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Komikolva. Pvtho kolwensis. aarniometsät. korvet. kuusen lahopuukovakuoriaiset
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Metsätalouden kielteinen vaikutus suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuteen havaitaan selkeästi tietyn-
tyyppisen metsälajiston uhanalaistumisena. Erityisesti sukkession myöhäisvaiheen metsissä esiintyvien lajien
elinmahdollisuudet ovat ratkaisevasti pienentyneet kuluneen vuosisadan aikana, lähinnä lahopuun katoamisen

seurauksena. Eräs tällainen laji on korpikolva (Pytho kolwensis, Pythidae, Coleoptera), jonka toukat eltivät II-
lahoasteisten maakuusipuiden kaarnan alla. Runsaslahopuustoisten korpien ojitusten ja hakkuiden myötä lajin
Ievinneisyys Suomessa on kaventunut ja sen populaatioitatavataankin enttåi yksittåiisiltä luonnonsuojelualueilta.
Korpikolvan oletetaan soveltuvan esimerkiksi uhanalaisesta vanhan metsåin lajista, jonka populaatiodynamiik-
kaan perehtymällä voidaan saada tietoa kehittyvän metsänhoidon tarpeisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli
selvittää korpikolvan ekologiaa ja soveltuvuutta jatkotutkimuksiin. Tutkimuksen päåþsymykset olivat: (1) min-
kälaisia korpikolvahabitaatit ovat puustotunnuksiltaan, ja miten korpikolvarungot niissä esiintyvtit, (2) minkä-
laatuisissa rungoissa toukkia esiintyy, (3) miten toukat esiintyvät rungossa ftuinka mnsaina ja missä kohdin),
(4) mitä seuralaislajistoatavataan ja miten lajit vaikuttavat toisiinsa?

Tutkimuksissa löytyi kuusi aikaisemmin tuntematonta korpikolvapopulaatiota eteläisen Kuhmon
luonnontilaisista vanhan metsän saarekkeista. Näissåi kuudessa korpikolvahabitaatissa l1-35 kuusimaapuusta

kuorittiin kaama pois 1,885 m2 suuruiselta koealalta. Listiksi viisi korpikolvan toukkia sisältänyttä runkoa
kuorittiin kokonaan. Tutkittujen runkojen kokonaislukumåiärä oli 150. Koealoilta tavattu kovakuoriaislajisto
määritettiin ja rungoilta mitattiin useita muuttujia, joilla arveltiin olevan vaikutusta korpikolvan esiintymiseen.

Puustotunnukset mitattiin jokaisesta korvesta sekä kahdesta korven viereiseståi kivennåiismaakuusikosta.

Korpimetsiköiden rajat määritettiin maastossa ja piinettiin kartalle, josta habitaattien pinta-alat myöhemmin
mitattiin.

Korpikolvahabitaattien ydinalueiksi osoittautuneiden korpien pinta-ala vaihteli 4,3:sta 7,8 hehtaariin.

Metsiköissä todettiin kasvavan kaikenkokoista puustoa, joka uudistuu yksittäisten puiden kaatumisen

seurauksena. Lahopuuta oli tutkimusalueilla runsaasti (73-l I I mr/ha) ja eri lahoasteluokkiin kuuluneita järeitä
kuusimaapuita löydettiin tasaisesti. Korpien lahopuujatkumon ominaislaatuisuus tuli erityisesti esiin verrattaessa
korpikolvahabitaatteja låihialueiden kivennåiismaakuusikoihin, joissa järeiden kuusimaapuiden esiintymisrunsaus
vanhimmissa laholuokissa oli huomattavasti korpia alhaisempi.

Tutkimusalueiden korpikolvapopulaatiot olivat pieniä: puolet populaatioista rakentui arvion mukaan noin
kymmenen asutun mngon vaÍaan. Alueilta löytyi yhteensåi 60 korpikolvarunkoa, joista suurin osa tavattiin
korpien alueelta. Korpikolvarunkoja löytyi myös ympäröiviltä kivennäismailta - jopa satojen metrien pätistä

korven reunasta. Rungon sijainnilla ei ollut vaikutusta korpikolvan toukkien lukumäärään koealalla,

Tutkimuksen perusteella m¿i¿iriteltiin rajat potentiaaliselle korpikolvarungolle. Aineisto osoitti lajin suosivan
järeimpiä runkoja, myös puun lahoamiseír vaiheella oli merkityståi sen asuttamistodennäköisyyteen. Kokonaan
kuoritut rungot olivat optimaalisia korpikolvapuita ja niissti korpikolvan toukkia oli keskimäärin 97 kpVrunko.
Korpikolvan toukat esiintyivät rungoilla tasaisesti tyveåi ja latvaa lukuunotlarîalta. Seuralaislajeista runsaimpia
olivat havukantojäärä (Rhagium inquisitor) ja laakakolva (Pytho depressus). Muiden lajien esiintymistiheydet
olivat alhaisia.

Tulosten pohjalta tarkasteltiin korpikolvan ekologisia vaatimuksia, korpien puustodynamiikan merkitystä
korpikolvan populaatioiden esiintymiselle, rungoilta tavattujen lajien välisiä vuorovaikutussuhteita, tutkimus-
menetelmien käyttökelpoisuutta, tutkimuksen aiheuttamaa haìttaa populaatioille sekä korpikolvan säilymisen

edellytyksiä suomalaisessa metsÈimaisemassa.

Työn laj¡ - Arbetets art

Pro gradu -tutkielma

Oppiaine - Låroãmne

Morfoloeis-ekoloeinen eläintiede

Työn nimi - Arbetets litel

Korpikolvan elinympäristövaatimukset ia populaatiorakenne

Tek¡jå - Författare

Lauri Saaristo

Tiedekunta - Fakultet

Matemaattis-luonnontieteellinen

Aika - Dâtum

Joulukuu 1998

Ekologian ja systematiikan laitos, populaatiobiologian
osasto

Siwmäärä - Sidoantal


