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ohjantikka on ainoa tikkalaji, joka
on levittäytynyt koko pohjoiselle
havumetsävyöhykkeelle (Baldwin 1968, Bock & Bock 1974). Tosin
viimeaikaiset mitokondrio-DNA-tutkimukset viittaavat siihen, että pohjantikka on eriytynyt omiksi lajeikseen vanhalla ja uudella mantereella (Zink ym.
2002).
Pohjantikka on Euroopan Unionin
lintudirektiivilaji, jonka Euroopan puoleisesta populaatiosta yli 10 % asustaa
Suomessa (Rajasärkkä 1997). Laji kuuluu Suomessa silmälläpidettäviin lajeihin ja sen populaatio on pienentynyt
rajusti 1900-luvun alkupuolesta lähtien.
Maamme pohjoisosassa pohjantikkakanta oli 1970-luvulla enää viidesosa
1940-lukuun verrattuna (Järvinen &
Väisänen 1979, Väisänen ym. 1986).
Myös vuosina 1957-1996 tehdyt talvilintulaskennat osoittavat samansuuntaista kannan pienenemistä (Väisänen
& Solonen 1997), vaikka lajin nuoria
lintuja tavattiin suurin joukoin vuosina
1981, 1987 ja 1993 (kuva 1).
Rengastusasemilla vaeltavien pohjantikkojen rengastukset (Fayt 2003a) ja
Lammin metsissä tehdyt populaatiotutkimukset (Pakkala ym. 2002) osoittavat tikkamäärien laskua, ja laji on sekä
paikallisesti että alueellisesti uhattu
(Rassi 2000).
Nykyisin pohjantikkaa tavataan vanhoissa kuusivaltaisissa metsissä, joissa
on runsaasti lahopuuta (Virkkala ym.
1994, Amcoff & Erikson 1996). Alpeilla laji elää rinnemetsissä, joissa kuollutta puuta on keskimäärin 63 m 3/ha,
joka vastaa noin 70 kuollutta kuusta
hehtaarilla (Derleth ym. 2000). Monien
tikkojenja myös muiden pohjoisten taigametsälajien populaatiot ovat pienentyneet viime vuosikymmeninä metsien
pirstoutumisen ja vanhojen metsien häviämisen myötä (Järvinen ym. 1977,
Virkkala 1987).
Satunnaiset havainnot pohjantikkojen
kasautumisista metsäpalojen (Sorvari
1994, Murphy & Lehnhausen 1998,
Imbeau ym. 1999), veden (Yeager
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Pohjantikan pesäpoikasilla on keltainen päälaki, koiraafla väri on yleensä voimakkaampi ja
sitä on laajemmalti. © Melchert Meijer zu Schlochtern
Young Three-toed Woodpecker. Nestlings af both sexes have a yellow head patch, although
males' patch is usually brighter and larger. © Melchert Meijer zu Schlochtern

1955), tuulen (Virkkala ym. 1991) ja/
tai hyönteisten (Baldwin 1960, Crockett
& Hansley 1978) aiheuttamille tuhoalueille osoittavat kuitenkin, että pohjantikka on mieluummin ravintospesialisti kuin habitaattispesialisti. Mahanäytteiden perusteella pohjantikat käyttävät
ravinnokseen läpi vuoden vastakuolleita puita kolonisoivia hyönteisiä. Loppukesästä alkukevääseen ne hakevat
ravinnokseen lähes yksinomaan kuusella eläviä Scolytidae-heimon kaarnakuo-

riaisia (Hutchison 1951, Hogstad 1970,
Koplin 1972, Massey & Wygant 1973),
mutta kesällä ravinnossa on runsaasti
jäärien toukkia (Hogstad 1970, Pechacek & Kristinl996).
Tämä erilaisen ravinnon käyttö vuoden eri aikoina ohjaa myös pohjantikan
habitaatin valintaa. Talvella pohjantikat
ruokailevat yksinomaan kuusimetsissä,
mutta loppukeväällä ja kesällä ne hakeutuvat metsiin, joissa on runsaasti
lehtipuita ja ne etsivät ravintoa enim-
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mäkseen lahopuista (Wesolowski& Tomialojc 1986, Pechacek & Kristin 1996,
D. Nowak, pers.comm.). Voidaankin
kysyä, onko pohjantikkakantojen viimeaikainen lasku seurausta saatavilla
olevan ravinnon vähenemisestä metsien rakenteen muuttumisen takia.
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Tutkimuksen tavoitteet ja
alueet

2

Tämän tutkimuksen tavoitteet olivat:
1) selvittää pohjantikan laadullisen
ja määrällisen ravinnon saatavuuden
ajallinen ja alueellinen vaihtelu sekä
niiden vaikutus lajin pesimätiheyteen,
tuottavuuteen, lajin levittäytymiseen
uusille alueille ja saalistuksen vaikutus hyönteispopulaatioihin,
2) selvittää eri kokoisten ja laatuisten tuhoalueiden vaikutus pohjantikan
ravintotilanteeseen, ja
3) laatia metsien käsittelyohjeet pohjantikan suojelemiseksi.
Pohjantikan pesintä- ja ruokailukäyttäytymisaineisto on kerätty PohjoisKarjalasta (63°N, 31 °E) vuosina 19961999. Tutkimuskohteina oli kahdeksan
kuusivaltaista vanhan metsän aluetta ja
yksi mäntyvaltainen vuonna 1992 palanut kohde Lieksan Kitsissä. Viittä
kohteista ympäröi auratut avohakkuut
ja kolmea suot. Alueet sijaitsivat etäällä toisistaan ja niiden koko vaihteli 65
ja 90 hehtaarin välillä. Palaneelta kohteelta ei palon jälkeen korjattu puustoa.
Vuosi metsäpalon jälkeen löytyi palaneelta 70 ha:n osa-alueelta seitsemän
pohjantikan pesää (Sorvari 1994). Luku
on seitsenkertainen lähialueiden vanhojen kuusikoiden keskimääräiseen paritiheyteen ven-attuna. Viisi pesistä sijaitsi
17 hehtaarin suuruisella kuivalla mäntykankaalla. Seuraavina vuosina alueen
pohjantikkapopulaatio laski tasaisesti
(Sorvari 1994, Fayt 2003b) (kuva 2).
Vuonna 1996, jolloin tämä tutkimus alkoi, alueella pesi enää kaksi pohjantikkaparia, ja vuosina 1997-1999 yksi ja
sama värirengastettu pari. Tämän jälkeen aluetta ei ole tarkistettu. Kuusi valtaisilla kohteilla pesi vuosittain yksi
pohjantikkapari.

Pohjantikka-aineisto
Seuratuista pohjantikkapopulaatiosta
tutkittiin vuosittain pesimätiheys, pesintäaika, pesyeen koko ja emojen ruokintakäyttäytyminen. Reviirit varmistettiin
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Kuva 1. Nuorten (1 kv) ja vanhojen ( + 1 kv) vaeltavien pohjantikkojen lukumäärä Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1973-2000. Maiden välisen vertailtavuuden parantamiseksi vaeltavien pohjantikkojen vuosittainen määrä on suhteutettu kaikkien lintulajien aikuisrengastuksiin kummassakin maassa ja ilmaistu 10 000 rengastusta kohden.
Fig. 1. Number af juveniles and adults dispersing in Finland and Sweden ( 1973-2000). The
annual number af dispersers was related to the total number af fully-grown birds ringed
each year in each country and expressed as the number af woodpeckers per 10,000 birds
ringed.

vuosittain rummutushavaintojen perusteella, ja pesät etsittiin kaikilta reviireiltä toukokuun alun jälkeen. Pesintäaika
laskettiin poikasten (ensimmäisen poikasen) lentoonlähtöhetken perusteella.
Pesyekoko tarkastettiin pesäkoloista
peilin ja lampun avulla. Emojen ruokinta-aktiivisuus määritettiin tarkkailemalla kahden viimeisen ruokintaviikon aikana emojen ruokintatiheyttä poikasta
kohden tunnissa. Poikasille tuodun ravinnon määrää ja laatua tarkkailtiin
kaukoputken avulla. Lajien välisen häi-

rinnän selvittämiseksi samoilta alueilta
määritettiin myös käpytikan pesimätiheys ja pesyekoko.
Pohjantikkojen vaelluksen (dispersaali) ajoittuminen ja kulku määritettiin
Suomen ja Ruotsin vuosien 1973-2000
rengastustiedoista. Yksilöt katsottiin
vaeltajiksi, kun ne oli pyydystetty
alueilla, joilla pohjantikka ei yleensä
pesi. Ruotsissa pyydystettyjen pohjantikkojen biometrisiä mittoja ja vuotuisia pyydystysmääriä verrattiin vastaaviin suomalaisiin mittauksiin. Eri vuoLINNUT-VUOSIKIRJA 2003
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Kuva 2. Pohjantikan pesimätiheys metsäpalon jälkeen Pohjois-Karjalassa vuosina
1993-1999.
Fig. 2. Changes in Three-toed Woodpecker
breeding density after fire, North Karelia
( 1993-1999).

sien laskennat tehtiin vertailukelpoisiksi
suhteuttamalla ne vuosittaisten aikuisina rengastettujen lintujen määrään ja ilmoitettiin pohjantikkoina 10 000 rengastettua lintua kohden. Pohjantikan talvipopulaation koko arvioitiin vuosina
1975-1999 tehtyjen valtakunnallisten
talvilintulaskentojen perusteella (R. A.
Väisänen, pers. comm.).

Kuva 3. Pohjantikan nuoruusdispersaalin
ajoittuminen kahden viikon jaksoissa Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1973-2000.
Fig. 3. Nata/ dispersal period of the Threetoed Woodpecker in Finland and Sweden
by 2 weeks period (1973-2000).

puolella selvitettiin ottamalla kaarnanäytteitä myös lopputalvesta pesäkolon
kaivamiseen saakka. Kaarnanäytteet
otettiin kuusista, joissa pohjantikat olivat äskettäin ruokailleet. Näytteitä kerättiin kaikkiaan 355, joista löytyi 10 343
kaarnakuoriaista (3 768 toukkaa, 950
koteloa ja 5 625 aikuista).
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Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on todettu, pohjantikka käyttää pesimäajan ulkopuolella suppeata ravintolajistoa. Näytteiden perusteella pohjantikan ravinnosta 96,9 % koostui
kaarnakuoriaisista. Aikuisista kaarnakuoriaisista 78,5 % kuului lajeihin,
jotka karttavat metsän reunaosia. Tämän perusteella voidaan olettaa, että
pohjantikkojen talviruokailun tehokkuus laskee vanhojen kuusimetsien
pirstoutuessa ja reuna-alueiden lisääntyessä (Fayt 1999).
Kitsin paloalueella sekä pohjantikkaettä kuusenkaarnakuoriaispopulaatiot
pienenivät palon jälkeen vuosittain.
Muissa kaarnakuoriaislajeissa ja jäärissä ei havaittu samanlaista merkittävää
yksilömäärän laskua metsäpalon jälkeisinä vuosina kuin kuusenkaarnakuoriaisilla. Läheisillä vanhan metsän
alueilla, joilla pohjantikkakanta pysyi

Suht. /entokyvyn ajankohta
Re/ative fledging date

Saalishyönteiset
Ravinnon määrää arvioitiin ikkunapyydyksillä,jotka sopivat hyvin kaarnakuoriaisten pyydystykseen (Martikainen
ym. 1996, 1999). Jokaiselle pohjantikan habitaattilaikulle sijoitettiin kymmenen ikkunapyydystä eli noin yksi
pyydys seitsemää hehtaaria kohti. Vuosittainen pyyntiaika oli 1.5.-20. 7 ., joka
kattoi kovakuoriaisten aktiivisimman
lentokauden. Ikkunapyydykset keräsivät kaiken kaikkiaan 19 251 yksilöä,
joista kaarnakuoriaisia (31 lajia) oli
14262 (74,1 %).
Ravinnon sopivuutta pohjantikalle
pesimäkierron eri aikoina arvioitiin reviireiltä kerätyistä kuusen kaarnanäytteistä, joista laskettiin kovakuoriaisten eri
kehitysasteiden (muna, toukka kotelo ja
aikuinen) suhteelliset osuudet. Pohjantikan ravintomääriä tarkasteltiin kolmena eri ajanjaksona: lisääntymiskautena
pesäkolon kaivamisesta poikasten pesästä lähtöön, lisääntymiskauden jälkeisenä ajanjaksona poikasten pesästä lähdön
ja vaelluksen alkamisen välisenä aikana
sekä vaelluksen aikana, joka perustui
rengastusaineistoon (kuva 3). Kuusen
kaarnakuoriaisyhteisön kehitysaste laskettiin jakamalla kunkin lajin aikuisten
yksilöiden määrät toukkien määrillä kunakin kolmena ajanjaksona. Pohjantikan
ravinnon käyttöä pesimäkauden ulko-
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Kuva 4. Pohjantikan lisääntymisajan (vasemmalla) ja poikuekoon (oikealla) riippuvuus kaarnakuoriaisten toukkien ja aikuisten keskimääräisestä lukumäärästä kaarnanäytteessä. Kaarnanäytteet kerättiin lisääntymisaikana, välittömästi sen jälkeen sekä nuoruusdispersaalijakson aikana vuosina 1998-1999.
Fig. 4. Breeding time (left) and brood size (right) of the Three-toed Woodpecker in relation
to the mean number of spruce bark beetle larvae and adults per bark sample. Bark samples
were collected during the reproduction, post-reproduction and nata/ dispersa/ periods of
the woodpecker (1998-1999).
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vakaana, ei kuusenkaamakuoriaispopulaatioissa havaittu merkittävää vaihtelua vuosien välillä. Tulokset viittaavat
siihen, että kuusenkaarnakuoriaisten
niukkuus pesimäkauden ulkopuolella
rajoittaa pohjantikkakantaa (Fayt
2003b).

Pohjantikat näyttivät aloittavan pesintänsä aikaisemmin ja kasvattavan suurempia pesyeitä alueilla, joissa kuusenkaarnakuoriaiset kehittyivät aikaisemmin (kuva 4), missä kaamakuoriais- ja
jääräpopulaatiot olivat monimuotoisempia (kuva 5) ja missä jääriä oli eniten.
Samoilla alueilla pesivien käpytikkojen määrällä ja pesimämenestyksellä ei
näyttänyt olevan vaikutusta pohjantikan
pesintään tai kannan suuruuteen. Myöskään pohjantikan käyttämän ravinnon
saatavuudella ei näyttänyt olevan vai94
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Kuva 5. Kaarnakuoriaislajien estimoitu kumulatiivinen lukumäärä (keskiarvo ± 2 S.D., 1000
iterointia) eri runsaustasoilla habitaattilaikuilla, jotka poikkeavat toisistaan pohjantikan lisääntymismenestyksen suhteen. n tarkoittaa kerättyjen kaarnakuoriaisten yksilömäärää eri
kategorioissa.
Fig. 5. Estimated cumulative number of bark beetle species (mean ± 2 S.D., 1000 iterations) at different abundance levels in habitat patches differing in suitability for a reproducing Three-toed Woodpecker. n refers to the number of individual beetles collected in each
suitability category.

kutusta käpytikkojen määrään eikä pesimämenestykseen. Paikoilla, joilla
kaarnakuoriaiset kehittyivät aikaisin,
jäärien toukkien määrällä ja kehityksellä näytti olevan tärkeä merkitys pohjantikan pesyekokoon ja pesinnän ajoittumiseen. Tulokset ovat sopusoinnussa
Siikamäen (1995) havaintojen kanssa,
että lintujen jälkeläistuotto määräytyy
pesäpoikasajan ravinnon saatavuuden
mukaan.
Pohjantikan ja muidenkin kaarnakuoriaisia ja puissa eläviä selkärangattomia syövien tikkojen pesyekoko
kasvaa kevään lämpötilan mukaan.
Kuitenkaan pohjantikan talvipopulaa-

tio ja syksyllä pyydystettyjen nuorten
pohjantikkojen määrä ei noussut lämpiminä keväinä. Sen sijaan pohjantikkamäärät saavuttivat maksimiarvonsa vuosina, jolloin kevätkuukausien keskilämpötila oli 3-6° C (kuva
6). Tämä keskilämpö on riittävä herättämään kaarnakuoriaiset "talviunestaan" aktiivisiksi ja voi toimia
jonkinlaisena merkkinä pohjantikoille pesinnän ajoittamiseen niin, että pesäpoikaskautena reviirin ravintovarastot ovat mahdollisimman suuret. Pesinnän oikea ajoittuminen takaa parhaan jälkeläistuoton sekä hyvinä että
huonoina ravintovuosina ja vaikuttaa
LINNUT-VUOSIKIRJA 2003
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Kuva 6. Kevään keskilämpötilan (huhti-toukokuu) vaikutus pohjantikan nuoruusdispersaaliin Suomessa vuosina 1973- 7999 sekä talvehtiva n populaation tiheyteen vuosina 79751999.
Fig. 6. Rate of nata/ dispersal ( 7973-1999) and winter population size ( 1975- 7999) of the
Three-toed Woodpecker in Finland as a function of monthly mean temperature of the preceding spring (April-May).

näin emojen elinikäiseen fitnessiin
(kuva 7).
Aikaisten ja suurten pesyeiden poikasia ruokitaan enemmän puuta kaivavien kovakuoriaisten toukilla kuin myöhäisten ja pienten pesyeiden poikasia
(kuva 8) (Fayt 2003c). Pohjantikalla
pesintäaika ja pesyekoko eivät vaikuttaneet ruokinta-aktiivisuuteen. Se, että
poikasia ruokitaan puuta kaivavien kuoriaisten toukilla useimmin pesimäkauden alku- kuin loppupuolella johtuu tarjolla olevien toukkien määrästä erilaisilla habitaateilla ruokintakauden kuluessa. Samoin valkoselkätikkojen on
todettu tuovan poikasilleen enemmän
puuta kaivavien kuoriaisten toukkia
lämpimillä kuin kylmillä pesimäpaiLINNUT-VUOSIKIRJA 2003

koilla, vaikka ruokinta-aktiivisuudessa
ei olekaan ollut eroja (Hogstad & Stenberg 1997).
Nuorten pohjantikkojen vaellusaikana kuusenkaarnakuoriaismäärät olivat
alhaisemmat kuin aikaisemmin keväällä
ja kesällä (Fayt 2003c), koska uudet
juuri aikuistuneet kaarnakuoriaiset levittäytyvät uusille alueille (kuva 9).
Samanaikaisesti myös jäärien toukat
kaivautuvat koteloitumaan syvemmälle puun sisälle, eivätkä siten ole yhtä
helposti käytettävissä kuin aikaisemmin. Tämä ravinnon väheneminen voi
ajaa nuoret pohjantikat vaellukselle etsimään alueita, joissa ravintoa on riittävästi tarjolla. Tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty osoittamaan, että poh-

jantikkojen syksyiset vaelluksetjohtuisivat suoranaisesti tällaisesta synnyinhabitaatin hyönteisravinnon vähenemisestä .
Suomalaisen rengastusaineiston mukaan aikaisin vaeltavat nuoret pohjantikat (sekä koiraat että naaraat) ovat pitempisiipisiä ja suurempia kuin myöhemmin vaeltavat yksilöt. Pitkäsiipisillä linnuilla on myös pitempi nokka
(Hogstad 1983). Tämän mukaan vaeltavien lintujen koko olisi riippuvainen
vaelluksen ajankohdasta. Pitkäsiipisten
lintujen katsotaan tämän tutkimuksen
mukaan lähteneen vaellukselle alueilta, joilla niitä on ruokittu jäärän toukilla. Pohjantikkojen painossa tällaista vuodenaikaisvaihtelua ei kuitenkaan
havaittu. Myöskään ruotsalainen aineisto ei anna tukea tällaiselle näkemykselle. Tätä aineistoa voi kuitenkin
sotkea Pohjanlahden yli vaeltaneet
suomalaiset linnut. Tähän viittaavat samanaikaisesti tapahtuvat nuorten pohjantikkojen vaelluksetja määrien vaihtelut sekä Suomessa että Ruotsissa
(kuva 10) .
V aelluskauden ensimmäisellä puoliskolla pyydystetyistä pohjantikoista suurin osa saatiin Suomen ja Ruotsin pohjoisimmilla rengastuspaikoilta (63-65°N) (kuva 10), ja elokuun
alusta lähtien vaeltajat pyydystettiin
eteläisiltä (58-60°N) rengastuspaikoilta. Vaikka tämä viittaakin siihen,
että pohjoisten alueiden linnut lähtevät ensimmäisenä vaeltamaan, niin
myös vaihtoehtoinen selitys voi tulla
kyseeseen. Tutkimuksen perusteella
oletetaan, että etelän lämpimillä paikoilla pesineiden pohjantikkojen ravintokovakuoriaisten saatavuus vähenee niiden elinkierron takia aikaisemmin kuin pohjoisilla kylmillä alueilla
ja näin ollen etelän nuoret linnut lähtevät ensin vaeltamaan pohjoiseen, ja
ravinnon vähennyttyä myös siellä lähtevät linnut vaellukselle takaisin etelään. Etelä-Suomessa vaeltavia pohjantikkoja tavataan vasta syyskuun
puolivälin jälkeen, jolloin kaarnakuoriaisten toukat ovat kasvaneet niin
suuriksi, että tikat voivat käyttää niitä ravintona. Pohjantikkojen on todettu käyttävän ravinnokseen vasta 3,54 kk ikäisiä kaarnakuoriaisten toukkia (Koplin & Baldwin 1970). Kaarnakuoriaiset munivat yleensä toukokesäkuussa (Lekander et al. 1977).
Pohjoisen pallonpuoliskon havupuiden kaarnakuoriaisilla ruokailevista tikoista näyttäisi pohjantikka kirjallisuu-
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Pohjantikan pesimäajan ulkopuolinen ravinto koostuu näytteiden perusteella valtaosin kuusella elävistä kaarnakuoriaisista. © Antti Below
Three-toed Woodpecker to have particularly narrow dietary requirements outside the breeding season. 97 % of the insect prey collected
were bark beetles. © Antti Below

den mukaan reagoivan muita voimakkaammin saaliskuoriaisten maaran
vaihteluihin (Fayt ym. 2004). Muihin
saman killan tikkoihin (Picoides pubescens, P. arcticus ja P. villosus) ve1Tattuna pohjantikan populaatio voi kasvaa
kuoriaisinvaasion aikana muita voimakkaammin jopa yli 44-kertaiseksi verrat-
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Kuva 7. Pesivän pohjantikan ennustettu fitness muuttuvan ravinnon hyötyarvon mukaan (kehitysaika) kahdella ravinnon runsaustasolla. Ts on kevään keskilämpötila.
Fig. 7. Predicted fitness variation in breeding Three-toed Woodpeckers with changing prey profitability (development time)
under contrasting prey abundance. Ts is the
spring monthly mean (April-May).

tuna siihen, mikä populaatiokoko on
kuoriaisten tavanomaisina esiintymisvuosina. Verrattaessa kaarnakuoriaisten
kuolleisuutta pohjantikkojen asuttamilla ja ei-asuttamilla alueilla on pohjantikkojen havaittu vähentävän kaarnakuoriaispopulaatioita jopa 98 %. Kaarnakuoriaisten vähentymisessä nuorilla
tikoilla on tärkeä roolinsa, kun ne vaeltavat ruokailemaan uusille alueille, joilla kaarnakuoriaisten toukat ovat kehittyneet riittävän suuriksi.
Itä-Suomessa, jossa kaarnakuoriaispopulaatioita on seurattu vuosittain
pohjantikan asuttamilla alueilla, ainoastaan ne kaarnakuoriaislajien populaatiot, joita pohjan tikat eivät käytä ravinnokseen, vaihtelivat runsaudessaan
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Kuva 8. Pohjantikan ruokinta-aktiivisuus (käyntiä per tunti ja jälkeläinen) jäärän toukilla
pesimisajan (vasemmalla) ja poikuekoon (oikealla) suhteen. Ruokintaa tarkkailtiin jokaisella pesällä kuusi tuntia vuosina 1997-1999.
Fig. 8. Provisioning rate (visits per hr and offspring) of wood-boring beetle larvae in relation
to the breeding time (left) and brood size (right) of the woodpecker. Six hours were spent
per nest (1997-1999).
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Fig. 9. Prey content of spruce bark in relation to the nesting cycle af the Three-toed Woodpecker. Mean numbers of individual spruce bark beetles in successive stages of development per bark sample are plotted with standard errors and sample sizes. Stages of development include (in chrono/ogical order): /arvo, pupa, juveni/e, sub-adult and adult.
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huomattavasti. Nämä tulokset viittaavat siihen, että pohjantikat pystyvät
säätelemään alueensa kaarnakuoriaispopulaatioita.
Verrattaessa metsäpalon tuhoamaa
aluetta häiriintymättömiin alueisiin
vuosina 1996-1999 havaittiin pohjantikan kesä- ja talviravintopopulaatioiden eroavan näillä alueilla (Fayt
2003b ). Alueella, joka paloi 1992, ainoastaan kuusenkaarnakuoriais- ja jääräpopulaatiot vaihtelivat huomattavasti. Kuitenkin, päinvastoin kuin kuusenkaarnakuoriaisilla, joiden runsaus laski yhdessä pohjantikan pesivän kannan
kanssa, jäärien populaatiot kasvoivat
huomattavasti. Nämä havainnot osoittavat, että paikallisilla metsätuhoilla on
merkitystä pohjantikkojen esiintymiselle, mutta alueet, jotka takaavat hyvän ravinnon saatavuuden pesintäaikana, eivät välttämättä tarjoa lajin talviaikaista ravintoa.
Tutkimus osoitti, että myös metsän
käsittelyllä pesimälaikkujen ympäristössä voi olla haitallinen vaikutus pohjantikan talviravinnon saantiin ja pesimätulokseen (Fayt 2004). Avohakkuihin rajoittuvilla alueilla kuusenkaarnakuoriaismäärät olivat alhaisempia kuin
luonnonvaraisiin soihin rajoittuvien
alueiden reunoilla. Myös itäisessä Puolassa Bialowiezan vanhassa metsässä
pohjantikat pesivät useimmiten soihin
rajoittuvilla alueilla (Wesolowski & Tomialojc 1986).

Tutkimus osoitti, että pohjantikalle sopivalla ajallisesti ja paikallisesti vaihtelevalla ravinnolla on tärkeä merkitys
pohjantikan pesinnälle ja esiintymiselle. Metsien käsittelyssä tulisi huomioida myös alueen maisemallinen kokonaisuus, joka vaikuttaa lajin populaatiodynamiikkaan, eikä vain säilyttää
habitaateilla pohjantikalle sopivia pesäpuita.

Kiitokset
Työni kuluessa minulla on ollut mahdollisuus ja etuoikeus saada opastusta
ja neuvoja hyviltä ystäviltäni. Haluan
kiittää työni ohjaajia Jorma Tahvanaista ja Jorma Sorjosta sekä biologian laitoksen suurenmoista johtajaa Heikki
Hyväristä. Suurin iloni on ollut työskennellä maastossa yhdessä HaITi Kontka-

97

Muita seurantatutkimuksia

Pohjantikan populaatioekologiaa

01.08-15.09

60.-------------,
01.08-15.09

N

t

40

-68"
_66°

20

-64°

20

40

60

14 16 18 20 22 24 26 28

80
-62'

16.-30.09
68
66
64
62
60
58=-~-~-~----l
20
0
40
60
80

60~-------~
16.-30.09

-6D°

40
-58"
-56°
1

12°

16°

20°

14 16 18 20 22 24 26 28
60.-------------,
01.-15.10

01.-15.10
68
66 B
64
62 !!lfllllll
60 !mm
58=~'--~--~-~--'
0
20
40
60
80

40

14 16 18 20 22 24 26 28
-!!l

1
0

i

68
] 66
1
641
;[ 62111

16.-31.10

60111

]

58=-l==~~~~~~~--~---~~--'
0
20
40
60
80

'0
''0
'0

E
,o

~

01.-15.11

40
20

58.__~-~-~---'
0
20
40
60
80

0

60.-------------,

16.-30.11

16.-30.11

40
20

601
58~-~-~-~---'
0
20
40
60
80
68
66
64
62

01.12-28.02

60
58.___~-~-~---'
0
20
40
60
80
Yksilömäärä
No of individuals

98

O 14 16 18 20 22 24 26 28

5': 60.-------------,

01.-15.11

60

68
66
64
62

16.-31.10

.s 40
15
~
1
20

~

68
66
64
62

60

0
Kuva 10. Ruotsissa (valkeat pylväät) ja Suomessa (harmaat pylväät) elo-helmikuussa
vuosina 1973-2000 pyydystetyt pohjantikat
leveys- ja pituuspiireittäin.
Fig. 10. Number of juvenile Three-toed
Woodpeckers captured from August to February 1973-2000 in Sweden (white) and
Finland (grey) in relation to latitude and longitude.

60r-------------.
01.12-28.02

40
20
O 14 16 18 20 22 24 26 28
Pituuspiiri
Longitude

LINNUT-VUOSIKIRJA 2003

Muita seurantatutkimuksia

sen ja Melchert Meijer zu Schlochternin eli muiden "tikkatiimin" jäsenten
kanssa niin tikkojen, karhujen kuin itikoidenkin seassa. Olen myös suuresti
kiitollinen Hannu Huuskoselle, Olli
Giintherille ja Juha Miettiselle heidän
avustaan tikkojen rengastuksessa sekä
Louis lmbeaulle osallistumisesta maastotöihin vierailunsa aikana. Kiitän myös
kaikkia Metsähallituksen kansallispuistossa työskenteleviä henkilöitä, jotka
auttoivat työni edistymisessä.
Olen myös suuren kiitoksen velkaa
seuraaville henkilöille, jotka ovat lukeneet ja kommentoineet tekstiäni tai
muuten antaneet oleellisia neuvoja
työni edistämiseksi: Rauno Alatalo, Per
Angelstam, Jukka Forsman, Thord
Fransson, Jukka Haapala, Jerome A.
Jackson, Jukka Jokimäki, Jari Kouki,
Marlene M. Machmer, Petri Martikainen, Grzegorz Mikusinski, Peter Pechacek, Hannu Pöysä, Pertti Saurola, VeliMatti Sorvari, Chris Steeger, Raimo
Virkkala, ja Risto A. Väisänen. Kiitän
myös Jorma Sarjosta, Pertti Huttusta ja
Hannu Huuskosta tekstin suomentamisesta sekä työni rahoittajia Maj ja Tor
Nesslingin Säätiötä ja Joensuun yliopiston matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa.

Summary: Population ecology of the
Three-toed Woodpecker under
varying food supplies
The Three-toed Woodpecker is a declining species in Finland. Although it is usually found
nowadays in over-mature spruce-dominated forests with low management intensity, occasional
observations of aggregations in forests recently
disturbed by fire, water, wind, and/or infested
by insects suggest however the Three-toed
Woodpecker to be an insect prey specialist rather
than a habitat specialist per se. This raises the
possibility whether the current decline of the
woodpecker Finnish population is causally related to declining prey availability in parallel to
loss of naturally dynamic boreal forest habitats.
In this study, I investigated the effects of food
supply on the woodpecker breeding density, productivity, parental care, nata! dispersal patterns,
and predatory impact. In addition, food availability was related to the disturbance history of a
woodpecker habitat patch and of its surrounding. The methods used to clarify dietary preferences and sample prey populations included
bark sampling and insect trapping with windowflight traps. The information on dispersal patterns comes from ringing data records.
The main results are: 1. Outside the breeding
season, the Three-toed Woodpecker has very
narrow dietary requirements, preying mostly
upon bark beetles (Scolytidae), with a marked
preference for the species living on spruce trees.
A large proportion of the preyed beetle species
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respond negatively to forest edge proximity. 2.
The woodpecker breeding density in a habitat
changes in parallel with the abundance of spruce
bark beetles, suggesting the woodpecker breeding population to be limited by the level of food
available outside the breeding season. 3. The
woodpecker productivity is limited by the
amount of food available to nestlings, as suggested by the positive relationship between its
brood size and the nestling food supply, the
wood-boring longhorn beetle larvae (Cerarnbycidae). Nestling food supply, in turn, was found
depending on both abundance and phenology
of the prey in relation to the bird breeding cycle. 4. In line with those results, nestlings frorn
earlier/larger broods were found to receive more
wood-boring beetle larvae than those from later/smaller broods. 5. The nata! dispersal time of
the woodpecker coincided with a period of
changes in the spatial distribution of the bird
insect prey within the habitat, whether they are
bark or ionghorn beetles. Such changes accounted for a seasonal decline in the prey content of
spruce bark. 6. In Fennoscandia, the dispersal
patterns of juvenile Three-toed Woodpeckers
during the autumn is hypothesised to reflect
spatial changes in food profitability during the
autumn, due to heterogeneity in prey phenology between climatically differentiated regions.
During the last 30 years, some of the individuals occasionally dispersed over large distances,
such as between Finland and Sweden. 7. Evidence from empirical observations, exclosure
experiments, and modelling suggests that Threetoed Woodpeckers play a significant role in regulating bark beetle populations in coniferous
forest landscapes. The response of woodpeckers to local beetle epidemics would depend on
how the structural and spatial properties of the
surrounding patches influence reproduction,
determine abundance, and facilitate predator
dispersal. 8. The availability of insect prey in a
forest patch is influenced by its disturbance history, and whether the patch is embedded in a
swarnpy environment or in a drained managed
forest landscape. Furthermore, a patch suitable
for a reproducing woodpecker may not be necessarily suitable for a wintering individual, such
as several years after fire.
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