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Syksyllä 2014 Yyterin männiköihin tehtiin 88 näytekoealaa tähtikudospistiäisten määrän seuraamiseksi. Suomen
metsäkeskuksen henkilöstö otti 38 näytealaa ja Metla 50. Neliömetrille laskettuna toukkia löytyi enimmillään 796
kappaletta, ja kaikkien näytteiden keskiarvo oli 187 toukkaa/m², mikä on 134 kpl/m² vähemmän kuin viime vuonna.
Loisten määrä oli suhteellisen pieni, keskimäärin 12 loisittua toukkaa neliömetrillä, siis noin 6 % toukista.
Hakkuita tehtiin kesällä 2014 etenkin Haventoniityltä löydetyllä tuhoalueella, jossa voimakkain syönti on tapahtunut
todennäköisesti jo kesällä 2009. Hakkuut ajoitettiin pistiäisten munintavaiheen ja pienten toukkien kuoriutumisen
aikoihin. Tällä pyrittiin hidastamaan pistiäiskannan kasvua.
Tuhot eivät ole olennaisesti laajentuneet
kesän 2014 aikana, ja maassa olevien
toukkien määrät ovat monin paikoin
vähentyneet viime vuodesta. Ensi kesänä
aikuistuu kuitenkin enemmän pistiäisiä
kuin tänä vuonna, keskimäärin 38 %
toukista, noin 72 pistiäistä /m² (vuonna
2014 aikuistui 48 kpl/m²). Kirjallisuuden ja
omien havaintojen perusteella tuhojen
riskiraja on noin 50 aikuistuvaa naarasta
(100 aikuistuvaa pistiäistä) neliömetrillä.
Tuhot tulevat jatkumaan ja ensi kesänä on
odotettavissa tuhojen lievää voimistumista.
Tähtikudospistiäisten seurantaa on syytä
jatkaa, koska toukkien määrät ovat edelleen
suuria ja lisääntymiseen sopivia
mäntymetsiä on tuhoalueen lähistöllä
paljon.

Kartta 1. Yyterin seuranta-alue ja koealojen
paikat tutkitulla alueella. Luvut koealojen
kohdalla kertovat kesällä 2015 aikuistuvien
pistiäisten määrän neliömetrillä.

Yleisiä havaintoja
Toukkien määrät neliötä kohti (187 kpl/m²) ovat laskeneet syksyn 2013 määristä huomattavasti, liki puoleen. Toisaalta
aikuistuvien määrä (72 kpl/m²) on selvästi suurempi kuin edellissyksynä. Kokonaismäärän lasku johtuu siitä, että uusia
maahan kesällä 2014 tulleita toukkia on ollut vähemmän kuin aikuistuvia pistiäisiä. Kesä 2014 oli ilmeisesti
epäsuotuisa pistiäisen munille ja toukille kylmän jakson osuessa parhaimpaan muninta-aikaan, jolloin puissa alkoi olla
jo pieniä toukkiakin. Osittain määrän laskua selittää näytteenoton painopisteen siirtyminen reuna-alueille, joissa on
vähemmän toukkia. Toukkien vähentyminen oli selvää myös molempina vuosina otostetuissa pisteissä, joissa
vähennys oli keskimäärin 100 toukkaa neliöllä. Viime syksyisen ennusteen mukaan kesällä 2014 aikuistuneiden
pistiäisten määrä (48 kpl /m²) ei kuitenkaan selitä vähenemistä kuin puolittain.
Ennusteen mukaan ensi kesällä lentävien aikuisten määrä on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi kesään 2014 verrattuna.
Tämä selittyy sillä, että maassa olevista toukista suuri osa on vuoden 2012 parveilun jäljiltä, jotka aikuistuvat siis
kolmantena vuonna neulasten syönnistä ja maahan siirtymisestä. Mikäli uusien toukkien määrä kesällä 2015 jää
pieneksi, vähenee maassa olevien toukkien määrä edelleen lähes puolella.
Loisten osuus kaikista löydetyistä toukista on varsin pieni, vain 6 %. Loiset munivat kuitenkin ilmeisesti vain puussa
syömässä oleviin toukkiin ja todennäköisesti loisintaosuus on tuoreissa toukissa paljon suurempi kuin näytteistä voisi
arvella.
Yhdellä koealalla otetaan kolmen puun ympäriltä (50 – 100 cm puusta) neljä maakairanäytettä (läpimitta 6 cm, syvyys
n. 20 cm), yhteensä 12 näytettä koealalta, joista erotellaan toukat neljään luokkaan: eonymfit, pronymfit, loisitut ja
muuten kuolleet toukat. Vaihtelu eri kairanäytteiden ja puiden välillä on melko suurta, joten oheiset neliömetrille
lasketut arviot ovat vain suuntaa-antavia. Nykyinen ennustemenetelmä ei pysty erottelemaan eri vuosina maahan
menneitä toukkia, eikä siis tuoreiden toukkien osuutta. Koteloiksi kehittymään lähteneet toukat, pronymfit, erottuvat
selvästi ja niiden perusteella voidaan tehdä arviot kesällä aikuistuvien pistiäisten määrästä.

Kuva 1. Syksyn seurannoissa löydetyistä toukista ensi kesänä aikuistuvat
pronymfit tunnistaa kehittyneestä kotelosilmästä (musta nuoli). Maahan
jäävillä eonymfeillä on vain pistesilmä (valkeat nuolet).

Pohjoinen alue
Alueelle tehtiin 15 koealaa, joista viisi vanhan aukon ympärille reunametsiin ja kuusi aukon kaakkoispuolelle sekä
neljä golf-kentän suuntaan. Alueelta tehtiin myös koealalinja (kolme pistettä) moottoriradan eteläpuolitse
Haventoniittyä kohti. Golf-kentän suunnasta ei löydetty toukkia. Vanhan aukon ympäristössä näytteissä oli melko
paljon toukkia (yhteensä 112 kpl/m², vaihteluväli 0-383), kesällä 2015 aikuistuvia ei ole hälyttävässä määrin
(pronymfejä 74 kpl/m², vaihteluväli 0-236), vaikka niitä onkin enemmän kuin vuonna 2014. Aukon kaakkoispuolisella
alueella toukkia on maassa paljon (yhteensä 211 kpl/m², vaihteluväli 88 – 472), mutta aikuistuvien määrä näyttäisi
jäävän kohtalaisen pieneksi (pronymfejä 74 kpl/m², vaihteluväli 0-236). Moottoriradan lounaispuolen koealalta ei
löytynyt yhtään toukkaa, mutta linjan Haventoniityn puoleisessa päässä toukkia löytyi 118 kpl/m².
Alueella ei ole tuhojen takia hakkuutarvetta ainakaan vielä vuonna 2015.

Lomakylän lähistö
Alueelle tehtiin 12 koealaa, joista kaksi Natura-alueen puolelle, kuusi aukon ja lomakylän väliin, neljä laajentuneelle
tuhoalueelle, kahdeksan Haventojärvien ja Lomakylän väliin ja neljä koealaa uuden tuhoalueen eteläpuolelle.
Natura-alueen näytteissä oli vähän toukkia (yhteensä 15/m², vaihteluväli 0-29/m²,), eikä tältä alueelta löytynyt yhtään
aikuistuvaa toukkaa.
Lomakylän eteläpuolella oli maassa melko paljon toukkia (yhteensä 142/m², vaihteluväli 29-265/m²), eniten aukon
reunassa. Aikuistuvia toukkia löytyi kohtalaisen paljon (pronymfejä 89/m², vaihteluväli 0-177/m²).
Alueelta, jolle tuho oli laajentunut hakkuiden jälkeen, löydettiin runsaasti toukkia (yhteensä 302/m², vaihteluväli 147530/m²), ja aikuistuviakin paljon (pronymfejä 177/m², vaihteluväli 88-265/m²).
Lomakylän ja Haventojärvien väliseltä alueelta näytteistä löytyi paljon toukkia (yhteensä 184/m², vaihteluväli 30383/m²), mutta aikuistuvia kohtalaisen vähän (pronymfejä 52/m², vaihteluväli 0-88/m²).
Kaiken kaikkiaan lomakylän lähistön alueelta aikuistuu 2015 kohtalaisesti pistiäisiä. Tuhoalue voi laajentua hieman,
mutta hakkuut eivät liene aivan välttämättömiä. Alueella on runsas pystynävertäjäkanta, joka on lisääntynyt kuolevissa
puissa. Metsätuholain mukaiset hakkuut eivät kuitenkaan ole suotavia, koska vähäinenkin puusto pidättelee aikuisia
pistiäisiä vähän, eikä syönti leviä niin nopeasti Natura-alueelle eikä lomakylän alueelle. Lomakylän maisema säilyy
parempana, mikäli hakkuita ei tehdä ainakaan vielä.

Vanhan aukon reunamat
Alueeseen yhdistettiin vanhan aukon ympäriltä lännestä ja tuhoalueen keskellä olevalta hakkaamattomalta harjulta
otetut näytteet. Toukkia löytyi yhdeltätoista näytealalta paljon (yhteensä 220/m², vaihteluväli 0-531/m²), ja aikuistuvia
paikoittain melko paljon (pronymfejä 80/m², vaihteluväli 0-177/m²).

2-tien alue ja Huhtala
Alueeseen kuuluu aukolta 2-tielle vievän metsäautotien varret ja 2-tien varressa oleva kohde, yhteensä kahdeksan
pistettä sekä kaksi kohdetta Huhtalanraitin varrelta. Toukkia löytyi kakkostien varren kohteesta vähän (30 kpl/m²),
eikä aikuistuvia löytynyt näytteestä yhtään. Metsästä 2-tielle menevän metsäautotien varrelta löytyi runsaammin
toukkia (yhteensä 173/m², vaihteluväli 29-472/m²), mutta aikuistuvia on vähän (pronymfejä 29/m², vaihteluväli 088/m²). Huhtalanraitin kohteista löytyi 103 toukkaa/m² joista aikuistuu ensi kesänä 30 toukkaa/m². Hakkuita ei alueella
tarvita.

Haventoniityn alue
Haventoniityn alueella ei ole juuri kuljettu ennen syksyä 2013. Syksyllä 2011 alueen eteläosaan tehtiin yksi koeala, ja
toukkia oli tuolloin maassa 59 kpl/m². Tänä syksynä samassa pisteessä oli 236 toukkaa/m². Haventoniityn alueelta
paljastunut parinkymmenen hehtaarin tuhoalue hakattiin kesällä 2014. Alue on jaettu neljään osa-alueeseen: tien varsi
(4 näytettä), pohjoinen tuhoalue (6 näytettä) eteläinen tuhoalue (8 näytettä), ja eteläkärki (4 näytettä).
Tien varrelta on näytteitä otettu aiemminkin. Tuhot eivät näy tielle eivätkä vanhoille koealoille. Nyt toukkia löytyi
puolet viime vuotisesta, keskimäärin 169 kpl /m². Aikuistuvien määrä on lähes kolminkertaistunut edellisvuoteen
verrattuna (125 pronymfiä /m²).
Pohjoisella tuhoalueella kuolleet ja kuolevat puut hakattiin. Toukkia löytyi huomattavasti vähemmän kuin viime
syksynä, mutta määrät ovat edelleen suuria (yhteensä 448/m², vaihteluväli147-796 m²), ja aikuistuviakin on paljon
(pronymfejä 236/m², vaihteluväli 59-383 kpl/m²). Tällä alueella hakkuut ovat saattaneet auttaa pistiäisten
vähentämisessä, sillä maassa olevien toukkien määrä on tippunut kolmasosaan edellisvuodesta. Aikuistuvat pistiäiset
joutuvat lentämään aukon reunoille munimaan, jolloin tuhot voivat voimistua reunoilla paljonkin kesällä 2015.

Haventoniityn eteläinen tuhoalue on osittain erillään pohjoisesta alueesta väliin tulevan märemmän sekametsikön
takia. Puut ovat kohtalaisessa kunnossa, eikä kuolevia puita ole paljon. Toukkia löytyi runsaasti (yhteensä 250/m²,
vaihteluväli 30-678/m²), ja aikuistuvia on saman verran kuin viime vuonnakin (pronymfejä 74/m², vaihteluväli 0236/m²).
Haventoniityn alueen eteläkärki on lievästi syötyä varttunutta metsää. Toukkia löytyi neljältä koealalta melko paljon,
keskimäärin 140/m², joista 22/m² aikuistuu kesällä 2015.

Eteläinen alue
Kahdesta ampumaradan eteläpuolen metsästä otetussa näytteessä oli keskimäärin 177 toukkaa/m², mutta aikuistuvia ei
ole paljon (15/m²).
Ampumaradan aukon itäpuolella olevasta varttuneemmasta metsästä toukkia löytyi vähän, 29/m², eikä aikuistuvia ole
yhtään. Tilanne on pysynyt samana kuin viime syksynä.
Mäntyniemen alueelta otettiin kuusi näytettä. Toukkia löytyi melko paljon (yhteensä 182/m², vaihteluväli 59-295/m²),
ja aikuistuviakin on kohtalaisen paljon (pronymfejä 88/m², vaihteluväli 30-147/m²). Toukkien määrä maassa on
vähentynyt noin puoleen, eikä aikuistuvien määrässä ole eroa viime vuotiseen.
Eteläisillä alueilla ei ole välitöntä hakkuutarvetta, vaikka puiden kuolleisuus vanhan aukon reunoilla saattaa
kohtuullisellakin uudella syönnillä lisääntyä.

Kartta 2. Pohjoisten seuranta-alueiden toukkamäärät syksyllä 2014.
Kartta 3. Lomakylän alueen toukkamäärät syksyllä 2014.
Kartta 4. Haventoniityn ja 2-tien alueiden toukkamäärät syksyllä 2014.
Kartta 5. Eteläisten seuranta-alueiden toukkamäärät syksyllä 2014.
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Syksyllä 2014 Yyterin männiköihin tehtiin 88 näytekoealaa tähtikudospistiäisten määrän seuraamiseksi. Suomen
metsäkeskuksen henkilöstö otti 38 näytealaa ja Metla 50. Neliömetrille laskettuna toukkia löytyi enimmillään 796
kappaletta, ja kaikkien näytteiden keskiarvo oli 187 toukkaa/m², mikä on 134 kpl/m² vähemmän kuin viime vuonna.
Loisten määrä oli suhteellisen pieni, keskimäärin 12 loisittua toukkaa neliömetrillä, siis noin 6 % toukista.
Tuhot eivät ole olennaisesti laajentuneet kesän 2014 aikana, ja maassa olevien toukkien määrät ovat monin paikoin
vähentyneet viime vuodesta. Ensi kesänä aikuistuu kuitenkin enemmän pistiäisiä kuin tänä vuonna, keskimäärin 38 %
toukista, noin 72 pistiäistä /m² (vuonna 2014 aikuistui 48 kpl/m²). Kirjallisuuden ja omien havaintojen perusteella
tuhojen riskiraja on noin 50 aikuistuvaa naarasta (100 aikuistuvaa pistiäistä) neliömetrillä. Tuhot tulevat jatkumaan ja
ensi kesänä on odotettavissa tuhojen lievää voimistumista.
Hakkuita tehtiin kesällä 2014 etenkin Haventoniityltä löydetyllä tuhoalueella, jossa voimakkain syönti on tapahtunut
todennäköisesti jo kesällä 2009. Hakkuut ajoitettiin pistiäisten munintavaiheen ja pienten toukkien kuoriutumisen
aikoihin. Tällä pyrittiin hidastamaan pistiäiskannan kasvua.

Kartta 1. Yyterin seuranta-alue ja koealojen
paikat tutkitulla alueella. Luvut koealojen
kohdalla kertovat kesällä 2015 aikuistuvien
pistiäisten määrän.

Yleisiä havaintoja
Toukkien määrät neliötä kohti (187 kpl/m²) ovat laskeneet syksyn 2013 määristä huomattavasti, liki puoleen. Toisaalta
aikuistuvien määrä (72 kpl/m²) on selvästi suurempi kuin edellissyksynä. Kokonaismäärän lasku johtuu siitä, että uusia
maahan kesällä 2014 tulleita toukkia on ollut vähemmän kuin aikuistuvia pistiäisiä. Kesä 2014 oli ilmeisesti
epäsuotuisa pistiäisen munille ja toukille kylmän jakson osuessa parhaimpaan muninta-aikaan, jolloin puissa alkoi olla
jo pieniä toukkiakin. Osittain määrän laskua selittää näytteenoton painopisteen siirtyminen reuna-alueille, joissa on
vähemmän toukkia. Toukkien vähentyminen oli selvää myös molempina vuosina otostetuissa pisteissä, joissa
vähennys oli keskimäärin 100 toukkaa neliöllä. Viime syksyisen ennusteen mukaan kesällä 2014 aikuistuneiden
pistiäisten määrä (48 kpl /m²) ei kuitenkaan selitä vähenemistä kuin puolittain.
Ennusteen mukaan ensi kesällä lentävien aikuisten määrä on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi kesään 2014 verrattuna.
Tämä selittyy sillä, että maassa olevista toukista suuri osa on vuoden 2011 parveilun jäljiltä, jotka aikuistuvat siis
kolmantena vuonna neulasten syönnistä ja maahan siirtymisestä. Mikäli uusien toukkien määrä kesällä 2015 jää
pieneksi, vähenee maassa olevien toukkien määrä edelleen lähes puolella.
Loisten osuus kaikista löydetyistä toukista on varsin pieni, vain 6 %. Loiset munivat kuitenkin ilmeisesti vain puussa
syömässä oleviin toukkiin ja todennäköisesti loisintaosuus on tuoreissa toukissa paljon suurempi kuin näytteistä voisi
arvella. Nykyinen ennustemenetelmä ei pysty erottelemaan eri vuosina maahan menneitä toukkia, eikä siis tuoreiden
toukkien osuutta. Koteloiksi kehittymään lähteneet toukat erottuvat selvästi ja niiden perusteella voidaan tehdä arviot
kesällä aikuistuvien pistiäisten määrästä.
Yhdellä koealalla otetaan kolmen puun ympäriltä (50 – 100 cm puusta) neljä maakairanäytettä (läpimitta 6 cm, syvyys
n. 20 cm), yhteensä 12 näytettä koealalta, joista erotellaan toukat neljään luokkaan: eonymfit, pronymfit (aikuistuvat
ensi kesänä), loisitut ja muuten kuolleet toukat. Vaihtelu eri kairanäytteiden ja puiden välillä on melko suurta, joten
oheiset neliömetrille lasketut arviot ovat vain suuntaa-antavia.

Kuva 1. Syksyn seurannoissa löydetyistä toukista ensi kesänä aikuistuvat
pronymfit tunnistaa kehittyneestä kotelosilmästä (musta nuoli). Maahan
jäävillä eonymfeillä on vain pistesilmä (valkeat nuolet).

Pohjoinen alue
Alueelle tehtiin 15 koealaa, joista viisi vanhan aukon ympärille reunametsiin ja kuusi aukon kaakkoispuolelle sekä
neljä golf-kentän suuntaan. Alueelta tehtiin myös koealalinja (kolme pistettä) moottoriradan eteläpuolitse
Haventoniittyä kohti. Golf-kentän suunnasta ei löydetty toukkia. Vanhan aukon ympäristössä näytteissä oli melko
paljon toukkia (yhteensä 112 kpl/m², vaihteluväli 0-383), kesällä 2015 aikuistuvia ei ole hälyttävässä määrin
(pronymfejä 74 kpl/m², vaihteluväli 0-236), vaikka niitä onkin enemmän kuin vuonna 2014. Aukon kaakkoispuolisella
alueella toukkia on maassa paljon (yhteensä 211 kpl/m², vaihteluväli 88 – 472), mutta aikuistuvien määrä näyttäisi
jäävän kohtalaisen pieneksi (pronymfejä 74 kpl/m², vaihteluväli 0-236). Moottoriradan lounaispuolen koealalta ei
löytynyt yhtään toukkaa, mutta linjan Haventoniityn puoleisessa päässä toukkia löytyi 118 kpl/m².
Alueella ei ole tuhojen takia hakkuutarvetta ainakaan vielä vuonna 2015.

Lomakylän lähistö
Alueelle tehtiin 12 koealaa, joista kaksi Natura-alueen puolelle, kuusi aukon ja lomakylän väliin, neljä laajentuneelle
tuhoalueelle, kahdeksan Haventojärvien ja Lomakylän väliin ja neljä koealaa uuden tuhoalueen eteläpuolelle.
Natura-alueen näytteissä oli vähän toukkia (yhteensä 15/m², vaihteluväli 0-29/m²,), eikä tältä alueelta löytynyt yhtään
aikuistuvaa toukkaa.
Lomakylän eteläpuolella oli maassa melko paljon toukkia (yhteensä 142/m², vaihteluväli 29-265/m²), eniten aukon
reunassa. Aikuistuvia toukkia löytyi kohtalaisen paljon (pronymfejä 89/m², vaihteluväli 0-177/m²).
Alueelta, jolle tuho oli laajentunut hakkuiden jälkeen, löydettiin runsaasti toukkia (yhteensä 302/m², vaihteluväli 147530/m²), ja aikuistuviakin paljon (pronymfejä 177/m², vaihteluväli 88-265/m²).
Lomakylän ja Haventojärvien väliseltä alueelta näytteistä löytyi paljon toukkia (yhteensä 184/m², vaihteluväli 30383/m²), ja aikuistuvia kohtalaisen vähän (pronymfejä 52/m², vaihteluväli 0-88/m²).
Kaiken kaikkiaan lomakylän lähistön alueelta aikuistuu 2015 kohtalaisesti pistiäisiä. Tuhoalue voi laajentua hieman,
mutta hakkuut eivät liene aivan välttämättömiä.

Vanhan aukon reunamat
Alueeseen yhdistettiin vanhan aukon ympäriltä lännestä ja tuhoalueen keskellä olevalta hakkaamattomalta harjulta
otetut näytteet. Toukkia löytyi yhdeltätoista näytealalta paljon (yhteensä 220/m², vaihteluväli 0-531/m²), ja aikuistuvia
paikoittain melko paljon (pronymfejä 80/m², vaihteluväli 0-177/m²).

2-tien alue ja Huhtala
Alueeseen kuuluu aukolta 2-tielle vievän metsäautotien varret ja 2-tien varressa olevat kohteet, yhteensä kahdeksan
pistettä sekä kaksi kohdetta Huhtalanraitin varrelta. Toukkia löytyi kakkostien varren kohteesta vähän (30 kpl/m²),
eikä aikuistuvia löytynyt näytteestä yhtään. Metsästä 2-tielle menevän metsäautotien varrelta löytyi runsaammin
toukkia (yhteensä 173/m², vaihteluväli 29-472/m²), mutta aikuistuvia on vähän (pronymfejä 29/m², vaihteluväli 088/m²). Huhtalanraitin kohteista löytyi 103 toukkaa/m² joista aikuistuu ensi kesänä 30 toukkaa/m². Hakkuita ei alueella
tarvita.

Haventoniityn alue
Haventoniityn alueella ei ole juuri kuljettu ennen syksyä 2013. Syksyllä 2011 alueen eteläosaan tehtiin yksi koeala, ja
toukkia oli tuolloin maassa 59 kpl/m². Tänä syksynä samassa pisteessä oli 236 toukkaa/m². Haventoniityn alueelta
paljastunut parinkymmenen hehtaarin tuhoalue hakattiin kesällä 2014. Alue on jaettu neljään osa-alueeseen: tien varsi
(4 näytettä), pohjoinen tuhoalue (6 näytettä) eteläinen tuhoalue (8 näytettä), ja eteläkärki (4 näytettä).
Tien varrelta on näytteitä otettu aiemminkin. Tuhot eivät näy tielle eivätkä vanhoille koealoille. Nyt toukkia löytyi
puolet viime vuotisesta, keskimäärin 169 kpl /m². Aikuistuvien määrä on lähes kolminkertaistunut edellisvuoteen
verrattuna (125 pronymfiä /m²).
Pohjoisella tuhoalueella kuolleet ja kuolevat puut hakattiin. Toukkia löytyi huomattavasti vähemmän kuin viime
syksynä, mutta määrät ovat edelleen suuria (yhteensä 448/m², vaihteluväli147-796 m²), ja aikuistuviakin on paljon
(pronymfejä 236/m², vaihteluväli 59-383 kpl/m²). Tällä alueella hakkuut ovat saattaneet auttaa pistiäisten
vähentämisessä, sillä maassa olevien toukkien määrä on tippunut kolmasosaan edellisvuodesta. Aikuistuvat pistiäiset
joutuvat lentämään aukon reunoille munimaan, jolloin tuhot voivat voimistua reunoilla paljonkin kesällä 2015.

Haventoniityn eteläinen tuhoalue on osittain erillään pohjoisesta alueesta väliin tulevan märemmän sekametsikön
takia. Puut ovat kohtalaisessa kunnossa, eikä kuolevia puita ole paljon. Toukkia löytyi runsaasti (yhteensä 250/m²,
vaihteluväli 30-678/m²), ja aikuistuvia on saman verran kuin viime vuonnakin (pronymfejä 74/m², vaihteluväli 0236/m²).
Haventoniityn alueen eteläkärki on lievästi syötyä varttunutta metsää. Toukkia löytyi neljältä koealalta melko paljon,
keskimäärin 140/m², joista 22/m²aikuistuu kesällä 2015.

Eteläinen alue
Kahdesta ampumaradan eteläpuolen metsästä otetussa näytteessä oli keskimäärin 177 toukkaa/m², mutta aikuistuvia ei
ole paljon (15/m²).
Ampumaradan aukon itäpuolella olevasta varttuneemmasta metsästä toukkia löytyi vähän, 29/m², eikä aikuistuvia ole
yhtään. Tilanne on pysynyt samana kuin viime syksynä.
Mäntyniemen alueelta otettiin kuusi näytettä. Toukkia löytyi melko paljon (yhteensä 182/m², vaihteluväli 59-295/m²),
ja aikuistuviakin on kohtalaisen paljon (pronymfejä 88/m², vaihteluväli 30-147/m²). Toukkien määrä maassa on
vähentynyt noin puoleen, eikä aikuistuvien määrässä ole eroa viime vuotiseen.
Eteläisillä alueilla ei ole välitöntä hakkuutarvetta, vaikka puiden kuolleisuus vanhan aukon reunoilla saattaa
kohtuullisellakin uudella syönnillä lisääntyä.

Kartta 2. Pohjoisten seuranta-alueiden toukkamäärät syksyllä 2014.
Kartta 3. Lomakylän alueen toukkamäärät syksyllä 2014.
Kartta 4. Haventoniityn ja 2-tien alueiden toukkamäärät syksyllä 2014.
Kartta 5. Eteläisten seuranta-alueiden toukkamäärät syksyllä 2014.
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