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As¡mkronisen kuoriutumisen ul-tiniaattisena syynä on pe::inteisesti pidetty olosuÌrtei-siin (rarrintötilanne, preriaatio) nähden oikeata pesyeen
ikärakeruretta. Viime aikaiset pesyekoon vuodenaikaista määräyby:listä
sefvittÊi¡neet tutkimu-lis et viitta¿vat mu¡inta-aikai sen haudonnan ja sen
aj ankohd.asta riippuvan voimi stunj- s en liitt¡ruåin optinaalisen pesyekoon
määräytyniseen, jol-loin asfi.lkronia ofisi enemmänl<in väistämätön seuraus
kuin acì.aptaatio.
Tutkimuksessani pohoin asynkronian kehítystä adaptiivisesti selittä.vien hypoteesien tãinivuutta erääseen viirupölIôpopulaatioon (strix
uralensis) sekä a s¡mkronial kehityshistoriaa yleisesti (ad-aptaatio vai
seuraus).
Selvitin viirupö}löpesyeioen as¡mkronian suu-¡'uuden reng¿istusiiläisten

poikasten siivennittojen perusteella. Vertasin nyôs viirupölIôn

¡ouna-

koon vaihtelua h¡'poteesien ennustej-siin.

Viirupöllöpesyeicien sisäiset ihäerot hasvoivat kailcissa Pes¡rsþs¡tÌr.kissa sekã. pesimäl<auclen edistyessä että pesyekoon kasvaessa, joten tufos vastaa as¡mkronian adaptiivisuu$ta korostavien hy_poteesien ennusteita. Hy¡roteäsien ennusteèt pesinndn osatekijöistä (mn.r. pesäpoikasten
kuolleis.iils ja siihen johta:reet syyt) poikkeavat siinä raiärin viirupölitjliä ire,vaituista, ei;tei yÌrtähään hypo-i;eesia voi suoneatrr tukea.
Vjirupöll-ön mrnakoon pesyeen sisäinen vaihtelu ei vastannut hypoteeunpsteita poikastãn välisen epätasa-anvon lieventäinisestä (muna-

"i"lr kasvu I:o-r.itaa ihåe¡'or: kaswun) tai voimistarnisesta (nirnaJcoon picnenkoon
tymine¡ nopeuttaa nuorir.rnan poikasen raeneht¡uiistä) nünal:oon vaiirtelun
avuffa.

Hauooniapäätöstä on useinmi s sa h;-poteeseis sa tarllast eltu irra.llaan
munien tuoitoon lii'r,tyvistä í¡rsielogi"i"t" kytkennöistä (irau-donnan ;irteys nurrien tuo-i;toon) ja muninta- je ìrautÌonta-ajan prohsinaattisista
reicijöisiä (r-. ravi-ntãtira.nne). T'.rul-ilLau-l;an (I¡alco tinmlncy.lPç) pesyekoon mää.räytyui stä s e lvittäne e'r, tutkimukset vii ttaavat aj anlloirt aan
liiityriän haudonnan voima.ickuuden l:asvun aiheuttavan väistälättönänt
nutta ajanìrohdasta riÍppuva:r as¡m-1.;ronian kaiiçlciin peslrei{oiioiirin. Viiru-pö11öpoikasten kesi.;inäisten ikäerojen kasvu on yÌtteneväinen tuul-ihaukan
trauaorma¡ kehitystä kuvaavien tulosten kanssa. l'iyös nuninnan alkuu¡¡ sekä rnminnan päättyniseen vaÍkuttavat tekijät ovat samalkaltaisia kuin
tuuiihau]<aLIa, joten viirupöI1ijn as¡rrikronia voi s'malLa tàvoin olla
seurausta pesyekoon prohsinaattisesta ilontroflista'
Tämäin tutkinuksen tulokset vahvistavat käsitystä as¡mkroniarì seuraul<se1lisuud.esta, jonka peruss¡Õmä on vuotienaikaisesti optirnaalisen
p e slrekoon mËiãråiytyoinen .
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