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Huomioita kurkien muuttomatk. syks. 1924 Hämeenlinnan lähettyvillä.

Huomioita kurkien (1Vlegalornis g. grus) muuttomatkoista
syksyllä 1924 Hämeenlinnan lähettyvillä .
A. Th. BÖÖK .
Saadakseni niin tarkat tiedot, kuin mahdollista Hämeenlinnan kaupungin yli ja sen lähettyvillä etelään muuttavista kurjista, ,hälytin" koko lyseon

oppilaskunnan tähystäjiksi. Pojat innostuivat kovin ja pikkupojista kokelai
siin saakka ovat he nyt kanssani tarkoin seuranneet kurkien matkoja . Tiedonantojen luotettavaisuutta lisää se seikka, että useat oppilaat ovat antaneet
yhtäpitäviä tietoja samoista parvista luvun, suunnan, ajan y. m. suhteen .
Ensimäinen parvi muutti yli Hämeenlinnan elokuun 27 p., ja viimeinen
lokakuun 10 p. Muuttoaika oli siis koko lailla pitkä riippuen kaikestapäättäen lämpöisestä syksystä.
Muuttavien kurkien koko luku oli 681 kpl., joista 554 lensi kaupungin
yli, loput lähipitäjien. Parvia oli kaikkiaan 44 : Muuttoaika oli 47 päivää, ja
nähtiin parvia 20 päivänä. Parvet jakaantuivat päivään nähden seuraavasti :

Suurin parvi oli 53 lintua, pienin 3 kpl. Lintujen luku parvissa oli
seuraava '
20-53 lintua 14 parvessa
10-19 lintua 14 parvessa
14
3-9
tuntematon luku 2
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Aikaan nähden lensi kl. 11-6 välillä päivällä 25 parvea, ennen kl . 11
e. p. p. 10 parvea sekä i. p. kl. 6-8 välillä 9 parvea. Aikaisin sivuutti kau
pungin kl. 6,30 e. p. p. myöhäisin kl. 8 illalla. Yksi ainoa kuultiin lentävän
kl. 12 yöllä korkealla.
Suuntaan nähden lensi 25 parvea eteläänpäin, 5 parvea lounaaseenpäin,
5 parvea itäänpäin, 2 parvea länteenpäin, 2 parvea kaakkoonpäin, 3 parvea
eteläkaakkoon, 1 parvi etelälounaaseen, yhden parven suunta oli tuntematon
(pimeä).
Tuuli oli miltei koko ajan heikkoa ja etelän puolella, lämpö noin + 16° C
paikkeilla. Lokakuun 7 ja 8 p. oli kova itätuuli ja silloin lensivätkin kurjet
vastatuulta idänpuolelle .
Kaikki parvet pienetkin lensivät auran muodossa siten, että toinen
kylki oli pitempi. Järjestys esim. seuraava :
.

19
12 /lintua = 1+3+8
4
= 1 -}- 1 -}- 2

7 lintua= 1+2+4
3
 = vinoviiva

10 lintua 1+4+5

Lennon korkeuden määrääminen on tietysti hyvinkin vaikeata on näin
ollen tässäkin tapauksessa aivan silmämääräinen .
Olen , kehoittanut poikia korkeutta määrätessä ottamaan huomioon rakennuksien, puiden, puhelinpylväiden, leijojen y. m. s. esineitten korkeutta.
16 tapauksessa on korkeus siten saatu 100 å 200 metriksi . 10 tap.
siitä alle (vähän yli puiden latvojen j. e. n.) .
Seikkaperäisiä tietoja olen lähettänyt tohtori 1. Hortlingille'):

