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töyhtöhyyppä, maanviljelYs, säätekijät, predaatio' pesinristulos' pesükorlti

Vüme vuosþmmenten aikana tapahttureet muutokset maanviljelyssä ovat johtaneet

töyhtöhyypän(Vanellus vanellus) ¡rcsinrismenestyksen huononttrmiscen ja populaatioi-

.f* pi"nã"ty-iseen Euroopan pellòilla. Tutkin tässä työssä töyhtöhrypän pesimäbio-

logiaa Suomcssa ja erityisåsti maataloutJenja säütekijoiden vaitutuksia siihen- "tutki-

mísaineistona küytin li"trittgin yliopiston cläinmuseon pesåikorttcj a (2238 kpl) vuosilta

lg34-lgg¿.TciyhlOhyypün pðsimistulosta arvioitiin Mayficldin menetolmällü.

'Iöyhtöhyypän kolmc suosituinta pesimäympäristöä olivat pclto (76% ¡rcsistä), ranta

(liqsekä avosu o (3W. Su*rin ãsa peltopesistä oli viljag,lblla (50%o) ja laitunrella

egr/ù. Viimeisten 39 woden aikana (1g54-lgg}) mturinnan kcskimäarainen aloittrs-

À¡ontotto on siirtynyt koko Suomessa noin I vrk:tta nryöhcmpään (Keski-Suomossa

jåpa l2 rrrk). Muualia, paitsi Sisåi-Stromessa, såiåltekijÖillä oli vaikutusta muninnan

ä;äit.rtr""rr. Etelä- ja Lansi-Suolrlessri hulrtikuun alun vesisatcet aikaistivat tuunintaa.

I;ohiois-Suonlessâ huhtikirun pnolcnvåilin lumisatcct rrryölúistyftivüt munintua. kun taas

¡uhtil.ruu¡r lopun vesisateet ja korkea kcskilümpötila aikaistivat sitä. TÖyhtÖhyypän

keskimÈiüräùren pesyekototti 4 mr¡r¡a¿ (l-6). Pesyekoko ei vaihdellut muninnan aloi-

tusajankohdurr rrinkoutt, eikä sen nrukaan, oliko pesål intensiiviscsti viljclivllä pellolia

vai Laitu¡nella. Keskimäåiräinen haudonta-aika oli 24 wk (vaihteluvüli l3-33 rrk). -l\t-

losten mukaa¡ våihintåitin joka 5. töyhtohyypän pesii trùoutui. 'l?irlccinnnät svyt pcsätu-

hoihin olivât maorrtiljell¡ Qz%tuhoutur:¡sista pesistä)' predaatio ('l3Vu¡, pesåùr hvlkays

(l0Zo) ja sriåtekijät dVai. Þesimistulos oli porempi luonnorunukaisissa ympåiristöissåi

t<uin ¡rcttotla. feltonpientareella ja laitumeila pesün selviytynristoclcnnäköisyydet olivat

suuremmat kuin viljà-. rypsi- taitrytatytta pellolla. Kahrjen viime vuosiþmmenen ai-

kana pesimistulos viljapellolla on selvüsti huonontunut, kun taas laitwnclla se on pysy-

n¡ e,rnallaan. Laidunten vühcntymisen takia suÌ¡ren osan laiclurpcsijöistä on tåiytynyt

,iirtya pesimään viljapelloille. Pohjois-suoruea lukuunottamatta sÉiåitekijÖillåi oli aina-

kin vålillisu vaikutusìa pesimistulokseen. Etelä-Suomcsss huhtikuun puolenvälin nrn-

saat sateet ja Länsi-suomefis& hulrtikuun lopun sateet huononsivat pesimisttrlosta- Sisü-

Suonressa huhtikuun lgpun alhaincn keskilemptttila ja touktrkuun prmlenvåilinkorkea

keskilampotila johtivat myos pcsimistulokscn huonontumisccn. Kyseiset säätekijät vai-

kuttavat tcxJennâkoisesti maanviljelystoimien ajoittumiseen, ja sitä kautttt töyhtölryypiin

¡lesimistulokseen.

Pesäkorttiaineistoon liittyyjoukko vir[elehteiø. Esim. töyhtrShyypün pcsåin tcxlellinen

tuhoutunris-prosentti ottiåã"ntuiköisesti vielâ stturcmpi kuin 20o/o.T'änlâ'johtuu siiui'

että onnistunect pesät löytyvät todcnnäköisemnrin kuin epåiorurislunect, nrikä keinote-

koisesti nostaa pesäkorttiaineistossa pesimistuloksen arviota.

retola - upp9rfle.
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