Tilh e n B ombycill a g . garrulus (L) p esä .
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Tilhen
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Bombycilla g. garrulus (L) pesä 1) .
EINARI MERIKALLIO .

Tilhi on kautta aikojen ollut maailmalle yleisesti tuttu lintu, joka
talvisin

ilahdutti suurkaupunginkin asukkaita rohkeasti saapumalla

puistojen ja pihojen pihlajiin ruokailemaan .
Mutta tilhen pesät ovat harvinaisuuksia .
kuuluisa tapaus on ensimmäinen

pesälöytö .

Lintuhistoriallisesti
Suomella on kunnia

olla se maa, jossa tuo löytö tehtiin, mutta se henkilö, joka siitä mai
reen saa on englantilainen Wollet'.

Vuonna 1856 järjesti hän Enon-

tekiössä kansanmiesten avulla laajan
pesiä löytyikin .
Myöhemmin

on

pesän etsinnän ja muutamia

tilhen pesiä kyllä monta kertaa löydetty, mutta

harvinaisuuksiin ne vieläkin kuuluvat .
Tähän kaksi kuvaa kansilehdellä.
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Ornithologische Aufzeichnungen .

Tämän vihkon kuvaliitteenä esitetty pesä löytyi 1 . VI 1927 Pelkosenniemen pitäjästä (Sondankylän Lapissa), Siiamojärven rannalta .
Asuin ennen juhannusta täällä noin viikon ajan etsien joutsenia,
kurkia y. m. siivellisen luonnon erikoisuuksia . Useana päivänä kuu=
. lui asuntomme - vanha tukkikämppä - läheisyydestä tilhen ääniä,
ja eräänä päivänä päätin lähteä sitä hakemaan . Hain puu puulta,
hiukan teräsvasaramaiseen tapaan, lintujen olopaikan, mutta turhaan.
Pian sain kuitenhin itse linnut näkyviini niiden sirraavien äänien
ohjaamana. Håutominen ei siis vieläkään ollut alkanut, mutta pesä
niillä kai kuitenkin oli, päättelin . Seurailin siirteleviä lintuja paikasta
toiseen, ja onni oli suotuisa . Olin jo jäliltä eksynyt, kun satuin näkemään toisen linnuista nuolena kiitävän metsän halki ja katoavan
erääseen kuusiryhmään . Siis pesä! Puissa ei voinut kuitenkaan mitään huomata, mutta niitä kopistamalla ilmaisi pakeneva lintu pesän
paikan . Pesäkuusi oli keskikokoinen, pilarimaisen kapea ja harvaoksainen . Sitä yllättävämpää oli, että pesä oli juuri siinä puussa ja
että siihen todella saattoi kätkeytyä. Naavat sen kuitenkin täydelleen
alhaalta katsoen verhosivat . Itse pesä oli laadittu naavaisista, kuivista
kuusen oksista. Pohjalla oli hiukan heinän korsia. Munat, luvultaas 5, olivat aivan hautomattomia .
Z u s a m m e n f a s s u n g. Verf . beschreibt einen Nestfund von
Bombycilla garrulus am Ufer des Siiamojärvi, Sodankylä Lappmark .
Der Nestbaum war eine mittelgrosse Fichte . Das Nest bestand aus
dürren Fichtenzweigen mit anhaftenden Flechten . In der Nestmulde
gab es ein wenig Grashalme. Das Nest enthielt 5 unbebr. Eier (vgl .
die Titelbilder) .

