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TEIVAINEN, T. 1979. Eräiden viljeltyjen pajujen kelpaavuus peltomyyrälle 
(Microtus agrestis L.) ruokintakokeiden mukaan.  Abstract: Palatibility  of some  
cultivated  willows  to  field  voles  (Microtus  agrestis  L.)  in  feeding trials.  Folia  For.  
415:1-7. 

Häkkiolosuhteissa  suoritettujen ruokintakokeiden  avulla  selvitettiin  kahdeksan  
viljellyn  pajukloonin Salix  aquatica E 4856, S.  caprea E 6759, S.  dacyclados P 

6012, S. smithiana  Q  670, S. triandra  P 6010, S. viminalis  S 15111,  S. viminalis  
PA 77  Nov.  ja S.  sp.  PA 75  kelpaavuutta peltomyyrälle. Peltomyyrä  söi  kaikkia  

tarjottuja klooneja  halukkaasti.  Mikäli  oksissa  oli  lehtiä, ne  syötiin  ensimmäi  
seksi.  Lehdettömistä oksista kelpasi latvapuoli paremmin kuin  tyvi,  mutta tyvi  
osakin  kuorittiin  tarkkaan  ja pelkän puuaineksen syöntiä jatkettiin, kunnes  

jäljellä oli  kova ydinpuu. Eri  pajujen välillä  ei  todettu  merkitseviä eroja. Koe  
tilanteessa, joka kesti  kolme  päivää, myyrille  oli  pajunoksien lisäksi koko  ajan 
tarjolla vettä  ja kauranjyviä. 

The  palatibility  of eight cultivated  willow  clones  (Salix aquatica E 4856, S. caprea  
E 6759, S.  dacyclados P 6012, S. smithiana  Q  670,  S. triandra  P  6010, S. viminalis  
S 15111, S. viminalis  PA  77  Nov.  and Salix  sp. PA 75) to field  voies  was 

investigated in  feeding experiments  carried  out under  cage  conditions.  The field 
voles  ate all  the  clones offered  without showing  any  particular  preference for  a  
specific  one. The  leaves  on branches  with  leaves still  attached  were eaten first. 
The apical part of leafless  was preferred to the basal  part, but even the basal  

part was  completely debarked  and  the  underlying wood  gnawed right down  to  
the  hard  central  pith.  No  significant  differences  were found between  different 
willow  clones.  During the  course  of the  experiment, which  lasted for  three  days, 
the  voles  were continously supplied with  water  and  oat seeds.  
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1. JOHDANTO 

Maapallon  öljyvarantojen  uhkaavan ehty  
misen myötä on alettu yhä  enemmän kiinnit  

tää huomiota uusiintuvien luonnonvarojen  

käyttömahdollisuuksiin  energialähteenä.  Suo  

messa puuta on  käytetty  lämmitystarkoituk  
siin  ja monen teknokemiallisen raaka-aineen 

lähteenä jo vanhastaan. Nopeasti  kasvavina  

ja  samalla runsaasti energiaa  sitovina lajeina  
ovat  poppelit  ja pajut  sekä eräät  muut lajit  
tulleet vilkkaan tutkimuksen kohteiksi  suun  

niteltaessa  erityisiä  puupeltoja,  joista kasvi  
massan kokoaminen kävisi  päinsä  vuosittain 
tai  muutaman vuoden välein (Siren ym. 

1974, 1976 a, 1976 b, Hakkila ym. 

1978). Tiheiksi suunniteltuina,  mahdollisesti 

samaa  alkuperää  olevina,  taajoina  kasvustoi  
na viljelmät kuitenkin  ovat  ilmeisen alttiita 

monien eläinlajien (Teivainen  1978,  
Löyttyniemi  ja Rousi 1979) ja kas  

vitautien, varsinkin  sienien  tuhoille (H ak  - 

k i 1 a ym.  1978). 
Tutkimus korjuumenetelmien  kehittämi  

seksi (Hakkila  1978)  ja Suomen oloihin 
soveltuvien lajien löytämiseksi  aloitettiin 
vuonna 1975 Suomen Itsenäisyyden  Juhla  
vuoden 1967 Rahaston ja Metsäntutkimus  

laitoksen yhteisprojektina (Hakkila ym. 
1978). Sitä  jatkettiin laajennettuna  Metsän  
tutkimuslaitoksen  eri  osastojen  sekä  laitoksen 
ulkopuolisten  tutkijoiden  ja tutkijaryhmien 
yhteisprojektina  "Puu energian  raaka-ainee  
na" (PERÄ)  Maa- ja metsätalousministeriön 

rahoituksen  turvin.  

Tässä tutkimuksessa esitellään häkkiolo  

suhteissa saatuja  tuloksia eräiden viljeltyjen  
pajujen  alttiudesta peltomyyrätuhoille.  Tutki  
mus  on tehty Metsäntutkimuslaitoksen Oja  
joen koeasemalla. Koemateriaali on saatu  

Kannuksen ja Suonenjoen  koeasemien paju  
kasvatuksista.  

2. AINEISTO JA MENETELMÄ  

Tutkimusaineisto  koostui Metsäntutkimuslaitoksen  
Kannuksen  ja  Suonenjoen koeasemien  kasvatusten  par  
haiten  menestyneistä  pajuista (Pelkonen ja Poh  
jola, suull.). Taimet  nostettiin  juurineen ja kuljetet  
tiin  Kannuksesta  ja  Suonenjoelta Ojajoen koeasemalle  
ja istutettiin  välittömästi  peltoon. 

Kokeita  varten taimista  leikattiin  oksia,  jotka pilkot  
tiin  30—40  cm:n pätkiksi.  Kussakin  kokeessa  tarjottiin  
viisi  oksan kappaletta, keskimäärin  180 cm/koe.  Oksat 
kiinnitettiin  lasiterraarion  (100x60x80 cm) keskelle  si  

joitettuun  lankkuun  pystyasentoon. Terraarion  pohjalla 
oli  25 cm:n vahvuinen  turvekerros.  Kuhunkin  terraa  

rioon  laitettiin  kolme  peltomyyrää.  Havainnot  syönnök  

sistä  tehtiin  päivittäin.  Koe  lopetettiin kolmantena  päi  

vänä, jolloin kaikki  jäljelle jääneet oksankappaleet 

etsittiin  turpeen seasta ja mitattiin. Jokaisesta kokeesta  
tehtiin  kuusi  toistoa. Kokeen  aikana  myyrille oli  jatku  

vasti  tarjolla vettä  ja kauranjyviä. 

Koemateriaali koostui  seuraavista  pajuklooneista: 

laji  »ji klooni kasvatus  

A = avomaa  

M = muovihuone 

koeaika rekisteri  

Mix  aquatica 
i. caprea  
>. dacyclados 

i. smithiana  

>. triandra  

>. viminalis  

>. viminalis  

>. sp. 

E 4856  

E 6759 
P 6012  

Q 670  
P 6010  

S 15111  
PA 77 Nov. 

PA 75  

Suonenjoki A 
Kannus  M 

Kannus  M 

Suonenjoki A 

Kannus  M 

Kannus  A 

Suonenjoki  A 

Suonenjoki  A 

26.—29.10.1979 

18.-21.10.1979 

15.—18.10.1979 

29.10.—1.11.1979  

11.—14.10.1979  

11.—14.10.1979  

3.—6.11.1979 

1.—3.11.1979 

Metsäntutkimuslaitos 

Metsäntutkimuslaitos 
Metsäntutkimuslaitos  

Ruotsi,  NE-proj. 
Metsäntutkimuslaitos  

Metsäntutkimuslaitos  

Metsänjalostussäätiö 
Metsänjalostussäätiö 
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3. TULOKSET 

Salix  caprea E 6759,  S.  dacyclados  P 6012,  
S. triandra P 6010 ja S. viminalis S 15111- 
klooneissa oli vielä kokeen  aikana lehtiä.  

Muut olivat lehdettömiä. Yleensä myyrät  

katkoivat  jo heti ensimmäisenä koepäivänä  
kaikki  oksat lankun reunan kohdalta,  pidik  

keen yläpuolelta  tai nyhtivät ne irti.  Mikäli  

oksissa  oli lehtiä ne kaikki  irroitettiin ensim  

mäiseksi.  Niitä myös syötiin  selvästi  haluk  
kaammin kuin oksia. Lehdettömistä oksista  

kelpasivat  ensimmäiseksi oksan latvapuoli,  

joka syötiin  kokonaan. Myös  suhteellisen  

tasapaksuista  oksien tyviosista myyrät  kalusi  
vat  ensin yläpäätä. Paksuista  oksista  jyrsit  
tiin ensimmäiseksi  kuori. Kun kaikki  kuori  

oli syöty jatkettiin puhtaan  puuaineksen  
kaluamista kunnes  jäljellä oli kaikkein  pak  

suimpien oksien ydinpuun  kappaleita.  

Eri  pajukloonien  kelpaavuudessa  ei voitu 

havaita eroja  (kuva  1).  Ensimmäisen vuoro  

kauden kuluessa lähes kaikkien pajujen ok  

sista  syötiin  yli 75 %. Kuitenkin Salix vimi  
naliksen S 15111 oksista  syötiin  vain 30%. 

Tämä ilmeisesti johtui siitä, että tarjotut  
oksat olivat  erittäin runsaslehtisiä (584  leh  

teä)  ja myyrät  söivät  niistä  itsensä  kylläisiksi  
ensimmäisenä päivänä.  Jo toisena ja kolman  

tena päivänä  oksat  kelpasivat  hyvin.  Myös  
Salix smithianan ensimmäisen vuorokauden 

syönnösprosentti  jäi  muita alhaisemmaksi  

(68  %). Kuitenkin lähes kaikki  oksat kalut  
tiin kuorettomiksi. Eron ei siis  vielä tämän 

perusteella  voi varmuudella tulkita  johtuvan  
Salix smithianan paremmasta  tuhonkestä  
vyydestä  peltomyyrän  vikuutuksille.  

Kolme vuorokautta kestäneen kokeen jäl  
keen  kaikkien  pajukloonien  oksat oli syöty  
tai kaluttu kuorettomiksi  ja pätkitty  vähin  
tään 90  %:sesti  (kuva  1, taulukko 1). 

4.  TARKASTELU 

Kaikki  tässä  koesarjassa  peltomyyrille  tar  

jotut pajut olivat kohtalaisen voimaperäi  
sellä lannoituksella nopeasti  kasvatettuja.  
Syönnöksen  keskiarvo  yhtä  myyrää  ja päivää  
kohti näillä klooneilla oli 18  cm eli kuusin  

kertainen aikaisemmassa koesarjassa  Metsän  

tutkimuslaitoksen Ojajoen  koeaseman pellon  

ojassa,  luonnonvaraisena kasvaneen pajun  

(Salix  phylicifolia)  syönnösten  määrään ver  
rattuna (Teivainen 1978).  Microtus- ja 

Clethrionomys-hjQista,  jotka sisältyivät  näi  
hin aikaisempiin  ruokintakokeisiin,  Pohjois  
suomessa esiintyvä harmaakuvemyyrä  söi 

pajua vieläkin halukkaammin kuin  pelto  

myyrä,  ja lapinmyyrälle  tämä paju kelpasi  

lähes  yhtä hyvin.  
On siis ilmeistä,  että luonnonvaraisina 

kasvavissa  pajuissa  esim. Lapissa  kesällä  
1978 havaittujen,  jokseenkin runsaiden jyr  

sintävahinkojen  määrä ei vielä ilmaise sitä  

tuhoriskiä,  mikä on odotettavissa intensiivi  

sessä  viljelyssä  kasvatetuilla pajuilla.  Myyrien  
tuhoille näin alttiiden lajien viljely edellyttää  

erityisesti  viljelymenetelmien ja tuotosmallin 
tarkkaa suunnittelua sekä myyrätuhorytmin  

ja -riskin  alueittaisten erojen huomioon otta  
mista (Teivainen  1979, Teivainen 

ym.  1979),  jotta tuhoriskiä voidaan ennakoi  
vasti  pienentää.  
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Kuva  1. Eri  pajukloonien syönnösten prosenttinen osuus  tarjotusta kolmena  peräkkäisenä koepäivänä peltomyyrällä  

tehdyissä ruokintakokeissa. a  = pätkitty,  b  = pätkitty  ja kuorittu, c  = syöty kokonaan.  
Fig.  1. Percentage of  branches  of  different willow  clones  eaten on  successive  days  byfield  voles  in  thefeeding experiments, 

a = gnawed into  pieces,  b  = gnawed into  pieces  and  barked, c = eaten completely. 
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Taulukko 1. Ruokintakokeiden tulosten  yhdistelmä viljellyillä  pajuilla. Jokainen koe  (kolme myyrää) kesti  
kolme  päivää.  Toistoja  tehtiin kuusi.  

Table  I. Summary of  results  of feeding experiments showing palatibility  of  different willow  clones  to field voles.  
Each  experiment (3  voles)  lasted  for three days.  Six  replications  of  each  were  carried  out. 
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Pajulaji  ja klooni 
Willow species and clone 

Tarjottu yhteensä  
Offered 

oksia lehtiä 

branches leaves 

cm kpl-wo.  

Syöty  yhteensä 

Eaten 

oksia lehtiä  

branches leaves  

cm kpl/70.  

Jäljellä  jyrsittyjä 
oksankappaleita  

Gnawed  

pieces  remain 

cm 

Syöty  tarjotuista 

oksista  

Amount of 

branches  eaten 

% 

S.  aquatica E 4856  
6'.  caprea E  6759  
S. dacydados P  6012  

S.  smithiana  Q  670 
S. triandra P6010 

S. viminalis S 15)11 

S. viminalis PA 77 Nov 

S.  sp. PA 75 

1 164 —  

1002 37  

810 183 

1050 
-

 

1117 134  

1 138 584 

1 149 
—

 

!  157 — 
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977 37  
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786 —  

1117 134 
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1039 -  

1 036 -  

85 

25 

18 

264 

0 

80 
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93  

98  

98 

75 

100 

93 

90 
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