
Isokimalainen (B. magnus)

Mantukimalaisen kaltaiset

Mantukimalainen (B. lucorum)         

Sorokimalainen (B. soroeensis) 

Kontukimalainen (B. terrestris) - TULOKASLAJI 

Kangaskimalainen (B. cryptarum)
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Valokuvat: www.artsdatabanken.no

Piirroskuvat:  www.artdata.slu.se

Kartat: www.laji.fi

- Yleinen (Lapissa harvinainen)

- Koiraalla vaaleat naamakarvat.

- Kuningattarella keltainen kaulus 

ulottuu hieman siiven tyven 

alapuolelle.

- P-Suomessa edellistä yleisempi, 

etelässä vähälukuinen.

- Koiraalla tummat naamakarvat.

- Kuningattarella keltainen kaulus 

kyljissä epäselvästi rajautunut.

- Harvinainen.

- Koiraalla vaaleat naamakarvat.

- Kuningattarella keltainen kaulus 

ulottuu pitkälle siiven tyven alle. 

- Yleinen.

- Keskimäärin ryhmän muita lajeja 

pienempi.

- Takaruumiin keltainen karvavyö 

yleensä keskeltä katkennut.

- Takaruumiin karvoitus harvempaa 

kuin ryhmän muilla lajeilla.

- Suosii erityisesti kellokasvien 

kukkia.

- Yleinen pk-seudulla ja etelän muilla 

kaupunkialueilla.

- Keskimäärin ryhmän lajeista suurin. 

- Kaulus ja takaruumiin 2. selkäkilpi 

ruskeankeltaiset, haalistuneina 

vaaleammat.

- Koiraalla tummat naamakarvat. 

- Nopeasti runsastuva laji.

Pitkäsiipikimalainen (B. sporadicus) 

- Pohjoisessa yleinen, etelässä 

vähälukuinen.

- Takaruumiin tyvi keltakarvainen.

- Tarhakimalaiseen verrattuna 

keskiruumiin takaosassa 

vähemmän keltaista karvoitusta.

- Siivet yleensä ruskehtavat.

- Suosii mm. horsman kukkia.

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artdata.slu.se/
http://www.laji.fi/


Loiskimalaisten ryhmä

Mantuloiskimalainen (B. bohemicus)

Pensasloiskimalainen (B. sylvestris)   

Kartanoloiskimalainen (B. norvegicus) 

Kanervaloiskimalainen (B. flavidus)
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Valokuvat: www.artsdatabanken.no

Piirroskuvat:  www.artdata.slu.se

Kartat: www.laji.fi

- Melko harvinainen.

- Takaruumiin kärjen karvoitus keltaista 

ja naaraalla harvaa.

- Keskiruumiin takaosa keltakarvainen.

Peltoloiskimalainen (B. campestris)

- Lapissa runsas, etelässä niukka.

- Naaraan viimeinen vatsakilpi ulottuu 

viimeistä selkäkilpeä ulommaksi.

- Koiraan takaruumiin kärjessä usein 

hieman punertavaa karvoitusta.

- Takaruumiin vaalea karvoitus keltaista 

molemmilla sukupuolilla.

- Melko vähälukuinen. 

- Naaraan viimeinen vatsakilpi ulottuu 

viimeistä selkäkilpeä ulommaksi.

- Koiraan takaruumiin kärjessä usein 

hieman punertavaa karvoitusta.

- Koiraan takaruumiin vaalea karvoitus 

valkoista.

- Naaraat vähälukuisia, koiraat runsaita 

loppukesällä.

- Naaraan viimeinen vatsakilpi ulottuu 

viimeistä selkäkilpeä ulommaksi.

- Koiraan takaruumiin kärjessä usein 

hieman punertavaa karvoitusta.

- Koiraan takaruumiin vaalea karvoitus 

valkoista tai harvoin keltaista.

- Naaraat vähälukuisia, koiraat runsaita 

loppukesällä.

- Naaraan viimeinen vatsakilpi ei ulotu 

viimeistä selkäkilpeä ulommaksi.

- Takaruumiin vaalea karvoitus 

tiheämpää kuin muilla loiskimalaisilla.

- Koiraan takaruumiin kärjessä ei 

koskaan punertavaa karvoitusta.

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artdata.slu.se/
http://www.laji.fi/


Kivikkokimalaisen kaltaiset

Kivikkokimalainen (B. lapidarius)       

Mustakimalainen (B. ruderarius)        

Valokuvat: www.artsdatabanken.no

Piirroskuvat:  www.artdata.slu.se

Kartat: www.laji.fi

- Yleinen .
- Naaraan vasukarvat mustat ja 
takaruumiin kärki kirkkaan punainen.
- Kuningatar isokokoinen, työläiset 
huomattavasti pienempiä.
- Koiraan kaulus yleensä osaksi 
keltakarvainen.

- Melko yleinen.

- Naaraan vasukarvat punertavat, 

takaruumiin kärki kellan-

punainen.

- Kuningatar pienempi kuin 

kivikkokimalaisella.

- Koiraan karvoitus harmahtavaa, 

keskiruumiin keskiosa musta ja 

takaruumiin kärki punertava, 

muistuttaa erityisesti kivikkolois-

kimalaista.

- Melko vähälukuinen. 

- Naaraalla hyvin tummat siivet,   

kaulus yleensä keltakarvainen.

- Koiras muistuttaa mustakimalaisen 

koirasta, mutta takasääri kapeampi 

ja tiheäkarvaisempi, ja tuntosarven 

jaokkeet lyhyemmät ja suoremmat.

Kivikkoloiskimalainen (B. rupestris)

Pensaskimalainen (B. pratorum)   

- Yleinen koko maassa.

- Takaruumiissa joskus kellertävä 

karvavyö.

- Koiraan voi sekoittaa 

kivikkokimalaiseen, jolla keltainen 

kaulus kapeampi ja ruumiin muoto 

pitkänomaisempi.

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artdata.slu.se/
http://www.laji.fi/


Kartanokimalaisen kaltaiset

Peltokimalainen (B. pascuorum) 

Kartanokimalainen (B. hypnorum)   

Korpikimalainen (B. cingulatus)V
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Valokuvat: www.artsdatabanken.no

Piirroskuvat:  www.artdata.slu.se

Kartat: www.laji.fi

- Yleinen koko maassa.

- Keskiruumis kokonaan ruskea-

karvainen.

- Koiraalla myös takaruumiin tyvi 

usein laajalti ruskeakarvainen.

- Melko harvinainen, pohjoinen laji.

- Keskiruumiin keskiosassa usein 

mustaa karvoitusta.

Peltokimalaisen kaltaiset

- Yleinen koko maassa.

- SW-Suomessa kyljet usein vaalea-

karvaiset, jolloin sekoitettavissa 

juhannuskimalaiseen.

- Takaruumiin ruskea karvoitus ei 

vaaleampaa kuin keskiruumiissa.

- Kuluneena voi olla vaikea erottaa 

kartanokimalaisesta.

- Runsastuva Kaakkois-Suomen laji.

- Takaruumis tyveltä ruskeakarvainen, 

kärjestä musta-valkoraidallinen.

- Nopea lentäjä.

Kaakonkimalainen (B. schrencki)

Juhannuskimalainen (B. humilis)

- Taantuva Lounais-Suomen laji.

- Muistuttaa peltokimalaista, mutta kyljet 

vaaleakarvaiset.

- Takaruumiissa vaalean- ja 

tummanruskean karvoituksen 

muodostamia raitoja.

- Runsaskukkaisilla niityillä ja kedoilla.

- Nopea lentäjä.

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artdata.slu.se/
http://www.laji.fi/


Kanervakimalainen (B. jonellus)        

Tarhakimalainen (B. hortorum)   

Tarhakimalaisen kaltaiset

Valokuvat: www.artsdatabanken.no, paitsi maakimalainen (Steven Falk & Hyönteisfoorumi) 

Piirroskuvat:  www.artdata.slu.se

Kartat: www.laji.fi

- Yleinen koko maassa.

- Keskiselkä keltakarvainen, keskellä 

musta poikkivyö, takaruumiin tyvi 

keltakarvainen.

- Pää hyvin pitkänomainen ja kieli pitkä.

- Suosii syväteriöisiä kukkia, kuten 

apiloita, ukonhattuja ja ailakkeja.

- Yleinen pohjoisessa, etelässä 

paikoittainen ja vähälukuinen.

- Tarhakimalaiseen verrattuna kooltaan 

pienempi ja pää lyhyempi.

- Naaraan naaman karvoitus tummaa.

- Suosii varpukasveja ja horsmaa.

Maakimalainen (B. subterraneus) 

- Kaakkois-Suomessa melko yleinen, 

runsastuva laji.

- Muistuttaa kanervakimalaista, mutta 

naaman karvoitus naaraalla vaaleaa ja 

takaruumiin vaalea karvoitus 

epäselvästi rajautunutta.

Uralinkimalainen (B. semenoviellus)

- Pääkaupunkiseudulla yleinen, muualla 

Etelä-Suomessakin vähälukuinen.

- Keskiruumiin kaulus ja takaosa 

ruskeankeltaiset tai tummanruskeat.

- Karvoitus lyhyttä.

- Takaruumiin kärjen karvoitus valkoista 

tai ruskeaa, epäselvästi rajautunutta.

- Suosii erityisesti apiloiden kukkia.

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artdata.slu.se/
http://www.laji.fi/


Hevoskimalaisen kaltaiset

Kirjokimalainen (B. distinguendus) 

Hevoskimalainen (B. veteranus) 

Valokuvat: www.artsdatabanken.no, www.laji.fi

Piirroskuvat:  www.artdata.slu.se

Kartat: www.laji.fi

- Melko harvinainen, runsain SE- ja 

SW-Suomessa.

- Muistuttaa hevoskimalaista, mutta 

takaruumiin kärkikarvoitus punertava.

- Nopea lentäjä.

- Korkea lentoääni.

Ketokimalainen (B. sylvarum)

- Melko yleinen.

- Keskiruumiissa musta karvavyö, 

muuten kellertävänharmaa.

- Takaruumiissa usein mustia raitoja.

- Sekoitettavissa lähinnä kirjo- ja 

ketokimalaiseen.

- Melko harvinainen.

- Keskiruumiissa musta karvavyö, 

muuten kellertävä.

- Sekoitettavissa lähinnä 

hevoskimalaiseen.

- Suosii apiloiden kukkia.

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.laji.fi/
http://www.artdata.slu.se/
http://www.laji.fi/

