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TEIVAINEN, T. 1978.  Eräiden  poppelikloonien myyrätuhoalttius ruokintakokei  
den  mukaan.  Abstract:  Resistance  of some poplar clones  to  vole  damage through 
feeding experiments. Folia  For.  339: I—l 2. 

Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää  kahdeksan  poppelikloonin myyrätuho  
alttiutta  ruokintakokeiden  avulla, joissa poppeleiden pistokastaimien  ohella  myy  
rille  tarjottiin vertailun  vuoksi  hieskoivun, haavan, pajun  ja harmaalepän ulkoa  
koottuja oksia. Kokeet  tehtiin  varhaiskeväällä  häkkiolosuhteissa  kolmella  Micro  

tus-  ja kolmella  Cl  ethrion  omys  -  m  vyr  al  aj  ill  a.  

Harmaakuvemyyrä (Clethrionomys  rufocanus)  oli  ainoa, joka  piti hieskoivua  ja 

pajua samanveroisena  tai  parempana  kuin  poppeleita. Kaikki muut myyrälajit  
suosivat  poppeleita. Harmaaleppä oli  keskimäärin  vähiten  suosittu.  

Kaikille  myyrälajeille  kelpasivat parhaiten poppeleiden vihreät  lehdet  ja  nuoret,  
n. 1 kk:n  ikäiset versot, edellisvuotiset  pistokasoksat  huonoimmin.  Juuria  söi ha  
lukkaimmin  kenttämyyrä (Microtus  arvalis),  huonoimmin  pelto- (Microtus agres  
tis)  ja  metsämyyrä  (Clethrionomys  glareolus). 

Tutkituista poppeliklooneista keskimäärin  parhaimmin säilyivät myyrien vioi  
tuksilta  Populus balsamifera CA 4244  ja  Populus  sp. E 3646  ja huonoimmin  Po  
pulus  rasumowskyana P 6181  ja  Populus petrowskyana E 1342. Yksiselitteistä  

poppelikloonien tuhoherkkyysjärjestystä  on kuitenkin  vaikea  laatia, sillä  erot  eri  
kloonien  ravinnoksikelpaavuudessa olivat  vähäiset  ja  vaihtelivat  myös   
tain. 

The aim  of  this  study  was  to  determine through feeding experiments the  resist  
ance of eight  poplar clones  to vole  damage. Voles  were fed  with  rooted  poplar 
seedlings and, as control, branches  of hairy birch,  aspen,  willow,  and grey  alder  
collected  in  the  field.  The  experiments were carried  out early  in  the  spring in  
cages  using three  species  of  Micrqtus and three  species  of  Clethrionomys. 

The grey-sided vole  (Clethrionomys  rufocanus)  was  the  only  species  that  ate as 
much  or more hairy birch  aftd willow  than  poplar. Ail  the  other  vole  species 
preferred poplar. Grey  alder eaten the  least.  

Green  leaves  and  young  (about one month  old)  shoots of poplar were most  
preferred by  all  vole  species.  The  different  vole  species  consumed  varying amounts  
of poplar roots.  The common vole (Microtus arvalis)  consumed  the  most, the  
short-tailed  vole  (Microtus agrestis)  and  the  bank  vole  ( Clethrionomys glareolus) 
the least. 

Of the  poplar clones  tested,  Populus balsamifera CA  4244  and Populus sp.  E 
3646 were,  on  an average, damaged the  least, P.  rasumowskyana P  6181  and  P. 
petrowskyana  E 1342  were damaged the most.  It is, however, difficult to rank  the  
clones  reliably since  the differences  in amounts eaten were small and were de  

pendant on the  vole  species.  
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1. JOHDANTO  

Metsäteollisuuden lisääntynyt  raaka-aine  

tarve sekä öljyn hinnan korotuksista  aiheu  
tunut tarve löytää  kotimaisia  energiaraaka  
aineita on ajankohtaistanut  lyhytkiertomet  
siköiden perustamisen erityisesti sellaisille 

maille,  joiden  muunlainen käyttö  ei ole ollut 
kannattavaa tai on tuottanut suuria vai  

keuksia. Lyhytkiertoviljelyyn  erityisen  sopi  
via  puulajeja  ovat  nopeakasvuiset  poppelit,  
haavat,  pajut,  lepät  ja  koivut,  joiden  kehitty  
misnopeutta voidaan vielä tuntuvasti lisätä 

jalostuksen  avulla. Kuitenkin kaikkien  cm. 
puulajien  viljelyssä eräänä vaikeutena on 
niiden tunnetusti suuri alttius myyrävahin  

goille. Suomen Itsenäisyyden  Juhlavuoden 
1967 Rahaston (SITRA) v. 1973 aloittaman 

"Lyhytkiertoviljelyn  kasvatus-  ja käyttöpro  

jektin" osana suoritettiin keväällä 1976 ly  

hytkiertoviljelyyn  sopivien puulajien  myyrä  

tuhoherkkyyttä  koskeva  tutkimus osittain 
häkkikokeiden avulla,  osittain  taas kentälle 

perustetuilla koealoilla. Tässä työssä  esite  
tään eräillä poppeliklooneilla  sekä ulkoa 
kootuilla hieskoivun, haavan,  pajun  ja har  

maalepän oksilla häkkiolosuhteissa tehtyjä 
myyrätuhoherkkyyskokeita.  

Kokeiden  suorituksessa  ovat avustaneet  yo Sinik  
ka Aho  1 a ja rouva Ansa Kaikusalo.  Kä  

sikirjoituksen ovat lukeneet  professorit Max. 
Hagman, Paavo Juutinen  ja Matti  
Leikola.  Englanninkieliset käännökset  ovat  suorit  

taneet Ph.D. Kim ja Joa n n von Weis s e n -  
ber  g  . Tutkimuksen on rahoittanut  Suomen  Itsenäi  
syyden Juhlavuoden  1967  Rahasto  (SITRA) ja Metsän  
tutkimuslaitos.  Kaikille  edellä  mainituille  esitän par  

haimmat kiitokseni.  
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimuksen aineiston muodostivat seuraavassa ase  

telmassa mainitut  poppelikloonit: 

Poppelikloonit kasvatettiin  Metsäntutkimuslaitoksen  

Punkaharjun koeaseman  muovihuoneessa, missä ne 

myös talvehtivat  ulkoilmaoloissa.  Helmikuussa  1976  
katkottiin  niiden  yksivuotisista  oksista  noin  15 cm:n pi  
tuisia  pistokkaita, jotka juurrutettiin peruslannoitetus  
sa kasvuturpeessa turveruukuissa  Metsäntutkimuslai  
toksen  Ruotsinkylän  koeaseman  kasvihuoneessa.  Jotta 
eri  koesarjoissa myyrille tarjottavat taimet olisivat  olleet  

samassa  kehitysvaiheessa, aloitettiin  juurruttaminen eri  
koe-eriin  tarkoitetuilla  pistokkailla viikon  välein. Kun 

pistokkaisiin  oli  kasvanut  10—20  cm:n mittaiset  versot,  
taimet siirrettiin erä  kerrallaan  Metsäntutkimuslaitok  

sen  Ojajoen koeasemalle.  Ruokintakokeet  tehtiin  seu  
raavilla  myyrälajeilla: peltomyyrä (Microtus agrestis  
Linne)  kenttämyyrä  {Microtus arvalis Pallas), lapinmyy  
rä  (Microtus oeconomus Pallas), metsämyyrä (Clethri  

onomys  glareolus Schreber), harmaakuvemyyrä (Cle  
thrionomys rufocanus Sundevall) ja  punamyyrä (Cle  
thrionomys rutilus  Pallas). 

Kokeita  varten rakennettiin  Ojajoen koeaseman  läm  
mittämättömään  ullakkohuoneeseen  lasiseinäiset, lau  

tapohjaiset terraariot, joiden koko  oli  100  x  60 x  80  cm.  
Kuhunkin  terraarioon  asetettiin  pohjalle  10 cm  kasvu  
turvetta  ja sen päälle ohut  kerros  kuivaa  heinää.  Ojajo  
en koeaseman  myyräkasvatuksesta  riitti  jokaista myyrä  
lajia 12 yksilöä,  paitsi  punamyyrää, joita oli  kolme  yksi  
löä.  Jokaiseen  terraarioon  sijoitettiin  kolme  saman lajin  
myyräyksilöä,  joista yksi  oli  koiras  ja kaksi  naarasta.  
Kutakin  myyrälajia kohti  saatiin siis  kolme  koeyksik  
köä  paitsi  punamyyrää, jota riitti  yhteen terraarioon.  
Ruokintakokeita  tehtiin  yhteensä 43  (a  3  myyräyksilöä)  
ja jokainen koe  kesti  viikon  eli  21  myyräpäivää.  

Kussakin  koetilanteessa  myyrille tarjottiin 12 saman 
kloonin  poppeliyksilöä turveruukkuun  istutettuna  ja 
näiden  lisäksi  läheisestä  metsiköstä  koottuja hieskoi  
vun,  haavan, harmaalepän ja pajun oksia  terraarion  
keskelle  sijoitettuun lankkuun  kiinnitettyinä. Oksat oli  
vat kokeen  suorituksen  aikaan,  huhtikuussa,  vielä  leh  
dettömiä.  Kaikissa  koetilanteissa  koko  kokeen  ajan oli  
taimien  ja oksien  lisäksi  tarjolla kaura-  ja ohrajyväse  
koitetta  sekä  vettä. 

Ennen  jokaisen kokeen  alkua mitattiin  kaikkien  tar  

jottavien versojen pituus ja poppelipistokkaiden kuoren  

pinta-ala sekä  laskettiin  poppelin lehtien  lukumäärä  ja 
juurien määrä  tarjottujen juuristojen lukumääränä.  Ko  
keen  jälkeen  terraariosta  koottiin  kaikki  syömättä jää  
neet kasvien  kappaleet  ja laskettiin  häviön  määrä.  Juur  
ten kulutus  arvioitiin  sen mukaan,  kuinka monen tai  

men juuristot olivat  hävinneet.  Tulokset  niiltä  osin  kuin  

se oli  mahdollista  testattiin  t-testin  avulla  käyttäen yk  
sikkönä  kolmen  myyräyksilön  seitsemän  päivän  kulues  
sa syömää määrää.  Tulokset  ovat  itse asiassa  varmem  

pia  kuin  testi  ilmaisee, sillä  koetilanteesta  saatu tulos  
on jo  keskiarvo.  

Eri  puulajien välisiä  tuloksia  arvioitaessa  on otettava 
huomioon, että  poppelit  olivat  noin  kuukauden  ajan si  
sällä  juurrutettuja ja  jo täydessä lehdessä.  Sen  sijaan  
muut samanaikaisesti  tarjotut versot, jotka olivat  edelli  
senä  kesänä  kasvaneita, olivat  varhaiskevään  tilassa  sil  
mut täysin aukeamatta. 

3. TULOKSET 

31. Eri puulajien  syönnökset  

Myyrille  tarjottujen  eri  puulajien  versojen  
yhteenlaskettu  pituus myyräpäivää  kohti 
vaihteli vain yhden  senttimetrin rajoissa,  jo  
ten niiden kulutuksesta saadut tulokset il  

meisesti kuvastavat  yleensä  näiden myyräla  
jien  välisiä eroja  käyttää  tarjottuja  puuvarti  
sia kasveja  ravinnokseen. Harmaakuvemyy  

ra söi versoja eniten,  kaksi  kertaa niin pal  

jon kuin metsämyyrä  ja lähes kolminkertai  
sen määrän punamyyrään  verrattuna. Mic  

rotukset, jotka söivät versoja  vain hieman 
vähemmän kuin harmaakuvemyyrä,  söivät 

niitä noin kaksinkertaisen määrän puna  
myyrään  verrattuna (taulukko  1). 

Kaikki  muut myyrälajit  paitsi  harmaaku  

vemyyrä  söivät poppeleiden  versoja  huomat- 

Clooni Puulaji Emopuun (kloonin)  
1:0 kotipaikka  

'A 4244 P. balsamifera Kanada,  Prince  

George, B.C.  
?A  4246 P. trichocarpax Kanada,  Prince  

balsamifera George, B.C.  
) 2474 P. trichocarpa DDR 

! 1059 P. laurijblia Suomi, Tammisaari 
l 1060 P- laurijblia Suomi, Bromarv, Solbölen  

kokeilualue, Käringviken 
l 1342 P. petrowskyana Suomi, Hämeenlinna, 

Barkin  puisto  
i  3646  P- sp. Suomi, Elimäki, 
' 6181 P- rasumowskyana Mustilan  kartano  

Suomi, Oulu  
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Taulukko

 
1.

 
Myyrien

 
syömien

 
oksien
 määrä (cm) kymmentä myyräpäivää kohti (x+s

x

) sekä 
syönnöksen

 
suhteellinen

 
osuus

 
tarjotusta.

 
Table

 
1.

 
Amount

 
(cm)

 
of

 branches eaten by voles per ten vole days (x+Sxl and its 
proportion

 
of

 
the

 
amount

 
offered.

 Poppelit  Poplar  
cm
 

%

 

Haapa
 i 

Paju

 
Aspen
 

Willow

 
cm

 
•»

 % cm 
%

 
Hieskoivu  Hairy 

birch  
cm
 

%

 

Harmaaleppä  Grey 
alder  cm
 

%

 

Syöty

 
yht.
 Tarjottu yht. 

Kokeiden

 
lukum.  

Total

 amount Total amount 
No.

 
of

 
eaten

 offered 
experiments

 
cm

 
cm

 

Myyräpäiviei  lukum. No. 
of

 
vole 
days  

Peltomyyrä  Microtus 
agrestis  Kenttämyyrä  Microtus 

arvalis

 Lapinmyyrä  Microtus 
oeconomus  Metsämyyrä  Clethrionomys  glareolus  Harmaakuvemyyrä  Clethrionomys  rufocanus  Punamyyrä  Clethrionomys  rutilus  

69

 ± 8,1 
98

 
63

 ± 7,5 
99

 
51

 ± 8,8 
90

 42±1
1,3 
70

 
55

± 9,5 
87

 52±24,9 
87

 

31±5,2
 59 , 33±5,2 

70

 
28±3,8
 54 17±3,1 

36

 
33±7,6
 68 28±6,4 

60

 
13±3,6
 26 14 

±6,5

 
29

 
26

 
±3,
9
 47 41 

±5,4

 
95

 
2±1,9
 4 10±1

,

1

 
22

 
36

 ±7,
6 
58

 
21

 ±2,9 
32

 
32

 ±8,
9 
51

 18±3,5 
27

 
61

 ±3,5 
100

 1±0,6 
1

 

4±1,5 
9

 
12

 ±2,4 
26

 20±4,6 
42

 
13

 ±2,3 
27

 14±4,7 
28

 12±4,6 
25

 

173±11,1
 272 

8

 
141

 
±11,1
 274 

8

 
164

 
±32,1
 264 

8

 
100±21,9
 269 

8

 
197±

 
5,1
 272 

8

 
77±25,5
 271 

3

 

168 168 168 168 168 56 
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Kuva  1. Eri  myyrälajien syömien  poppelin,  harmaale  
pän, pajun, haavan  ja hieskoivun  oksien  mää  

rä (cm)  kymmentä myyräpäivää kohti.  Tulok  
set ovat keskiarvoja kahdeksasta kokeesta  

(yht.  168 myyräpäivää)  lajiparia kohti  paitsi 
punamyyrän osalta kolmesta  kokeesta  (yht.  
56  myyräpäivää).  

Figure 1.  Amount  (cm)  of  poplar, grey  alder,  willow,  

aspen, and hairy birch  branches  eaten per  
ten vole  days.  The  results  are means of  eight  
experiments (a total  of  168 vole  days)  for 
each pair of  species. For Clethrionomys  
rutilus  the results are the mean of three  ex  

periments (a  total  of  56 vole  days)  for  each  

pair of  species.  

tavasti  enemmän kuin muiden puiden oksia 

(taulukko  1, kuva 1). Microtukset söivät ne 

jo ennen kokeen  päättymistä  lähes tai aivan 

loppuun,  ts.  jos  olisi  riittänyt,  niitä olisi  syö  

ty enemmänkin kokeen  aikana. Hieskoivu ja 

paju  kelpasivat  ylivoimaisesti parhaiten  har  
maakuvemyyrälle,  joka  ainoana lajina söi 
kaiken tarjotun hieskoivun ja lähes kaiken 

pajun  ennen kokeen päättymistä,  joten ero  
muihin tarjottuihin puulajeihin  ja muihin 

myyrälajeihin  verrattuna on suurempi  kuin 
kokeen  perusteella  voi päätellä.  Microtukset 
söivät poppeleiden  jälkeen  haapaa  eniten ja 

merkitsevästi enemmän kuin metsä-  ja pu  
namyyrä.  Harmaaleppää  syötiin  keskimää  
rin vähemmän kuin muiden puiden  oksia.  
Vain metsämyyrä  ja punamyyrä  söivät sitä  
lähes yhtä  paljon tai  enemmän kuin  pajua,  
haapaa  tai hieskoivua ja ensiksi  mainittu söi 
sitä merkitsevästi enemmän kuin peltomyy  
rä. 

32. Poppelikloonien  ja niiden eri  osien syön  
nökset 

Kaikkien poppelikloonien  eri  osista par  
haiten kelpasivat  kaikille  myyrälajeille  tuo  
reiden versojen  vihreät lehdet (taulukko 2,  
kuva  2).  Peltomyyrä  ja kenttämyyrä  söivät 
kaikkien kloonien lehdet lähes täydellisesti  
tai täydellisesti.  Lapinmyyrä  ja  metsämyyrä  
jättivät eniten Populus  balsamifera CA 

4244:  n  ja Populus  sp. E 3646: n lehtiä syö  
mättä. Myös harmaakuvemyyrälle  ja puna  
myyrälle  vm.  kelpasi  huonoimmin. 

Versojen  kelpaavuuteen  vaikutti  ratkaise  
vasti, oliko  kysymyksessä  vuoden ikäiset  pis  
tokkaat  tai kuukauden ikäiset versot (tau  
lukko 2, kuva 2).  Vm. syötiin  usein jo ko  
keen alussa loppuun.  Peltomyyrä  ja kenttä  

myyrä söivät kaikkien  kahdeksan kloonin 
nuoret versot lähes täydellisesti  tai täydelli  
sesti.  Lapinmyyrä  söi  muut, mutta jätti kah  
desta kloonista,  Populus  balsamifera CA 
4244 ja  Populus  sp. E 3646,  nuoria  versoja  
36 % syömättä.  Myös  harmaakuvemyyrä  söi  
kuudesta kloonista kaikki  tai lähes kaikki  

versot. Populus  sp. E 3646: n versot kelpasi  
vat sille huonoimmin ja se  jätti niistä syö  
mättä lähes 80 %. Metsämyyrä  jätti  nuorista 

versoista syömättä enemmän kuin muut 

myyrät. Se söi täydellisesti  versot kolmesta  
kloonista. Huonoimmin kelpasivat  Populus  
balsamifera  Ca 4244 ja  Populus  sp.  E  3646, 
joista edellisestä jäi yli 90  % ja jälkimmäi  
sestä lähes 80 % syömättä.  

Pistokasoksat  jäivät  joskus  täysin koske  

matta, mutta usein niistä jyrsittiin  kuori ja 
nila osittain tai jopa  kokonaan. Lapinmyyrä  
ja kenttämyyrä  jyrsivät  pistokasoksia  keski  
määrin eniten ja pelto- ja  metsämyyrä  vähi  
ten (taulukko 2). Ero ei kuitenkaan ollut ti  
lastollisesti merkitsevä. Kaikki myyrälajit  
huomioon ottaen keskimäärin eniten jyrsit  
tiin Populus  rasumowskyana P 6181: n kuor  
ta,  vähiten Populus  balsamifera  CA 4244: n  
kuorta. 

Eri myyrälajien syöntihalukkuus  vaihteli 
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Taulukko  2. Eri  myyrälajien syömien poppelintaimien 
osien määrä kymmentä myyräpäivää 
kohti  sekä syönnöksen suhteellinen  osuus 

tarjotusta. 

Table 2.  Amount  of  parts  of  different poplar  seedlings  
eaten by voles per ten vole days and its  

proportion of  the  amount offered. 

Met >.an 

VERSOT -  BRANCHES  

Klooni -  Clone cm % cm % cm % cm % cm % cm % cm % 

CA 4244 56 100 57 98 36 64 3 7 58 100 42 74 

CA 4246 52 100 70 100 43 100 52 85 68 100 57 97 

D 2474 43 100 44 100 35 100 35 100 32 100 38 100 

E 1059 104 99 101 100 93 100 92 76 91 82 86 85 95 90 

E 1060 95 99 86 100 88 100 81 100 82 97 86 99 

E 1342 57 98 43 100 33 94 44 100 61 100 48 98 

E 3646 44 100 51 100 33 64 8 21 9 21 35 85 30 65 

P 6181 58 97 49 96 45 100 22 69 40 100 36 92 42 92 

Keskiarvo 

Mean 
64 99 63 99 51 90 42 70 55 88 52 87 55 89 

LEHDET -  LEAVES 

Klooni - Clone kpl % kpl % kpl %  kpl % kpl % kpl %  kpl % 

CA 4244 71 97 73 92 70 88 44 58 83 100 68 87 

CA 4246 50 100 58 100 51 100 54 100 59 100 54 100 

D 2474 58 100 63 100 71 96 49 100 44 100 57 99 

E 1059 118 99 99 100 117 100 128 100 104 100 108 100 112 100 

E 1060 110 94 112 100 115 96 99 100 109 100 109 98 

E 1342 84 92 86 97 71 89 64 100 100 100 81 96 

E 3646 71 100 82 100 34 76 69 80 39 43 80 94 63 82 

P 6181 73 97 89 98 56 98 57 86 70 99 71 100 69 96 

Keskiarvo 

Mean 
79 97 83 98 73 93 71 91 76 92 86 98 78 95 

JUURET -  ROOTS 

Klooni -  Clone kpl  % kpl  % kpl  %  kpl % kpl % kpl % kpl % 

CA 4244 0,0 0 5,2 92 1/9 33 1,0 17 2,9  50 2,2 38 

CA 4246 0,0 0 5,2 92 3,8 67 0,0 0 0,5 8 1,9 33 

D 2474 1,4 25 5,7 100 0,5 8  1,0 17 4,3  75 2,6 45 

E 1059 0,5 8 5,7  100 5,7 100 0,0 0 1,4  25 2,4 42 2,6 46 

E 1060 0,0 0 5,7 100 5,7 100 1,0 17 3,8  67 3,2 57 

E 1342 0,0 0 5,2  92 4,3 75 3,3 58 4,8  83 3,5 62 

E 3646 0,0 0 5,7 100 0,5 8  0,0 0 0,5 8 2,4 42 1,5 26 

P 6181 0,0 0 5,7 100 3,8 67 0,5 8 3,8  67 4,3 75 3,0 53 

Keskiarvo 

Mean 
0,2 4 5,5 97 3,3 57 0,9 15 2,8 48 3,0 53 2,6 45 

PISTOKASOKSIEN 

KUORI -  CUTTINGS  

Klooni -  Clone 
2 

cm % 
2 

cm % 
2 

cm % 
2 

cm % cm
2 % 

2 
cm % 

2 
cm %  

CA 4244 2 1 1 0 5 2 0  0 0 0 2 1  

CA 4246 0 0 17 6 16 6 0 0 0 0 7 2  

D 2474 11 6 17 9 2 1 5 3 23 14 12 7 

E 1059 2 1 20 8 82 23 0 0 0 0 4 2 18 6 

E 1060 4 1 5 2 30 12 0 0 1  0 8 3 

E 1342 2 1 13 6 10 4  29 13 2 1 11 5 

E 3646 1 0 33 9 2 1  0 0 12 4 9 3 10 4 

P 6181 7 3 42 16 33 13 1  0 14 6 27 12 21 8 

Keskiarvo 

UonYy 
4 2 19 7 23 8 4 2 7 3 13 6 12 5 
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Kuva  2. Eri myyrälajien poppeliklooneihin kohdistu  

neiden  syönnösten suhteellinen  osuus (%)  tar  

jotusta, Tarjotut poppelin taimet: Populus 
balsamifera CA  4244, P.  trichocarpa x balsa  
mifera CA 4246, P. trichocarpa D 2474,  P. 

laurifolia E 1059 ja E 1060, P.  petrowskvana 

E 1342, P.  sp. E 3646  ja P. rasumowskyana P 
6181.  

Figure 2. Amount  of  poplar clones  consumed  by  each  
vole  species in  proportion (%)  to amount 
offered. Poplar seedlings offered: Populus 

balsamifera CA 4244,  P. trichocarpa x  bal  
samifera CA 4246,  P. trichocarpa  D 2474,  P. 

laurifolia  E 1059 and  E 1060, P. petrows  
kyana E 1342, P. sp. E 3646 and P. 

rasumowskyana  P 6181. 
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eniten juurien suhteen (kuva 2, taulukko 2).  

Peltomyyrä  jätti turveruukuissa olevat  juuret  
ruukkuineen  yleensä  koskematta. Myös  met  
sämyyrä  jätti jokaisessa  kokeessa suurim  

man osan juurista koskematta: kolmen 
kloonin  (a  12 tainta) juuret  täysin ja muita  
kin se söi niukasti. Harmaakuvemyyrä  ja 
punamyyrä  jättivät kaikkien  kloonien juuris  
ta  ainakin osan  syömättä.  Sen sijaan kenttä  

myyrä ja lapinmyyrä  hajottivat  ruukut ja 
söivät  juuria  halukkaimmin. Lapinmyyrä  söi  
Populus  laurifolia E 1059: nja E 1060: n juu  
ret täysin. Huonoimmin sille  kelpasivat  Po  
pulus sp. E 3646: nja Populus  trichocarpa  D 

2474:  n juuret. Kenttämyyrä  söi  kaikkien 
poppeleiden  juuret lähes tai aivan koko  
naan. 

4. TULOSTEN  TARKASTELU  

Edellä esitettyjen  tulosten mukaan kokeis  

sa olleille myyrälajeille  näyttää  olevan yhtä  

läistä,  että ne käyttävät  puuvartisia  kasveja  
ravinnokseen ainakin joissakin  olosuhteissa. 

Tarjotuista puulajeista  poppelit  kelpasivat  
keskimäärin parhaiten  ja  harmaaleppä huo  
noimmin. Poppeleiden  eri  osista  lehdet,  jo 
senkin vuoksi että  se näissä kokeissa  oli  ai  

noa viherravinto, kelpasi  kaikille myyräla  

jeille hyvin  (kuva  3). Nuoret, noin kuukau  
den ikäiset versot kelpasivat  myös  hyvin,  jos  
kin  eri  myyrälajien  välillä oli  vähäisiä eroja. 
Sen  sijaan  vanhempien  oksien  kuori  kelpasi  
kaikille myyrälajeille  huonommin kuin tuo  
reet versot ja lehdet. Yleensä sitä alettiin 

syödäkin  vasta sitten kun tuoreempi  ravinto 
oli lopussa.  Lapinmyyrä  ja kenttämyyrä  jyr  

Kuva  3.  Kaikkien  poppelikloonien kulutuksen  yhteis  
määrän  suhteellinen  osuus (%)  tarjotusta 
myyrälajeittain.  

Figure 3. Proportion (%)  of alt poplar  clones  consumed 

according to  total  amount offered to each  
vole  species. 

sivät  kuorta keskimäärin eniten, noin viisin  
kertaisen määrän pelto- ja metsämyyrään  
verrattuna. Kaikkein huomattavimmat erot 

eri myyrälajien  välillä olivat kuitenkin juu  
rien syöntihalukkuudessa.  Se sopii hyvin  yk  
siin niiden luontaisen ravinnonhakukäyttäy  

tymisen  kanssa. Kenttämyyrä,  joka ruokin  
takokeissa säännön mukaan hajotti turve  
ruukut ja söi juurista lähes kaiken, myös  
luontaisesti hakee ravintonsa kasvien maan  

alaisista osista varsinkin talvikautena 

(Myllymäki  1959). Lapinmyyrä  käyt  

täytyi  kokeissa  samaan tapaan.  Se hajotti  lä  
hes kaikki  turveruukut ja söi suurimman 

osan  juurista,  mikä vastaa sen luontaista ra  

vinnonhakukäyttäytymistä  erityisesti talvi  
olosuhteissa  (T  as  t 1966). Sen sijaan  pel  

Kuva  4. Kaikkien  myyrälajien syönnösten yhteismää  
rän  suhteellinen  osuus (%)  tarjotusta  poppeli  
klooneittain.  

Figure 4. Proportion (%)  consumed of each  poplar 
clone  for all  vole  species  according to total  
amount offered. 
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tomyyrä,  joka  ruokintakokeissa vain poik  

keuksellisesti  koski  juuriin,  hakee ravinton  
sa myös  talvikautena enimmäkseen maanra  

jassa  tai sen  yläpuolella  olevista kasvinosista  

(Myllymäki 1959, Hansson 1971). 

Myös metsämyyrä  käyttää vain vähäi  

sessä määrin juuriravintoa  (Watts 1968,  
Gebczynska  1976). Harmaakuvemyy  
rä (Kalela 1957) ja punamyyrä  (Kos  
hki  n a 1957)  eivät  myöskään  näytä liiem  
min käyttävän  juuria ravinnokseen  luonnon  
olosuhteissa. 

Koska  juurien  ja  varren  tyviosien  vahin  
goittuminen  vaikuttaa eniten taimien elin  
kelpoisuuteen,  on edellisten tulosten perus  
teella pidettävä kenttämyyrää  ja lapinmyy  
rää kokeeseen sisällytettyjen poppelikloo  
nien pahimpina  myyrätuholaisina  (kuva  3).  
Kummallekin lajille  kelpasivat  sekä juuret 
että pistokkaat  paremmin kuin muille myy  

rälajeille.  Kuitenkin kaikillekin myyrälajeil  
le, harmaakuvemyyrää  lukuun ottamatta, 

poppelit  kelpasivat  paremmin kuin ulkoa 
kootut hieskoivun,  haavan,  harmaalepän  ja 
pajun  oksat.  Ne kaikki voivat  siis  olla  oman  
levinneisyytensä  ja elinympäristönsä  puit  
teissa haitallisia poppeliviljelyksille.  

Eri poppeleiden  tuhoherkkyydessä  todet  
tiin eroja, jotka olivat eri  koetilanteissa ja 
taimien eri osiin kohdistuneen kulutuksen 

perusteella  samansuuntaisia siten,  että Po  
pulus  rasumowskyana P 6181: n ja Populus  

petrowskyana E 1342: n osat syötiin tarkim  

min, kun  sen  sijaan  useimmiten ja  eniten jäi  

jäljelle  Populus  balsamifera CA 4244: n ja 
Populus  sp. E 3646: n osia (kuva 4). Kokee  
seen sisältyneistä  klooneista olivat siis  keski  
määrin tuhoutumisherkimmät kaksi ensiksi  

mainittua ja kestävimmät  kaksi  viimeksi 
mainittua. Kenttäkokeista,  joihin sisältyivät  
näistä poppeleista  Populus  rasumowskyana,  

Populus  petrowskyana  ja Populus  balsamife  

ra,  saatu  tulos (oma, toistaiseksi julkaisema  

ton tutkimus) lisäsi  ruokintakokeiden anta  

man tuloksen luotettavuutta vioitusten koh  

distuessa pahiten Populus  rasumowsky  

anaan ja  vähiten Populus  balsamiferaan.  

Tehtyjen  ruokintakokeiden perusteella  on 
vaikea laatia tarkempaa  myyrätuhoalttius  
järjestystä,  sillä erot  eri  kloonien ravinnoksi  
kelpaavuudessa  olivat  varsin pieniä  ja ne 
vaihtelevat myös  myyrälajeittain.  

Myös muualla suoritettujen tutkimusten 
mukaan on läheisten lajien,  jopa  saman la  

jin eri  kloonien, välillä todettu eroja  tuho  

herkkyydessä,  minkä perusteella  on päätel  
ty,  että kysymyksessä  on geneettinen ominai  
suus.  

Japanissa  lehtikuusien Larix  gmelini  x  L. 
leptolepis  risteytyksen  tuloksena onnistuttiin 
kehittämään hybriidi,  joka on myyränkestä  
vä kuten Larix gmelini  ja tuottaa hyvin  ku  

ten Larix leptolepis (T akah a s h i ja 
Nishi g v c h i 1966). Tarhaolosuhteissa 
suoritettujen  ruokintakokeiden mukaan lu  

mikenkäjänis  {Lepus  americanus)  ja isokor  

vapeura (Odocoileus  heminous) valikoivat 
selvästi douglaskuusen  (Pseudotsuga  men  
ziesii)  eri  kloonien välillä,  minkä perusteella  
tutkijat päättelivät,  että douglaskuusen  tu  

honkestävyys  ainakin näiden kahden eläin  

lajin suhteen perustuu tämän puulajin  ge  
neettisiin ominaisuuksiin (  D i m o  c  k  

1974, D  i  m o c  k  ym. 1976).  Myös  Suomes  
sa taimien myyrätuhojen  kestävyyden  peri  

ytyvyyteen viittaavia tuloksia esitti Hag  

man (1974),  jonka  mukaan kuusen  {Picea  
abies)  keskieurooppalaiset  provenienssit  ovat  
peltomyyrien  tuhoille alttiimpia kuin koti  
maiset. Ziirichin poppelipuistossa  poppelei  
den tietyt kloonit kärsivät vesimyyrien  vioi  
tuksista selvästi enemmän kuin toiset (E  i -  

ber 1  e 1977). Kuoren ja puuaineen  kemi  
allisten analyysien  perusteella  Eibe r  1  e 
totesi,  että vahingoittumattomat  kloonit si  
sälsivät  enemmän raakarasvaa kuin  vahin  

goittuneet  ja tulkitsi sen siten,  että ensiksi  
mainituissa klooneissa saattaa olla tiettyjä 

eteerisiä  öljyjä  enemmän kuin viimeksi mai  
nituissa, minkä takia vesimyyrä  hajun pe  
rusteella välttää näitä ravintoa hakiessaan. 

Kuitenkin Nis  h i uc  h i ym. (1977)  
osoittivat kokeellisesti harmaakuvemyyrällä  

(Clethrionomys  rufocanus  bedfordiae),  ettei 
haihtuvien aineiden poistaminen Larix gme  
linin kuoresta lisännyt puremien määrää. 
Vasta eräiden haihtumattomien aineiden 

uuttamisen jälkeen  Larix gmelini  kelpasi  pa  
remmin ja kun myös  tanniini oli poistettu,  

ero  Larix leptolepis  -lehtikuuseen verrattuna 
oli enää vähäinen. 

Myös  tässä  tutkimuksessa havaitut vähäi  
set erot eri poppeleiden  tuhoherkkyydessä  

johtuvat mahdollisesti näiden geneettisistä  

eroista, koska pistokkaiden  kasvatus  ja 
muut ulkoiset  olosuhteet sekä kasvatuksen  

että kokeiden aikana olivat  pääpiirteittäin  
samanlaiset. Tätä käsitystä  vahvistaa myös 
cm. kenttäkokeista saatu samansuuntainen 

tulos.  
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