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Tukkimiehentäit Hylobius abietis, Col. Ciirculionidae,
kalalokkiyhdyskunnan Larus canus ravintona
Markku Pulkkinen
Kalalokin Larus canus ravintoa on Suomessa tutkittu
niukasti . Omnivoreina kalalokit käyttävät elinalueensa
ravintomahdollisuuksia tehokkaasti hyväkseen, ja niiden
ravinnossa erilaisilla selkärangattomilla on merkittävä
osuus (v . Haartman ym . 1967) . Turun saaristossa Lemmetyinen (1964) havaitsi kalalokkien syövän erityisesti
kauran jyviä ja sinisimpukoita Mytilus edulis, jotka muodostivat 75 % ravinnosta . Kaloja esiintyi 16 % :ssa oksennuspalloista . Hyöteisiä, lähinnä rantavyöhykkeessä
eläviä kovakuoriaisia, tavattiin vajaassa 4 % :ssa näytteistä . Saalas (1943) mainitsee kalalokin voivan pyydystää myös haitallisia kärsäkkäitä .

Eräässä tanskalaisessa tutkimuksessa tarkastettiin lähes
2900 kalalokin mahaa (Haftorn 1971) . Hyönteisten esiintymisfrekvenssi oli 51 % . Kasvisravintoa (26 %) ja jätteitä (22 %) tavattiin niinikään runsaasti . Kaloja ja lieroja lokit olivat syöneet huomattavasti vähemmän (molemmat 12 %) .
Useat brittiornitologit (Oldham 1932, Betts 1949, Vernon 1970, 1972, Ewmg & Ewing 1975, Picozzi 1981)
ovat kiinnittäneet huomiota kalalokin hyönteisravintoon .
Vernonin (1970) mukaan lierot olivat kalalokin pääravintoa ruohikkomailla kun sääolot matojen pyyntiin olivat
suotuisat . Hyönteisiä lokit söivät matojen siirtyessä kui-
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Kuva l . Kalalokin ravinnon
koostumuksen
riippuvuus lämpötilasta Tolkkisen sahalla kesäkuussa 1982 .
Ruudutettu =Hylobius abietis, pystyviivoitus =kaura,
vaakaviivoitus =juuret .
Fig . l . The dependence of
the diet of the Common
Gull on the temperature in
June 1982 .
Checked =Hylobius abietis,
verticals =oats, horizontals
=roots.

vina ja kylminä aikoina syvälle maaperään lintujen tavoittamattomiin . Kalalokit pyydystävät saaliinsa useimmiten maasta, joskus lennostakin (hawking, flight-feeding) (Vernon 1972) .
Porvoon Tolkkisen sahan (Grid 27°E 6691 :422) kalalokkien ravintoa tutkittiin kesällä 1982 . Kalalokit (1015 paria) pesivät 2-3 ha :n laajuisessa sellu- ja sahateollisuusjätteillä täytetyssä merenlahdekkeessa kuorikasoilla
ja pienestä lampareesta esiin pistävillä kohoumilla. Lokkien lisäksi alueella pesi töyhtöhyyppä Vanellus vanellus,
meriharakka Haematopus ostralegus ja västäräkki Motacilla alba .
Lokkien ravinto määritettiin olinpaikoilta kerätyistä
oksennuspalloista, jotka tutkittiin stereomikroskoopilla .
Eri ravintolähteiden suhteelliset osuudet arvioitiin esiintymiskertojen ja vallitsevuuden (tilavuus) perusteella .
Matojen, hyönteistoukkien ym . helposti sulavien pien-

Kuva 2 . Kaksi kalalokin oksennuspalloa, joista oikeanpuoleinen avattu sisältäen jäännöksiä 60 tukkimiehentäistä,
Hylobius abietis L ., ja viidestä hevosmuurahaisesta, Camponotus herculeanus L . Jätökset on
kerätty Porvoon mlk :sta Tolkkisen sahalta kesäkuussa
1982-83 .
Fig . 2 . Two pellets of the Common Gull collected by
a sawmill near Porvoo in June 1982-83 during the flight
period of the large pine weevil, Hylobius abietis L . The
dissected pellet on the right contained remains of 60
H. abietis adults and five carpenter ants, Camponotus
herculeanus L .

eläinten määrä jäi menetelmästä , johtuen epäselväksi .
Ensimmäisen kerran näytteitä kerättiin pari viikkoa kestäneellä lämpimällä jaksolla (Ilmatieteen laitos 1982,
kuva 1), jolloin korkeiden iltapäivälämpötilojen (yli
20°C) ansiosta monet metsähyönteiset, erityisesti tukkimiehentäit Hylobius abietis, parveilivat vilkkaasti . Tämän kärsäkkään optimilämpötilaksi (kuoren syönti, muninfa) on todettu 22°C (Christiansen & Bakke 1968) .
Tukkimiehentäit kerääntyivät suurin joukoin tuoreille sahanpurukasoille, joille kalalokit keskittivät saalistuksensa
kärsäkkäiden runsastuttua . Tummat kärsäkkäät erottuivat hyvin selvästi vaaleaa purualustaa vasten, mikä näytti
helpottavan lintujen saalistusta . Keräysajankohtien väliset kaksi viikkoa olivat poikkeuksellisen kylmiä (lämpötila useasti alle WC) ja kärsäkkäiden lento oli hyvin
vähäistä .
Alueella oli aikaisemmin havaittu lokkien syövän rakennuksen seinähirsiin pesiytyneen hevosmuurahaisyhdyskunnan Camponotus herculeanus parveilleita yksilöitä
(kuva 2) .
Oksennuspalloista löytyi seuraavia ravintokohteita :
6 .6 .1982 (N=11)
kaloja
tukkimiehentäitä
hevosmuurahaisia
muita hyönteisiä
kauran jyviä
purua ym . puukuitua

%
9
63
3
3
11
11
100

20.6 .1982 (N=18)
lintuja
kaloja
tukkimiehentäitä
pikikärsäkkäitä
hevosmuurahaisia
muita hyönteisiä
jätteitä
kauran jyviä
kasvien juuria

%
2
8
5
2
1
5
1
43
33
100

Eräiden hyönteisten, varsinkin kärsäkkäiden, joilla on
vahva tukiranko, lukumäärä oli laskettavissa näiden sulamattomien kitiinirakenteiden (pää, kärsä, yläleuat jne .)
perusteella . Jätöspalloista tavattiin hyönteisiä seuraavasti :
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Diptera indet .
Camponotus herculeanus
Lasius niger
Carabidae indet .
Rhizophagus sp .
Hylobius abietis
Pissodes pini+gyllenhali
Pissodes harcyniae
Curculionidae indet .
Dryocoetes autographus
muita
Yhteensä

x
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6 .6 . (N=11)
2
15

20.6 . (N=18)
4
14
1
3
1
16
395
4
2
3
1
2
2
417
48
37 .9
2 .67

Hyönteissyöjälintujen ravinnonhankinnassa on todettu
assosiatiivista oppimista, jolloin linnut erikoistuvat tiettyihin, runsaina esiintyviin ja helposti tavoitettaviin saalislajeihin (Tinbergen 1960, Fabricius 1968) . Tämän ns .
specific searching image -käyttäytymisen kehittymiseen
vaikuttaa ennen kaikkea ravintokohteen runsaus, mutta
myös koolla, havaittavuudella ja ravinnoksi kelpaavuudella on luonnollisesti tärkeä merkitys .
Tolkkisessa lokkien pesimäaikainen tukkimiehentäiden
parveilu tarjosi linnuille mahdollisuuden runsaan hyönteisravinnon saantiin . Lokit sopeutuivat joustavasti ravintotilanteessa tapahtuneeseen muutokseen hankkien ravintonsa mahdollisimman vähällä työllä samasta, lähellä
pesimäaluetta sijatsevasta saalistuspaikasta . Specific searching imagen kehittymisellä näytti olevan huomattava
merkitys pesimäaikaisessa ravinnonhankinnassa, sillä kesäkuun alussa jätöspallojen sisällöstä oli lähes 2/3 tukkimiehentäiden jäänteitä .
Kesäkuun keskivaiheen kylmä kausi muutti ravintotilannetta olennaisesti kärsäkkäiden parveilun päättyessä,
mikä näkyi viljan käytön voimistumisena . Toinen ero kesäkuun alun tuloksiin nähden oli juuriaineksen suuri
osuus (1/3 sisällöstä) . Kun lokit usein kaivavat esim . lieroja maasta (Vernon 1972), saattoi juurien kohonnut
esiintymisfrekvenssi merkitä maassa elävien pieneläinten
käyttöä, jolloin linnut samalla tulivat nielleeksi myös
juuria . Karsäkkäitä tavoitellessaan lokit nielivät huomattavia määriä sahanpurua . Kesällä 1983 kerättiin 4 näytettä, joista yksi sisälsi kauraa, kaksi kalanruotoja ja yksi
2 yks. tukkimiehentäitä ja juuria .
Kiitokset . Olen hyvin kiitollinen professori Matti Nuortevalle ja MMK Ilpo Mannerkoskelle, jotka ovat ystävällisesti lukeneet käsikirjoitukseni ja tehneet siihen huomionarvoisia korjauksia .

Summary : Remains of Hylobius abietis, Col.
Curculionidae, in pellets of the Common Gull
The diet of a nesting colony (10-15 pairs) of the Common Gull, Larus canes, was investigated by collecting
pellets of the gulls in the area of a sawmill on the coast
near Porvoo (Grid . 27° E 6691 :422), mainly in May and
June 1982 . Dissection of the pellets indicated that in

early summer the gulls consumed considerable amounts
of the harmful large pine weevil, Hylobius abietis L .
Remains of the weevil were found mainly in the pellets
collected durin$ the warm period in late May and early
June. The adults of H. abietis were swarming at that
time and came in great numbers to the stacks of sawdust, where these dark-brown beetles stood out against
the light background, and were easily, seen and caught
by the gulls . The 11 pellets collected m early June had
an average content of approximately 36 head capsules
of H. abietis (2-128) . An extremely cold week followed
and the flight of insects ceased . The gulls were now
forced to change their diet and the pellets collected during that period showed that they, had eaten mainly oats .
Besides corn, the pellets contained different kinds of
plant material (roots, etc .), which indicated the possible
use of some ground invertebrates, perhaps earthworms
and slugs (Fig . 1) . Common Gulls nested in the area
again in 1983, but it was not possible to obtain sufficient
sample pellets . Those that were found showed that
adults of H. abietis were eaten in this year, too (Fig .
2) .
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