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Viirupötlö Strix uralensrs on pesäpaikkauskollinen ja pitkaikainen pohjoisten havumetsien laji. Se on lähes

kaikkiruokainen yleispeto, mutta sen pääravintokohteita ovat pikkunisäkkäät. Pikkunisäkkäiden kannat eivät

ole säännöllisiä, vaan ne vaihtelevat Fennoskandiassa vuosittain enemmän tai vähemmän selvissä ja
säännöllisissä 3-5 vuoden sykleissä. Syklissä erotetaan tavallisesti nousuvaihe, huippuvaihe, jolloin myyriä on

runsaasti sekä pohjavaihe, jolloin myyriä ei ole maastossa juuri ollenkaan. Koska viirupöllön pesimäaikaisesta

ravinnosta noin 80 % on pikkunisäkkäitä, on myyrien syklisilla kannanvaihteluilla tärkeä merkitys viirupöllön
ravinnonkäytölle.

Tarkastelin tutkimuksessani viirupöllön ravinnonktiyttöä pesäpohja-aineistoista kahtena peräkkäisenä

pesimäkautena (vuodet 1997-1998). Vuosi I 997 oli myyrien kantojen nousuvuosi ja vuosi I 998 oli
myyräkantojen pohjavuosi. Pyrin selvittämään, miten viirupöllön ravinnonkäyttö muuttuu, kun myyrien määrä

maastossa laskee. Oletuksena oli, että kun myyrien määrä maastossa vähenee, pöllöt siirfyvät enenevässä

määrin käyttämään vaihtoehtoista ravintoa, kuten lintuja ja muita nisäkkäitä kuin myyriä. Pyrin lisäksi

selvittämään, miten poikaskohtainen ravinto muuttuu myyräsyklin vaiheen muuttuessa.

Tutkimuksessa käytetyt viirupöllön pesäpöntöt sijaitsivat Lahden, Heinolan ja Orimattilan ympäristössä. Tutkin
työssäni samat 25 pöllönpesää molempina vuosina. Yhteensä 50 pesän pohjamateriaalin seasta seuloin pöllöjen

oksennuspallojen joukosta saaliseläinten jätteet, tarkoituksena selvittää viirupöllön ravinnonkäyttöä
pesirnäkauden ajalta. Saalisaineistosta määritin saaliin yksilörnäärät sekä lajikohtaiset keskipainot ja pyrin
tilastomatemaattisin menetelmin analysoimaan saatuj a lukuarvoj a.

Viirupöllön saalislajikoostumuksen lisäksi selvitin, miten viirupöllön ravinnon kokonaismäärä vaihtelee

myyräsyklin vaiheen muuttuessa. Tarkastelin myös poikaskohtaisen ravinnonmäärän muuttumista myyrien

nousuvuodesta pohjavuoteen. Edellisten lisäksi vertailin pääsaaliskohteiden pikkunisäkkäiden suhdetta muuhun

ravintoon ja miten saaliin koostumus muuttuu vuosittain eri reviireillä.

Myyrien kokonaismäärissä viirupöllön ravinnossa ei ollut eroa vuosien välillä, vaan molempina vuosina ne

vastasivat noin 55 o/o ravinnon kokonaismäärästä. Samat pöllökoiraat, sillä niiden kuolleisuus on vuosien välillä
pientä, ja jotka viirupöllöllä pääasiassa saalistavat, olivat kuitenkin saaneet pohjavuonna samoilta reviireiltä
kaikkia pääravintokohteita, metsä; vesi- ja peltomyyriä vähemmän kuin edellisenä myyrien nousuvaiheen

vuotena. Lintujen osuus, joka koostui pitkälti isokokoisesta linturavinnosta, oli kasvanut selvästi noususta

pohjaan, mikä kertoo pöllöjen siirtyneen vaihtoehtoiseen ravintoon pääsaaliin huvetessa. Tärnä näkyi erityisen

selvästi suurilla ravinnon kokonaismäärillä ja sopii hyvin yhteen optimaalisen ravinnonhankinta-teorian
kanssa.

Eri reviireillä olosuhteet olivat erilaisia eri vuosina ja eri saalislajien alueellisten esiintymien tihentymät, jotka

olivat erivuosina eri paikoissa, vaikuttivat pöllöjen ravinnonkäyttöön. Havaitsin myös viirupöllön muna- ja
poikasmäärän laskevan nousuvuodesta pohjavuoteen, sekä vuodenaikaisesti kevään edetessä, mitkä molemmat

kertovat osaltaan ravinnon tärkeästä merkityksestä pöllön lisääntymismenestykselle. Poikaskohtainen ravinto

pysyi kuitenkin muuttumattomana myyräsyklin vaiheen muuttuessa. Mahdollisesti viirupöllökoiras kykenee

hehnipöllön lailla jotenkin arvioimaan myyräsyklin vaihetta ympäristön ravintotilanteen mukaan ja vastaavasti

naaras SI n asraan munlnnan a oituksen kautta.


