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Tutkin neljän pullonokkadelfiininaaraan (Tursiops truncøtus) poikasenhoitokäytt¿iytymistä l(olmårdenin
eläint¿rhan delfinaariossa. Selvitin naaraiden poikasenhoitokäyttäytymisen välisiä eroja ja poikasenhoidos-
sa esiintyviä vaikeuksia sekä niiden aiheuttajia. Eroavaisuuksien ja vaikeuksien syitä kartoitettaessa oli
tärkeää selvitlåä, onko emon poikasenhoitokäyttäyq¡misen tason ja kokeneisuuden (onko emo ensi kertaa
poikiva eli primiparinen vai aikaisemminkin poikinut eli pluriparinen, sekä onko emolla ollut mahdollisuus
tarkkailla muiden emojen poikasenhoitokäytt¿iytymistä) välillä yhte¡tä, ja mitkä muut tekijät poikasen-

hoitok¿iytt¿iytymiseen vaikuttavat. Emoista 2 oli kokeneita poikasenhoidossa, 2 ensikertalaisia. Poikasen-

hoitokäyttâytymisessä kiinnitin huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: imetyksen laatu, jota kuvaavat
onnistuneiden imetysten prosentuaalinen osuus kaikista imetyksistâ, imetysten keskiarvokestot sekä

imetysfrekvenssi; hengityksen synkronisuus, jota kuvaavat emon ja poikasen sukellusaikojen ia - mäårien

erot; poikasen yksinjättö, eli poikasen yksinjäännin prosentuaalinen määrä kaikista havaintopisteiståi.

Jokaista emo-poikasparia t¿rkkailttin 24 tuntia vuorokaudessa viikon ajan poikasen synqamästä.Analysoin-

nissa käytin lGuskalin-Wallisin yksisuuntaista varianssianaþsiâ ja parittaisia vertailuja emojen välisten
erojen paikantamiseksi, sekä Spearmanin korrelaatiotestiä tapahtumien ja ajan välisen yhteyden löytämi-
seksi. Imetysfrels/enssin osalt¿ Lotty erosi muista emoista, imetyskeston ja onnistuneiden imetysten osalta

puolestaan Nephele erosi toisista emoista. Hengityksen synkronisuudessa ja poikasen yksinjätön määrissä

Lottylla oli eniten eroavaisuuksia muihin emoihin nåhden; sillä oli vaikeuksia kaikissa poikasenhoitoon
liittyvissä asioissa poikasen ensimmäisinä elinpäivinä. Lottyn ja muiden naaraiden välisiä eroavaisuuksia

lisää se, että primiparisella Lottylla ei ollut alussa mielenkiintoa poikastaan kohtaan lainkaan, jolloin
pluriparinen Vicþ toimi poikasenhoitajana, ns. auntiena.Tällainen alloparentaalinen käyttäytyminen on

normaalia monilla merinisäkäslajeilla. Vicþn oman poikasen hoito oli emoista parhainta kaikilla osa-

alueilla: onnistuneiden imetysten suhteellinen määrä kasvoi, imetykset pitenivät ja harvenivat ajan myötä,

sukellusajoissa ja määrissä ei ollut suuria eroja emon ja poikasen välillä, emo oli tiiviisti poikasensa kanssa

ja poikasen karatessa se rankaisi sitil. Nephelen poikasenhoito-ongelmat keskit$ivät imetykseen; imetysfre-
kvenssi oli alhainen ja onnistuneita imetyksiä suhteessa kaikkiin imetyksiin oli vähän. Tähän vaikutti
toisten naaraiden häiritsevä kayn:lytyminen. Sukellusarvoista ja yksinjätön määristä kuitenkin ilmeni, että
Nephele pysty huolehtimaan poikasestaan muiden naaraiden häirinnästä huolimatta. Delphin imetyksen
laatu heikkeni ajan myötä, mikä todennåiköisesti johtui maidontuotannon niukkuudesta. Tämä puolestaan
johti poikasen sairastumiseen myöhemmin. IGikki seikat huomioon ottaen kokeneiden emojen poikasen-

hoito oli laadultaan kokemattomia parempaa. Ongelmia esiintyi erityisesti imetyksessä; maidontuotantoa
säätelevien hormonien (prolaktiini, luteinisoiva hormoni) tasolla on mitå ilmeisimmin huomattavan tärkeä

vaikutus maidontuotantoon ja täten imetyksen laatuun; tämän tueksi tawitaan kuitenkin tarkempaa
fysiologista tutkimusta. Myöskilän emon ja poikasen vålinen side ei ollut kokemattomilla emoilla niin vahva

kuin Èokeneilla emoilla. Nephelen tapaus osoitti, että emoien dominanssihierarkinen status yhdessä

kokemuksen kanssa voi vaikuttaa ongelmien esiintymiseen poikasenhoidossa; dominoiva ia kokenut naaras

saattaa olla häiriöksi juuri poikasen saaneelle alempiarvoiselle naaraalle.
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