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Two trips forcollecting hoverflies to Finnish Lapland (province lz) were made,

one to the Urttas area in 1998, and the other one to the Pumbovarri area in
2001. Four hoverflies were recorded as new to the Finnish fauna: Platycheirus
ni g rofe mo r atøs Kanervo and P ar a sy rp h u s g ro e nl andicus (Niel sen), were
found in the Urttas area. Platycheirus ramsarensis Goeldlin, Maibach & Speight

and Platycheirus subordinatusBecker were found in the Pumbovarri area.

Altogether 29 species were collected from the two main research areas and 6

more species near the mountain Saana.

Antti Haarto, Elciinmuseo, 20014 Turun yliopisto.
E - mail : Antti. H aarto @ TurkuA M K.fi

Johdanto

Kilpisjärven trakatunhrit ovat Suomen korkeimmat
tunturit. Alue muistuttaa Norjan ja Ruotsin
tunrurialueita, joista Suomen Lapin tunturit eroavat

matalampina. Norj an j a Ruotsin tunturialueilla
tavataan kukkakärpäslajeja, joita Suomesta ei
vielä ole löydetty, mutta joiden esüntyminen myös

Suomessa on erittäin todennäköistä. Kukka-
kärpäslajien levinneisyys Suomen pohjoisilla
alueilla tunnetaan huonosti. Tutkimusalueeksi
valittiin Urttaksen alue ja Pumbovarrin ympäristö,
joiden tiedettiin olevan kasvillisuudeltaan Saanan,

Mallan ja Annjalonjin lisliksi Kilpisjärven alueen

hienoimpia. Urttaksen ja Pumbovarrin alueelta on

hyönteisistä erittäin våihän aikaisempia havaintoj a.

Retki Urttaksen alueelle 1998

Kevättalvella I 998 suunnittelimme Arto Avannon
ja Janne Jokisen kanssa kesäksi retkeäja luorossa
oli retki Lappiin. Päätimme suunnata retken
Urttaksen alueelle, jossa minä ja Arto Avanto
olimme käyneet jo kesällä 1990. Tarkkaa
ajankohtaa emme retkelle sopineet, vaan pãätimme

lähteä heti kun kesä olisi tarpeeksi pitkälläja

s?iätilanne näyttriisi hyvåiltÌi. Heinåikuun ensimmdisen

viikon jälkeen Kilpisjärven sääennuste lupasi
lämmintä poutasäätäja Inssujärvi oli juuri sulannug

mikä kuvasi hyvin kesän edistymistä alueella ja
toisaalta se mahdollisti påüisyn lentokoneella lähelle

Urttasvaaraa. Saavuimme Lossujärvelle aamu-
päivällä 12.1 .1998 ja iltapäivän keräsimme
kirpäsiä ja perhosia kauniissa såi¿issä Urttasvaaran

(7 69:26) pahtojen alla olevilla rehevillä niityillä.
Seuraavien päivien (13.-18.7.1998) keräilyt
keskittyivät Urttaksen alueen paljakoille vaninkin
alueelle, jolla kasvoi runsaasti lapinvuokkoa
(Dryas octopetala Linnaeus). Parhaita kärpäs-
kukkia olivatkin juuri lapinvuokko ja ruusujuuri
(Rhodiola rosea Linnaeus). Urttasvaaran pahtojen

alla olevat niityt ovat noin 900 metrin korkeudella
ja paljakalla oleva lapinvuokkokasvusto on noin
1000 metrin korkeudella. Avannon ja Jokisen
keräykset keskittyivät suurperhosiin, mutta sain

heiltä myös muutamia kärpäsiä. Palasimme
Kilpisjärvelle aamulla 19.7.1998 ja koska oli
todella hieno sää, päätimme kerätä Saanan ja
Jeähkkasin välisessä maastossa vielä ennen etelään

lantoa.
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Kuva l. Urttasvaara. Fig. l. Urttasvaara.

Retki Pumbovarrin ympäristöön 2ü)1

Harkitsimme Avannon ja Jokisen kanssa seuraa-

van lapinretken kohteeksi Pumbovarrin aluetta
ollessamme vielä Urttaksella. Retki oli tarkoitus
tehdä jo kesällä 2000, mutta kesällä 2000
Kilpisjärven såiätilanne ei kehittynyt suotuisaksi,
joten retkeä siirrettiin vuodella. Siirtymiseen
Kilpisj ärveltä Pumbovarrille päätettiin käyttää
helikopteri4 jolloin mukaan voitün ottaa enemmän

tarvikkeitaja vähän mukavuuksiakin.Tåillä kerralla
hyönteisten tutkimusryhmään liittyi myös Kari
Järventausta, joka keskittyi ldhinnä vesiperhosten

tallentamiseen. Avannon ja Jokisen keräykset
kohdistuivatjälleen suurperhosün, mutta sain heillâ
ja Järventaustalta myös muutamia kärpäsiä.
Retken ajankohta päätettiin jälleen sääennusteen

perusteella. Saavuimme Pumbovarrille heli-
kopterilla lllalla 9.7 .200 I kauniissa säässä j a

leiriydyimme Pumbovarrin rinteen eteläpuolelle
pienen lammen rannalle. Arviomme säätilan
kehittymisestä ei aivan toteutunut, sillä lämmin
ilmamassa ei yltänytkäåin Kilpisjärvelle. Sää oli
loitenkinkohûullinen, sillZil?impöäoli päivisinlähes

l8'C ja pääosin poutaa, mutta navakka tuuli
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häiritsi påüvisin. Helikopteri hfi noutamaan meidät
aamulla 16;1 .zWI vüme hetkellä, sillä vettä satoi
ja pilvet olivat alhaalla ja painumassa vieläkin
alemmaksi, jolloin lentäminen olisi tullut mah-
dottomaksi. Pumbovarrin kallioperåissä on eritt'áin

runsaasti kalkkiajakasvilajisto on myös poik-
keuksellisen rikas. Täälläkin parhaitakärpZiskukkia

olivat lapinvuokko ja ruusujuuri aivan kuten
Urttaksen alueellakin.

Havainnotvuonna 1998

Urttasvaaran pahtojen (Kuva l) alla olevilla
rehevillänütyilläkøäsinkukkakþäsilivain yhtenä

päivåinä 12.7 .1998, mtfiasilti sieltä löygi pienest?i

yksilö- ja lajimäärästä huolimatta mielenküntoisia
lajeja. Kiinnostavin löytö oli koiras lajista
Platycheirus nigrofemoratus Kanervo, joka oli
Nyky-Suomelle uusi laji. P. nigrofemorotus on
holarktinen laji, joka tunnetaan Euroopasta
aikaisemmin Ruotsista Io: Abisko, Zo: Keino-
ruopio ja lz: Nikkaluokta (Bartsch 200 1 ; Steenis

1998), Norjasta (Nielsen 1999) sekä Venäjältä
Petsamon alueelta, josta Kanervo on kuvannut
lajin I 934 (Vockerottt I 990).
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Kuva 2. Lapinvuokkokasvusto Urttaksen alueella.
Fig. 2. Mountain avens (Dryas octopetala Linnaous) on the Urttas mountains.

Urttasvaaran niityiltä löytyi toinenkin kiin-
nostava laji, Cheilosia s emifusciataBecker, jota
löytyi 12 yksilöä. Laji on Suomessa harvinainen
ja tunnetaan ainakin paikoista N: Helsinki, N:
Espoo ja le: KilpisjZirvi, Malla (Hellén,1929).
Lajin C. semifosciata tunnettu ravintokasvi on
isomaksaruoho (S e dum t e le p hi um Llnraeus), jota

ei kuitenkaan kasva pohjoisessa (Hämet-Ahti
et. al., 1986). Lapissa laj in mahdollinen ravinto-
kasvi on ruusujuuri, jota kasvoi nütyilläjapahdan
reunoilla. Keski-Euroopasta on kuvattu ruu-
sujuurella elävälaji Che ilo sin rhodiolae Schmid
(Schmid, 2000). Tåihän lajiin Urttakselta löydetyt
yksilöt eivät kuitenkaan kuulu. Taulukossa I on
lueteltu Urttasvaaran niityltä kerätyt kukka-
kiþåislaj it j a yksilömåüirät.

Ilättävin löytö Urttaksen alueen paljakoilta
I4.7 .1998 oli lajin P arasy rphus gro enlandicus
(Nielsen) koiras. Yksilö löytyi materiaalia
mâ¿ìrittäessä Lapissa yleisen lajin P arasy rp hus

tarsatus (Zetterstedt) yksilöiden joukosta. Lajin
P. groenlandlcøs yksilö saatiin lapinvuokkoa
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Taulukko 1 . Urttasvaaran (7 69 :26) niífylta 12.7 .1998
talletetut kukkakärpäset.
Table 1. Hoverflies collected 12.7.1998 from the
meadow of Urttasvaara (769:26).

Laji / Species Yksilöt / Specimens

Cheilosia alpina Zetterstedt 49
Cheilosia melanopa (Zetterstedt) 26
Cheilosia semifasciata Becker 9d 3?
Platycheirus kittilaensis Dusek & Laska 1ó 19
Platycheirus manicatus (Meigen) 69
PlatycheirusnigrofemoratusKanervo 1ó

kasvavalta alueelta (Kuva 2). Tämâ holarktinen
laji on Suomelle uusi ja tunnetaan aikaisemmin
Alaskasta, Kanadasta, Grönlannista (Vockeroth,
1990), Norjasta (Nielsen 1999) ia Ruotsista
(Barrsch 2001). Lisåiksi olen määrittänyt Huip-
puvuorilta lajista neljä yksilöä, yhden koiraanja
kolme naarasta, jotka ovat Turun yliopiston
eldinmuseon kokoelmi ssa.

Urttaksen alueen paljakoila löytyi myös kaksi
muuta harvinaista lajia. Lajista Eupeodes
puncfifer (Frey) löytyi yksi naaras 13.7 .1998 ja



Taulukko 2. Urttaksen al.oeen (769:26) paljakalta
1 3.- I 8.7. I 998 talletetut lcukkakärpäset.
Table 2. Hoverflies collected 13.-18.7.1998 from

Taulukko 3. Saanan ja Jeähkkasin välisestä
puronotkosta (7 67 :25) 19.7 . 1998 talleretut kukka-
kärpäset.
Table 3. Hoverflies collected 19.7.1998 from a brook
valley between Saana and Jeähkkas (767:25\.

Laji / Species Yksilöt / specimens
Cheilosia longula (Zetterstedt) lç
Cheilosia melanopa (Zetterstedt) lç
Cheilosia nasutula Becker 1g
Cheilosia sahlbergi Becker lg
Cheilosia vernalis (Fallén) ló
Dasysyrphus lunulatus (Meigen) lç
Eristalis gomojunovae Violovitsh ló
Melanostoma dubium (Zetterstedt) 1g
Melanostoma mellinum (Linnaeus) 1ó
Parasyrphus tarsatus (Zetterstedt) I ç
Platycheirus albimanus (Fabricius) 1ç

Taulukko 4. Pumbovarrin (7 687:282) nnteeltä 10.-
I 4.7 .200 I talletetut kukkakärpäset.
Table 4. Hoverflies collected 10.-14.7.2001 from
the slope of Pumbovarri (7687:282).

Laji / Species Yksilöt / specimens
Cheilosia melanopa (Zetterstedt) 2ô 7e
Cheilosia longula (Zetterstedt) 2e
Chrysosyrphus niger (Zetterstedt) ló lg
Eupeodes punctifer (Frey) 1g
Parasyrphus tarsatus (Zetterstedt) 19
Platycheirus carinatus (Cunan) 1ç
Platycheirus manicatus (N4eigen) lQ

simme Toskaljäwen pohjoispuolella olevalle laajalle
kosteikkoalueelle, joka uloittui Toskalharjin
alarinteelle. Keräily suoritettiin lähinnä lyönti-
haavilla, koska navakan tuulenja vain hetkitt?iisen
auringonpaisteen vuoksi kukkakärpäsiä ei
juurikaan nåiþnyt. Mielenküntoi snlaji oh C. niger.
Taulukossa 5 on lueteltu Toskaljärven pohjois-
puolen kosteikolta kerätyt kukkakÈirpâslajit ja
yksilömåüirät.

Lyhyisün aurinkoisiin hetkän þllästyneenä
lähdin 13.1.2001 etsimään aurinkoa idempää,
jossa niþi muutaman kilometrin päässä pilviraja.
Parin tunnin taivalluksen jåilkeen saavuin llihelle
Porojärven rantaa kosteikolle, jossa pääsin
keräämään kukkakärpäsiä auringonpaisteessa
noin tunnin ajan. Saalis oli auringonpaisteesta

Urttas mountains

Laji / Species Yksilöt / Specimens
Cheilosia melanopa (Zetterstedt) 3ó 6g
Cheilosia pagana (Meigen) ló
Eupeodes punctiftr (Frey) lg
Melanostoma mellinum (Linnaeus) ló
Parasyrphusgroenlandicus(Nielsen) ló
Parasyrphus tarsatus (Zetterstedt) 8ó 4ç
Platycheirus groenlandicus Curran 26 6ç

holarktisesta I ajisø P latyche irus groenlandicus
Curran talletettiin 13.-14.'7 .1998 kahdeksan
yksilöä. Thulukossa2 on lueteltu Urttaksen alueen
palj akoilta kerätyt kukkakärpäslaj it j a yksilö-
måüi¡ät.

Saavuttuamme Kilpisjlirvelle päätimme keriüllä
vielä Saanan ja Jeähkkasin välisessä puro-
notkossa. Sää oli erinomainen, aurinko paistoi, oli
lämmintä ja lähes tyyntä. Lyhyessä ajassa sain
kohtuullisen saaliin, jonka lajisto oli kuitenkin
tavanomainen lajeja Eristalis gomojunovae
Violovitsh ja Cheilosia sahlbergi Becker
lukuunottamatta. Tialletetuista lajeista ja yksilöistä
on luettelo taulukossa 3.

Havainnot vuonna 2001

Ensimmäisinä varsinaisina keräyspäivinä I 0.-
1 1 .7 .200 1 keräily keskittyi Pumbovarrin lähi-
ympäristöön, jolloin myös etsittiin sopivia
biotooppeja. Pumbovarrin kalkkialueella kuk-
kakåirpäsiä pyydystettiin låihinnä lapinvuokon ja
ruusujuuren kukilta. Jatkuvan navakan tuulen ja
vain hetkittlüsen auringon paisteen vuoksi saalis
jåü määrÍillisesti heikohkoksi. Mielenküntoisia lajeja
ollat Chrysosyrphys niger (Zetferstedt), ¿.
punctifer, ja Platycheirus carinatus (Cunan).
Pumbovanin pahdan alla olevalla reheviillä nütyllä
ei navakan tuulen vuoksi päästy lainkaan
keräämään kåirpäsiä. Taulukossa 4 on lueteltu
Pumbova¡rin rinteeltä keräffr kukkakåirpäslajit j a

yksilömäärät.

Seuraavana päivänä (12.7 .2OOl) suunta-
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Taulukko 5. Toskaljärven pohjoispuolen kosteikolla
(7 689 :281) 12.-l 5.7 .2001 talletetut kukkakärpäset.
Table 5. Hoverflies collected 12.-15.7.2001 froma

Taulukko 6. Porojärven läheiseltä kosteikolta
(7 685 :283) 13.7 .2001 talletetut kukkakärpäset
Table 6. Hoverflies collected 13.7 .2001 from a moist

moistmeadow (7689:28 I ) north of Toskaliärvi. meadow nearby Poroj ärvi (7685:283)
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Laji / Species Yksilöt / Specimens

Cheilosia melanopa (Zetterstedt) 5ç
Cheilosia pagana (Meigen) 1ó
Chrysosyrphus niger (Zetterstedt) lç
Melanostoma dubium (Zetterstedt) 29
Parasyrphus annulatus (Zetterstedt) 19
Parasyrphus tarsatus (Zetterstedt) 19

Platycheirus clypeatus (Meigen) 16 2Q

Platycheirus immarginatus (Zetterstedt) ló 29
Platycheirus podagratus (Zetterstedt) 166 19
Sphaerophoria interrupta(Fabricius) lç

huolimatta melko pieni. Maastossa luulin, ettZl olin
saanut vain yhden mielenkiintoisen lajin, P/ary-

che irus hype rboreus Staeger. 1ço,onu tn¿¡sriaali a

määrittäessäni osoittautui kuitenkin, että olin
löytän1't myös Suomelle uuden kukkakåirpäslajin,

Platycheirus ramsarensis. Tämä laji on kuvattu
1990 ja tunnetaan aikaisemmin vain Norjasta
(Nielsen 1999), Ruotsista (Bartsch 2001),
Irlannista, Ulko-Hebrideiltä ja Britanniasta
(Skotlannin ylämailta etelään Yorkshireen)
(Goeldlin 1990). Lajin elinympäristöjä ovat
kosteikot, tundra rämeet, purojen jajärvien rannat

sekä mahdollisesti tuntr¡reiden heinikot. Täulukossa

6 on lueteltu Porojiirven läheiseltä kosteikolta
talletetut kukkakåirpäslaj it j a yksilömåüi¡ät.

Porojärveltä palatessani löysin Karbbar
sohkkan alueelta monipuoliselta vaikuttavan
kostean puronvarsiniityn, jonne päätin suunnata

seuraavan páivän retken. Olin käynyt jo 11.7 .2æl
Karbbatsohkkan alueella pohjoisempana, mutta

saalis oli silloin ollut väh¿iinen. Mielenküntoisimpia

lajeja alueella vaikutti olevan Syrphus attenuatus

Hine ja C. semifosciata. Lupaavalta näyttivät
myös kaksi tummaa P laty cheirus -yksllöä, j oita
pidin mahdollisesti P laty cheirus s ubordinatus
Becker lajina, jonka olin odottanut löytäväni jo
aikaisemilla lapinretkilllini. Myöhemmin kotona

yksilöt varmistuivat kuuluvan lajlin P. sub-

ordinatus, joka on Nyky-Suomelle uusi laji. P

Laji / species Yksilöt / Specimens

Melanostoma scalare (Fabricius) ló
Platycheirus clypeatus (Meigen) 19

Platycheirus hyperboreus Staeger ló
Platycheirus podagratus (Zetterstedt) 36
P laty cheirus rams arens is Goeldlin,

Maibach & Speight 1ó
Platycheirus scambus (Staeser) lç

Taulukko 7. Karbbatsohkkan kostealta puron-
varsiniityltä (7 687 :282) ll.-14.7.2001 talletetut
kukkakärpäset.
Table 7. Hoverflies collected 11.-14.7.2001 from
moist meadow along a brook in the Karbbatsohkka

area(7687:282).

Laji / Species Yksilöt i specimens

Cheilosia melanopa (Zetterstedt) 26 5e
Cheilosia semifasciata Becker 1ó

Melanostoma dubium (Zetterstedt) I ç
Parasyrphus larsatus (Zetterstedt) lç
Platycheirus clypeatus (Meigen) ló 39
Platycheirus immarginatus (Zetterstedt) 1ló4ç
Platycheirus podagratus (Zetterstedt) 56 2e
P laty c he irus rams arensis Goeldlin,

Maibach & Speight 1ó

Platycheirus subordinatus Becker 1ólç
Sphaerophoria interrupta (Fabricius) 1ldl9
Syrphus attenuatus Hine lQ

s ubordinatus on holarktinen laji, joka tunnetaan

Norjasta (Nielsen 1999), Ruotsista (Bartsch

200 I ), Alaskasta, Kanadasta j a Venäj än pohj ois-

osista (Siperia) (Vockeroth 1990) sekä Pet-

samosta (Kanervo I 93 8). Laj in elinympäristöj ä

ovat avoimet maat, arktinen ja alpiininen tundra

sekä matalat koivu- ja pajupensaikot tundralla.
Lisåiksi osoittautui, että olin löytän1't toisen yksilön

P. ramsarensis -lajista. Taulukossa 7 on lueteltu
Karbbatsohkkan kostealta puronvarsiniityltä
tallete¡¡t kukkakrirpäslaj it j a yksilömåüirät.

Viimeisenä keräyspäivänä 15.7.200 I lähdin

lähellä Toskaljoen rantaa olevalle niitylle, jolla
kasvoi runsaasti tunturiku{enhemett?i (Astragalus



Taulukko 8. Toskaljoen rantanlityllä (7 687 :280) 14.-
I 5.7 .2001 talletetut kukkakärpäset.
Table 8. Hoverflies collected 14.-15.7.20ü ftoma

Taulukko 9. Lajit jaoteltuna pyydystyspaikan tyypin
mukaan (A: niityt, B : paljakka).
Table 9. Species classified according to collecting

meadow along Toskalioki (7687:280). habitat (A: meadows, B : bare mountain)
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Laji / Species Yksilöt / Specimens
Cheilosia longula (Zetterstedt) lg
Cheilosia melanopa (Zetterstedt) 5g
Melanostoma dubium (Zetterstedt) 1ç
Platycheirus clypeatus (Meigen) 1ç
P latycheirus europeaus Goeldlin,

Maibach & Speight lç
Platycheirusimmarginatus(Zetterstedt) 2ç
Platycheirus podagratus (Zetterstedt) 3ó lg
Platycheirus scambus (Staeger) 1ç
Sphaerophoriainterrupta(Fabricius) 1ç
Syrphus attenuatus Hine 16
Volucella bombylans (Linnaeus) 1ó

alpinus Linnaeus). Kukkakärpäsiä pystyin
keräämåüin lcukilta, koska nütty oli osittain tuulelta
suojassa. Paras kärpäskukka oli kuitenkin
ruusujuuri, jolla varsinkin C he il o s i a-slvun yksilöt
kävivät. Lajisto niityllä oli melko tavanomaista.
Ainoa merkittävä havainto oli laji S. attenuatus.
Taulukossa 8 on lueteltu Toskaljoen rantaniityltá
talletetut kukkakärpäslaj it j a yksilömäärät.

Pohdintaa

Vertailtaessa tuloksia eri biotoopeilta kerätyistä
lajeista, ei kovinkaan pitkälle meneviä johto-
päätöksiä pysty tekemään. Jaoin keräyspaikat
kahteen luokkaan, kuivaan paljakkaan ja kosteisün
tai reheviin niittyihin. Urttaksen alueella jako on
selvä, lapinvuokkokaslustoon paljakalla ja pahdan

alla olevaan rehevään niittyyn. Pumbovarrin
alueella kerliyspaikoista vain jyrkåinteen alla oleva
lapinvuokkokasvusto sopii kuivaksi paljakaksi,
mutta sekin on niin lähellä pahdan alla olevaa
niittyä, että sieltä voi helposti harhautua niitylle
kuuluvia lajeja lapinvuokkokasvustoon. Muut
keråiyskohteet Pumbovarrin alueella ovat selvlisti
nüttyjä

Lapissa yleisiä lajeja, kuten Cheilosia
melanopa (Zetterstedt) j a P. tarsatus,tavattiin
molemmista biotoopeista. Myös etelämpänä yleisiä

Laji / Species
C h e i I o s i a alp ina Zetter stedt
Cheilos ia longula (Zetterstedt)
Cheilosia melanopa (Zetterstedt)
Cheilosia pagana (Meigen)
CheiLosia semifasciata Becker
Chrysosyrphus niger (Zetterstedt)
Eupeodes punctiftr (Frey)
M e lanostoma dubium (Zetterstedt)
M e lano s toma me llinum (Linnaeus)
M e lano s to ma s c alare (Fabricius)
Parasyrphus annulatus (Zetterstedt)
Parasyrphus groenlandicus (Nielsen)
Parasyrphus tarsatus (Zetterstedt)
Platycheirus carinatus (Cunan)
P laty che irus c lyp e at us (Meigen)
Platycheirus kittilaensis Dusek & Laska
P latycheirus europeaus Goeldlin,

Maibach & Speight
P laty c he irus g ro enlandic u s Curran
Platycheirus hype rboreus Staeger
P latycheírus immarginatus (Zetterstedt)
Platycheirus manicatus (Meigen)
P laty cheirus ni grofemoratus Kanervo
P laty c he iru s p oda g rat u s (Zetterstedt)
P laty che i rus rams are nsis Goeldlin,

Maibach & Speight
Platycheirus scambus (Staeger)
P latycheirus subordinatus Becker
Sphaerophoria intenupta (Fabricius)
Syrphus attenuatus Hirß
Voluc e lla b ombylans (Linnaeus)

Iajeja Cheilosia longula (Zetterstedt) j a Chei-
losia pagana (Meigen) löydettiin molemmista
biotoopeista. Lajia Platycheirus manicatus
(Meigen) saatiin useita nütyltä Urttaksen pahdan

alta ja yksi Pumbovarrin alta lapinvuokko-
kasvustosta. Uskoisin sen harhautuneen Pum-
bovarrin pahdan alla olevalta nütyltä, jolloin laji P
mnnic atu s ohsi Lapissa nüttylaj i. Selvtisti nüttyjen
lajeja olivat Cheilosia alpina Zetterstedt ja C.

semifasciata.
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Kosteiden niittyjen lajeja ovat Platycheirus
clypeatus (Meigen), P. hyperboreus, Platychei-
rus immar ginatus (Zeiterstedt), P laty c he irus
pogagratus (Zetterstedt), P. ramsarensis ja P.

subordinatus, joista P. hyperboreus, P.

podagratus ja P. ramsarensis vaikuttavat suo-

sivan erittäin märkiä niittyjä. Lajia P. podngratus

tavataan etelämpänä enimmåikseen soilta.

Havaintojen perusteella Pla tycheirus groen-

I an di c u s v akuttaa selvåisti palj akkalaj ilta. Mui sta

lajeista harvinaiset P carinatus ja Parasyrphus
gro enlandicu.r ovat mahdollisesti paljakkalajeja.

Kiitokset: Suuret kiitoset lajin Parasyrphus
groenlandicus määrityksen yhteydessä käydyistä
hyödyllisisüi keskusteluista Hans Bartschille ja Tore

R. Nielsenille.
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