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Tutkimukseni käsiUelee kimalaisten (Bombus,Hymenoptera, Apidae) merkitystll aioviman (Vicia sepium) ia
hiirenvirnan (Vicía uacca')pälytykselle ja siemensadolle sekä nZiiden kasvien merkitystä kimalaisille

ravintokasveina.

Seurasin Lammin biologisen aseman (61o 41'N, 27o 15'E) låiheisyydessä kesällil 1989 kimalaisten

kukkakäynrejã virnoille ja selvitin kukkakäyntien mää¡än vaikutusta siemensatoon. Tutkin myös

isepOlytyksðn m¿rhdollisuutta. Lisllksi tcin havaintoja slläolojcn ja vuorokaudcnajiur vaikutukscsta cri

kirnalaisiajien ja -kastien lentoaktiivisuuteen. Ta¡kkailin myös kimalaisten käynæjä muilla kasveilla kuin

virnoilla. Tarkoitus oli myös tutkia mantukimalaisen (B. lucorum) suorittamaa meden ryösöä.

Aineiso jåii valiættavan pieneksi virnakasvustojen våihäisyyden ja såiäolojen vuoksi. Tåirnil rajoitti rilastollisten

menetelmien käyttö?i aineiston tarkastelussa.

Elokuussa töytynyt runsaampi virnakasvusto keråisi kuitcokin suhteellisen paljon kimalaiskäynæjä. Kimalaiset

selvÌisti kilyttävåuvirnoja eriuäin miele[ään silloin kunfaftu5¡ton sellainen, ettit siihen kannattaa tulla.

Kimalaisæn käyntimäärällit näytti olevan myös yhteys siementen måüirään. Itsepölytys ei virnoilla

mainittavasti onnistunut. Ryösüirnistli en havainnut. Virnakasvustojen vähliisyydestä varmaankin johtui, etfä

lyhytkieliset mantukimalaiset keskittyivät käynämälin aivan muita kasveja.

Tein virnoilla havaintoja kuudesta kimalaislajista B. pascuorum, B. lapidarius, B.lucorum, B. hortorum, B'

veteranus ja B . pratorum. Kesän mittaan B. pascuorum oli tärkein virnoilla kävijä. Elokuussa B . lapidarius

tuli tärkeimm¿iksi kåivijäksi hiirenvirnalle. Useimpien kimalaislajien virnoillakäynti oli tutkimuskesåinåini

hyvin vähäistä.

Vuorokausiakriivisuudessa havaitsin eroja lajien ja kastien vZilillä. Säätekijät vaikuttivat myös siihen kuinka

aktiivisesti kimalaiset lükkuivat ja mitli kasveja ne käyttivät. Erittäin kuumana ja kuivana ajanjaksona

vimojen mesi oli liian konsentroitunutta kimalaisille'

Kesän 1989 perusteella voisin påiätellä, ett¿i vimat ovat kimalaisille ravintokasveina tårkeitil, mutta eivät

korvaâmâttomia. Virnojcn merkitys riippuu paljon siitli, kuinka runsaina nc alucclla csiintyvåit. Aitovima-

kZiynnit keskittyivät alkukestiän, hürenvirnakäynnit loppukesåüin. Hiirenvirnan merkitys korostui myöhtilin

syyskesällåi. Vimat tuskin tulisivat toimeen ilman kimalaisia, sillä kimalaiset pystyvät käsitælem¿iän virnan

"vãikean" ftimalaispälytykseen sopeutuneen) kukan paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin muut
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