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Kaksi Suomelle uutta siroahmasta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae)
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Therion brevicorne (Gravenhorst, 1829) and Trichomma fulvidens Wesmael, 1949 (Ichneumonidae, Anomaloni-
nae) are reported from Finland for the first time. Both species are likely to have recently spread to the southern 
part of the country. Diagnostic characters for species identification are given and host associations are discussed.
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Suomen siroahmasten lajiluettelon julkaisivat Koponen ym. 
vuonna 2003. Luettelo perustuu pääosin kotimaisiin julkai-
suihin ja tekijän RJ kokoelmatietoihin. Sittemmin Suomen 
siroahmaslajistoa on tutkittu perusteellisesti (H. Schnee, 
käsikirjoitus valmisteilla). Tekeillä olevan selvityksen laa-
juudesta huolimatta kahta helposti tunnistettavaa lajia ei 
ole aiemmin löytynyt suomalaisista kokoelmista. Lajien 
Trichomma fulvidens ja Therion brevicorne ensihavainnot 
Suomesta ovat vasta vuodelta 2009 ja 2012. Molemmat la-
jit kuuluvat sukukuntaan Gravenhorstiini Enderlein, 1912, 
jonka lajeille on tunnusomaista, että metasoman 3. selkä-
kilven keskikilpi (tergiitti) ja sivukilvet (epipleuronit tai la-
terotergiitit) liittyvät toisiinsa ilman taitetta tai harjannetta. 
Tähän sukukuntaan kuuluu valtaosa Suomen siroahmasista.

Tässä artikkelissa esittelemme Suomen faunalle uusien la-
jien Trichomma fulvidens ja Therion brevicorne havainto-
tiedot, lajien lähilajeista erottavat tuntomerkit ja pohdimme 
niiden isännänvalintaa Suomessa.

Terminologian osalta seurataan Townesin (1969) sekä 
Gauldin ja Mitchellin (1976) käsikirjoja. Valokuvat on otet-
tu Turun yliopiston Eläinmuseon kerroskuvauslaitteistolla 
(Olympus SZX16 stereomikroskooppi, johon on yhdistetty-
nä Canon-merkkinen digitaalinen järjestelmäkamera). Ker-
roskuvapinot on yhdistetty Zerene Stacker -ohjelmalla.

Therion brevicorne (Gravenhorst, 1829)

Löytötiedot: 
10 ♂♂ + 2 ♀♀, Ab: Raasepori, Åminnefors, rinne, 
6669:3309, 16.6.2012, kerääjinä R. Jussila, R. Leinonen ja 
P. Malinen (pistiäistyöryhmän kesäretkellä).
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Therion-suvun siroahmaset voidaan tunnistaa kolmen tun-
tomerkin yhdistelmän avulla: 
1. Etusiiven ulomman keskisaran (2nd discoidal cell) etu-
reuna ja sisäsaran (1st brachial/subdiscal cell) etureuna 
ovat suunnilleen samanpituiset,
2. Etuselän etureunalla, lähellä kilven alakulmaa, on mo-
lemmilla puolilla pieni hammas tai reunassa mutka, ja
3. Keskivatsan takareunalla oleva poikkiharju (posteri-
or transverse carina of mesosternum) puuttuu kummankin 
keskilonkan edestä.

Aiemmin Therion-suvusta Suomesta tunnettiin vain ylei-
nen Therion circumflexum (Linnaeus, 1758) (ks. Koponen 
ym. 2003), joka kehittyy useiden yökkösten, mm. mänty-
yökkösen Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) 
ja useiden Acronicta-lajien, toukkaloisena. Therion brevi-
corne voidaan erottaa lajista Th. circumflexum taulukossa 
1 esitettyjen tuntomerkkien avulla. Yhteenveto perustuu 
Schneen (1989) taulukkoon (ibid., s. 247) pienin muutoksin 
ja lisäyksin. Gauldin & Mitchellin (1977) antama kuvaus 
lajista Therion brevicorne on virheellinen. Atanasovin kaa-
van (Atanasov 1981) avulla laji voidaan määrittää oikein.

Lajin Therion brevicorne naaraan habitus sivulta, koiraan 
habitus päältä sekä naaraan ja koiraan pää edestä on esitetty 
kuvataulussa 1.

Therion brevicorne -ahmasen isäntinä mainitaan yökköset 
Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766), Melanchra persicariae 
(Linnaeus, 1761) ja Shargacucullia scrophulariae (Denis & 
Schiffermüller, 1775) (Yu ym. 2012 ja viitteet siellä). Näis-
tä ensimmäiset kaksi lajia esiintyvät Suomessa ja viimeksi 
mainittu lähimpänä Baltian maissa. Therion brevicorne tun-
netaan Suomesta vain Raaseporin Åminneforsista. Lajia ei 
ole Suomessa kasvatettu, joten sen isäntälaji on maassam-
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 Trichomma fulvidens Trichomma enecator
Ruumiinpituus ilman munanasetinta ≥15 mm ≤10 mm
Etuselän sivuilla lähellä alareunaa ei harjua korkea mutta lyhyt pitkittäisharju
Naaman väritys musta kuviointi keltaisella pohjalla kokonaan keltainen tai punertava
Verkkosilmien etäisyys toisistaan 
päälaella: niiden etäisyys suukilven 
kohdalla

<1,5 ≥2,0

Suukilven alareunan väritys kapealti ruskea, erivärinen kuin muu 
suukilpi

läpikuultava ja pohjaväriltään 
samanlainen kuin muu suukilpi
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me toistaiseksi tuntematon. Therion brevicorne on kookas 
(ruumiinpituus jopa yli 20 mm) ja varsinkin lennossa huo-
miota herättävä laji, jota hyönteisharrastajat olisivat toden-
näköisesti tallentaneet, mikäli laji olisi esiintynyt Suomessa 
jo pidempään. Tästä syystä pidämme todennäköisenä, että 
laji on verrattain uusi tulokas Suomen faunaan. 

Laji tunnetaan useista Länsi- ja Keski-Euroopan mais-
ta sekä Venäjältä Moskovan alueelta (ks. Yu ym. 2012 ja 
viitteet siellä). Pohjois-Euroopasta lajia on havaittu vain 
etelänorjalaisesta Sarpsborgin kaupungista (Riedel & Berg 
1997). Lajia on kerätty myös Turkin itäisestä Karsin maa-
kunnasta (Çoruh 2008).

Trichomma fulvidens Wesmael, 1949

Löytötiedot: 
Ab: Mynämäki, Peururahka, 672:322, 16.5.2014, M. Vuola 
leg. (3 ♂♂); Sammatti, Paikkari, 66977:33280, 24.5.2015, 
R. Jussila leg. (1 ♂)
N: Espoo, Lukupuro, 667658:337574, 22.5.2014, Ilkka Te-
räs leg. (1 ♀)

Sa: Lappeenranta, Hovinpelto, 6774:3569, 20.5.2009, M. 
Raekunnas leg. (1 ♀)
Ta: Hämeenlinna, Hauho, Hyypiänv., 6789:3375, 
17.5.2013, M. Raekunnas leg. (1 ♀)

Trichomma-suvun siroahmaset voidaan tunnistaa kahden 
tuntomerkin yhdistelmän avulla: 
1. Verkkosilmät tiheästi karvaiset, ja
2. Verkkosilmien sisäreunat ovat etummaisen pistesilmän 
tasolla vähintään 1,3 kertaa kauempana toisistaan kuin suu-
kilven tasolla.

Aiemmin Trichomma-suvusta tunnettiin Suomesta vain har-
voin kerätty Trichomma enecator (Rossi, 1790), joka on 
Keski-Euroopassa etenkin omenakääriäisen Cydia pomo-
nella (Linnaeus, 1758) yleinen toukkaloinen (H. Schnee, 
henkilökohtainen tiedonanto). Trichomma fulvidens voi-
daan erottaa lajista T. enecator taulukossa 2 annettujen 
tuntomerkkien avulla. Koosteessa on hyödynnetty kirjal-
lisuutta (Gauld & Mitchell 1977; Atanasov 1981) ja omia 
havaintoja.

 Therion brevicorne Therion circumflexum
Tuntosarven jaokkeiden määrä 37–39 45–58
Tuntosarven pituus hieman pidempi kuin pään ja 

mesosoman yhteenlaskettu pituus
selvästi pidempi kuin pää+mesosoma ja 
lähes yhtä pitkä kuin etusiiven pituus

5. nilkkajaokkeen kynnet kampamaiset ja loivasti kaartuneet ilman kampaa ja voimakkaasti kaartuneet
Aedeaguksen sivuilla olevat ulokkeet heikot vahvat
Kilvekkeen (scutellum) väri musta musta, tummanruskea tai keltainen
Takanilkan väritys jaokkeet 2–5 (koiraat) tai 4–5 (naaraat) 

tummat/mustat
takanilkat kokonaan keltaiset

Suukilven ja naaman väritys, naaraat pääosin mustat, naama silmien 
sisäreunoja pitkin joskus ohuelti 
keltainen

suukilpi keskeltä useimmiten keltainen, 
naamassa keskellä ja silmien sisäreunoja 
pitkin keltaiset pystyjuovat

Suukilven ja naaman väritys, koiraat lähes kokonaan keltaiset suukilpi ja naama kuten naaraalla tai 
lähes kokonaan keltaiset

Taulukko 1. Lajien Therion brevicorne ja Th. circumflexum erottaminen ulkoisten rakennepiirteiden ja 
värityksen perusteella.

Taulukko 2. Lajien Trichomma fulvidens ja T. enecator erottaminen toisistaan ulkoisten rakennepiirteiden 
ja värityksen perusteella.
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Kuvataulu 1. Lajin Therion brevicorne yleishabitus ja pää. (A) naaraan habitus sivulta, (B) koiraan habitus 
päältä sekä (C) naaraan ja (D) koiraan pää edestä. Mittajanan pituus 2 mm (A ja B), 1 mm (C) ja 0,5 mm (D).

Figure 1. General habitus and head of Therion brevicorne. (A) Habitus of female in lateral aspect, (B) habitus 
of male in dorsal aspect, head of (C) female and (D) male in frontal aspect. Scale 2 mm (A & B), 1 mm (C) and 
0.5 mm (D).
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Kuvataulu 2. Lajin Trichomma fulvidens yleishabitus ja pää. (A) naaraan habitus päältä, (B) koiraan habitus 
sivulta sekä (C) naaraan ja (D) koiraan pää edestä. Mittajanan pituus 2 mm (A ja B) ja 0,5 mm (C ja D).
 
Figure 2. General habitus and head of Trichomma fulvidens. (A) Habitus of female in dorsal aspect, (B) habitus 
of male in lateral aspect, head of (C) female and (D) male in frontal aspect. Scale 2 mm (A & B) and 0.5 mm (C 
& D).
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Lajin Trichomma fulvidens naaraan habitus päältä, koiraan 
habitus sivulta sekä naaraan ja koiraan pää edestä on esitet-
ty kuvataulussa 2.

Trichomma fulvidens -ahmasen isäntää ei tunneta (vrt. Yu 
ym. 2012). Koska laji on lähes kaksi kertaa kookkaampi 
kuin T. enecator, se todennäköisesti loisii omenakääriäistä 
suurempaa isäntälajia. Trichomma fulvidens -ahmanen on 
havaittu Suomesta v. 2009 alkaen, yhteensä viideltä paik-
kakunnalta ja neljästä luonnontieteellisestä maakunnasta 
Etelä-Suomesta. Vanhemmasta suomalaisesta materiaalista 
lajia ei ole löytynyt (H. Schnee, henkilökohtainen tiedonan-
to), mikä viittaa siihen, että laji on vasta äskettäin levittäy-
tynyt Suomeen. Lajin löytyminen useammasta maakunnas-
ta useampana vuonna (havaintovuodet 2009, 2013, 2014, 
2015) taas viittaa siihen, että laji on muodostanut pysyvän 
kannan Suomessa. 

Trichomma fulvidens tunnetaan toisaalta Euroopan keskile-
veysasteilta (Ranskasta ja Iso-Britanniasta Ukrainaan ulot-
tuvalta vyöhykkeeltä) ja toisaalta Japanista, Koreasta ja Ve-
näjän Kaukoidästä (Primorjen aluepiiristä) (Yu ym. 2012). 
Pohjois-Euroopan alueelta lajista ei ole aiempia havaintoja.
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