Tiedonantoja

Eräiden lintujen suhtautumisesta kettuun
ILKKA VIRKKUNEN

Valokuvasin 30 .4 .-4.5 .1969 kojusta käsin kahlaajia ja muita lintuja, jotka ruokailivat poikkeuksellisen alhaisen vedenkorkeuden takia paljastuneella lietteellä Sysmän Majuvedellä . Neljä
eri kertaa kävi lietteellä tai läheisellä kynnöspellolla myös kettu, jolloin voin havainnoida
lintujen reaktioita lähimmillään 12 metrin etäisyydeltä .
Lukuisin lietteen lintulajeista oli varis, joita
paikalla oli jatkuvasti 10-32 yksilöä, mitä todennäköisimmin kaikki yksivuotiaita pesimättömiä lintuja . Osa variksista suoritti kettua
vastaan hyökkäyksiä koukaten rääkyen sen päältä 1-2 m :n korkeudella . Hyökkäysreaktion
näytti laukaisevan kolme eri tekijää :
- Ketun ilmestyminen näkyviin metsästä tai
ruoikosta (3 havaintoa) .
- Ketun katoaminen näkyvistä joko kasvillisuuden sekaan tai yhdessä tapauksessa putoaminen ojaan jään pettäessä (6-7 havaintoa) .
Näissä tilanteissa ahdistelu loppui välittömästi,
kun kettu taas ilmestyi esiin.
- Ketun lähteminen juoksuun sen havaittua
läsnäoloni (3 havaintoa) . Näissä tapauksissa
hyökkäilyyn osallistui jopa toistakymmentä varista eli yli puolet läsnäolevista . Muulloin hyökkääviä variksia oli kerrallaan 1-3, ja hyökkäily ilmeisesti informoi muuta parvea ketun
liikkeistä .
Saavuttuaan lietteelle kettu jäi ruokailemaan
10-15 minuutiksi syöden ilmeisesti sammakonkutua ja kuiville jääneitä limakotiloita kuten variksetkin. Varikset lopettivat hyökkäilyn
2-3 minuutin kuluttua ketun saapumisesta ja
jatkoivat sen jälkeen rauhallisina ruokailuaan
kuten muutkin läsnäolevat linnut . Ketun kulkiessa edes takaisin lietteellä linnut kävelivät
tai juoksivat sen tieltä syrjemmälle, mutta eivät

lähteneet lentoon. Merkitsin muistiin seuraavat
minimietäisyydet, joiden päähän eri lajit päästivät ketun:
Corvus cornix
Tringa ochropus
Larus ridibundus
Anas platyrhynchos
Vanellus vanellus
Numenius arquata
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On huomattava, että kaikki luetellut linnut
oleskelivat lietteellä käytännöllisesti katsoen
kaiket päivät, koska pesiminen ei vielä ollut
alkanut. Kun kettukin oli jäljistä päätellen jatkuvasti vieraillut lietteellä, linnuilla lienee ollut
tilaisuus tottua sen läsnäoloon useiden päivien,
kenties viikkojenkin aikana .
Aivan toisella tavoin reagoivat juomassa ollut
sepelkyyhkypari ja juuri suoraan muutolta laskeutunut valkoviklokolmikko . Ne lähtivät pakolentoon heti, kun kettu vilahti metsänreunassa.
Mielenkiintoinen ja minulle käsittämätön kysymys on, miksi kettu ei yrittänyt pyydystää
lintuja, ja mistä linnut tiesivät olevansa turvassa. Lietteellä oli vettä enimmäkseen vain
5 cm, ja ketun jalat eivät uponneet kahtakaan
cm :ä kovaan savipohjaan . Näissä oloissa ketun
pitäisi ilman muuta saada äkillisellä syöksyllä
kiinni 2-4 m:n päässä oleva lintu. Mahdollisia
selityksiä voivat olla ketun yksilöllinen erikoistuminen muuhun ruokaan, tai se, että kettu ei
uskalla metsästää keskellä varisparvea . Aivan
lietteen läheisyydestä löysin kuitenkin todennäköisesti saman ketun tai sen puolison repimät naurulokin ja koirastavin jäännökset .

Tiedonantoja
S u m m a r y : On the reactions of certain birds
towards a red fox.
Between 30 .4 . and 4.5 .1969 a fox was seen on
four different occasions feeding on frog spawn
and pond snails in the middle of a mixed
company of hooded crows, mallards, blackheaded gulls, and various waders . A few of
the crows mobbed the fox, and the mobbing
seemed to be released by the appearance or

disappearance of the fox, or by the fox starting
to run. The crows stopped mobbing after 2 to
3 minutes, and the fox fed among the birds
for up to 15 minutes. The table gives minimum
distances at which the various birds ran or
walked away from the approaching fox. None
of them flew . All the birds included were
present at the mudflat all day, and presumably
had become accustomed to the presence of the
fox over a period of several days .

