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Kesykyyhkyn pesimisestä Suomessa talvella 1970-71
MARTTI SOIKKELI
Suomen leveysasteilla vuodenajat rytmittävät
lintujen pesintää siten, että lähes kaikki lajit
munivat keväällä tai kesällä. Luonnonvaraisista
linnuistamme vain käpylinnut aloittavat pesintänsä jo helmi-maaliskuussa .
Kesykyyhkyllä pesintäkausi on pitkä ja vuosittain se munii 2-3 pesyettä . Muninta alkaa
useimmiten maaliskuussa, mutta tammikuultakin tunnetaan Suomesta kaksi pesälöytöä, molemmat talvelta 1949 (v. HAARTMAN, HILDEN,
LINKOLA, SUOMALAINEN & TENOVUO 196366 : Pohjolan linnut värikuvin I) .
Tammikuussa 1971 tavattiin useita kesykyyhkyn munapesiä Etelä-Suomessa . Tietooni
on tullut yht. 13 pesää 4 paikkakunnalta .
Useimmat tiedot on saatu sanomalehdessä esitetyn tiedustelun avulla . Poikasia kuoriutui
vain kahdessa pesässä, mutta nekin kuolivat .
Miksi kesykyyhkyt alkoivat pesiä jo talvella?
Pesintähavainnot
Jokioinen, Fiskarsin tehtaat: 3 pesää.

Kaksi pesää löydettiin 28 .1 . Toiseen munittiin rikkoutuneen tilalle uusi muna 3-8 .2. ja
toiseen 28 .1 .-1 .2 . Toista haudottiin tuloksetta
helmikuun lopulle asti .
Kolmannessa pesässä, joka löydettiin 3.2 .,
kuoriutui kaksi poikasta 5-8.2 . Yksi poikanen
kuoli 10-11 .2 ., toinen 19-23 .2 . (havainnot
teki Sulo Salminen) .
Helsinki : yht . 7 pesää.
Jo 5.12 . löydettiin Siltasaaresta 2 munan pesä, jota haudottiin 20 .12. asti, jolloin pesä peittyi lumeen. Samalla paikalla oli tammikuussa
uusi pesä .
Muut neljä pesää löydettiin 20-31 .1 . ja yksi
vielä 24 .3 . (Erna Buss, hra Huhtanen, Tapani
Kuivanen, Olli Raani ja Esko Vääriskoski) .
Eräässä pesässä kuoriutui n. 8.2 . kaksi poikasta, joista toinen eli n. 2 viikkoa ja toinenkin
kuoli öisen lumisateen peittämänä 25-26.2 .
Tampere : 1 pesä .
26 .1 . 2 munaa ja lintu pesällä (Aamulehti) .
Turku : 2 pesää.
Munat 25 .1 . pesässä, 28 .1 . rikkinäisinä pesän vieressä . Toinen muna aivan tuore. Samaan aikaan toisen pesän vieressä särkynyt
muna sisällään 2.8 g ilman ruskuaista painanut
sikiö (Mikko Jokinen & M. S.) .
Useimmat pesät on löydetty siis tammikuun
viimeisellä kolmanneksella . Pesissä, joissa kuo-

riutui poikasia (Jokioinen, Helsinki), muninta
on kuoriutumisajankohdan ja haudonta-ajan
(17 vrk) avulla laskien alkanut jo n. 12 .1 .
Useimmat munat lienee löytymisajankodasta
päätellen munittu 20-25.1 ., mutta ainakin
kolmeen pesään munittiin vielä tammi-helmikuun taitteessa .
Munia oli viidessä pesässä 1 ja kahdeksassa 2.
Miksi jo talvella?
Lintujen pesintäkautta kontrolloivat sekä sisäiset että ulkoiset tekijät . Fysiologinen rytmi
ei ole kokonaan ulkoisista tekijöistä riippuvainen, vaan osaksi itsenäinen, ja se sallii vain
tiettyinä aikoina pesinnän käynnistymisen ulkoisten tekijäin, lähinnä ravinnon, valon ja
lämpötilan vaikutuksesta .
Joulukuun 1970 keskilämpötila oli LounaisSuomessa 0.5-1 .0°C normaalia korkeampi.
Kuun keskivaiheilla oli joitakin lämpimiä päiviä, mutta kuun viimeinen kolmannes oli normaalia kylmempi samoin kuin oli tammikuun
1971 alkukin. Tammikuun 7-8. pv :n tienoilla
keskilämpötilat kohosivat maan eteläosissa nollan yläpuolelle. Poikkeukselliset huippulämpötilat, Lounais-Suomessa yleensä -I-4 . . . 6°C, mitattiin 10-11.1 . Sää jatkui lämpimänä aivan
kuun viimeisiin päiviin asti, ja kuun keskilämpötila oli 4-4.5°C normaalia korkeampi
(Ilmatieteen laitos 1970, 1971 : Kuukausikatsaus Suomen ilmastoon) .
Vuosien väliset valomäärän erot tiettynä
vuodenaikana riippuvat ennen kaikkea pilvisyydestä. Joulukuussa 1970 pilvisyys oli EteläSuomessa jokseenkin normaali, samoin tammikuussa 1971 . Tammikuun kylminä alkupäivinä
Etelä-Suomessa oli kolme aurinkoista päivää .
Lämpimien päivien aikaan sää oli 11 .1 . EteläSuomessa aurinkoinen ja vielä kahtena seuraavanakin päivänä aurinko paistoi mm . Tikkurilassa 2.0 ja 0 .4 t ja Jokioisissa 1.4 ja 4.4 t.
Tämän jälkeen päivänpaistetta saatiin hiukan
17 . pnä ja sitten vasta kuun lopussa sään kylmettyä (Ilmatieteen laitos op .c .) .
Tammikuun alussa Etelä-Suomessa oli lunta,
joka kuitenkin sään lämmettyä suli pois .
Linnun munasolun ja munan kehittyminen
kestää useita vuorokausia . Koska eräisiin pesiin
munittiin jo n. 12 .1 ., munien kehittymisen on
täytynyt alkaa useita päiviä aikaisemmin . Läm-

Tiedonantoja - Notes
pötilan kohoaminen kävi ympäristön muutoksista näihin aikoihin ensin (7-8 .1 .) . Muutaman päivän päästä lumi suli pois ja 11 .1 .
aurinko alkoi paistella . Tosin jo 5-6 .1 . oli
aurinkoisia pakkaspäiviä, mutta koska näitä
esiintyy tammikuussa normaalistikin pesinnän
alkamatta, on lämpötilan jyrkkää nousua pidettävä lopullisena pesinnän laukaisijana . Ravinnonsaannin mahdollinen helpottuminen ja pesäainesten paljastuminen lumen sulamisen
vuoksi eivät voineet kiihdyttää pesintätoimia
ensimmäisten munien alkaessa kehittyä, mutta
myöhempien munijoitten ärsykesummassa niillä, samoin kuin auringonpaisteella 11-13.1 .,
on saattanut olla osuutensa . Pesänrakennustoiminnat eivät kaikissa tapauksissa joko vähäisen motivaation tai ainesten puutteen vuoksi ole olleet vilkkaat, sillä molemmat Turussa
näkemäni pesät olivat vain muutaman harvan
risun kehystämiä kuoppia ulostekasoissa parvekkeella.
Myös joulukuun alussa 1970 Helsingissä havaittua pesintää edelsi marraskuun jälkipuoliskon lämpimyys. Esim . Kaisaniemessä 13-28.11.
vuorokauden keskilämpötilat olivat useimmiten
+2 . . .4°. Samaan aikaan kuun alkupuolella
satanut, vuodenaikaan nähden vahva lumipeite
suli pois . Aurinkoisia päiviä sattui tähän lämpimään kauteen vain yksi (Ilmatieteen laitos
op .c .), joten valomäärän lisääntymisellä ei tässä
tapauksessa voine olla osuutta etenkin, kun
päivä tähän vuodenaikaan vielä lyhenee.
Todennäköisesti kesykyyhkyn pesintä keskitalvella 1970-71 on ollut yleisempää kuin tiedossa olevat havainnot viittaavat . Kuitenkin
se oli vain luonnon tulokseton kokeilu, joka
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osoittaa, että kesykyyhky olisi ajallisesti pesinnässään mukautuvainen, jos vain ympäristön
olosuhteet sallisivat pesintäkauden aloittamisen
varhain alkuvuodesta . Yleisesti tunnettu kyyhkylintujen pesimäkauden pituus on yhteydessä
siihen erikoispiirteeseen, että kyyhkyt ruokkivat poikasiaan ns . kupumaidolla eivätkä siksi
ole riippuvaisia mistään vain tiettynä vuodenaikana saatavilla olevasta, poikasille sopivasta
ravinnosta .
Summary : Winter nesting of the Domestic
Pigeon in 1970-71 in Finland.
In the winter of 1970-71 13 nests of the Domestic Pigeon were found. Two earlier notes
are mentioned in Finnish literature . Laying
began in the majority of nests in the last third
of January. One nest, however, contained two
eggs in December .
The major causes accounting for this winter
breeding, which was much more common than
usual, were probably high temperatures, about
+4 . . .6°C, in the second week of January.
The mean temperature for January was 44.5°C higher than the long term average temperature for that month. Another cause contributing to the breeding might be the thin snow
cower - for the majority of January there
was little or no snow in southern Finland. And
thirdly, in addition to the high temperatures
there were days with quite a lot of sunshine
which is uncommon on warm winter days in
Finland.

