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ILMARI HILDEN.
Sigulda eli n . k . Latvian Schweitzi sijaitsee noin puolentoista
tunnin junamatkan päässä Riiasta Riika-Tallinnan rautatien varrella .
Seutu käsittää verrattain laajan alueen .
Nimensä on se saanut
korkeista, syvien laaksojen erottamista vuoristaan joista huomattavimmat ovat Sigulda ja Krimulda .

Alueen halki virtaa hiekkarantainen Aa-joki, jonka molemmin puolin yllämainitut kukkulat äkkijyrkkinä,

satakuntametriä korkeina kohoavat .
Kukkulat eivät ole
vaan
katkaisevat
niitä
yhtenäisiä,
lukuisat erosioonin kautta syntyneet

äkkijyrkät laaksot,

pohjalla paikoitellen vielä virtaavat
kukkuloiden korkeimmalla kohdalla sijaitsevat n . 700-vuoden vanhojen linnojen rauniot .
vuolaat purot .

Seuraavassa
kesäkuuta

joiden

Molempien

esittämäni havainnot ovat peräisin eräältä 22 p :nä
1925 tehdyltä retkeltä Siguldaan, ja koskevat ne ainoas-
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taan alueen Siguldan kukkulan puoleista osaa .
Mainitsemista ansaitsee myös, että havainnot eivät mitenkään ole tyhjentäviä  siihen ei lyhyt aika riittänyt -, joten kaikki tarkemmat yleisyysmerkinnät olen jättänyt pois .

Kukkulalla sijaitsevissa linnanraunioissa pesii lukuisasti Coloeus
ja Apus apus tervapääsky sekä jonkun verran

monedula naakka
Muscicapa striata

harmaasieppo .
Kukkulan rinteet ovat mitä ihanimpien, koskemattomien lehtometsien peitossa . Pääpuulajina on saarni ; aivan yleisiä ovat sitäpaitsi jalot puulajit tammi, jalava, vaahtera ja lehmus .
Lisäksi

Salix albaa, kuusta
ansaitsevat kauniit saarni-alikas-

tavataan tuomea, koivua, haapaa, harmaaleppää,
ja

mäntyä .

Erikoisen

maininnan

Rhamnus frangula, Lonicera xylosteum, Ribes, Crataegus monogyna ja pähkinä .
vustot .

- Pensaista

tavataan

Ruoho- ja heinäkasvullisuus on rehevintä, mitä ajatella saattaa .
tässä seuraavat lajit (luettelo aivan epätäydellinen)

Mainittakoon

Geum urbanum, Chelidonium majus, Majanthemum bifolium, Polystiehum, Orchis lathifolca, Asarum europaeum, Phyteuma spicatum,
Polygala, Rubus suberectus, Geranium (useita lajeja), Stachys (useita
lajeja) Melica nutans ja Milium effusum.
Linnusto on laji- ja etenkin harvinaisen yksilörikas . Ikävä vain,
etten lyhyen ajan takia ollut tilaisuudessa sitä lähemmin tutkimaan,
mikä varmaankin olisi ollut mitä mielenkiintoisinta .
Kuitenkin muo
dostavat

nytkin

tehdyt

havainnot

tervetulleen

lisän viime vuosina

suorittamilleni tutkimuksille linnustosta eri metsätyypeillä .
Yleisimmät tuntuivat seuraavat lintulajit olevan :

Hippolais icterina kultarinta
Phylloscopus sibilatrix vihreäkerttu

Luscinia luscinia satakieli
Oriolus oriolus kuhankeittäjä

Sylvia borin lehtokerttu
Phylloscopus trochilus pajulintu
Fringilla coelebs peippo
Muscicapa
atricapilla
kirjo
sieppo

Vähemmän yleisiin tahtoisin lukea seuraavat lajit :

Turdus pilaris räkättirastas
Sylvia atricapilla mustapääkerttu
lynx torquilla käenpiika
Parus borealis metsätiainen
Pica pica harakka
Sturnus vulgaris kottarainen

Columba oenas uuttukyyhky
Turdus musicus punasiipirastas
Parus ater mustatiainen
Dryobates minor pikkutikka
Corvus cornix varis
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Yllämainitut pika-havainnot antånevat jonkinlaisen käsityksen
Siguldan rikkaasta luonnosta .
Siellä olisi lintutieteilijöille samoinkuin kasvitieteilijöille - yhdeksi kesäksi mitä mielenkiintoisin tutkimusala .

