ORNIs FENNICA VOI. 54, 1977

Helmipöllö pesinyt kahdesti samana kesänä
ERKKI KELLOMÄKI, EERO HEINONEN &

HEIKKI TIAINEN

Jo HORTLING (1929) arveli, että helmipöllö
voisi pesiä kahdesti samana kesänä . Asia on
kuitenkin pysynyt hämäränä, ja esim . Pohjolan
linnut värikuvin (v . HAARTMAN y m. 1968-72)
toteaa, että uusintapesimistä ilmeisesti tapahtuu pesyeen tuhouduttua . Tähän viittaavat
kesäkuun keskivaiheilla löydetyt munapesyeet
ja heinäkuun lopulla tavatut pesäpoikueet.
Seuraavassa esitetään laajempiakin ornitologipiirejä kiinnostava havainto, josta on jo toi-

saalla kirjoitettu laajemmin
1970).

(HEINONEN ym.

Risto Saarinen rengasti toukokuun lopulla
helmipöllöpoikueen 2 km SSW Tuurin
asemalta . Poikueen ainoa lentoon selvinnyt
poikanen (H-72954) tavattiin 2.5 .1968 emona
helmipöllönpöntöstä Virtain Nevalassa, lähellä
kirkonkylää (syntymäpaikalta 86 km SSE) .
Sama emo kontrolloitiin 5.5 .1969 edellisen
vuoden pesimäpaikalta 2.7 km ESE. Pesäpaik1967

Tiedonantoja " Brief reports
kana oli tällä kertaa männyssä oleva palokärjenkolo Siekkiskylän Vääräjärven rannalla .
Pesässä oli 5 .5. 5 poikasta, jotka rengastettiin
lähes lentokykyisinä 28 .5 . Poikaset lienevät
selvinneet maailmalle, sillä 14 .9 . ei pesänpohjasta löytynyt merkkejä kuolleista poikasista .
Yllättäen paljastui 8 .7 .1969, että Siekkiskylän emo oli hoivaamassa jo toista poikuettaan samana kesänä, nyt helmipöllönpöntössä
Virtain Ikkalankylässä 10.6 km WNW Vääräjärven pesältä . Heikki Tiaisen mukaan pesän
1 . poikanen oli kuoriutunut 30 .6 . ; pesässä oli
8 .7 . yhden vesimunan lisäksi 4 poikasta . Koska
helmipöllön hautoma-aika (1 . muna) on n. 3 0
vrk (v . HAARTMAN ym. 1963-72), emon on
täytynyt hylätä ensimmäinen poikueensa jo
toukokuun aikana, sillä muutoin se ei olisi ehtinyt munia ja hautoa toista poikuettaan .
Syitä toiseen pesintään on vaikea osoittaa,
mutta varmaankin hyvällä myyrävuodella on
ollut osuutta asiaan . Mainittakoon, että toisella pesällä oli 8 .7 . ylijäämäsaalista 9 metsämyyrää ja yksi pajulinnun suvun lintu .
Summary : Two successful nestings of
Tengmalm's Owl in one summer
A female Tengmalm's Owl Aegolius funereus,
born and ringed in 1 967, was found nesting at
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Virrat, central Finland, about 35 km from its
place of birth in 1969 . The female had five
young, which were found on 5 May and ringed,
when almost fledged, on 28 May . Later in the
same summer the female was found nesting
about 10 km from the first nest . As the first
chick of the second brood hatched on 30 June,
the female must have abandoned its first brood
in May before the young fledged (incubation
of the first egg takes about 30 days) . Four
young and one unhatched egg were observed
in the nest on 8 July . The year 1969 was a
peak year for voles, and the favourable food
conditions may have played a role in this
remarkable feat of the owl .
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