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7.6.1966 löytyi ison pöllön pesä maasta Oulun
Sanginjoen maastosta. 11 .6 . kävin katsomassa
löytynyttä "suopöllön" pesää, jota vartioi erittäin vihainen lapinpöllöemo. Löytöhetkellä pesässä oli ollut kaksi munaa ja yksi vastakuoriutunut poikanen . Ensimmäisellä käynnilläni pesässä oli kaksi poikasta ja yksi muna, joka
sekin kuoriutui seuraavaan aamuun mennessä .
Muutaman päivän kuluttua pesä oli tuhottu.
Lapinpöllön pesää ei tiettävästi ennen ole
tavattu tasaisella maalla, joten pesä ansainnee
vielä tarkemman esittelyn. Pesäkuoppa, jonka
pöllö oli kaivanut sammalmättääseen, oli 33 cm
leveä. Pesäkuopan syvyys oli sammalkerroksen
yläpinnasta mitaten 9 cm ja kuopan laidan
etäisyys lähimmästä puusta 51 cm . Tämän nuoren kuusen paksuus metrin korkeudelta oli
11 cm . Kaikkia puolukan varpuja ei ollut nyhdetty pois pesän pohjalta ja mitään rakennusaineita, oksia tai risuja ei kuoppaan tai sen
reunalle oltu tuotu .
Pesä oli harvennetussa, nuoressa puolukkatyypin havusekametsässä, jossa puut oli karsittu
kahteen metriin asti . Useimmat puista olivat
metrin korkeudelta halkaisijaltaan 10-20 cm .
Aivan pesän edessä oli 25 m:n laajuinen metsäaukko, jonka vastakkaisella puolella oli muutama järeämpi mänty, joissa pöllöt olivat usein
istuneet (oksennuspalloja alla) . Viljelykseen ja
suolle pesältä oli matkaa vain 200 m, lähimpään tiehen ja asumukseen 500 m.
Tähän mennessä lähemmin tutkimani 29

muuta Suomesta viime vuosina löydettyä lapinpöllönpesää ovat mainittua maapesää ja kahta
kantopesää lukuunottamatta olleet vanhoissa
isojen haukkojen pesissä. Pesistä 18 eli 60 %
on ollut vanhoissa kanahaukan pesissä, 4 hiirihaukan, 2 mehiläishaukan, 2 kotkan ja 1 korpin
pesässä.
S u m m a r y : On the nest-sites of the Great
Grey Owl (Strix nebulosa) .
A Great Grey Owl (Strix nebulosa) nested on
the ground in Oulu, Central Finland, in 1966 .
This was the first time to my knowledge that
the nest of the Great Grey Owl has been found
on the ground. The nesthole dug by the owl
was 33 cm wide and 9 cm deep . No twigs or
branches were carried to the nest . The nest
was in a sparse forest area (pine-spruce-birch) .
The nearest cultivation and marsh were 200 m
and the nearest road and house 500 m away.
Of those 29 other pairs of Great Grey Owls,
to which I have devoted a closer study, 18
bred in nests that were originally built by
Goshawks (Accipiter gentilis) . Four had taken
the old nests of Common Buzzards (Buteo
buteo ), two of Honey Buzzards (Pernis apivorus), two of Golden Eagles (Aquila chrysaetos) and in one case the nest was built by
a Raven (Corvus corax) . Two pairs used nests
which were on the top of a stump.

