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Viirupöllö (Strix uralensrs) on monogaminen laji, jonka naaraatkasvavat huomatüavasti koiraita
kookkaammiksi. Lähinnli kokoeron perusteella on ajateltu, että naaraiden tuottaminen voi olla vanhemmille
vaikeampaa etenkin huonoissa ravinto-oloissa. Tällöin poikueeseen syntyisi koirasvaltainen sukupuolijakauma.
Toisaalta sukupuolien kelpoisuus voi vaihdella olosuhtéisø riippuen,la vanhemmat voisivat kasvattaa
kelpoisuuttaan tuottamalla-kulloinkin sitä sukupuolta, jonka odììettavissa oleva kelpoisuus tulisi olemaan
su¡[empi. Viirupöllön pesimämenestys riippuu voimakkaasti myyrien runsauden vaihteluista vuosien vlilillä,
sekä pesinnän aikaisuudesta. Tässä työssä tarkastelin poikueiden sukupuolijakaumia suhteessa ravinnon
måiärään (myyrävuoteen), pesinnän ajoitukseen ja emon ominaisuuksiin. Ennustin koirasvaltaisuuden kasvavan
olosuhteiden heiketessä, eli kun ravinnon määrä vähenee, emon kunto huononee, ja pesintå viivästyy.

Käytössäni oli tiedot 491:n-poikueen sukupuolijakaumista vuosilta lg85-lgg7. osassa poikueita ei ollut
kuoriutumattomia munia tai kuolleisuutta þrimaaripoikueet), osassa oli (sekundaaripoikueet). Olennaista oli,
syntyvätkö epätasaiset jakaumat jo hedelnöityksessä vai vasta poikuevaiheessa kuoltleisuuden seurauksena.
Tästå syystä keskityin vertailemaan primaari- ja sekundaaripoikueiden jakaumia toisiinsa.

Kaikkiaan koiraita tuotettiin yhtä paljon kuin naaraita, mutta vuosien välillä oli huomattavaa vaihtelua.
Primaaripoikueissa ei kuitenkaan ollut vaihtelua myyrävuosien, pesinnän ajoituksen, tai emon kunnon mukana.
Sen sijaan sekundaaripoikueiden jakaumat vaihtelivat etenkin pésinnän ajoituksen ja todennäköisesti myös
myyrävuosien mukana. Koiraiden osuus kasvoi pesinnän viivästyessä. rama¡otrtuitähinnä siiçi, että aikaisissa
poikueissa koirasmunilla oli suurempi todennäköisyys jäädä kuoriutumaua, myöhäisissä poikueissa puolestaan
naarasmunat kuoriutuivat heikommin. Huonoina myyräwosina naaraiden kuoileisuus ruáttoi olla suurempaa
kuin koiraiden (tämä tulos perustui pieneen aineistoon). Tulokset sekundaaripoikueista siis osittain tukivat
ennustetta, jonka mukaan naaraat voivat ainakin munavaiheessa kärsiä huonóista olosuhteista (huono
myyrävuosi ja myöhäinen pesintä) enemmän kuin koiraat. Kuitenkin kuoriuduttuaan molemmat sukupuolet
selviytynevät yhtit hyvin.

Viirupöllö tunnetaan ennestään lajina, joka sopeuttaa pesimäponnistuksensa tarkasti kulloisenkin
ravintotilanteen mukaan. Huonojen vuosien pienet, mèko tasaisen sukupuolijakauman omaavat poikueet
vahvistivat tätä kuvaa' Tulosten perusteella naaraspoikasetkin menesffvàt ylðensa yhta hyvin kuin koiraat
suuremmasta ravinnontarpeesta huolimatta. Tulokset korostivat pesinnän ajoituksen m"ri<ityrtä, koska suurin
osa havaitusta vaihtelusta pohjautuijuuri koiraiden osuuden vuodenaikaisJen kasvuun sekundaaripoikueissa.
Tässä trendissä oli yhteisiä piirteitä joidenkin petolintulajien kanssa, ja vaihtelun evolutiivinen seûtys saattoikin
liittyä paremminkin viirupöllön lajinkehþshistoriaan kuin siihen, ettã vaünø olisi suosinut tietynlaista vaihtelua
poikueiden sukupuolijakaumissa. Tärkein perustelu tlille on se, että koko populaation tasolla 1prim. ¡a set.
poikueet yhdessä) poikueiden jakaumat olivat aina lähes tasaiset. Tyon lopulsi tarkastelin proisimaattisia
mekanismej a, j otka voivat olla sukupuolij akauman vaihtelun tausøila.
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