukuinen laji on myöhemmin Hailuodosta aivan tuntematon .
145. *Crex crex (L.). Kirkkoherra E. Virkkulan mukaan asunut läpi kesän 1906 pappilan luona.
146. () Fulica a. atra L. 8 -9. VII 1916 tapasin yhden nokikanan Syökarinlahdella .
147. *Lagopus l. lagopus (L) . Ehkä runsaammin kuin lähimantereella .
148. I`Lyrurus t. tetrix L. Kuten mantereellakin tai runsaammin.
149. *Tetrao u. urogallus L. Tavataan kuten mantereellakin .
150. () Perdix perdix robusta Horn . & Tancre . Sandman'in
jälkeenkin tavattu useita kertoja Hailuodolla. Pesiminen epätietoinen .

