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Four species of Coleoptera are reported as new to Finland. Anisodactylus sig-
natus (Panzer, 1797) (Carabidae) was collected from the kitchen floor of an old 
farmhouse in Juva (Sa) in 2003. Altogether four specimens of Margarinotus 
terricola (Germar, 1824) (Histeridae) were caught from window traps placed 
near the cow-shed of the same farm in Juva between 1999 and 2004. Acrotrichis 
nana Strand, 1946 (Ptiliidae) was caught from a trunk window trap attached to a 
dead birch in Pertunmaa (Sa) in the summer 2005. During a collecting excursion 
organized by the Finnish expert group on Coleoptera, three specimens of Corti-
carina truncatella (Mannerheim, 1844) (Latridiidae) were sieved from heaps of 
seaweed and other material accumulated to the shore of the Gulf of Finland in 
Virolahti (Ka) in 2003.
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Anisodactylus signatus (Panzer, 1797)
Sa: Juva, Koikkala, 6845:548, 20.9.2003, in-
doors, 1 ex., Petri Martikainen leg. (kuva 1).

Kuoriainen löytyi juoksentelemasta maa-
tilan vanhan päärakennuksen keittiön lattialta. 
Määrityksen on varmistanut kovakuoriaisten 
tarkistustyöryhmä. Koska laji löytyi sisätilois-
ta, ei kulkeutumisen mahdollisuutta voi täysin 
sulkea pois. Tilalle ei kuitenkaan ole tuotu pit-
kään aikaan isoja eriä rehua tai muuta sellaista 
tavaraa jonka mukana kulkeutuminen olisi ol-
lut todennäköistä, joten on hyvin mahdollista 
että laji on saapunut paikalle omin avuin.

Laji tunnetaan Suomen lähialueilta Tans-
kasta, Liettuasta ja Latviasta (Silfverberg 
2004). Tanskasta on löytynyt vain kaksi sa-
tunnaiseksi harhailijaksi tulkittua yksilöä noin 
vuonna 1860 (Lindroth 1986). Keski-Euroo-
passa se on laajalle levinnyt mutta paikoittai-
nen, etelämpänä yleinen. Levinneisyysalueen 
pohjoisosissa laji viihtyy avoimilla, hiekkai-
silla-savisilla paikoilla (Wrase 2004).

Margarinotus terricola (Germar, 1824)
Sa: Juva, Koikkala, 68458:5479, window trap 
behind cow shed, 30.5.-13.6.1999, 1 ex. (kuva 
2); 5.-28.6.2003, 1 ex.; 28.5.-13.6.2004, 2 
exx., Petri Martikainen leg.

Kovakuoriaisten tarkistustyöryhmä on 
tarkistanut ensimmäisen yksilön määrityksen. 
Kaikki neljä yksilöä ovat peräisin kahdesta 
ikkunapyydyksestä, jotka oli viritetty noin 
metrin korkeudelle maasta seipäiden väliin 
roikkumaan noin metrin päähän toisistaan. 
Toinen pyydys on 40x60 cm:n ristikkoikku-
noilla varustettu suppilomallinen pyydys, toi-
nen yhdellä 40x60 cm:n ikkunalla varustettu 
valkea parvekelaatikkomalli. Pyyntipaikka on 
lämmin navetan luoteisseinusta, aivan suuren 
avoimen lietelantasäiliön vieressä. Vieressä 
oli myös vasikoiden ulkoiluaitaus ja lehmien 
laidun.

Laji elää mm. lannassa, komposteissa, 
mädäntyvissä kasviksissa sekä kalanjätteissä 
(Witzgall 1971, Jens Esser, henkilökohtainen 
tiedonanto). Tällä paikalla laji lienee elänyt 
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ainakin karjan lannassa sillä ensimmäisek-
si saadun yksilön takapää oli selvästi lannan 
peitossa. Laji on tavattu useimmista maista 
lähialueiltamme Norjaa ja Venäjän Karjalaa 
lukuun ottamatta (Silfverberg 2004).

Lajilla on selvästi ollut kohtalainen kanta 
löytöpaikalla, koska yksilöitä tuli muutamaan 
käytössä olleeseen pyydykseen näinkin sään-
nöllisesti usean vuoden ajanjaksolla. Laji on 
saattanut kuitenkin jo hävitä tältä maatilalta, 
sillä lehmien pito tilalla lopetettiin keväällä 
2004. Sen jälkeen laitumella on ollut kesäisin 
vain 2-4 hiehoa. Ikkunapyydyksetkään eivät 

tosin olleet käytössä kesällä 2005. Muutaman 
sadan metrin säteellä toimii kuitenkin edelleen 
kaksi karjatilaa, joten lajille sopivia elinpaik-
koja lienee edelleen tarjolla lähiympäristössä.

Acrotrichis nana Strand, 1946
Sa: Pertunmaa, Seppälänjoki, 48072:4620, 
trunk window trap on dead birch, 30.5.-
29.6.2005, 1 ♂, Petri Martikainen leg.

Heinolassa ja Pertunmaalla on pyydystet-
ty lahopuukovakuoriaisia kuolleilta koivuilta 
kahdesta metsiköstä yhtäjaksoisesti vuodes-
ta 1990 alkaen (esim. Martikainen & Kai-
la 2004). Ilpo Rutanen määritti kesän 2005 
runkoikkunapyydysnäytteistä Pertunmaalta 
yhden yksilön laakaripsikkälajia Acrotrichis 
nana. Määrityksen on varmistanut Mikael 
Sörensson. Kovakuoriaisten tarkistustyöryh-
mä on hyväksynyt määrityksen. Pyyntipaik-

Kuva 1. Anisodactylus signatus. Sa: Juva, Koikkala, 
20.9.2003.

Kuva 2. Margarinotus terricola. Sa: Juva, Koikkala, 
30.5.-13.6.1999.
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ka on valoisa ja rehevä runsaslahopuustoinen 
lehtimetsä pienen joen varressa. Metsikkö 
sijaitsee aivan 5-tien pohjoispuolella. Sen vä-
littömässä läheisyydessä on myös muutamia 
taloja viljelyksineen. Pyydys oli ripustettu 25 
cm paksuiseen kuolleeseen koivuun 1,5 met-
rin korkeudelle taulakäävän viereen. Samassa 
pökkelössä oli taulakääpien lisäksi kantokää-
pää ja vanhaa pakurikääpää. Lienee kuitenkin 
todennäköisempää että kyseinen yksilö har-
hautui pyydykseen muualta kuin että se olisi 
elänyt juuri tässä pökkelössä.

Laji on vastikään erotettu lajista Acrot-
richis dispar (Matthews), jota se muistuttaa 
hyvin läheisesti (Vorst & Sörensson 2005). 
Erottavia tuntomerkkejä löytyy lähinnä koi-
rasgenitaalista ja koiraan 8. sterniitin sukasis-
ta, naaraita ei pystytä erottamaan luotettavasti 
(Vorst & Sörensson 2005). A. nana tunnetaan 
ennestään vain Norjasta, Ruotsista ja Hollan-
nista. Norjasta tunnetaan vain tyyppiyksilö 
Oslon läheltä. Ruotsista on saatu kaksi yksi-
löä, toinen autohaavilla Öölannista ja toinen 
lämpimästä ruohokompostista Skoonesta. 
Hollannista on saatu useita kymmeniä yksi-
löitä, kaikki suurten kuolleiden nisäkkäiden 
(nauta, villisika) raatojen yhteydestä. Aiem-
mat havainnot on tehty kuivilla hiekkamailla 
(Vorst & Sörensson 2005).

Corticarina truncatella (Mannerheim, 
1844)
Ka: Virolahti, Leervikinniemi, 670905:53984, 
Sieved, 14.6.2003, 1 ♂ (kuva 3), 1 ♀, Petri 
Martikainen leg.; 1 ♂, Mikko Pentinsaari leg.

Virolahden kovakuoriaisseminaarin yhte-
nä retkikohteena oli Leervikinniemi, jossa ko-
vakuoriaisia kerättiin mm. seulomalla rannal-
le aiemmin ajautunutta levävallia. Seuloksista 
löytyi yhteensä 3 yksilöä puolinyhäkäslajia 
Corticarina truncatella. Kovakuoriaisten tar-
kistustyöryhmä on tarkistanut yhden koiras- 
yksilön määrityksen. Useiden yksilöiden 
löytyminen samalla kertaa viittaa siihen, että 

lajilla on (ollut) paikalla ainakin tilapäinen 
kanta.

Laji tunnetaan ennestään Venäjän Kar-
jalaa lukuun ottamatta kaikista lähialueen 
maista (Silfverberg 2004). Etelä-Ruotsissa 
se on levinnyt yhteensä kuuteen maakuntaan, 
pohjoisimpana Gotska Sandönille (Lundberg 
1995). Se esiintyy hiekkaisilla mailla kuivassa 
kasvijätteessä, erityisen mielellään rannoille 
kasautuneessa materiaalissa (von Peez 1967, 
Frank Köhler, henkilökohtainen tiedonanto).

Samasta seuloksesta löytyi myös mm. 
keltakirjonirppu Nanophyes circumscriptus 
Aubé. Muista rannan harvinaisista lajeista 

Kuva 3. Corticarina truncatella. Ka: Virolahti, Leervi-
kinniemi, 14.6.2003.
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mainittakoon meriratamokärsäkäs Mecinus 
collaris Germar, joita löytyi rei’ille syöty-
jen ratamojen tyviltä, maitekärsäkäs Hypera 
plantaginis (DeGeer), joita löytyi harvak-
seltaan keltamaitteiden (Lotus corniculatus) 
tyviltä, sekä aitoristikiitäjäinen Panagaeus 
cruxmajor (Linnaeus), joita Juha Salokannel 
löysi kaksi yksilöä juoksentelemasta ranta-
niityn kivien päältä.
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