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- Brief reports

21 years . Ringed Herring Gulls Larus a . argentatus examined in the field were still reproductive at the ages of at least 33, 33, 32 and
29 years .
Selostus : Selkä- la harmaalokin eliniästä
Kesäkuussa 1979 tappoi suureen ulkohäkkiin
päässyt kettu siellä pidetyn selkälokkiparin
Wilhelmshavenissa . Lokkiparin koiras oli syntynyt 20 .6 .1953 hautomiskoneessa Tammisaaren saaristosta otetusta munasta ; naaras oli
tämän yksilön vankeudessa 1958 syntynyt jälkeläinen . Pari oli pesinyt yhdessä vuodesta
1964 lähtien 11 kertaa, viimeksi 1979, jolloin
linnut olivat siis 26 ja 21 vuoden ikäisiä . Rengaslöydöissä vanhin selkälokki on toistaiseksi
26 vuoden ikään elänyt Suomessa merkitty
yksilö . Harmaalokin vastaava ikäennätys on
lähes 32-vuotiaalla hollantilaisella linnulla . Saksan rannikolla rengastetussa kannassa on kui-
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tenkin todettu vielä vanhempia yksilöitä, jotka
ovat olleet edelleen lisääntymiskykyisiä vähintään 33, 33, 32 ja 29 vuoden ikäisinä .
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Strange nesting site of a Merlin Falco columbarius in Finland
IVAN HILLS

At Karigasniemi (69 ° 25'N), Finnish Lapland,
my wife and I found on 26 June 1979 a
Merlin's nest in a situation which we understand is sufficiently unusual to be worth putting on record .
The nest, a mere scrape in the ground with
a few dead stems of bilberry Vaccinium myrtillus, was well concealed under a small juniper at the foot of a birch in a thick wood on
a steep east-facing slope . When returning to
the nest the incubating bird - the female
during our periods of observation - would
glide over the tops of the trees, which were
some 10 metres high, and then dive down
through the canopy, twisting through the trees
in a manner reminiscent of a Sparrowhawk
Accipiter nisus . The nest was surrounded by
vegetation except for one s :de where the
brooding bird would have been unable to see
further than five metres at the most . When
found the nest contained 3 eggs which the
female was incubating . About half way through
my spell of 4 hours watching and photograph-

ing from a hide within 5 metres the bird
appeared to reject one of the eggs which
thereafter lay unbrooded outside the nest cup .
Next day only 2 eggs remained and there was
no sign of the third.
In Britain most Merlins nest on the ground
in open moorland or upland pastures, although
in a few localities some use an old nest of
Carrion Crows Corvus corone built in an isolated tree or in a copse . When on the ground
the nest is generally well concealed but Merlins
nearly always choose a site commanding an
extensive field of view .
Selostus : Ampuhaukan erikoinen pesäpaikka
Kirjoittaja löysi Karigasniemellä 26 .6 .1979 ampuhaukan pesän jyrkän itärinteen tiheästä koivumetsästä . Pesä sijaitsi maassa koivun juurella,
hyvässä kätkössä katajan alla, ja siitä oli vapaata näköalaa vain yhteen suuntaan, siihenkin
enintään 5 m . Neljän tunnin piilokojutarkkailun aikana naaras poisti pesästä yhden kolmesta munasta .

