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Tutkimusalueeni Kilpisjärvi ja Skibotn sijaitsevat kirjosiepon levinneisyyden pohjoisrajalla Pohjois-
Fennoskandiassa. Kilpisjärvi kuuluu subarktiseen tunturikoivuvyöhykkeeseen, kun laas Skibotnin leudohkossa
ilmastossa (35 km Kilpisjåirveltli pohjoiseen) kasvaa melko tuott¿via måinty- ja sekametsiä.

Pohjoisessa såilin vaihælut ovat suuria ja ennustamattomia. Pesimäkausi on lyhyt, ja linnrrjen on
aloiteuava pesintänsä kylmässä sä?issä. Pohjoisen ankarissa oloissa monien lintulajien pesimätulos on huono.

Kirjosiepon pesyekoko on suurempi ja pesimåimenestys parempi lehtimetsZissä kuin havumetsässä.

Pesimätulosero johtuu ravinnon måüiråin vaihtelusta. Ravinnon måüi¡åin voi olettaa vaihtelevan metsän
tuottåvuuden mukaan, joten ravinnon määråin tulisi vaikuttaa myös erilaisten havu- ja lehtimetsienkin välillä.

Hypoæesini mukaan ilmaston ankaruus voisi pienentää habitaattien välist2i pesimätuloseroa kahden
mekanismin kautta. Ensiksikin muninta-ajan hetkellisten hyvin kylmien säiden takia linnut voivat joutua
keskeyttämZi2in muninnan metsän laadusta huolimatta. Toiseksi kylmät säät pesäpoikasaikana voivat tuhot¿
kokonaisia pesyeitli tasaisesti eri metsissä, jolloin metsien välinen pesimätulos keskim¿ifin pienenee.

Tutkimuksessani selvitän, onko pesimätuloksessa eroa erilaisissa metsissã Kilpisjärvellä ja Skibotnissa.
Kilpisj2irvellä metsät jakautuvat karuun ja rehevåüin koivikkoon, Skibotnissa karuun måinnikköön ja rehevään
seka- ja lehtimetsään. Odotuksena on, eüä rehevät metsät olisivat karuja parempia pesimäympäristd¡iä.
Hypoteesiani testaan alueinain tarkastelemalla, pienenevätkö pesimiltuloserot pesimävuoden kylmentyessä.

Tutkimuksessani on aineistoa vuosilta 1987-1993. Kirjosieppoja pesi Kilpisjärvellä vuosittain2542
paria ja Skibotnissa 4l-77 paria. Yhteensä pesintöjä oli Kilpisjlirvellä 301 ja Skibornissa 413.

Muninta alkoi Kilpisjåirvellä keskimåiZirin 13.6. ja Skibotnissa 7.6. Pesyekoko oli Skibotnissa 0.8 mun¿ur

suurempi kuin Kilpisj2irvellä fteskiarvot 6.3 ja 5.5). Læntopoikasten mlüirä oli Skibotnissa 4.5 ja Kilpisj2irvellä
3.8 poikastaþesä.

Skibotnissa pesyekoko oli rehevässä metsässä suurempi kuin karussa metsässä. Rehevåissä metsåissä

pesyekoon keskiarvo oli 6.4, karussa mets¿¡ssä 6.2. Pesyekoossa näyuäisi olevan eroa kylminä mutta ei
lämpiminä vuosina.

Lentopoikasprosentti oli molemmilla alueilla parempi karussa kuin rehevässä metsässä.

læntopoikastuono oli Kilpisjärvellä 0.6 poikasta/Resä parempi karussa kuin rehevlissä metslissä (petotuhot
eivät. mukana). Skibotnissa ero oli vasúaavasti 0.3 poikasta/nesä. Erot lentopoikasprosenteissa ja -tuotoissa

aiheutuivat sütä, emä rehevissä metsissä kokonaisia pesyeitli tuhoutui enemmän kuin karuissa metsissä
(peromhot eivät mukana).

Tulokset eivät tukeneet rehevän metslin paremmuutta kuin Skibotnin pesyekoossa. Karujen metsien
paremmuus pesäpoikasaikana johtunee siitä, että ravinnon hakemiseen maasta karujen metsien
varpukasvillisuus soveltuu paremmin kuin rehevien metsien heinikko. Eri habitaattitutkimuksissa saadut

erilaiset tulokset voivat siten johtua siitä, eúei habitaateista osata tutkia lintujen kannalta tärkeitli
ominaisuuksia.

Hypoteesini kumpikaan mekanismi ei saanut tukea. Skibornin pesyekokoeron riippuvuus ilmaston
ankaruudesta oli piünvastainen kuin hypoteesini ennusti. Peslipoikasaikana kokonaisia pesyeitZi (petotuhot

eivät mukana) tuhoutui enemmän rehevässä kuin ka¡ussa metsässä, joten pesien tuhoutuminen ei ollut tasaista

eri habitaateissa.
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