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Mielenkiintoisia kovakuoriaishavaintoja Etelåi-Suomesta kesällä 1998 (Coleoptera)

Tom Clayhills
Clayhills, Tom 2001: Mielenkiintoisia kovakuoriaishavaintoja Etelä-Suomesta
kesällä 1998. [nteresting finds ofbeetles from Finland 1998] (Coleoptera) 

-Sahlbergia 7: 101. Helsinki, Finland, ISSN 1237-3273.

Some records of rare beetles from Ta: Pälkäne and .Ä.land islands (,41¡ are pre-
sented. Bagouspeú¡o was found from second place in Finland and Ceutorhynchus
hirtulus has been regarded as a species disappeared from Finland.
Tom Clayhills, Tennbyntie 33-35 B 4, FIN-21600 Parainen, Finland.

Kesä 1998 oli sateinenja keräilyn kannalta surkea,
mutta edellisten hyvien kesien seurauksena
varsinkin harvinaisia herbivoreja esiintyi poik-
keuksellisen runsaasti, etenkin harvinaisia
kärsäkkäitä oli paljon. Tässä esitän joitakin mie-
lenkiintoisimpia löy'töjä Pälkäneeltä sekä Ahvenan-
maalta.

Ta: Pälkäne, Roineen rantaniitty sekä lâheisen
pienen tien ojat 16.6.1998 ja2.9.1998.
Dryops anglicanus Edwards (Dryopidae) elää

pienessä savipohjaisessa ojassa, josta sain yhden
yksilön kesäkuussa. Laji on meillä harvinainen
ja tavattu vain maakunnista Al Nja Ok, joten se

on maakunnalle uusi. Dryops -lajien määritys ei
aina ole helppoa, mutta D. anglicanus eroaa
lähei sestä D. auri cul atus (Geoffroy) -laj i sta taak-

sepäin selvästi kapenevan, harvapisteisen pro-
notumin sekä leveämmän olemuksensa ansiosta.
D. anglicanus levenee yleensä taaksepäin, kun
D. auriculatus on tasasoukka. Koiraiden geni-
taalit ovat selvästi erilaiset.

Bagous petro (Herbst) (Curculionidae) tunnetaan

Suomesta ennestään vain yhdestä paikasta Ab:
Lohjan Kirkniemestä saraiselta rannalta. Sain

kesäkuussa samasta ojasta edellisen lajin kanssa

kaksi yksilöä tätä helposti tunnettavaa vesi-
kärsäkästä, joka ilmeisestt elää Utricularia-
lajeilla. Maakunnalle uusi laji.

Hypera diversipunctata (Schrank) (Curculionidae)
on harvalukuinen rantabiotooppien kärsäkäs,
josta on viime vuosina tehty joitakin havaintoja
Etelä-Hämeestä. Sain haavittua syyskuussa
yhden yksilön edellisen paikan vierestä ranta-
niityltä, jolla kasvoi saraa, heinää ja runsaasti
rantakukkaa, jolla eli Hylobius transversovittatus
(Goeze). Ainoa Ta:n ulkopuolella tehty tuore I{.
diversipunctafa -löytö on Seppo Karjalaisen
Haminan valleilta (Ka) kesäkuussa 1998. Laji
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elää märässä ympäristössä Stellaria- ja Ceras-

tium- lajellla, loita Roineen rantaniityllä varmasti
esiintyy, Haminan yksilö lienee kiivennyt valleille
läheisen Kirkkoj ärven rannasta.

Ahvenanmaan havainnot ovat pääsaaren eri osista

kesâkuun puolivälissä.
Bagous limosus (Gyllenhal) löytyi 14.6.1998

Lemlandin Flakan pienestä rehevästä lampa-
reesta, yhteensä kolme yksilöä (1 yks. T. Clay-
hills leg.,2 yks. E. Helve leg.) yhdessä runsaana

esiintyvän edellä mainitun Dryops auriculatus -

lajin kanssa. Laji tunnetaan harvinaisena ai-
noastaan Ahvenanmaalta ja Varsinais-Suomesta.

Hlpera postica (Gyllenhal) on mailasilla (Medi-
cago falcatus, M. satiws) elävä kärsäkäs, josta
tunnetaan elinvoimainen esiintymä Hangon
Lappohjan satamasta. Sen lisäksi on tehty
hajahavaintoja maakunnista Al Srja Om. Näistä
viimeisin lienee Eero Helveen Lemlandin
Knutsbodan M. sativa -pellosta ottama yksilö.
Itse sain 13.6.1998 yhden d-yksilön Jomalan
Ytterbystä Juvikin kukkaniitylta, jossa en

ainakaan huomannut kumpaakaan edellä mainit-
tua Medicago-lajia. Ehkä se elää myös muilla
hernekasveilla , esim. Medicago lupulina -lajllla.

Ceutorhynchus hirtulus Germar (Curculionidae) oli
kuitenkin hauskin havainto Ahvenanmaalta. Yksi
yksilö tätä jo hävinneeksi arvioitua lajia löytyi
sateisena päivänä 17.6.1998 Eckerön Deger-
sandin dyyneiltä morsingon lehdeltä. Aivan
vieressä on paikka, jossa kasvaa runsaana
Arabidopsi s thal i ana, joka mainitaan yhtenä lajin
pääravintokasveista. C. hirtulus on tavattu vain
maakunnistaAljaAb.
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