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Tarkoituksena oli selvittåä eri kimalais- ja loiskimalaislajien paikallinen levinneisyys ja esiintyminen eri ta-
voin ihmistoiminnalle alttiissa ympÍiristöisså sekä erilaisten viheraluetyyppien merkitys niille.
Påüikaupunkiseudulla esiintyvistä noin 24:stä eri kimalais- ja loiskimalaislajista tåss¿i tutkimuksessa löytyi ll
kimalais- ja 2 loiskimalaislajia. Kesän såiå oli kovin helteinen, joka vähensi kimalaisten yksilömääriä. Toisaal-
ta kaikkia mahdollisia ympdiristötyyppejä ei tämån työn puitteissa käyry l¿tpi.

Viheralucet luokiteltiin hoitomuodon mukaan kuuteen luoftJcaan. Oli kolme puistoluolJ<aa. Koristepuistot
(13 kpl) olivat voimaft&aasti hoidettuja puistoja, joissa oli paljon istutettuja koristekaweja. Toimintapuistot
(14) olivat vastaavankaltaisia puistoja, joissa koristekawien måiÍirä oli huomattavasti vähËiisempi. Heinil&o-
puistot (6) olivat heinilJ<oisia ja kallioisia, melko vähiln hoidettuja puistoalueita. Muissa kolmessa viheralue-
luokassa luonnonkawit olivat merkittävässå asemassa. Ruderaatit (6) olivat joutomaisia alueita, joissa kawil-
lisuus oli luonnonkasvivaltainen. Rataruderaatit (5) olivat vastaavanlaisia kuin edelliset, mutta niiden låhei-
syydesså kulki rautatie. Niiq/t (8) olivat monikawilajisia peitteisiä alueira.

Kivikkokimalainen,Bombus lapidarius, oli runsash¡kuisin laji, jota esiintyi kaikkialla tutkimusalueella.
Luonnonkaweja kasvavissa ympäristöissä sen osuus kaikistå yksilöistä oli huomattavasti yli puolet. lúantuki-
malaisryhmän lajit, B. lucorum -ryhmË! oli toiseksi yleisin. Niiden merkitys puistoissa oli jonkin veffan suu-
rempi kuin luonnollisemmissa ympilristöissä. Kartanokimalaiset,.B. hypnorum, oli myös merkittävärnpi puis-
toissa kuin muissa ympÈiristöissä. Maakimalaiset, B. subterraneus, eivät suosineet erityisesti jompaakumpaa
ympdiristötyyppiä. Mustakimalaisia, B. ruderarius, oli kaikilla viheraluetyypeillåi, mutta ruderaateilla ehkä
merkittiivimmin. Loput kimalaislajit olivat hyvin harvalukuisia. Peltokimalaisia,B. pascuorwn, oli eritoten
niityillå ja toimintapuistoissa. Ki{o-, Bombus distinguendus, sekå hevoskimalaiset, B. veteranus, eivåt tutleet
keskikaupungille asti, vaan niitll oli lähinnå luonnonkawiympåristöisså. Koristekawit olivat tårkeitå tarhaki-
malaisille, B. hortorum,jotka kåyttivåt Kasvitieteellisen puutarhan kellopeippejä, Physostegia virginiana,hy-
vÍikseen. Pensaskimalaisen,B. pratorum, esiintymistä mllifiaäHelsingissåikin mets:iistenympåiristöþn lähei-
qyys. Sorokimalainen,.B. soroeensis, oli hyvin harvalukuinen metsånreunalaji. Loiskimalaisist¿
mantuloiskimalaista, Psithyrus bohemicus, esiintyi koristepuistoissa ja niityi[ä. Kivikkokimalaisen loislajia
kivikkoloiskimalaista,P. rupestris, esiintyi sekå luonnollisilla alueilla että hoidetuissa puistoissa.

Kimalaisia oli eniten luonnollisimmilla ym@ristötyypeillli. Kaiucia tutkimuksessa havaithrja lajeja esüntyi
niityill¿l. Heinikkopuistoissa lajimilrifiíl oli vähåiisin. Hoidetuissa puistoissa, joissa oli runsaimmin istutettuja
koristekawej4 kimalaisia oli låhestulkoon yhtti paljon kuin luonnolliæmmissa¡.m@ristöissä. Osaltaan myös
hoidettujen puistojen kastelu vaikuttaa kasvillisuuden kestlivyyteen helteisissli oloissa. Kaupungissa istutuskas-
vit ovat merkittåvå lisåravinnonlåihde kimalaisille. Tulosteni mukaan kivilJ<o- , rnantu- , kar&ano- ja
maakimalaiset ovat kaupungistuneimpia kimalaislajeja.
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