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Viirupöllö Strix uralensls on pesäpaikalleen uskollinen ja pitkäikäinen laji, minkä vuoksi pesimäympäristö
voi olla sen listiäntymismenestyksen kannalta keskeinen tekijä. Viirupöll-ön lis¿i¿intymismónestys riippuu
voimakkaasti ravinnosta, ennen kaikkea pelto- ja mets¿imyyrien saatavuudesta. Siksi pesimziympliriit-tin
ravinnollisella laadulla voi olla yksilölle huomattava merkitys.

Tutkimuksessa tarkasteltiin, onko viirupöllön pesimäympåiristö yhteydessä käytetyn ravinnon laatuun ja
määrään, ja sitä kautta lisääntymismenestykseen. Lisäåintymismenestyksen kannalt¿ tårkeimmåiksi
pesimäympäristön ominaisuudeksi oletettiin metsän ja avoimen alueen välisen reunavyöhykkeen måiärä,
koska pelto- ja metsåimyyriä esiintyy reunavyöhykkeillä runsaasti. Toislnalta myyrien kannanvaihteluiden
vuoksi reviirin tulisi tarjota viirupöllölle mahdollisimman paljon muitakin saalislajeja. Siksi myös
ympäristön heterogeenisuus olètettiin tärkeåiksi. Etenkin vesimyyrien mnsaan esiintymisen ajateltiin olevan
suotuisaa, sillä massan perusteella vesimyyrä on viirupöllön tärkein saalislaji.

Tutkitut pesäpöntöt sijaitsevat Päijät-Hämeessä. 181 pöntön ympåiristö analysoitiin paikkatietojåirjestelmällä
satelliittikartasta 2000, 1500, 1000 ja 500 metrin säteellä. Analyysi perustui maanmittauslaitoksen
maankäyttö- ja puustotulkinnan mukaiseen habitaattiluokitukseen. Habitaauiluokkia tiivistettiin aineiston
kasittelya varten. Eri habitaattiluokkien runsauksien pohjalta laskettiin kullekin vyöhykkeelle lisäksi metsän
ja avoimen alueen välisen reunavyöhykkeen mä¿irä sekä monimuotoisuusindeksi.

Kunkin pesän ravinnonkäyttöti kuvasivat pesän pehmikemateriaalin seasta löytyvät saaliseläinten jåüinteet.
Ravinto tutkittiin 5l:stä poikasia tuottaneesta pesåistä vuodelta 1997. Saalislajisto määritettiin sekä
yksilömäärien että lajikohtaisen keskipainon mukaan. Pesien lisääntymismenestyksestä kertoivat pesinnän
aloitusajankohta ja pesyekoko.

Ensin tutkittiin lisääntymismenestyksen suhdetta käytettyyn ravintoon, minkåi jälkeen selvitettiin, onko
ravinnolla yhteyttä pesimäympäristöön. Tämä tehtiin tarkastelemalla saalislajien lukumåüiriä suhteessa eri
habitaattimuuttujien runsauksiin reviiriympyrËissä. Tåirkeimpinä tarkastelukohteina olivat pelto- ja
metsämyyrien määråi suhteessa reunavyöhykkeen määräåin, vesimyyrien määrä suhteessa vesialueiden
määrään sekä ravinnon monimuotoisuuden suhde ympäristön monimuotoisuuteen. Lisäksi tutkittiin
pesimäympäristön vaikutusta pitkäaikaiseen, vuosien 1985-96 lisääntymismenestykseen kaikilla I 8 I
reviirillä. Reviirikohtaisen vertailun ohessa käytettiin suurimittakaavaisempaa tarkastelunäkökulmaa
vertailemalla ravinnonkäyttöä, pesimtiympäristöä ja lisääntymismenestystä tutkimusalueesta rajatuilla
kolmella osa-alueella, jotka eroavat ymp¿iristöltä¿in huomattavasti toisistaan.

Kuten aikaisempien tutkimusten perusteella oli odotetøvissa, oli vuoden 1997 lis¿i¿intymismenestys
yhteydessä pelto- ja metsämyyrien määrään ravinnossa. Ravinnon ja pesimäympäristön välillä ei käytetyin
menetelmin ollut havaittavissa yhteyttä lukuunottamatta vesimyyriä ja vesialueita. Tulokset olivat
samanlaiset ettiisyysvyöhykkeistä riippumatta. Habitaattimuuttujilla ei myöskäåin ollut yhteyttä reviirin
pitkaaikaiseen lisäåintymismenestykseen. Laajamittakaavaisempi vertailu kolmen eri osa-alueen välillä viittaa
kuitenkin siihen, että yhteys pesimäympäristön, ravinnon ja lisäåintymismenestyksen välillä on olemassa.
Miksei se oletetulla tavalla tullut esille reviirikohtaisessa tarkastelussa, johti moniin þsymyksiin viirupöllön
elinympäristön käytöstfi ja saalistustaktiikasta.
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