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Keski- ja Pohjois-Fennoskandian myyräpopulaatioiden syklistä kannanvaihtelua ylläpitäväna
tekijänä pidetään paikallisten spesialistipetojen viiveellistä numeerista vastetta
myyräpopulaatioissa tapahtuviin muutoksiin. Tätä hypoteesia testataan manipulaatiokokeella
missä vapautetaan vankeudessa syntyneitä lumikkoja luontoon tarkoituksena poistaa peto-
saalissuhteen kannanvaihtelulle tyypillinen aikaviive. Edellyryksenä tällaiselle kokeelle on,
että tarhatut lumikot selviytyvät luontoon vapautetluina ja vastaavatkäyttäWmiseltään
luonnossa syntyneitä lajikumppaneitaan. Tässä tutkimuksessa seurattiin tarhaolosuhteista
luontoon vapautetluja lumikkoja, niiden vapautuksen jälkeen käyttämiä alueita, elinympäristön
valintaa, aktiivisuutta, liikkumista, saalistusmenestystä sekä selviytymistä.

Kesällä 1997 æhtyjen myyrä- ja lumikkopyyntien perusteella valitsin kolme vapautusaluetta,
joilla esiintyi myyriä mutta ei lumilikoja. vapautin Lammin biologisen aseman
lumikkotarhasta luontoon 7 lumikkoa (3 naarasta ja 4 koirasta), joita seurasin
radiotelemetriatekniikan avulla. Kokeen kesto vaihteli yksilöstä riippuen seitsemästä
kahteenþmmeneen vuorokauteen. Havainnointivuorokausien ja paikannusten määrä vaihteli
vastaavasti yksilöstä riippuen.

Vapautetut lumikot olivat sekä päivä- että yöaikaan enemmän paikallaan kuin liikkeellä.
Yksilöt erosivat sen suhteen, mihin vuorokaudenaikaan ne olivat enemmän liikkeellä. Naaraat
ja koiraat eivät eronneet liikkeelläolon määrässä, ja olivat keskimäärin 20o/o havaintokerroista
liikkeellä. Lumikkojen liikkumisnopeus oli naarailla keskimäärin 110m/h ja koirailla zg\mlh,
Liikkeelläolon määrästä ja liikkumisnopeudesta määritetbynä lumikonaaraat liikkuivat noin
540 metriä ja koiraat rioin 1200 metriä vuorokaudessa. Tarhalumikkojen vapautuksen jälkeen
käynämät elinalueet (100% MCP) olivat naarailla keskimäärin 1,3 ha ja koirailla 10 ha.
Elinalueensa puitteissa lumikot suosivat lehtipuustoa käsittäviä habitaatteja muihin tarjolla
olleisiin habitaatteihin verrattuna. Seitsemästä vapautetusta lumikosta kaksi kuoli seurannan
aikana, joten lumikkojen päivittäinen selviyryminen (DSR) oli 97,7 Yo.

Tarhaolosuhteista luontoon vapautettavien yksilöiden tulee hallita monimutkaisia
käyltäytymispiirteitä, kuten saalistaminen, selviytyäkseen vapautuksen jälkeen. Vapautettujen
lumikkojen aktiivisuus ja pitkät kuljetut matkat voivat johtua lumikkojen vähäisestä .
saalistuskokemuksesta ja siten tehottomuudesta löytää ja tappaa saalis. Sopivilla
tarhaolosuhteilla, vapautuspaikan ja -ajan valinnalla voidaan edistää tarhaolosuhteista
vapautetfuj en yksilö iden selviyrymistä luonnossa.
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