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TammÍkukkaj äärän elintavoista Suomessa (Coleoptera, Cerambycidae:
S tr ang alía atten uatø L.)

Jyrki Muona

The cerambycid beetle Strangalia aÍtenuata is regarded as critically endangered in
Finland. Only one extant population is known. The biology of the species in Finland
has not been described and remains poorly known elsewhere. Field-work at the Fin-
nish site revealed that the species developed mainly in stumps of medium-sized oaks.

The wood was hard and grey on the outside, slightly rotten and quite dry deeper. The
galleries were 4-5 mm wide, round in diameter. packed with fairly fine frass, round
excrements and small wooden sticks. The pupal chambers were 15-19 mm long. The
exit holes were 3 to 4 mm wide, round, located both on the cut surface and the barkless

natural surface ofthe stumps.
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Kuva L Tammikukkajäärän asuttam¡a tammenkantoja
(Quercus robur), Parainen, toukokuu, 201 1.

Fig. 1. Quercus robur stumps with larval galleries of
Strangalia attenuata, Finland, Parainen, May 2011.

Palm (1959: 315) kuvaa Petersenin t¿nskalai
sen havainnon perusteella tammikukkajäînän
elintapoja. Petersen oli löytänyt kuolleen ai
kuisen vajaat 40 cm paksun tammen kannosta.

Puun pinta oli kovaa, sisältä puu oli lahoamas-

sa. Toukkakäytävä kulki lahon ja kovan puun

reuna-alueella. Kanto oli puolivarjossa, maa-
perä kostea ja puussa oli toinen, edelleen elä-

v'ii haara. Hansen (1966) kertoo lajia tavatun

1950-luvun lopulta alkaen eräällä avoimella
rinnealueella erityisesti Chrys anthemumin ku-
kissa, toukat kehittyivät tammisissa kuoretto-
missa aidanseipäissä, joiden puuaines oli mel-
ko pehmeää. Horion (1974) toteaa: "...aber
bisher keine genaue Beobachtung der Larven
durch Zucht." Ehnström & Axelsson (2002)
kirjoittaval "Larvutvecklingen sker i ganska

torr vitrötad ved med en hård yta. Angrepp har
påtraffats i stängselpalar, klenare stammar och
gröwe grenar." Heliövaara ym. (2004) kirjoit-
tavat: "Toukkien elintavat tunnetaan puutteelli-
sesti." Ehnström & Holmer (2007) taasen ker-

tovat tammikukkajäåirän kehittyvtin toukkana
valkolahoisessa tammipuussa, jonka ydin on

edelleen kova, mutta pinta jo pehmeä. Heidän



mukaansa toukat kehittyvät todennäköisesti

myös kuolleissa tammen oksissa. Kirjassa ei

ole viitteitä, joten biologisten tietojen alku-

perä jâä auki. Hyvin harvojen ja pienialais-

ten esiintymien vuoksi Ehnström & Holmer
(2007) pitävät lajin populaatioita helposti

tuhoutuvina ja lajia Ruotsissa hyvin uhan-

alaisena.

Tammikukkajäärä on Suomessa erittäin har-

vinainen ja pitkaan on tunnettu vain yksi

1987 löydetty esiintymisalue Paraisilla.

Lajin biologiaa ei ole kuitenkaan siellä tar-

kemmin selvitetty. Kesän 2011 kynnyksellä

toukokuussa vierailin Paraisilla esiintymän

löytäneen Tom Clayhillsin opastuksella.

Retki osoittautui onnistuneeksi, koska mel-

ko pian löytyi oikea kohde - vanha keski-

kokoisen tammen kanto, jossa oli leikka-

uspinnalla ja kuorettomalla pinnalla useita

3-4 mm suuria pyöreitä lentoreikiä (kuva

1). Kannossa oli toukkakäytäviä, koteloi-
tumiskammioita sekä kaksi kammioihinsa

kuollutta tammikukkajäärää, koiras ja naa-

ras. Puu oli harmaapintaista, kuoretonta ja
pinnalta melko kovaa. Irrotetut kappaleet

saattoi murtaa syitä myöten käsin. Touk-

kakäytävät kulkivat pääosin puun pituus-

suunnassa, ne polveilivat jonkin verran ja
pituutta niillä oli useita kymmeniä senttejä

(kuva 2). Käytävät olivat täynnä melko hie-

noa purua, joukossa oli pyöreitä ulosteita
ja alle puolen sentin mittaisia tikkuja (kuva

3). Toukkakammion seinät olivat pohjaa lu-

kuun ottamatta sileitä, niiden pituus oli 15-

l9 mm (n:4). Kannosta oli kuoriutunut tois-

takymmentä yksilöä. Kanto oli aurinkoisella

etelärinteellä, paahteisella paikalla. Lähialu-

eelta lOytyi samantyyppisiä reikiä useasta

kannosta ja toista kantoa tutkittaessa siitä

löytyi samanlaisia toukkakäytäviä ja lento-

reikiä. Vajaan puolen kilometrin päässä ole-

vasta suuresta elävästä tammesta otetussa

lahovikaisessa rungon kappaleessa oli myös

tammikukkajäärän jäänteitä. Alueen kaikki
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Kuva 2. Tammikukkajäärän toukkakäytäviä, Parainen,

toukokuu,201L
Fig. 2. Larval galleries of Strangalia attenuata, Finland'

Parainen, May 2011
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Kuva 3. Tammikukkajäärän toukkakäytäviä ja kotelokam-

mioita, ylimpåinä kammioonsa ennen ulostuloa meneh-

tynyt naarasyks¡lö. Mittakaava millimetreinä. Parainen,

toukokuu, 2011.

Fig. 3. Larval galleries and pupation chambers of

Strangalia attenuata. The dead female in the uppermost

chamber failed to emerge after eclosion. Scale in millimet-

res. Finland, Parainen, May 2011.

tammet kasvavat lämpimäIlä tai hyvin lämpimällä

paikalla, ja maaperää ei voi pitäa erityisen koste-

ana. Esiintymisalue on melko pieni, mutta kanta

vaikuttaa vahvalta. Lämpöolosuhteet eivät vastaa

kuvattua tanskalaista löydöstä, mutta itse syönnös

on kuvatun kaltainen. Esiintymisalueen pieni koko

ja 25 vuottajatkunut kannan vakaus sopivat hyvin

yksiin ruotsalaisten tekemien havaintojen kanssa

(Ehnström & Holmer, 2007;Lindhe et al., 2010).



t6 Sahlbersia 18.2 0012). 14-16

Suomen eliöstön uhanalaisuustarkastelussa

tammikukkajäärä on sijoitettu luokkaan äärim-
mäisen uhanalaiset, CR (Rassi et al., 2010).

Havaintojemme mukaan lajin ainoan tunnetun

suomalaisen esiintymän rajat ovat luontaisesti

selkeät ja lajin lisääntyminen juuri tällä alueella
on todennettu. Esiintymåin pitäminen elinvoi
maisena on viranomaisten vastuulla

Kiitokset

PUTTE-projekti "Onko Suomessa kotoperäi-

siä metsäkuoriaisia?" on tukenut työtäni. Tom

Clayhills ystävällisesti esitteli alueen minulle.
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