
Yltiön mamma in memonam 
eli viirupöllönaaraaseen D-21037 ja sen jälkeläisiin 
liittyviä muistikuvia 
PERTTI SAUROLA 

Lintumiehessä viime keväänä julkais
tuun ikäennätysluetteloon (SAuROLA 
1980) tehtiin vielä taittovedosvaiheessa 
toistaiseksi vanhimman viirupöllön 
tietoihin korjaus. Viirupöllönaaraan 
D-21037 viimeisin kontrollipäivä 29. 
5.1979 muutettiin kuolinpäiväksi 10.4. 
1980. Mainitun viirupöllönaaraan 
kanssa ehdin olla lähemmin tuttu jo 
vähintään kahdentoista vuoden ajan. 
Jo 1970 luvun alussa, lähestyessään 
kymmenen vuoden kunnioitettavaa 
ikää naaras D-21037 tuli viirupöllö
tutkimukseni keulakuvaksi ja ristittiin 
pesäpaikan mukaan varsin epätieteel
lisesti ''Yltiön mammaksi''. 

Vaikka tutkimuksen pitäisi olla kyl
män asiallista ja vapaata kaikista tun
nevärähtelyistä, tunnustan avoimesti 
yllättäneeni itseni joka kevättalvi 
pohdiskelemasta, että "vieläköhän 
Mammamme on selvinnyt". Kevään en
simmäisellä pönttökierroksella j änni
tys sitten purkaantui iloiseen jälleen
näkemiseen tai joskus pettymykseen 
pesinnän välivuoden asuttua kohdalle. 
Viime vuosina alkoi jo tuntua siltä, 
että tutkijat tulevat vaihtumaan, mut
ta Yltiön mamma pysyy. Kun Seppo 
Savikumpu viime huhtikuun 11. päi
v~nä !oi __ Eläinmuseolle edellisenä yö
na Palkaneen Saukon talon pihalle 
riutuneen viirupöllön D-21037 vain 
560 grammaa painaneen ruhon, muuttui 
naiivi hassuttelu Yltiön mammasta 
hetkessä historiaksi. 

Tämä kirjoitelma sisältää joukon 
muistikuvia ja tietoja, jotka joko suo
raan tai mutkan kautta liittyvät ky
seiseen viirupöllöyksilöön tai sen en
simmäisen polven jälkeläisiin. 

Suomen eniten riepoteltu lintu 

Viirupöllö D-21037 joutui varmasti 
olemaan elämänsä aikana enemmän 
ihmisen ihmeteltävänä ja vanutelta
vana kuin mikään muu luonnonvarai
nen suomalainen lintuyksilö. Sille siu
naantui useita kansainvälisiä ja kan-
sallisia edustustehtäviä, joista tär-
keimpinä mainittakoon molemmat 
Suomessa pidetyt eestiläis-suomalaiset 
ornitologikongressit 1970 ja 1976, se
kä lukuisat Helsingin yliopiston eläin
ekologian kurssien. "Hämeen ret~ 
keilyt", kuva 1. Kärsivällisesti ja 
arvokkaasti Mamma aina selvisi de
monstraatiotilaisuuksista, joita pidet
tiin milloin kumisaappaissa, milloin 
pikkukengissä ja nailonsukissa pesä
paikalle rämpineille joukoille. Ker
taakaan näistä intimiteettisuojaa lou
kanneista vierailukäynneistä ei näyt
tänyt aiheutuneen vakavampaa häi
riötä Mammalle tai sen perheelle. 

Huippuvuoden 1962 poikanen 

Yltiön mamma syntyi "ylivoimaisesti 
parhaana petolintujen lisääntymisvuo
tena" 1962 (LINKOLA & MYLLYMÄKI 
1969), melko tarkkaan 17. toukokuu
ta, jolloin Pentti Linkola totesi Tyr
vännön Haukilan viirupöllöpöntös
sään kolme vastakuoriutunutta poikas
ta ja kaksi munaa. Tuleva paraati
pöllö nimettiin D-21037 :ksi enteellisen 
juhlallisesti kesäkuun neljäntenä, Suo
men paraatipäivänä. 

Pesintä eri vuosina 
Ensimmäisen varman kontaktin Yltiön 
mammaan sain vasta keväällä 1968. 
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KuvA 1. Pääosissa Yltiön mamma ja kirjoittaja. Sivuosissa mm Esko Joutsamo ja Heino 
Veroman. 

FIG l. Starring Yltiön mamma and the aut!tor. Atso starring Eslw ]outsamo and Heino 
Veroman. 

Kerron kuitenkin myös kahdesta ai
kaisemmasta käynnistä Yltiön revii
rillä, koska juuri ne olivat tärkeitä 
virikkeitä viirupöllötutkimusteni alku
vaiheessa. 

Kesäkuussa 1964 Pentti Linkola, va
paaehtoisen verenluovutuksen vastus
taja, pyysi minua rengastamaan Yl
tiön vanhaan kanahaukanpesään aset
tuneen viirupöllön poikaset. Tuohon 
aikaan harrastamieni naurulokki
rengastusten välipalaksi tullut mielui
nen tehtävä muuttui kuitenkin mur
henäytelmäksi. Pesässä oli vain yksi, 
ehkä kolmiviikkoinen poikanen, joka 
tavoitteluyritysteni seurauksena ryn
täsi tuohduksissaan ensin pesän reu
nalle, hyppäsi sitten alas 15 metrin 

korkeudella oksattomassa koivussa 
olleesta pesästään, putosi pehmeässä 
sammalikossa lojuneen puunrungon 
päälle - ja kuoli. Masentuneena ja 
mahdollisia virheliikkeitäni pohdis
kellen vein kuolleen poikasen Eläin
museon kokoelmiin. 

Vuonna 1965 pesintä Yltiössä Lin
kolan mukaan epäonnistui ja vuodelta 
1966 tiedot puuttuvat. Kesällä 1967 
Linkola oli taas löytänyt Yltiöstä vii
rupöllönpesän, tällä kertaa kanahau
kanpesästä männyssä ja pyysi minua 
jälleen hoitamaan poikasten rengas
tuksen. Tämäkin käynti Yltiössä oli 
murheellinen, sillä molemmat poikaset 
olivat omia aikoj aan pudonneet tai 
hypänneet liian aikaisin pesästä. Toi-



nen poikasista oli selvinnyt ilmalen
nosta elävänä, mutta toinen virui kuol
leena pesäpuun juurella. 

Olin jo syksyllä 1965 päättänyt 
viettää vastedes toukokuutkin Suomen
lahden ulkosaariston muutonseuraus
kivien asemesta Hämeen kesämaise
missani ja liittynyt hämäläisten pöl
lönviljelijöiden joukkoon, alkuun to
sin vain kolmenkymmenen pöntön pa
noksella. Yltiön tapahtumissa koin 
omakohtaisesti, että viirupöllö on huo
nosti sopeutunut pesimään vanhassa 
haukanpesässä, jonka se talousmetsäs
sä on joutunut hyväksymään pesäpai
kakseen isojen kalojen ja savupiippu
kelojen puutteen vuoksi. Oli siis paitsi 
hauskaa, myös luonnonsuojelullisesti 
perusteltua ryhtyä rakentamaan tehok
kaasti viirupöllönpönttöjä Hämeen 
metsiin. Heti perään on kuitenkin var
muuden vuoksi korostettava, että nyt, 
15 vuoden kuluttua tilanne on toinen. 
Lähes kaikkialla Etelä-Suomessa pöl
lönpönttöverkosto on riittävän tiheä 
ja pöllöjen pesintää seurataan tarkasti 
vuodesta toiseen. Toisin sanoen pöl
lönpönttöjen virittely, jota harraste
taan ottamatta ensin yhteyttä paikalli
seen lintutieteelliseen yhdistykseen, ei 
tuota iloa pöllöille, mutta saattaa tuot
taa harmia pöllöjen tutkijoille. 

Syksyllä 1967 olin vienyt isosta Al
kon viinapullolaatikosta tekemäni pön
tön Yltiön vanhan kanahaukanrovion 
lähistölle. Keväällä 1968 rengasti n 
pö_ntöstä . kol1;;_e komeata poikasta ja 
sam ens1mrna1sen hyvän viirupöllö
kontrollini: naaras D-21037, Linkolan 
kuusi vuotta aikaisemmin Haukilassa 
(kolmen kilometrin päässä) rengasta
ma pesäpoikanen! 

Tästä ''virallisesta'' ensitapaamises
tani Yltiön mamman kanssa ei pääs
säni eikä havaintovihossani ole säily
nyt minkäänlaisia muistikuvia. Sen 
sijaan vuoden 1967 käyntini Yltiössä, 
uskoakseni ensimmäinen todellinen , 
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vaikkakaan ei todistettu tapaamisem
me (vuoden 1964 naaras ei nimittäin 
pelkurimaisen käyttäytymisensä vuok
si muistuttanut lainkaan Mammaa) 
tulee taatusti muistakin kuin jo edellä 
kerrotuista syistä pysymään aina mie~ 
lessäni. Sain nimittäin silloin tähän
astisen viirupöllöilijäurani pahimman 
selkäsaunan. Keskikouluaikaan kasva
misenvaraa ostettu, edelleen pari nu
meroa liian iso lippalakki ja ohut ano
rakki ainoina naurettavina suojava
rusteinani yritin sinnikkäästi rengastaa 
pesäpuun alta löytyneen poikasen, vaik
ka sananmukaisesti sanoinkuvaamatR 
toman raivokas naaras piti koko 
ajan nenäni sammalikossa, repi selR 
käni eikä välittänyt vähäkään vii
rupöllönrengastusta seuraamaan pääs
seiden vaimoni ja äitini hysteerisestä 
itkusta. Päätin viedä poikasen vielä 
takaisin pesään, mutta tuuma onnistui 
vasta seuraavana päivänä tultuani 
uudelleen paikalle nahkatakissa ja 
tukeva pahvilaatikko päässäni. Tästä 
alkoi kohdallani viirupöllösuojusten tuo
tekehittely, joka päätyi mielestäni ai
noaan oikeaan: niskasuojuksella jatket
tuun karvalakkiin ja pleksiseen silmä
suojukseen. Kypärää en viirupöllön tur
vallisuuden vuoksi ole koskaan edes ko
keillut. 

Kuvaamani löylytys ei suinkaan jää
nyt viimeiseksi, minkä Mamma minul
le antoi. Aina kun se oli vapaana pön
tön ulkopuolella pesälle kiipeävän pää 
tömisi ja veri valui. Onneksi Mamma 
ei vaivautunut yleensä lähtemään lain
kaan pois pöntöstään, se vain kurkki 
rauhallisesti toisella silmällään lento
aukosta, mitä milloinkin oli tapahtu
maassa. 

Vaikka Yltiön mamman ei tarvinnut
kaan vuodesta 1968 lähtien enää asua 
haukanpesässä, se joutui kuitenkin 
edelleen kouriintuntuvasti kokemaan 
asuvansa talousmetsässä. Sen pesä
paikka oli jo aikaisemminkin käsitelty, 
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mutta talven 71/72 hakkuu puhdisti 
pönttökuusen lähiympäristön ja jätti 
sen erilleen muutaman kymmenen 
metrin päähän samankokoisista puista. 
Kesä 1972 meni vielä hyvin, mutta 
maaliskuussa 1973 totesin Yltiön mam
man pesäpuun kaatuneen talven myrs
kyssä. Ripustin heti uuden pöntön vii
denkymmenen metrin päähän, viimei
simmältä hakkuulta säästyneen kapean 
kuusivyön kärkeen. Keväästä 197 4 
lähtien mamma pesi uudessa pöntössä, 
kunnes tämäkin puu taittui. Koska olin 
korjannut myös alkuperäisen pöntön 
ja nostanut sen varapöntöksi lähipuu
hun, Mamma ei täl1ä kertaa jäänyt 
asunnottomaksi. Aivan kuin ennakoi
den reviirinsä tulevan kehityksen, 

TAULUKKO l. Viirupöllönaaraan D-21037 
vuotuinen pesimistulos ja pesinnän ajankohta. 
O=munittu, mutta ei poikasia lentoOn + =ej 
munittu, pöntössä selvät asumisen merkit, ?=ei 
tietoa pesinnästä. 

TABLE 1. Ncsting data of Strix uralcnsis 
fcmalc D-21037. O=cggs laid, no flcdglings; 
+=no cggs laid, but occu/mtion of the ncst 
verif~cd; ?=no data about fJossiblc breeding 
(neslmg tree was fallcn down during tlw 
winter}. 

vuosi 
year 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

poikasia 
lentoon 

nmnbcr af 
/ledglings 

3 
3 
3 
+ 
1 
? 
2 
3 
2 
0 
3 
1 

vanhimman 
poikasen 
arvioitu 

kuoritumispäivä 
hatching date 
of lhe first 

young 

28.4. 
28.4. 

3.5. 

9.5. 

4.5. 
27.4. 
18.5. 

9.5. 
13.5. 

Mamma siirtyi keväällä 1979 puoli
soineen puolentoista kilometrin päähän 
naapurireviirille, joka jo muutaman 
vuoden ajan oli ollut autiona. Touko
kuussa 1980 Yltiön pesäpaika!ta tar
vittiin nimittäin viimeisetkin puut, 
pönttöpuu mukaanluettuna, elinta
somme ylläpitoon. Kuukautta Mam
man jälkeen siirtyi siis myös Yltiön 
viirupöllöreviiri ainakin lähivuosi
kymmenien ajaksi historiaan. 
1 Yltiön mamman pesimistulos ja pe
sinnän ajankohta eri vuosina selviävät 
taulukosta 1. Vuosi 1971 oli Hämeen 
pöllöillä lähes täydellinen väliinjättö
vuosi ja silloin Mammakin jätti pesi
mättä. Vuosi 1973 oli taas jakson pa
ras pöllövuosi, mutta Mamman pesä
puu oli kaatunut, eikä vaihtopesää 
löytynyt. Keväällä 1977 löysin Yltiön 
pöntöstä vain rikkinäiset munankuo
ret. Kävin pöntöllä kuitenkin uudes
taan ja tapasin Mamman silloin hau
tomassa kahta munaa, joten se oli il
meisesti muninut uusintapesyeen, joka 
kui lenkin sekin myöhemmin tuhoutui. 
Koska Mamma varsin todennäköisesti 
aloitti pesintänsä jo ennen vuotta 1968 

ja pesi myös huippuvuotena 1973, sen 
lentokykyisiksi tuottamien poikasten 
kokonaismäärä lienee noin 25-30. 

Poikasten myöhemmät vaiheet 

Vuosina 1968-1979 kaikkiaan kaksi
kymmentäyksi Yltiön mamman poi
kasta sai alumiinirenkaan jalkaansa. 
Näistä on tähän mennessä tavattu pe
sästä lähdön jälkeen seuraavat yhdek
san. 

D-29380 oli vuoden 1968 poikanen, 
josta saatiin seuraava Eero Naula
pään kirjoittama viesti jo 13.4.1969: 
"Viime yönä kello 10 pöllö teki itse
murhan Luopioisten Sähkön Miemoi
lan pylväsmuuntajan päällä korkeajan
nitejohdoissa. Samalla paloi pahoin 



itse ja poltti kolme korkeajännitesula
ketta. Aiheutti vikareissun." 

D-29381 selvisi pöllöille melko tyy
pillisen kohtalon saanutta sisarustaan pa
remmin nuoruusvuosistaan. Se kontrol
loitiin Hämeenlinnan Kankaisten jo vuo
desta 1963 lähtien asuttuna olleelta re
viiriltä keväällä 1980, jolloin Juhani Koi
vun ja kumppaneiden viirupöllöviljel
män koiraita vasta ryhdyttiin pyydys
tämään . . 

D-29382, kolmas vuoden 1968 poi
kasista kontrolloitiin pesivänä koiraa
na ensimmäistä kertaa 12.6.1977 Pent
ti Linkolan "omistamalla" Sääksmäen 
Viranmaan reviirillä dramaattisten 
vaiheiden jälkeen. Koiraspyynnin ta
kia kiinniotettu ensimmäistä vuotta 
pesivä nelivuotias Hauhon Porsoossa 
syntynyt tomera naaras D-52129 kuoli 
vaimoni käsiin aivan ilmeisen lämpö
halvauksen saaneena. Linnulle tehtiin 
pyynnöstäni perusteellinen ruumiin
avaus Valtion Eläinlääketieteen laitok
sella, jonka tuloksena muut periaat
teessa mahdolliset kuolinsyyt voitiin 
sull,ea pois. Mainitun naaraan pyydys
täminen ja käsittely tapahtuivat täsmäl
leen samoin kuin kymmeniä kertoja aikai
semmin muiden naaraiden kohdalla. Ainoa 
erikoisuus oli lämpötila, joka tuona päi
vänä vielä klo 17 .20 oli poikkeukselli
sen korkea. On siis mahdollista, että 
viirupöllö on huonosti sopeutunut kes
tämään korkeita lämpötiloja ja että 
naaraan D-52129 sietoraja ylittyi, kun 
se joutui aktiiviseen toimintaan ja 
vangiksi poikkeuksellisen kuumana 
päivänä. Edelleen, jos tämän odotta
mattoman onnettomuuden innoitta
mana antaa ajatuksensa vapaasti len
tää, voi ainakin kysyä, mikä osuus 
lämpötilalla on viirupöllön esiinty
misalueen etelärajan määräytymises
sä. Viirupöllöhän näyttää Suomessa 
menestyvän mitä erilaisimmissa bio
,toopeissa hakkuuaukioilta kartanon
puistoihin, mutta eteläisemmässä Eu-
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roopassa sitä esiintyy vain Puolan ja 
T.Sekkoslovakian vuoristometsissä. 

Onnettomuus oli hyvä esimerkki sii
tä, kuinka lintujen pyydystämistä ja 
käsittelyä ei voida koskaan tehdä liian 
varovaisesti. Aina joskus tulee eteen 
odottamattomia tilanteita, eikä onnet
tomuuksia voida kokonaan välttää. 
"Yritys-erehdys-oivallus" -tapahtuma
ketju on yleensä kaiken inhimillisen 
toiminnan peruslähtökohta. Lintujen 
tutkimisessa ei ole mielestäni väärin 
"yrittää", mutta on tuomittavaa, jos 
"erehdyksen" tapahtuessa ei yritä "oi
valtaa" ja toimia siten, että jatkossa 
ei samoja erehdyksiä enää tule. On
nettomuuksista on siis opittava ja ope
tettava myös muita. 

Leskeksi jäänyt koiras D-29382 sel
visi hyvin kahden kolmiviikkoisen poi
kasen yksinhuoltajana. Vain ensim
mäisenä aamuna jouduin paloittele
maan koskemattomana pöntön pohjal
la lojuneen lehtokurpan poikasen näl
käisille orvoille. Sen jälkeen ne sel
visivät saaliin repimisestä omin avuin 
ja lähtivät pesästä hyväkuntoisina. 
Seuraavana keväänä D-29382 oli hu
huillut puolisokseen naapurirevmrn 
naaraan, joka ilmeisesti myös oli me
nettänyt puolisonsa. 

D-40682, vuoden 1969 poikanen, on 
ainoa Yltiön mamman jälkeläisistä, 
joka on myöhemmin tavattu sukukyp
sänä naamana. Tämä Hauhon Korpi
Lauriin asettunut pöllö muni vuosina 
1972-1978 joka kevät, yhteensä 19 
munaa (2, 3, 3, 3, 2, 3, 3). Se myös 
hautoi niitä sinnikkäästi vähintään 
normaalin ajan, mutta kertaakaan 
munista ei kuoriutunut poikasia. Joi
nakin vuosina olin jo varma, että 
Korpi-Laurin maho mätänee pönttöön
sä pitkään yli ajan haudottujen he
delmättömien muniensa päälle. Sen 
hautomislaikku näytti tulehtuneelta ja 
löyhkäsi ällöttävästi. Vuonna 1978 D
~0682 yllätettiin toukokuun alussa kai-
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kessa rauhassa paistattelemassa päivää 
lentoaukolla, vaikka pöntössä oli kol
me haaleata munaa, joita sen olisi laji
kumppaniensa tapaan pitänyt tiiviisti 
hautoa. Ristimme korpilaurilaisen tuol
loin "Tuulettajaksi", sillä uskoimme 
sen vihdoin oivaltaneen, että hautoma
laikun happanemista voi ehkä hidas
taa, kun välillä muistaa vähän tuu
lettaa. 

Vuonna 1979 Tuulettaja ei edes 
muninut ja luulin sen reviirin vihdoin 
vapautuneen j allekin nuorelle, reser
vissä vuoroaan odottaneelle viirupöl
lönaaraalle. Kuluvan vuoden huhti
kuun puolivälissä löysin kuitenkin 
Tuulettajan jälleen, tällä kertaa yllät
täen naapurireviiriltä Jänisleirinmäel
tä löhöämässä kahden munan päällä. 
Kävin paikalla uudestaan vasta run
saan kuukauden kuluttua varautunee
na vain punnitsemaan puoliksi mä
däntyneen onnettoman pöllönaaraan. 
Niinpä en ollut uskoa korviani, kun 
pöntöstä kuuluikin jo kiivetessä kol
men linnun ponteva naputus. Tuulet
taja oli saanut ensimmäiset poikasensa 
11-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi. 

Tuulettajan puolisoksi paljastui vii
sivuotias Hämeenlinnassa syntynyt koi
ras D-59091, joka jo vuonna 1978 
hallitsi ko reviiriä itseään kahta vuot
ta vanhemman, myös Hämeenlinnassa 
syntyneen naaraan D-51578 kanssa. 
Vuonna 1979 mainittu naaras oli siir
tynyt pesimään kolmen kilometrin pää
hän Vanajanselän rantalehdossa ole
vaan Juhani Lokin pihapönttöön yh
dessä Hauhon Kokkilassa vuonna 1977 
syntyneen koiraan D-66440 kanssa. 
Jänisleirimäen pöntöllä oli vain käyn
nin merkit ja koiraan D-59091 uskot
tiin kuolleen. Näin ei siis kuitenkaan 
ollut tapahtunut, vaan viime vuonna 
lehdelle soittelemaan jätetty D-59091 
solmi hedelmällisen liiton naapurirevii
rin mahaksi leimatun Tuulettajan kans
sa. Näin tuli todetuksi ensimmäistä ker-

taa viirupöllöjen maailmassa ilmeisesti 
sangen harvinainen tapahtuma - avio
ero. Syitä tähän avioeroon on ulkopuo
lisen vaikeata edes arvailla. Ainakaan 
kyseessä ei ollut pesinnän epäonnistu
minen, jonka esimerkiksi CouLSON 

(1972) on todennut pikkukajavalla li
säävän avioeron todennäköisyyttä) sil
lä parin D-59091/D-51578 pesintä vuon
na 1978 sujui poikasten lentoonlähtöön 
saakka onnellisesti. 

D-40683, Tuulettajan veljen, sain 
epäonnen vuoksi vasta vuosina 1978 
ja 1979 kontrolloiduksi jo vuodesta 
1972 asuttuna olleelta Pälkäneen Jytin 
reviiriltä, joka sijaitsee vain neljän 
kilometrin päässä Yltiöstä. Lintu saat
taa hyvinkin olla hengissä edelleenkin, 
sillä keväällä 1980 pesä tuhoutui poi
kasten ollessa aivan pieniä, eikä koi
raspyyntiin päästy Jytissä lainkaan. 

D-40684, kolmas vuoden 1969 poika
sista, joutui jo ensimmäisenä syksy
nään hauholaisen preparaattori Ylhäi
sen työpöydälle. Opettaja Matti Tuo
mi oli löytänyt pöllön kuolleena 6.9. 
1969 aamulla Hämeenlinnan Tuomelan 
kansakoulun seinänvierustalta ulkonai
sesti täysin vaurioitumattomana. Pöllö 
on täytettynä Tuomelan koululla ja 
sen on Ylhäinen merkinnyt naaraaksi. 

D-47315, vuoden 1972 ainoan poika
sen, kontrolloin pesivänä koiraana vuo
sina 1974-1975 ja 1977 Hauhon Pals
sarissa. Vuonna 1978 pesintä epäonnis
tui ja keväällä 1979 oli toinen koiras 
tullut todennäköisesti kuolleen D-47315:n 
tilalle peräti kahdeksan kilometrin päässä 
olevalta Hauhon Ellilän reviiriltä. 

D-53335, toisen vuoden 197 4 kah
desta poikasesta, kontrolloin koiraana 
Hauhon Porsoon pesällä vuosina 1977 
ja 1978. Porsoon naaras on ollut vuo
desta 1972 lähtien koko ajan sama, 
Teurosta. Alkuun se eleli Hauhon 
kevään 1968 poikasen Tuuloksen 
Korpi-Laurista kotoisin olleen ikäto
verinsa kanssa, ja viime vuodesta läh-
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KuvA 2. Viirupöllö D-21037:n poikasista saa
tujen rengaslöytöjen suunta ja etäisyys rengas~ 
tuspaikasta (=Pälkäne, Yltiö). Musta m~rkk1 
= löydetty kuolleena. Valkea merkki 
kontrolloitu pesältä. 

FrG 2. Ringing recoveries of thc offs/JJ'ing of 
the Strix uralensis female D-21037. Blach 
symbol = fouml dead. While symbol = cont
rolled Jrom lhc nesl. 

tien sen kumppanina on ollut vuoden 
1977 nuorukainen Hauhon Eteläisistä, 
joten Yltiön mamman pojan hedelmäl
linen kausi jäi vain kahden vuoden 
pituiseksi. 

D-53399, yksi vuoden 1975 kolmesta 
poikasesta, joutui jonkin vielä vah
vemman petolinnun saaliiksi jo en
simmäisenä talvenaan. Vain rengas ja 
tukku sulkia hajallaan hangella olivat 
Jyrki Savolaisen löytäminä todisteina 
Eräjärven Vihasjärvellä käydystä 
kamppailusta. 

Yihteenvetona voidaan siis todeta, 
että Yltiön mamman vuosina 1968-
1972 rengastetusta kymmenestä poi
kasesta peräti seitsemän on tavattu 
myöhemmin, ainoastaan vuoden 1970 
kolmikko on kadonnut jälkiä jättämät
tä. Myöhemmistä poikasista on löyty
nyt vasta kaksi yhdestätoista, mutta 
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lisää löytöjä on varmasti vielä tulossa. 
Kaikki yhdeksän löytöä on tehty alle 
40 kilometrin päässä rengastuspaikasta 
( kuva 2). Löytöjen keskittyminen kaa
kon suuntaan tuntuu ymmärrettävältä, 
kun katsoo aluetta kuvaavaa topografi
karttaa. Levein metsäreitti peltoaukei
den ja vesistöjen välitse lähtee Yltiöstä 
nimenomaan kaakkoon. Etelässä, län
nessä ja pohjoisessa tulevat vastaan 
heti muutaman kilometrin päässä Va
najanselkä ja Mallasvesi, joiden ylit
tämistä viirupöllöt varmasti vierasta
vat. Lisäksi viirupöllökoiraiden kont
rollointi on toistaiseksi rajoittunut lä
hinnä vain allekirjoittaneen tutkimus
reviirille, jonka luoteisnurkassa Yltiön 
pönttö sijaitsee. 

Lopuksi 

Olen edellä tarkastellut populaatiotut
kimuksen totisia numeroleikkej ä varten 
kerättyä rengastusaineistoa muutamien 
viirupöllöyksilöiden osalta sukututki
jan tavoin. Uskon, että lukija on 
kanssani samaa mieltä siitä, että 
Kanta-Hämeen viirupöllöpopulaatio 
alkaa olla vuosikausien uurastuksen 
jälkeen sekä konkreettisesti että ab
straktisesti "tutkijoiden käsissä". Vaik
ka varsinaiset tutkimustulokset esite
tään muussa yhteydessä, toivon, että 
tämäkin kirjoitus osaltaan innostaisi 
uusia yrittäjiä tulemaan mukaan pit
käikäisten lajien populaatioekologiaa 
tutkivien donkkihottien joukkoon. 

S u mm a ry : Strix uralcnsis D-21037 in 
memoriam. 
This papcr is a collection of rcminiscences 
and data of Strix uralensis female D-21037 
and its offspring. This owl was born in May 
1962 controlled as breeding female during 
the )'ears 1968-1979 and found starved in 
April 1980. The numbers and hatching dates 
o( the young produced by this female . are 
given in table L Nine of the 21 fledglmgs 
were found later (fig. 1): three <lied during 
their first year, fivc werc controlle<l as breed-
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ing males an<l onc as brceding f em ale. 
The lifc history of the last-mcntioned female 

offspring (born in 1969) is most intcresting. 
She laid an<l incubated normally in cvery 
year from 1972 to 1978 {2, 3, 3, 3, 2, 3, 3 eggs) 
but no young ever hatche<l. (Nothing is known 
about a possible mate in these years). In 1980, 
however, this fcmale produced two fledglings 
(thc first ones in her Iifc, at the age of 11 
years!) with a mate possessing a territory one 
kilometer apart. The first female of this male 
had movcd away, and was found nesting 
with another male. As far as I know, this is 
thc first vcrified case of divorcc among Ural 
Owls. 
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