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Äkämäsääski Neurepidosis gracilis Spungis Suomelle uutena Tampereelta (Diptera, Cecidomyiidae)

Jukka Salmela & Riikka Holopainen

Salmela, J. & Holopainen, R. 2017: Äkämäsääski Neurepidosis gracilis Spungis Suomelle uutena Tampereelta (Diptera, 
Cecidomyiidae). [Neurepidosis gracilis Spungis, new to Finland, from Tampere (Diptera, Cecidomyiidae).] – Sahlbergia 
23(2): 2–4.

A Porricondylinae gall midge species Neurepidosis gracilis Spungis, 1987 is reported for the first time from Finland. 
Larvae of the species were collected from pieces of coarse forest detritus and were reared to adults. The collecting site in 
South Finland, Tampere, was an aspen dominated boreal forest. Members of the genus Neurepidosis Spungis are rarely 
collected and poorly known; N. gracilis was hitherto known from Latvia and South Sweden only. Based on our record 
presented here, N. gracilis is a forest detritus associated species. The main diagnostic characters of the species are present 
in the male hypopygium: ventroapical margin of gonocoxites is slightly concave and gonostylus has a large, hyaline basal 
lobe.  

Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo, Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi & Lapin yliopisto, Arktinen keskus, PL 122, 
96101 Rovaniemi. Email: jukka.e.salmela@gmail.com

Riikka Holopainen, Kitiniitynkatu 2 C 27, 33850 Tampere

Johdanto

Äkämäsääsket on erittäin monimuotoinen ja huonosti tunnettu 
kaksisiipisheimo. Äkämäsääsket on perinteisesti luokiteltu kol-
meen eri alaheimoon, Cecidomyiinae, Lestreminae ja Porricon-
dylinae (Oosterbroek 2006). Näistä alaheimoista Cecidomyii-
nae on ainoa, joiden lajit aiheuttavat äkämiä putkilokasveille ja 
ovat siten kasvinsyöjiä; kaksi muuta alaheimoa ovat sidoksissa 
joko lahopuuhun, sieniin tai maaperän karikkeeseen (Gagne & 
Jaschhof 2014, Jaschhof & Jaschhof 2009, 2013). Suomesta 
tunnetaan yli 360 äkämäsääskilajia (Jaschhof et al. 2014, Sal-
mela & Kaunisto 2015, Bruun & Torniainen 2016), mutta on 
varmaa, että todellinen lajimäärä on tätä huomattavasti suu-
rempi, jopa 700–800 lajia (Jaschhof et al. 2014). Cecidomyii-
nae-alaheimo on Suomessa erityisen huonosti tunnettu, mutta 
sieni- ja lahopuuryhmien joukosta tavataan jatkuvasti tieteel-
le uusia lajeja ja sukuja Fennoskandiasta (esim. Jaschhof & 
Jaschhof 2013, Jaschhof 2017, Sikora et al. 2017). Kanadasta 
kerätyn massiivisen, yli miljoona hyönteisyksilöä käsittäneen 
aineiston perusteella on arvioitu, että äkämäsääskilajeja voisi 
globaalisti olla noin kaksi miljoonaa (Hebert et al. 2016). Näin 
ollen äkämäsääsket olisivat maapallon lajirikkain eliöryhmä.

Sienillä ja lahopuulla elävät äkämäsääsket ovat olleet Suo-
messa vähän tutkittuja. Samuel Panelius (Panelius 1965) oli 
ryhmän pioneeri taksonomisella tutkimuksellaan ja häntä ovat 
seuranneet Jouni Penttinen (Penttinen & Siitonen 2004, Pent-
tinen & Spungis 2007, Penttinen & Jaschhof 2009) ja Ma-
thias Jaschhof (Jaschhof & Jaschhof 2009), vähäisessä määrin 
myös Jukka Salmela (Salmela & Kaunisto 2015, Salmela et 
al. 2015). Suomen lestreminien ja porricondylinien lajimäärä 

kasvoi 2000-luvulla huomattavasti, yli 200 lajilla. Parantunee-
seen lajistotietämykseen ovat vaikuttaneet erityisesti Mathias 
ja Catrin Jaschhof upeilla määrityskirjoillaan (Jaschhof & 
Jaschhof 2009, 2013), joita ilman näitä alaheimoja olisi lähes 
mahdoton määrittää ainakaan ilman satojen julkaisujen ja tyyp-
pimateriaalin läpikäymistä. 

Pohjois-Euroopan lahopuulla ja sienillä elävien äkämäsääskien 
lajimäärä vaikuttaisi olevan korkeimmillaan luonnontilaisissa, 
vanhoissa havumetsissä. Paloalueilla näyttäisi elävän muutama 
niille sidonnainen laji (Jaschhof & Jaschhof 2009, 2013, Sal-
mela & Kaunisto 2015). Kuitenkin tieteelle tai maalle uusia 
lajeja voi löytää lähes mistä vain, kuten soilta (Salmela & Kau-
nisto 2015) ja niityiltä (Jaschhof 2017). 

Riikka Holopainen keräsi huhtikuussa Tampereen Multisillasta 
karikenäytteen, josta hän kasvatti muutamia yksilöitä äkämä-
sääskiä. Facebookin “Suomen ötökät” -ryhmän kautta Holo-
painen sai yhteyden Salmelaan, joka oli kiinnostunut määrit-
tämään kasvatetut yksilöt. Holopainen lähetti Salmelalle neljä 
yksilöä, jotka Salmela määritti kuuluvaksi Suomelle uuteen 
lajin Neurepidosis gracilis.

Aineisto ja menetelmät

Äkämäsääskiä sisältänyt karikeseulos kerättiin pääasiassa haa-
paa kasvavasta metsiköstä (61.447°N 23.750°E) 17.4.2017. 
Karikkeessa oli enimmäkseen haavanlehtiä sekä risuja, mutta 
myös jonkin verran metsänpohjan lehtisammalia. Karikelaatik-
ko oli ensimmäiset kolme viikkoa pieni ja tiivis ja jonka sisälle 
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muodostui kosteutta. Sen jälkeen karike vaihdettiin suurem-
paan ja ilmavampaan laatikkoon. Laatikoita säilytettiin koko 
ajan sisätiloissa. 16.5.2017, noin viikko karikelaatikon vaih-
don jälkeen, laatikon sisältä löytyi 10 aikuista äkämäsääskeä. 
Näistä sääskistä osa jäi kiinni hämähäkinseitteihin sekä laati-
kon reunoille muodostuneeseen kosteuteen. Näitä yksilöitä ei 
kerätty. 

Määritetty aineisto käsitti yhteensä kolme koirasta ja yhden 
naaraan. Yhden koiraan preparointi epäonnistui, mutta kaksi 
koirasta preparoitiin lasille euparaliin ja naaras säilöttiin 70 % 
etanoliin. Yksilöt on talletettu Lapin maakuntamuseon (LMM) 
kokoelmiin ja näytetiedot on talletettu Luonnontieteellisen 
keskusmuseon Kotka-kokoelmanhallintajärjestelmään. Lajin-
määritys perustuu Spungisin (1987) sekä Jaschhof ja Jaschho-
fin (2013) julkaisuihin. Kuva koiraan hypopygiumista otettiin 
Leitz Laborlux S mikroskoopin okulaarin läpi Huawei-älypu-
helimella.

Neurepidosis gracilis Spungis

Finland, Ta: Tampere, Multisilta, R. Holopainen leg., ex lar-
va 2017, 2m 1f. Kaksi koirasta on kestopreparoitu lasille eu-
paraliin (LMM-2017-0044 = http://tun.fi/NVO.20170872, 

LMM-2017-0045 = http://tun.fi/NVO.20170873) ja yksi naa-
ras on säilötty etanoliin (LMM-2017-0046 = http://tun.fi/
NVO.20170874). 

Tämä äkämäsääskien alaheimoon Porricondylinae kuuluva 
laji kuvattiin alun perin Latviasta (Spungis 1987). Neurepido-
sis gracilis on samalla sukunsa tyyppilaji. Neurepidosis-suvun 
koiraiden tuntomerkkejä ovat mm. tuntosarvissa 14 flagello-
meeria, palpit 4-jaokkeiset, siipisuoni CuA1 huonosti erottuva, 
siiven pituus n. 2 mm, ejakulatorinen apodeemi lähes kaikilla 
lajeilla tyvestään laajentunut, tegmen kapea ja kärjestään sup-
pilomainen. Neurepidosis gracilis-lajille tunnusomaiset tunto-
merkit ovat koirasgenitaaleissa (Kuva 1): gonocoxiten vatsan-
puolella oleva ulompi reunus on lievästi kupera, ei kovera tai 
V-muotoinen kuin muilla suvun lajeilla; gonostyluksen tyvellä 
on melko suuri ulkonema, joka on lähes läpinäkyvä. Lisäksi 
ejakulatorinen apodeemi on melko suuri, pyöreähkö ja siinä on 
pieniä nystyjä; tegmen on kärkiosastaan tasaleveä ja kärki on 
sapelimaisesti käyristynyt (näkyy sivuprofiilissa). Latvian li-
säksi laji on tätä ennen havaittu vain Ruotsista, Smoolannista 
ja Gotlannista (Jaschhof & Jaschhof 2013)

Neurepidosis-lajit ovat huonosti tunnettuja ja harvoin kerät-
tyjä (Jaschhof & Jaschhof 2013), ja ainoa yhden lajin toukki-
en ekologiaa koskeva havainto on ylimalkainen luonnehdinta 
“terricolous” eli maassa elävä (Spungis 1987). Tämän artikke-
lin havainnon perusteella N. gracilis elää lehtipuuvaltaisissa 
metsissä metsänpohjan karikkeella ja laji talvehtii toukkana. 
Kirjallisuudessa lajin lentoajaksi mainitaan aikaväli 2.8.–3.10. 
(n=3, Spungis 1987, Jaschhof & Jaschhof 2013).

Kiitokset

Kiitämme “Suomen ötökät”-Facebook-ryhmän ylläpitäjiä hy-
västä some-kanavasta, joka toimii lajinmäärityspalveluna ja on 
samalla oivallinen väylä entomologian popularisointiin.

Kirjallisuus

Bruun, H.H. & Torniainen, J. 2016: First Fennoscandian record of the 
gall midge Janetiella glechomae Tavares, 1930 (Diptera: Cecido-
myiidae). - Sahlbergia 22(2): 18–19.

Gagné, R.J. & Jaschhof, M. 2014: A Catalog of the Cecidomyii-
dae (Diptera) of the World. 3rd Edition. Digital version 2. 
[haettu 1.6.2017] http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/
Place/12454900/Gagne_2014_World_Cecidomyiidae_Catalo-
g_3rd_Edition.pdf

Hebert, P. D. N., Ratnasingham, S., Zakharov, E. V., Telfer, A. C., 
Levesque-Beaudin, V., Milton, M.A., Pedersen, S., Jannetta, 
P. & deWaard, J. R. 2016: Counting animal species with DNA 
barcodes: Canadian insects. - Philosophical Transactions of the 
Royal Society B 371(1702): 1–10. http://dx.doi.org/10.1098/
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Jaschhof, M. 2017: Catochini, Strobliellini and Acoenoniini revisited: 
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Kuva 1. Neurepidosis gracilis Spungis, koiras, hypopygium, vatsan 
puolelta kuvattuna (yksilö LMM-2017-0045). gst=gonostylus, m.b.l. 
gst=medio basal lobe of gonostylys, eli gonostyluksen tyven lähes 
läpinäkyvä laajentuma, ej ap=ejakulatorinen apodeemi.
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Lejops vittatus (Meigen, 1822), Suomelle uusi kukkakärpänen (Diptera: Syrphidae)

Jere Kahanpää, Iiro Kakko & Antti Haarto

Kahanpää, J., Kakko, I. & Haarto, A. 2017: Lejops vittatus (Meigen, 1822), Suomelle uusi kukkakärpänen (Diptera: Syr-
phidae). [Lejops vittatus (Meigen, 1822), a hoverfly new to the Finnish insect fauna (Diptera: Syrphidae)] – Sahlbergia 
23(2): 5–7.

Three specimens of the rare hoverfly Lejops vittatus (Meigen, 1822) were found during the first days of July 2016 on a 
seashore meadow near the Husö Zoological Station, Åland, Finland. The species is new to Finland. L. vittatus is very 
local and mostly rare in Northern Europe, with less than twenty known localities—mostly single specimen records—in 
Sweden and Denmark. The flies were observed flying among clubrushes (Bolboschoenus sp., pr. B. maritimus) near the 
water margin of a grazed coastal meadow. The salinity of the Baltic Sea in this area is around 5-6 ‰ and tides are negli-
gent. These records represent the hitherto northernmost occurences of Lejops vittatus. The presence of several specimens 
on potentially suitable breeding habitat suggests that the species has a local population on the Åland Islands.

Jere Kahanpää, Luomus, Eläintieteen yksikkö, PL 17, 00014 Helsingin yliopisto, Finland. Email: jere.kahanpaa@helsin-
ki.fi

Iiro Kakko, PL 46, Wahreninkatu 4, 30100 Forssa, Finland.

Antti Haarto, Eläinmuseo, Biodiversiteettiyksikkö, Biologian laitos, FI-20014 Turun yliopisto, Finland.

Dipteratyöryhmän kesäretki vuonna 2016 tehtiin Ahvenan-
maan pääsaarelle 27.6.-3.7.2016. Viimeisten kohteiden joukos-
sa oli Husön biologinen asema, jonne saavuimme heinäkuun 
ensimmäisenä päivänä jo lievän retkiuupumuksen koettelemi-
na. Kolmeen henkeen supistunut joukkomme jakautui asemalla 
ilmoittauduttuaan haavimaan asema-alueen niittyjä, vanhoja 
puunrunkoja ja nautakarjan matalaksi syömää Husöfjärdenin 
merenrantaluhtaa. Illalla käydessämme materiaalia läpi Iiro 
Kakko järkytti muita retkeläisiä näyttämällä, mitä hän oli ran-
taniityltä tallentanut: hyväkuntoisen Lejops vittatus (Meigen, 
1822)-kukkakärpäsen. Seuraavana aamuna palasimme aseman 
rantaniityille ja saimme kaksi yksilöä lisää. 

Yhden yksilön saaminen vaati noin kolme haavintatuntia, joten 
helposti havaittava Lejops ei tällä paikalla ollut. Tuntuu silti 
todennäköiseltä, että lajilla on paikallinen kanta Husön biolo-
gisen aseman lähettyvillä, sillä löytöpaikka vastaa ulkomaisten 
lisääntymispaikkojen kuvauksia, eikä Lejops ole tyypillinen 
vaeltajalaji (kts. kuitenkin Bartsch ym. 2009, jossa osa Ruotsin 
havainnoista tulkitaan harhailijoiksi).

Aikuiset L. vittatus-yksilöt lensivät melko rauhallisesti kaislo-
ja kasvavalla laidunnetulla alueella hieman yli puolen metrin 
korkeudella eli suurin piirtein kaislojen latvojen tasalla. Emme 
nähneet niiden käyvän kukilla. Kokeilimme myös laidunnetun 
alueen reunalla kasvavan täysikasvuisen ruovikon reuna haavi-
mista, mutta sieltä Lejops-yksilöitä ei tavoitettu. Meren suola-
pitoisuus alueella on noin 5-6 promillea (Backlund 1992).

Sahlbergia 23.2 (2017), 5-7

Kuva 1.  Suomalainen Lejops vittatus päältä ja sivulta. A Finnish 
specimen of Lejops vittatus, dorsal and lateral views. Specimen http://
id.luomus.fi/GV.42902.
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Koostaan huolimatta L. vittatus oli melko vaatimattoman nä-
köinen lennossa: yleisvaikutelma oli tasaisen vaaleanharmaa ja 
pitkänomainen. Samalla alueella hyvin runsaana lentävät Hae-
matopota-suvun suppupaarmat olivat ohi kaartaessaan kiusal-
lisen samanoloisia, vaikka kokoelmassa verrattuna suppupaar-
mat ovat selvästi L. vittatus-kukkakärpästä pienempiä.

• 1 ex Finland, Al: Finström, Husö (670:310), 01.07.2016, Iiro
  Kakko leg., Antti Haarto det., Jere Kahanpää conf. In coll.  
  Kakko.
• 2 exx Finland, Al: Finström, Bergö-Husö  (6706:3104), 
  2.7.2016, J. Kahanpää leg. & det. In MZH [http://id.luomus.
  fi/GV.42902 ] & coll. Kahanpää.

Levinneisyys

L. vittatus on laajalle levinnyt, mutta ainakin Pohjois-Euroo-
passa varsin paikoittainen kukkakärpänen. Lähes koko Euroo-
pan lisäksi laji tunnetaan Keski-Aasiasta, Siperian eteläosista 
ja Venäjän kaukoidästä (Peck 1988, Bartsch ym. 2009). Ruot-
sista tunnetaan kymmenkunta löytöä ja Tanskasta saman verran 
(Bartsch ym. 2009). Bartsch ym. (2009) pitävät ainakin osaa 
ruotsalaisista havainnoista etelästä tulleina harhailijoina.  Ruot-
sissa L. vittatus on aikaisemmin arvioitu vaarantuneeksi (VU), 
mutta vuoden 2015 luokka on LC (Cederberg ym. 2009, Sand-
ström 2015). Tanskassa luokka on edelleen VU (Bygebjerg 
2004).

Lajin löytymistä Suomessa pidettiin mahdollisena, mutta epä-
todennäköisenä, ja moni kukkakärpäsharrastaja onkin satun-
naisesti haavinut ruovikoita mm. Lejops mielessään.

Määritys

Pyydystettynä Lejops vittatus on helppo tuntea takaruumiin 
kuvioinnista; jaokkeissa 2–4 on kussakin kaksi pitkänomais-
ta täplää, jotka voivat sulautua pitkittäisjuoviksi (kts. kuva 
1). Muilla Euroopan samantapaisilla kukkakärpäsillä (lähinnä 
Anasimyia-suku) takaruumiin jaokkeiden vaaleat kuviot ovat 
poikittaisia kaaritäpliä tai koukkumaisia täpliä. 

L. vittatus on sukunsa ainoa edustaja Palearktisella alueella 
(Peck 1988). Jotkut tutkijat, esimerkiksi Miranda et al. 2013, 
käyttävät laajempaa tulkintaa Lejops-suvulle ja laskevat mm. 
Anasimyia- ja Arctosyrphus-suvut Lejops-suvun alasuvuiksi. 

Biologia

Ruotsissa laji yhdistetään merikaislaan (Schoenoplectus mari-
timus), mutta mahdollisesti myös järviruokoon (Phragmites) 
ja osmankäämiin (Typha) (Bartsch ym. 2009). Toukka elää re-

hevissä rantavesissä (Waitzbauer 1976, Rotheray 1994). Bart-
sch ym. (2009) mukaan toukka elää pienenä vedessä kelluvan 
kasvillisuuden joukossa, mutta siirtyy viimeisessä toukkavai-
heessa matalassa vedessä pohjalla maatuvien kasvinosien jouk-
koon. Alankomaissa L. vittatus katsotaan harvinaiseksi, mutta 
ei taantuneeksi lajiksi, joka elää vuorovedeltä suojatuilla mur-
tovesialueilla merikaislan ja järviruo’on joukossa (Reemer ym. 
2009). 

Kiitokset

Kiitämme Husön biologista asemaa luvasta kerätä kärpäsiä 
aseman mailla sekä Dipteratyöryhmää Ahvenanmaan retken 
osittaisesta rahoittamisesta.

Kirjallisuus

Backlund, C. (1992). Primärproduktion i ett åländskt skärgårdsområ-
de. (Primary production in an archipelago gradient on the Åland 
Islands). - Forskningsrapporter Från Husö Biologiska Station 80: 
1–18.
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Kuva 2. Lejops vittatus löytöpaikka Ahvenanmaalla. Etualalla laidun-
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NCG:n vuosikokous 2018 Parikkalan Särkisalmella (7.)8.–10.6 
Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksessa

Kokous pidetään Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksessa 8.–10. kesäkuuta 2018, 
mutta voit tulla jo torstaina 7. päivä. 

Kokoukseen voi ilmoittautua sähköpostiosoitteeseen toimisto@oronmylly.fi. 
Pistäkää kopio ilmoittautumisesta myös osoitteeseen tom.clayhills@parnet.fi. 
Ilmoittautumisen yhteydessä laita asiakenttään koodi NCG 2018. Ilmoita kenen 
kanssa jaat huoneen ja tarvitsetko liinavaatesetin. Ilmoita myös saapumis- ja 
poistumisaikasi kurssikeskukseen. Täysihoitomaksu peritään sisäänkirjautumisen 
yhteydessä.

Hinta kahden hengen huoneessa kolmelta yöltä on 200 €/hlö ja kahdelta yöltä 
150 €. Talon liinavaatesetistä velotetaan 5 €/hlö. Hinnat ovat täysihoitohintoja 
joihin sisältyy majoitus, aamiainen, yksi lämmin ateria päivässä (päivällinen), 
lounasretkieväät + kahvi/tee, iltapala sekä rantasaunojen käyttömahdollisuus. 
Majoitus yhden hengen huoneessa maksaa 240 €/3 yötä tai 170 €/2 yötä. Vain 
vuosikokoukseen osallistuville, jotka eivät majoitu, vuosikokousillallinen maksaa 
14 €.

Tietoja kurssikeskuksesta ja ajo-ohjeet sinne löydät linkistä: https://www.
oronmylly.fi/fi/etusivu  

Nähdään kesällä Parikkalassa! — NCG:n varapuheenjohtaja Tom Clayhills

cd
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Tipula luna Westhoff, 1879 (Diptera, Tipulidae) palasi takaisin Suomen lajistoon

Esko Viitanen

Viitanen, E. 2017: Tipula luna Westhoff, 1879 (Diptera, Tipulidae) palasi takaisin Suomen lajistoon [Tipula luna Wes-
thoff, 1879 (Diptera, Tipulidae) returned to the Finnish fauna] – Sahlbergia 23(2): 8–9.

Tipula luna Westhoff (Diptera, Tipulidae) palasi Suomen lajistoon. Yksi koirasyksilö talletettiin Ahvenanmaalta 
17.6.2017. Tipula luna on aikaisemminkin ilmoitettu Suomesta, mutta Terijoen löytöpaikka ei ole Suomen nykyisten ra-
jojen sisäpuolella. 

Tipula luna Westhoff, 1879 (Diptera, Tipulidae) returned to the Finnish fauna. One male specimen was collected in Åland 
Islands on June 17th 2017. Tipula luna was previously reported from Finland based on a specimen from Terijoki on the 
Karelian Isthmus. Terijoki has not been within Finnish borders since the Second World War. 

Esko Viitanen, Vanhan-Mankkaan tie 29, 02180 Espoo. Email: esko.viitanen@kolumbus.fi

Johdanto

Tipula luna on aikanaan ilmoitettu Suomesta (Mannheims 
1954), mutta Terijoen löytöpaikka ei kuulu nyky-Suomeen. 
Lajin voisi siten olettaa löytyvän Suomesta jostain itärajan 
tuntumasta. Olikin pieni yllätys, että laji ilmestyi nyt Suomel-
le aivan eri suunnasta eli Ahvenanmaalta. Tein viikon retken 
Ahvenanmaalle kesäkuussa 2017. Retkellä kiinnostuksen koh-
teena olivat lähinnä sääsket ja vesiperhoset. Vesiperhosista oli 
tarkoitus tallettaa tarkempaa tutkimusta varten Limnephilus 
centralis-koiraita lajin ainoasta tunnetusta Manner-Ahvenan-
maan esiintymispaikasta. L. centralis olikin kohteella runsas-
lukuinen.

Paikka on Geta-vuoren alarinteellä sijaitseva lähde (kuva 1). 
Lähteestä alkaa vuolas virta ja alueella on runsas sananjalka-
kasvusto. Lähteen itäpuolella on komea korpikuusikko. Paikal-
ta talletettujen vaaksiaislajien joukosta löytyi nyky-Suomelle 
uutena yksi Tipula luna-vaaksiaisen koiras ja maakunnalle uu-
tena yksi Tipula nubeculosa-koiras. Kummitussääskistä (Pty-

chopteridae) löytyi useita yksilöitä lajia Ptychoptera albimana, 
josta ei liene kuin yksi aikaisempi suomalainen havainto Salos-
ta (Salmela 2006).

Tipula luna kuuluu alasukuun Acutipula. Tästä alasuvusta Suo-
messa tunnetaan ennestään kaksi lajia, Tipula maxima (tihku-
jortikka) ja Tipula fulvipennis (kangasjortikka). Tipula maxima 
esiintyy tyypillisesti lähteiden ja purojen vaikutusalueella (Sal-
mela 2001, Podeniene 2001). Tipula fulvipennis elää purojen, 
järvien ja metsien kosteilla paikoilla (Salmela 2001, Podenie-
ne 2001). Tipula luna-vaaksiaisen suomenkielinen nimi voisi 
esiintymispaikan perusteella olla esim. korpijortikka.

Tuntomerkit ja levinneisyys

Laji siiven pituus on koiraalla 16–17 mm ja naaraalla 17–18 
mm. Lentoaika on Keski-Euroopassa huhtikuun lopusta kesä-
kuun alkuun (Mannheims 1951). Koiras on helppo tunnistaa 
takaruumiin 8. sterniitissä olevasta keltaisesta tiheästä tupsusta 
(kuva 2). Lajin yleisväritys on sinertävänharmaa. Siivissä on 
vaalea alue, joka alkaa siipitäplästä (pterostigma).
Tipula luna esiintyy pääasiassa Keski-Euroopassa. Etelä-Viros-
ta sain lajin Virolle uutena 25.5.2013. Lähialueista laji esiintyy 
tämän lisäksi Etelä-Ruotsissa, Tanskassa, Liettuassa ja Venäjäl-
lä (Oosterbroek 2017). 

Kiitokset

Juha Salokannel innosti Limnephilus centralis-vesiperhosen 
tutkimiseen kyseisellä paikalla. Tämä johti paikan muun hie-
non lajiston löytymiseen.

Kuva 1. Tipula luna-vaaksiaisen esiintymispaikka: lähdepuron alkukoh-
ta Getalla Ahvenanmaalla.
Fig. 1. Habitat of Tipula luna in Geta, Åland Islands.

Sahlbergia 23.2 (2017), 8-9
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Virosta kerätty yksilö.
Fig. 2. Tipula luna, male in lateral view. Note the bristles on sternite 8. 
Based on a specimen from Estonia.
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Reflections on the description of Glischrochilus tremulae Clayhills, Audisio & Cline 2016 (Coleoptera: 
Nitidulidae) from Finland, with new information on its distribution

Tom Clayhills

Clayhills, T. 2017: Reflections on the description of Glischrochilus tremulae Clayhills, Audisio & Cline 2016 (Coleopte-
ra: Nitidulidae) from Finland, with new information on its distribution. – Sahlbergia 23(2): 10–12.

Due to unexpected mistrust between the two senior authors, the original description of Glischrochilus tremulae Clay-
hills, Audisio & Cline 2016 came to include some mistakes and errors concerning the collection areas and methods. The 
misleadingly flat original habitus picture 2 is replaced here with appropriate photos of the new species, and the strangely 
confused text to pictures 12–13 is corrected. Older unrecognized records of the new species from Finland are listed.

Tennbyntie 33-35, B4 FIN-21600 Parainen, Finland

Introduction

During our mapping of the Coleoptera fauna in South-East-
ernmost Finland, mostly using cross window traps on dying 
or dead aspens (Populus tremula) in sunny habitats, we found 
specimens of the genus Glischrochilus (sensus stricto) that did 
not fit to the common G. quadripunctatus (Linnaeus, 1758). 
The specimens proved to belong to an undescribed species that 
was named as G. tremulae Clayhills, Audisio & Cline, 2016 
(Clayhills et al. 2016). 

Due to unexpected mistrust between the two senior authors, 
the original description of Glischrochilus tremulae Clayhills, 
Audisio & Cline 2016 came to include, besides the misleading 
habitus picture, some mistakes and errors concerning the col-
lection areas and methods. 

On the material and methods

The first specimens were recognized from traps in Kl: Parik-
kala, Kolmikanta during the year 2012, all in all 5 specimens. 
Two paratypes are in CAR (see Table 1 for collection code 

Fig. 1. Base of the living aspen in Joutseno Monnonmäki with one of the 
cross window traps used in the mappings. Photo T. Clayhills.

Fig. 2. The newly dead aspen at the type locality, Varsakallio area in 
Joutseno. Photo T. Clayhills.

Sahlbergia 23.2 (2017), 10-12
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explanations), one paratype in CJV and the remaining two should be in 
CTC but are still missing. The next 3 specimens, 2 males and 1 female, 
were collected in Ka: Lappeenranta (Joutseno), Monnonmäki in 2012 
on a living aspen in a spruce dominated forest. The aspen had a big hol-
low at the base (Fig. 1). Three paratypes were designated from this lot, 
of which 2 are in CAR and 1 in CTC. Other type specimens, including 
the holotype, were caught in 2012 in Sa: Lappeenranta (Joutseno), Var-
sakallio on a newly dead big aspen in a xerothermic habitat (Fig. 2). In 
2013–2014 many specimens were caught at several places in the Joutseno 
municipality. Most of them were found on two big aspens close to each 
other at the Varsakallio site. One of the aspens was the same tree sampled 
in 2012; the other was about ten meter away and still alive, but suffering 
from heavy loss of dead bark and emitting the typical smell of decaying 
aspen bark and cambium.

Table 1. Abbreviations of collections in this paper

      CAR      P. Audisio’s collection, Zoological Museum,   
                        Sapienza University Rome, Italy
     CJV      J. Vilén’s collection, Hämeenkoski, Finland
      CTC      T. Clayhills’ collection, Parainen, Finland

The newly sequenced specimens of G. quadripuntatus and G. hortensis 
were freshly collected in the field. All specimens of the new species, G. 
tremulae, were sorted out from window trap material preserved in a salt 
and detergent solution and kept in a freezer for about half a year. After 
sorting the specimens were placed in 96% ethanol. 

About the description

The description of the new species is well done. Genital characters are, 
especially for small specimens, the only reliable way to separate G. trem-
ulae from G. quadripunctatus. Features of the female spermatheca are 
not always as clear as in the picture. Small females can be very difficult 
to separate at times. In the description part of the 2016 publication the 
habitus picture of G. tremulae is far too flat. It never looks like that, not 
even small specimens of G. quadripunctatus is that flat but clearly more 
convex almost to the suture. The new species is convex up to the elytral 
suture (Figs. 3–4). A trained coleopterist can recognize this character in 
nature with naked eye with the exception of the smallest (+- 4.5 mm) 
specimens.

All these mistakes and errors could have been avoided easily if I had been 
given the possibility to read and correct the latest manuscripts which I 
was not, even after repeated requests.

The distribution in Finland 

Thanks to the help of many active Finnish entomologists, I have older 
finds of Glischrochilus tremulae to report. The oldest known specimen 
was taken from Ks: Kuusamo, Oulanka in 1982 (Jyrki Muona leg.). The 
next ones are from Kb: Lieksa, Jongunjoki, one specimen in 1990 on a 
birch snag (Ilpo Rutanen leg.), and one other from Sb: Suonenjoki in 

Fig. 3. Photo of a male G. tremulae Clayhills, Audisio 
& Cline, 2016. Photo by Veikko Rinne, University of 
Turku.

Fig. 4. A female of G. tremulae. Photo by Veikko Rinne, 
University of Turku.
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1993 (Petri Martikainen leg.). In 2008 many new finds were 
made in different parts of Finland. So far the westernmost find 
is from N: Sipoo, Rörstrand from traps on aspen (three speci-
mens in 2008, Seppo Karjalainen leg.). One specimen was col-
lected from Ka: Joutseno, Kuurmanpohja already in 2008 on 
a birch snag with fungi (Eero Helve leg.). In the same year G. 
tremulae was found in traps on aspen from Kb: Lieksa Sini-
vaara, Sa: Rantasalmi Linnasaari, and Ta: Kuhmoinen Isojär-
vi by Jaakko Mattila. In 2009 the species was trapped in Ta: 
Heinola, Mielas on aspens and in 2011 from Ta: Jämsä, Edes-
salo likewise on aspens and by Jaakko Mattila. In all these cas-
es the material consists of several specimens. It seems probable 
that the species arrived to Finland from Russian taiga forests in 
the 1970s or 1980s through the central parts of Eastern Finland 
(Ks–Kb) and is spreading in all directions. This can be seen by 
the finds from Sa: Kouvola, Repovesi in 2011 and Kl: Parik-
kala Siikalahti in 2013 (Seppo Karjalainen leg.) and the so far 
northernmost find from Obb: Rovaniemi, Pisavaara in 2016 
(Mikko Pentinsaari leg.). The last listed records are all based 
on single specimens trapped on aspen. The main increase of 
the distribution area occurred in the beginning of the new mil-
lennium and it is most certainly still going on.
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Johdanto

Petopistiäiset muodostavat parafyleettisen myrkkypistiäis-
ryhmän, johon kuuluvat kaikki Apoidea-yläheimon lajit me-
sipistiäisiä lukuun ottamatta. Petopistiäiset koostuvat neljästä 
heimosta – Ampulicidae, Crabronidae, Sphecidae ja Heterogy-
naidae, joista viimeksi mainitun heimon lajeja ei esiinny Suo-
messa.

Suurin osa petopistiäisistä kuuluu Crabronidae-heimoon, joka 
muodostaa sisarryhmän mesipistiäisille. Heimo on levittäyty-
nyt ympäri maailman ja Suomestakin tunnetaan nyt 155 lajia, 
jotka kuuluvat 7 alaheimoon (Pemphredoninae, Astatinae, Di-
netinae, Crabroninae, Mellininae, Bembicinae ja Philanthinae). 
Maailmassa n. 9000 lajia (8 alaheimoa).

Pääosa lajeista ovat hyvin lämpöhakuisia ja liikkeellä vain kes-
kikesän aurinkoisina päivinä. Suuresta lajimäärästä huolimatta 
Crabronidae-heimoon ei juuri kuulu erityisen yleisiä lajeja. Ai-
kuiset pistiäiset käyttävät ravinnokseen mm. kukkien mettä ja 
kirvojen mesikastetta, mutta toukat ovat yksinomaan lihansyö-
jiä. Eri lajien ja sukujen naaraat ovat useimmiten erikoistuneet 
saalistamaan jonkin tietyn hyönteisryhmän yksilöitä, joita ne 
kuljettavat valmistamaansa pesään toukkien ravinnoksi.

Suomessa esiintyvistä lajeista pääosa saalistaa yhtäläissiipisiä, 
kuten kirvoja ja kaskaita, tai kaksisiipisiä (lähinnä kärpäsiä). 
Myös mm. kovakuoriaisia, luteita, perhosia, pistiäisiä, suorasii-
pisiä, jäytiäisiä, ripsiäisiä ja päivänkorentoja saalistavia lajeja 
tavataan meillä. Miscophus- ja Trypoxylon-sukujen petopistiäi-
set saalistavat ainoastaan pieniä hämähäkkejä, kun taas mehi-
läishukka (Philanthus triangulum) on erikoistunut tarhamehi-
läisiin (Apis mellifera). 

Havaittuaan saaliiksi sopivan hyönteisen tai hämähäkin naa-
ras lamauttaa tai joskus tappaa sen pistimellään, jonka jälkeen 
se kuljettaa saaliin lentäen tai maata pitkin raahaten pesään. 
Oxybelus-naaraat kuljettavat saalistamansa kärpäset pesään 
pistimeensä seivästettyinä. 

Suomessa tavattavat lajit kaivavat pesänsä maahan tai käyt-
tävät pesimiseen valmiita maanpinnan yläpuolisia onteloita, 
kuten onttoja kasvinvarsia tai kovakuoriaistoukkien puunrun-
koihin tekemiä käytäviä. Maassa pesivien lajien naarailla on 
yleensä etujaloissa kampamaiset sukaset, joita ne käyttävät 
pesän kaivamiseen. Maanalaisessa pesässä on usein vain yksi 
toukkakomero, mutta mm. Mellinus- ja Gorytes-naaraat val-

Helsingin Santahaminan petopistiäiset (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae)

Sakari Kerppola

Kerppola, S. 2018: Helsingin Santahaminan petopistiäiset (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae). – Sah-
lbergia 23(2): 13–21.

The local fauna of digger wasps (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) in the sudy area Helsinki Santa-
hamina is presented. In total, 68 species have been recorded. This number represents about 44 % of the total number, 155, 
of digger wasp species recorded in Finland. Comments and photos on some rare species are provided. 

Hiihtomäentie 44 A 6, FI-00800 Helsinki, Finland. Email: sakari.kerppola@helsinkinet.fi

Kuva 1. Santahaminan arvokkaat hyönteisalueet (tummanvihreä). 
Uudelleenjulkaistu muokattuna kirjoittajan luvalla kirjasta Santahamina, 
sotilassaaren luontoaarteet (Nieminen toim. 2009).

Sahlbergia 23.2 (2017), 13-21
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mistavat haarautuvia ja monikomeroisia pesiä. Philanthus-naa-
raiden maahan kaivamat pesäkäytävät voivat olla yli metrin 
syvyisiä. Maanpinnan yläpuolisissa koloissa pesivien lajien pe-
säkomerot sijaitsevat yleensä peräkkäin onton kasvinvarren tai 
kovakuoriaistoukan syömäkäytävän sisällä. Toukkakomeroiden 
väliseinät valmistetaan joko savesta, kasviaineksesta tai pih-
kasta. Sphecidae-heimon petopistiäisistä ja tiepistiäisistä poi-
keten Crabronidae-heimon naaraat varustavat kunkin komeron 
useilla saaliseläimillä. Toukkakomeron täytyttyä saaliseläimis-
tä naaras munii sinne yhden munan. Toukka kehittyy täysikas-
vuiseksi syömällä komerossa olevan saaliin. Nysson-suvun lajit 
ovat Gorytes-, Argogorytes- ja Harpactus-sukujen petopistiäis-
ten loisia. Niiden naaraat tunkeutuvat ja munivat isäntälajien-
sa pesään. Munasta kuoriutuva toukka tuhoaa isännän munan 
tai toukan ja käyttää pesässä olevat saaliseläimet ravinnokseen 
(Pulkkinen 1931, Lomholdt 1975–1976, Blösch 2000). 

Tutkimusalue

Suomen Suuriruhtinaskunta oli Venäjän keisarikunnan autono-
minen osa vuosina 1809–1917. Itä-Helsingin saaristossa sijait-
sevassa Santahaminan sotilassaaressa oli silloin venäläinen va-
ruskunta ja se tunnettiin nimellä Ostrov Lagernyi (Leirisaari). 
Se oli Viaporin linnoituksen itäinen lukko. Saari on edelleen 
puolustusvoimain aluetta ja kuten useilla muillakin sotilasalu-
eilla Suomessa, niin myös Santahaminassa on sen upea luonto 
säilynyt hyvin meidän päiviimme asti ja välttynyt liialta raken-
tamiselta. 

Kuva 3. Santahaminan monet, jopa 300 vuotiaat, aarnipetäjät ovat 
aikojen kuluessa kärsineet sotien aiheuttamista pommituksista. Runko-
jen vahingoittumat ovat vuosikymmenten aikana kehittyneet joidenkin 
hyönteisryhmien toukille mikroilmastoltaan sopiviksi pesäonkaloiksi. 
Pomminsirpale muistona talvisodan ensipommituksesta Helsinkiin 
30.11.1939. Uudelleenjulkaistu kirjoittajan luvalla kirjasta Santahamina, 
sotilassaaren luontoaarteet (Nieminen toim. 2009).

Kuva 4. Petopistiäisten keloutunut pesäpuu Papinlahden kentän 
laidalla.

Saaressa vaihtelevat erilaiset kulttuuriympäristöt ja monimuo-
toiset merenranta-, metsä-, lampi- ja paahdealueet. Monisata-
vuotiset kilpikaarnaiset petäjät yhdistävät näkymät toisiinsa 
läpi koko saaren. Saari on valtaosaltaan kuivaa hiekka- tai kal-
liopohjaista kangasmaastoa. Maaperä on iältään vai muutaman 
tuhannen vuoden ikäistä. Korpia on Saharan eteläpuoleisessa 
kuusikossa, Hämylän niemessä ja taisteluampumarata-alueen 
lounaisreunassa. Lehtoja on Likolammen ja Papinlahden ym-
päristössä saaren länsirannalla ja Itäniemen länsiosissa. Saha-
ran eteläpuolella on pieni suo. 

Saaren eräitä kuuluisia laajoja ja tunnettuja hietikkoaluetta ovat 
Riviera ja Sahara (Nieminen toim. 2009). 

Saharan laajoilla hiekkakentillä onkin runsaasti sopivaa paah-
deympäristöä maapesijöille. Rivieran rantahietikot ja tais-
teluampuradan maalialue sekä useiden hehtaarien kokoiset 
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kivääriampumaradat valleineen ovat myös tärkeitä paahdeym-
päristöissä viihtyville maapesijöille. Nämä alueet sijoittuvat 
Santahaminan eteläosaan. Ne ovat laajalti kiellettyä ammun-
tojen suoja-aluetta, eikä niillä ole ilman erikoislupaa mahdol-
lista liikkua, joten nämä mielenkiintoiset paikat ovat jääneet 
vähemmälle tutkimiselle. Kolopesijöille sopivia sekä vanhoja 
kilpikaarnaisia että kelottuneita petäjiä ja muutakin lahopuu-
ta (koivua, haapaa, leppää, pihlajaa, raitaa) on paikka paikoin 
löydettävissä. Noiden vanhojen kilpikaarnaisten aarnipetäjien 

Kuva 8. Järviruokopalat pesässä.

Kuva 7. Yhteystiedot.

Kuva 6. Keinopesä lahopuun rungossa.

Kuva 5. Taisteluradantien, Saharantien ja Kuvuntien risteysalueen 
vanha tukkipino (koivu/mänty), joka oli useiden harvinaisten lahopuulla 
pesivien petopistiäisten suosiossa.

paksussa kaarnassa pesii useita pieniä ja hyviäkin petopistiäis-
lajeja.

Tulokset

Kirjoittaja on tutkinut hyönteisiä saarella jo vuodesta 1970 
lukien. Ensin olivat kiinnostuksen kohteena perhoset, sitten 
vuodesta 1998 kukkakärpäset ja myöhemmin 2000-luvulla al-
koivat kiinnostaa myös myrkkypistiäiset (petopistiäiset, erak-
koampiaiset, kultapistiäiset), joten erilaiset saaren hyönteisrik-
kaat habitaatit ovat vuosien mittaan tulleet hyvinkin tutuiksi. 
Alueen myrkkypistiäisistä ei ole tiedossa aikaisempia havain-
toja. Pistiäisten keräilyyn on käytetty pääasiassa haavia, mutta 
paria keinopesääkin on kokeiltu (Kuvat 6–8). Aktiivisimmat 
keräilyalueet ovat olleet Papinlahden lehtoalueen urheiluken-
tän ympäristö ja Saharan itäpuolinen alue. Harvinaisemmista 
lajeista on kuvat ja hieman kommentteja. Kaikki lajikuvat ovat 
kirjoittajan kokoelman Santahaminasta tallennetuista peto-
pistiäisyksilöistä. Uhanalaisuusluokat ovat Punaisesta kirjasta 
(Rassi et al. toim. 2010) ja uudet ajan tasalla olevat harvinai-
suusarviot ovat Juho Paukkusen käsialaa.
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AMPULICIDAE

Dolichurus
corniculus (Spinola, 1808) – sysikartiopistiäinen

SPHECIDAE
Ammophila
sabulosa (Linnaeus, 1758) – kangashietapistiäinen
pubescens Curtis, 1836 – ketohietapistiäinen

CRABRONIDAE
Mimesa
equestris (Fabricius, 1804) – kangaskaitahukka
lutaria (Fabricius, 1787) – harjukaitahukka
bruxellensis Bondroit, 1934 – isokaitahukka

Mimumesa
dahlbomi (Wesmael, 1852) – ahohoikkahukka
beaumonti (Lith, 1949) – hirsihoikkahukka

Pemphredon
lugubris (Fabricius, 1793) – koivukirvahukka
wesmaeli (Morawitz, 1864) – mäntykirvahukka
inornata Say, 1824 – korsikirvahukka
littoralis (Wagner, 1918) – ruokokirvahukka 
morio Vander Linden, 1829 – latokirvahukka

Diodontus
minutus (Fabricius, 1793) – pikkulovihukka
medius Dahlbom, 1844 – hietalovihukka

Passaloecus
eremita Kohl, 1893 – pihkaoksahukka
corniger Shuckard, 1837 – sarvioksahukka
monilicornis Dahlbom, 1842 – hirsioksahukka
singularis Dahlbom, 1844 – pensasoksahukka

Stigmus
solskyi Morawitz, 1864 – rosotäplähukka

Astata
boops (Schrank, 1781) – isokievashukka
minor (Kohl, 1885) – pikkukievashukka

Dryudella
pinguis (Dahlbom, 1832)

Tachysphex
obscuripennis (Schenck, 1857) – punanopsahukka
pompiliformis (Panzer, 1805) – verinopsahukka

Nitela
borealis Valkeila, 1974 – kilohukka

Trypoxylon
minus Beaumont, 1945 – pikkusavihukka
medium Beaumont, 1945 – pohjansavihukka

Oxybelus
mandibularis Dahlbom, 1845 – leukaokahukka
uniglumis (Linnaeus, 1758) – hietaokahukka
bipunctatus Olivier, 1812 – pikkuokahukka
trispinosus (Fabricius, 1787) – kenttäokahukka

Entomognathus
brevis (Vander Linden, 1829) – kirppahukka

Lindenius
albilabris (Fabricius, 1793) – sysihukka

Rhopalum
coarctatum (Scopoli, 1763) – kirjokarttuhukka

Crossocerus
ovalis Lepeletier & Brullé, 1835 – soikiopikkuhuk-
ka
varus Lepeletier & Brullé, 1835 – hietapikkuhukka
elongatulus (Vander Linden, 1829) – muuripikku-
hukka
palmipes (Linnaeus, 1767) – kilpipikkuhukka
podagricus (Vander Linden, 1829) – lehtopikkuhuk-
ka
annulipes Lepeletier & Brullé, 1835 – kaskaspikku-
hukka
assimilis (Smith, 1856) – runkopikkuhukka
cetratus (Schuckard, 1837) – kaarnapikkuhukka
megacephalus (Rossi, 1790) – tukkipikkuhukka
quadrimaculatus (Fabricius, 1793) – okapikkuhukka
subulatus (Dahlbom, 1845) – hirsipikkuhukka

Crabro
cribrarius (Linnaeus, 1758) – isokiiltohukka
peltarius (Schreber, 1784) – hietakiiltohukka
scutellatus (Scheven, 1781) – pikkukiiltohukka

Ectemnius
fossorius (Linnaeus, 1758) – jymykärpäshukka
sexcinctus (Fabricius, 1775) – vyökärpäshukka
cavifrons (Thomson, 1870) – kantokärpäshukka
ruficornis (Zetterstedt, 1838) – kelokärpäshukka
lapidarius (Panzer, 1804) – kultakärpäshukka
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Lajikohtaiset kommentit

Mimesa bruxellensis. Harvinainen laji, useita yksilöitä 2008–
2013, parveilua raidan lehdillä Papinlahden kentän eteläpäässä.

Mimumesa beaumonti. Harvinainen laji, jonka elinympäris-
tövaatimukset tunnetaan huonosti, 1♂ ja 1♀ 20.8.2015 Papin-
lahden kentän pohjoispään ikipetäjien rungoilta. Suomesta on 
yhteensä löytynyt n. 20 yksilöä.

Pemphredon littoralis. Paikoittainen laji, 1♂ 20.7.2010 ja 1♀ 
4.7.2011, Papinlahden kentän eteläpäädyn vadelmikosta. Tämä 
laji on aiemmin luokiteltu lajin P. lethifer (Shuckard, 1837) 
synonyymiksi (esim. Lomholdt 1975–1976, Dollfuss 1995). 
Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tak-
sonit eroavat toisistaan sekä morfologisesti (van der Smissen 
2003) että geneettisesti DNA-viivakoodien perusteella (Frode 
Ødegaard, julkaisematon), ja niitä on siksi syytä pitää omina 
lajeinaan (Hellqvist ym. 2014). Museokokoelmien tutkimuksen 
perusteella molemmat lajit on tavattu Suomesta. Niistä P. lit-
toralis on laajalti levinnyt Etelä-Suomeen, kun taas P. lethifer 
näyttää rajoittuvan Lounais-Suomen saaristoon (Juho Paukku-
nen, henkilökohtainen tiedonanto). P. littoralis-ruokokirvahuk-
kaa ei ole aiemmin ilmoitettu Suomesta omana lajinaan.

Pemphredon morio. Paikoittainen laji, 6 ♀♀ 2008–214, Papin-
lahden kentän pohjoispään ikipetäjien rungoilta.

Stigmus solskyi. Paikoittainen laji. 4♀♀ ja 1♂ 2009–2014, 
tuomen lehdiltä, Papinlahti.

Astata minor. Harvinainen, silmälläpidettävä (NT). 1♂ 
10.7.2009, Papinlahden kenttä.

Oxybelus mandibularis. Paikoittainen laji. 1♂ 1.7.2013, 1♀ 
20.7.2011, 1♀ 18.7.2012 ja 1♀ 27.7.2012 Papinlahden kentäl-
tä.

continuus (Fabricius, 1804) – niittykärpäshukka
dives Lepeletier & Brullé, 1835 – hirsikärpäshukka

Mellinus
arvensis (Linnaeus, 1758) – keltakirvarihukka

Nysson
spinosus (Forster, 1771) – isonystyhukka
niger Chevrier, 1868 – pikkunystyhukka

Argogorytes
mystaceus (Linnaeus, 1761) – pistevelhohukka

Gorytes
quinquecinctus (Fabricius, 1793) – 
niittykaskashukka
laticinctus (Lepeletier, 1832) – pihakaskashukka
quadrifasciatus (Fabricius, 1804) – 
viirukaskashukka

Harpactus
lunatus (Dahlbom, 1832) – tummasirohukka

Philanthus
triangulum (Fabricius, 1775) – mehiläishukka

Cerceris
rybyensis (Linnaeus, 1771) – mesirengashukka
arenaria (Linnaeus, 1758) – isorengashukka
quadrifasciata (Panzer, 1799) – silorengashukka
ruficornis (Fabricius, 1793) – nokkarengashukka

Kuva 9. a) Stigmus solskyi ♂; b) Crossocerus elongatulus ♂; c) Crossocerus podagricus ♀.
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Kuva 10. a) Mimesa bruxellensis ♀; b) Mimumesa beaumonti ♀; c) Pemphredon littoralis ♀; d) Astata minor ♂; e) Oxybelus mandibularis ♀; f) 
Oxybelus trispinosus ♂.
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Kuva 11. a) Crossocerus palmipes ♂; b) C. annulipes ♀; c) C. assimilis ♀; d) C. cetratus ♀; e) C. megacephalus ♀; f) C. quadrimaculatus ♂.
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Kuva 12. a) Crossocerus subulatus ♂; b) Ectemnius fossorius ♂; c) Ectemnius sexcinctus ♀; d) Ectemnius dives ♀; e) Gorytes quinquecinctus ♂; f) 
Harpactus lunatus ♀.
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Oxybelus trispinosus. Paikoittainen laji. 9exx 2009–2014 Pa-
pinlahden kenttä.

Crossocerus elongatulus. Paikoittainen laji. 1♂ 20.8.2015 Pa-
pinlahden kentänreunan tuomen lehdeltä.

Crossocerus palmipes. Paikoittainen laji, useita yksilöitä Pa-
pinlahden lehmuksilla.

Crossocerus podagricus. Paikoittainen, aikaisemmin vain 
Lounais-Suomessa esiintynyt laji, nyt Papinlahden kentän tuo-
mien lehdiltä 1♀ 27.6.2013 ja 1♀ 20.8.2015

Crossocerus annulipes. Runsastuva paikoittainen laji. 9exx 
2008–2009 Papinlahden ikipetäjiltä.

Crossocerus assimilis. Runsastuva paikoittainen laji. 1♂ 
24.6.2009, 1♀ 7.8.2008 ja 1♀ 22.7.2009 Papinlahden ikipetä-
jiltä.

Crossocerus cetratus. Paikoittainen laji. 1♀ 6.7.2014 Papin-
lahden ikipetäjiltä.

Crossocerus megacephalus. Paikoittainen laji. 1♀ 3.7.2012 ja 
1♀ 4.7.2012 Papinlahden ikipetäjiltä.

Crossocerus quadrimaculatus. Leviämässä oleva paikoittai-
nen laji, useita yksilöitä Papinlahden tuomien lehdiltä.

Crossocerus subulatus. Paikoittainen laji, 1♀ 13.7.2013 ja 1♀ 
18.8.2013 Taisteluradantien, Saharantien ja Kuvuntien risteys-
alueen vanhalta tukkipinolta (koivu/mänty).

Ectemnius fossorius. Paikoittainen silmälläpidettävä (NT) laji. 
Useita yksilöitä karhunputkien kukilla.

Ectemnius sexcinctus. Harvinainen äskettäin Suomeen levin-
nyt silmälläpidettävä (NT) laji. Karhunputken kukilta Saharan 
itälaidalta. 1♂ 18.7.2012, 1♂ 6.7.2013, 1♂ 13.8.2013 ja 1♀ 
18.8.2013.

Ectemnius dives. Paikoittainen laji. 1♂ 8.7.2013 ja 1♀ 
13.7.2013 Papinlahti. 

Gorytes quinquecinctus. Harvinainen silmälläpidettävä (NT) 
laji. 7 exx Papinlahden kentän pohjoispään tuomien lehdiltä 
2009–2013.

Harpactus lunatus. Paikoittainen laji. 1♂ 20.7.2015, Papinlah-
den kenttä.

Pohdintaa

Kirjoittaja on nyt havainnut Santahaminasta 44% maamme 
petopistiäislajeista (68/155). Aktiivisella jatkotutkimuksella 
on varmasti mahdollista löytää saarelta lisää petopistiäislajeja 
ehkä jopa puolet maamme lajeista, sillä saaren luonto ei jätä 
petopistiäisiä eikä myöskään tutkijaa kylmäksi.

Kirjallisuutta

Blösch, M. 2000: Die Grabwespen Deutschlands. – 480s. Die Tierwelt 
Deutschlands, 71.

Dollfuss, H. 1995: A worldwide revision of Pemphredon Latreille 1796 
(Hymenoptera, Sphecidae). – Linzer biologische Beiträge 27(2): 
905–919.

Hellqvist, S., Abenius J. & Norén, L. 2014: Provinsförteckning för de 
svenska arterna i familjerna Ampulicidae, Sphecidae och Crabro-
nidae (Hymenoptera). – Entomologisk Tidskrift 125(1–2): 77–94.

Lomholdt, O. 1975–1976: The Sphecidae (Hymenoptera) of Fen-
noscandia and Denmark. – Fauna Entomologica Scandinavica, 
Vol.4 part 1: 1–224, part 2: 225–452. Scandinavian science Press. 
Klampenborg.

Nieminen J. (toim.) 2009: Santahamina, sotilassaaren luontoaarteet. 
– 288s. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen jul-
kaisusarja 2. N:o 14, 1.painos 

Pulkkinen A. 1931: Hymenoptera Aculeata 1. Petopistiäiset Sphecidae. 
– 168s., Suomen eläimet Animalia Fennica 1, Porvoo & Helsinki.

Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: 
Suomen lajien uhanalaisuus. – Ympäristöministeriö & Suomen 
ympäristökeskus, Helsinki, 432 s. Uhanalaisten lajien II seuran-
tatyöryhmä.

van der Smissen 2003: Zur Kenntnis der Untergattung Cemonus Juri-
ne 1807 (Hym.: Sphecidae, Pemphredon), mit Schlüssel zur De-
termination und Hinweis auf ein gemeinsames Merkmal unter-
suchter Schilfbewohner (Hym.: Sphecidae, Pompilidae). – Notes 
fauniques de Gembloux 52: 53–101, Belgien.

Sahlbergia 23.2 (2017), 13-21


	SISÄLLYS
	Äkämäsääski Neurepidosis gracilis Spungis Suomelle uutena Tampereelta (Diptera, Cecidomyiidae)
	Lejops vittatus (Meigen, 1822), Suomelle uusi kukkakärpänen (Diptera: Syrphidae)
	NCG:n vuosikokous 2018 Parikkalan Särkisalmella (7.)8.–10.6  Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksessa
	Tipula luna Westhoff, 1879 (Diptera, Tipulidae) palasi takaisin Suomen lajistoon
	Reflections on the description of Glischrochilus tremulae Clayhills, Audisio & Cline 2016 (Coleoptera:  Nitidulidae) from Finland, with new information on its distribution
	Helsingin Santahaminan petopistiäiset (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae)

