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Metsäntutkimuslaitos  on maa-  ja metsätalousministeriön  alainen  vuonna 1917  perustettu  

valtion  tutkimuslaitos.  Sen päätehtävänä on Suomen  metsätaloutta  sekä metsävarojen 

ja metsien  tarkoituksenmukaista  käyttöä edistävä  tutkimus. Metsäntutkimustyötä teh  

dään  lähes  800  hengen  voimin  yhdeksällä tutkimusosastolla  ja yhdeksällä tutkimus-  ja 
koeasemalla.  Tutkimus- ja koetoimintaa  varten laitoksella  on hallinnassaan  valtion  

metsiä yhteensä n. 150  000  hehtaaria, jotka on jaettu 17 kokeilualueeseen  ja joihin sisäl  
tyy kaksi  kansallis-  ja viisi  luonnonpuistoa. Kenttäkokeita  on käynnissä  maan kaikissa  
osissa. 

The  Finnish  Forest  Research  Institute, established  in  1917, is  a state research  institution  
subordinated  to the  Ministry of  Agriculture and  Forestry. Its main  task is to carry  out 

research  work to support  the  development of  forestry and  the  expedient use of  forest 

resources and forests. The work  is  carried  out by  means of 800 persons  in  nine  research  

departments and  nine  research  stations. The institute  administers  state-owned  forests of 

over 150  000  hectares  for research  purposes,  including two national  parks and five 
strict nature reserves. Field  experiments are in progress  in all  parts of  the country.  
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LÄNGSTRÖM, B. 1985.  Tukkimiehentäin  aiheuttamat  tuhot  Suomessa  vuosina  1970—1971.  Yhteispohjoismaisen 
tutkimuksen  Suomea  koskevat  tulokset.  Summary:  Damage caused  by Hylobius  abietis  in  Finland  in  the years  
1970—1971.  Results  from  the  Finnish  part  of  a joint Nordic  study.  Folia  For.  612:  I—ll. 

Tukkimiehentäi, Hylobius  abietis L. (Col., Curcu  

lionidae), on pahin istutustaimikkojen  alkukehitystä  
uhkaava tuhohyönteinen Pohjoismaissa. Vuosina  

1970—1971  suoritettiin  Norjassa,  Ruotsissa,  Suomessa  
ja Tanskassa  laaja tukkimiehentäin  tuhojen esiintymistä 
eri olosuhteissa  selvittävä inventointi. Tässä tutki  

muksessa  pyrittiin myös selvittämään  torjunta-ainekä  

sittelyn  sekä  eri  taimi-  ja hakkuualatekijöiden  vaikutus  
ta taimikuolleisuuteen  ja tuhojen esiintymiseen. Seuraa  

vassa esitetään  yhteistutkimuksen  Suomea  koskevat  tu  
lokset.  

Tutkimusta  varten  valittiin  70  hakkuualaa, jotka si  
jaitsivat eri  puolilla Suomea Lappia lukuunottamatta.  

Koepaikat sijoitettiin  tukkimiehentäin  kehitysaikavyö  
hykkeisiin siten, että eri-ikäiset  hakkuualat ja  eri  metsä  

tyypit  tulivat  edustetuiksi.  Kullekin  koepaikalle  istutet  
tiin männyn tai kuusen taimia  keväällä  1970 neljään 

ruutuun,  64  tainta/ruutu.  Puolet  taimista  oli  käsitelty  
torjunta-aineella ja puolet oli  käsittelemättömiä  taimia.  
Koetaimet  tarkastettiin  syksyllä  1970  ja 1971, jolloin 
taimikuolleisuus, hyönteistuhot ja kasvupaikkaa  ku  

vaavat tekijät merkittiin  muistiin.  
Tutkimuksen tärkeimmät  tulokset olivat seuraavat: 

1) Noin  puolet kahden  ensimmäisen  kasvukauden  aika  

na kuolleista  taimista  oli tukkimiehentäin  tappamia. 2)  
Tukkimiehentäin  tuhojen vuoksi  kuolleitten  taimien  
määrä oli korkeampi eteläisimmässä  Suomessa  kuin  

muualla  maassa ja suurin se oli  tuoreilla  hakkuualoilla.  

3) Viljavilla kasvupaikoilla tuhoja näytti olevan vä  
hemmän  kuin  karuilla  metsätyypeillä, mutta asian  var  

mistamiseksi  tarvitaan  laajempi aineisto. 4)  Torjunta  
ainekäsittely vähensi  tukkimiehentäin  tuhoista  aiheutu  

nutta kuolleisuutta  noin  80 %, ja paras tulos  saatiin  

niillä  paikoilla,  joissa tuhoja esiintyi eniten.  5)  Myös 
maanmuokkaus  vähensi  tukkimiehentäin tuhoista ai  

heutunutta kuolleisuutta, mutta vaikutus oli  torjunta  

ainekäsittelyä heikompi. 

The large pine weevil  (Hylobius abietis  L.,  Col.,  Cur  
culionidae) is  the  major insect  pest  threatening planting 
success in  reforestation  areas in  the Nordic  countries.  In 

1970—1971 a  large field  survey was carried  out in  
Denmark, Finland, Norway and  Sweden  in  order  to as  

sess weevil  damage under  different environmental  con  

ditions, as well  as to evaluate  the  influence  of different 

site and  plant factors, including the insecticide  treat  

ment, on the  plant survival  and  degree of Hylobius-dam  

age.  This  paper  reports the  Finnish  results  from that  

survey.  

The study was made  in  close  cooperation with  the 

practical forestry sector.  The study  areas were laid  out 

in  70  clear-felling areas,  distributed throughout the 
whole  of Finland  except  for  Lapland. The  study  areas 
were located  in  clear-felling  areas  of  different  site  and  

age classes.  Four  field  plots,  each  consisting of  64  
plants, were planted in  spring 1970  using local  planting 
stock (Scots  pine and  Norway  spruce)  and  techniques  in  
each  study area. Two  of  the  plots  were planted  with  
insecticide-treated  plants and  the other two with  un  

treated plants of  the same type. The field plots  were 

inspected in  the  autumn 1970 and  1971. 

The main  results  were: 1)  Approximately half  of  the  
plant mortality  during the  first three  growing seasons 
was  attributable  to damage caused  by H.  abietis.  2)  The  
weevil-induced  mortality was higher in  southernmost  

Finland  than  elsewhere, and  young  clear-felling areas 
were more severely  attacked than  older  ones. 3) A ten  

dency towards  lower  damage levels  on the  more fertile  

forest site  types was evident,  but  more data  are needed  

to confirm  this  observation.  4) The insecticide  treatment 

reduced  Hylobius-induced mortality by  about  80  %, and  
especially  prevented high losses  in  areas  suffering from 
heavy weevil  attack.  5) Soil  scarification  also reduced  
the plant  mortality caused  by  H. abietis, but not to the 

same extent as did insecticides.  

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 

ODC 453+414+145.7X19.91 Hylobius  +524.61  
ISBN 951-40-0687-9 

ISSN 0015-5543  
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1. JOHDANTO  

Tukkimiehentäi (Hylobius  abietis L.,  Col.,  

Curculionidae)  kuuluu havupuutaimikoitten  
pahimpiin tuhohyönteisiin.  Lukuisissa tut  
kimuksissa on selvitetty  lajin vahingollisuutta  
suomalaisissa olosuhteissa (esim. Kangas  
1937, Juutinen 1962, Heikkilä 1981). Ulko  
maisista kirjallisuuskatsauksista  mainitta  
koon Escherich (1923),  Christiansen (1971  a) 

ja  Eidmann (1974).  1960-luvun loppupuolelta  
lähtien on taimia yleisesti  suojattu  erilaisilla 

torjunta-aineilla tukkimiehentäin tuhoilta 

(Längström  1971).  Aluksi  käytettiin  yleensä  
DDT-ja  lindaanivalmisteita,  DDT:n käyttö  
kiellon jälkeen  lindaania ja nyt  ollaan siirty  
mässä synteettisten  pyretroidien  käyttöön.  

1970-luvun alkuvuosina tiedettiin kuiten  

kin hyvin  vähän tukkimiehentäin tuhojen  
alueellisesta esiintymisestä  sekä torjunnan  
tehokkuudesta eri olosuhteissa.  Koska  tilan  

ne oli samankaltainen kaikissa  Pohjoismaissa  
Islantia lukuunottamatta,  suunniteltiin yh  

teispohjoismainen  tutkimus yllämainittujen  

seikkojen  selvittämiseksi. Tutkimusaineisto 
kerättiin vuosina 1970—1971,  mutta suunni  
teltu yhteisjulkaisu  ei toistaiseksi ole toteutu  

nut. Koska  muissa Pohjoismaissa  on viime 
vuosina julkaistu tutkimuksen tuloksia 

(Skogsstyrelsen  1978, Austarä 1980,  Bejer  

1982),  on aiheellista julkaista myös tutki  
muksen Suomea koskevat  tulokset. 

Tutkimuksessa  auttoivat paikalliset metsäammatti  

miehet, jotka järjestivät taimien  istutuksen  ja tarkastuk  
sen tutkimusryhmän antamien  ohjeiden mukaan.  Ha  
luan  kiittää  tutkimukseen  osallistuneita  organisaatioita 
(Ahvenanmaan maakuntahallituksen  metsäosasto, Enso  
Gutzeit  Oy,  Helsingin piirimetsälautakunta, metsähalli  

tus,  Oy  Rosenlew  Ab, Tehdaspuu Oy  sekä  Vaasan  pii  
rimetsälautakunta) saamastani  avusta.  Kiitän  myös  
prof. Paavo  Juutista saamastani  kannustuksesta, met  

sänhoitaja Bengt Gyldbergiä ja metsäteknikko  Rune 
Axelssonia  laskentatöiden  suorittamisesta  sekä  vt.  prof.  
Erkki  Annilaa  käsikirjoituksen  viimeistelyvaiheessa an  
tamasta tuesta. Tutkimuksen kuluessa  olen suuresti  

hyötynyt  tutkija  Oystein Austarän,  lehtori  Broder  Beje  
rin  ja professori Hubertus  Eidmannin  kanssa  käymistä  
ni  keskusteluista.  
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Koepaikat sijoitettiin tukkimiehentäin  kehitysaika  

vyöhykkeisiin  (kuva  1) siten, että  eri-ikäiset  hakkuualat  
ja eri metsätyypit  tulivat edustetuiksi.  Karuimmat  met  

sätyypit  puuttuvat aineistosta  kuitenkin  kokonaan, sa  
moin OMT-kankaat pohjoisimmassa vyöhykkeessä  

(kuva  1, taulukko  1). Mäntyä istutettiin  61  ja kuusta  9  
koepaikalle. 

Kullekin  avohakkuualalle  istutettiin keväällä  1970 

neljä ruutua,  64  tainta/ruutu, avojuurisia  taimia. Puolet  
taimista  (kaksi ruutua) käsiteltiin  torjunta-aineella, 
0,5—1,5 %:isella  DDT-  tai  lindaanivalmisteella  (Gesa  

rol,  Intaktol  tai Silvanol). Loput taimista  olivat  käsitte  
lemättömiä  taimia  samasta  taimierästä.  Yksi  ruutupari 

(käsiteltyjä käsittelemätön) sijoitettiin hakkuualan  reu  
naan ja toinen  ruutupari alueen  vastakkaiselle  puolelle. 

Neljällätoista koepaikalla oli kuitenkin  vain  yksi  ruutu  
pari. 

Koetaimet  tarkastettiin syksyllä  1970  ja  1971, jolloin 
jokaisen taimen  kunto ja tukkimiehentäin  tekemä  vioi  
tus merkittiin  muistiin  seuraavan luokituksen  mukaan: 

Kuntoluokka 1 = elävä taimi  

2 = tukkimiehentäin  tappama  taimi  
3 = muusta  syystä  kuollut  taimi  
X = puuttuva taimi  

Tuholuokka  0 = ei  Hylobius-tuhoa 

1 = lievä tuho  (= syömäjälki korkein  

taan 5X5 mm  tai  3 jälkeä kool  

taan 3X3 mm) 

2 =  ankara  tuho  (= syömäjälki  yllä  
mainittua  laajempi) 

Koealakohtaisesti  merkittiin  muistiin  pintakasvilli  

suuden keskikorkeus  ja tiheys sekä  maanpinnan soistu  
neisuus. Lisäksi  merkittiin  muistiin  käytetty maan  

muokkaustapa, hakatun  puuston puulajikoostumus, 
etäisyys  lähimpään avohakkuualaan  sekä  tämän hak  
kuualan  ikä.  Laskentatyöt tehtiin  Ruotsin  maatalous  

yliopiston tietokoneilla  Tukholmassa  ja Garpenbergis  
sä. 

Kuva  1. Pohjoismaisen  tukkimiehentäitutkimuksen  koe  
paikat Suomessa  1970—71.  Jokaiselle  koepaikalle is  
tutettiin  keväällä  1970  neljä ruutua  a 64  tainta  (poik  

keustapauksessa  vain  kaksi  ruutua). Taimet tarkastet  
tiin  syksyllä  1970  ja 1971.  Kartassa  olevat  viivat  ja 

numerot osoittavat  tukkimiehentäin  kehitysaikavyö  

hykkeet  Bejer-Petersenin ym. (1962) mukaan.  
Fig. 1. Areas  covered  by  the Nordic  Hylobius-study  in  Fin  

land, 1970-1971.  Four study  plots  (occasionally only  

two plots)  consisting of  64  seedlings each  were planted 
in  spring  1970  in  each  locality,  and  inspected  in autumn 
1970 and  1971.  The lines  and  numbers  in the  map 
denote developmental regions and  periods of  Hylobius  
abietis  (cf.  Bejer-Petersen et  al.  1962). 
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Taulukko  1. Koepaikkojen jakautuminen tukkimiehentäin  kehitysaikavyöhyk  
keen,  metsätyypin ja  hakkuualan  iän  mukaan.  

Table I. Distribution  of  study areas according to Hylobius-development regions, 

forest  site  types  and age  classes  of the clear-felling areas. 

*

 OMT = Oxalis-Myrtillus type, MT = Myrtillus  type,  VT  = Vaccinium type  

3. TULOKSET  

31. Tukkimiehentäituhojen  esiintyminen 

Ensimmäisen kasvukauden  jälkeen  tukki  
miehentäin tuhoja todettiin 23 % taimista 

(taulukko  2).  Suurimmat tuhot havaittiin ete  
läisimmässä Suomessa. Tuhot olivat käen  

kaali-mustikkatyypin  (OMT)  kasvupaikoilla  
lievempiä  kuin  mustikka- (MT)  ja puolukka  

tyypin  (VT) kankailla. Tukkimiehentäin ai  
heuttama taimikuolleisuus vaihteli ensimmäi  

senä  vuotena  1,5 %:ista 10 %:iin. Tunnista  
mattomista syistä  kuoli  suurin piirtein  saman 
verran taimia. Kun koealat ryhmiteltiin  hak  
kuualan iän mukaan,  todettiin tukkimiehen  
täin tuhojen  esiintyvän  runsaimmillaan nuo  
rilla hakkuualoilla ainakin eteläisimmässä 

Suomessa (taulukko  3). Eniten tukkimiehen  
täi tappoi  taimia ensimmäisenä kasvukaute  

na. Toisena vuotena  tuhoja  esiintyi  kaikissa  

koealaryhmissä  edellistä vuotta vähemmän. 
Eniten tuhot  vähenivät vanhimmilla hakkuu  

aloilla. 

32. Torjunta-aineiden  suojavaikutus  

Taimien suojaus  torjunta-aineella  vähensi 
kaikissa  tukkimiehentäin kehitysaikavyöhyk  
keissä  sekä taimikuolleisuutta että tuhojen  
määrää (taulukko  4).  Vuonna 1970 tuhojen  
väheneminen oli noin 50 % ja seuraavana  
vuonna hieman pienempi.  Näiden kahden  
vuoden aikana suojaus  vähensi tukkimiehen  
täin aiheuttamaa taimikuolleisuutta keski  

määrin 80 % (keskimääräisestä  7,3  %:n  kuol  
leisuudesta l,s%:iin). Muista syistä  kuolleita 
taimia oli  molemmissa ryhmissä  keskimäärin 
enemmän kuin  tukkimiehentäin  tappamia eli 
noin 8  %.  Kokonaiskuolleisuuden perusteella  
käsittely  oli  näin ollen  vähentänyt  taimikuol  
leisuutta noin 30 %.  Nämä keskiarvot  ovat 

kuitenkin jossakin  määrin harhaanjohtavia  
tuhojen  epätasaisen  esiintymisen takia. Ku  
vasta  2  näkyy,  miten tehokkaasti  torjunta-ai  
nekäsittely  on  estänyt  pahojen  tuhojen  syn  
tymisen.  Vain muutamassa  tapauksessa  tor  

Tukkimiehentäivyöhyke 

Hylobius-region  

Metsätyyppi  
Forest site type

*  

Hakkuukausi 

Felling season  

1969/70 1968/69 1967/68 1966/67 

Yhteensä 

Total 

Etelä-Suomi  

2-vuotinen  kehitys  
Southern  Finland 

2-year-development 

OMT 

MT 

VT 

5 

6 

5 

1 

3  

4 

1 

3 1 

6 

10 

13 

Etelä-Suomi  

2—3-vuotinen  kehitys  
Southern  Finland  

2  to  3-year-development 

OMT 

MT 

VT 

1 

1 

2 

2 

13  

2 

5 

2 

5  

19 

Keski-  ja Pohjois-Suomi  
US  3-vuotinen  kehitys 
Central  and  northern  Finland  

s 3-year-development 

MT 

VT 

1 

2 

2 

5  

1 

3 1 

4 

11 

Yhteensä  

Total 

21 32  15 70 
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Taulukko  2. Tukkimiehentäin  tuhojen ja  taimikuolleisuuden  jakautuminen (%)  eri 
kehitysaikavyöhykkeen  ja metsätyypin mukaan  vuonna 1970.  Käsittelemättö  
mät  taimet. 

Table  2. Weevil  damage and  plant mortality (%)  in different biogeographical regions 
and  forest  site  types  in  1970.  No  insecticide-treated  plants  included.  

Taulukko  3.  Tukkimiehentäin  tuhojen ja taimikuolleisuuden  jakautuminen (%)  
kehitysaikavyöhykkeen  ja hakkuualan  iän  mukaan  vuosina  1970  ja 1971.  
Käsittelemättömät  taimet. 

Table 3. Weevil  damage and  plant mortality (%)  in  different biogeographical regions 
and  felling seasons in 1970 and  1971.  No  insecticide-treated  plants included.  

Etelä-Suomi  

2-vuotinen kehitys  

Southern Finland  

OMT 

MT 

VT  

12 

23  

23  

19.2 

31.5  

29.4  

8.9 

9.9 

9.4 

12.2 

8.6 

2.7 

21.1 

18.5  

12.1 

2-year development 
58  28.2 9.5 7.0 16.5  

Etelä-Suomi  

2—3-vuotinen  kehitys  
Southern  Finland  

OMT 

MT 

VT 

3 

7 

35 

2.6 

16.4 

19.4 

0.5 

6.7 

4.7 

0.5 

1.4 

2.9 

1.0 

8.1 

7.6 

2  /o 3-year-developmenl 
45  17.8 4.7 2.5 7.3  

Keski-ja  Pohjois-Suomi 

S 3-vuotinen kehitys 

MT 

VT 

6 

21 

26.6 

16.0 

7.0 

1.5 

3.1 

4.0 

10.2 

Central  and  northern  

Finland  

iä  3-year-developmdnt  

27 18.4 2.7 3.8 6.6 

Yhteensä  

Total 

130  22.5  6.4 4.8 11.2 

T  ukkimiehentäivyöhyke Hakkuukausi Koealojen Tukkimiehentäin Tukkimiehentäin 
lukumäärä vioittamia taimia, % tappamia taimia, % 

Felling Number Plants damaged Plants killed 
season of study by  Hylobius,  % by  Hylobius, % 

plots 

Hylobius-region 

1970 1971 1970 1970+71 

Etelä-Suomi  

2-vuotinen  kehitys 
Southern  Finland  

2-year-development 

1969/70 

1968/69 

1967/68 

1966/67 

19 

28  

9  

2  

32.9 

25.5 

30.1 

12.6 

23.5 

27.6 

6.7 

6.0 

11.2 

10.5 

4.6 

1.6 

13.8 

11.3  

4.6 

1.6 

Etelä-Suomi  

2—3-vuotinen  kehitys  

Southern  Finland  

2 to 3-year-development 

1969/70 

1968/69 

1967/68 

3 

27 

15 

9.6 

18.2 

18.6 

8.2 

11.4 

10.2 

1.6 

5.1 

4.7 

1.6 

5.6 

4.7 

Keski-  ja Pohjois-Suomi 

2?  3-vuotinen  kehitys  
Central  and  northern  

Finland 

s 3-year-development 

1969/70 

1968/69 

1967/68 

1966/67 

5 

13 

5 

4 

26.5 

21.2 

10.1 

9.4 

18.0 

11.7 

6.6 

3.8 

7.8 

2.6 

0.3 

0.0 

8.2 

4.0 

1.3 

0.0 

Yhteensä  

Total 

130 22.5 15.9 6.4 7.3  
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Taulukko  4. Tukkimiehentäin  tuhojen ja taimikuolleisuuden  jakautuminen (%) kehitysaikavyöhykkeen  ja taimikä  
sittelyn (A = käsittelemättömät, B = torjunta-ainekäsittely)  mukaan  vuosina  1970  ja 1971.  

Table  4. Weevil  damage and  plant mortality (%)  in  untreated  (A)  and  insecticide-treated  (B)  plants in  different Hylo  
bius-regions in 1970  and  1971.  

junta-aineella  käsitellyistä  taimista oli  kuollut 

yli 10 %,  kun sen sijaan  monella koealalla 
käsittelemättömistä taimista oli  menehtynyt  

yli 20 %. 

33. Maanmuokkauksen vaikutus tuhojen  

esiintymiseen  

Maanpinnan  muokkauksella oli tuhoja  ja 
taimikuolleisuutta vähentävä vaikutus aina  

kin ensimmäisen kasvukauden aikana  (tav  

lukko 5). Toisen kasvukauden aikana koko  
naiskuolleisuus oli kuitenkin  samaa suuruus  

luokkaa. Koska koealat eivät maanmuok  

kauksen suhteen ole täysin  vertailukelpoisia,  

pidemmälle  meneviä johtopäätöksiä  ei voida 
aineiston perusteella tehdä. 

4.  TULOSTEN  TARKASTELU  

Tukkimiehentäin tuhoiksi luetaan yleensä  
kaikkien havupuita  vahingoittavien  tukki  
kärsäkkäiden  tekemät tuhot.  Pieni tukkikär  

säkäs  (Hylobius  pinastri  Gyll.) ja iso tukki  
kärsäkäs  (Hylobius  piceus De  G.)  vahingoit  

tavat havupuiden  taimia tukkimiehentäin ta  
voin  ja lajien syömäjälkiä  on  mahdotonta 
erottaa  toisistaan. Iso tukkikärsäkäs  on mel  

ko  harvinainen ja  pohjoinen  laji,  kun  sen  si  
jaan  pieni  tukkikärsäkäs  saattaa  esiintyä  run  
saana  tuoreilla kuusivaltaisilla kasvupaikoilla  
(Längström  1982). Näin ollen melkoinen osa  

kuusivaltaisilla mailla sattuneista tuhoista 

lienee pienen  tukkikärsäkkään aiheuttamia. 

Lajin  biologia muistuttaa kuitenkin suuresti  
tukkimiehentäin biologiaa  (Eidmann  1974,  

Längström  1982), joten torjunnan  kannalta 

lajit voidaan käsitellä yhtenä  ryhmänä.  
Tukkimiehentäi on tunnettu  viljely  taimien 

tuholainen (vrt. Blomqvist 1883, Kangas  

1937,  Juutinen 1962). Juutisen (1962) laajas  

sa,  metsätuhojen esiintymistä selvittelevässä 
tutkimuksessa tukkimiehentäin tuhot olivat 

hyönteistuhoista  yleisimmät, varsinkin man  

Tukkimiehentäivyöhyke  

Hylobius-region  

Käsittely 

Treatment 

Koealojen 

lukumäärä 

Number of 
study  plots  

Tukkimiehentäin 

vioittamia taimia, %  

Hylobius-damaged  
plants,  % 

1970 1971 

Taimikuolleisuus, % 

Plant mortality, % 

Tukkimiehentäi Muu syy  
Hylobius Unspecified  

1970 1970+71 1970+71 

Yhteensä  

Total 

1970+71 

Etelä-Suomi  

2-vuotinen  kehitys 
Southern  Finland 

2-year-development 

A 

B 

58 

54  

28.2 

12.6  

22.2 

11.8 

9.5 

1.4 

10.7  

2.1 

10.0 

11.9 

20.8  

14.0  

Etelä-Suomi  

2—3-vuotinen  kehitys  
Southern  Finland 

2  to  3-year-development 

A 

B 

45 

41 

17.8  

8.9 

10.8 

8.3 

4.7 

0.9 

5.0  

1.0 

5.5  

7.7  

10.5  

8.7  

Keski-ja  Pohjois-Suomi 
s 3-vuotinen  kehitys 

Central  and  northern  Finland  

S 3-year-development 

A 

B 

27 

27 

18.4  

9.2 

10.8 

6.6 

2.7 

0.6 

3.7  

1.1 

6.0 

4.4 

9.7 

5.5  

Yhteensä  

Total 

A 

B 

130 

122 

22.5 

10.6 

15.9 

9.5 

6.4 

1.1 

7.3 

1.5 

7.7  

7.8  

14.9  

10.3  



Kuva 2. Koealojen frekvenssijakautuma tukkimiehentäin  vuosina  1970  ja 1971  aiheuttaman  tai  
mikuolleisuuden  mukaan.  A = käsittelemättömillä  taimilla, B  = torjunta-aineella käsitellyillä 
taimilla  istutetut  koealat.  Keskimääräinen  taimikuolleisuus  oli  7,3  % (A)  ja 1,5 % (B)  (vrt.  
taulukko  4). 

Fig.  2. Frequency distribution  of  the  study plots  according to plant mortality caused  by  H.  abietis in 
1970-1971.  A  = plots  of  untreated  plants, B = plots  of insecticide-treated  plants.  The  average  
mortality was 7.3  and  1.5 in A and  B, respectively  (cf.  Table  4). 

Taulukko  5. Laikutuksen  vaikutus  tukkimiehentäin  tuhojen esiintymiseen sekä  taimikuolleisuuteen  eri  kehitysaika  
vyöhykkeissä vuosina  1970  ja 1971.  Käsittelemättömät  taimet.  

Table  5. Effect of  soil  scarification  on  Hylobius-damage and  plant  mortality in  different geographical regions in  1970-  
71.  No insecticide-treated  plants  included.  

8 

Tukkimiehentäivyöhyke  Käsittely 

Treatment 

Koealojen 
lukumäärä 

Number of 

study  plots  

Tukkimiehentäin 
vioittamia taimia, % 

Hylobius-damaged  

plants,  % 
1970 1971 

Taimikuolleisuus, % 

Plant mortality, % 

Tukkimiehentäi Muu syy 

Hylobius Unspecified  
1970 1970+71 1970+71 

Yhteensä 

Total 

1970+71 

Hylobius-region  

Etelä-Suomi Ei laikutusta  

2-vuotinen  kehitys No scarification 

Southern  Finland Laikutus  

2-year-development Scarification 

30 

28 

34.5 

21.4 

23.1 

21.3 

11.6 

7.3 

13.4 

7.9 

10.5 

9.5 

23.9  

17.4 

Etelä-Suomi Ei laikutusta  

2—3-vuotinen  kehitys No scarification 

Southern  Finland Laikutus  

2 to 3-year-development Scarification 

39 

6 

18.6 

12.5 

12.1 

1.9 

5.3 

1.3 

5.6 

1.3 

5.1 

7.8 

10.7 

9.1 

Keski-  ja Pohjois-Suomi Ei laikutusta  
■g  3-vuotinen  kehitys No scarification 
Central and northern  Finland  Laikutus  

«S 3-year-development Scarification  

12 

15 

23.8 

14.0 

3.9 

16.3 

4.0 

1.7 

4.7 

2.9  

4.1 

7.4  

8.8 

10.3 

Yhteensä  

Total 

Ei laikutusta  

No scarification 
Laikutus  

Scarification 

81 

49 

25.2 

18.1 

15.0 

17.4 

7.4 

4.8 

8.4 

5.5  

6.3 

8.7  

15.3 

14.2 
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nyn istutustaimikoissa. Noin 15 % istutetuis  

ta männyn  taimista oli tukkimiehentäin vioit  
tamia ja kolmannes kuolleista taimista tuk  
kimiehentäin tappamia.  Luvut ovat samaa 
suuruusluokkaa kuin tässä,  toistakymmentä  
vuotta myöhemmin  tehdyssä  tutkimuksessa,  
mikä osoittaa tukkimiehentäitilanteen pysy  

neen suunnilleen samanlaisena 1950-luvulta 

1970-luvun alkuvuosiin. 

Myös Pohjois-Suomessa  tukkimiehentäi 

on todettu istutustaimikkojen  tärkeimmäksi 

tuhohyönteiseksi  (Heikkilä  1981), joskin  mer  

kitys  on  siellä  pienempi  kuin maan  eteläosis  
sa. Nämä tulokset ovat sopusoinnussa  Ruot  

sin Norrlantia koskevien (Skogsstyrelsen  

1978) sekä vastaavien norjalaisten  tulosten 
kanssa  (Austarä  1980). Sen sijaan Etelä- 
Ruotsissa ja Tanskassa tuhot on todettu yl  

lämainittuja huomattavasti ankarammiksi 

(Skogsstyrelsen  1978, Bejer  1982).  Tuhoriski 

pienenee  näin ollen pohjoiseen  siirryttäessä.  
Tämä johtunee tukkimiehentäikannan piene  
nemisestä (vrt. Längström  1982)  sekä  kehitys  

ajan  pitenemisestä  (vrt. Bejer-Petersen  ym. 
1962). Bejer-Petersen  (1975)  on kuitenkin 
osoittanut kehitysajan  vaihtelevan suuresti 
samalla alueella paikallisesta  mikro-ilmastos  

ta riippuen  (vrt. myös Bakke ja Lekander 

1965).  
Kärsäkkäitä saattaa siis kuoriutua Etelä- 

Suomessa toisena,  kolmantena ja neljäntenä  
hakkuun jälkeisenä  kasvukautena. Pohjois-  
Suomessa kärsäkkäitä tuskin kuoriutuu toi  

sena kasvukautena, mutta kolmannesta kuu  

denteen kesään saattaa uuden sukupolven  
aiheuttamaa tuhoa esiintyä  (vrt. Heikkilä 

1981). Useana vuotena  toistuva lievä vioitus 

on kuitenkin  taimikon  kannalta vähemmän 

haitallinen kuin  lyhyt  ja ankara tuhokausi. 
Pahimmat tuhot on useasti todettu tapahtu  

van ensimmäisenä hakkuuta seuraavana kas  

vukautena (Juutinen 1962, Christiansen 

1971 b, Skogsstyrelsen  1978, Heikkilä 1981, 
Annila 1982,  Längström  1982, Turcinskaja  

1983), mutta Suomen etelärannikolla ja var  

sinkin  Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa tuhoriski  

näyttää  olevan  suunnilleen yhtä suuri kolme  

na hakkuuta seuraavana kasvukautena 

(Skogsstyrelsen  1978,  Bejer  1982,  Längström  

1982).  
Tuoreilla OMT-tyypin  hakkuualoilla kär  

säkästuhot olivat lievempiä  kuin MT-  ja VT  
kankailla. Annilan (1982)  mukaan tuhoja oli 

selvästi  enemmän MT-  kuin  VT- ja CT-kan  
kailla. Ozols  (1967)  ja  Längström  (1982)  ovat 
osoittaneet,  että tukkimiehentäikanta on  tuo  
reilla kankailla pienempi  kuin karuilla. Juu  
tisen (1962) ja Stadnitskij'n  (1978)  tulokset 

pintakasvillisuuden  merkityksestä  tukkimie  
hentäin tuhojen  esiintymiselle  viittaavat sa  

maan  suuntaan  kuin  yllämainitut.  

Nyt esillä  olevassa tutkimuksessa todettiin 

torjunta-ainekäsittelyn  vähentävän tukkimie  
hentäin aiheuttamaa taimikuolleisuutta noin 

80 %.  Tätä tulosta on pidettävä  varsin hyvä  

nä  (vrt. Skogsstyrelsen  1978,  Bejer  ym. 1982), 
vaikkakin käsittelyn  hyötyvaikutus  pieneni  

kolmannekseen,  kun  otetaan huomioon myös 
muista syistä kuolleet taimet. Uudet taimi  

tyypit,  torjunta-aineet ja käsittelymenetelmät  

ovat jossakin  määrin muuttaneet  kuvaa. An  
nilan (1982) mukaan lindaaniruiskutus ei 
ratkaisevasti  parantanut paperikennotaimien  

eloonjäämistä.  Toisaalta on todettu paakku  
taimien kärsivän  samalla tavalla tukkimie  

hentäin tuhoista kuin paljasjuuriset taimet 

(Skoggstyrelsen  1978). Uusista torjunta-ai  
neista synteettisten  pyretroidien  on todettu 

suojaavan  taimia yhtä tehokkaasti kuin DDT 

ja lindaani (Eidmann  1979, Bejer  1982). 
Maanmuokkauksen on myös todettu vä  

hentävän tuhoriskiä (Christiansen  ja Sandvik  

1974,  Söderström 1976,  Skogsstyrelsen  1978,  

Turcinskaja  1983),  joskaan  toistaiseksi  ei ole 

selvitetty, miksi tukkimiehentäit välttävät 
mineraalimaan ympäröimiä  taimia. Tämän 
tutkimuksen perusteella  maanmuokkauksen 

suojavaikutus  näyttää kuitenkin olevan vä  
häinen ja rajoittuu lähinnä ensimmäiseen 
kasvukauteen. 

Tämän tutkimuksen sekä kirjallisuustieto  

jen perusteella voidaan päätellä,  että 1) tuk  
kimiehentäin aiheuttamat tuhot vähenevät 

pohjoiseen  siirryttäessä,  2)  tuhoriski pienenee  

metsätyypin  parantuessa sekä 3)  hakkuualan 
iän kasvaessa;  4) torjunta-ainekäsittely  vä  
hentää tehokkaasti tukkimiehentäin aiheut  

tamaa taimikuolleisuutta;  5) maanmuokkaus 
vähentää myös tuhoriskiä ainakin ensimmäi  
senä kasvukautena. Tukkimiehentäituhojen  

epätasaisen  esiintymisen  takia voitaisiin tor  
junta-aineiden käyttöä  huomattavasti vähen  

tää, mikäli  kyettäisiin  kehittämään prognoo  

simenetelmä,  jolla riskialueet  voitaisiin  riittä  
vällä varmuudella tunnistaa ja vastatoimen  

piteet  keskittää näille alueille. 
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SUMMARY 

Damage caused  by  Hylobius  abietis  in Finland  in  the  years 1970—1971  

Results  from the  Finnish  part  of  a  joint  Nordic  study 

The  large pine weevil  (Hylobius abietis  L., Col., 
Curculionidae) is the  major insect  pest  threatening 
planting  success in  reforestation  areas in  the  Nordic 
countries.  In the years  1970—1971  a large survey  was 
carried  out in  Denmark, Finland, Norway  and  Sweden  
in order to assess the weevil  damage under different 
environmental  conditions, as well  as to evaluate  the 

influence  of different  site  and  plant factors  (including 
an insecticide  treatment) on plant survival  and  the 
degree of  Hylobius  damage. This  paper  reports the 
Finnish results  from that survey.  

The study was made  in  close  cooperation with  the 

practical  forestry sector.  The study  areas were laid  out 
in  70  clear-felling areas,  distributed throughout Finland  

except  for Lapland (Figure 1, Table  1). The selected 
clear-felling areas  were of different  site  and  age classes 
and  situated in  the  main biogeographical regions based 
on the development period of H. abietis (cf. Bejer- 
Petersen  et al. 1962). 

Four  field  plots, each  consisting  of 64  plants  (8  by  8  
plants at  c. 2 m  spacing), were  planted in  spring 1970  
using local  planting stock (Scots  pine and  Norway  
spruce) and  techniques in  each study area. Two of the 

plots  were planted with  insecticide-treated  plants  and  
the other two  with  untreated  plants of the same type. 

The  protected plants were taken  from the ordinary 

planting stock,  and  were  thus typical  of  the  local  
procedure of chemical  protection, i.e.  dipping the  plant  
bundles  or spraying  in  plant beds  with  0.5—1.5  % (a.i.) 
DDT and/or  lindane.  One  plot with  treated  plants and  
another with untreated ones was located  at  a distance  

of about 30  m  distance  from  each  other  at  one edge of 
the  clear-felling area. The other pair of  plots  was 
located  at the opposite side  of the clear-felling area. 

However,  only one pair  of plots was laid  out in  the 
study area in  14 clear-felling areas. 

The field  plots  were inspected in  autumn 1970  and 
1971. Data on survival  and insect damage were 

recorded  for each  plant, and information  about  the  site  
characteristics  was  also  recorded  for  each  plot. All  field 
work was  done  by local  forestry staff according to 
instructions  from  the  project group.  Data processing  
was done  at the Faculty of Forestry of the Swedish  

University  of Agricultural Sciences.  

On an average, 23 % of  the  control  plants were 
attacked during the first growing period (Table 2). 

Higher attack levels  were recorded  in southernmost 
Finland  (2-year-development period) than  in  northern  

parts  of the country.  Considerably fewer  plants were 
damaged on the  most  fertile  site  type  (OMT) than  on 
the two poorer  ones (MT and VT). However,  more 

plots  of  the  Oxalis-Myrtillus-type,  as well  as the  missing 
Calluna-  and  Cladonia-types, would  have  been  needed  
to  evaluate  the  influence  of the  site  type  upon the  weevil  
threat.  During the  first  year  the  average weevil-induced  
mortality ranged from  1.5 to 10 per cent,  being higher 
in  the  southernmost  part  of  the  country  than elsewhere.  
The  unspecified plant mortality, i.e.  causes of mortality  
other than  weevil  damage, was  of  a similar  magnitude 
ranging from 0.5 to 12.2 per  cent. 

The percentage  of plants  damaged by Hylobius  was 

lower  in  1971  than in  1970  regardless of the  age  of the  
clear-felling area (Table 3). In many  cases the  older  
clear-felling areas showed  lower  attack levels  in  both  

years  than  the  younger ones. In southernmost  Finland, 
weevil  damage was high  during the  first  three  growing 
seasons following clear-felling. 

The insecticide  treatment reduced  the  damage and  
mortality caused  by  H.  abietis  in  all  regions (Table 4).  
In 1970, the  reduction  of weevil  damage was c. 50 % 
and  somewhat lower  in  1971.  A more important finding 
is  that the  plant mortality  caused  by  H. abietis  was 
reduced  (from 7.3  to 1.5 % on an average)  by  about  80  
% in  1970—1971.  At the  same time  the  unspecified 
mortality was about 8 %  in  the  control  and  protected 
plants. 

Weevil-induced  mortality was,  however, not uni  
formly distributed, and  consequently some reforestation  
areas suffered  heavy losses  while  others  were practically  
unaffected  by  weevil  attack  (Figure 2). 

Only  in  a  few cases was  a mortality of more than  10 

% observed  amongst the insecticide-treated  plants,  
whereas  13 % of the study plots  planted with  
unprotected plants had  suffered  more than 20  % 
mortality. 

Soil  scarification  had  a smaller  effect on the average  
level of weevil  damage than was  observed for the 
insecticide  treatment, plants in  scarified  patches  being 
less  attacked than  those  growing in  undisturbed  ground 

vegetation (Table 5).  
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