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Antipalus varipes (Meigen, 1820) ensi kerran Suomessa (Diptera: Asilidae)

Heikki Vasamies

A female of the robberfly species Antipalus varipes (Diptera: Asilidae) was photographed in Taipalsaari, southeastern 
Finland, in 2017 by Heikki Vasamies and Esa Sojamo. This is the first record of the species from the country. Antipalus 
varipes is very rare in northern Europe and it is on the red list in Sweden and Denmark. The Finnish Deference Forces 
shooting ranges on the sandy soils of Taipalsaari are well known for their valuable insect fauna.

Heikki Vasamies, SLL ry / Suomen Luonto, Itälahdenkatu 22 b, 00210 Helsinki. Email: heikki.vasamies@sll.fi

Olin 4.7.2017 kesälomareissulla Taipalsaaressa. Aamu valkeni 
monien koleiden päivien jälkeen niin kauniina ja lämpimänä, 
että päätin tehdä pienen perhosretken kameran kanssa. Kuljin 
tien varsia armeijan harjoitusalueen lähettyvillä Taipalsaaren 
koillisosassa ja kuvailin varsin vilkkaasti lentäviä päiväper-
hosia. Tiellä vastaani käveli toinen kameralla varustautunut 
hahmo, jonka tunnistin lintuharrastuksen kautta tutuksi Esa So-
jamoksi. Tutkimme ja kuvasimme yhdessä tienvarren hyöntei-
selämää. Tienreunan hiekkaisen reunavallin päällä silmiimme 
osui kuivalla puunoksalla kiipeilevä isokokoinen petokärpä-
nen.

Tutkiskelimme sitä hetken, ja Esa otti muutaman kuvankin. La-
jista ei kummallakaan ollut mitään käsitystä, ja tapaus unohtui 
pian perhosten lentäessä ympärillä.

Kun säitä piisasi, olin taas seuraavana päivänä 5.7.2017 sa-
moilla kulmilla kuvaamassa. Tällä kertaa samainen kärpänen 
päivysti niin näkyvästi kasvin lehdellä hiekkavallin päällä, että 
se sai ansaitsemansa huomion, ja otin siitä muutaman kuvan 
sarjan (Kuva 1–2). Vaikken Dipteroita juuri tunnekaan, ajatte-
lin yrittää määrittää lajin kotona kirjallisuuden avulla.

Kirjoista ei ollut apua, mutta onneksi verkosta löytyy mitä 
vain! Fritz Geller-Grimmin sivusto Robberflies.info tarjosi 
mahdollisuuden vertailla Saksassa tavattuja lajeja. Tiesin en-
nestään yleisen petokärpäsen Tolmerus atricapillus ja olin olet-
tanut kuvanneeni sen, mutta nyt mikään yksittäinen tuntomerk-
ki ei tuntunut osuvan kohdalleen. Kuvaamani petokärpänen oli 
väritykseltään varsin hailakka, sen ruumiissa oli paljon puna-
ruskeita sävyjä, ja naamakarvoja oli selkeästi kahden värisiä, 
siten että kaikki alimmat olivat valkoisia ja ylimmät tummia. 
Myös selän etuosan karvoitus oli hyvin lyhyttä. Oudoin piirre 
yksilössä oli kuitenkin sivulta katsottuna pyöreän kupumainen 
mustahko hypopygiumin yläosa. Peräpään alaosa oli myös ku-
pera ja kirkkaan kellanpunaruskea. Voisiko kyseessä olla har-
vinainen kaakonpetokärpänen Tolmerus pyragra? Löytöpaikka 
voisi sopia lajin esiintymiskuvaan.

Moni tuntomerkki tuntui sopivan paremmin T. pyragra-peto-
kärpäseen kuin yleisempään lajiin T. atricapillus, mutta otuk-

sen peräpää ihmetytti yhä. Tässä vaiheessa tunsin että tarvitsen 
apua, laji ei määrity omin voimin. Lähetin kyselyn Luomuk-
seen Jere Kahanpäälle ajatuksella että laji voisi olla T. pyragra. 
Kahanpää ei vahvistanutkaan uskoani, vaan suureksi hämmäs-
tyksekseni ilmoitti, ettei itsekään ole aivan varma siitä mikä 
laji on kysymyksessä. Hän sanoi lähettävänsä kuvani Saksaan 
Geller-Grimmille. 

Sahlbergia 24.1 (2018), 2-3

Kuvat 1. Antipalus varipes–naaras. ES: Taipalsaari 2017 (kuva Heikki 
Vasamies). A female of Antipalus varipes photographed in Finland, 
Taipalsaari (photo: Heikki Vasamies 2017).

Kuva 2. Antipalus varipes–naaras. ES: Taipalsaari 2017 (kuva Heikki 
Vasamies). A female of Antipalus varipes photographed in Finland, 
Taipalsaari (photo: Heikki Vasamies 2017).
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Jo muutaman päivän päästä tuli vastaus Saksasta Danny Wolf-
filta: kyseessä on Antipalus-suvun laji, luultavasti ainoa Poh-
jois-Euroopassa tavattava laji Antipalus varipes. Lisää ja isom-
pia kuvia monesta suunnasta kaivataan. 

Muistin myös Sojamon kuvanneen petokärpästä, ja pyysin hä-
neltä kuvaa. Saatuani kuvan oli helppo todeta, että kyseessä oli 
sama laji, todennäköisesti jopa sama yksilö. Lähetin omat ori-
ginaalini ja Sojamon kuvan Kahanpäälle, ja niistä laji saatiin 
varmistettua.
Antipalus varipes, ruotsiksi Stor sandrovfluga, on lämpöä ra-
kastava laji, joka viihtyy ruotsinkielisen nimensäkin mukai-
sesti avoimilla hiekkakentillä, hiekkaisissa metsänreunoissa ja 
männiköissä. Säännöllinen esiintymisalue ulottuu Espanjas-
ta Keski-Euroopan yli Etelä-Venäjälle (Geller-Grimm 2013). 
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Laji esiintyy pohjoisimmillaan Saksassa, Puolassa ja Liet-
tuassa, harvinaisena ja uhanalaisena myös Tanskassa (CR) ja 
Ruotsissa (VU). Ruotsista tunnetaan muutamien hävinneiden 
1800-1900-luvun esiintymien jälkeen viime vuosilta vain muu-
tama havainto (Cederberg & Engelmark 2006).

Kirjallisuus

Cederberg, B. & Engelmark, R. 2006: ArtDatabanken: Antipalus vari-
pes,               Stor sandrovfluga. URL http://artfakta.artdatabanken.
se/taxon/100321.

Geller-Grimm, F. 2013: Fauna Europaea: Asilidae. - In: Beuk, P. & 
Pape, T. (toim.) Fauna Europaea: Diptera Fauna Europaea ver-
sion 2017.06. URL http://fauna-eu.org
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Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans Alexander, 1921) massaesiintymä Turun Ruissalon 
golfkentällä

Ari Karhilahti, Veikko Rinne & Jukka Salmela*

Karhilahti, A., Rinne, V. & Salmela, J. 2017: Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans Alexander, 1921) massaesiintymä 
Turun Ruissalon golfkentällä [Mass occurrence of a crane fly species Tipula subcuntans Alexander, 1921 in a golf course 
at Turku, Ruissalo]

The crane flies of the subgenus Tipula (Tipula) (Diptera, Tipulidae) are notorious pests of cruciferous plants and cereals 
in Europe and North America. Two species of the subgenus are present in Finland, T. paludosa Meigen and T. subcuntans 
Alexander, of which the former occurs in fields and pastures, the latter is mostly confined to wetlands and is not conside-
red as a pest species. Here we report for the first time a mass occurrence of T. subcunctans in a golf course in SW Finland, 
Turku. The importance of crane fly larvae as agricultural pests in Finland is shortly discussed and a key for the identifica-
tion of the Finnish species of Tipula (T.) is provided.

Ari Karhilahti, Eläinmuseo, Biodiversiteettiyksikkö, 20014 Turun yliopisto

Veikko Rinne, Eläinmuseo, Biodiversiteettiyksikkö, 20014 Turun yliopisto

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

Johdanto

Luhtakaalikirsikäs (Tipula (Tipula) subcunctans, Diptera, Tipu-
lidae) on kaksisiipisiin hyönteisiin kuuluva, melko suurikokoi-
nen vaaksiainen. Luhtakaalikirsikäs esiintyy suhteellisen taval-
lisena maamme etelä- ja länsiosissa, pohjoisimmat havainnot 
ovat Lkor: Sodankylän Pomokairasta (laji.fi) sekä Lkoc: Muo-
niosta (Brodo 1994). Lajista on yllättävän vähän havaintoja 
maamme sisäosista, ja se joko ei esiinny tai sitä ei ole toistai-
seksi havaittu esimerkiksi Koillismaalta (Ks), Kainuusta (Ok) 
tai Pohjois-Karjalasta (Kb). Luhtakaalikirsikäs näyttäisi suosi-
van esiintymisessään merenrantaniittyjä sekä reheviä kosteik-
koja kuten järvien luhtarantoja (Nieminen 2008, Oosterbroek 
2017, J. Salmela, omat havainnot). Lajin levinneisyysalue on 
hyvin laaja, ulottuen Brittein saarilta Japaniin ja Italiasta Fen-
noskandiaan (Oosterbroek 2017). Luhtakaalikirsikkään lähilaji 
pihakaalikirsikäs (T. paludosa Meigen) on paljon tavallisempi, 
ja se esiintyy suomenkielisen nimensä mukaisesti erilaisilla 
niityillä ja pihamailla. Alasuvun Tipula (Tipula) kolmas eu-
rooppalainen laji T. oleracea Linnaeus eli ”kaalivaaksiainen” 
ei esiinny Suomessa (Brodo 1994, Salmela 2012).

Eräät Tipula (Tipula)-alasuvun lajit ovat biologialtaan ja esiin-
tymiseltään poikkeuksellisen hyvin tunnettuja, koska ne ovat 
maatalouden tuholaislajeja. Niiden toukat elävät maaperäs-
sä lähellä pintaa, ja ne voivat syödä kasvien juuria sekä myös 
kaalien ja viljojen lehtiä ja kukintoja (esim. Blackshaw & Coll 
1999, Peck et al. 2009, Blackshaw & Moore 2012). Toukat 
ovat hämäräaktiivisia, ja ne pintautuvat öisin tai pilvisinä päi-
vinä (Simard et al. 2006). Luhta- ja pihakaalikirsikkään elin-
kierto on yksivuotinen: toukat talvehtivat ja aikuisvaihe on 

verraten lyhyt. Luhtakaalikirsikäs on lennossa syys-lokakuussa 
ja pihakaalikirsikäs tätä aikaisemmin heinäkuun lopulla–elo-
kuussa. Pihakaalikirsikäs on Pohjois-Amerikassa vieraslaji, 
ja sitä pidetään haitallisena sekä viljelymailla että golfkentillä 
(Simard et al. 2006, Taschereau et al. 2009). Kaalikirsikkäiden 
toukista käytetään yleisesti nimitystä ”leatherjackets” viitaten 
toukkien vahvaan, nahkamaiseen pintaan. 

Kanadan Quebecissä pihakaalikirsikäs oli ylivoimaisesti run-
sain golfkentillä elävä vaaksiainen, mutta lajin runsaus vaihteli 
kentän nurmen ja maaperän ominaisuuksien mukaan (Tasche-
reau et al. 2009): laji oli vähälukuisin ns. griinillä (viheriö, 
lyhyeksi leikattu alue reiän ympärillä) ja tiiauspaikalla (paik-
ka josta lyödään ensimmäinen lyönti), mutta vastaavasti run-
sain alueilla, jotka eivät ole kaikkein intensiivisimmän hoidon 
piirissä. Kaalikirsikkäiden toukat voivat golfkentillä aiheuttaa 
nurmikon laadun heikentymistä tai häiritä pelaamista esiintyes-
sään runsaana maan pinnalla (Simard et al. 2006, Taschereau et 
al. 2009). 

Luhtakaalikirsikäs on siis leimallisesti kosteikkolaji, mutta sii-
tä on tehty havainto golfkentältä Norjasta (Hofsvang 2010); 
lajia ei muuten pidetä haitallisena viljelymailla tai nurmikoil-
la. On todennäköistä, että keinotekoinen kastelu mahdollistaa 
tämän lajin esiintymisen näinkin voimakkaan hoidon piirissä 
olevalla elinympäristöllä (vrt. Taschereau et al. 2009). Tässä 
artikkelissa raportoimme yksittäistapauksena luhtakaalikir-
sikkään massaesiintymän Ab: Turun Ruissalon golfkentällä. 
Lisäksi kommentoimme lyhyesti vaaksiaistoukkien merkitys-
tä viljelytuholaisina Suomessa. Tekemämme määrityskaavan 
avulla Suomen kaalikirsikkäät voi määrittää lajitasolle.
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Luhtakaalikirsikäs Turun Ruissalon golfkentällä

Turun Ruissalossa sijaitsevan Aura Golfin väylille oli golfaa-
ja Seppo Lindellin mukaan 28.9.2017 ilmestynyt joukoittain 
tummasävyisiä, aikuisia vaaksiaisia (Kuva 1). Vaaksiaisia oli 
niin paljon, että osa oli vaarassa tallaantua väylää edettäessä. 
Lindellin mukaan vastaavaa vaaksiaisinvaasiota ei ole ollut 
kentällä ainakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hän 
oli kiinnostunut ilmiöstä ja otti yhteyden Turun yliopiston Bio-
diversiteettiyksikköön. Ari Karhilahti (AK) ja Veikko Rinne 
(VR) päättivät, että kentällä pitää poiketa noutamassa näyte 
vaaksiaisista. AK ehti golfkentälle heti seuraavan päivän aamu-
na (29.9.), ja hän kävi viimeisen väylän (18) karheikkoalueel-
la keräämässä vaaksiaisia määritystä varten. Niitä löytyikin 
helposti: muutamien metrien välein oli yksittäisiä vaaksiaisia, 
jotka herkästi lähtivät lentoon. Kerätyistä näytteistä on talletet-
tu sekä aikuisia että kotelokoppia Turun yliopiston eläinmuse-
on kokoelmaan ja näytetiedot ovat nähtävissä laji.fi-palvelun 
kautta (http://mus.utu.fi/HT.20632, http://mus.utu.fi/HT.20633, 
http://mus.utu.fi/HT.20634). 

AK meni vielä 3.10. sateisena päivänä kentälle, koska tarkoi-
tus oli etsiä, kuvata ja kerätä kotelokoppia. Kotelokopat jäävät 
ruohikkoon pystyyn puoliksi näkyviin. Karheikosta eli raffista 
ei niitä löytynyt, mutta varsinaiselta peliväylältä kotelokoppia 
esiintyi runsaasti. Väylän ruohikko pidetään matalana (arviolta 
10–12 mm) ja kotelot törröttivät ruohojen seassa näkyen usean 
metrin päähän (Kuva 2). Aikuisten vaaksiaisten määrä väylällä 
oli moninkertainen karheikkoon verrattuna.

Kenttien hoidosta vastaavan kenttämestari Matti Höglundin 
mukaan vaaksiaisinvaasio ei ole ainutkertainen, niitä on ollut jo 
aiempinakin syksyinä, mutta 2017 niitä oli aiempaa runsaam-
min, ja varsinkin väylät olivat niiden asuttamat. Vaaksiaistouk-
kien ei toistaiseksi ole havaittu saaneen mitään näkyvää haitta 
nurmikon laadulle. Väyliä leikatessa törröttävät kotelot häviä-
vät kuten osa vaaksiaisistakin. Enemmän haittaavat kastemato-
jen siilaamat ja kentälle jäävät maakeot, jotka leviävät nurmel-
le. Nekin koetaan lähinnä esteettisenä haittana.

Kentällä kasvavia heinälajeja ovat kylänurmikka (Poa annua), 
rönsyrölli (Agrostis stolonifera) ja niittynurmikka (Poa pra-
tensis). Kahta jälkimmäistä suositaan kentänpidossa niiden 
monivuotisuuden vuoksi. Väylien keinokasteltu rehevä, mut-
ta lyhyt ja hyväkuntoinen ruohikko on ilmeisen ihanteellinen 
elinympäristö luhtakaalikirsikkäälle. Karheikon pitkä ja osin 
kuivuudesta kärsinyt ruohikko-osuus ei ole yhtä otollinen lajin 
elinympäristönä. Viheriöllä laji ei tule toimeen heinien kääpiö-
kasvuisuuden ja kituliaan juurakon tarjoaman niukan ravinnon 
vuoksi ja ehkä myös siksi, että se jyrätään erittäin tiiviiksi. 

Vaaksiaistoukkien aiheuttamat kasvituhot Suomessa 
ja kaalikirsikkäiden DNA lajitunnisteet

Kuten yllä todettiin, kaalikirsikkäiden T. paludosa ja T. ole-
racea toukat voivat aiheuttaa huomattaviakin vahinkoja vil-
jelykasveille sekä nurmikoille. Muista vaaksiaissuvuista niit-
tykirsikkäät (Nephrotoma spp) saattavat aiheuttaa vahinkoja 
mm. viljoille, tulppaaneille ja ruusuille (Alexander 1920). 
Suomessa tiedot viljelykasvien tuhohyönteisistä on koonnut 
yhteen Vappula (1965), jonka mukaan vaaksiaistoukat ovat 
aiheuttaneet vahinkoja viljojen oraissa 1900-luvun alussa ja 
keskivaiheilla; erityisesti vuonna 1953 tuhot olivat laajoja Sa-
takunnassa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Hämeessä 
ja Pohjois-Savossa. Vappula (1965) mainitsee myös paikallisia 
tuhoja kaaliviljelmillä. LUKEn tutkijan Erja Huusela-Veistolan 
mukaan (henk.koht. tiedonanto) vaaksiaistoukat eivät ainakaan 
2000-luvulla ole olleet ongelmana viljelyksillä eikä niistä ole 
tullut ilmoituksia viljelijöiltä.   

Vaaksiaistoukat on helppo tunnistaa heimotasolle, koska nii-
den peräpäässä on suuret, silmiä muistuttavat hengityselimet 
ja niiden ympärillä kehänä olevat sakaramaiset ulokkeet (spi-
racular lobes). Kaalikirsikkään toukkien määritys lajitasolle on 
vaikeaa (Blackshaw & Coll 1999), mutta aikuisten määritys 

Kuva 1. Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans) parittelu Turun 
Ruissalon golfkentällä. Kuva A. Karhilahti.

Kuva 2. Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans) koteloita Turun 
Ruissalon golfkentällä. Kuva A. Karhilahti.

Sahlbergia 24.1 (2018), 4-7



6

Määrityskaava Suomen kaalikirsikkäiden Tipula (Tipula) tunnistamiseksi

1. Yleisesti isokokoisia vaaksiaisia, siiven pituus yli 12 mm; pään rostrum pitkä, huulirihmojen (palpi) viimeinen jaoke vähintään 
yhtä pitkä kuin edelliset jaokkeet yhteensä tai pitempi (Kuva 3); siipisuoni Sc kääntyy alas suoneen R1 ............................................
.....................................................................................................................................................................Tipulidae, isovaaksiaiset, 2.

- Kooltaan vaihtelevia, mutta yleensä pienikokoisia vaaksiaisia, siiven pituus enimmäkseen alle 12 mm; rostrum lähes aina lyhyt, 
huulirihmojen viimeinen jaoke lyhyt; siipisuoni Sc kääntyy ylös suoneen C, päättyy vapaasti tai muodostaa haarasuonen Sc2 joka 
päättyy suoneen R1 ..............................................................................................................................................muut vaaksiaisheimot

2. Siiven diskaalisarka umpinainen, eli siivessä on diskaalisolu; jalkojen nilkat eivät valkoiset; tuntosarvien flagellumin jaokkeiden 
tyvillä pitkiä karvoja (verticils), tuntosarvet eivät koskaan kampamaiset; keskiruumiin pohjaväri ruskea, oranssi tai musta, mutta 
ei koskaan keltainen; keskiruumiin mediotergite joko paljas tai karvat vaaleat, eivät koskaan mustat ................................................ 
..........................................................................................................................................................................................suku Tipula, 3

- muu tuntomerkkiyhdistelmä ...............................................................................................................................muut Tipulidae suvut

3. Siivissä ei isoja tummia kuvioita, siivet harmahtavan ruskeat; costaalisarka (siiven etureunassa) ruskea, sen alla vaalea juova 
(Kuva 1); koiraan hypopygiumin ulompi gonostylus lehtimäinen (Kuva 4) .....................................................................Tipula (T.), 4

- Siivet värittömät tai kuviolliset; koiraan hypopygiumin ulompi gonostylus erimuotoinen, pienempi .........................muut alasuvut

4. Tuntosarvissa yhteensä 14 jaoketta ...........................................................................................................................T. (T.) paludosa

- Tuntosarvissa yhteensä 13 jaoketta (Kuva 3) ........................................................................................................T. (T.) subcunctans

on verrattain helppoa (ks. alla). Toukkien määritys on kuiten-
kin mahdollista DNA-lajitunnisteiden avulla eli käyttäen mito-
kondrioiden COI-geenin sekvenssiä (esim. Salmela et al. 2014, 
Denes et al. 2016). Piha- ja luhtakaalikirsikkään K2P vähim-
mäisetäisyys COI geenissä on 3.48 %, siinä missä lajin sisäi-
nen maksimietäisyys luhtakaalikirsikkäällä oli 0.15 % (n=2) ja 

pihakaalikirsikkäällä 0.0 % (n=2). Näin ollen lajit voi varmuu-
della erottaa toisistaan molekulaarisia menetelmiä käyttäen. 
Suomesta kerättyjen piha- ja luhtakaalikirsikkään COI aineisto 
on vapaasti haettavissa BOLD-tietokannan (http://v4.boldsys-
tems.org/index.php, Sujeevan & Hebert 2007) FINTI-projek-
tista. 

Kuva 3. Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans) pää sivusta kuvattu-
na. Kuva V. Rinne.

Kuva 4. Luhtakaalikirsikkään (Tipula subcunctans) koiraan hypopygium 
sivusta kuvattuna. Kuva V. Rinne.

Sahlbergia 24.1 (2018), 4-7
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Heinolan Kettuvuori, hienouurresulkukotilon Clausilia dubia (Draparnaud, 1805) toinen esiintymä 
Suomessa (Mollusca: Clausiliidae)

Hannu Ormio

Ormio, H. 2018: Heinolan Kettuvuori, hienouurresulkukotilon Clausilia dubia (Draparnaud, 1805) toinen esiintymä Suo-
messa (Mollusca: Clausiliidae). [The second remaining population of the land snail Clausilia dubia (Draparnaud, 1805) 
in Finland]. – Sahlbergia 24(1): 8–11.

A new location of the land snail Clausilia dubia was found in the years 2016 and 2017 in Heinola, Southern Finland 
(WGS84: 61.222 ˚N, 26.172 ˚E). The habitat suitable to the snail is at present very small, probably less than one hectare. 
Two Finnish C. dubia populations were known earlier: the one in Jyväskylä still exists but the other one in Muurame has 
probably died out. The nearest well doing populations are living in the glint area of Northern Estonia, 200 km south of 
Heinola. In Finland C. dubia was classified as critically endangered (CR) in 2010.

Heinolan Konnivedellä sijaitsevan Isosaaren Kettuvuorelta tavattiin pienestä lehmuslehdosta kesinä 2016 ja 2017 äärim-
mäisen uhanalaisia (CR) hienouurresulkukotiloita Clausilia dubia. Yhteensä talletettiin 22 yksilöä, joista 7 aikuisia ja 15 
poikasia. Esiintymä on Jyväskylän Ylistönmäen ohella Suomen ainoa.

Hannu Ormio, Liiketie 34 A, FI-00730 Helsinki, Finland. Email: ponu@vaari.net

Johdanto

Hienouurresulkukotilo Clausilia dubia on Suomen eteläpuolel-
la Virossa harvalukuinen (Kiristaja ym. 2014), mutta Suomen-
lahden etelärantaa reunustavan kalkkikiviklintin jalopuuleh-
doissa silti varsin yleinen (Ormio, Nilviäisinvestoinnit 2016, 
julkaisematon). Suomesta sen sijaan on tunnettu vain kaksi 
pientä esiintymää. E.J.Valovirta löysi lajin Jyväskylän Ylis-
tönmäen pohjoisrinteeltä vuonna 1954 ja Ilmari Valovirta 13 
km etelämpää, Muuramen Riihivuoren pohjoisrinteestä 1964. 
Riihivuoren esiintymä jäi sittemmin laskettelurinteen alle, eikä 
lajia ole myöhemmistä etsinnöistä huolimatta enää Riihivuorel-
ta löydetty. Ylistönmäen esiintymä puolestaan joutui pahoihin 
vaikeuksiin, kun se jäi laajenevan yliopistokampuksen keskel-
le. Melkein koko jäljellä oleva kanta elää yliopistorakennusten 
väliin perustetulla kuuden hehtaarin kokoisella luonnonsuoje-
lualueella (M. Sironen, ”Hienouurresulkukotilon (Clausilia du-
bia) esiintyminen Ylistönrinteen suojelualueella, hoitosuunni-
telma populaation säilyttämiseksi, uusia inventoituja alueita ja 
jatkotutkimuksen tarve”, julkaisematon). Vuoden 2010 uhan-
alaistarkastelussa hienouurresulkukotilo luokiteltiin Suomessa 
äärimmäisen uhanalaiseksi (CR).

Kettuvuoren nilviäiset

Suuri oli hämmästykseni, kun potentiaalisia nilviäispaikkoja 
tarkastaessani kävin kesällä 2016 Heinolan Isosaaressa, jos-
sa Geologian tutkimuskeskuksen kaivosluettelon (Geologian 
tutkimuskeskus 2003) mukaan on 1800-luvulla louhittu Ket-
tuvuoresta kalkkia ja jossa on jäljellä vanha kalkkiuuni. Lou-
hosta en löytänyt, mutta pikkuruisesta lehmuslehdosta ottamas-
tani karikenäytteestä seuloutui uurteisia sulkukotilon poikasia, 

jotka epäilyttävästi näyttivät hienouurresulkukotiloilta. Lajin-
määrityksen varmistamiseksi palasin Kettuvuorelle seuraava-
na kesänä. Ilma oli ollut sateinen, joten nilviäiset kiipeilivät 
puissa ja niitä oli helppo havaita. Tutkin kaikki Kettuvuoren 
luonnonsuojelualueelta löytämäni muutamat kymmenet haa-
vanrungot, ja otin uuden karikenäytteen lehmuslehdosta läheltä 
entistä näytepaikkaa (kartta 1). Alempana on kuvattu vuosina 
2016 ja 2017 otettujen nilviäisnäytteiden paikat, ja taulukkoon 
1 on koottu tiedot kaikista löytyneistä nilviäisistä.

Sahlbergia 24.1 (2018), 8-11

Kartta 1. Heinolan Kettuvuori. punainen ympyrä: seulosnäytteiden 
sijainti. keltainen kolmio: hienouurresulkukotilohavainnon sijainti (yksi 
tai useampia yksilöitä). sininen rajaus: lehmusesiintymä.
Map 1. Kettuvuori in Heinola. red circles: locations of litter samples and 
their code numbers. yellow triangles: locations of Clausilia dubia (single 
or several individuals). blue area: occurrence of Tilia cordata. Maasto-
kartta © Maanmittauslaitos.
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Melko pienestä näytemäärästä huolimatta Kettuvuori paljastui 
sisämaan oloissa harvinaisen hienoksi nilviäiskohteeksi; sieltä 
löytyi peräti 21 maanilviäislajia, joista kolme on punaisen lis-
tan lajeja.

Äärimäisen uhanalaisen hienouurresulkukotilon Clausilia du-
bia outo esiintyminen pienillä erillisillä sisämaan alueilla Hei-
nolan Kettuvuorella ja Jyväskylän Ylistönmäellä on samalla 
tavalla reliktinluontoinen kuin eräillä muillakin sulkukotilola-
jeilla. Ylistönmäeltä Riihivuorelle on 13 km ja Kettuvuorelle 
115 km; Kettuvuorelta lähimpiin Viron esiintymiin on puoles-
taan 200 km (kartta 2). Kaikki Suomesta tunnetut kolme hieno-
uurresulkukotilon esiintymää sijaitsevat jyrkän mäen pohjois-
rinteessä, jossa arvattavasti lumi suojaa tämän eteläisen lajin 
talvehtimista. Yhteistä näille kolmelle esiintymälle on myös 
ollut, että puusto on varttunutta ja siinä on isoja haapoja, leh-
muksia tai raitoja.

Viherkiiltokotilo Aegopinella pura on uhanalaistarkastelus-
sa 2010 luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT). Siitä löytyy 
(5.1.2018) Luomuksen laji.fi-portaalin kautta 36 suomalaista 
havaintoa parhaista lehdoista Ahvenanmaalta, Paraisten Houts-
karista, Lohjan lehtokeskuksen alueelta Lohjalta ja Salon Kis-
kosta sekä keskiseltä Uudeltamaalta. Viherkiiltokotilo on löy-
detty lisäksi Turun Ruissalosta ja Kakskerrasta (Routio & Valta 
2011). Kettuvuoren esiintymä on ylivoimaisesti Suomen poh-
joisin ja myös itäisin; lähin tunnettu esiintymä on Kettuvuorel-
ta 110 km etelään Porvoon Pellingissä.

Kolmas Kettuvuorelta tavattu punaisen listan laji on silmällä-
pidettävä (NT) metsäharjaetana Lehmannia marginata. Laji.
fi-portaalin kautta siitä löytyy 42 havaintoa Ahvenanmaalta, 
Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta, Etelä-Hämeestä, Ete-
lä-Karjalasta, Laatokan Karjalasta ja Pohjois-Karjalasta. Laji 
pitää vanhoista rehevistä metsistä, joiden liekopuiden kuoren 
alta sen helpoiten tapaa.

Kettuvuoren muita kiinnostavia lajeja ovat vanhoja reheviä 
metsiä arvostava hentoharjaetana Malacolimax tenellus sekä 
Kettuvuorella lukuisana esiintyvä harjakotilo Vallonia costa-
ta, joka esiintyy kalkkipitoisissa ympäristöissä usein suurin 
joukoin. Huomiota herättää myös, että Kettuvuorella esiintyy 
peräti viisi siemenkotilolajia (Vertiginidae). Yllättävältä tuntuu 
puolestaan se, että hienouurresulkukotilo näyttää olevan Ket-
tuvuoren ainoa sulkukotiloiden heimon (Clausiliidae) laji.

Kettuvuoren näytepaikat

Heinola, Isosaari Kettuvuori. Yksityismaa, rno 111-403-1-11. 
Kalkkiuuni, Muinaisjäännösrekisteri MJR 1000021022, Ket-
tuvuoren luonnonsuojelualue YSA 232332 ja Kettuvuoren leh-
musalue LTA 207400. Kaikki havainnot on talletettu luonnon-
tieteellisen keskusmuseon (Luomus) Hatikka-tietokantaan ja 
ne ovat selattavissa Laji.fi-portaalin kautta. Kaikki näytteet on 
talletettu, mikäli taulukossa ei ole erikseen mainittu; näytteet 
toimitetaan Luomukselle.

Näyte 15-16: Havaintoerä http://tun.fi/KE.8/1194635; YKJ 
679053:345563. Karikenäyte 12.6.2016 Konniveden Isosaa-
ren eteläosassa, Kettuvuoren länsirinteessä uuden tien alapuo-
lella olevan vanhan kalkkiuunin luota. 1800-luvun kalkkiuuni 
luoteeseen viettävässä MT-rinteessä. Uunin välitön ympäristö 
(alle 10x10 m) lehtoa: puustona läpimitaltaan (lpm) 20 cm raita 
20%, haapa 20%, lpm 30 cm koivu 50%, pieni kuusi 10%. Val-
takasvi käenkaali, lisäksi kuusama, konnanmarja, sinivuokko, 
mansikka, sudenmarja, mansikka, lehto-orvokki, kevätlinnun-
herne, metsäimarre, lillukka, näsiä, ahomatara, valkolehdokki. 
Seulottu 2 kpl 25x25 cm karikeotoksia kalkkiuunin reunoilta;  
8 mm kenttäseulosta kuivana 2.0 litraa.

Näyte 16-16: Havaintoerä http://tun.fi/KE.8/1194440; YKJ 
679058:345566. Karikenäyte 12.6.2016 Kettuvuoren luo-
teisrinteestä uuden tien yläpuolelta. Kapea lehmusmetsikkö, 
oikeastaan vain hakkuualueen yläreunaan jätetty lehmusrivi 
jyrkässä luoteeseen viettävässä kalliorinteessä, Kettuvuoren 
luonnonsuojelualueen reunassa. Parikymmentä lpm 15-35 cm 
lehmusta, ei muita puita. Kasvillisuutta vain vähän: sinivuok-
ko, metsäimarre, metsämaitikka, kallioimarre, haurasloikko, 
näsiä, kevätlinnunherne, ahomatara. Karikkeen peitto 90%. 
Seulottu 2 kpl 25x25 cm karikeotoksia lehmusten alta; 8 mm 
kenttäseulosta kuivana 3.5 litraa.

Näyte 17-17: Havaintoerä http://tun.fi/KE.8/1205928; YKJ 
679062:345571. Karikenäyte 7.8.2017 Kettuvuoren pohjois-
rinteen lehmuslehdosta, hieman näytepaikan 16-16 koillispuo-
lelta. Jyrkkä pohjoiseen viettävä rinne, jossa kaikkiaan 35–40 
runkolehmusta, jokunen raita ja muutama haapa. Lehmuksen 
karikkeen peitto 50%, sammalten 20%. Kenttäkerros harva: 
mustikka, sinivuokko, sudenmarja, konnanmarja, kevätlinnun-
herne, lehto-orvokki, metsäimarre, kangasmaitikka, lehtokuu-
sama, näsiä, ahomatara. Rajoittuu alapuolellaan olevaan hak-

Kartta 2. Hienouurresulkuko-
tilon tunnetut esiintymät Suo-
messa. Muuramen esiintymä 
on todennäköisesti hävinnyt. 
Karttaan on merkitty lisäksi 
kirjoittajan löytämiä esiintymiä 
Suomenlahden eteläpuolelta 
Virosta.
Map 2. Locations of Clausilia 
dubia known in Finland. The 
population in Muurame has 
probably died out due to ski 
slope development. In the map 
there are also some Estonian 
C. dubia records by the author.

             Jyväskylä 
            Muurame 
  

        Heinola 

Sahlbergia 24.1 (2018), 8-11
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Taulukko 1. Kettuvuorelta tavatut nilviäiset

* Juv.; ** 7 ad. + 2 juv.; *** ei näytettä; **** 7 ad. + 4 juv. + 18 Cochlicopa sp. juv.

kuuaukkoon ja yläpuolella avokallioon. Seulottu 4 kpl 25x25 
cm karikeotoksia lehmusten alta; 8mm kenttäseulosta kuivana 
2.9 litraa.

Näyte 18-17: Havaintoerä http://tun.fi/KE.8/1204612; YKJ 
679060:345578. Keräysnäyte 7.8.2017 Kettuvuoren pohjois- 
ja koillisrinteen alaosan lehtosuikaleesta 150 metrin matkalta. 
Kasvillisuus ks. näyte 17-17. Kerätty haapojen ja lehmusten 
rungoilta sekä liekoraidalta ja liekohaavalta. 

Sahlbergia 24.1 (2018), 8-11

Heinola Kettuvuori Karike  
15-16

Karike  
16-16

Karike 
17-17

Keräys 
18-17

Aegopinella pura Viherkiiltokotilo NT - - 1 -
Arion fuscus Metsäetana - - - 6***
Clausilia dubia Hienouurresulkukotilo CR - 5* 8* 9**
Cochlicopa lubrica Silokotilo 17 4 - -
Cochlicopa lubricella Kapeasilokotilo - 5 29**** -
Cochlicopa sp. (juv.) (poikasia) - 19 - -
Columella edentula Hampaatonsiemenkotilo 8 2 12 -
Discus ruderatus Napakotilo 8 7 19 3
Euconulus fulvus Kartiokotilo 6 54 29 -
Euconulus praticola Tummakartiokotilo - - 4 1
Fruticicola fruticum Pensaskotilo - 1 - -
Lehmannia marginata Metsäharjaetana NT - - - 1***
Malacolimax tenellus Hentoharjaetana - - - 1***
Nesovitea hammonis Ruskeakiiltokotilo 45 45 47 -
Nesovitea petronella Lasikiiltokotilo 36 35 60 -
Punctum pygmaeum Kääpiökotilo 82 116 95 -
Vallonia costata Harjakotilo 36 85 171 1
Vertigo alpestris Alppisiemenkotilo 1 38 6 -
Vertigo pusilla Vasensiemenkotilo 7 59 29 -
Vertigo ronnebyensis Ruskeasiemenkotilo - 4 - 1
Vertigo substriata Uurresiemenkotilo 13 29 21 -
Vitrina pellucida Lasikotilo 11 47 51 -

Lajeja 21 12 16 15 8
Yksilöitä 270 555 582
Tiheys yksilöä/m² 2160 4440 2328
Tiheys karikkeessa 
yksilöä/8mm seuloslitra

135 159 200
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Hienouurresulkukotiloesiintymän koko

Kettuvuorelle on perustettu kiinteistölle 111-403-1-11 noin 3.3 
hehtaarin kokoinen yksityismaiden luonnonsuojelualue YSA 
232332 ”Kettuvuoren luonnonsuojelualue” ja sen reunaan ja-
lopuulehto-luontotyyppinä suojeltu noin 0.4 ha kokoinen ”Ket-
tuvuoren lehmusalue” LTA 207400. Lehmusalue on tosin ai-
nakin maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunasta aukeavassa 
karttarajauksessa merkitty väärään paikkaan. Suurin osa luon-
nonsuojelualueesta on varttunutta, osaksi kallioista tuoretta ja 
kuivahkoa kangasmetsää, jossa havupuiden seassa on koivua 
ja muutamia kymmeniä keskikokoisia haapoja. Lehtoa ja leh-
tomaista kangasta on vain Kettuvuoren pohjois- ja koillisrin-
teissä jyrkän kalliorinteen alla hyvin kapeana, vain muutaman 
metrin levyisenä suikaleena kahdensadan metrin matkalla. Sii-
nä kasvaa 35–40 runkolehmusta. Avokallio katkaisee vuorena-
luslehdon suikaleen kahteen osaan. Rinteen juurella lehtosui-
kale rajoittuu pohjoisessa avohakkuualueeseen ja koillisessa 
tiheään nuoreen kuusikkoon (kartta 2).

Tutkin 7.8.2017 hyvissä kosteissa oloissa koko luonnonsuo-
jelualueen kaikki muutamat kymmenet haavanrungot, mutta 
hienouurresulkukotiloita löytyi vain Kettuvuoren pohjois- ja 
koillisrinteen kapealta lehtosuikaleelta, jossa kasvaa lehmusta 
(kartta 2). Kotilot löytyivät lehmusten ja haapojen rungoilta 
sekä liekoraidalta ja liekohaavalta; niistä talletin seitsemän ai-
kuista ja kaksi poikasta.

Luonnonsuojelualueen pohjoispuolen avohakkuualueella tai 
koillispuolen tiheässä kuusikossa laji tuskin tulee enää toi-
meen, ja Kettuvuoren eteläisempi osa saattaa haavan esiinty-
misestä huolimatta olla hienouurresulkukotilolle liian karu. 
Kettuvuoren länsirinne on rehevämpi, mutta se on lähes kaut-
taaltaan hakkuiden vuoksi joko nuorta lehtipuutaimikkoa tai 
nuorehkoa lehtimetsää taikka äskeistä avohakkuualuetta. Siellä 
sijaitsevan kalkkiuunin luota otetussa seulosnäytteessä ei sul-
kukotiloita ollut. Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä hienouurre-
sulkukotilolle sovelias elinympäristö on erittäin pieni, vain joi-
takin tuhansia neliömetrejä.

Sulkukotiloiden salaperäiset refugiot

Hienouurresulkukotilon lisäksi muutamilla muillakin 
sulkukotiloiden heimon lajeilla on outoja, reliktinluontoisia 
erillisesiintymiä kaukana lajien pääesiintymisalueista. 
Idänsulkukotilo Macrogastra borealis tunnetaan vain yhdestä 
paikasta Urjalasta, 300 km päässä lähimmistä esiintymistä 
Virossa (Ormio 2015). Isosulkukotilo Macrogastra ventricosa 
on myös löydetty vain yhdeltä alueelta, Hollolan Tiirismaan 
pohjoisrinteeltä (Koivunen ym 2012). Harmaasulkukotilo 
Bulgarica cana tunnetaan kolmesta paikasta, Lieksan Kolilta ja 
Verkkovaaralta sekä Sipoon Savijärveltä (Koivunen ym 2012). 
Myös isosulkukotilon ja harmaasulkukotilon suomalaisia 
lähimmät esiintymät ovat Pohjois-Viron klinttialueella. 
Viideskin sulkukotilolaji, soukkasulkukotilo Ruthenica 
filograna, on perin harvinainen. Sen kolme tunnettua 
suomalaista esiintymää sijaitsevat kaukana toisistaan, Paraisten 
Houtskarissa, Vihdissä ja Porvoossa (Koivunen ym 2012, 
Ormio Nilviäisinvestoinnit 2016, julkaisematon). Näistä 
esiintymistä tosin kaksi on saaristossa, joten niiden voi arvailla 
syntyneen tavalla tai toisella äskettäinkin meren välityksellä 
Virosta käsin. Yksinäisten pienten sisämaaesiintymien 
voi kuvitella olevan vanhoja jäänteitä lämpimämmältä ja 
lehtipuuvaltaisemmalta ilmastokaudelta. Kaikki mainitut, 
Suomessa erillisesiintyminä sinnittelevät lajit esiintyvät 
yleisempinä heti Suomenlahden etelärannan klinttialueen 
kalkkipitoisissa vanhoissa jalopuulehdoissa.

Viitteet

Geologian tutkimuskeskus 2003: Yhteenveto Suomen kaivoksista 
1530–2001 ja niiden tuotannosta 19.3.2003. www.gtk.fi/aineis-
tot/kaivosteollisuus/2.%20kaivokset/a-kaivokset_1530_2001_
luettelo.xls

Kiristaja, P., Ehlvest, A. & Remm, L. 2014: Eesti kojaga maismaatigu-
de määraja. - Looduse Raamatukogu 2014(1): 1–96.

Koivunen, A., Liukko, U.-M. & Ormio, H. 2012: Uutta tietoa Suo-
men sulkukotiloista (Clausiliidae, Mollusca): Isosulkukotilo 
Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801), soukkasulkukotilo 
Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) ja harmaasulkukotilo 
Bulgarica cana (Held, 1836). – Sahlbergia 18(1)[2012]: 40–52.

Ormio, H. 2015: Two land snail species new to Finland: Macrogastra 
borealis (O.Boettger, 1878) and Quickella arenaria (Potiez & 
Michaud, 1835) (Mollusca: Gastropoda). – Memoranda Societa-
tis pro Fauna et Flora Fennica 91: 51–55.

Routio, I. & Valta, M. 2011: Turun maakotilot. – Luontosäde, Turku. 
83 s.

cd

Sahlbergia 24.1 (2018), 8-11



12

Bracon (Sculptobracon) yakui Watanabe löytynyt Suomesta (Hymenoptera: Braconidae)

Veli Vikberg

Vikberg, V. 2018. Bracon (Sculptobracon) yakui Watanabe löytynyt Suomesta (Hymenoptera: Braconidae) [Bracon (Scul-
ptobracon) yakui Watanabe found in Finland (Hymenoptera: Braconidae)]. – Sahlbergia 24(1): 12–13.

One female of Bracon (Sculptobracon) yakui Watanabe, 1937 was found in Finland, South Häme: Janakkala, Hangasten-
mäki (ETRS-TM35FIN 6752:369) on 9 October 2011. The female was compared with two paratypes of Bracon burjati-
cus Tobias, 1961 (a younger synonym of Bracon yakui). This is the westernmost locality for this trans-Palaearctic species 
known earlier from Japan (Hokkaido) to Central European Russia. The species is new for Finland and North Europe. 

Veli Vikberg, Liinalammintie 11 as. 6, FI-14200 Turenki, Finland. E-mail: veli.vikberg@pp.inet.fi 

Janakkalan (EH) Hangastenmäen (6752:8369) lehtikuusien alta 
sain myöhään syksyllä 9. lokakuuta 2011 haavimalla oudon 
vainopistiäisen: sen etuselän sivut ja keskiselkä olivat voimak-
kaan punaiset, siivet vahvasti savuttuneet, takaruumiin selkä-
kilvet vahvasti skulpturoituneet, ja munanasettimen tuppi oli 
hyvin lyhyt (Kuva 1). Venäjän Euroopan puoleisen alueen käsi-
kirjan (Tobias 1986) kaavan mukaan naarasyksilö menee lajiin 
Bracon (Sculptobracon) burjaticus Tobias. Lajin väreistä tässä 
teoksessa ei kerrota mitään.

Tobias (1961) kuvasi lajin Bracon burjaticus Transbaikalilta 
kolmen kasvatetun naaraan perusteella (holotyyppi ja 2 para-
tyyppiä). Löytöpaikka Ulan-Ude on nykyään Burjatian tasa-
vallassa. V. Kolmekova kasvatti naaraat haavalta tai poppelilta 
löytyneestä kehrääjän toukasta 11. elokuuta 1959. Tobias ku-
vasi lajin omaan alasukuunsa Sculptobracon. Sen ainoan lajin 
tuntomerkkejä olivat ruumista lyhyempi tuntosarvi, sileä kes-
kiruumis, jonka kilvekkeen etuosassa on pistemäinen kuoppa, 
takaruumiin vahvasti skulpturoidut selkäkilvet (verkkomaisia 
pisteitä ja pitkittäisiä viiruja on kaikissa kilvissä), sekä lyhyt ja 
kapea munanasetin.

Pietarin eläintieteellisestä museosta sain lainaksi kaksi Bra-
con burjaticus-lajin paratyyppiä. Niiden koko oli 3.6–3.8 mm 
ja etusiipi 3.6–3.7 mm. Toisella tuntosarvet olivat läheltä kär-
keä poikki, toisella oli 25–26 siimaniveltä. Niiden kilveke ja 
taus olivat suureksi osaksi kellanpunaisia ja takaruumis sel-
västi punertava, vain osittain tummunut. Suomalaisen naaraan 
pituus oli 3.8 mm, etusiiven pituus 4.2 mm ja siimaniveliä 
25–26. Sen kilveke ja keskiruumiin loppuosa ja takaruumiin 
selkäkilvet olivat mustia. Sen takanilkan jaokkeiden pituudet 
olivat 0.36, 0.21, 0.14, 0.10 ja 0.19 mm ja nämä mitat eivät 
oleellisesti poikenneet paratyyppien mitoista (Tobias 1986: ku-
vassa 68/2 takanilkan 4 jaoke piirretty hyvin lyhyeksi). Paitsi 
mainittuja värieroja, eroja löytyi mm. kilvekkeen tyvikuopan 
pitkittäisharjuissa (paratyypeillä 6–10 melko hentoa harjua, 
suomalaisella 5 vähän paksumpaa harjua) ja tauksen keskiosan 

skulpturointi oli erilaista. Muuten suomalainen naaras oli hyvin 
samanlainen kuin kuin Siperiasta kasvatetut naaraat. Joten täs-
sä vaiheessa on parasta pitää suomalaista yksilöä samana laji-
na, ehkä sen variaationa.

Papp (1986) synonymisoi Bracon burjaticus-lajin Japanin 
Hokkaidolta kuvatun lajin Bracon yakui Watanabe kanssa ja 
ilmoitti löytöjä Korean niemimaalta. Watanabe (1937) kuvasi 
sen naaraan ja koiraan Hokkaidon saarelta. Laji on siellä kas-
vatettu ruskopystyperän Clostera anastomosis (Linné) toukasta 
(Noctuoidea: Notodontidae). Tämä perhoslaji esiintyy laajalla 
alueella Suomessakin ja sen toukka elää haavalla tai pajuilla 
(Silvonen ym. 2014). Tobias ym. (2000) mainitsevat lajin Bra-
con yakui Venäjän Kauko-Idästä. Sen pituudeksi he ilmoittivat 
2.3–3.7 mm.

Kuva 1. Bracon (Sculptobracon) yanoi naaras Suomesta. Valokuvaaja 
Pekka Malinen.
Fig. 1. Bracon (Sculptobracon) yanoi female from Finland. Photograph 
by Pekka Malinen.
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Lajin aiemmin tunnettu levinneisyys on Japani (Hokkaido), 
Korea, ja Venäjän osista Kaukoitä, Burjaattien tasavalta sekä 
keskinen Euroopan puoleinen alue. Laji on Suomelle ja Poh-
jois-Euroopalle uusi. Fauna Europaeassa (van Achterberg 
2013) se mainitaan vain Euroopan puoleisen Venäjän keski-
alueelta nimellä Bracon burjaticus. Suomen ainoa naaras sijoi-
tetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmaan.

Kiitokset

Lars Ove Hansen, Oslon yliopisto lähetti englanninkielisen 
käännöksen Tobiaksen (1961) artikkelista. Sergey Belokobyls-
kij, Andrey Khalaim ja Jekaterina Tselikh Pietarin eläintieteel-
lisestä museosta lainasivat Bracon burjaticus-paratyypit. Pek-
ka Malinen valokuvasi suomalaisen yksilön.

cd

Sahlbergia 24.1 (2018), 12-13

Kirjallisuus

Achterberg, K. van 2013: Fauna Europaea: Braconidae. Fauna Euro-
paea version 2017.06, https://fauna-eu.org (haettu 22.3.2018)

Papp, J. 1996: Braconidae (Hymenoptera) from Korea, XVIII. - Anna-
les Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 88: 145–170.

Silvonen, K., Top-Jensen, M. & Fibiger, M. 2014. Suomen päivä- ja 
yöperhoset, maastokäsikirja (A field guide to the butterflies and 
moths of Finland). - Bugbook publishing, Østermarie. 820 s.

Tobias, V. I. 1961: New genera and species of the genus Bracon F. 
(Hymenoptera, Braconidae). - Entomologicheskoye Obozreniye 
40: 659–668 (in Russian). [Translated in English: Entomological 
Review 40: 362–367]

Tobias, V. I. 1986: Gnaptodontinae, Braconinae, Telengainae. - In: Me-
dvedev, G. S. (ed.) Keys to the insects of the European part of 
th USSR 3, Hymenoptera 4. - Keys to the fauna of the USSR 
145: 1–501 (in Russian; translated in English in 1995 by Oxonian 
Press Pvt. Ltd., New Delhi).

Tobias, V. I. & Belokobylskij, S. A. 2000: 6. Subfam. Braconinae.- 
In: Ler, P. A. (ed.) Key to the insects of Russian Far East. Vol. 
IV. Neuropteroidea, Mecoptera, Hymenoptera. Pt 4: 109–192. 
Dal’nauka, Vladivostok. 651 s.

Watanabe, C. 1937: A contribution to the knowledge of the Braconid 
fauna of the Empire of Japan. - Journal of the Faculty of Agricul-
ture, Hokkaido (Imp.) University 42: 1–188.

Yu, D. S. K., van Achterberg, C. & Horstmann, K. 2012: Taxapad 
2012. World Ichneumonoidea 2011. Taxonomy, biology, morpho-
logy and distribution. http://www.taxapad.com/taxapadmain.php



14

Technomyrmex vitiensis Mann, 1921 (Hymenoptera, Formicidae, Dolichoderinae), a new exotic tramp 
ant in Finland

Simo Väänänen, Kari Vepsäläinen & Ville Vepsäläinen

Väänänen, S., Vepsäläinen, K. & Vepsäläinen, V. 2018: Technomyrmex vitiensis Mann, 1921 (Hymenoptera, Formicidae, 
Dolichoderinae), a new exotic tramp ant in Finland. – Sahlbergia 24(1): 14–19.

Globalisation and urbanisation have steadily increased the occurrence and establishment of exotic ant species around 
the world. Even though native Finnish ants are well-studied, knowledge about introduced exotic ants living indoors in 
Finland is scanty. We report here a new exotic tramp ant, Technomyrmex vitiensis, found in 2016 the first time in Finland. 
The species lives in the two tropical houses of the Helsinki Zoo. The species is known to have, in addition to normal alate 
reproductives, wingless ergatoid queens and males. Ergatoid queens made around 15% of the individuals in the studied 
nests, but we were unable to find ergatoid males. Ergatoid queens were also found among foragers, outside nests; a beha-
viour that has not been recorded earlier in Technomyrmex species. Alate males were present only in nests sampled in late 
autumn. Nests that were sampled in early spring contained dealate queens, but queens were not found in the late autumn.

Globalisaatio ja kaupungistuminen ovat lisänneet vieraslajien, myös eksoottisten muurahaisten, leviämistä kautta maa-
ilman. Vaikka Suomen luonnossa elävät muurahaislajit tunnetaan suhteellisen hyvin, sisätiloissa tavattavista tulokas-
muurahaisista ei tiedetä kovinkaan paljon. Kirjoituksessamme kerromme Suomesta ensi kerran vuonna 2016 löytyneestä 
uudesta eksoottisesta tulokasmuurahaisesta Technomyrmex vitiensis. Ehdotamme lajille suomenkielistä nimeä sorjatekno-
muurahainen. Se elää Helsingissä, Korkeasaaren eläintarhan trooppisissa taloissa. Lajilla on sekä normaaleja siivellisiä 
että ergatoidisia eli siivettömiä kuningattaria ja koiraita. Ergatoidisia kuningattaria oli 15 % tutkittujen pesien yksilöistä, 
mutta ergatoidisia koiraita emme löytäneet. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen tapasimme ergatoidisia kuningattaria 
myös pesän ulkopuolella, työläisten parista. Siivellisiä koiraat löysimme vain loppuvuodesta otetuista pesänäytteissä. Sii-
pensä pudottaneita kuningattaria oli vain alkuvuodesta otetuissa näytteissä. 

Simo Väänänen, ORCID 0000-0003-1113-6539. Email: svaanan2@welho.com

Kari Vepsäläinen, ORCID 0000-0002-9712-9323. Jokipuistonkaari 8 E 32, Sipoo, Finland. Email: kari.vepsalainen@
helsinki.fi

Ville Vepsäläinen, Helsinki Zoo, P.O. Box 1000, FI-00811 Helsinki, Finland. Email: ville.vepsalainen@korkeasaari.fi

Introduction

Ants are an important component in numerous biotic interac-
tions, and they shape the structure and function of ecosystems 
all around the world (Hölldobler & Wilson 1990, Lach et al. 
2010). The total number of described ant species is over 13380 
(Bolton 2018). Of these, around 150 species worldwide were 
estimated by McGlynn (1999) to have been introduced into 
new areas by man. Today, the total number of introduced ant 
species is considered to be much higher (Miravete et al. 2014). 
The increase and spread of exotic ant species around the world 
are attributed to globalisation and urbanisation (Klotz et al. 
2008). When referring to ant species that are distributed widely 
by human commerce and live in close association with man in 
countries where they are introduced to, the term tramp ant is 
often applied (Hölldobler & Wilson 1990, Holway 2002, Klotz 
et al. 2008). Many of the exotic tramp ant species are adapt-
ed to tropical and subtropical conditions, and thus in Europe, 
where the climate is too harsh for them, the species are con-
fined to indoors (Pospischil 2015).

Technomyrmex Mayr, 1872 is a moderately large dolichoder-
ine genus with 94 extant and 4 fossil species (Bolton 2018).        

Technomyrmex vexatus (Santschi, 1919) in Gibraltar is the only 
Technomyrmex species living in the wild in the European main-
land (Guillem & Bensusan 2008). Several well-known and 
widespread tramp species are classified in the Technomyrmex 
albipes group: T. pallipes (Smith, F., 1876), T. albipes (Smith, 
F., 1861), T. difficilis Forel, 1892 and T. vitiensis Mann, 1921 
(Bolton 2007). Tramp species of Technomyrmex occur sporadi-
cally across all biogeographic regions and in hothouse environ-
ments in the Holarctic (Bolton 2007).

Ants normally have alate (winged) female and male reproduc-
tive castes, and a wingless female worker caste (Hölldobler & 
Wilson 1990). Because workers have no spermatheca, they are 
at the most capable of producing males from unfertilised eggs. 
Nevertheless, also wingless true reproductives occur in ants. 
There are at least 77 ant genera with at least one species that 
has either wingless ergatoid (superficially worker-like) queens 
or other functionally similar wingless female reproductives 
(Peeters 2012). Wingless ergatoid queens are known in 25 spe-
cies of Technomyrmex (Bolton 2007). Also wingless ergatoid 
males have evolved in several ant genera, and such males are 
known in seven Technomyrmex species, including T. vitiensis 
(Pech & Bezděk 2016).
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Here, we report the first find of Technomyrmex vitiensis in Fin-
land. We also provide information on worker, ergatoid queen 
and other castes in the Finnish T. vitiensis colonies.

Materials and methods

A strange new ant was first noticed in late November 2016 by 
the staff of the Helsinki Zoo, on the island Korkeasaari, Hel-
sinki. The ant was living in the two tropical houses of the Zoo 
(Africasia and Amazonia) (WGS84: 60.1755° N, 24.9830° E). 
These buildings—heated and kept at suitable temperatures for 
many exotic animals and plants—have many large animal clo-
sures and terraria. The new ant was conspicuously different 
from Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758), which had 
been living in the Helsinki Zoo for many years and was well 
known to the zoo staff. They described in March 2017 the vis-
ibility and abundance of the new ant as follows: boxes with 
food (vegetables and fruit) to culture crickets and cockroaches, 
teemed with ants that covered the pieces of food under a black 
mat. The ant species was identified (from a preliminary sam-
ple, not included in this study) by Kari Vepsäläinen and later 
confirmed by Barry Bolton as Technomyrmex vitiensis.

Ville Vepsäläinen (VV) collected two whole nests of                   
T. vitiensis from the Africasia house in early 2017. The first nest 
(Nest1), collected on 21.3.2017, came from a carton box that 
contained dried moss bricks. The other one (Nest2) was taken 
in 26.3.2017 from under decorative bricks and within bottom 
substrate of a terrarium for a corn snake. On 21.11.2017 Simo 
Väänänen (SV) collected a nest sample (Nest3) from under a 
thin placard placed on the wall next to the animal terrarium in 
the Africasia house. Further, from various places within Ama-

zonia and Africasia, SV took some additional small samples of 
nest material with a few ants (Nest4). Finally, he took a forager 
sample of ants covering a large piece of banana (Foragers1), 
in an arthropod terrarium in the hallway between the Ama-
zonia and Africasia houses. On 9.3.2018, VV took two large 
forager samples, one from a beetle (Smaragdesthes africana) 
terrarium, the other one from a cockroach (Gromphadorhina 
portentosa) terrarium, where food (pieces of orange and pear) 
was covered black with ants (Foragers 2-3). Samples were pre-
served in 80% ethanol or stored in a freezer. The samples are 
kept in the private collection of SV and in the Finnish Museum 
of Natural History, University of Helsinki, Finland (MZH).

We (SV) used a binocular microscope with 6-40x magnifica-
tion to identify and count the proportions of Technomyrmex   
vitiensis castes in the samples. An individual female was 
counted as ergatoid queen if it had at least one ocellus and 
showed more or less conspicuous queen-like modifications in 
the mesosoma. Extra care was applied when checking for the 
existence of possible wingless ergatoid males, which should 
have e.g. conspicuously shorter antennal scapes than do female 
castes. All nest samples included innumerable brood, which 
were not studied closer.

We used version 1.7 of package ’Exact’ (Calhoun 2016) in R 
(version 3.4.3) (R Core Team 2017), to test the proportions of 
castes between the samples. To test the independence of rows 
and columns in our 2 x 2 tables, we applied Barnard’s ex-
act test, a version of unconditional exact tests (all tests were 
two-sided and used the binomial model with CSM approxima-
tion).

Figure 1. Technomyrmex vitiensis, dorsal view; from left to right: worker, ergatoid queen, dealate queen. Note different scales. 
Collated from photos by Pekka Malinen.
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Results

Table 1 documents our samples by castes, month of collecting 
and source of sample (nest or forager sample). The percentage 
of ergatoid queens in our pooled nest samples of workers and 
ergatoid queens was 15.4%. The proportion of ergatoid queens 
did not differ in the March samples or in the November sam-
ples (test results not shown). Neither did the combined nest 
samples of March versus November differ for the proportion of 
ergatoid queens (p = 0.82, sample sizes 2575 vs 104, difference 
in the proportion of ergatoid queens = 0.04).

Ergatoid queens were found in two of the three samples taken 
outside nests. Their proportion in the pooled forager samples 
of workers and ergatoid queens was 2.2%. This is substantial-
ly less than in the nests (15.4%). The difference between the 
combined nest versus forager samples is statistically significant    
(p = 3.4 x 10-10).

The small number of males (13) and dealate queens (8) were 
found in November (in both nest samples) and March (in both 
nest samples), respectively. The different seasonal distribution 
of males and dealate queens is statistically significant (p= 10-6). 
The only alate queen was also collected in March, but outside 
the nest, on food in the cockroach terrarium.

Of the males, one in the Nest3 and another in the Nest4 sam-
ple had a deformed left antenna, similar to the “hockey-stick” 
antenna described by Pech & Bezděk (2016); furthermore, the 
other of these males had short forewings. The wings of all the 
other males were fully developed. None of the samples had er-
gatoid males.

Discussion

Even though the native Finnish ants are fairly well-studied, 
the knowledge about introduced exotic ants living indoors in 
Finland is sporadic. The checklist of Finnish ants contains 54 
native outdoors-living species (Paukkunen 2018). The list of 
outdoor species is often supplemented with  Hypoponera punc-
tatissima (Roger, 1859), which sometimes settles in compost 
mounds—it lives, however, in Finland mainly indoors. Strict-
ly indoors-living species are few: the by far most common is 
Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758), whereas Tapino-
ma melanocephalum Fabricius, 1793 and Nylanderia vividula 
(Nylander, 1846) have been reported occasionally (Paukku-
nen 2018). Anoplolepis gracilipes (Smith, F., 1857) has once 
invaded in abundance logistic centres for imported furnitures, 
where it was (as far as we know) successfully eradicated soon 
after it was noted (K. Vepsäläinen, unpublished). Save for a 
few short, mostly old, reports (e.g. Nylander 1846, Savas 1937, 
Silfverberg 1978, Rosengren 1992, Sorvari 2002), almost noth-
ing is known about the biology and distribution of introduced 
ant species in Finland. Consequently, Technomyrmex vitiensis 

reported here is one of the very few strictly indoors-living in-
troduced, exotic ant species that have succeeded in establish-
ing itself in Finland. Clearly, an intensive survey—preferably 
in cooperation with pest-control companies and the personnel 
of hothouses, and botanical and zoological gardens—would be 
welcome in order to update the state of imported, exotic ants in 
Finland.
 
Although the identification to the species of the several Tech-
nomyrmex tramp species requires care (see the key by Bolton 
(2007)), T. vitiensis (Figures 1.-3.) is moderately easy to dis-
tinguish from the other Finnish ant species, whether native or 
introduced. Technomyrmex belong to the subfamily Dolichod-
erinae, and thus they have only one petiolar segment or node 
between the alitrunk and gaster like the formicine ants. The 
circular nozzle-like acidopore of Formicinae at the posterior 
end of the abdomen, fringed with setae (coronula), is however, 
lacking in Dolichoderinae. Furthermore, Technomyrmex do not 
have the petiolar scale universal in Formicinae and their peti-

Figure 2. Technomyrmex vitiensis, lateral view; from top to bottom: 
worker, ergatoid queen, dealate queen. Note different scales. Collated 
from photos by Pekka Malinen.
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ole is overlapped by the gaster. In Finland, these dolichoderine 
traits are shared only by the ghost ant Tapinoma melanocepha-
lum. However, whereas Technomyrmex have five dorsally vis-
ible gastral tergites and the anal orifice is situated at the tip of 
the gaster, Tapinoma have four dorsally visible tergites and a 
ventrally located anal orifice (Bolton 2007, Czechowski et al. 
2012).

Technomyrmex vitiensis probably originates from South-East 
Asia and it is widespread in South-East Asia, on islands in 
the Indian Ocean and Polynesia. It is known from numerous 
Palaearctic and Nearctic tropical greenhouses (Bolton 2007). 
In Europe records come from the United Kingdom, Germany, 
Belgium, the Netherlands, Switzerland, Austria, Denmark and 
Finland (Bolton 2007, Pospischil 2015, Schär et al. 2018, this 
study). T. vitiensis started to spread in European tropical green-
houses at the end of the last century and is now considered the 
most common exotic ant species in buildings with tropical en-
vironmental conditions in continental Europe (Pospischil 2015, 
Pospischil personal communication). Overall, the number of 
tropical and subtropical ant species that are transported and be-
come established in tropical greenhouses in Europe is growing 
(Boer & Vierbergen 2008, Pospischil 2011, Pospischil 2015).

Technomyrmex vitiensis is versatile in its choice of nest sites. It 
nests in various cavities as long as they are sufficiently undis-
turbed and covered—though, in specific situations (see Oettler 
& Heinze 2009) groups of workers, intermorphs (called here 
ergatoid queens) and brood may be found on the inner side 
of large leaves and other highly unstable nest sites. Techno-
myrmex colonies are polydomous and nests exchange workers 
(Warner 2003), and it is possible that T. vitiensis forms one 
large polydomous colony within every hothouse they have in-
vaded. Although Technomyrmex workers do not sting or bite 
humans or cause damage to human-made structures, they may 
be a nuisance and pest inside heated greenhouses (Warner 
2003). In the tropical houses of the Helsinki Zoo, T. vitiensis 
is considered a nuisance as its nests and foragers are ubiqui-
tous and abundant, e.g. workers are commonly seen foraging 
even inside the refrigerator of the staff’s coffee room. They 
also prey on eggs and instars of insects cultured to feed spe-
cies on exhibition. Owing to the abundance of these ants and 
their tendency to occupy even small spaces, they may be a risk 
to e.g. electrical appliances—for such realised risks by Lasius 
neglectus, see Espadaler & Bernal (2008). Hence, efforts to ex-
terminate T. vitiensis from the Helsinki Zoo are now ongoing, 
but it is unlikely that the population there can ever be com-
pletely eradicated. In such efforts, trophallaxis—also observed 
between adults of T. vitiensis—can be taken advantage of, as 
the exchange of liquids by trophallaxis among the individuals 
also spreads pest control agents (e.g. boric acid) used in baits 
(Oettler & Heinze 2009).

Like many species in the T. albipes group, T. vitiensis has both 
alate sexuals and wingless ergatoid queens and ergatoid males 

(Pech & Bezděk 2016). Whereas true workers lack ocelli and 
their mesosoma is very simplified, the ergatoids have one to 
three ocelli and their mesosomal morphology is intermediate 
between that of workers and the mesosoma of queens or males 
(the winged sexuals need space and special structure for the 
flight muscles). Bolton (207, p.105) provides a good descrip-
tion of the morphology of worker–queen intercastes (called 
here ergatoid queens) along the continuum from worker-like 
to notably queen-like. Ergatoid and alate queens have a sper-
matheca, which is lacking in workers. Moreover, whereas 
workers have only four ovarioles, ergatoid queens of T. vitien-
sis have 10-24 (Oettler & Heinze 2009). Ergatoid males share 
the basic morphological syndrome with ergatoid females, as 
noted by Pech & Bezděk (2016), who were the first to report 
ergatoid males in T. vitiensis.

In the colonies studied by Pech & Bezděk (2016), ergatoid 
males seem to be present throughout the year. In contrast, 
neither we nor Oettler and Heinze (2009) found any ergatoid 
males, which implies substantial variation among colonies due 
to unknown factors. On the other hand, in the pooled nest data, 
the proportion of ergatoid females was ca. 15%. In earlier stud-
ies the proportion of ergatoid queens of T. vitiensis has varied 

Figure 3. A male of Technomyrmex vitiensis. It had a deformed 
left antenna. For further information, see text. Photo by Pekka Malinen.
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between 3.6% and 32% (Oettler & Heinze 2009, Pech & Bez-
děk 2016), and in the nests of T. brunneus colonies it has been 
on average 40% (Tsuji et al. 1991). A substantial proportion of 
ergatoid females is essential for the growth and spread of Tech-
nomyrmex colonies. Although normal nuptial flight of alate 
males and females, and subsequent dispersal of inseminated 
gynes are needed for independent founding of new colonies, er-
gatoid females take over reproduction after the original queen 
dies (Warner 2003). As colonies with ergatoid queens multiply 
by budding, establishment of new nests by groups of workers 
and ergatoid reproductives allows T. vitiensis to quickly spread 
locally over suitable habitats (Oettler & Heinze 2009). Season-
ally such colonies also produce normal alate queens and males 
(Warner 2003).

The lack or rarity of ergatoid males in the colony studied by 
Oettler & Heinze (2009) might explain the low proportion of 
ergatoid females there that were inseminated. Our sugges-
tion is stimulated by Ogata et al. (1996), who found that—in 
T. brunneus—the mismatch between the size of genitalia of 
males and females across the castes allows mating of ergatoid 
females only with ergatoid males. A similar size difference oc-
curs in    T. vitiensis, in which the genitalia of wingless males 
are smaller than those of winged males (Pech & Bezděk 2016). 
This raises an additional question: could the occurrence and 
frequency of ergatoid males correlate with the quality  of the 
environment for the species? Furthermore, if ergatoid females 
are not inseminated, their reproductive function will be ham-
pered—at the most males would be produced, which would 
affect the colony dynamics. In spite of their epithet, ergatoids 
(worker-like), they are not supposed to work—indeed, ergatoid 
queens have not been reported from outside nests, which is in 
accordance with observations on the behaviour of T. difficilis 
and T. brunneus (Warner 2003). Against this background, our 
findings of ergatoid queens among foragers, on food outside 
nests, are new, although the function of such foraging by erga-
toids is not known. 

The rapid spread of T. vitiensis to and in heated greenhouses in 
many European countries, and the many peculiarities of social 
organisation and reproduction of the species, seem to include 
interesting questions. Comparison of colonies over their known 
existence in Europe could answer part of the questions: How 
much do the colonies differ for the seasonal distribution of the 
castes? Or the production of alate males and females? What is 
the role of unmated ergatoid females versus mated ones, in the 
production of various castes? Could the frequency of ergatoid 
males in the colony be used as a measure of quality of the col-
ony’s environment? Could Technomyrmex through competition 
with some other invasive ants help to control them? Indeed, in 
the Helsinki Zoo the numbers of Monomorium pharaonis may 
have declined after the invasion of T. vitiensis, although the 
relations between the two species there have not been studied  
(V. Vepsäläinen, pers. observation). And of course, the perma-
nent question actual with all pest species: can an effective but 
environmentally friendly means be found to eradicate colonies 
of T. vitiensis from where they are not welcome?
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ergatandria (Forel, 1893)—the status of the species in Finland 
is in need of revision. 

Table 1. Number of individuals in castes found in Technomyrmex vitiensis, documented by samples. Nest1-Nest2 were collected 
in March 2017, Nest3-Nest4 in November 2017, Foragers1 in November 2017, and Foragers2-Foragers3 in March 2018. Ergatoid 
queen percentages (%) were calculated from combined worker and ergatoid queen samples. Weighted means (x̄) are given for the 
percentages of ergatoid queens in nest vs forager samples (on row “Total”)
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Sample Worker Ergatoid queen Alate queen Dealate queen Ergatoid male Male Total Ergatoid queen  

% (nests)

Ergatoid queen  

% (foragers)

Nest1 842 161 0 2 0 0 1005 16.0 —

Nest2 1341 231 0 6 0 0 1578 14.7 —

Nest3 64 16 0 0 0 10 90 20.0 —

Nest4 20 4 0 0 0 3 27 16.7 —

Foragers1 24 0 0 0 0 0 24 — 0.0

Foragers2 102 2 0 0 0 0 104 — 1.9

Foragers3 96 3 1 0 0 0 100 — 3.0

Total 2489 417 1 8 0 13 2928 x̄ = 15.4 x̄ = 2.2
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