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Suurin osa Suomen jalokuoriaisista kehittyy
toukkina puissa, joko itse puuaineksessa tai sit-
ten kuoren alla. Suomesta tunnetut kolme Dl-
cerca-lajia kehittyvät toukkina eri puulajeilla,
joten lajien määritys ei tuota ongelmia. Leppä-

kauniainen Dicerca alni (Fischer v. Waldheim),
elää yleensä tervalepäIlä, mutta myös harmaa-

lepällä, lehmuksella, pähkinäpensaalla ja saar-

nella. Nykyään vain maamme pohjoisosissa

esiin[wä koivukauniainen, Dicerca furcata
(Thunberg), suosii koivuja, mutta olen kasvat-

tanut sen myös haavalta. Kolmas laji, havukau-

niainen, Dicerca moesta (Fabricius), on rannik-
koseutujen suurissa männyissä kehittyvä laji.
Kaikkien Dicerca-lajien ulostuloaukko on lins-
simäinen, nurkistaan terävä (kuva l) ja help-
po erottaa muiden puukuoriaisten vastaavista.

Hiirakkokauniaisen, Poecilonota variolosa
(Paykull), samankaltaisen ulostuloaukon reu-

nat ovat pyöristyneet. Sen toukat elävät lähes

yksinomaan paksussa haavan kuoressa ja aivan

sen alla, kun taas Dicerca-suvun lajien toukat
porautuvat itse puuainekseen.

Leppäkauniaisesta on eliölajit-tietokannassa
(HERTTA) havaintoja noin kahdestakymme-

nestä paikasta, erityisesti läntisiltä rannikko-
seuduilta. Kolmasosa havainnoista on yli sata

vuotta vanhoja ja vain kaksi havaintoa on kir-
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jattu vuoden 1952 jälkeen. Karjalotrjalla lajia
kerättiin useita yksilöitä kesähuvilan ikkunalta
1974. Ne olivat ilmeisesti kuoriutuneet poltto-
puista, joiden alkuperä on tuntematon. Pietar-

saaren Ådön syönnöshavainnot vuodelta 1981

ovat uusimmat tietokantaan kirjatut. Pietarsaa-

ren alueelta tunnetaan myös vanhempia löytöjä.

Suomen hyönteistieteellinen seura järjesti ke-

ruuretken Ahvenanmaalle kesäkuussa 2001.

Maakuntahallituksen puolesta käytössämme oli
karttoja kohteista, joista paikalliset viranomai-
set toivoivat saavansa uusia tietoja. Näiden tie-
tojen avulla Eckerön Öran alueelta löytyi useita

leppäkauniaisen asuttamia tervaleppiä. Sopiva

alue oli melko laaja ja siellä oli runsaasti ter-

valeppiä. Kuoriaisen jatkuvat elinmahdollisuu-
det vaikuttivat erinomaisilta. Aiemmin lajia oli
kerätty lähettyviltä, Eckerön Skagista, 1947.

Samalla seuran retkellä Prästgårdsnäsetin rau-

hoitusalueella havaittiin suurten saamien kat-
kenneissa rungoissa laajamittalsta syönnöstä.
joka ilmeisesti oli leppäkauniaisen tekemää.

Asiasta ei saatu varmuutta, mutta ruotsalainen

metsäentomologi Bengt Ehnström epäili samaa

kuvien perusteella.

Manner-Suomen alueelta uusia löytöjä on to-
dennettu kaksi. Kesäkuussa 2010 Kadermon
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Kuva 1. Kaikkien Dicerca)ajien ulostuloaukot ovat hyvin samanlaisia. Kuvassa Dicerca ?berolinensis lajin kuo-

riutumisaukko pyökissä (Hessen, Saksa, 2011).

saaressa sijaitsevalla yksityisellä rauhoitus-

alueella löysin kahden kaatuneen suuren ter-

valepän latvaosissa tuoreita leppäkauniaisen

ulostuloaukkoja (U, Raasepori). Kyseinen alue

on pinta-alaltaan melko pieni, mutta siellä on

paljon lajille soveltuvia puita. Kesäkuussa 201I

havaitsin Ramsholmenin luonnonpuistossa lep-

päkauniaisen ulostuloreikiä lehmuksissa. Alu-
eella on runsaasti sopivia puita, myös tervalep-

piä, joten lajin esiintymä siellä lienee turvattu.

Kiitokset

Ilpo Mannerkoski välitti ystävällisesti tiedot

HERTTA-tietokannasta. Osan matkoista teki
mahdolliseksi YM:n PUTTE-projekti "Onko
Suomessa kotoperäisiä metsäkuoriaisia".


