Mindre sumphöna Porzana parva 1) i Oulanka nationalpark, Kuusamo
DAN ZETTERSTRÖM
Den 10 .6 .1976 befann sig undertecknad tillsammans med Gunnar Ehrenroth och Dan
Matsson i Oulanka nationalpark strax norr om
Kuusamo. Vid soluppgAngen f6retogs en exkursion viisterut hings Oulankajokis N sida
till forsen Taivalköngäs . Av fåglar iakttogs
bl .a . salskrake, kungs6rn, lavskrikor, videsparv
och tallbit. Döm då om vår f6rvAning, då vi
strax f6re Taivalköngäs stötte upp en hona
av mindre sumph6na i älvkanten . När första
förvAningen lagt sig, letade vi rätt pA sumphönan som fällt ett tiotal meter längre bort .
Där satt fågeln och tryckte under en grästuva
och först när vi sånär fångat den med banderna lyfte den och flög i en båge över älven.
Denna gång kunde vi inte Aterfinna fågeln
trots ihärdigt sökande .
När vi två timmar senare Aterkom till platsen, skrämdes sumphönan upp igen . Den landade snart och gick omkring nervöst knyckande med stjärten i det korta strandgräset . När
vi närmade oss, sprang fågeln upp i skogen
och gö6mde sig under en yvig gran fern meter
frAn älven. Sedan hände något som fick oss
att häpna ännu mer. FAgeln kliittrade upp i

granen och fortsatte tills den nått toppen .
Där satt den och agerade kyrktupp ett tiotal
sekunder innan den flög över till en närstående
asp, där den kilade likt en ekorre Iängs de
grova grenarna ! Lyckligtvis lyckades jag fotografera sumphönan innan den slutligen försvann. För vilken person skulle utan bildbevis
tro på en så märklig historia som utspelades
i lavskrikornas domdner i NO Finland?
1) Observationen har inte behandlats av RK .

Summary: Little Crake in Kuusamo, NE Finland
On 10 June 1976 a female Little Crake was
found near the Taivalköngäs rapids in Kuusamo (66o25'N, 29°10'E) . The habitat was
very atypical for the species (see Fig. 1), as
was the behaviour of the bird . For instance,
it climbed up a spruce and sat for about 10
seconds at the top. It then flew to a nearby
aspen, where it ran like a squirrel along the
branches! The few earlier records of this species in Finland are from the southern parts
of the country.

