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nisäkäspetojen vaikutusta pikkunisákkiüden kannanvarhteluihin pääasiassa Eæläja petqen ravincoanalyysien avulla.

Pohjenm¿¿i¡¿ kerâqvn myyránpyyntiaineiston. petolaskentojen

Tulosten mukaan tintupedot kuiuttivat myyråpopulaatiosa suuremman osan myyrákantojen huippu-

kuin

pohjavuosrna. T¿imà

johuu päàsiassa vaeltavien lintupetqen

keskittvmisestá,

myyráUhenrymäaiueille. Saalisvalikormassa upahnrvat muutokset vaikuttivat sarraan suuntaan: kun
myyrien crheydet váhenivår. vaihtoehtoisen saalün 1mm. päästÌiiset ja pikkulinnut) osuus ravinnossa
kasvoi. $ãmâ tulokset osoittavaL eúå linn¡pedot vaikuttavat usaavasti myyrien kannanvaihteluihin.
Nisakispedoisra ràrkeimmiksi osoirtautuivat pienet nåätáelâimet, kårppâ (iVusæla crminea)ja tumikko

(M' nivalis niuatßl' Myyrâkantqen romahtaessa pellorlla kärpåt sürtvivåt v¡ih¡¡çþ¡oiseen saalüseen
kuten pikkul.innrihin .ja ronün. kun tå:¿s lumrkotla vasralvaa sü¡wmáä ei øiviravinnossa havaimr.
Tämä johnri rodennáköisesu lumikon pienestå koosta. joka rajoitti tat:olla olevan v¡ih¡¡çþ¡6¡t"o
saaliin mââräå. Ainoasraan lum:kolla havaittl.in odoteür aikavüve suhteessa myyrådheyksiin.
Teoreertisesti aikavüve on tárkeå. sillä se lisåå kannanvaihælujen epavakaurta. Kun lumrkkojen
laskennallinen myyránkulu¡us oli suuri. taivisissa myynikannoissa tapahnri selkeâ váhennys talven
arkasa. Vuosrna. jotloiu kulun¡s oli pieni. vastaavaa laskua myyråkannoissa ei h¿varm¡. Kårpâllä
havairnin sâmansuunrainen suhde. mutta se ei ollu¡ tilastollisestt merkttsevâ. Tulokset vahvisavar
aiemmin esiættvå olenuta. erta lumikko otisi tärkein s,vküsyyrä aiheurava penetäin.

Myynen syklinen kannanv¡ihtelu on selvintà pohjorsessa .ja muufiru epäselvemmäksi eteiää kohti.
Eælä-Fennoskandiassa syklisiä kannanvaihteluja

on

saalisuksella

ei ¿5ìinny. L.innrpeojen h¡mrkkoon kohdistamalla

kehir¡Ámämme hypoteesrn mukaan keskeinen merkirys lässå

suhteessa.

Turkimusalueetla toderuin. eCå Linrupedot kuluttivat huomattavan osuuden lum:koista myyräkanmjen
romahdusvaihcessa. Lumikoihin kohdistuva saalisnrs. joka on Keski- ja Eteiä-Fennoskandiassa
voimakkaampaa kuin Poh.¡os-Fennoskandi¿ssa. voi selittåå sen mlksi lumlkot eivät pystv
eiheutrâmaan yhtä syviá ja pitkiä pohjava¡heira my,vnen kannanvaihteluihin kurn pohjoisessa.

eæl¿isså

Saalisn¡s pystvi rajoicanaan voimaklc¡an lajienvälisen kilpailun m¡r,vrillä lyhyihin jaksoihin.

ja

tämå

¡odennäköisesti mahdollisn kilpailevien lajien esünrymisen samoilla peiloilla. Tämá nrlos korosti
perojen merkirysti nyþisen tajinkkauden säilyttãjänå. Saalistuksen zuurta merkitystå korosn myös
se, enå lumikkojen ja lisäånrvvien myynen osuuden vålillä oli selvâ yhæys keváällä ja syksyilå: mitå
enemmdn lumikkoja, sir¡i våhemm¿in lisäåntrrviä myyriä. Tämà vüttaa siihen. eaå myyrät vüvynávät

kun

tisäirnrymistä,

saalüksijounrmrsen

riski on suuri. Vüvásrynyt

liså'Án¡vminen vai.kr¡tta¿

myyrákantojen kasvuvauhtün hid"*tavasti ja lisåå n?iin peojeo vaikunsta saaliskanmihin.

Yhteenvetona voi odeta. enå pedot nàyüàvât olevan sekà tårkern myyrien l¡¡nnanvaihælujen
syklisyynå aiheuüava (pienet nååtåelåimeÐ enå sitji tasoittava (lintupedot, myös isommat
nisäkáspedoc) telqiä. Saalisruksen vorn¡akkaast¿ vail¡utuksest¿ johtueu pedorlla oz'1ttÄÄ olevan tárkeir
rooli n¡rþisen eliöyhæisön ylläpitäjåinå. Tämå johtopaåos korosaa petokanojen suojelun tärke¡rnä.
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