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PexrlRrNoN, A. & TrnÄs, L 1977: Suomen kimalaisista ja loiskimalaisista.
(On Finnish bumblebees and cuckoo bumblebees (Apidae)). 

- 
Luonnon

Tutkija Bl: l-24.
A review is presented of the biology and distribution of Finnish bumblebees

(Bombus spp.) and cuckoo bu¡nbløbøes (Psíthyrøs spp.). The life-cycle of the
colony, the enemies, food plants, and economic importance of the bumblebees
a¡e discussed. Ways of domesticating bumblebees are also presented. Descrip-
tions of ühe species and keys to the identification of the males and females are
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Kukista mettä ja siitepölyä keräävien ki-
malaisten (Bombus) merkitys kasvien pölyt-
täjinä on sangen suuri, sillä kimalaisten pöly-
tyskohteisiin kuuluvat mm. metsä- ja puutar-
hamarjat, omenapuut sekä puna-apila. Kui-
tenkin maamme kimalaisten ja varsinkin nii-
den pesäloisina elävien loiskimalaisten (Psit-
hyrus) elintavoista on vain vähän suomen-
kielisiä tietoja: lajinmäärityksissä ovat ainoi-
na oppaina S¡rrr,snncin (1902) ja Er-rvrxcin
(1960 a, 1964) kirjoitukset ja lajien biologian
kuvaukset rajoittuvat hyönteisiä käsittelevien
yleisteosten sivuille muutamia puna-apilan
pölytystä koskettelevia julkaisuja (Pon¡erer-
rro 1938, KoncrvraN 1938, VÄn¡ 1960) lu-
kuunottamatta. Tässä kirjoituksessa selostam-
me Suomen kimalaisten elintafoja sekä esi-

tämme meikäläisten kimalais- ja loiskimalais-
lajien määrityskaavat ja lajinkuvaukset Ie-
vinneisyystietoineen.

Kimala"isten elintapojen tutkimuksen uran-
uurtaja, Charles Darwin, pohdiskeli jo 1870-

luvulla kimalaisten merkitystä kasvien pölyt-
täjinä. Darwinin jälkeen monet muut englan-
tilaiset ova.t tehneet tärkeitä kimalaistravain-

toja ja seuraava elintapo¡jen kuvaus perustuu
pääosin Sr.eor¡¡in (1912), FnBB & Burmnin
(1959) ja Ar.ronoin (1975) tie,to,ihin suoma-
laisilla tutkimuksilla (esim. Hur-rroweN
1928, SrrvoNrN 1942, Ver.rB 1948, 1955) ja
kirjoittajien o,milla havainnoilla täydennettyi-
nà.

Pesän perustaminen

Kimalaisyhteiskunnassa on hedelmöitetyisrä
munista syntyneitä, kromosomistoltaan diploi-
disia naaraita ja hedelmöittämättömistä mu-
nista syntyneitä haploidisia koiraita.. Suuri-
kokoisimmat îaaraat ovat parittelevia, lisään-
tymiskykyisiä kuningattaria, mutta valtaosal-
taan pesän n.aaÍa,at ovat lisääntyniskyvyttö-
miä työläisiä; ne ovat pienempiä kuin kunin-
gattaret. Joskus (esimerkiksi kuningattaren
kuoltua) kookkaat työläiset voivat munia,
jolloin syntyy vain koiraita.

Hedelmöitynee't kuninga"ttaret hakeutuvat
loppukesällä talvehtimaan maahan tai sam-
malikkoo,n; samassa talvehtimispaikassa saat-
taa oIIa kymmeniä kuningattaria. Keväällä
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Kansi. Mantukimalaiskoiras (Bombus lucorum) pelto-ohdakikeen
kukassa. Foto: Antti Pekkarinen.
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kimalaiset heräävät Srrvosnu (19+2) mukaan
silloin, kun nollapisteen ylittymisestä on kulu-
nut vähintään kolme viikkoa ja lisäksi on saa-

vutettu +4"C keskilämpötila. Näin ollen
Etelä-Suomessa ensimmäiset kimalaiset näyt-
täytyvàt huhtikuun puolivälissä, Keski-Suo-

messa toukokuun alussa ja Lapissa toukokuun
lopussa. Lajikohtaiset erot ovat kuitenkin
suuret, esimerkiksi eteläsuomalaisten kima-
laisten heräämisajankohdat ovat:

huhtikuun loppu toukokuun alku

B. hortorum
B. jonellus
B. pascuorum
B. ruderarius
B. ueteranus

toukokuun loppu

ß. consobrinus
B. distinguendus
B. h.utniLís
B. soroeensis
B. subterraneus

Loiskimalaiset kömpivät talvehtimispaikois-

taa:n vasta toukokuun puolivälissä.

Keväinen ruoka on kuningattarille hyvin

tàrkeàä, sillä munarauhasten kasvu edellyttää

siitepölystä saatavaa valkuaispitoista ravin-

toa. Tällöin kuningattarien paino lisääntyy

melkoisesti. Pari-kolme viikkoa heräämisen

jälkeen alkaa pesäpaikan etsintä: kuningatta-

ret lentelevät lähellä maanpintaa ojanpenke-

reillä ja metsänreunoissa sekä puiden ja ra-

kennusten kolojen ympärillä. Sopivan paikan

löytämiseen saa:tta;l kulua viikkokausia.

IJseimmat kimalaiset rakentavat yhteiskun-

tansa vanhaan hiiren taí myyràn pesäkoloon,

jossa o,n valmiina heiniä tai lehtiä ja sam-

malia, mutta kartanokimalaisen pesä on ta-

Ion seinätäytteissä tai linnunpöntössä (sa-

moista paikoista vo,i löytää mantukimalaisen-

kin pesän). Kimalaisten pesänrakennus voi

keskeyttää lintujen haudonnan tai poikasten
hoidon. Kivikko- ja mantukimalaisen pesään
johtaa vähintään puolen metrin käytävä, sen

sijaan pelto- ja mustakimalaiset ra.kentavat

pesäkammionsa lähelle maan pintaa.
Kuningatar kokoaa valmiin pesäka,mmion

keskelle siitepölypallosen, jonka päälle se mu-
nii ensimmäiset munat ja peittàà ne erittä-
mällään vah:alla. Käytäväaukon viereen ku-
ningatar tekee vahasta 2 x 2 x 2 crn suurui-
sen mesikupin. Neljän-viiden päivän kulut-
tua kuoriutuvart vaaleat jalatto,mat tou,kat,
jotka jààvàt munion tapaan näkymättömiin
vahakerroksen alle (kuva 1). Toukat syövät

siitepölyä ja lisäksi kuningatar voi tarjota niil-
le meden ja siitepölyn sekoitusta pienen reiän
kautta. Toukat koteloituvat vajaa kaksi viik-
koa muninnan jälkeen ja ensimmäiset työläi-
set ryömivät esiin viikon kuluttua koteloitu-
misesta; tosin,epäsuotuisat ilmat sa,a,ttava:t v e-

nyttàà kokonaiskehitysajan kuukaudeksi. Ta-
vallisimpien lajien keskimääräiset kehitysajat
(vrk) ovatVer.rnn (1955) mukaan:

B. hortorun 17

B. hyþnorum 17

B.Iapidarius 2l
B. Iucorum 22
B. þratorum 23
B. þascuorum 29

Vastasyntyneet työläiset viettävät muutaman
päivän pesässä, jotta märkä, harmaa turkki
kuivuisi ja saisi ìuontee'nomaisen värinsä.

Useiden lajien ensimmä,iset, kuningattaren
yksinään ruokkimat työläiset ovat pienempiä
kuin seuraavien polvien yksilöt, joiden saàrna

ravinto on aiemmin syntyneiden työläisten

hankkimaa.
SL¡rouw (1912) jakaa kimalaiset siitepölyn

varastointitavan mukaan siitepölynsäilöjiin
(>>pollen-storers>) ja taskuntekijöihin (>poc-

ket-makers>>), joista edelliset keräävät pöly-
kuormat hylättyihin ko.telokoppiin ja isoihin

vahakennoihin toukka.kennojen keskelle, kun

taas jälkimmäiset valmistavat toukkarykel-

Kuva 1. Kimalaispesän poikki-
leikkaus ( u) sekä munien,
toulckien ja koteloiden kehi.tys
kaavamaisesti. Ensimmäiset
touka,t kuoriutuvat siitepöly-
pallosen päällä (b). Toukat
,koteloituvat ja samaan aikaan
uudet munat kehittyvät toises-
sa vahakennossa (c). Kunin-
gaTar jaftkaa munimista uusiin
edellis¡en yläpuolella sijaitse-
viin kennoihin ja vanhat kote-
lokennot jäävät mesi- ja siite-
pölyvarastoiksi (d). Kuvat on
piirretty Sr,¡o¡rtin (1912) mu-
kaan.

a

c
mien keskelle pieniä vahataskuja, joihin ne

sijoittavat siitepölypallot. Siitepölynsäilöjiä
(esim. mantu-, kivikko-, pensas- ja kartanoki-
malaiset) pidetään kehittyneempinä, koska ne

mehiläisten tapaan ruokkivat toukkiaan ok-
sentamalla siitepölyn ja meden sekoitusta näi-
den viereen, kun taas taskuntekijöiden (esim.

tarha-, pelto-, kirjo- ja hevoskimalaiset) tou-
kat saavat itse ottaa ravintonsa siitepölymas-
sasta kuten erakkomehiläistoukat.

Yhteiskunnan kukoistusaika

Kþalaistyöläisen ensimmäinen retki pesän

ulkopuolelle on suunnistautumismatka. Noin
puolet työläisistä, tavallisesti pienimmät, jää-

vät lähes koko elinajakseen sisätöihin ruok-
kimaan toukkia, siivoamaan pesää ja ylläpitä-
mään vakiolämpötilaa ja -kosteutta.

Kimalaiset keräävät meden mesimahaan
(kupuun), jo'nka ne tyhjentäväi pesässä me-
siastiaan. Siitepölyn ne keräävät takajalkojen
pölyvasuihin: säärten ulkosivu on keskeltä

kovera ja sileäpintainen, mutta reunoilla on
pitkiä, tankeita karwoja. Ta"kasäären kärki-
puolella oleva ylin nilkkajaoke taas on kaut-
taaltaan tiheäkarvaine,n >>harja>>, jo'nka ylä-
päässä o,n sormimainen korvake. Kukkaan
tunkeutuvan kimalaisen selkään tai va'tsapuo-
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d
lelle takertuu siitepölyä, jonka kimala"inen

koostuttaa medellä ja keña nilkkajaokkeen
sisäpinnalle ja edelleeen toisen jalan säären

alanurkassa olevan >>kamman>> avulla pöly-
vasun alapäähän. Jalan oietessa korvake työn-
tää siitepölypallon ylöspäin, minkä takia pö-
Iykuorma alkaa kasvunsa aina vasun alapääs-

tä. Loiskimalaiset eivät kerää siitepölyà ja
niiden säärten ulkosivu on kupera ja kawai-
nen (kuva 2).

Kimalaispesän lämpötila ja suhteellinen
kosteus pysywät koko kesän melkein vakioina.
II¡ssnrnorin (1960) mukaan runsasyksilöis-

ten lajien pesälämpötila on yle,ensä korkeampi
kuin niukkayksilöisten lajien :

oc
27.0-30.0
25.5-28.5
26.5-29.0

23.0
23.5
,r^

Yksilömäärien mukaan samankin lajin eri pe-
sien välillä voi olla huomattavia eroja. Pesän

lämpötilavaihtelut ovat suurimmillaan ke-
vàà11ä, mutta työläismäärän ollessa runsaim-
millaan viikottainen vaihtelu on enintään 6-
7oC. Syyskesältätlämpötila alenee ja alkaa
seurata ulkoilman awoja työläisten kuollessa.

b

B.
B.
B.
B. rufnþrato

B. tenestris
B.lapidarius
B. hyþnorum
B. lucorum
B. þratorum
B. soroeensis
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kailevat pesâssä, mutta lähde'ttyaän ulos kah-

den-neljän päivän ikäisinä ne hakevat ravin-
tonsa kukista ja etsiytyvät yöksi kasvien suo-

jaan palaamatta enàà pesään. Mielenkiintoi-
nen piire kimalais- ja loiskimalaiskoiraiden

elämässä on mo,nien lajien reittilento: koiraat
Ientävät päivästä toiseen tiettyjen hajumerk-
kien ohjaamina lähes pysyvää yrnpyrärataø".

Reitin pituus on 200-300 m ja sen varrel-
la on 5-15 m välein paikkoja, jotka koiras

on merkinnyt tuoksullaan. Merkintä tapahtuu
aikaisin aa.mulla ja koiras lentää usein samaa

reittiä iltaan asti, jolloin päivämatkaksi voi
tulla yli 50 km. Eri koiraiden reitit voivat
mennä osittain päällekkäin ja saman koiraan
reitti voi muuttua hieman perättäisinä päivi-
nä. Ruotsalainen tu tkimusryhmä ( ks. Kur,r-n rv -

nrnc 1956, 1973) on analysoinut mandibelien
'tyvirauhasissa syntyvää tuoksuainetta ja to-
dennut sen lajispesifiseksi. Kivikkokimalais-
koiraat lentelevät puiden latvojen tasolla,

pelto- ja pensaskimalaisten reittilento tapah-
tuu parin metrin korkeudella ja kartanokima-
lainen pysyttelee aivan maanpinnassa. Lois-

kimalaisten tuoksupaikat ovat laaja-alaisem-

pia, murta. muuten lentokäyttäytyminen o,n

samanlaista kuin kimalaisten. Reittilennon
tarkoituksena on löytää parittelemattomia ku-

ningattaria, jotka on helpompi "pyydystää"
säänpöllisillä lennoilla kuin satunnaisilla et-

siskelyillä.
Kuningattaret syntyvät heinäkuun lopulla,

mutta lentävät yleensä vasta elokuussa. Aluk-
si ne työskentelevät pesässä samoin kuin työ-

läiset. Parittelu tapahtuu tavallisesti ulkona
kukalla tai puunoksalla, joskus myös pesässä,

ja se saattaa kestää pari tuntta. Parittelun
jälkeen kuningattaret juovat mesimahansa

täyteen ja alkavat etsiä talvehtimispaikkaa,
jonka löydettyäàn ne lähtevät lopullisesti pe-

sästä. Curwnunin (1954) mukaan kaikki ke-

väällä lentävät, siis talvehtineet kuningattaret
ovat paritelleita.

Tropiikin kimalaisyhteiskunnat ovat ympä-

rivuo'tisia, ja niin kuningattaret kuin koiraat-
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kin oleskelevat pesissä epäsuotuisina aikoina,
meillä sen sijaan talvi katkaisee yhteiskun-

nan kehityksen ja ainoastaan kuningattaret
talvehtivat. Kesän aikana syntry useita työ-

läispolvia, mutta koiraita ja uusia kuningat-
taria vain loppukesällä. Mnronr-rin (1968)
ja Douclesin (1973) mukaan kanervakima-

laisella on kuitenkin kaksi sukupolvea kesäs-

sä, sillä koiraat ja uudet kuningattaret len-

televät jo heinäkuun alussa ja pian niiden il-
mestymisen jälkeen aiemmin lähes romahta-
nut työläiskanta nousee uuteen huippuun.
Etuna on tällöin se, että syyskesällä ei tar-
vitse kilpailla siitepölystä siinä määrin kuin
keskikesällä. Myös pensaskimalaisella on ar-

veltu olevan kaksi sukupolvea kesässä (Al-
rono 1975).

Viholliset ja loiset

Kimalaisyhteiskunnalla on monia viholli-
sia, jotka tunkeutuvat pesään munien, touk-
kien ja koteloiden, joskus myös meden ja sii-

tepölyn houkuttelemina. Aikuisillakin on lu-
kuisia ahdistelijoita sekä pesässä että pesän

ulkopuolella, Pouvnnnu on äskettäin (1973,

1974) julkaissut kimalaisten vihollisista ja loi-
sista seikkaperäisen esityksen, joka täydentää

aikaisempia Sr¡.onNin (1912) ja Fnnn &
Burr,rnin ( 1959) havaintoja.

Tavallisirnpia kimalaispesien ryöstäjiä ovat pik-
kujyrsijät, máyràt ja ketut, jotka. kaivautuvat pe-

sän kimppuun käytävää pitkin tai raapivat syrjään
päällä olevan maan. CuMsBnin (1949) a¡vion mu-
kaan nisäkkäät saaltavàt ryöstää viideso,san kirna.-

laispesistä. Työläiset ja kuningatar puolustavat pe-

sää pistojen ar,r-rlla eivätkä ne menetä henkeään
pistäessään; toisin kuin mehiläisillä kimalaisen

myrkklpiiki'ssä ei ole harittavia sukasia ja se voi
vetää piikin vaurioitta pois nisäkkään ihosta, Kos-
ka myrkkypiikki vastaa synnyltään munanasetinta,
koiraat eivät pistä.

Mehiläishaukka (Pernis aþiuorus) saaLtaa kai-
vaa esiin kimalaisipesiä ja syödä niiden asukkaita,

lepinkäiset (Lanius spp.) taas plrydystävät pelloilla
Ienteleviä kimalaisia ja seivästävät saaliinsa oksan-
piikkeihin. Myös talitiaiset (Parus major) voivat
syödä kimalaisia. Eräät petokärpäset (Asilidae) ot-

cba

Kuva 2. Mantukimalaisen va-
sernman ta,kajalan sääri ja nilk-
ka sisäpu,olelta (a) ja ulkopuo-
lelta (b) sekä mantuloi'skima-
laisen takajalan sääri ja nilkka
ulkopuolel,ta (c), Kimalainen
kerää siitopölyn takajalan pö-
lyvasuun. Harjaan kertynyt sii-
tepöly takertrl,u kampaan kun
kimalainen työntää toisen ta-
kajalkansa säären ja nilkan ty-
vijaolckeen välistä (d). Jalan
oietessa korvaike työntää uuden
pallosen ylöspäin (e) ja pöly-
vasun alapäähän muodostuu
yhä kasvava siitepölymöykl<y
(f).

lt
e

\

\','
d

Vuorokautisminimi on aina yöllä. Aurinkoi-
sissa paikoissa pesän lämpötila saattaa olla
lähes 40oC. Kimalaiset tuottavat lämpöä is-

tumalla tiiviisti hengittäen'toukkaryhmien
keskellä tai juokse,malla kiivaasti ympäri pe-

sää siipilihaksiaan värisyttäen. Liikalämmön
ne saavat poistumaan joko siivillä leyhyttä-

mällä tai avaarr'allù seiniin tuuletusaukkoja.

Pesän suhteellinen kosteus on melkein koko

yhteiskuntaelämän ajan 60-70 /o.
Suurimmasta tunnetusta kimalaisyhteiskun-

nasta (meksikolainen B. medius -pesä) on

Iöytynyt peräti 2 183 työläistä, mutta rneillä
kookkaimmissa mantu- ja kivikkokimalais-
pesissä on korkeintaan 200-300 työläistä.

Myös peltokimalaisen pesässä voi olla 200 yk-

silöä. Lapin lyhyt kesä rajoittaa yhteiskuntien

kasvua eikä millään lajilla ole edes sadan työ-

Iäisen pesiä. Pohjoisessa vähenevät nimen

omaan työläiset, koiraita ja kuningattaria o,n

yhtä paljon kuin etelän lajeilla.

Ai,kuiset työläiset eläv àt tav ùlisesti kolme-

t
viisi viikkoa, vahvimmat jopa kaksi kuukaut-
ta. Pesässä pysyttelevät yksilöt elävät keski-

määrin kauemmin kuin ravinnonhakijat,
jotka joutuvat helpommin onnettomuuden
uhriksi. Koiraiden elinikä on l/z-2 kuu-
kautta ja kuningattarien suunnilleen vuosi,
josta yli puole,t kuluu'talvihorroksessa.

Koiraat ja uudet kuningattaret

Monen työläispolven jälkeen kimalaispe-
sään syntyy koiraita (heinäkuussa) ja vielä
myöhemmin uusia kuningætraria. Koiraita on
noin kaksi ke¡taa kuningattarien màärù,
minkä tarkoituksena on ilmeisesti varmistaa
niin monen kuningattaren hedelmöittyminen
kuin mahdollista. Koiraat ja työläiset ovat
toukkina ja koteloina aivan toistens'a kaltai-
set; sen sijaan tulevat kuningattaret erottuvat
jo toukkavaiheessa isompina ja kauemmin ke-

hittyvinä.
Ensimmäisinä elinpäivinään koiraat ruo-
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tava! kiinni lentäviä kimalaisia ja imevät ne kuo-
liaiksi.

Tuhoisin kimalaisloinen on kosteassa maassa elä-
và Sþhaerularia bombi -sukkulamato. Kimalaisku-
ningattarien kaivautuessa syksyllä talvehtimispaik-
koihinsa sukkulamatonaaraat tunkelrtuvat niiden
taka¡uumiisiin. Keväällä loisen sukupuolielimet kas-
vavat sentin mittaiseksi, tuhansia munia sisältär'äk-
si pus,siksi, jonka revetessä munat leviävät kima-
laisen ruumiìseen ja niistä kuot'iutuvat toukat vael-
tavat eri elimiin. Kimalaisen sukupuolielimet eivät
kehity ja uhri lentelee ympäriinsä ryhtymättä pe-
sän tekoon. Lopulta se palaa talvehtimispaikkaan-
sa kuolemaan. Sukkulamadot siirLyvät maahan, ja
koska kimalaiset voivat käyttää samoja talvehtimis-
paikkoja vuodesta toiseen, syksyllä on helppo ìöy-
tää uusi uhri. CuMsnnin (1949) mtkaan 60 /o
kimalaiskuningattarista saattaa saada S phaerttlarla
bombi -loisen, Sru¡¡ & Lor¡u¡.n (1972) havaitsi-
vat loisittujen yksilöiden osuudel olevan lajin mu-
kaan 12-30 /o ja Povvxønu (1974) peräti 35-
e0 %.

Alkueläimiin kuuluva kimalaisnosema (Nosema
bombi) ellàà kimalaisen ruuansulatuskanavassa ja.

malpighinputkissa tappaen monia työläisiä, sen si-
jaan kuningattaret jäävät yleensä eloon. Kimalais-
nosema pääsee uuteen yhteiskuntaan ainakin tal-
vehtineen kuningattaren mukana, mutta muuten
loisen leviäminen on selvittämättä. Talvehtivissa
kuningattarissa loisii myös tappipunkkeja (Tarso-
noemus spp.), jotka siirtyvät yksilöstä toiseen hen-
gitysaukkojen kautta. Nuijakär,pästen (C onoþidae)
rlaaraat odottavaL kukilla käyviä kimalaistyöläisiä,
hyökkâävät ilmassa uhrin kimppuun ja munivat ki-
malaisen takamumiiseen. Kehittyvä toukka syö uh-
rin kudoksia, mutta kimalainen pystyy jonkin ai-
kaa jatkamaan ravinnonkeruumatko:iaan. Kimalais-
toukissa loisivat Brachycotna-svun Ioiskänpäset,
joita on Suomessa kaksi lajia. Kärpäsnaa-ras tun-
keutuu kimalaispesään ja "munii" kennoihin elä-
vät toukkansa, jotka ryhtyvät syömään uhria sen

ollessa kookkairnmillaan eli juuri koteloitumassa.
Ikävä kimalaispesien vihollinen on pesäkoisa
(Aþhomia sociella), jonka toukat hakeutuvat kima-
laiskennoihin ja syövät joskus myös toukkia ja korte-

loita. Koteloituessaan koisatoukat kehräävät ken-
nonjätteiden päälle valtavat määrät seittilankaa,
eikä pesän varsinaisille asukkaille jää lopuksi lain-
kaan tilaa, joten pesä on pakko hylätä.

Varsinaisten sisä- ja pesäloisten lisäksi kirnalais-
yhteiskunnassa elää myös harmittomia pesá.- ja ruo-
kavie¡aita. Pieniä, ruskeita Parasitus-punkkeja nä-
kee keväisin pesää etsivien kuningattarien turkeis-
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sa. Kuningattaren mukana punkit pääswät syö-
mään siitepölyjätteitä ja muita roskia. Ravintovie-
raita ovat rrryös k'mala"'svieraiden (Volucella, Sto-
messa kolme lajia) toukat. Kimalaisvieraista var-
sinkin Z. bombylans muis,tuttaa sekä ulko¡äöltään
että lentotavaltaan ja -ääneltään kimalaisia ja mat-
kinta saa ilmeisesti monet viholliset jättämään kär-
päsen ranhaan. Monilajisen Fannia-suvûn kärpäs-
toukat elävät niin ikään kimalaispesien jätteistä.
Pienet ruskeat Attteroþhagus-kovakuoriaiset oleske-
levat sekä aikuisina että toukkina kimalaispesissä.
Keväisin aikuiset odottavat kukilla kimalaisia ja
erakkomehiläisiä, tarrautuvat tiukasti pistiäisen jal-
kaan, kieleen tai tuntosar.veen ja matkaavat sitten
ilmaiskyydillä pesään, jossa kuoriaiseL parittelevat
ja mnnivat.

Aivan oman tyyppisiä pesäloisia ovat lois-
kimalaiset: ne mu,nivat kimalaiskennoihin
munansa, joista kehittyvien toukkien ja kote-
loiden hoito jää kimalaistyöläisten huoleksi.
Kullakin lajilla on oma.t pesäisäntänsä (ks.

lajikuvaukset), Loiskimalaisnaaras alkaa -ilmeisesti hajun perusteella - etsiä kimalais-
pesiä toukokuun lopulla. Pesän löydettyään
se tunkeutuu sisälle, ûlutta varsinkin runsas-
yksilöisissä yhteisku,nnissa vastaanotto voi ol-
la varsin "pisteliäs" työläisten hyökätessä kut-
sumattoman vieraan kimppuun. Loiskimalai-
sen \/ahva kitiinipeite estää kuitenkin pahem-
mat vauriot) ja kun niiden oma pistämiskyky
on hyvä ja myrkky vahvempaa, tunkeutuja
jää useimmiten eloon. Joskus loiskimalaiseen
suhtaudutaan välinpitämättömästi ja se voi
elää ilman merkittävämpiä yhteenottoja ki-
malaiskuningattaren kanssa yhte.iskunnan
kuolemaan asti.

Monesti loiskimalaisnaaras varmistaa jälke-
läistensä hyvän hoidon syömällä kimalaisen
munat ja tappa.malla joskus toukatkin. Lois-
kimalaiskoiraat kuoriutuvat ensin (heinäkuun
Iopulla) ja lähtevät pesästä reittilennoilleen,
rraaraat saapuvat kukille viikko pari myöhem-
min ja hakeutuvat pariteltuaan samanta.pai-
siin talvehtimispaikkoihin kuin kimalaisku-
ningattaret.

Varsinkin keväällä kimalaisyhteiskuntaan
saattaa tunkeutua myös saman tai lähilajien

kimalaìskuni îga;ttarfa, esimerkiksi B. t err e stris

sa?lttaa ryhtyä loisimaan mantukimalaisen

pesässä tai vastaavasti kirjokimalainen maa-

kimalaisen pesässä. Lapissa tundrakimalainen
elää lähes aina jonkun sukulaislajinsa, ilmei-
sesti tunturikimalaisen pesäloisena (Rrcnenos
1973, LörnN 1973). Usein pesän varsinainen 

'

omistaja onnistuu karkoittamaan tai tappa-

maan tungettelijan, mutta joskus käy päin-

vastoin, jolloin synt)'vät työläiset hoitavat uu-

den emäntänsä jälkeläiset.

Kimalaisten kukissakäynti

Kimalaiset saavat omaksi ja toukkiensa ra-

vinnoksi tarvitsemansa meden ja siitepölyn

pääasiassa kukista, mutta etenkin lyhytkioliset
lajit nuolevat myös kirvojen erittämää mesi-

kastetta lehdiltä ja puun rungoilta. Tärkein
kukkalajin valintaan vaikuttava tekijä lienee

kimalaisen kielen pituus (Taulukko 1), sillä

kimalaiset etsivät sellaiset kukat, joiden mesi-

patsaaseen ne yltävät vaivattomasti. Siten ly-

hytkieliset lajit välttävät pitkätorvisia kukkia,
joissa kieli pitäisi venyttää äärimmilleen, ja

pitkäkieliset lajit eivät juuri käy lyhyttorvi-
sissa kukissa, koska imuasento muodos,tuisi

hankalaksi. Siitepölyn keruussa kukan ra.ken-

teella ei ole suurta merkitystä.

Kimalaiset näkevät kukat noin 2-4 rn

päästä, mutta tarkka. näkökyky on vain 20-
30 im; lähisuunnistautuminen tapahtuu tun-

tosarwien hajuaistinten avulla ja ravinnotto-

mille kukille kimalainen ei edes laskeudu

Kuva 3. Ta¡hakimalaistyöläinen puna-apilan ku-
kassa.

(Ma,NNrwc 1956). Kucrrnin (1943) mu-
kaan kimalaiset erottavat sinisen, vihreän ja
keltaisen, mutteivät punaista (sama värinero-
tuskyky kuin mehiläisillä), ja Fnr¡' &
Burlrnin (1959) mielestä myös ultraviole-
tin. Ravintokohteiden valinnassa kukan vä-

rillä ei kuitenkaan näytä olevan suurta mer-

kitystä.
Ravinnonhakumatkojen pituutta säätelee

tarjolla olevien ravintolähteiden runsaus. Sii-

tepölyä kimalaiset etsivät mahdollisimman lä-

heltä pesää, mutta medenhakumatkat saatta-

vat ulo,ttua runsaan kilometrin päähän. Ke-
ruuma-tkat kestävät parista minuutista use-

arnpaar' tuntiin, ja keskikesällä kimalaistyö-

läinen voi tehdä yli kymmenen matkaa päi-

vässä. Ravinnon etsiminen alkaa auringon

noustessa, joten Lapin kimalaiset saattàval

työskennellä kellon ympäri. Etelä-Suomessa

Taulukko 1. Eräiden kimalaislajien kielenpituudet Hur.xxos¡N (1928) mukaan

Kimalaislaji
Kuningattaret

Kielenpituus mm
Työläiset Koiraat

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Ittcorum
soroeensis
joneIIu.s
hyþnorur,'t
þrator utn
laþidarius
muscorum
ueteraitus
ruderarius
distinguendus
þascuorum
hortort¿m

B:0-11.0
11.0

9.5-1 1 0
10.0-12.0
tI .5-13.2
1 2 0-1 3.5
13.0-13.5
1 1 .0-1 3.5
L2.0-14,0
1 3.0-1 4.0
12.0-t4.5
18.0-210
1 7.0-2 1 0

7.5- 8.5
8.0- I 0

75
7 5- 8.5
B 0-10.2
B 5-10 5

10.0-10 5
9.0-11 0
9.0-11 5
9.5-1 I 0

10.0-12 0
I 3.0-1 6.0
14.0-15.0

8.5- 9.0
9 0- 9.3

90
90- 95
B 5-10.5
90 110

10 0-10.5
10.5 115
10 0-1 2.5
r10-120
10 0-12.0
16.0-18.0
18.0-19.0consobrinus
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61.9
27.3

t.ó
23
0.3

aamun hiljainen kukissakäyntitahti vilkastuu
kello kahdeksa"n tienoilla, keskipäivä on kii-
reisintä keruuaikaa ja kukissakäynti hiljenee
iltaa kohti päättyen auringonlaskun aikoihin.

Keruumatkallaan kimalainen käy yleensä
vain yhden kasvilajin kukissa, mutta ana.lysoi-

malla vasujen pölykuormia ja kerättyä mettä
'tai seuraamalla siirtl'rnistä kukasta toiseen on
havaittu, ettei kasvilajin vaihtokaan ole har-
vinaista (Taulukko 2).

Siitepölyanalyysit (Bnrew 1952, He.ssrr,nor
1960) osoittavat vilkkaampaa kasvilajivaih-
toa kuin pelkät näköhavainnot (TenÄs 1976),
keväällä (Macron 1968) taas on vähemmän
kukkivia kasveja eivätkä kimalaiset käy kuin
enintään neljällä lajilla. Kuitenkin pääosa sii-
tepölystä on useirnmiten peräisin yhdesrä Ia-
jista, joten vierailut toisissa lajeissa ovat mel-
ko satunnaisia. To,isaalta kahden hyvän ra-
vintokasvin kukkiessa samanaikaisesti kima-
Iaiset käyvät niissä yhtä useasti samallakin
keruumatkalla. Peltokimalainen näyttää vaih-
tavan kasvilajia herkimmin, sen sijaan esi-

me¡kiksi tarhakimalainen pysyttelee tiiviisti
yhdellä lajilla.

Kimalaisten kukissakäyntiä ja yleensä liik-
kumisaktiivisuutta säätelevät kukkarunsau-
den ja pesän tarpeiden ohella säätekijät, eri-
tyisesti lämpötila, kosteus ja tuuli sekä valais-
tusolot. Kimalaiset ovat karaistuneempia kuin
mehiläiset eikä esimerkiksi tihkusade tai ilta-
viileys haittaa työskentelyä paljoakaan. Päi-
vänvalo riittää pilviselläkin ilmalla ja vilk-
kaimpana aikana kukissakäynti jatkuu vielä
auringonlaskun jälkeen. LörBN (1954) on

55s %
30.6 %
11.3 %
2.7 %

osoittanut valon tärkeän merkityksen havait-
tuaan kimalaisten lopettavan lentämisen au-
ringonpimennyksen ajaksi. Arktisissa o oissa

kimalaiset ovat lentäneet pikkupakkasessa-
kin, mutta jo alle + 10oC lämpötila vähen-
tää selvásti kimalaisten kukissakäyntiä. Ke-
väällä kylmyyden sietokyky on suurempi kuin
syksyllä. KuuminE aurinkoisina keskipäivän
hetkinä kukissakäynti voi vähentyä, joskin
pesissä taw:ttaan tällöin tavallista enemmän
viilentäjiä. Loiskimalaiset reagoivat kimalai-
sia herkemmin lämpötilan muutoksiin ja il-
meisesti myös valon vähyyteen, sillä ne eivät
lennä auringonlaskun jälkeen.

Lyhyt, hiljainen sade ei mainittavasti vä-
hennä kimalaisten kukissakäyntiä, sen sijaan
rankkasateella kimalaiset suo,jautuvat pesään
tai kasvien alle, koska raskaat pisarat voivat
vahingoittaa siipiä. Pitkäaikaisen sateen jäl-
keen kukissakäynti kiihtyy ravintovarastojen
huvettua. Tavallista,kosteampina kesinä (esi-
merkiksi 1974) kimalaiskannat ovat vähälu-
kuisemmat kuin normaalioloissa. Tuuli hait-
taa kukissakäyntiä kahdella tavallal. toisaal-
'ta kasvien heiluminen vaikeuttaa kukkiin las-

keutumista ja ravinnonkeruuta, toisaalta voi-
makas'tuuli estää raskasruumiisten kimalais-
ten lennon ohjailtavuuden. Kukissakäynnin
ja lentohalukkuuden ylärajana pidetään noin
kuuden boforin (13 m/s) tuulta.

Suomessa kimalaisten ensimmäisiä ravinto-
kasveja ovat pajut, joista kimalaiset keräävät
aluksi mettä ja sitten siitepölyä. Pajun ku-
kinnan "liian" aikainen loppuminen voi häi-
ritä pahoin kimalaisyhteiskunnan kehitystä,

jos muidcn kawien kukinta ei ole vielä alka-
nut. Kesäkuun alussa kimalaiset etsivät ravin-
tonsa niittykelìukoista ja aitovirnoista sekä

myöhemmin vatuista ja niittynätkelmistä,
metsissä mustikoista ja puolukoista. Heinä-
kuussa alkava puna-apilan kukinta lisää mel-
koisesti ravinnonsaantimahdollisuuksia rrraan-

vilje'lysseuduilla, vaikkakaan kimalaise,t eivät
yleensä ole runsaimmillaan vielä silloin, kun
se puna-apilan pölytyksen lçannalta olisi suo-

tavinta. Luonnonniityillä kimalais'ten tàr-
keimmät heinäkuiset ravintokasvit ovat hii-
renvirna ja valkoapila, metsissä taas maiti-
kat. Elokuussa kimalaistyöläiset käyvät eniten
maitohorsmissa, kanervissa ja kultapiiskuissa,
koiraat puolestaan e'tsivät ohdakkeita ja put-
kikasveja. Mantukimalainen ei juuri käy pu-
na-apilassa, jos lyhyttorvisempia kukkia on

tarjolla, sen sijaan tarha- ja peltokimalainen
suosivat ennen kaikkea pitkätorvisia kasvila-
jeja. Loiskimalaisten kukissakäynti o,n alku-
kesällä vähäistä, mutta loppukesällä ne hake-
vat mettä maitohorsmis,ta, ohdakkeista, kel-
tanoista ja kultapiiskuista (TenÄs I976).

Kasvilajit, joissa kimalaiset käyvät useim-

min, vaihtelevat hieman päivän mittaan kuk-
kien aukiolon ja medentuottorytmin mu-
kaan. Esimerkiksi kangasmaitikoissa kimalai-
set käyvät vilkkaimmin aamulla, vatuissa taas

illalla.

Keinopesät

Kimalaisia on yritetty kasvattaa laboratorio-o,1ois-
sa ja keinopesissä. Kuningattarien talvisäilyfksel'lä
on pyritty turvaa,maan mahdollisim,man suuret
lr:ààtàL keväisiä pesänperustajia ja keinopesillâ on
haluttu lisätä esimerkiksi puna-apilapellolla kä¡.viä
kimalaismääriä. Keinopesäkokeiiìt aloittivat
Sr-¡¡oN (1912) Englannissa ja Lrnoneno (1912)
Tanskassa, ja myöhemmin kokeita on tehty muun
muassa Suomessa (Ver-lo 1955), Ruotsissa (Has-
sELRor 1960), lukuisissa Keski-Euroopan maissa" ja
Pohj ois-Amerikassa.

Kimalaiskuningattaria on siirrelty talvehtimaan
keino-oloissa, jotta voitaisiin varmistaa aikainen pe-
sänperustaminen (ks. Hor-ru 1966 ) . Talvehtimis-
pailkoina on käytetty kylmilleen järertyjä kasvi-
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huoneita, kylmähuoneita ja jääkaappeja, joissa ki-
'malaiset on pantu normaalia talvehtimispaikkaa
vastaaviin lehdillä ja sarnmalilla vuorattuihin puu-
laatikoihin tai paperitäytteisiin lasiputkiin. Kokeet
ovat otrleet va¡sinkin Tanskassa menestyksekkäitä,
parhaimmillaan 90 /o kuningattariste on onnistu-
nut talvehtimaan. Varhaisen pesinnán kannalta on
kuitenkin valileLravaa, että aikaisin heräävät yk-

'ilöt menehtyvät herkimmin.

I(einopesiä on ka,hta tyyppiä: suoraan luon'tc'on

sìjoitetuilla pesiÌlä yritetään lisätä kimalaisten pesin-

tämahdollisuuksia (koska oletetaan, että tärkein ki-
malaiskantoja rajoittava tekijä on sopivien posä-

paikkojen väh¡rys), aluksi laboratorioissa pidettä-
vien pesien avulla taa.s pyritään kasvatta.maan yh-
teiskuntia, jotka voidaan myöhemmin siirtää pai-
koille, joissa kimalaisia on liian vähän.

Luontoon sijoitetut pesät ovat tava,llisesti maan
alle pantuja pehmikkein varustcttuja puu- tai me-
tallilaatikoita-, joihin johtaa viisto käytävä tai putki.
Pesissä on siis pyritty pitkäìti jäljittelernään nor-
maaløja kimalaisyhteiskuntien asuinpaikkoja. Eu-
roopassa saavutetut tulokset eivät ole kannustaneet
jatkoyrityksiin, mutta Kanadassa menestys on ollut
lupaava. Ristiriitaisia tuloksia on saatu myös varsi-
naisissa keinopesäkokeissa, joissa luonno,sta kiinni-
otettu tai labo,ratoriossa talvehtinu,t kuningatar si-
joitetaan muutaman päivän kyìmäkäsittelyn
( + 3 -4"C) jälkeen perustamaan yhteiskuntaa kei-
nopesään. Pesien rakenne vaihtelee tutkijan mu-
kaan, esimerkiksi Verr-r (1955) käytti varsinaisena
pesänä rioin 30 X 30 X 18 om suuruista kannel-
lista puuìaatikkoa, jossa- oli turr¡etta yli puolivälin.
Turpeen päällä oli pehmeää paperia pesäkammion
pehmustukseen. Pesälaatikon kyljessä olevasta reiäs-
tä kimalaiset pääsivät samankokoiseen Iasikattoi-
seen tarkkailulaatikkoon. Kimalaisille a¡lneTaa.n ra-
vinnoksi siitepölyä ja huna.jaa, lisäksi tarkkailulaa-
tikkoon pannaan tuoreita kukkia. Pesään on sijoi-
tettava siitepölypallo, jotta yhteiskunnan peru$ta.-

minen a.lkaisi. Ravintoa annetaan siksi kunnes työ-
läiset ovat syntyneet, minkä jälkeen posän voi siir-
tää huo,neenlämmöstä ulkoilmaan ja päästää työ-
läiset hakemaan mokaa kukista, ko,ska tässä vai-
heessa kuningzlar ei enää karkaa pesästä. Paras

onnistumistulos saavutetaan siten, että kuningatta-
ren lisäksi pesälaatikkoon pannaan muuta.rnia työ-
läisiä, mutta normaalisti yksi kuningata¡kin riit-
täà elinvomaisen yhteiskunnan perustajaksi.
V¡r-r-en (1955) kokeissa kahdeksasta kimalaisla-
jista seitsemän perusti yhteiskunnan ja kokonais-
onnistuminen oli runsaat 50 /o, Ruotsissa Hasser,-
nor (1960) on onnistunut samaLlla menetelmällâ

Taulukko 2, Kimalaisten käynnit eri kasvilajeilla yhdellä ravinnonkeruumatkalla (prosenttiluvut ilmaise-
vat, kuinka suuri osa kimalaisista käy kullakin kasvilajimäärällä).

Kasvilaji-
luku

Englanti
Bnr¡N 1952

Ruotsi
H¡,ssar-nor 1960

USA (Wisconsin)
M¡cron 1968

Suomi
T¡nÄs 1976

I
2
3
4
5
6
7

44.2 %
3o.B %
ts.B %
7.5 %
0B%
0.8 %

76.5 %
18.7 %
3.9 %
0.7 %0t %
0.t %02

02
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vielä paremmtn (76 /o). Epäonni,stumiset tapah-
tuvat aivan pesän perustamisvaiheen alussa, jolloin
kuningatar helposti kuo ee, ja toisaalta siir¡ettäessä
pesää luontoon, jonka jälkeen yleensä va-in puolet
yhteivkunnista. pystyy jatkamaan kehitystään.

Taloudellinen merkitys ja
kimalaisten suojelu

Kimalaiset ovat arvokkaita hyötyhyönteisiä
puna-apilan, sinimailasen, omenapuiden,

marjapensaiden sekä metsämarjojen pölyttä-
jinä. Suomessa nimenorr¡aan puna-apilan
pölytys o'n tärkeää, koska mehiläisten määrrä

o'n suhteellisen vähäinen ja viljeltävät tetra-

ploidilajikkeet ovat niin pitkätorvisia, ettei

mehiläisen kieli yllä kunnoila mesipatsaa-

seen. Niinpä kimalaisten on arvioitu pölyttä-
vän jo Keski-Suomessa lähes kaikki viljellyt
puna-apilat ja E'telä-Suomessakin yli 90 /a.

Puna-apilan pölyttäjinä tärkeimmät lajit
ovat tarha-, kirjo- ja peltokimalaisert, eteläi-

simmässä Suomessa myös maakimalaiset,

mutta \¡arsinkin mantukimalainen ryöstää

mettä. Ryöstäjät purevat leuoillaan kukkator-
veen reiän ja imevät meden sitä kautta; täl-
löin ne eivät joudu kosketuksiin he,teiden ja
emien kanssa eivätkä pölytä kukkaa. Myös

mehiläiset voivat ryöstää, tavallisesti kuiten-
kin sekundaarisesti kimalaisten tekemistä

rei'istä. Puna-apilan ryöstäminen voi vähen-

tyä, jos pellon lähistöllä o,n tarjolla lyhyt-
kielisille lajeille sopivaa ravintoa, esimerkiksi

hunajakukkaa ( P hac elia tanac etil olia ).
Kimalaiskantoja on yritetty suosia ja lisätä

eri tavoin. Keinopesäkokeilut ova,t onnistu-

neet paikoin lup'aavasti ja Suo,messa on ko-

keiltu myös kimalaisten keväistä keinoruokin-
taa (VÄnn 1965). Kimalaisia uhkaavat kui-
tenkin lukuisat vaarat jo pelkästään maan-

viljelyn ratio,nalisoinnin ja tuo'ttavuuden li-
säämispyrkimysten muodossa. Salaojitus o'n

poistanut pellonojat ja samalla vähentänyt
kirnalaisten pesäpaikkoja. Pellonreunapaju-
koiden hakkaaminen on hävittänyt tärkeän

keväisen ravintolähteen ja viivästyttänyt yh-

Kuva 4. Avattu pelto,kimalaisen pesä. Vahakennot
nä1kyvät tummina ja toukkien kotelokopat vaaleina.

teiskuntien peruslamista. Luo'nnonniittyjen ja
ìaidunmaiden vähentyminen, tehostunu't sie-

mentarkastus sekä monokulttuuriviljelmien
lisääminen ovat köyhdyttäneet kukkalajistoa
ja pakottaneet kimalaiset tekemään entistä pi-
tempiä ravinnonhakumatkoja. Myrkyt ovat

tuhonneet kimalaisia joko suoranaisesti (huo-
limattomat hyönteismyrkytykset) tai vähentä-

mällä ravinnonsaantimahdollisuuksia (kasvi-

myrkyt). JoueNsnuin (1972) mukaan kima-
Iaiset tosin kestävät myrkkyjä parremmin kuin
mehiläiset, mutta srynä lienee suurempi koko

eikä suinkaan parempi fysio,loginen kestokyky.

Koska kimalaisten keinokasvatuksen laaja-
mittainen onnistuminen vaatii runsaasti työ-

tä, on huomattavas'ti tuloksekkaampaa suo-

jella ja vaalia luonnonkantoja. I{-imalaisille

on syytä jättää riittävästi kesän eri aikoina

kukkivia kasveja, pölytyskohteiden läheùlä oli-
si oltava sopivia pesäpaikkoja, myrkytyksiä
olisi rajoitettava ja käytettävien hyönteis-

myrkkyjen pitäisi olla nopeasti hajoavia, jo'tta

kimalaisten yhteiskuntaelämä onnistuisi ja ki-
malaisten hyödyllisyys korostuisi.

Kimalaisten ja loiskimalaisten
tunnistamisesta

Harjaantunut henkilö voi tunnistaa useim-

mat Suomessa tavatuista 24:stä kima"lais- ja
B :sta loiskima.laislajista jo luonnossa näkyvien

väri-, muo,to- ja käyttäytymiserojen perus-

teella, joskin monien lajien laaja värimuun-
telu sekä naaraiden ja koiraiden väliset väri-
ero,t vaikeuttavat varmaa mäàritystä. Saman
lajin suornalaiset ja keskieurooppalaiset yksi-
löt voivat olla hyvin erivärisiä, sillä väri-
muuntelu on enimmäkseen alueellis,ta. Mo-
nista kirjavista lajeista esiintyy tummia tai
mustia (me,lanistisia) yksilöitä, jotka tosin
Suomessa ovat harvinaisia, mutta jo Skandi-
naviassa tavallisia. Saman lajin yksilöiden,
'r'arsinkin työläisten koko voi myös vaihdella
suuresti.

Lör<tN (1973) on äskettäin julkaissut laa-
jan Skandinavian kimalaisten taksonomtaa ja
levinneisyyttä käsittelevän monografian ja
vaikka hänen tutkimuksessaan ei ole suoma-

laista aineistoa käytetty, siinä esitetyt alala-
jeja ja kriittisiä lajeja koskevat serlvitykse,t

ova,t huomattavasti lisänneet tietämystä myös

Suomen lajistosta. Käyttämämme nimistö on
sama kuin Lökenin julkaisun ja synon¡.'rneja

on rnainittu vain silloin kun nimis'tö poik-
keaa Er¡vrNcin (1960b) käyttämästä. Vii-
meksimainittu julkaisu sisältää sangen hyvän
määrityskaavan, jonka käyttökelpoisuutta kui-
tenkin vähentää puutteellinen kuvitus. Seu-

raavassa oleva kaava on mukailtu ja tarkis-
tettu em. kaavasta; mm. vaikeasti erotettavista
lajeista on pyritty löytämään entistä selvem-

piä Ja helppokäyttöisempiä tuntomerkkejä.

Koiraiden suhteellisen suurissa parittelu-
elimissä o,n runsaasti lajieroja ja määritys-
kaavan käyttö edellyttää niiden preparointia".
Paritteluelimet on helppo vetää esiin tuo-
reista tai pari päivää kosteapohjaisessa sulje-
tussa astiassa säilytetyistä yksilöiìtä kärjestään
koukiste'tun hyönteisneulan avulla. Elimen
voi tämän jälkeen liimata pahvilapulle, joka
työnnetään neulaan hyönteis,en alle.

Karvapeitteen väritystä kuvattaessa on kes-

kiruumiin etuosasta (pään takana) käytetty
nimitystä etuselkä sekä keski- ja takao,sista

vastaavasti keski- ja takaselkä.
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Suomen kimalais- (Bombus) ja loiskimalais-
lajien (Psithyrus) määrityskaava

1. Tuntosarvet 12-jaokkeiset. Takar-uumiissa 6

näkyvää seìkäkilpeä.
Na4raat (kuningattaret ja työläiset) 2.

- 
Tuntosarwet 13-jaokkeiset. Ta,karuurniissa l
näkyvää selkäkilpeä.

Koiraat 3.

2.Takajalan säären ulkosivulla siitepdJyvasu
(tkuva 2b).

Dombus

- 
Takajalan säären ulkosivu kauttaaltaan tiheään
ka,rvainen (kuva 2c).

Psithyrus
3. Takajalan säär.en ulkosivu kalju tai ha¡vasti

karvainen. Paritteluelimet kuten kuvassa 6.

Bombus

-- Taka"jalan säären ulkosivu jokseenkin tiheästi
karvainen, Paritteluelimet kuten kuvassa 7

a 1. Psithyrus

Kimalaiset (Bombus)
Naaraat (kuningattaret ja työIäiset)

1. Keskijalan nilkan tyvijaokkeen taka.reunan
kärki piikkimäinen (kuva 5i). Leukarihrnan
(usein prapa,roitava näkyviin) päätejaoke kes-

keltä levenevä (kuva 5a).
Odonlobontbus 2.

- 
I(eskijalan nil,kan tyvijaokkeen kärki ei piikki-
mäinen (kuva 5i). Leukarihman päätejaoke
jokseenkin tasaieveä (kuva 5a).

Anodontobombus I 1.

2. Pää hyvin pitkä (kuva 5u). Posken pituus
(etäisyys silmän alareunasta leuan tyveen) vä-
hintäin 1.5 X leuan Lyven leveys.

Megobombus 3.

- 
Pää lyhyempi (kuva 5t). Posken pituus aJle

1.5 X leuan tyven leveys. 4.
3. Etu- ja. takaselkä keltaiset, keskiselkä musta.

hortorum
- Keskiruumis'kokonaan punakeltainen

consobrinus
4. Ylähuule,ssa leveä ja syvä kuoppa (kuva 5i).

Keskijalan nilkan tyvijaokkeen piik-ki lyhyt.
Subterraneobombus 5.

- 
Ylähuulen kuoppa kapeampi ja mata,lampi
(kuvat 51-o) ja keskijalan nilkan tyvijaok-
keen piikki pitkä.

Thoracombus 6.

5. Yleiwäri oliivinkeltainen, mustaa vain keski-
selässä ja viimeisessä selkäkilvessä.

distinguendus
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- 
Yleisväri turrnma) varsinkin takaruumiissa t
runsaastl mustaa.

subterraneus
6. Ylähuulen etureunassa kiilama,inen paksunnos

(kuva 5k) . 4-6. selkäkilvet ja siitepöþasun
sukaset punais,et, muuten jokseenkin musta.

ruderarius

- 
Ylähuulen etureunassa ei ainakaan selvää pak-
sunnosta. Karva,peite vaalez lai punertava. 7,

7. Suukilven keskiosa tasainen. Keskiselkä, 3-5.
selkäkilpien etuosa t musta, muìrten jokseen-

kin vaa-leanharmaa.
ueteranus

- 
Suukilven keskiosa selvästi kupera. B.

B. Ylähuulessa syvä poikittainen, lähes tasaleveä

kuoppa (kuva 5m). Keskiselkä ja 3. selkäkilpi
t mustat, 4. ja 5. selkâkilpi kollanpunaiset.
muuten jokseenJ<,in kellervän'harmaa.

syluarum

- 
Ylähuulen kuoppa joko etu- tai takareunaan
laajeneva. L

9. Ylähuulen kuoppa etureunaan laajeneva (kuva
5n).

þascuorutn

- 
Ylähuulen kuop'pq. takareunan laajenwa (kuva

5"). 10.

10. Naama, kyljet, vatsapuo'li ja jala,t vaaleankel-

ta.iset.

humilis

- 
Naama, kyljet, vatsapuoli ja jalat t mustat.

n'Lüscof ufn

11. Ylähuulen keskikuopan molernmin puolin har-
va,pisteiset kiiltävät kohonemat (kuva 5p).

Kallob ombus s or o e ensis

- 
Ylähuulessa ei kii.ltäviä kohonennia. 12.

12. Ylähuulessa kolme syvää kuoppaa (kuva 5q).
Bombus 13.

- 
Ylähuulessa vain yksi syvä kuoppa. 15.

13. Tuntosarven 4. jaokkeen pituus vähintään 0.75

x 3. jaokkeen pituus. Posken pituus suunnil-
leeen yhtä suuri kuin leuan ty'ven lweys. Työ-
läisten takaselkä i keltai¡ren. Siivet pitkät.

sþoradícus

_- Tuntosarven 4. jaokkeen pituus alle 0.75 x
3. jaokkeen pituus. Posken 

, 
pituus pienempi

kuin leuan tyven leveys. Työläisten takaselkä
,musta. Siivet lyhyemmät. 14.

14. Pistintuppi, kuten kuvassa 5h (preparoitava
esiin). Etuselkä ja 2. selkäki),pi vaaleankeltaiset.

lucorum

- 
Pistintuppi kr¡rten kuvassa 5h. Etusel,kä ja 2. sel-

k?ikilpi turnmankeltaiset, etuselän keltainen vyö
usein + kapea. terrestri,s

15. Yläleuassa seivä vinouu¡re (kuva 5d.) 16.

- 
Ylâ,leuassa ei vinouurretta tai se on epäselvä

(kuva 5e).
Pyrobombus 20.

16. Vii¡neisessä selkäkilvessä miltei ympyränmuo-
toinen karvaton alue. Suukilven sivuprofiili
miltei suora. Eteläinen laji (levinnyt n. Oulun
lweydelle).

M elanob ombus laþidarlus
-- Viimeinen selkäkilpi kokonaan karvainen tai

karvaton ala ei ympyrànmuotoinen. Suukilven
sivuprofiili kupera. Pohjoisia lajeja.

Alþìnobombus
17. Posken pituus n. 1.5 X leuan tyven leveys.

Etu- ja ta,kaselkâ oranssinruskeat, 3-6. selkä-

kilpi mustat.
hyberboreus

- 
Posken pituus suunnilleen sama kuin leuan ty-
ven,leveys. Takaruumiin kärki ei musta. 18.

I B. Btu- ja ta.kaselkä keltaiset.
balteatus

- 
Keskiruurnis kokonaan musta 19.

19. Taka-jalan säären ulkopinta (siitepölyvasu)
jokseenkin kiiltävä, heikosti pistekuoppainen ja
juovainen. 2. selkäkilpi punainen.

alpínus

- 
Takajalan säären ulkopinta himrneäh.kö, vah-
vemmin pistekuoppa.inen ja juovainen. '2. selkä-

kitrpi ainakin etuosastaain musta.
ar c tr.cus

20. 2-5, selkäkilpi punaiset tai punakdltaiset.
Iaþþonicus

- 
Korkeintaan 4-6. selkäkilpi punakeltaiset.

2r'
2L P'àà leveä, posken pituus selvästi pienempi

kuin leuan tyven leveys. Etu- ja takaselkä sekä

1. selkäkilpi keltaiset, 4-5. selkäkilpi valkoi-
set.

jonellus

- 
Pàà pitempi, posken pituus selvästi suurempi
kuin leuan tyven lweys. 22.

22. Etuselkä keltainen ja 4-6. selkäkilpi punakel-
taiset.

þratorum
-- Selkä kokonaan punaruskea, 4--6. selkäkilpi

vaaleat. 23.

23. Ylähuu,len kuoppa lähes 1/3 X ylähuulen le-

veys (kuva 5r). 6. selkäkilpi karheapisteinen,
kYhmYinen ja kültävä' 

hyþnorum

- 
Ylähuulen kuoppa piene,rnpi (kuva 5s). 6. sel-

. käkilpi hienopisteinen, kyhmytön ja himrneä.
cíngulatus

m

Koiraat

1. Gonostyluksessa sisäänpäin suuntautunut lisiike
(kuva 6a-h). Tuntosarven 5-13. jaoke kaa-
revat ja, noin kaksi kertaa leveytensä pituisia.
(kuva 5b) ' 

odoitobombus 2.

- 
Gonostyluksessa ei ainakaan isoa sisäänpäin

suuntautunutta lisäkettä (kuva 6i-r). Tunto-
sarven 5-13. jaoke suorat ja selvästi kaksin-
kertaista leveyttään ìyhyommät (kuva 5")
(poikkeus: soroeensis),

Anodontobombus 11.

2. Takajalan säären ulkosivu kupera. Tuntosa"r-

ven 3. jaoke lyhyempi kuin 5.

Thoracobombus 6,

Suomen kimalaisista... 13

V

Takajalan säären ulkosivu kovera, miltei vasu-

mainen. Tuntosarven 3. jaoke suunnilleen yhtä
pitkä tai piternpi kuin 5. 3.

Pää huomattavasti leveyttään piternpi (kuva
5u). Paritteluelin kuten kuvassa 6a.

Megabombus 4.

Pää va.in hieman leveyttään pitørnpi (kuva 5t).
Paritteluelin kuten kuvissa 6b, v.

Subterraneobombus 5,

Takasäären ulkosivu täysin sileä. Etu- ja taka-

selkä keltaiset, keskiselkä musta.
hortorum

Takasäären ulkosivu epäta,sainen. Selkä puna-
ruskea.

consobrinus
Tuntosarven 3. jaoke hiukan lyhyempi kuin 5.

a

g

hb

c

t
X

v

z

r

U

n

o

p

d

ke

f

Sq

Kuva 5. a ler¡ka¡ihma B. hortorum g (vas.) ja B. hyþnorurn ? (oi,k.). 
- 

tuntosarven 3-7. jaokkeet b
B.hortorumôjacB. Iucorumó.-YläleukadB,balteatus9jaeB. Iaþþonicus9.-ftai<ajalannil-
kan tyvijao,ke B. so ó (oirk.) ,l'ta

B. lucorum (vas.) tintupen B.
Iucorum ç (;ik.). en kä¡ki ?

(oi,k.). 
- 

Ylähuul rarius 9, B
jascuorum ?, o B. Iucorutn ?'

- 
Pää edestä t B. lucorum työI. ja t B. hortonum työI. 

- 
B. (viimeisen) vatsaki'lven kärki v B. hyþer-

boreús ô,x B. balteatus ô,y B. alþinus 6 ja z B. arcticus 6.

.1.

+.

5.

00
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Viimeistä selkäkilpeä lukuunottamatta takaruu-
miissa ei ole mustia karvoja. Naama enimmäk-
seen vaaleakarvainen. Penisvalva kuten kuvas-
sa 6b.

distinguendus

- 
Tuntosarven 3. jaoke suunnilleen yhtä pitkä
kuin 5. Takaruumis t mustakarvainen. Naa-
ma enirnmäkseen turnmakarvainen. Penisvalva
kuten kuvassa 6v.

subterraneus
6. Volsella kuten kuvissa 6c e. Keskiselkä mus-

ta. 7.

- 
Volsella kuten kuvissa 6f-h. Keskiselässä kor-
keintaan muutamia mustia karvoja. 9.

7. Paritteluelin kuten kuvassa 6c. Taka"ruumiin
kärki punakeltainen.

ruderarius

- 
Paritteluelin kuten kuvissa 6d, e. B.

B. Tuntosarven 3. jaoke huomattavasti piterrìpi
kuin 4. 4-6. selkäkilpi + vaaleanharmaa.t,
7. selkäkilpi musta.

ueteranus

- 
Tuntosa.rven 3. ja.oke jokseenkin yhtä pitkä
kuin 4. 4-7. selkäkilpi t kellanpunaiset.

syl0arum
9. Tuntosarven 4-13. jaoke alapuolelta pulleat.

Paritteluelin kuten kuvassa 6f.

þascuorum

- 
Tuntosarveî +-13. jaoke alapuolelta tuskin
pulleat. Paritteluelin kuten kuvissa 69, h. 10.

10. Paritteluelin kuten kuvassa 69.

humìlis

- 
Paritteluelin ku,ten kuvassa 6h.

înus c oru'Ìn

tr1. Penisvalvan kärki sisäänpäin koukkumainen tai
hakamainen (kuvat 61, m, q, r) . 12.

- 
Penisvalvan kârki toisenlainen. 18.

12. Penisvalvan kärki hakamainen (kuva 6,m)

M elanob omb us laþid arius

- 
Penisvalvan kärki koukkumainen (kuvat 6Ì,

e, r). 13.

13. Pa.ritteluelin kuten kuvassa 61.

C ulluman o b o mb u s s em e n o u i eIIu s

- 
Paritteluelin kuten kuvissa 6q, r.

Pyrobombus 14.

14. Takaruu,miin kärki + laajalti valkea, keller-
Tävà tai harmaa. 15.

- 
f.akaruumiin kärki -r- laajalti punakeltainen
tai punainen. 17.

15. Etu- ja taka.selkä keltaiset, keskiselkä musta.
jonellus

- 
Keskiruumis ruskeankelta"inen, etuselkä ei kel-
tainen. 16.

16. Tuntosa-rven 3. jaoke selvästi pitørnrpi kuin 4.
ja yhtà pitkä tai pitempi kuin 5. Takajalan
nilkan tyvijaokkeen takareunan pisimmät suka-
set noin ja.okkeen leveyden pituisia. Gonostylus
kuten kuvassa 6t.

hyþnorum

- 
Tuntosarven 3. jaoke korkeintaa"n hiema,n pi-
tempi kuin 4. ja selvästi lyhyernpi kuin 5. Ta-
kajaìan nilkan tyvijaokkeen ta-kareunan pisim-
mät sr¡kaset pitemmät kuin jaokkeen leveys.

Gonostylus kuten kuvassa 6u.
cingulatus

l7. Takajalan säären ja nilkan takareunan pisim-
mät sukaset pitemmät kuin jaokkeiden kaksin-
kerta.inen leveys. 2-7. selkäkilpi punakeltaiset.
Gonostylus kuten kuvassa 6q.

Iaþþonicus

- 
Takajalan säären ja nilkan takareunan pisim-
mät sukaset lyhyemmät kuin jaokkeiden kaksin-
kertainen leveys. 4-7. selkäkil,pi ruosteenpu-
na.iset. Gonostylus kuten kuvassa 6s.

þratorum
18. Tuntosarven 5-13. jaoke kaa.revat. Takajalan

nilkan tyvijaokkeen tyvi hyvin kapea (kuva 5f).
Paritteluelin kuten kuvassa 6i.

Kallobombus soroeensis

- 
Tuntosarven 5-13. jaoke suorat. Takaja.lan
nilkan tyvijaoke jokseenì<in tasaleveä (kuva
5f). Paritteluelin toisenlainen. 19.

19. Poski (: etäisyys silmän alareunasta leuan ty-
veen) selvästi pitempi kuin leuan tyven leveys.
Takajalan nilkan tyvijaokkeen sukaset vähin-
täin kaksi kertaa jaokkeen levyiset. Parittelu-
elin kuten kuvissa 6n-p.

Alpinobombus 20.

- 
Poski korkeintaan vain hieman pitempi kuin
leuan tyven lweys. Takajalan nilkan tl"vijaok-
keen sukaset lyhyemmät kuin jaokkeen leveys.
Paritteluelimet kuten kuvissa 6j, k.

Bombus 23.

-20. B. (viirneisen) vatsakilven [<ärki kuten kuvissa
5v, x. Gonostylus kuten kuvissa 6n, o. 3. selkä-
kilpi ei punertava, 4-7. selkäkilpi mustat, vaa-
leat tai punertavat. 2I.

- 
B. vatsakilven kärki kuten kuvissa 5y, z. Go-
nostylus kuten kuvassa 6p. 3-7. selkäkiLpi pu-
nertavat. 22.

21. 3-7. selkäkilpi mustat. Paritteluelin kuten ku-
vassa 6n. B. vatsaki.lven kärki kuien kuvassa 5v.

hyþerboreus

- 
+-7 . selkäkilpi punertavat tai kellertävät. Pa-

¡itteluelin kuten kuvassa 6o. B. vatsakilven kär-
ki kuten kuvassa 5x. balteatus

P

gc

a b c d e f

g h I k

u
$

m n o p q r

Kuva 6. Kimalaiskoiraiden paritteluelimiâ: a B. hortorum, v : vol.sella, gs : gonostylus, p : pe,nrs-

valva, gc : gonocoxiitti; b B. distinguendus; c B. ruderarius; d B. ueteranus; e B. syluarurn; f B, pas-

cuoruñ; g B. humilis; h B. muscorum; i B. soroeensis; j B. lucorum; k B. sþoradicus; I B. semenouie.Ilus;
m B. tapidarius; L B. hyþerboreus; o B. balteatus; p B. alþinus; q B. Iaþþonicus; ! B. jonellus. volsella
ja gonostylus s B. þratorum; r B. hyþnorum; ,t B. cingulatus. 

- 
v penisva.lvan kär'ki B. subterraneus.

(Vain oikea puoli piirretty.)
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22. Takajalan säären ulkopinta" jokseenkin tasainen
ja kiiltävä. B. vatsakilven kärki kuten kuvassa.
5y. 2. selkäkilpi punainen, korkeintaan etuosas-
ta ja sivuilta t musta.

alpinus

- 
Takzjalan säären ulkopinta hienosti e.pätasai-
nen ja himmeä. B. vatsakilven kärki kuten ku-
vassa 52. Ainakin 2. selkäkilven etuosa musta.

arctt cus

23. Tuntosarven 3. jaoke suunnilleen yhtä pitkä
kuin 4. Siivet pitkät ja tummahkot. Go-
nocoxiitti ja volsella kuten kuvassa 6k. Ta-ka-
selkä keltainen.

sþoradicus

- 
Tuntosarven 3. jaoke selvästi pitempi kuin 4.
(kuva 5rb). Siivet lyhyemmät ja vaalea"mmat.
Gonocoxiitti ja volsella kuten kuvassa. 6j. Ta-
kaselkä musta tai t keltainen. 2+.

24. Etuselkä ja 2. selkäkilpi vaaleankelraiset. Kyl-
kien, selkä- ja vatsa.puolen tummilla alueilla voi
olla t vaaleita karvoja. Penisvalvpn kärki ku-
ten kuvassa 59,

Iucorurn

- 
Etuselkä ja 2. selkäkilpi tummankel,taiset, taka-
ruumiin kärki vaalea, muuten musta. Penis-
valvan kärki kuten kuvassa 59.

terrestris

säären levein kohta. Viimeisen vatsakilven si-
vuliistat kuten kuvassa 7n.

M etaþslthyrus camþestris

- 
3. selkäkilpi sivuilta kellanvalkea, 4. ja 5. sel-

käkilpi valkeat. Takajalan nilkan tyvijaoke yh-
tä leveä kuin säären levein kohta. Viimeisen
vatsakilven sivuliistat kuten kuvassa 7p.

As ht onip sit hyrus b o hemicus
5. 3-5. selkäkilpi kellanpunaiset. Viimeisen vat-

sakilven sivuliistat kuten kuvassa 7q.

globosus

- 
5. selkäkiþi musta keltainen tai valkoinen. 6.

6. Viimeisen selkäkilven keskellä pitkittäinen har-
ja. Suukilven pisteytys jokseenkin tasainen.

-- Viimeisessä selkäkilvessä "t rt ir?:::::;Tur¡uu,
vaan se on jokseenkin tasaisen pyöreâ. Suukil-
ven etuosan pisteytys harvempaa kuin taka-
osan. 7.

7. Viimeinen selkäkilpi tiheäpisteinen ja himmeä.
5. selkäkilven pisteytys tuskin heiko,mpi kuin 4.

syluestris

- 
Viimeinen selkäkilpi harvapisteinen ja kiiltävä
(varsinkin keskeltä). 5. selkäkilven pisteytys
heikompi kuin 4.

'flauidus

Loiskimalaiset (Psithyrus)
Naaraât

1. Viimeisen vatsakilven takareuna ei ulotu vii-
meisen selkäkilven ta.kareunaa pidemrnälle (ku-
va 7r). Ensin,rnainitun sivuliistat vahvat (ku-
vat 7m-p). 2.

- 
Viirneise,n vatsakilven takareuna ulottuu huo-
mattavasti viimeisen seìkäkilven takareunaa pi-
dommälle (kuva 7s). Ensinmainitun sivuliistat
heikot (kuva 7q).

Fernaldaeþsithyrus 5.
2. Viimeisessä vatsakilvessä yläpuoleltaJ<in näkyvät

kulmikkaat sivuliistat (kuva 7m). 5-7. selkä-
kilpi punaiset. Psithyrus ruþestris

- 
\¡iirneisen vatsakilven siv'uliistat eivät ole kul-
mikkaat. Takaruumiissa vaa).eaa tai keltaista,
ei koskaan punaista. 3.

3. Viimeinen seìkäkilpi himmeä ja kauttaaltaan
tiheästi pisteinen. Viimeisen vatsakilven sivu-
liistat kuten kuvassa 7o.

AIlo þ sit lty ru s b arb ut eIIu s

- 
Viimeinen selkäkilpi ainakin tyven keskiosasta
kiiltävä ja harvapisteinen. 4.

4. Takaruumiin karvapeite keltainen. Takajalan
nilkan tyvijaoke huomattavasti kapeampi kuin

Koiraat

1. Penisvalvan alapuolella ei hammasta ja volsella
kolmiomainen (kuva 7a).

Asht onip sít hyrus b o he micus

- 
Penisvalvan alapuolella on selvä harnmas, 2,

2. Poski ( : etäisyys silmän alareunasta leuan ty-
veen) suunnilleen yhtä pitkä kuin leuan tyven
leveys. Votrsellan päilr"à näkyvä osa noin kaksi
kertaa leveytensä pituinen (kuvat 7e-h).

Fernaldaeþsíthyrus 5.

- 
Poski yleensä leuan tyven leveyttä lyhyempi.
Volsellan päâ-ltä nä-kyvä osa noin leveytensä pi-
tuinen (kuvat 7b-d). 3.

3. Volsella ja gonostylus kuten kuvassa 7d. 6. vat-
sakilven takareuna pa-ksu ja keskeltä kovera
(kuva 7k).

AIlo þsithyrus b arbutellus

- 
Volsella ja gonostylus kuten kuvissa 7b, c.

6. vatsakilven taka¡euna ei paksu. 4,
4, Volsella kuten kuvassa 7b. Tuntosarven 5. jao-

ke selvästi lyhyernpi kuin 3. ja 4. yhteensä.
Psíthyrus ruþestris

- 
Volsella kuten kuvassa 7c. Tuntosarven 5. jao-
ke yhtä pitkä kuin 3. ja 4. yhteensä.

M e t aþ sit hyrus c amþ e s tris

5. 5. selkäkilpi punakeltainen. Gonostyluksen si-
säreuna hyvin kovera (kuva 7f). 6. vatsakilven
takareuna kuten kuvassa 7j.

globosus

- 
5. selkäkilpi musta tai vaa)ea. Gonostyluksen
sisäreuna suorompi (kuvat 7e, g, h). 6.

6. Takaruumiin vaaleat a"lueet keltaiset tai pune¡-
'tavat, ei valkoiset. Gonostylus kuten kuvassa
7h. 6. vatsakilven takareuna kuten kuvassa 71.

,- flauidus

- 
Takaruumiissa valkoista. 6. vatsakilven taka-
reuna kuten kuvassa 7i. 7.

7. Tuntosarven 3. jaoke lähes yhtä pitkä kuin 5.
ja 1. jaoke lähes ka"1ju. Gonostylus kuten ku-
vassa 7e.

syluestris

- 
Tuntoca"rven 3. jaoke selvästi lyhyempi kuin 5.
ja 1. jaoke selvästi ka¡vainen. Gonostylus ku-
ten kuvassa 79.

llorAe gXôUS
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Ulkonäkö ja esiintyminen

Seuraavassa on selostettu lähinnä eri ùa-

jien karvapeitteen väriä ja lajien esiinty-
mistä Suomessa (vrt. myös kuva 9). Maini-
tut pituudet (P.) ovat Er¡vrNcin (1960b)
ilmoittamia ruumiinpituuksia. Naaraiden pi-
tuus ta¡koittaa kuningattaria ja työläisten pi-
tuutta ei ole sen suuren vaihtelun vuoksi il-
moitettu. Kuningattarien ja työläisten väri-
tys on yleensä samanlainen ja vain se,lvät vä-
rierot o,n mainittu erikseen.

Su'ku Bombus La,tr., kimalaiset

,dlasuku Megabombus Dalla To¡re
Alasuvun lajeille on tunnusomaista hyvin pitkä

pää ja pitkät suuosat.

il

r
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k

þ
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n
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r S

I o
Kuva 7. Loi,skimalaiskoiraiden paritteluelimiä: a P. bohemicus,b P. ruþestris, c P. camþestris, d p. bar-
butellus, e P. syluestris. Volsella ja gonostylus f P. globosus, g P. noruàgicus,h P. flauidu5. -- ço;"uurt
6. vatsakilven takareuna r P. syluestri,s, j P. globossus, k P. barbutellui, 1 P. flauidus. - 

Naaraan B.
vatsa,kilpi m. P..ruþestris, n P. camþestris, o P. barbutellus, p p. bohernicus, q p. globosus. 

- 
Taka-

ruumiin kärki sivulta r P. bohemicus, s P. syluestris. (Vain pàritteluelinten oikea puãli piirretty )
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Kuva B. Pohjolan ukon-
hatun (Aconitum seþ-
t entrion ale ) levinneisyys
(rasteri) ia ukonhattu-
lkimalaisen (Bombus
c on s ob r inu s ) löytöpaikat
Fennoskandiassa. Skan-
dinavian löydöt Lö-
xrnin (1973) mukaan.

B. hortorum (L.), tarhakimalaihen
Naalas: Etu- ja takaselkä, 1. selkäkilpi ja 2, etu-

leuna keltaiset; 4. ja 5. selkäkilpi valkoiset; taka-

ruumiin vatsapuoli t vaaleanharmaa; muuten jok-

seenkin musta. P. 18-22 mm. 
- 

Koiras: Pää-

laella t keltaista; muuten jokseenkin naaraan vä-

¡inen. P. 14-20 mm. 
- 

Ete,lä-Skandinaviassa ovat

eri asteisesti melanistiset yksilöt tavallisia, Lounais-

Norjassa jopa vallitsevia; Suomesta niitä tunnetaan

vain muutama.
Koko Suomessa ilmeisesti tunturialuetta lukuun-

attamattã; pohjoisin löytö nyky-Suomesta Inarista,
mutta tavattu myös Petsamosta. Runsaslukuinen'

- 
Erikoistunut ravinnonkeruuseen pitkätorvisilta

kukilta.

B, consobrinus Dahlb., ukonhattukimalainen
Naaras: Otsa, etuselkä, l. ja 2. selkäkilpi puna-

ruskeat; 3. selkäkilpi musta; 4, ja 5. selkäkilpi ja
kokovatsapuoli I harmaanhellertävä. I(oiras:

Jokseenkin naaraan vârinen. I4orfologisesti lã-

hes edellisen lajin kaltainen, kooltaan keskimäär'in

hieman suurempi.

Löydetty nyky-Suomesta vain ukonhatun kasvu-

paikoilta Tohmajärven Piilovaarasta ja I(iteen Pa-

pinniemestä. 
- 

Erikoistunut ravinnonkeruuseen

pohjolanukonh atun (A c ortitum s e þ t entriortale ) ku-
kilta. Kimalaisen ja sen ravint<¡kasvin levinneisyys

ovat Fenno:kandiassa hyvin samrnlaiiet (kuva B).

Lentoaika on melko lyhyt ja rajoittuu suttnnilleen

ukonhatun kukkimisaikaan. I-Iakeutumista muille
ravintokasveille tapzrhtuu lähinnä ennen ja jälkeen

ukonhatun kukinnan. Koska kukinnon alemma-t ku-

kat avautllvat ennen ylompiä, ukonhattu kukkii niin
kauan, että yhteisknnta ehtii kchittl,ä. I(imalaiset
ov¿rt ihneisesti ainoat hyönteiset, jotka kykenevät
pölyttämään ukonhatun (F,rncnr & Pr¡r 1971), ja
kasvi on myös aikaisheteinen, joten itsepölytys-

kään ei o1e mahdollineh. Muita ukonhatulla sään-

nöllisesti käyviä lajeja ovat tarha-, pensas- ja pel-

tokimalainen.

Alasuku Subterraneobornbus Y ogt
B. distittguerñas Mor., kirjokimalainen
Naaras: Päältä miltei yksivärisen oliivinkeltainen

Iukuunottamatta keskiselässä o,levaa leveähköä tum-

maa r'ryðtä; kyljet ja vatsapuoli harmaankellertävät.
Karvapeite suhteellisen lyhyttä. P. 1B 24 mm. 

-I(oiras: Johseenkin naaraan värinen, P. 14-18
trm.

lìtelästä Pohjois-Suomen eteläo;iin; pohjoisin

löytö Oulusta. Jokseenkin ha.rvalukuinen.

B. subterraneus (L.) maakimalainen
Naaras: Etuselkä leveälti ja takaselkä kapealti

kellanruskea; 1 3, selkäkilpien takareunat,4. ja 5.

selkäkilpi kokonaan ruskeankeltaiset; muuten jok-
seenkin musta. P. 20 25 mm. Koiras: Päässä
l- keltaista; keskiselkä musta:) etu- ja takaselkä,

kyljet, 1. ja 4 6. selkäkilvet ruskcankeltaiset;2. ia
3. selkäkilvet mustat, takareunastaan kellertävät;
vatsapnoìi vaaleankelle¡tävä. P. 15 1B mm.

Suomalaiset yksilöt kuuluvat alalajiin latreillellus
I(irby. Skandinaviassa tavattavien nimimuodon yk-
silöiden keski¡uumiissa on vähemmän keltaista, ja
varsinkin naaraz.l. ovat takaruumiin kärkeä lukuun-
ottamatta miltei mustia. Suomesta tunnettiin kauan
vain pari epävarmaa vanhaa löytöä. Vuodesta 1959
lähtien lajia on löydetty Helsingin ympäristöstä ja
se on esiintynyt paikoitellen runsaslukuisenakin. La-
ji on ilmeisesti leviämässä, koska sitä tavatran ny-
kyään vakinaisesti mm. Hämeenlinnan tienoílla.

Alasuku Thoracobombus Dalla Torre

B. ruderarius (Mü11.), mustakimalainen
Naaras: 4-6. selkäkilvet ja siitepölyvasun suka-

set kellanpunaiset; muuten musta. P. 16-20 mm.

- 
Koiras: Suukilpi, etu- ja takaselkä, kyljet, 1. ja

2. selkäkilpi t harmaankellertär'ät; 4 7. selkä-
kilpi punakeltaiset; keskiselkâ ja 3. selkäkilpi mus-
tat; vatsapuoli t ha¡maankellertävä. Har-vinaisena
esiintyy yksilöitä, jotka ovat takaruumiin kärkeä
lukuunottama"tta j mustia. P. 15-18 mm.

Etelästä Pohjois-Suomen eteläosiin; pohjoisin
löytö Oulusta. Harvalukuinen.

B. ueteranus (F.) (8. equestris (F.)), hevos-
kimalainen
N4aras: Päälaki, keskiselkä, 3 5. selkäkilpien

etuosa t mustat; muuten kauttaalta:¡-n vaalean-
harmaa. P. 15-20 mm. 

- 
Koi¡as: Jokseenkin

ràaraan värinen. P. 13-17 mm.
Etelä- ja l(eski-Suomi suunnilleen Yaa:an Kuo-

pion leveydelle. Jokseenkin harvalukuinen.

B. syluarum (L.), metsäkimalainen
Naaras: Keskiselkä musta; 3. sq.lkäkilpi musta,

takareuna ke,llertâvänharmaa; 4. ja 5. selkäkilpi
kellanpunaiset, takareunat kellertävät; muuten jok-
seenkin kellertävänharmaa. P. 15 20 mm. 

- 
Koi-

ras: Jokseenkin naaraan värinen. P. 10-14 mm.
Etelä-Suomi. Leviämistä länteen on ilmeises-

ti tapahtunut viime aikoina. Läntisin löytö on jo
1'urusta. Skandinaviassa laji on eteläinen ja useil-
la alueilla melanistiset yksilöt ovat vallitsevia. Har-
valukuinen. 

- 
Liikkuu kukilla poikkeuksellisen

vilkkaasti ja lentoääni on korkea.

Suomen kimalaisista... 19

B. þascuorum (Scop.) (8. agrorum (F.)),
peltokimalainen
Esiintlry Suomessa koìmena alueeìlisena värirnuo-

tona, joita Löxors (1973) pìtää aìalajeina.
Naaras: Ssp. sþarreanus Lök.: pää ja 1 3. sel-

käkilvet mlrstat; keskiruumis, kyljet ja 4. ja 5. sel-

käkilpi punakeltaiset. Vatsapuoli t musta, vatsa-
kilpien takareunoissa harmahtavaa. Ssp. þallido-
lacies YogT: pää, kyljet ja vatsapuoli kellertävän-
harmaat; 1 3. se,lkäkilvet t harmaat-kellanpu-
naiset; muuten jokseenkin edellisen alalajin väri-
nen. Ssp. smithianus White: keski¡uumis ja 2 5.

selkäkilvet punakeltaiset; 1. selkäkilpi musta (tai
+ punakeltainen); muuten jokseenkin ensinmaini-
tun alalajin värinen. P. 15-18 mm. 

- 
Koiras:

Jokseenkin naaraarl värinen, usein t vaaleampi.
P. 10-16 mm.

Ilmeisesti koko maa. Suurimmassa osassa maa-
ta esiintly ssp, sþarreanus, Ahvenanmaalìa ssp.

þallidof acies ja Enontekiön Lapis:a ssp. smíthianus.

Inarin Lap,in pohjoisosista ei ole Ìöytöjä. Hyvin
runsaslukuinen.

B. humilis I1l. (8. solstitiali:s Panz.), juhannus-

kimalainen
Naaras: Pää, kyljet ja vatsapr-roli vaaleankeltai-

set; etuselkä oranssinkeltainen; kellertävissä selkä-

kilvissä tummankeltaisia poikkivöitä; säärissä vaa-
leita karvoja. P. 17-20 mm. 

- 
Koiras: Jokseen-

kin naaraan värinen, usein harmaampi. P. 10-14
mm. 

- 
Skandinaviassa esiintyy levinneisyysalueen

pohjoisosissa nimimuotoa tummempi LöxBr,rin
(1973) alalajina pitämä rnuoto halsahliattus Yogt.
Suomessa laji näyttää olevan kol<o alueella y,ksi-

muotoinen (nimimuoto).
Etelä-Suomi; po,hjoisin löytö Liperistä. I{arvalu-

kuinen, paikoittainen ja ilmeisesti runsa:n rannik-
koalueella.

B. muscorum (L.) (8. smithianus White),
sammalkimalainen
Naaras: Päälaki, keskiruumis ja selkäkilvet puna-

keltaiset; muutren jokseenkin musta. P. 17-20
mm. 

- 
Koiras: Suukilpi punakeltainen, muuten

jokseenkin naataar' värinen. P. 14-18 mm. 
-Sr.¡omalaiset yksilöt ,kuuluvat LöxnNin ( 1973 )

Skandinaviasta kuvaa¡naan alalajiin lieþettersení.
Karjalan kannaksella ja EteJä-Skandinaviassa esiin-
tyvän nimimuodon otsa, kyljet, vatsapuoli ja raa-
jat ovat ke,llertävät ja se muistuttaa suuresti ju-
hannuskim al a ista .

AhvénanÍraa) Lounais-Suomen saaristo, Oulun
seudun rannikko, Ylitornio ja yksi löytö (kaksi naa-
rasta) Kilpisjärveltä; viimemainìttu liittynee lajin

+

t-,{,

ó
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skandinaviseen esiintymisalueeseen. Yleensä harva-
lukuinen, ainoastaan Hailuodosta löydetty runsaas-

ti. Lentelee kukkivilla merenrantaniityillä.

Alasuku Kallobombus Dalla Torre
B. soroeeni.s (F. ), sorokimalainen
Naaras: Etuselkä ja 2. selkäkilpi (ainakin sivuil-

ta) keltaiset; 4-6. sel,käkilvet valkoiset; muuten
musta. P. 14-18 mm. 

- 
Koiras: Kyljet ja ala-

puoli -+ kellentävät, muuten naaraan värinen. P,

12-14 mm. 
- 

t melanistiset yksilöt ovat jok-

seenkin tavallisia. Suomesta on muutaman ker¡an
löydetty yksilöitä, joiden 4-6. selkäkilvet ovat pu-

naiset ja ne muistuttavat Keski-Euroopassa esiin-

tyväà alælajia þroteus Gerst.
Ilmeisesti koko maa Pohjois-Lappia lukuunotta-

matta. Jokseenkin runsaslukuinen.

Alasuku Bombus Lalr.
B. Iucorum (L.), mantukimalainen
Naaras: Etuselkä ja 2. selkäkilpi keltaiset; 4. ja

5. solkäkilpi valkoiset, muuten jokseenkin musta.

P. 16-20 mm. 
- 

Koiras: Voi olla jokseenkin naa-

raan värinen, mutta Eterlä- ja Keski-Suomessa esiin-

tyy runsaasti yksi,löitä, joiden pään, kylkien, selkä-
ja vatsapuolon tummilla alueilla on t vaaleita
kar-voja ja äärimuotona esiintyy miltei kauttaaltaan
keltaisia yksilöitä. Vaaleiden koiraiden osuus näyt-
tää Suomessa vähenevän pohjoisoen mentäessä, ja
65. leveysasteen pohjoispuolelta ei ole vaaleita yk-

silöitä löydetty. P. 13-17 mm.
Koko maa. Erittäin runsaslukuinen.
Lajista on erotettu múo,to nxagnus Vogt, jota

Knüc¡n (1954) ja LörnN (1973) pitävät itsenäi-
senä lajina. Ainoasta,an rraataàt on kyetty selvästi

erottamaân, ja lajin tuntomerkkejä ovat suuri ko-

ko ja etuselän keltaisen poi'kkivyön ulottuminen
alas kyljille. LöxaN ( 1973) on myös osoittanut
Iucorutn- ja magnus-rnuotojen eroavan eräiden
pään osien pituussuhteissa. Viimemainìtut erot
ovat kuitenkin mittauksiemme mukaan allometri-
siä, B. magnus -naaraat lienevät vaaleaa koiras-

tyyppiä vastaavia lucorum-yksilöitä, ja vaaleat koi-
taal wzt myös kooltaan turnmia isompia. B. magnus
-yksilöitä on löydetty ainoastaan Btelä- ja Keski-
Suomesta ja ne ovat harvalukuisia.

Ilmoitus mantukimalaista suurþsti muistuttavan
lajin B. terrestri.s (L.) esiintymisestä Suomessa

(Er,nvrrvo 1960b) perustuu väärään määritykseen.

B. terrestris esiintyy Etelä-Skandinaviassa noin
Uppsalan konkeude'lle saakka, ja sen löytyminen
Ahvenanmaalta ja Lounais-Suomesta on mahdol-
lista. Määrityskaavassa mainittujen tuntomerkkien
lisäksi näiden laji,en välillä on eroja suuosien (kieli
ja huulirihmat) pituuksissa.

B.sþoradicus Nyl., pitkäsiipikimalainen
Naaras: Etuselkä ja 2. solkäkilpi, työläisillä u,sein

myös takasel,kä ja 1. sotkäkilpi keltaiset, 4-5. sel-

käki,lvet valkoisert; rnuuten jokseenkin musta. P.

18-21 mm. 
- 

Koiras' Takaselkä ja 1. sel,käkilpi

keltaiset; muuten joksoenkin naataar' värinen. P.

13-17 mm. 
- 

Siivet selvästi piternmät kuin
mantukimalaisella ja lentoääni huomattavan matala.

Kdko maa il'rneisesti lukuunottamatta Ahve-

r'ànmaàta ja Lounais-Suomea. Itä- ja Pohjois-Suo-

messa runsaslukuinen, Etelä-Suomessa harvalukui-
nen.

Alasuku Cullumanobombzs Vogt

B. semenouielløs Skor., uralinkimalainen*
Naaras: Suukilpi, päälaki, etuselkä, 6. selkäkil-

ven sivut, vatsakilpien takaneunat ja raajat keltai-

set; 2-5. selkäkilvet -+ likaisenvalkoiset; muuten

tumman¡uskea tai musta. P. n. 17 mm. 
- 

Koiras:
Pää, etu- ja takasolkä, kyljet ja 1. selkäkilpi kel-

taiset; 4-7. selkäkilvet, vatsakiJvet ja raajat
likaisenharmaat tai kellertävät; muuten jokseenkin

musta. P. 12-13 mm.
Siperialainen j a itäeurooppalainen laji; Suo,rnes-

ta on löydetty yksi koirasyksilö Parikkalasta 24.

VII. 1964 (Er.nvrr.ro 1965).

Alasuku Melanobombus Dal,la Torre

B. Iaþidarius (L.), kivikkokimalainen
Naaras: 4-6. selkä- ja vatsakilvet punaiset,

muuten musta. P. 18-25 mm. 
- 

(6i¡¿5¡ $¡¡-
kilpi, etuselkä, kyljet, vatsapuoli, usein myös taka-

sel,kä ja 1. selkäkilpi -+ keltaiset; 4-7. solkä- ja
vatsaki,lvot punaiset; raajoissa punakeltaisia kar-
voja; muuten jokseenkin musta. P. 12-16 mm.

Etelästä Pohjois-Suomen etoläosiin; pohjoisin

Iöytö Oulusta. Erittäin runsasiukuinen.

Alasuku AlPi.nob ombus Skor.

B. hy þerb oreus Schönh., tundra,kimalainen
Naaras: Etu- ja takaselkä ja l. ja 2. selkäkilpi

oranssinruskeat; muuter-l musta. P. 20-22 mm. 
-

Koiras: Päälaki t oranssinruskea; muuten jokseen-

kin naaraan värinen. P: 16-18 mm.

Enontekiön tunturialue, yleensä puurajan yläpuo-
lella. Harvalukuinen. Työläiset ovat äärim¡näisen
,harvinaisia ja niitä tunnetaan Fennoskandiasta vain
muutama yksilö. Useat havainnot (Lörou 1973 ja

Rrcnrnos 1973) viittaavat siihen, että tämä laji
elää tunturikimalaisen ja ehkä myös alppikimalai-
sen pesävieraana loiskimalaisten tapaan.

*Laji on voitu sisällyttää vain koilaiden määri-
tyskaavaan, koska naa.ras-yksilöä ei ole ol'lut käy
tettävissä ja kirjallisuudesta on ollut vaiJ<ea löytää
sopivia tuntomerkkejä.

A
o-" B. hYPerbore
o-o B. alpinus
o-o B. arcticus
- - B. balteatus
.-. B.lappon¡cus
.-¡ B.cingu latus

^-^ B.sporad¡cus

B
o-o B.soroeensis
o-o B.dist¡nguendus

"-'B.lap¡dar¡us
.-. B.ruderârius
f-+ B.subterra

.-. B. muscorum
Â-À B. veteranus
o-o B. humilis
t-i B. sylvarum

*-* P sylvestr¡s
.-. P ruPestris
o-o P norvegicus

^-^ P campestris
o-o P globosus

"-o P barbutellus

q

Kuva 9. Eräiden kirnalaislajien lwinneisyyden etelärajat (A) ju po,hjoi,srajat (B ja C) sekä eräiden
loiskimalaislajien levinneisyyden pohjoisrajat (D) Suomessa. B. sylaarum on äskettäin löydetty merkityn
levinneisyy,salueen ulkopuolelta etelärannikolta Hangosta ja Turusta saakka..
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B. b alt e atus Dahlb., pohj ankimalainen
Naaras: Etu- ja takaselkä, l. ¡a 2. selkäkilpi

keltaiset; 4. ja 5. selkäkilpi vaaleankeltaiset; muu-
ten jokseenkin musta. P. 1.7-20 rìnn. 

- 
Koiras:

Pââ, 4-7. selkäkilvet -+ kellertävät; kyljet ja vat-
sapuoli -+ vaaleal; muuten jokseenkin naaraar. và-
rinen. P. 11-17 mm. 

- 
-r meÌanistiset, äärimuo-

Tona 4-7. solkäkilpiä iukuunottamatta täysin mus-

ta yksilöt ovat Suomen Länsi-Lapissa jokseenkin

tavallisia; Etelä-Skandinaviassa voivat tumrnat yk-

silöt olla paikoin jopa vallitsevia (vrt. LöxnN 1973

s. 107).
1'unturiLappi, idässä 1öydetty vielä Kuusa,mosta'

Jo,kseenkin runsaslukuinen.

B. alpinus (L.), alppikimalainen
Naaras: 2-5. selkäkilve,t punakeltaiset; muuten

musta. P. 20 22 mm. 
- 

Koiras' 2-7. selkä-kil-

vet punakeltaiset; muuten musta, P, 14-16 mm.
Enontekiön ja Utsjoen tunturia,lue; eteläisin löy-

tö Ivalosta. Jokseenkin harvalukuinen.

B. arcticus Kirby (8. alþinilormis Rich.), tun-
turikimalainen
Naaras: 2-5. (2. vain osittain) selkäkilvet pu-

nakeltaiset; muuten musta. P. 1B 22 mm. 
- 

Koi-
ras: Keski- ja takaselässä voi olla -+ kellertävää
karvapeitettä, takasäärissä yleensä t punertavia
karvoja; muuten jokseenkin r'aaraan värinen. P.

14-16 mm.
Levinnyt kuten alppikimalainen, mutta ilmeisesti

hieman etelämmäksi; e,teläisin löytö Pallastunturil-
ta. Ehkä runsaslukuisempi kuin alppikimalainen.

Alasuku Pyrobombus Dalla Torre

B. laþþonícus (F.), lapinkimalainen
Esiintyy Suomessa kahtena alueellisena värimuo-

tona, joita voidaan pitää alalajeina. Naaras: Ni-
mimuoto: päälaella -F keltaista; etu- ja takasel,kä

ja 1. selkäkilven sivut koltaiset; 2. ja 3. se,lkäkilpi

punaiset, 4. ja 5. punakoltaiset; muuten musta. Ssp.

scandinauicus Friese: 2-5. selkäkilvet punaiset;
muuten musta. P. 18-22 mm; ssp. scandinauícus

on nimimuotoa keskimäärin hieman isompi. 
- 

Koi-
ras: Nimimu,olo: pää, etu- ja takaselkä, kyijet ja
1. selkäkilven sivut keltai'set; 2-7. selkäkilvet pu-
nakeltaiset; muuten musta. Ssp.scandinauicus: sel-

käkilvissä on vain vähän keltaista, tai se puuttuu
kokonaan; muuten jokseenkin nimimuodon väri-
nen. P. 10-14 mm.

Pohjois-Suomi noin napapiirille saakka; eteläi-
simmät löydöt Kuusa.mosta ja Hailuodosta. Suu-
rimpaan osaan Skandinaviaa levinnyt ssp, scandi-

nauicus esiintyy Suomessa vain Enontekiössä. Ala-
lajien kohtaamisalueella on vaihettumisvyöhyke.
Runsaslukuinen.

B. jonellus (Kirby), kane¡vakimalainen
Naaras: Päälaella -F keltaista; etu- ja ta,kaselkä

ja 1. selkäkilpi + keltaiset; 4-6. selkäkilvet val-
koiset; muuten jokseenkin musta. P. 15-18 mm.

- 
Koiras' Suukilpi, päälaki, eLu- ja takasel'kä, kyl-

jet ja 1. selkäkilpi kêItaiset; 4. selkäkilven tarkaosa
ja 5-7. selkäkilve,t va,lkoiset; vatsapuoli kellanval-
kea; muuten joikseenkin musta. P. 12-15 mm.

Koko maa; Pohjois-Suomessa erittäin runsaslukui-
nen, Etelä-Suomessa yleensä harvalukuinen, paitsi
ilmeisesti ulkosaaristossa. Karttaa viljelymaita.

B. hyþnorum (L.), kartanokimalainen
Naa.ras: Päälaki ja selkä punaruskeat, naama ja

1-3. sol,käkilvet mustat, 1. selkäkilpi usein + p!-
narurkea; 4-6. selkäkilvet harmaanvalkoiset; kyl-
jet ja vatsapuoli -+ musta. P. 15-20 Ílm. 

-Koiras: Suukilpi ! vaalea; päälaki, selkä, 1. ja 2.

selkäkilvet ainakin osittain punaruskeat; 3. ja 4.

selkäkilpi mustat, 5-7. vaaleal; vatsapuoli ! vaa-
leanharmaa. P. 11_15 nrrn.

Koko maa paitsi ilmeisesti Ahvenanmaa. Tunturi-
aluetta lukuunottamatta runsaslukuinen.

B. cingulatus Wahlb., korpikimalainen
Naaras: Väritykseltään edellisen lajin kaltainen.

P. 14-lB üûr. 
- 

Koiras: Väritykseltään edelli
sen lajin kaltainen. P. 10-15 mm.

Itä- ja Pohjois-Suomi; lounaisimmat löydþt Vii-
tasaarelta, Suonenjoelta ja Rantasalmelta. Pohjois-
Suòmessa paikoin runsaslukuinen.

B. þratorum (L.), pensaskimalainen (niitty-
kimalainen)
Naaras: EtuseLkä leveäLti keltainen; 4-6. selkä-

kilvet ruosteenpunaì,set; vatsakilvissä t ruskeaa;
muuten jokseenkin musta. P. 15-18 mm. 

- 
Koi-

ras: Suukilpi, päälaki, etu- ja takaselkä, kyljet ja
vatsapuoli keltaiset; 1. ja 2. selk2ikilpi usein -+ kel-
lerlävät 1a 4 -7. selkäkilvet ruosLeenpunaisel; muu-
ten jokseenkin musta. P. 9-12 mm.

Koko maa; erittäin runsaslukuinen. Suosii met-
säistä ympäristöä.

Ed,ellä mainittujen kimalaislajien lisäksi on Suo-

mesta ilmoitettu B. uurfle¿ii Rad. (mastrucatus
Gerst.) (alasuku Alþigenobombzs Skor.) Suornus-

salmelta (leg. O. Sonsakoski 30. VL 1926). Lä-
himpään lajin löytöpai,kkaan Skandinaviassa on
Suomussalmelta matkaa n. 400 km ja kysymykses-

sä on ehkâ myöhemmin tapatìtunut etiketöintise-
kaannus.

Pet¡oskoista (Aunuksen Karjala) on v. 1942

löydetty muì.¡ta"ma yksilö Siperiaan ja Itä-Euroop-
paan levinnybtä lajia B. þatagiatus Nyl. (alasuku
Bombus Latr.), joka muistuttaa mantukimalaista
(vrt. Er.rvrxc 1960b s. 31).

Suku Psitlryr u s Lep., Ioiskimalaiset
Alasu,ku Ashtoniþsithyrøs (F.)

P. bohemicus Seidl mantuloiskimalainen
Naaras: Etuselkä leveälti keltainen; 3. selkäkilpi

sivuilta kellanvalkoinen, 4. ja 5. valkeat; muuten
jokseenkin musta. P. i4-20 mm. 

- 
Koiras: Pää-

Iaki, etu- ja takasolkä kellertävät; 3. ja 6. selkä-

kilpi sivuilta kellanva,lkoiset,4. ja 5. (osittain rnyös

vatsakilvet) valkoise,t; muuten jckseonkin musta'
P. 12-18 mm.

I(oko maa; erittäin runsaslukuinen. Elää tou'k-

kana mantukimalaisen pesissä.

Alasuku Psithyrus Lep.
P. ruþestris F., kivikkol,oiskimalainen
Naaras: Etuselkä keltainen; ta.kaselässä -+ kel-

Taista; 4. ja 5. se,lkä- ja 5. vatsakilpi punaiset; muu-
ten jokseenkin musta. P. 18-22 rnm. 

- 
(6i¡¿5;

Etuseikä keltainen; takaselässä -+ keltaista; 1-3.
seikäkilpien reunoissa vaaleaa; 5-7. selkä- ja var
sakilvet punaiset, rnuuten jokseenkin musta. P. 10

-18 
mm.

Etelä- ja Keski-Suomi; pohjoisin löytö Tdhma-
järveltä. Jokseenlkin harvalukuinen. Elää toukka-
na kivikkokimalaisen pesissä.

Alasuku M e taþ si.thyrus Popov
P. camþestris Panz., peltoloiskimalainen
Naaras: Päälaella hieman koltaista; etu- ja ta-

kaserì,kä ja 3 5. se}käkilpien sivr.rt koltaiset; muu-
ten musta. P. 15-17 mm. 

- 
Koiras: Päälaella

hieman keltaista; etu- ja takaselkä, 1., 3. ja 6. sel-

käkilpien sivut, 4. ja 5. se,lkäkilpi keltaiset; muu-
ten jokseenkin musta. P. 11-16 ¡nnr.

Etelä- ja Keski-Suomi; pchjoisin löytö llomant-
sista. Jokseenkin harvalu,kuinen. EIää toukkana pe,l-

tokimalaisen ja mahdollisesti myös juhannuskima-

laiseir pesissä.

Alasuku Alloþsithyrus Popcl

P. barbutellus (Kirby), tarhaloiskimalainen
Naaras: Päälaki, etu- ja takaselkä keltaiset.; 3-

5. solkäkilvet -+ kel,lanvaLkeart; muuten mu,sta. P.

16-17 mm. 
- 

Koiras: Päälaki, etu- ja takaselkä

keltaiset; 1. selkäkilpi -¡ kellertävä; 4-6. selkä-

kilvet (osittain myös vatsakilvet) valkoiset; muu-
ten jokseenkin musta. P. 14-17 mì¡.

Etelä-Suomi; pohjoisin löytö Rantasalmelta. Har-
valu,kuinen. D1ää toukkana todennäköisesti tarha-
kimalaisen, mutta mahdollisesti myös pensas-, ka-

nerva-, juhannus- ja kirjokimalaisen pesissä.

Alasuku Ferpaldae þsithyrøs Fris.
Alasuvun Suomessa tavatut neljä iajia muistut-

tavat suuresti toisiaan. Väri,tys ja myös koiraiden
paritteluolimet sekä eräät muut morfologiset orni-

naisuudet muuntelevat melkoisesti (mm. pensaslois-
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kimalaisella), ja on mahdol'lista, ottä nykyiset la-
jikäsitykset tulevat vielä muubtumaan.

P. sylaestris Lep., pensasloiskimalainen

Naaras: Etuselkä keltainsn; 3. (osittain) ja 4.

selkäkilpi val,koiset; muut3n jokseenkin mus,ia. P.

I4-I7 lr,m. 
- 

Koiras' Etuselkä keltarnen; pää-

laella ja takasslässä -+ keltaista; 3. ja 4. sel.käkilpi
valkoiset-vaaleankellertâvät, 6. ja 7. t punerta-
vat; muurten jokseenkin musta. P. 12-14 mm.

Eteläctä Pohjois-Suomen eteläosiin; pohjoisin
löytöpaikka Kuusamo. Runsaslukuinen. Elää touk-
kana pensas- ja ehkä myös soro- ja kanervakima-
laisen pesissä.

P. flauidus Evers. (P. lissonurus Thoms.),
tkanervaloiskimalainen
Naaras: Pääla'ki ja takaselkä -È keltaiset; etu-

selkä keì,tainen; 4. ja 5. (toisinaan myös 3.) selkä-

kilpi sivui,lta kell,ertävät; muuten jokseenkin musta.
P. 13-16 mm. 

- 
Koiras: Pääla,ki ja takaselJ<ä -+

keltaiset; etr¡selkä kel,tainen, 4. selkäkilpi kellertä-
và, 6. ja 7, puner,tavat; muuten jokseenkin musta.
P. 12-14 mm.

Koko maa; Pohjois-Suomessa jokseenkin runsas-

ìukuinen, Etelä-Suornessa harvalukuinen. Blää
tou,kkana i,lmeisesti kanervakimalaisen ja ehkä
muidenkin Pyrobombus-lajien pesissä.

P. noruegicus Sp. Schn., kartanoloiskirnalainen
Naaras: Päälaella r- keltaista; etuselkä leveälti

keltainen; 3-5. seLkäkiilvot t kellertävät; muulen
mu,sta. P. 18-20 mm. 

- 
Koiras: Páä, etu- ja ta-

kasel,kä -f keltaiset, L,3. ja 4. selkäkilpi kellertä-
và, 6. ja J. -¡ punortava; muuten jokseenkin mus-
ta. P. 13-17 mm.

Etelä- ja Keski-Sr.romi; pohjoi,sin löytöpaikka
Kuopio. Jokseenkin harvalukuinen. Elää toukkana
kartanokimalaisen pesissä.

P, globosus Evers,, mustaloiskimalainen
Naaras: Etuselkä keltainen; ta,kaselässä -+ kel-

taista; 3-5. selkäkilvet t kellanpunaiset; 6. sol-

käkilven kärjessä hyvin lyhyt purìerlava karvoitus;
muuten jokseenkin rnusta. P. 16-18 mm. 

- 
Koi-

ras: Päälaki, etu- ja takaselkä -+ keltaiset;3. ja 4.

setrkäkilpi -+ kellertävät; 5 7. selkä- ja vatsakilvet
t punerta"vat; muuten jokseenkin musta. P. 13-
15 mm.

Etelä- ja Keski-Suomi; pohjoisin löytöpaikka
Kuopio. Jokseenkin harvalukuinen. Elää toukkana
mahdollisesti mustakimalaisen pesissä.

Kir.joittajat ovat kiitollisia professori Ri,sto Tuo-
mikoskelle useista kielellisistä ja terminologisista
neuvoista sekä herra Erkki Valkeilalle rneille il-
moittamistaan kimalaisten ja loiskimalaisten elin-
tapoja koskevista arvokkaista havainnoista.
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Saksalaista tulokaslajistoa Raahen Lapa-
luodon satamassa

German polemochores in Lapaluoto harbour at
Raahe, W Finland

Sotatoimien mr¡kana maathamme saapune€sta
kasvilajistosta, ns. poilomdkor"eista, 'on tiotoja mo-
nista satamalkaupungeista,rnrne (*i.. Lurnon
1948a). Pdhjanìla,hd,en rannik'kokaupungeisrta on
Knistlinankaupungin (Var,ovrnra 1949), Vaasan
(BÄcx & M¡:,Nrstrnc 1952, Mar,nennc & BÄcr
1952), Kokkolan (Wroruno l9+7) ja Ou,lun
(Lurnon 1948b, L,rrrarNr,N 1958) polemokori-
Iajisto hyvi,n tunnettu. Tällä lajistolla on kuiten-
kin ollut vain hyvin pirerret säillymise'n mahdolli-
suud,ot satama-atueillla. Parem,rnin tulofta,sla.jistoa
on säiJynyt eräillä sisämaan sodanaikaisilÌa varas-
to- ja lei,rirpailkoitlla (nlm, HrrrxrNnN 1959, Rar-
LoNSALA 1967, Aurr & HÄnmr-Ar¡rr 1971). Raa-
hen potrerndko'nirlajistorsta ei ole julkaisrtu tietoja, ja
muutenkin Raahon ser¡du'n kasvisto on huonosti
tunrrettua,

Raahon Lapaluodon satarnaa on käytetty jo en-

nen epsimrnäistä maailmansotaa. Pu,rjelaivat saa-

puivat kuitenkin etupäässä lähoiseen Maivaperän
satamaan. Lai,r"ojen pai'n dlasti purettiin Lapaluodon
edusta,lla merôen, joten pa,inola,stilajirstoa ei toden-
näköisesti kodkaan ole kasvanut LapaJuodon sa.

tamassa. Maivap'erän sa,ta,mastakin se on hävirnnyt.
Lapaluodon sa)Ì.amaa on pääasiassa käytetty puu-
tavaran vientü,n. Tuonti on kiißittänyt vuositta.in
tlähi,nnä vain muuta,mia kofl<siÌasteja:Nykyi'nen sa-

taman käyttö on tillapäistä. Vähäisestä laivaliike,n-
teestä sdkä tuom,ti- ja v,ienti'tavaran yksip'uolisuu-
desta johtuen satarnien monet tavâlliset rikkakas-
vit puubtuvat Lapaluodosta.

Viime sodan aikana Lapãluodon satamaan saa-
pui sa.ksa,laiston huoltokulj'otuksia samaan tapaan
kuin edelllä mai,nilttuiùrin rannikkokaupunkeihirn-
me. EnsÌrnmäiset saksarlaisalukset saa,pui'vart kesälüä

1942, ja kutljetufl<rset jatkuivat kahtena seuraavana
\¡uonna, Pääasiassa tuotiin korsirohua, heiniä ja
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olkia. Rehulastit p,u,r'ettii,n AugusL Lindberg Oy:n
toimi,storakennusten ja vanhan rantaradan, ns. Ju-
seliuksen radan, vâliin 200-300 m:n maukalfe,
Aj,oittain ailueeÌLe kerffi taJojen konkuisia heinä-
ja Ollkika,soja. Satamasta kuljetu,kset ja,tkuivat rau-
tateitse. Saksalai,sia joukkoja ei kuiterì,ikaan orll,ut

Raahessa sodan aikana, Vr.¡oteen 1946 mennessä
sata,ma-alue tyhj,enndBtiirn ja myös salksaLlaisten va-
raslo¡afkerxnus pt¡rethün, Sen perustufksia on vie,lä
n?ikyvi,ssä. Ilr¡¡eisesti rehusta jäi pai.kaJlle lâhoavaa
kariketta. Maan hyvää ravinnetilaa ilmenti aina-
kin vadelman (Rubus i.daeus) runsaus sodan jäl-
keisinä vuosina.

Künnos¡ukrseni Raahen tuldkaslajistoa kohtaan
herättivät eräät opirskdlijoi'd,en Lapailuodosta kerää-
mät he¡baarionäytteet. Nitide,n tietol'en mukaa.n
Saxilraga granulata (1955 M. Ko,stkinen, OULU;
1959 O. Joensu'Lr, OULU) ja Stellaria holostea
(1954 M. Koskinen, OULU; 1959 O. Joensuu,
OULU) ja mahdolilisesti monet muut hilokaslajit
kasvoiva;t satama-alh-redlla vidlä 1950J,uvun þpu-
puolella. FI( O. Joensuun opastuksellla tu,tustuin
23.VI. 1973 keräyspail<koiùrin ja Lapaluod,ossa si-
jainneiltUon sáksalla.isten re,huvarastojen sijo,ihi,n. Ha-
vaintoja täydensin vielà 22. VI. ja 20. VII. 1975.

Vanhasta rantaradasrta on enää vain pohja jäl-
jdllä. Radan molemmin puolin on kivikkoi,sia, hiek-
kapohjai'sia, pensoittuneira ketoja. Tod,ennäköisesrti
kuivuudon taftia n'iiffyrkasvittrlisuudessa on pa.ikoin
laikikuja, joita peiutävät paljaan kivennäismaan
sammajlot, Ceratodon þurþureus ja Pohlía nutans.
Kasvupaikkoj en ku,ivuutta kuvastavat niittyj en val.
tallajibtr<in: Festuca rubra, Poa þratensis s. Lat., Des-
chamþsia caesþitosa, Auenella (Deschamþsia) fte-
xuosa, Agrostis tenuis, Agroþyron (Elytrigia) reþens,
Stellaria graminea, Epilobium (Chamaenerion)
an gu s t if olium, C am þ an uI a r o t un d if o Ii a, T an a c e t u rn
(Chrysanthemum) ztulgare ja Hieracium umbella-
tum s. la,t. Tämä vaftalajisto koostuu alkuperäisistä
rne¡enranta,kasveista ja niird'on vanhoista laajallle
Xevinneilstâ tulokasroduista. Todennälköisesti jou-
kossa on myös polernoko,reja. Kedolla ja radalìa
kasvavia ilrneisosti keskieurooppalaista atrkuperää
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