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Pikkutietoja .
Punarinta Erithacus r. rubecula nähtiin Oulussa Raatinsaarella
27. ja 28 . III. 1923 . Pakkasta oli silloin 18° C . ,
Kirjokerttu Sylvia n. nisoria ammuttiin 25 . 111. 1927 erehdyksissä varpusena Pielaveden Saarelassa . Lintu istui lähellä pihaa
erään kaadetun puun oksalla. Vihreäpeippo Chloris ch. Chloris on
helmikuun alusta lukien vieraillut Oulussa käyden päivittäin allekirjoittaneen lintulaudalla hampunsiemeniä syömässä .
Sinirintoja Luscinia s. svecica nähtiin Oulussa seurahuoneen
puistossa 21. V. 27. (1 kpl .) ja seuraavana päivänä 5 kpl. Linnansaarella .
P. W. Rydman.
En flock alfåglar Clangula hyemalis såg och hörde jag den
23 . V. 27 . på Haapajärvi sjö i norra Kyrkslätt. Förvaltaren på Eriksgård, som bott flere år i trakten, sade sig aldrig förut hava sett alfåglar på Haapajärvi eller andra insjöar i Kyrkslätt.
Erik Borenius.
Storspovens flyttningsvägar . I N:o 3 av tidskriften Fauna och
Flora 1927 publicerar prof . L. A. Jägerskiöld resultatet av svenska
spovars ringmärkning på Öland åren 1924-1926. I allt ha ring
märkts 52 st ., och 9 st. ha inrapporterats. De ha återfunnits i västerled, S. om Köpenhamn, på Själland, Groningen Holland, Yorkshire England, Folkstown Irland, Mornington Irland, Sheemore Irland,
Ballinful Irland . Fynddata utvisa, att England och Irland äro storspovens vinterhärbärge .
Dessa resultat sammangå med erfarenheten från vårt land . Vi
känna 3 inrapporterade storspovar, en på Åland ringmärkt från Esbjerg, Danmarks västkust (21 . XII) ; en annan ringm. i Björneborg,
erhållits i Lewis Hebriderna (början av Okt.), en tredje ringm . i
Pyhäjoki, anträffad i England (9. IX).
1. Hg.
Pica pica fennorum
skator, som verkställts av
rige och vårt land av en
vande, med en vinglängd
typlokal Viborgs-trakten .

(Lönnberg). Enligt en undersökning av
prof. EINAR LÖNNBERG, bebos norra Svestörre skatras än den i södra Sverige le
av ända till 221 mm 6 och 210 mm 9 ;
Medan de sydsvenska skatorna äro Lin-
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nes typiska Pica p. pica, kallar Lönnberg den finska skatrasen Pica
p. fennorum . Vi hava alltså att i förteckningen på våra fågelarter
anteckna denna nyhet.
1. Hg.
Nokikana Fulica a. atra oleskeli Savonlinnassa Pitkänsillan
virrassa huhtikuun 6-12 p:nä. Harvinainen vieras näin aikaiseen,
kesälläkin tavataan vain harvoissa paikoissa täälläpäin.
Metsäkiuru Lullula arborea ilmestyi jälleen Laukansaareen huhtik.
19 p:nä. Seutu on siis niitten vakituinen asuinpaikka.
E. Kärki.

