
MITEN 
ELÄINTARHAT 
SUOJELEVAT 
TUNTURIPÖLLÖJÄ?



TUNTURIPÖLLÖJÄ ON PIDETTY KAUAN TARHOISSA
ainakin 150 vuotta

Maailman 
eläintarhoissa 
noin 600 pöllöä

32



PÖLLÖT OVAT 
PITKÄIKÄISIÄ

Jos selviävät ensimmäisestä 
vuodesta, elävät jopa 35 
vuotta



Miksi pöllöjä 
pidetään 
tarhassa ?

Miksei niitä vapauteta luontoon?
• Näin voidaan tehdä jälkeläisille, jos tarpeen

Miksi ei pidetä enempää pöllöjä varalla tarhoissa?
• Eläintarhat pitävät varalla myös monia muita lajeja

• Ei ole tarpeeksi tiloja hyvään hoitoon useammalle pöllölle

• Tunturipöllöt lisääntyvät helposti tarhaoloissa



Tunturipöllöjä 
tarhoissa

Noin 5000

Euroopan 
jäseneläintarhoissa 
300 kpl 140 000 -280 000

Tunturipöllöjä luonnossa = 5000 pöllöä



Tunturipöllöjä 
tarhoissa

Noin 5000

Euroopan 
jäseneläintarhoissa 
300 kpl 50 000

Tunturipöllöjä luonnossa = 5000 
pöllöä



Luontoon

Naaras 
Koiras



TUNTURIPÖLLÖJEN 
SUOJELUOHJELMA

• Perustettu Euroopassa 2021

• Pohjois-Amerikassa oma ohjelmansa

• Korkeasaari vastaa Euroopan 
ohjelmasta

• Pöllöille laaditaan kantakirja

• Tehdään suunnitelma kuinka monta 
pöllöä annetaan syntyä 5 vuoden 
aikana

• Annetaan hoito-ohjeet

Koordinaattori



Kantakirja = 
selvitetään mitä 
lintuja on tarhoissa 
ja mitkä ovat 
niiden 
sukulaisuusuhteet

• Tehdään suunnitelma miten pidetään yllä 
mahdollisimman monimuotoista 
pöllöporukkaa (populaatio) eläintarhoissa

• Jotta saadaan terveitä yksilöitä 
luontoonpalautuksiin



KEITÄ OVAT VANHEMPASI ?

Tunturipöllönaaras Luna, 6-vuotias



Korkeasaaren tunturipöllönaaras Bianca
16 vuotias

LUNA



#3133, 278 jälkeläistä (useammassa 
polvessa), yliedustus



VOIKO 
PÖLLÖJÄ 
PYYDYSTÄÄ 
LUONNOSTA?

Jotta 
perimä 
rikastuisi 

• Eläintarhat eivät pyydystä eläimiä luonnosta

• Vain silloin, jos uusi geeniaines on tarpeen 
(lupa)

• Jos hoidettavaksi tulee pahasti 
vahingoittunut pöllö, se saattaa jäädä 
tarhaan lisääntymään – jälkeläiset luontoon

• Joskus eläintarhoihin tulee myös 
takavarikkoeläimiä



MITEN SUOJELUTYÖ TAPAHTUU?

• Kantakirja – pöllöt ja niiden sukulaisuussuhteet

• Uudet parit muodostetaan perimä edellä

• Poikaset sijoitetaan harkiten (perimä) 

• Parhaat yksilöt saavat lisääntyä



IKÄPYRAMIDI, kaikki 300 eurooppalaista tarhapöllöä

Koiraat Naaraat

Ik
ä 

(v
u

o
si

a)



Tunturipöllöjen pitäjille annetaan 
suosituksia joka vuosi

• Pöllöjä ei saa antaa/myydä ilman lupaa

• Ei myöskään saa ostaa/vaihtaa lintuja yksityisistä 
tarhoista

• Vain jotkut parit saavat lisääntyä ja saada tietyn 
määrän poikasia (yleensä 1 tai 2)



TULOKSENA

• Parhaat pöllöparit saavat perimältään 
hyvälaatuisia jälkeläisiä

• Terveet tunturipöllöt eläintarhoissa 
• On mistä ottaa: voidaan lisäännyttää ja 

vapauttaa luontoon tarvittaessa
• Eläimiä hoidetaan hyvin 



KIITOS!
Kirsi ja tunturipöllö

Bubo scandiacus


