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Tukkasotkanaaras palasi hautomaan pesää,
josta poikaset olivat lähteneet
Eino Merilä & Pentti Vikberg
Kesällä 1975 merkitsimme Hailuodon Kengänkarilla
(721 :40 Grid 27°E) pesiviä tukkasotkanaaraita valkeilla
höyhenmerkeillä tarkoituksena seurata poikueiden liikkumista ja menestymistä ranta-alueilla . Eräs merkityistä
naaraista, joka oli poistunut kuoriutuneiden poikastensa
kanssa pesästä, palasi poikkeuksellisesti jatkamaan pekuoriutumiskelvottomien
munien
sään
jääneiden
hautomista .
Muninta alkoi 11 .6 . ja pesään munittiin yksitoista
munaa . Haudonnan alkuvaiheessa pesinnän aloitusajankohdasta noin 40 cm kohonnut merivesi uhkasi pesää,
jolloin emo korotti pesää 10 cm nyhtäen ruohoja pesän
ympäriltä pesän pohjalle . Korotuksen yhteydessä uuden
pesämateriaalin alle jäi neljä munaa ja varikset tai muut

vahinkoeläimet söivät neljä munaa, joten emolle jäi
haudottavaksi vain kolme munaa . Emo pyydystettiin
tässä vaiheessa ja merkittiin tummaan höyhenistöön
maitoliimalla kiinnitetyillä valkeilla kananhöyhenillä .
Seurattaessa hautomista todettiin, että naaras kaivoi
Qesämateriaaliin hautautuneet munat muiden munien
joukkoon haudottaviksi . Hautautuneina olleet munat
olivat luonnollisesti tässä vaiheessa jo kuoriutumiskelvottomia . Kolmen pesästä poistuneen poikasen jäljiltä todettiin 17 .7 . poljettuihin untuvakehäaineksiin painuneina
aikaisemmin hautautuneina olleet neljä munaa sekä
kuoriutuneiden munien kalvot ja kuorimurua .
Kymmenen päivää myöhemmin merkitty naaras pakeni pesästä, jossa kuoriutumiskelvottomat munat olivat
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jäljellä . Emo oli kohentanut pesän neljää munaa ymparöiväksi siistiksi untuvakiehkuraksi, josta ei enää hevin
huomannut, että pesästä oli poistunut poikue . Pesä tarkastettiin viimeisen kerran 1 . päivänä elokuuta, jolloin
emo edelleenkin jatkoi hautomistaan .
Perämeren alueella tukkasotkan pesien joutuminen
nousevan meriveden uhkaamiksi ja pesien korottaminen
on tavanomaista (mm. Merilä ym . 1975, Merilä & Vikberg 1980), jolloin pesän korotusmateriaaliin hautautuu
usein munia. Sen sijaan kerran pesäainesten alle
joutuneiden munien kaivaminen esiin on poikkeuksellista
(Merilä & Orell, julkaisematon) . Tässä tapauksessa
naaras mitä ilmeisimmin oli menettänyt poikueensa pian
pesästä lähdön jälkeen . Naaraalla on edelleenkin ollut
riittävästi hautomisviettiä jäljellä palatakseen pesälleen
kunnostamaan sen.
Andersson & Komu (1966) totesivat kaksi tapausta,
joissa haahka hautoi tyhjää pesää, mahdollisesti
menetettyään poikueensa .
Tukkasotkan kokonaishaudonta-ajaksi (normaali n . 26
vuorokautta ; Mihelsons & Blums 1976) kertyi vähintään
40 vuorokautta (kun ei lasketa pois sitä aikaa, jonka
naaras vaelsi poikastensa kanssa). Sorsalinnuista esimerkiksi jouhisorsa saattaa hautoa erittäin pitkään, jos
munat eivät kuoriudu (Sowls 1955). Hilden (1976) on
haudonta-aikoja
todennut
vastaavanlaisia
pitkiä
haahkalla, tukkasotkalla, lapasorsalla, lapinsirrillä, urpiaisella sekä tali-, sini- ja hömötiaisella.

Summary : Tufted Duck returning to brood in
nest after departure of ducklings
In 1975 some females of the Tufted Duck were marked
with white hen feathers at Hailuoto, in the northern
part of the Gulf of Bothnia (65°N, 24°E), to study the
movements of the broods. One of the females laid the
first of her eggs on 11 June . Soon after she had commenced laying, the sea level rose about 40 cm and the
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female had to collect new nest material to raise her
nest heap . During this activity four eggs were buried
under the nest cup . Four eggs were stolen by crows
or other animals and three hatched. During hatching
the female uncovered the four buried eggs . By 17 July
the female and the three ducklings had left the nest .
Surprisingly, on 27 July the female was seen back in
her old nest . She had repaired the nest wall and was
brooding the four remaining eggs . At the last visit on
1 August, the female was still brooding . The authors
consider that the female had lost her hatchlings at the
very start of the post-breeding period, when her inclination to brood was still strong enough to make her return
to the old eggs .
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