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

