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JOHDANTO
Kirjoittaja on syntynyt 9.5.1941 entisellä kätilöopistolla, joka sijaitsi
vanhassa puurakennuksessa Helsingin Ullanlinnassa. Jo nuorena poikana
alkoi luonto kiinnostaa. Ensin olivat linnut ja sitten perhoset. Vanhin
kokoelmani perhosyksilö on leukistinen Pieris rapae, jonka tallensin
vuonna 1955 Turun Kirvesmäeltä.
Tehtaankadun kansakoulun jälkeen alkoi opiskeluni Norssissa. Koulussa
oli monia hyviä ja tunnettuja luonnonopettajia. Siellä toimi myös
aktiivinen Luonto-seura, jossa minäkin ahkerasti kokouksiin ja yhteisiin
retkiin osallistuin. Monet tunnetut biologit tulivat silloin tutuiksi ja
vanhempanakin retkeilimme usein yhdessä.
Biologian opiskelut alkoivat kovasti kiinnostaa, mutta sähkötekniikka vei
voiton ja sähköinsinööriksi valmistuin 1969. Hyönteisharrastukset eivät kuitenkaan jääneet, vaan aktiiviset
perhoskeräilyt jatkuivat. Vuonna 1998 sain Santahaminan syöttirysästä jännän näköisen kookkaan
kukkakärpäsen. Hankin kirjan ”Danmarks Svirrefluer” ja selvisi, että laji oli Volucella inanis ”Very
rare.only known from the northernmost parts of Jutland, immigrant.” Silloin se oli myös Suomessa
harvinainen, mutta nykyään melko yleinen. Siitä alkoi kova kiinnostukseni kukkakärpäsiä kohtaan.
Vuosituhannen alkupuolella syrffit alkoivat olla jo niin tuttuja, että mieli teki katsella jotain uuttakin. Nyt
tulivat mukaan myrkkypistiäiset, etenkin petopistiäiset ja erakkoampiaiset sekä niiden pesäloiset eli
kleptoparasiitit.
Tiedoksi: Haarto, A. & Kerppola, S. 2007: Suomen kukkakärpäset ja lähialueiden lajeja –
Finnish hoverflies and some species in adjacent countries. – Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu
2007. 647 s
Herttoniemessä 1.1.2022
Sakari Kerppola
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PETOPISTIÄISTUTKIMUS SUOMESSA
Historiaa
Wolter Hellén (1845-1979)
(Hackman W. 1980: Wolter Hellén – In memoriam. Notulae Entomologicae 60: 4-5.)
Joulukuun viimeisenä päivänä 1979 kuoli Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen
kunniajäsen, toht. Wolter Edward Hellén vaikean sairauden jälkeen 89 vuoden ikäisenä.
Vuodesta 1919, jolloin Yhdistys perustettiin, Hellénistä tuli eräs sen keskeisiä hahmoja,
ja hän osallistui Yhdistyksen kokouksiin usein vielä vanhoilla päivillään. Hänet
tunnettiin laajalti ulkomailla useiden hyönteisryhmien etevänä erikoistuntijana. Wolter
Hellén syntyi Helsingissä maaliskuun 9 päivänä1890. Hän tuli ylioppilaaksi Turun
ruotsalaisesta realilyseosta 1908. Aloitettuaan opintonsa Helsingin yliopistossa
pääaineenaan eläintiede, hänen suuri kiinnostuksensa hyönteisiin vei hänet professori
John Sahlbergin johtamaan nuorten biologien ryhmään, jolla tuli olemaan erittäin tärkeä
merkitys Suomen hyönteisfaunan selvittämisessä. Jo opiskelijana hänet kiinnitettiin
Eläinmuseon hyönteisosaston palvelukseen, aluksi ylim. amanuenssiksi vuonna 1917, ja sittemmin erilaisiin
virkoihin kaikkiaan neljän vuosikymmenen ajaksi. Vuonna 1923 hänestä tuli filosofian kandidaatti, ja
samana vuonna hänet promovoitiin maisteriksi. Hänen amanuenssin virkansa vakinaistettiin 1933. 1954
hänestä tuli museonhoitaja, ja vuosina 1956-57 hän hoiti silloin vapaana ollutta kustoksen virkaa. Wolter
Hellénin julkaisujen määrä nousee noin kahteen sataan, ja niistä näkyy hänen monipuolisuutensa. Ne
käsittävät täitä, väiveitä, luteita, kaskaita, kovakuoriaisia, verkkosiipisiä, kukkakärpäsiä, perhosia ja
pistiäisiä sekä hyönteisten lisäksi vielä äyriäisiä, siiroja ja katkoja. Pistiäiset olivat hänen työnsä tärkein
kohde ja vielä vanhoilla päivillään hän oli meidän johtavin auktoriteettimme loispistiäisten alalla. Paitsi
vuosittaisia keräilymatkoja kotimaassa Hellén teki tutkimusmatkoja Kuolan niemimaalle 1913, Dovretuntureille 1933 ja 1953, Öölantiin ja Gotlantiin 1935, Itä- Karjalaan 1943, Itävaltaan, Sveitsiin ja Hollantiin
1951, Italiaan ja Jugoslaviaan 1954 sekä Espanjaan ja Ranskaan 1956. Näinpä matkat rikastuttivat museon
kokoelmia moniin hyönteisryhmiin kuuluvilla suurilla aineistoilla. Tunnustuksena työstään hyönteistieteen
alalla Wolter Hellén promovoitiin Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi 1957. Hellén oli mukana
perustamassa Helsingin Hyönteistieteellistä Yhdistystä toimien neljän vuosikymmenen ajan sen
rahastonhoitajana ja luotsaten taitavasti Yhdistyksen rahastot läpi kriisiaikojen ja inflaatioiden. Vuonna 1959
hänet kutsuttiin Yhdistyksen kunniajäseneksi. Wolter Hellén oli Eläinmuseon työtovereiden piirissä
arvostettu ja pidetty, hänen ystäväpiirinsä oli laaja sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän oli hyväsydäminen,
vaatimaton, iloinen ja seurallinen ihminen.
Aimo K. Merisuo (1907-1984)
(Pekkarinen A. 1985: Aimo K. Merisuo (1907-1984), Notulae Entomologicae 65(3): 101-102.)
Suomen Hyönteistieteellisen Seuran perustajajäsen, filosofian lisensiaatti Aimo
Kalervo Merisuo kuoli Turussa 15.6.1984. Opiskeltuaan biologiaa Turun yliopistossa
hän toimi vuodesta 1934 kansakoulunopettajana Turussa ja sittemmin vuodesta 1950
Turun opettajakorkeakoulun biologian ja maantieteen lehtorina. Viimemainitusta
virasta hän siirtyi eläkkeelle 1970. Aimo Merisuon hyönteistieteellisen toiminnan
tärkein kohde oli petopistiäiset (Sphecidae), joiden taksonomiaa ja bionomiaa hän
selvitti monipuolisesti. Hänen julkaisutoimintansa ajoittuu kahteen jaksoon, joista
ensimmäinen käsittää vuodet 1932-47. Tällöin ilmestyi muun muassa petopistiäisten
pesintätyyppejä ja pistiäisten rakenteen ja pesintätapojen yhteyksiä käsittelevä laaja ja
tunnettu tutkimus. Tällä kaudella ilmestyivät myös perustavaa laatua olevat
tutkimukset Suomen väivelajeista.
Petopistäistutkimusten pariin Aimo Merisuo palasi uudestaan l960-luvulla. Tällöin hänellä alkoi hyvin
aktiivinen ja lähes kuolemaan saakka jatkunut tutkimuskausi Hän oli kiinteässä yhteistyössä toisen etevän ja
nyt jo myös edesmenneen pistiäistutkijan Erkki Valkeilan kanssa. Tämän yhteistyön tuloksena syntyi
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taksonomisesti vaikean Pemphredon-suvun palearktisten lajien revisio, jossa muun muassa kuvataan 16
uutta lajia. Toinen tärkeä Aimo Merisuon tutkimuskohde oli Passaloecus-suku josta hän kuvasi useita
palearktisja lajeja, laati selvityksiä lajien levinneisyydestä, elintavoista ja tuntomerkeistä. Arvokkaan hyvin
järjestetyn ja noin 15 000 huolellisesti preparoitua yksilöä käsittävän myrkkypistiäiskokoelmansa hän
lahjoitti Helsingin yliopistolle. Suomen Hyönteistieteellinen Seura myönsi hänelle hopeisen Uunio Saalasmitalin vuonna 1982. Aimo Merisuo oli myös lahjakas monien kuvaamataiteiden ja valokuvauksen
harrastaja, ja taitavan piirtäjän kynän jälki näkyy monissa hänen hyönteistieteellisissä töissään.
Tutkijatoverit arvostavat hänen työtään ja muistavat lämmöllä hänen vilkasta, välitöntä ja aina ystävällistä
persoonaansa.
Asko Pulkkinen (1885-1933)
(Valle K. J. 1933: Asko Pulkkinen In memoriam. Notulae Entomologicae XII: 53-54)
Maaliskuun 1 p:n aamuna tavattiin leht. Antti Armas (Asko) Pulkkinen
asunnossaan Viipurissa kaamealla tavalla murhattuna. Näin päättyi inhimillisesti
katsoen ennenaikaisesti etevän opettajan sekä innostuneen hyönteiskeräilijän ja
tutkijan elämä. Asko Pulkkinen syntyi Enonkoskella Keski-Savossa 16 p:nä
elokuuta 1885, tuli ylioppilaaksi Savonlinnan lyseosta 1904, ryhtyi lukemaan
luonnontieteitä, suoritti fil.-kand.-tutkinnon 1915 ja vihittiin fil.- maisteriksi 1919.
Hän toimi ensin sijaisopettajana Raahen alkeiskoulussa, Viipurin suom.
realilyseossa ja Savonlinnan lyseossa, vakinaisena Pietarin suom. yhteiskoulussa
1916-17, Viipurin uudessa yhteiskoulussa 1917-21
sekä nimitettiin
luonnonhistorian ja maantieteen vanh. lehtoriksi Sortavalan lyseoon 1921,
Viipurin tyttölyseoon 1926 ja Viipurin suomalaiseen lyseoon1929.
Näköalojaan hän avarsi tekemällä opintomatkan Saksaan ja Itävaltaan kesällä 1923 ja keräilymatkan
Viroon 1926. Vasta opettaja-aikanaan Asko Pulkkinen osoitti huomattavampaa entomologista harrastusta,
mikä kohdistui aluksi korennoisiin. Näistä hän pienehköjen tiedonantojen lisäksi julkaisi tieteellisesti
arvokkaita toukkaselityksiä: ”Uber die Larven einiger Odonaten I-II.” (Not. Ent. 1925, 1926 ja 1927),
joiden joukossa on selityksiä tieteelle aikaisemmin tuntemattomista toukista. Jo Sortavalassa ollessaan hän
kiinnostui erilaisiin myrkkypistiäisiin (Hymenoptera Aculeata), varsinkin petoampiaisiin (Sphecidae),
retkeillen Salmin pitäjän näistä rikkailla hiekkamailla ja sittemmin Karjalan kannaksen hietikkoseuduissa
Metsäpirtissä, Valkjärvellä, Muolaassa ja Terijoella. Näistä hyönteisistä hän julkaisi Vanamo-seuran
sarjassa Suomen eläimet (Animalia fennica) käsikirjan Petopistiäiset (Sphecidae) 1931. Viime aikoina
Pulkkinen alkoi myös tieteellisemmin harrastaa mehiläisiä, joita hän aikaisemminkin oli keräillyt. Hän oli
kirjeenvaihdossa muutamien ulkomaisten spesialistien kanssa ja lähetteli näille mehiläisiään
tarkastettavaksi. Hän ehti niistä julkaista kuitenkin vain edeltäviä ”Apiditietoja” (Not. Ent. 1932). Tämän
lisäksi Pulkkinen harrasti myös perhosia toimittaen painosta aloitteleville aiotun tutkimisoppaan nimeltä
”Perhoskirja I, päiväperhoset, kiitäjät, kehrääjät” (1932). Keräilijänä ja havaintojen tekijänä Asko
Pulkkinen oli taitava, tieteellisissä johtopäätöksissään varovainen. Hän esim. ei pitänyt sudenkorennoislajin
toukkaa selvitettynä, vaikka hän osasi sen muista erottaa, ennen kuin hän oli todennut sen kehityksen
imagoksi. Pulkkisen julkaisuille on ominaista lyhyt ja selvä sanonta, hänen tutkimuskaavansa ovat
käytännöllisiä ja tarkoituksenmukaisia. Hänellä oli kyky laittaa käsikirjansa niin yksinkertaiseksi, että
aloitteleva koululainenkin saattoi niitä käyttää. Pulkkisen kirjallinen toiminta oli kuitenkin edellä
selosteltua laajempi. Hän julkaisi opetusaineidensa oppikirjoja, alallaan parhaita maassamme, sekä toimi
luonnontieteellisen kaunokirjallisuuden suomentajana kääntäen m.m. J. H. Fabren tunnettuja
hyönteispakinoita suomenkielelle nimillä ”Muistelmia hyönteismaailmasta” (1916) ja ”Vaistojen ihmeitä"
(1920). Pulkkisen kirjalliset tuotteet, käsittäen nuoria luonnonystäviä muistavia ja heidän tiedonhaluaan
kannustavia oppikirjoja, käsikirjoja ja kaunokirjallisia teoksia, muodostavat kokonaisuutena kauniin
elämäntyön. Opettajana Asko Pulkkinen oli maamme parhaita, saaden elävällä, meheväsanaisella ja
vertauskuvarikkaalla esityksellään oppilaansa innostumaan. Ne. jotka tunsivat hänet tarkemmin, tapasivat
hänessä rehdin toverin ja uskollisen ystävän.
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Erkki Valkeila (1921-1979)
(Vikberg V. 1979: Erkki Valkeila in memoriam. Notulae Entomologicae 59: 137-138)
Itseoppinut myrkkypistiäistutkija Erkki Valkeila syntyi Kokkolassa
kymmenhenkisen perheen esikoisena. Vuonna 1930 perhe muutti Hämeenlinnaan.
Erkki kävi seitsemän luokkaa Hämeenlinnan lyseota, mutta sodan jälkeen hän
kieltäytyi koulun käynnistä ja meni töihin puusepänverstaalle, verkatehtaalle ja
myöhemmin rehutehtaalle vuorotyöhön. Rasittava vuorotyö ja useita vuosia
jatkunut sairaus vähensivät hänen mahdollisuuksiaan hyönteisharrastuksen
parissa. Erkki eli poikamiehenä koko ikänsä. 11.10.1921 13.6.1979 Hämeenlinnan
lyseossa Erkki sai virikkeen hyönteisten tutkimiseen opettajansa, tunnetun
kovakuoriaistutkijan, Olavi Renkosen innostamana. Aluksi hänen harrastuksensa
kohdistui perhosiin, ja hän pyrki selvittämään Hämeenlinnan seudun
perhoslajistoa. Vuonna 1946 Erkki liittyi Suomen Hyönteistieteelliseen Seuraan, ja tämän jälkeen hän
omistikin lähes kaiken vapaa-aikansa entomologialle. Alkuvuosina hän osallistui usein seuran kokouksiin,
mistä on osoituksena mm. 12 kokoustiedonantoa ja esitelmä Lipara lucensin äkämistä ja niiden asukkaista
1955. Viime vuosina hän ei enää jaksanut käydä kokouksissa, mutta osallistui kesäretkiin, milloin se oli
mahdollista. Kuusamon kesäretkestä 1958 hän laati retkiselostuksenkin. Vuoden 1948 tienoilla Erkki
Valkeila kiinnostui myrkkypistiäisistä, ja ennen pitkää hänestä kehittyi niiden paras tuntijamme. Hän
tutustui perusteellisesti myrkkypistiäisiä käsittelevään kirjallisuuteen, mitä hän pyrki hankkimaan itselleen
niin paljon kuin talous vain antoi myöden. Hän oli taitava keräilijä, huolellinen kasvattaja ja tarkka
havaintojen tekijä, joka perehtyi myös monien lajien pesänrakennukseen, nuoruusmuotoihin, saaliseläimiin
sekä vihollisiin ja loisiin. Retkillä hänen tarkka silmänsä ja asiantuntemuksensa tulivat selvästi esille. Hänen
taitonsa ja tietonsa olivat suorastaan ainutlaatuiset. Hänellä oli laaja kirjeenvaihto etenkin ulkomaalaisten
tutkijoiden kanssa. Mm. Bluthgen laajassa ampiaismonografiassaan (1961) käytti hyväkseen Valkeilalta
saamiaan elintapatietoja. Uutterasti ja järjestelmällisesti Erkki kartutti niin kokoelmaansa kuin
muistiinpanojaan eri puolille Suomea tekemillään retkillä. Kun ottaa huomioon hänen
työskentelyolosuhteensa, hänen julkaisujensa lukumäärä ja korkea taso on ihailtava. Niinpä hän saavuttikin
pätevän spesialistin maineen ympäri Eurooppaa. Erkki Valkeilan julkaisutoiminta käsittää 30 julkaisua ja 14
pikkujulkaisua tai pikkutietoa. Se alkaa vuonna 1950 faunistisella perhosjulkaisulla Perhostietoja
Hämeenlinnan seudulta ja jatkuu hänen kulkemaansa saakka. Perhosista ilmestyivät myöhemmin kolmen
Clossiana-lajin toukkia koskeva kirjoitus (1954), Anomogyna sincera-yökkösen toukan kuvaus ja Pennisetia
hylaeiformis-lasisiiven elintapojen kuvaus (1963). Suurin osa julkaisuista käsittelee kuitenkin
myrkkypistiäisiä, joissa useimmissa kartutetaan Suomen faunaa uusilla lajeilla ja samalla kuvataan näiden
elintapoja. Suomen kielen lisäksi Erkki julkaisi artikkeleitaan saksan, englannin ja jopa ranskan kielellä
(yhteisjulkaisu Leclercin kanssa Euroopan Pemphredon- lajeista)! Tieteelle uutena Erkki kuvasi 16
myrkkypistiäislajia tai alalajia. Valkeila tutki myös kiilukaisia, etenkin niitä, joita hän oli kasvattanut
myrkkypistiäisistä, perhosista tai Lipara lucens-äkämistä. Hän ilmoitti useita maalle uusia kiilukaislajeja ja
niiden uusia isäntiä. Hänen kasvattamastaan aineistosta on kuvattu 8 ainakin neljä tieteelle uutta
kiilukaislajia. Erkki Valkeilan ihmissuhteet kytkeytyivät tavalla tai toisella hyönteisiin. Ulospäin hän
vaikutti vaatimattomalta, hiljaiselta, jopa eristäytyvältä. Tästä syystä häntä ei arvostettu kotimaassa niin
paljon kuin olisi pitänyt. Kun häneen tutustui paremmin, hän osoittautui jopa puheliaaksi avatessaan
sanaisen arkkunsa. Toisen hyönteisharrastajan Erkki otti aina ystävällisesti vastaan asunnossaan
Ruutikellarintiellä, ja hänen kanssaan saattoi vierähtää huomaamattomasti monta tuntia pistiäisten parissa.
Erkiltä jäi kesken lukuisia valmisteilla olevia töitä, mm. Pohjois-Euroopan kultapistiäisten määrityskirja.
Hänen yli 40 000 yksilöä käsittävä, huolella preparoitu hyönteisaineistonsa, muistiinpanot ja erilaiset
kortistot sekä laaja hyönteistieteellinen kirjastonsa on sijoitettu nykyisin Helsingin yliopiston
keskusmuseoon. Erkki Valkeilan varhainen poismeno jätti vaikeasti täytettävän aukon Suomen
hyönteistieteeseen.
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SYSTEMATIIKKA JA TAKSONOMIA
Systematiikka
Aikaisemmin petopistiäisistä käytetty systematiikka on nyt täysin muuttunut kun nykyaikaiset DNAsekvensointimenetelmät ovat tulleet käyttöön. Uusi heimojen systematiikka perustuu julkaisuun (Sann, M. et
al. 2018). Meillä tavatut petopistiäiset ovat tämän tutkimuksen mukaan jaettu yhdeksään heimoon. Lajien
välinen systematiikka on vielä epävarmaa. Siksi lajit ovat yleensä heimojen sisällä aakkosjärjestyksessä,
joka käytäntö on myös uusimmissa petopistiäisiä koskevissa julkaisuissa.
Uhanalaisuusarviot ovat Punaisesta kirjasta ”Myrkkypistiäiset: Paukkunen et al. 2019” ja
frekvenssipisteet perustuvat julkaisussa ”Suomen kovakuoriaisten frekvenssipisteet Rassi 1993” esitettyihin
periaatteisiin. Ne ovat käytössä nykyään kaikilla hyönteisryhmillä. Petopistiäisillä ei juuri ole alempia
pistearvoja, sillä mitkään lajit eivät ole erityisen yleisiä.
Taksonomia
Taksonomialla on periaatteena luokitella lajeja sukuihin, sukuja heimoihin, heimoja lahkoihin jne. Tällä
pyritään luomaan järjestelmä polveutumisopillisesti arvioitujen yhteisten tuntomerkkien ja ominaisuuksien
perusteella.
Elollisen luonnon lajiston kaksiosaiset tieteelliset nimet otti käyttöön ruotsalainen luonnontutkija Carolus
Linnaeus. Myöhemmin tutkija aateloitiin ansioistaan ja tunnetaan paremmin nimellä Carl von Linné. Hänen
julkaisustaan ”Systema Naturae” vuonna 1758 on nykymuotoinen systematiikka alkanut. Tieteelliset nimet
pohjautuvat yleensä latinaan tai kreikkaan. Tämä käytäntö on peräisin jo noilta ajoilta, jolloin latina oli
tieteen kieli. Linné käytti aikoinaan suvuissa ja lajeissa runsaasti antiikin mytologiasta saatuja nimiä.
Tieteellisissä nimissä näkee myös usein käytetyn ansioituneiden tutkijoiden tai lajin löytöpaikkojen nimiä.
Nykyään elollisen luonnon tieteellisistä nimistä on kansainvälisesti hyväksytyt säännöt. Kiistakysymyksiä
käsittelee Kansainvälinen nimistökomissio ICZN (International Code of Zoological Nomenclature). Tärkein
näistä säännöistä on se, että vanhinta, hyväksyttävällä tavalla, annettua nimeä on käytettävä. Tämä
yksinkertainen sääntö on useasti johtanut siihen, että vanhastaan tunnettu ja kauan käytössä ollut nimi on
korvattu vanhemmalla jo unohtuneella nimellä.
Kun petopistiäisheimojen systematiikka alkaa uusien menetelmien myötä selventyä, niin valitettavasti
heimojen lajinsisäinen systematiikka on vielä osittain epäselvä. Monet auktorit ovat aikoinaan kuvanneet
uusia lajeja yrittämättäkään ensin tutkia tyyppiyksilöitä jo kuvatuista lähisukuisista lajeista. He eivät
myöskään ole kiinnittäneet huomiota heidän ”omien lajiensa” sisäiseen muunteluun. Lisäksi suurin osa
heidän ”uusien lajien” kuvauksistaan ovat täysin puutteellisia ja täten auktorit ovat aiheuttaneet vain lisää
sotkua jo olemassa olevaan nimistöön. Mainittakoon myös, että on muodostunut kolme erilaista
nimistöryhmää; Euroopassa, itäisellä palearktisella alueella ja nearktisella alueella siten, että osa
todellisuudessa samoista lajeista tunnetaan eri nimillä näillä alueilla Tämä on johtanut siihen, että joukko
lajinimiä, joita eri auktorit ovat käyttäneet, on synonymisoitu. On kuitenkin toivoa, että tämä nimistösotku ja
sen vakinaistaminen jatkuu tutkimusten edetessä.
Lajinimen jälkeen on sen kuvaaja ja kuvauksen vuosiluku. Aikoinaan ei tarvittu kovin monia sukuja,
koska lajejakin oli kuvattu vähän. Myöhemmin sukuja on määritelty yhä enemmän ja asetettu niille
tarkemmat rajat, mutta alkuperäinen lajinimi on säilynyt, vaikka laji onkin siirretty toiseen sukuun. Tällöin
sulut auktorin nimessä tarkoittavat, että näin on menetelty. Lisäksi käytetään tarvittaessa lajia pienempiäkin
taksonomisia ryhmiä, joita ovat alalaji (subspecies, ssp.), muunnos (varietes, var.) ja muoto (forma, f.).
Lopuksi vielä pientä nimiin liittyvää lisätietoa. Lajilistoissa näkyy usein seuraavia lyhenteitä:
 auct. = tarkoittaa, että lajinimeä on käytetty toisessa mielessä kuin mitä alkuperäinen kuvaaja tarkoitti.
 auct. nec = kuten edellä, mutta nyt on tieto siitä, kuka kuvasi lajin.
 nec = tarkoittaa vain ei hyväksyttävää
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NÄYTEKOKOELMA
Normaalisti
kaikki
harrastajat
keräävät
omaa
näytekokoelmaa. Aikanaan nämä yksityiskokoelmat päätyvät
usein joko testamentin tai lahjoituksen kautta museoihin, joissa
niistä on hyötyä monissa erilaisissa tärkeissä tutkimuksissa.
Pääasiallisin tieteellinen anti harrastajilta on kuitenkin se, että
he tuovat paljon lisätietoa lajien levinneisyydestä ja elintavoista
maassamme.
Luotettavan tiedon saamiseksi on harrastajallakin oltava
hyvä lajituntemus. Siihen ei ole mitään oikotietä, vaan on
opiskeltava alaa lujasti ja kerättävä oma näytekokoelma.
Asiantuntijoilla ei voi jatkuvasti määrityttää keräämäänsä
materiaalia, eikä netin digikuvia selailemalla kovinkaan pitkälle
määrityksessä pääse, vaikka kuvat usein hienoja ovatkin.
Alkutaipaleella on kyllä hyväkin kääntyä määritysongelmissaan
alaa paremmin tuntevien henkilöiden puoleen. He kyllä
mielellään auttavat, ja silloin omaan kokoelmaan saa varmasti
oikein määritettyjä yksilöitä, joihin myöhemmin voi
keräämäänsä materiaalia verrata. Pelkkä kirjatieto ei aina riitä
oikeaan määritykseen, vaan vertaus aitoon yksilöön on tarpeellinen.
Harrastuksen alussa materiaalia kerätään yleensä epämääräinen ja sekalainen joukko erilaisiin
laatikkoihin. Ehdoton edellytys hyvän lajituntemuksen saavuttamiseen on kuitenkin oman näytekokoelman
järjestäminen, jossa kaikille maamme lajeille on varattu nimellä varustettu oma tilansa.
Kokoelman voi järjestää esimerkiksi pahvisiin standardimallisiin mustiin hyönteislaatikkoihin. Niiden
käyttö on pitemmän päälle kuitenkin hankalaa. Kun materiaalia alkaa olla jo kohtalaisen runsaasti, niin oikea
kunnon kokoelmakaappi on paras ratkaisu. Sen ei tarvitse olla iso, sillä petopistiäiset eivät levitettyinäkään
vie kovin paljon tilaa. Näytteet on syytä aika ajoin tarkastaa tuhohyönteisten varalta. Tuhoja voi välttää
pakastamalla laatikot aika ajoin.
Kannattaako petopistiäisiä sitten yleensä levittää? Siitä päättää kukin harrastaja itse, sillä mikään
välttämättömyys se ei ole. Tieteelliseltä kannalta katsoen levittämätön, asianmukaisesti etiketöity yksilö on
yhtä arvokas kuin levitettykin. Monet petopistiäislajit ovat hyvin kauniita. Levittämällä yksilöt perhosten
tapaan saa harrastaja hienon kokoelman, josta varmasti itsekin nauttii. Petopistiäisten läpinäkyvien siipien
perusteella ei lajimääritystä yleensä voi varmuudella tehdä, mutta kun kokoelmassa on vierekkäin sarjat
levitetyistä läheisistä lajeista, niin kyllä silloin yleishabituksestakin voi alkaa hahmottamaan lajien välisiä
eroja.
Mikäli ei haluta yksilöitä levittää, niin ennen tuoreiden yksilöiden kuivumista ne on syytä preparoida
niin, että jalat, siivet, takaruumis ja mielellään myös suuosat ovat selkeästi nähtävissä.
”Hyvin preparoitu ja etiketöity yksilö on jo puoleksi määritetty”.

Aineiston käsittely
Nuoren hyönteistieteilijän urakehitys alkaa yleensä kauniiden ja helposti tunnistettavien päiväperhosten
sekä kiitäjien ja kehrääjien keräilyllä. Tästä se jatkuu yökkösiin ja mittareihin. Jos harrastus etenee vielä
pitemmällekin, niin alkaa tulla eteen valinta; jatkaisiko vielä pikkuperhosiin vai alkaisiko tutkia
mahdollisesti jotain muuta kiinnostavaa hyönteisryhmää? Tässä kirjoittaja ei anna yksityiskohtaisia neuvoja
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kokoelman järjestämisestä ja hyönteisten preparoinnista, vaan olettaa, että petopistiäisiin innostuvat
harrastajat ovat jo aikoinaan tottuneet esimerkiksi perhoskeräilyssä käytettyihin neulaamis-, levitys- ja
etiketöintitapoihin sekä muihin käytännön seikkoihin. Nämä samat metodit soveltuvat myös petopistiäisille.
Luonto-Liiton harrasteoppaiden sarjassa on ilmestynyt erinomainen, mukavalla huumorillakin höystetty,
Hyönteisharrastajan opas (Kaaro 1992). Se on pieni ja edullinen kirjanen, jossa on selvitetty
hyönteisharrastukseen liittyvät tekniikoita, muun muassa Malaise-teltan rakenne ja petopistiäiskeräilyssäkin
käytetyt keltavadit ja ikkunapyydykset. Tämän kirjan hankkiminen omaan kirjahyllyyn on hyvin
suositeltavaa.
Etiketöinti
Kaikki tallennettavat yksilöt etiketöidään. Jos tätä ei tehdä, niin yksilöillä ei juuri ole tieteellistä arvoa.
Neulaan laitettavaan etikettilapppuun kirjataan vähintään yksilön löytöpaikka (maa, paikan koordinaatit
mielellään 100 metrin tarkkuudella, luonnontieteellinen maakunta, kunta ja tarkempi paikka), keruuaika ja
kerääjä). Koordinaatit saa helposti linkistä https://laji.fi/map
Myös muita tietoja voi laittaa (erilliseen) etikettiin; esim. ravintokasvi ja keruutapa. Kun yksilö on
määritetty, niin omalle lapulleen laitetaan lajin nimi ja yksilön rnäärittäjä, mielellään myös sukupuoli sekä
määritysvuosi.

Diskoloraatio
Passiivipyydyksissä pitemmän päälle nesteessä lilluvien
hyönteisten kauniit punaiset värit muuttuvat usein likaisen
ruskeiksi ja keltaiset värit haalistuvat luunvalkoisiksi.
Pyydyksiin kertyy myös kaikenlaista likaa ja roskaa, joka
yksilöihin tarttuu.
Tähän harmittavaan ns. diskoloraation on kuitenkin
olemassa keino, joka jossain määrin ilmiön estää, nimittäin
asetonin käyttö. Yksilöt upotetaan asetoniin vaikkapa
viikoksi, jolloin värit hieman kirkastuvat, mutta kerran
tummuneita värejä ei täysin ennalleen voida palauttaa.
Jos haluaa, että yksilöiden kauniit värit säilyvät täysin,
niin eräs keino on heti tuoreena neulaamisen tai
levittämisen jälkeen käyttää ne asetonissa vuorokauden
verran. Pakastekuivaus on toinen menetelmä, jolla petopistiäisten värit saadaan säilymään, mutta asetonin
käyttö on kuitenkin helppoa ja nopeaa.
Asetonikäsittely ei tietenkään ole järkevää lajeille, joiden värit säilyvät kuivuessaan ennallaan. Tässäkin
kokemus auttaa päättämään mitä lajeja kannattaa asetonissa uitella.
Retkiolosuhteissa ei aina ole aikaa yksilöitä heti tuoreeltaan levittää. Silloin ne vain neulataan, oikaistaan
siipiä ja jalkoja sopivasti sekä käytetään asetonissa. Jos myöhemmin haluaa tehdä kunnon levityksen, niin
kostutus on tehtävä nopeasti värien säilymisen vuoksi. Kostutuspurkkiin laitetaan kuumaa vettä ja annetaan
yksilön olla siinä koosta riippuen 1-2 tuntia. Tämän jälkeen levitys nopeasti ja uudestaan asetonikylpyyn.
Asetoni on vahva liuotin ja huonolaatuisten hyönteisneulojen nuppi saattaa sulaa siinä kokonaan.
Pistiäisiä ei myöskään saa levittää styrox-paloihin, sillä asetonissa styrox häviää olemattomiin. Kätevintä on
tehdä levitys pieniin asetonia kestäviin, polyeteenistä valmistettuihin, valkoisiin alveoliittipalasiin
(kauppanimi), jotka laitetaan kellumaan asetonipurkkiin väärinpäin siten, että yksilöt ovat täysin nesteen
peitossa. Asetonia ei kannata ostaa apteekista, sillä rautakaupasta sitä saa paljon halvemmalla. Aikaa myöten
neste menettää tehonsa ja kun sen väri muuttuu likaisen kellertäväksi, niin on syytä vaihtaa se uuteen.
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Genitaalipreparaatit
Joskus on tarpeen lähilajeilta preparoida esiin koiraiden sukuelimet. Koirasgenitaalien tutkiminen käy
yleensä helposti. Koukkupäisellä ohuella hyönteisneulalla vedetään peräpään alle taipunutta
genitaalikapselia hieman ulos, jolloin usein voi jo määrityksen tehdä. Kapselin voi myös kokonaan irrottaa
ja liimata erilliselle lapulle, joka pannaan samaan neulaan. Joskus on kuitenkin saatava kaikki genitaalien
yksityiskohdat kunnolla näkyviin. Tämä vaatii jo perusteellisempaa genitaalipreparaatin tekoa.
Kestopreparaatin teko-ohjeita on annettu esimerkiksi Perhostenkeräilijän oppaassa (Jalas 1992). Ohjeet ovat
pääosin sovellettavissa myös petopistiäiskoiraiden genitaalipreparaattien tekoon. On kuitenkin huomattava,
että genitaaleja ei saa litistää objektilasien väliin, vaan ne on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman
kolmiulotteisina. Eräs tapa on säilyttää genitaalit glyserolissa pienessä mikrovial-putkessa, jonka voi pistää
samaan neulaan kuin pistiäisenkin. Joitakin tutkimuksia on tehty naaraidenkin genitaalirakenteista. Niissä ei
kuitenkaan ole sellaisia kitiiniosia kuin esimerkiksi perhosnaarailla, ja siksi preparaatin teko sekä
lajimääritys sen perusteella ei toistaiseksi ole harrastajan ulottuvilla.
Tarvikkeiden hankinta
Erilaisia hyönteisharrastusvälineitä myy Tibiale Oy. http://www.tibiale.fi/fi/Etusivu.html. Sen
omistajayhdistykset ovat: Suomen Perhostutkijain Seura ry, Suomen Hyönteistieteellinen Seura ry, ja
Entomologiska Föreningen i Helsingfors – Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys rf. Useista tarvikkeista
on tarjolla edullisempi jäsenhinta.

KERÄILYMENETELMÄT
Hyötyhyönteisinä miellettyjen petopistiäisten tappaminen voi olla eettisesti arveluttavaa, mutta
valitettavasti näytteitä on otettava, sillä vain muutaman lajin pystyy varmuudella maastossa määrittämään.
Mikroskoopin kanssa työskentely on välttämätöntä ja elävän näytteen tutkiminen ei sillä onnistu.
Kannattaakin lukea erinomainen artikkeli, ”Pakko tappaa – hyönteisten keräämisen tieteelliset perusteet
(Salmela 2015)”.
Lähinnä perhosia varten on kehitetty massapyydystysmenetelmiä; automaattisilla kytkinlaitteilla ohjattuja
valorysiä ja päivälläkin pyytäviä syöttirysiä. Naaraiden keinotekoisilla feromoneilla varustetut rysät ovat
myös tulleet muotiin, etenkin pikkuperhoskeräilyssä. Mitään vastaavia keräysmenetelmiä ei petopistiäisille
ole olemassa.
Malaise-telttaa voisi ehkä hieman edellä mainittuihin rysäsysteemeihin verrata, mutta se on kuitenkin
pyyntiteholtaan melko vaatimaton niihin verrattuna. Keltamaljoilla, keltarysillä ja ikkunapyydyksillä jonkun
verran petopistiäisiä saa, mutta eivät nekään kovin tehokkaita ole. Nämä passiivipyydykset ovat kuitenkin
käyttökelpoisia jonkun tietyn alueen hyönteiskartoituksessa, koska ne voidaan pitää maastossa koko
keräilykauden ajan. Haavi on siis edelleen paras keino petopistiäisten keräilyssä. Hyvänä puolena
haavikeräilyssä on se, että talteen otetaan vain kiinnostavat yksilöt, sillä kokemuksen karttuessa pystyy jo
maastossa näkemään mitä kannattaa tallentaa myöhempää tutkimista varten.

Petopistiäisten pesien ja toukkien etsiminen maastosta ja niistä aikuiseksi kasvattaminen on jo niin vaikea
taidelaji, että siihen ei tässä puututa.. Näistä asioista lähemmin kiinnostuneille suosittelen upeaa saksalaista
kuvateosta Die Grabwespen Deutschlands (Blösch 2000).
Kolopesijöillä on nykyään ”asuntopula”, sillä vanhat hirsirakennukset ja puuaidat ovat maatalouden
muutoksessa vähentyneet. Myös lahopuita poistetaan ainakin taajamissa enenevässä määrin.
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Myrkkypistiäiset (petopistiäiset, erakkomehiläiset/-ampiaiset ja kultiaiset) ovat kuitenkin hyötyhyönteisiä,
sillä ne ovat tehokkaita kasvien pölyttäjiä, vaikka eivät hunajaa tuotakaan kuten yhdyskuntamehiläiset.
Keinopesiä voi myös itse rakentaa.

ELINYMPÄRISTÖT
Petopistiäiset ovat aidosti aurinkoa ja lämpöä rakastavia hyönteisiä. Maapesijöitä tapaa eniten
hiekkapohjaisista paahdeympäristöistä. Niihin on naarailla helppo pesänsä kaivaa. Koiraat eivät pesien
rakenteluun osallistu, kunhan vaan muuta touhuavat. Niillähän ei ole etujaloissa edes kaivinsukasiakaan.
Paahdeympäristöjä ovat mm. sorakuopat, ampumaradat, pienlentokentät, ratapenkat, merenranta- ja
mantereiset dyynit, järvenranta- ja jokivarsihietikot, savi- ja hiesutörmät, tienpientareet ja harjurinteet.
Maapesijöitä näkyy myös aurinkoisilla metsänreunoilla, joissa kolopesijätkin viihtyvät lehtipuiden ja
pensaiden lehdillä.
Kolopesijöitä kannattaa tarkkailla kelottuneiden lahopuiden rungoilla, vanhoilla tukkipinoilla ja ennen
kaikkea vanhojen hirsirakennusten seinillä. Näiden seinillä tavattava lajisto vaihtuu kesän mittaan ja saattaa
olla ihmeteltävän runsas. Vadelmakasvustot ovat myös hyviä paikkoja, sillä monet kolopesijälajit pesivät
niiden varsissa, esim. voimakkaasti taantunut pieni vattukärpäshukka (Ectemnius rubicola). Vadelman
kukissakin näkyy usein petopistiäisiä ruokailemassa. Aurinkoisten mäntymetsänreunojen vanhojen
kilpikaarnaisten aarnimäntyjen paksussa kaarnassa pesii useita pienehköjä ja hyviäkin petopistiäislajeja.
Kosteissa järvenrantalehdoissa voi tavata harvinaisen korentopikkuhukan (Crossocerus walkeri), joka
saalistaa päiväkorentoja. Muualta sitä ei juuri kannata hakea. Avoimissa metsissä kolopesijöiden lajisto
riippuu paljon myös puuston iästä, sillä vanhoissa ja kuolleissa puissa on paljon pesimäpaikkoja lahoon
puuhun rakentaville kolopesijöille. Sulkeutuneissa metsäympäristöissä ei petopistiäisiä juuri tapaa.
Mielenkiintoisia alueita ovat myös hakkuuaukeat, kuloalueet ja kukkarikkaat ruderaatit sekä rinnekedot.
Aina kun joltain kasvilta löytyy lehtikirvojen aiheuttamaa mesikastetta, niin se houkuttelee ihmeen hyvin
nimenomaan petopistiäisiä mettä tankkaamaan. Myöhemmin kesällä, kun leskenlehden suuret lehdet ovat
kookkaimmillaan, niin niillä näkyy useita petopistiäislajeja juoksentelemassa. Isojen putkikasvien, esim.
karhunputkien tai ruderaattien palsternakan kasvustoissa keräilijän kannattaa aina pysähtyä kukintoja
tarkkailemaan Nuo kukinnot houkuttelevat erittäin hyvin petopistiäisiä ruokailemaan.

Rinneketo

Laho tukkipino

Mantereinen dyyni

Vanha hirsirakennus
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RAKENNEOSAT
Yleisesti hyväksyttyä ja standardoitua yksinomaan petopistiäisiä koskevaa morfologista termistöä ei
toistaiseksi ole. Tutkimusten lisääntyessä nimistösotkua pyritään selvittämään ja on toivoa, että
tulevaisuudessa nimistökäytäntö yhtenäistyy. Tähän olen valinnut viimeisimpien julkaisujen käyttämää
terminologiaa. Vain välttämättömät, määrityksessä tarpeelliset, anatomiset nimet on esitetty.
Tuntomerkeissä ilmoitettu mitta on ruumiin pituus millimetreinä.
Määrityskaavoissa ja lajiteksteissä käytetään tutuista rakenneosista, pää, silmät, jalat, nilkka, reisi, sääri,
selkä jne. suomalaisia nimiä, mutta muuten etupäässä tieteellisiä tai englanninkielisiä nimiä, joita alan
julkaisuissa yleensä esiintyy.
Aikuinen

Siivet
Siivet ovat läpinäkyvää kitiinikalvoa, joita tukevat pitkittäis- ja poikittaissuonet. Ne rajoittavat siipiin
erinimisiä sarkoja. Takasiiven etureunassa on rivi pieniä väkäsiä, jotka tarttuvat etusiiven kiertyneeseen
takareunaan. Siten molemmat siivet muodostavat yhtenäisen lenninsiiven.

Siipisuonet

Siipisarat
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Pää
Pään sivuilla on isot verkkosilmät, jotka ovat
muodostuneet sadoista pienistä kuusikulmaisista
linsseistä, ommatideista. Silmät ovat karvaisia tai
kaljuja. Päälaella on kolme pientä pistesilmää, joissa
kussakin on vain yksi linssi. Pistesilmistä ei muodostu
kuvaa, vaan ne mittaavat valon voimakkuutta, jonka
mukaan
ne
mahdollisesti
myös
herkistävät
verkkosilmien toimintaa. Pistesilmät muodostavat
kolmion, jonka sivujen suhteet ovat lajituntomerkkejä.
Tämä kolmio ja sitä ympäröivät alueet muodostavat
päälaen (vertex). Pistesilmien ja tuntosarvien välissä on
otsa. Naama on koko se eteenpäin näkyvä alue, joka on
tuntosarvien alapuolella. Pään alaosassa on suukilpi
(clypeus), jonka reuna antaa tärkeitä vihjeitä
lajitunnistukseen. Voimakkaissa leuoissa on myös hyviä lajituntomerkkejä. Useimmilla petopistiäisnaarailla
on 12 ja koirailla 13 tuntosarvijaoketta. Koiraiden jaokkeissa voi olla kohoumia (tyloideja), joiden muotoa
voi käyttää hyväksi lajimäärityksessä. Ne ovat aistielimiä.
Tuntosarvi

Keskiruumis

Keskiruumiissa on kolme jaoketta, joista jokaiseen
liittyy raajapari ja kahteen viimeiseen siipipari.
Ensimmäinen jaoke on pienikokoinen eikä etuselkä
ulotu edes siipien tyvelle. Keskijaokkeen takaosassa on
poikkivako ja sen takana pikkukilpi. Takimmaiseen
jaokkeeseen liittyy takaruumiiseen kuulunut taus
(propodeum), joka näkyy keski- ja takaruumiin välisen
kaventuman edessä selkäpuolella
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Jalat
Jaloissa on viisi pääosaa. Tyvessä on
tietenkin lonkka (coxa) ja siitä ulospäin
kapea reisirengas (trokantteri), jalan
voimakkain osa reisi (femur), pitkä sääriosa
(tibia) ja nilkka (tarsus), jossa on viisi
jaoketta. Nilkan tyvijaoke (metatarsus) on
niistä pisin ja tukevin. Viimeisenä on vielä
kaksi kynttä (unguicula), joiden välissä on
polkukäsnä (pulvillus). Säären alapäässä on
1-2 okaa eli kannukset (calcariae). Ne ovat
säären muita karvoja ja sukasia pitemmät ja
vahvemmat. Etusäären kannus on erikoinen. Se muodostaa sitä
vastaavan nilkan loven kanssa tuntosarvien puhdistussukasen.
Määrityskaavoissa ja lajiteksteissä puhutaan usein reiden, säären
tai nilkkajaokkeiden yläpinnasta (dorsal) tai alapinnasta
(ventral). Jalka voi kääntyä ainoastaan yhdessä tasossa, joten nämä nimitykset ovat tästä johtuen
yksiselitteisiä. Jalat numeroidaan siten, että etujalka on 1., keskijalka 2. ja takajalka 3. Jalkojen osat
vastaavasti esim. coxa 1, coxa 2 ja coxa 3. Naarailla on etunilkoissa tavallisesti pitkät kaivinsukaset.
Takaruumis
Petopistiäisnaarailla on yleensä 6 ja koirailla 7 takaruumisjaoketta,
joissa on erotettavissa kaarevat selkäkilvet (tergiitit) ja litteähköt
vatsakilvet (sterniitit). Ensimmäinen takaruumisjaoke voi olla pitkä ja
kapea, sitä kutsutaan varreksi (petiolus). Viimeisessä jaokkeessa ovat
sukuelimet (muodostuneet 8.-10. takaruumisjaokkeesta) ja naarailla
munanasettimesta muuntunut myrkkypistin. Jaokkeen selkäpuolella
voi olla kolmiomainen peräkilpi (pygidium). Erityisesti koiraiden
sukuelimien rakenteesta löytyy tärkeitä tuntomerkkejä lajinmääritykseen.
Myrkkypistin muodostuu kahdesta lansetista ja piikkimäisestä stiletistä, joiden keskelle jää myrkkytiehyt.
Petopistiäisillä lansetit ovat sileäpintaisia eivätkä takerru uhrin ihoon kuten tarhamehiläisellä, joka ei pysty
vetämään sahalaitaisia lansetteja pois haavasta, joten koko pistin juuttuu uhriin kiinni ja mehiläinen kuolee.
Genitaalit (sukuelimet)
Läheisillä lajeilla voidaan koiraan genitaalejakin käyttää apuna määrityksessä. Naaraiden genitaalit ovat
tietenkin myös lajikohtaisia, mutta kun niissä ei juuri ole kitiiniosia, joita voitaisiin helposti tutkia, niin
naaraiden genitaaleista ei ole apua lajimäärityksessä.
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MÄÄRITTÄMINEN
Nykyisten digikameroiden aikakaudella suosittu hyönteisten valokuvaus on tuonut lukuisia uusia
harrastajia entomologian pariin ja internetistä löytyy sadoittain kuvia mm. petopistiäisistä. Valokuvaamalla
tai netin kuvia selaamalla ei kuitenkaan pystytä varmuudella hyvistäkään kuvista määrittämään kuin
korkeintaan 10-20% Suomen petopistiäisistä lajilleen. Jos niitä haluaa oppia tuntemaan, niin yksilöitä on siis
tallennettava ja käytettävä julkaistuja määrityskaavoja sekä mikroskooppia apuna. Johonkin hyönteisseuraan
kannattaa myös liittyä, sillä seurojen kokouksissa kuulee hyviä esitelmiä ja tapaa samanhenkisiä ihmisiä ja
asiantuntijoita, joilta varmasti saa apua määritysongelmiin. Seurojen järjestämillä yhteisillä retkillä saa myös
erittäin paljon kokemusta eri ryhmien asiantuntijoiden opastuksella. Monilla seuroilla on oma jäsenlehtikin,
joka sisältyy jäsenmaksuun. Hyönteisten määrittäminen on vaikeaa. Asiantuntijaksi voi tulla vain
pitkäjänteisellä ja tinkimättömällä työllä. Lajien oikea määritys on biologisen tutkimuksen ja
luonnonsuojelunkin perusta.
Petopistiäisten määritys poikkeaa esimerkiksi perhosten määrityksestä lähes täysin. Perhosten määritys
onnistuu suurelta osin siipikuvioiden ja -värien perusteella silmämääräisestikin ilman määrityskaavoja.
Pistiäisten läpinäkyvien siipien perusteella ei varmaa määritystä voi yksinomaan tehdä, vaan on
tukeuduttava myös muihin morfologisiin tuntomerkkeihin.
Tämän esityksen määrityskaavoissa olen käyttänyt menetelmää, jossa edetään kahden toisensa
poissulkevan vaihtoehdon periaatteella (didaktinen). Joskus on ollut pakko käyttää useampaakin
vaihtoehtoa. Kaavat olen koonnut erilaisista alan julkaisuista ja varmistanut niiden käyttökelpoisuuden myös
omista kokoelmayksilöistäni.
Kaavat paisuisivat pitkiksi ja menettäisivät merkityksensä, jos niissä otettaisiin huomioon kaikki
lajituntomerkit ja mahdollisen lajinsisäisen muuntelun vaihtoehdot. Juuri kuoriutuneella yksilöllä värit eivät
ole ehtineet kunnolla vielä kehittyä (teneraalit), joten varovainen on oltava tällaistenkin suhteen. Kokemus ja
oikein määritettyihin malliyksilöihin vertaaminen tuo varmuutta omiin määrityksiin.
Jos kaavalla ei päädytä suoraan oikeaan lajiin, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että sopivassa haarukassa
ollaan, niin haetaan lisäarvoa määritykseen lajiteksteistä, lentoajoista, esiintymisbiotoopeista, elintavoista ja
levinneisyydestä. Mikäli kaavan vaihtoehtojen valinta tuntuu vaikealta, niin kannattaa tarkistaa molemmat
polut. Kun vielä tutkitaan polkujen ehdottamien lajien kuvauksia ja mahdollista vertailumateriaalia, niin
yleensä yksilölle löytyy selvä määritys. Se on myös ehdolla olevista lajeista usein se yleisempi.
Jos alkaa tuntua siltä, että kyseessä on oman määrityksen mukaan selvästi ehkä maalle uusi laji tai
muuten huippuharvinaisuus, niin aina voi kääntyä alan varsinaisten asiantuntijoiden puoleen, jotka kyllä
mielellään auttavat. Kuten edellä jo mainitsin, niin liittymällä johonkin hyönteisseuraan, niin kyllä apua
varmasti löytyy.
FinBOL tuottaa eliöille viivakoodit
Seuraavassa lainaus nettisivulta http://www.finbol.org/fi/finbol.html
”FinBOL – Finnish barcode of life – on yhteissuomalainen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa DNAviivakoodit Suomen eliölajistolle. FinBOL on osa kansainvälistä International Barcode of Life (iBOL) hanketta, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodikirjasto koko maailman
eliölajistolle. Suomi on osa suunniteltua Euroopan unionin muodostamaa toiminnallista keskusyksikköä (ns.
central node), mutta käytännössä Suomi toimii tällä hetkellä itsenäisesti kansallisena yksikkönä (ns. national
node). Lisää tietoa FinBOLin osuudesta iBOL-hankkeen osana löytyy iBOL-sivuilta http://ibol.org/
FinBOL koordinoi Suomesta käsin tehtävää DNA-viivakoodausta, erityisesti Suomessa esiintyvän
lajiston DNA-viivakoodikirjaston luomista. Kattava DNA-viivakoodikirjasto mahdollistaa lajien
tunnistamisen automatisoidusti ja yksiselitteisesti standardin, suhteellisen lyhyen genomin osan
sekvenssitiedon avulla. DNA-viivakoodit mahdollistavat tunnistamisen riippumatta kehitysvaiheesta tai
sukupuolesta ja jopa pienestä yksilön kappaleesta. FinBOL luo ainutlaatuisen kansallisen resurssin
kotimaiselle biologiselle tutkimukselle. DNA-viivakoodeja voidaan myös soveltaa lukuisilla aloilla, esim.
vieraslajien seurannassa, tuholaislajien torjunnassa, ruuanvalvonnassa ja uhanalaisten lajien kaupassa ja
maahantuonnissa. Hankkeen toteutuessa ja teknologian kehittyessä minkä tahansa kotimaisen lajin tunnistus
tulee ennen pitkää mahdolliseksi kenelle vain. FinBOLin tuottama informaatio tallennetaan BOLDtietokantaan. Tuotettu tieto on välittömästi käytettävissä lajien tunnistamisessa ja muukin oheistieto tulee
avoimeksi nopealla aikataululla.”
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LUONNONTIETEELLISET MAAKUNNAT
Luonnontieteellisiä näkökantoja ryhdyttiin käyttämään, kun Suomessa kehitettiin maakuntajakoa 1800luvun puolivälin jälkeen. Maakuntajakoa kehitettiin edelleen 1900-luvun alussa ja uudet luonnontieteelliset
maakunnat otettiin käyttöön 1928, joihin myös nykyinen Suomen maakuntajako pohjautuu. Seuraava
muutos tapahtui, kun Suomi luovutti toisessa maailmansodassa alueita Neuvostoliitolle. Maakuntajako säilyi
kuitenkin Nyky-Suomen alueella ennallaan. Vuonna 1971 Pohjois-Pohjanmaa jaettiin Oulun Pohjanmaaksi
(Oba) ja Perä-Pohjanmaaksi (Obb) sekä Kemin Lappi jaettiin Kittilän Lapiksi (Lkoc) ja Sompion Lapiksi
(Lkor).
Al Alandia – Ahvenanmaa A
Ab Regio aboensis - Varsinais-Suomi V
N Nylandia – Uusimaa U
Ka Karelia australis - Etelä-Karjala EK
St Satakunda – Satakunta St
Ta Tavastia australis - Etelä-Häme EH
Sa Savonia australis - Etelä-Savo ES
Kl Karelia ladogensis - Laatokan Karjala LK
Oa Ostrobottnia australis - Etelä-Pohjanmaa EP
Tb Tavastia borealis - Pohjois-Häme EH
Sb Savonia borealis- Pohjois-Savo PS
Kb Karelia borealis - Pohjois-Karjala PK
Om Ostrobottnia media - Keski-Pohjanmaa KP
Ok Ostrobottnia kajanensis – Kainuu Kn
Oba Ostrobottnia borealis pars australis - Oulun Pohjanmaa OP
Obb Ostrobottnia borealis pars borealis - Perä-Pohjanmaa PP
Ks Regio kuusamoensis – Koillismaa Ks
Lkoc Lapponia kemensis pars occidentalis - Kittilän Lappi KiL
Lkor Lapponia kemensis pars orientalis - Sompion Lappi SoL
Le Lapponia enontekiensis - Enontekiön Lappi EnL
Li Lapponia inarensis - Inarin Lappi InL
Suomen luonnontieteelliset maakunnat ovat luonnonmaantieteellisiä, eliömaantieteellisiä tai
luonnonhistoriallisia suuralueita, joihin Suomi vakiintuneesti jaetaan. Niiden rajat pyrkivät jakamaan
Suomen biogeografisiin kokonaisuuksiin, jotka poikkeavat toisistaan eliöstöltään ja ilmasto-olosuhteiltaan.
Eräiltä osin myös maaston topografian piirteet (järvien ja harjujen geomorfologia) ovat ohjanneet näiden
alueiden muodostusta.
Luonnonmaantieteellisten maakuntien rajat eivät suurelta osiltaan vastaa mitään nykyisiä hallinnollisia
rajoja. Alkujaan ne määriteltiin siten, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vielä vuonna 1930
jokainen Suomen kunta kuului kokonaisuudessaan samaan luonnonhistorialliseen maakuntaan, mutta
myöhemmin tehtyjen kuntaliitosten vuoksi näin ei nykyään läheskään kaikkialla ole.
Ainakin kasvillisuus- ja hyönteiskartoitukset ovat pitkään perustuneet luonnonmaakuntien alueilta
tehtyihin "maakuntahavaintoihin". Niitä ovat käyttäneet myös lintuharrastajat pesäkorteissaan sekä
sienitutkijat. Luonnontieteellisessä keskusmuseossa säilytetään suurimittakaavaisia pohjakarttoja, joihin
Suomen luonnontieteelliset maakuntarajat on piirretty.

UHANALAISUUSLUOKITUS
Suurimmat syyt petopistiäislajien uhanalaisuuteen tai häviämiseen ovat avoimien perinne- ja muiden
kulttuurialueiden sulkeutuminen hoidon ja käytön loputtua, metsien käytön ja käsittelyn aiheuttamat
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muutokset kuten lahopuiden poistot. Myös kolopesijöiden suosimat vanhat hirsirakennukset ja puuaidat ovat
maatalouden muutoksessa vähentyneet.
Kaikki maastamme tavatut petopistiäislajit on sijoitettu johonkin seuraavista luokista:
Hävinneet
Äärimmäisen uhanalaiset
Erittäin uhanalaiset
Vaarantuneet
Silmälläpidettävät
Puutteellisesti tunnetut
Elinvoimaiset
Ei voida luokitella
Arvioimatta jätetyt

RE
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NA
NE

Regionally Extinct
Critically Endangered
Endangered
Vulnerable
Near Threatened
Data Deficient
Least Concern
Not Applicable
Not Evaluated

Laji on hävinnyt, kun sen epäilyksettä viimeinen yksilö on kuollut tai siirtynyt tarkastelualueen
ulkopuolelle riittävän pitkäksi katsotun ajan kuluessa. Ajan pituus ja etsintätehokkuuden riittävyys on
arvioitu tapauskohtaisesti lajin löydettäväisyyden ja elintapojen tuntemuksen perusteella. Osa hävinneiksi
luokitelluista lajeista on mahdollista löytää uudelleen.
Laji on äärimmäisen uhanalainen, kun siihen kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä
luonnosta minkä tahansa uhanalaisuuskriteerin perusteella määriteltynä.
Laji on erittäin uhanalainen, jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisten kriteerejä, mutta siihen kohdistuu
erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa hävitä luonnosta minkä tahansa uhanalaisuuskriteerin perusteella
määriteltynä.
Laji on vaarantunut, jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisten tai erittäin uhanalaisten kriteerejä, mutta
siihen kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta minkä tahansa uhanalaisuuskriteerin
perusteella määriteltynä.
Laji on silmälläpidettävä, kun se lähes täyttää vaarantuneen kriteerit. Laji on esimerkiksi taantunut tai
harvinainen, mutta ei aivan täytä uhanalaisen kriteereitä. Lisäksi silmälläpidettäviä ovat huonosti tunnetut
lajit, joiden elinympäristöjen tiedetään olevan uhanalaisia tai taantuvia. Silmälläpidettäviin kuuluu myös
arviointikriteerien mukaan uhanalaisia lajeja, jotka saavat täydennystä rajojemme takaa.
Laji on puutteellisesti tunnettu, kun tiedot sen runsaudesta, levinneisyydestä tai populaation tilasta eivät
riitä häviämisriskin arviointiin. Lajista tarvitaan lisää tietoa sen sijoittamiseksi oikeaan luokkaan. Jos lajin
levinneisyysalueen epäillään olevan suhteellisen rajoittunut, viimeisestä havainnosta on kulunut huomattava
aika tai lajiin kohdistuu selvä uhka, luokittelu uhanalaiseksi voi olla perusteltu.
Laji on elinvoimainen, kun se on hyvin tunnettu, on yleinen tai runsas tai sen kanta on niin vakaa, että se
ei ole uhanalainen. Elinvoimaisen lajin säilyminen maassamme arvioidaan lähitulevaisuudessa turvatuksi.
Lajia ei voida luokitella, sillä se on muun muassa ihmisen mukana maahamme levinnyt uustulokas sekä
laji, joka elää vain ihmisen rakentamissa elinympäristöissä, kasvihuoneet ym.. Myös satunnaiset kaukaiset
vaeltajat on sijoitettu tähän ryhmään.
Laji on arvioimatta jätetty, kun siihen ei voida soveltaa mitään em. kriteereistä.

FREKVENSSIPISTEET
Suomen kovakuoriaisille kehitettiin malli, jossa lajeille annettiin frekvenssipisteitä (Rassi 1993). Malli on
12-luokkainen siten, että yleisimmät lajit saavat 1 pisteen ja harvinaisimmat 100 pistettä. Frekvenssipisteillä
kuvataan lajien yleisyyttä Suomessa, mutta ei kuitenkaan paikallista runsautta. Pisteytyksen perusteena on
lajien arvioitu tai havaittu esiintyminen 10 x 10 kilometrin yhtenäiskoordinaatistoruuduissa. Yleisyyttä ei ole
määritelty kaikille lajeille. Hyönteisillä yleisyysluokitus perustuu näihin frekvenssipisteisiin: yleinen = 1-29
frekvenssipistettä, harvinainen = 30-59 pistettä, hyvin harvinainen = 60-100 pistettä.
Koska yleisyyttä arvioitaessa on käytetty pisteiden lisäksi sanallista kuvausta, niin yksinkertaisuuden
vuoksi on petopistiäisillä kaksi luokkaa yhdistetty yhteen kuvaukseen. Käytetty tarkastelujakso ulottuu
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kaikkein vanhimmasta museomateriaalista nykyiseen tietämykseen lajien yleisyydestä. Frekvenssipisteitä
voidaan käyttää hyväksi myös lajien uhanalaisuutta arvioitaessa.
Taulukko 1. Frekvenssipisteet ja niiden kuvaukset
Frekvenssipisteet

Esiintymien määrä

100

1-3

80

4-6

60
40
30
20
15
10
6

7-12
13-25
26-50
51-100
101-200
201-400
401-800

4

801-1600

2

1601-3200

1

3201-

Kuvaus

Kommentit

Tavattu alle 10 kertaa tai vakinaisia
esiintymiä tunnetaan erittäin paikallisesti
Hyvin harvinainen
tai laajemmalla alueella lajia tavataan
hyvin hajanaisesti.
Huomattavan paikallinen tai sirotellusti
Harvinainen
esiintyvä laji.
Levinneisyys rajoittunut ja esiintyy
Melko harvinainen
varsin paikallisesti sekä ailahtelevasti.
Esiintyy huomattavassa osassa maata ja
Melko yleinen
tavataan melko usein.
Melko
laajalle
levinnyt
ja
Yleinen
elinympäristöjensä suhteen jokseenkin
vaatimaton laji.
Suurimpaan osaan maata levinnyt,
vaatimaton,
monissa
ympäristöissä
Hyvin yleinen
tavattava laji, vakinaisuus hyvin korkea
eli lajia tavataan lähes aina.
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LAJIT (Linkit: Suomen Lajitietokeskus)
Määrityskaava sukuihin
1a
1b

Etusiivissä vain yksi kyynärsarka  2
Etusiivissä kaksi tai kolme kyynärsarkaa  12

2a

Verkkosilmien sisäreunassa lahdeke. Takaruumis musta.
Trypoxylon
Verkkosilmien sisäreunassa ei lahdeketta (jos pieni lovi, niin takaruumiissa keltaista). Takaruumis
musta tai monivärinen.  3

2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b

Etusiipien 1. kyynärsarka ja sisempi keskisarka yhtyneet. Takaselässä kaksi taaksepäin
suuntautunutta uloketta.  4
Etusiipien 1. kyynärsarka ja sisempi keskisarka eivät yhtyneet. Takaselässä ei ulokkeita.  5
Tauksessa voimakas sarvimainen uloke. Takaruumiissa yleensä vaaleita täpliä.
Oxybelus
Tauksessa korkeintaan pieni oka. Takaruumis musta.
Belomicrus borealis
Verkkosilmien sisäreunat lähentyvät toisiaan ylhäällä. Takasiipien suonet erottuvat heikosti. Pieni
musta laji 3-5,5 mm.
Nitela borealis
Verkkosilmien sisäreunat yhdensuuntaiset tai lähentyvät toisiaan alhaalla. Takasiipien suonet
erottuvat selvästi. Yleensä isokokoisempia lajeja.  6
Pistesilmät muodostavat tylppäkulmaisen kolmion. Leuat kärjistään yksihampaiset. Takaruumis
kokonaan musta.  6
Pistesilmät muodostavat suora- tai teräväkulmaisen kolmion, tai jos kolmio tylppäkulmainen,
takaruumis keltakuvioinen. Leuat monihampaiset. Takaruumis usein keltakuvioinen.  6
Verkkosilmät karvaiset. Leukojen tyvellä hammas.
Entomognatus brevis
Verkkosilmät karvattomat. Leukojen tyvellä ei hammasta.
Lindenius albilabris
Takaruumiin 1. jaoke nuijanmuotoinen ja vähintään kaksi kertaa leveytensä pituinen. Takaruumis
musta tai punertava, ilman keltaisia kuvioita.
Rhopalum
Takaruumiin 1. jaoke ei nuijanmuotoinen. Takaruumis usein keltakuvioinen.  9
Keskikyljissä ei uloketta keskilonkan edessä, niissä korkeintaan pieni hammas. Takakyljet kokonaan
tai osaksi sileät. Koiraan tuntosarvissa 13 jaoketta.  10
Keskikyljissä teräväreunainen uloke keskilonkan edessä. Takakyljet harjuiset tai pisteiset. Koiraan
tuntosarvissa 12 jaoketta.  11
Pistesilmien muodostama kolmio suora- tai teräväkulmainen. Takaruumis musta tai keltakuvioinen.
Pääosin pienikokoisia, alle 10 mm pituisia lajeja.
Crossocerus
Pistesilmien muodostama kolmio tylppäkulmainen. Takaruumis keltakuvioinen. Suuria tai
keskikokoisia, yli 10 mm pituisia lajeja.
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Crabro
11a

11b

Tergiittien pisteytys voimakasta, pisteiden välialat 1. ja 2. tergiiteissä niiden halkaisijaa pienemmät.
Koiraan pää edestä nähtynä leveyttään korkeampi. Naaraan silmänvieruskuopat kiiltävät ja
selvärajaiset.
Lestica
Tergiittien pisteytys heikosti erottuvaa tai hyvin hienoa, pisteiden välialat pisteiden halkaisijaa
suuremmat. Koiraan pää edestä nähtynä korkeuttaan leveämpi. Silmänvieruskuopat epäselvästi
rajautuneet.
Ectemnius

12a
12b

Etusiivissä kaksi kyynärsarkaa.  13
Etusiivissä kolme kyynärsarkaa.  19

13a
13b

Takaruumiin 1. jaokkeen etuosassa varsi, joka selvästi leveyttään pitempi.  14
Takaruumiin 1. jaoke varreton tai siinä lyhyt varsi, joka ei leveyttään pitempi.  15

14a

Etusiivessä vain yksi keskisarka, siipitäplä lähes värttinäsaran kokoinen.
Stigmus
Etusiivessä kaksi keskisarkaa, siipitäplä huomattavasti värttinäsarkaa pienempi.
Pemphredon

14b
15a
15b
16a
16b
17a
17b
18a
18b

19a
19b
20a
20b
21a

Toinen kyynärsarka varrellinen.
Miscophus
Toinen kyynärsarka varreton.  16
Värttinäsarka lyhyt ja kärjestä katkonainen. Takaruumis punakeltainen.
Dinetus pictus
Värttinäsarka pitkä ja teräväkärkinen. Takaruumis musta.  17
Etusiivissä vain yksi keskisarka, siipitäplä suuri ja lähes puoliympyrän muotoinen. Pieniä lajeja, 2-3
mm.
Spilomena
Etusiivissä kaksi keskisarkaa, siipitäplä pienempi ja kapeampi. Suurempia lajeja, yli 3 mm.  18
Keskikyljet rosoisen verkkokuvioiset. Takasäärten ulkopinnassa lyhyitä okia. Naaraalla peräkilpi.
Diodontus
Keskikyljet sileät tai heikosti pisteiset, niissä 1 tai 2 vaakasuoraa kuoppariviä. Takasäärten
ulkopinnassa ei okia. Naaraalla ei peräkilpeä.
Passaloecus
Takaruumiin 1. jaokkeen etuosassa varsi, jonka sivut jokseenkin yhdensuuntaiset. Varsi yleensä
selvästi leveyttään pitempi. Takaruumis musta tai punamusta.  20
Takaruumiin etuosassa ei vartta tai joskus voimakkaasti taaksepäin levenevä varsi. Takaruumiissa
yleensä keltaisia kuvioita.  24
Takaruumiin varsi liereä ilman listoja tai reunuksia. Keskisäärissä 2 okaa. Isompia lajeja, 10-25 mm.
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Takaruumiin varressa listoja tai reunuksia. Keskisäärissä 1 oka. Pienempiä lajeja, 4-12 mm.  22
Takaruumiin varsi ja 1. tergiitti jokseenkin samansuuntaiset sivulta nähtynä. Tergiitin 1.
hengitysaukot sijaitsevat sen takaosassa (kuva 27).
Ammophila

21
21b

Takaruumiin varsi ja 1. tergiitti muodostavat selvän kulman sivulta nähtynä. Tergiitin 1. hengitysaukot sijaitsevat kilven keski- tai etuosassa.
Podalonia

22a

Takasiiven pikkusuoni sisenevä. Tuntosarvien tyvien välissä voimakas kohouma.
Psenulus
Takasiiven pikkusuoni ulkoneva. Tuntosarvien tyvien välissä korkeintaan heikko lista.  23

22b
23a
23b

Takaruumis musta. Keskikylkien yläosat kiiltävät, eivät riipuiset.
Mimumesa
Takaruumis osaksi punainen. Keskikylkien yläosat himmeäpintaiset ja riipuiset.
Mimesa

24a
24b

Toinen kyynärsarka varrellinen.  25
Toinen kyynärsarka varreton.  27

25a

Takaruumiin jaokkeet reunoistaan kuroutuneet. Värttinäsaran kärki pyöristynyt.
Cerceris
Takaruumiin jaokkeet eivät kuroutuneet. Värttinäsaran kärki terävä.  26

25b
26a
26b
27a
27b
28a

Tauksen sivuilla terävät piikit. Takareiden kärjessä ei hammasta.
Nysson
Tauksen sivuilla ei piikkejä. Takareiden kärjessä voimakas hammas.
Alysson ratzeburgi
Takaruumiin 1. jaoke kaventunut varsimaiseksi. Keskipoikkisuoni 1. yhtyy kyynärsarkaan 1.
Mellinus
Takaruumiin 1. jaoke ei varsimainen. Keskipoikkisuoni 1. yhtyy kyynärsarkaan 2.  28

28b

Ylähuuli pidentynyt nokkamaiseksi, selvästi leveyttään pitempi. Suurikokoinen laji 15-22 mm.
[Bembix rostrata]
Ylähuuli selvästi pituuttaan leveämpi. Pääosin pienempiä lajeja.  29

29a
29b

Molemmat keskipoikkisuonet yhtyvät kyynärsarkaan 2.  30
Keskipoikkisuoni 1. yhtyy kyynärsarkaan 2. ja keskipoikkisuoni 2. kyynärsarkaan 3.  35

30a
30b

Verkkosilmien sisäreunat jokseenkin yhdensuuntaiset tai lähentyvät toisiaan alhaalla.  31
Verkkosilmien sisäreunat lähentyvät toisiaan ylhäällä.  33

31a

Sterniittien 1. ja 2. välissä syvä kuoppa.
Argogorytes
Sterniittien 1. ja 2. välissä ei kuoppaa.  32

31b
32a
32b
33a
33b

Takasiiven pikkusuoni sisenevä. Tergiitti 1. kokonaan musta tai punainen.
Harpactus
Takasiiven pikkusuoni ulkoneva. Tergiitissä mustaa ja keltaista.
Gorytes
Keskisäären kärjessä vain yksi kannus. Takimmaiset pistesilmät soikeat ja litteät.
Tachysphex
Keskisäären kärjessä kaksi kannusta. Takimmaiset pistesilmät pyöreät ja kuperat.  34
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34a
34b

35a
35b

Tauksessa karkea verkkomainen pintakuviointi. Koiraan otsa kokonaan musta. Naaraan peräkilpi
himmeäpintainen ja paksujen karvojen reunustama.
Astata
Tauksessa nahkamainen himmeä pintakuviointi. Koiraan otsassa keltainen täplä. Naaraan peräkilpi
kiiltävä, reunoilla korkeintaan vähän ohuita karvoja.
Dryudella
Silmien sisäreunassa lovi. Ruumiissa keltaisia kuvioita. Kynnet hampaattomat.
Philanthus triangulum
Silmien sisäreunassa ei lovea. Ruumissa ei keltaista. Kynsissä hampaat.
Dolichurus
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Lajit

Dolichurus corniculus, DE: Nordschwarzwald, Juni 2017, photo Ulrich Maurer

DOLICHURUS Latreille, 1809
Kartiopistiäiset
Maailmasta tunnetaan 34 lajia ja palearktiselta alueelta vain 4 joista Suomesta 2.
Pienehköjä lajeja, jotka on helppo erottaa muista petopistiäisistä, sillä otsassa on liuskamainen lisäke, joka
peittää tuntosarvien tyven. Tuntosarvet pitkäniveliset, rihmamaiset. Etuselkä keskiruumista kapeampi
pitkä, keskiselässä selvät pitkittäisvaot. Ylätaus neliömäinen, vahvaviiruinen, vaakasuora, alataus melkein
kohtisuorassa sitä vastaan. Takaruumis kartiomainen, 1-3 jaokkeet isot, muut äkisti suippenevat. Reidet
tyveen päin paksuuntuneet. Pesät hiekkatörmissä, vaikka kaivinsukia ei ole kummallakaan sukupuolella.
Saaliina etupäässä lapintorakoiden naaraita (Ectobia lapponica).
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Neljä viimeistä tergiittiä peittyvät osittain 3. tergiitin alle  2
♀♀: Kaikki kuusi tergiittiä kokonaan näkyvissä  3

2
2a

Koiraat
Tergiitti 1. ja usein myös tergiitti 2. osittain punertavat.
Dolichurus bicolor Lepeletier, 1845
Kaikki tergiitit täysin mustat.
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808)

2b
3
3a

Naaraat
Tergiitti 1. ja usein myös tergiitti 2. osittain punertavat.
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Dolichurus corniculus (Spinola, 1808) - Sysikartiopistiäinen
https://laji.fi/taxon/MX.203784
Ab-Oa, Sb-Pba, Ks, melko yleinen LC, 15 frp.
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AMMOPHILA Kirby, 1798
Hietapistiäiset

Ammophila sabulosa ♀, Om: Kokkola Haukioja, 13.7.2016, Kuva P. Ketola

Maailmasta tunnetaan 187 suvun lajia ja palearktiselta alueelta 70, joista Suomesta 3.
Maamme suurimpia, komeita petopistiäisiä yhdessä Podalonia-suvun lajien kanssa. Takaruumiin
ensimmäinen jaoke on muodostunut pitkäksi ja kapeaksi varreksi, jonka keskiosa on punainen, muu ruumis
musta. Etusiivissä kolme kyynärsarkaa. Esiintyvät hietikkoalueilla, joihin myös pesät kaivetaan. Saaliina
pääasiassa mittaritoukat (Geometridae), joskus myös pienet yökköstoukat (Noctuidae) ja poikkeuksellisesti
sahapistiäistoukat (Tenthredinidae). Toukan loisina on tavattu kierresiipinen Paraxenos sphecidarum (Duf.)
ja kärpänen Metopia argyrocephala Meig.
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Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Suukilvessä hopeinen karvoitus  2
♀♀: Suukilpi kalju  4

2
2a

Koiraat
Ylätaus karvainen ja epäsäännöllisesti ryhmyinen.
Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)
Ylätaus kalju ja säännöllisen vinoviivainen.  3

2b
3a
3b

4
4a
4b
5a
5b

Tergiitti 2. yleensä täysin punainen. Pään pitkät karvat valkoisia. Ylätaus kiiltävähkö.
Ammophila campestris Latreille, 1809
Tergiitti 2. pääosin punainen, mutta siinä on iso kolmiomainen tumma täplä. Pään pitkät karvat
mustia. Ylätaus matta.
Ammophila pubescens Curtis, 1836
Naaraat
Ylätaus karvainen ja epäsäännöllisesti ryhmyinen.
Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)
Ylätaus kalju ja säännöllisen vinoviivainen.  5
Pään pitkät karvat kellertäviä. Ylätaus kiiltävähkö.
Ammophila campestris Latreille, 1809
Pään pitkät karvat mustia. Ylätaus matta.
Ammophila pubescens Curtis, 1836

Ammophila campestris Latreille, 1809 – Dyynihietapistiäinen
https://laji.fi/taxon/MX.203791
N-Obb, Kb-Kn, harvinainen VU, 60 frp.

Ammophila pubescens Curtis, 1836 – Ketohietapistiäinen
https://laji.fi/taxon/MX.203792
Al-Obb, melko yleinen LC, 10 frp.
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Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) – Kangashietapistiäinen
https://laji.fi/taxon/MX.203793
Al-Lkor, melko yleinen LC, 10 frp.
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PODALONIA Fernald, 1927
Hietapistiäiset

Podalonia hirsuta ♀: V: Vihti, 26.4.2010, Kuva P. Malinen

Maailmasta tunnetaan 66 suvun lajia ja palearktiselta alueelta 36, joista Suomesta 2.
Maamme suurimpia ja komeimpia petopistiäisiä yhdessä Ammophila-suvun lajien kanssa. Takaruumiin
ensimmäinen jaoke on muodostunut pitkäksi ja kapeaksi varreksi. Takaruumiin keskiosa punainen, muu
ruumis musta. Etusiivissä kolme kyynärsarkaa. Takasiivissä iso kalvoke (alula). Esiintyvät hietikkoalueilla,
joihin myös pesät kaivetaan.
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Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Suukilvessä hopeinen karvoitus  2
♀♀: Suukilpi kalju  4

2
2a

Koiraat
Ylätaus kalju ja säännöllisen vinoviivainen.
Podalonia affinis (Kirby, 1798)
Ylätaus karvainen ja epäsäännöllisesti ryhmyinen  3

2b
3a

Päässä ja keskiruumiissa vahva musta karvoitus. Suukilven etureuna epätasainen. Aedeaguksen kärki
alta katsottuna leveä ja siinä on vahva sivulle suuntautuva hammas.
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763)

4
4a

Naaraat
Ylätaus kalju ja säännöllisen vinoviivainen.
Podalonia affinis (Kirby, 1798)
Ylätaus karvainen ja epäsäännöllisesti ryhmyinen.  5

4b
5a

Päässä ja keskiruumiissa vahva musta karvoitus. Polkukäsnä lähes surkastunut. Etunilkan nivelet
säännölliset.
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763)

Podalonia affinis (Kirby, 1798) – Harjuhietapistiäinen
https://laji.fi/taxon/MX.203788
Ab,N,Sa, hyvin harvinainen CR, 100 frp.

Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) – Törmähietapistiäinen
https://laji.fi/taxon/MX.203789
Al-Kl, Tb-Kb, melko yleinen LC, 15 frp.
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ASTATA Latreille, 1796
Kievashukat

Astata boops ♀, N: Helsinki, 6.8.2009. Kuva P. Malinen

Maailmasta tunnetaan 76 lajia ja palearktiselta alueelta 30, joista Suomesta 2.
Vankkarakenteisia lajeja, jotka maastossa voi helposti sekoittaa punamusta-takaruumiisiin tiepistiäisiin
(Pompilidae), jotka ovat kuitenkin selvästi hoikempia olemukseltaan. Pesät hiekkamaastoissa. Saaliina
metsäluteiden toukat.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Silmät koskettavat ylhäällä toisiaan.  2
♀♀: Silmät eivät kosketa ylhäällä toisiaan.  3

2
2a

Koiraat
Tuntosarvien keskijaokkeiden kaksiosaiset tyloidit eivät keskeltä kapeasti yhdistyneet.
Astata boops (Schrank, 1781)
Tuntosarvien keskijaokkeiden kaksiosaiset tyloidit keskeltä kapeasti yhdistyneet.
Astata minor (Kohl, 1885)

2b
3
3a
3b

Naaraat
Etunilkan tyvinivelessä 16-18 lyhyttä paksua sukasta. Tuntosarvien kolmas jaoke vähintään kolme
kertaa leveyttään pitempi.
Astata boops (Schrank, 1781)
Etunilkan tyvinivelessä vain 7-9 lyhyttä paksua sukasta. Tuntosarvien kolmas jaoke noin kaksi kertaa
leveyttään pitempi.
Astata minor (Kohl, 1885)
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Astata boops (Schrank, 1781) – Isokievashukka
https://laji.fi/taxon/MX.203863
Al-Om, melko yleinen LC, 10 frp.

Astata minor (Kohl, 1885) – Pikkukievashukka
https://laji.fi/taxon/MX.203864
Ab-Ka, Ta-Kl, Sb, Kb, harvinainen LC, 40 frp.
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DRYUDELLA Spinola, 1843
Ludehukat

Dryudella pinguis: Clypeus ♀, Om: Kokkola Patamäki, 16.8.2015, Kuva P. Ketola

Palearktiselta alueelta tunnetaan 42 lajia, nearktiselta alueelta 9 ja Suomesta 2.
Pienehköjä tai keskisuuria punamustia lajeja, jotka on usein viety Astata-sukuun, mutta nykykäsityksen
mukaan kuuluvat kuitenkin omaan sukuunsa. Pesät hiekkamaastoissa. Saaliina metsäluteiden toukat.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Silmät koskettavat ylhäällä toisiaan.  2
♀♀: Silmät eivät kosketa ylhäällä toisiaan.  3

2
2a

Koiraat
Suukilven etureunan sivuissa kulma. Tuntosarvien 6. jaoke ei kahta kertaa leveyttään pitempi.
Sterniitin 8. reunoissa ei kampamaista sukasharjaa. Otsan keltaisen täplän yläreuna puoliympyrän
muotoinen.
Dryudella pinguis (Dahlbom, 1832)
Suukilven etureunan sivuissa ei kulmaa. Tuntosarvien 6. jaoke vähintään kaksi kertaa leveyttään
pitempi. Sterniitin 8. reunoissa kampamainen sukasharja. Otsan keltaisen täplän yläreuna lähes
suora.
Dryudella stigma (Panzer, 1809)

2b

3
3a
3b

Naaraat
Suukilven etureuna suora ja siinä kolme tylppää hammasta. Selän etureunassa musta harjas.
Dryudella pinguis (Dahlbom, 1832)
Suukilven etureuna pyöristynyt. Selän etureunassa ei mustaa harjasta.
Dryudella stigma (Panzer, 1809)
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Dryudella pinguis (Dahlbom, 1832) – Pikkuludehukka
https://laji.fi/taxon/MX.203866
Al-Obb, Lkor-Le, melko yleinen LC, 10 frp.

Dryudella stigma (Panzer, 1809) – Isoludehukka
https://laji.fi/taxon/MX.203867
Al-Ka, Ta-Sa, Oa, Kl-Om, Ob-Obb, harvinainen LC, 40 frp.
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ENTOMOGNATHUS Dahlbom, 1844
Kirppahukat

https://vespa-g2n.jimdofree.com/sphecoidea/crabronidae/entomognathus-brevis/

Maailmasta tunnetaan 42 lajia. Palearktiselta alueelta on tavattu 7 ja Suomesta vain tämä yksi.
Pieni musta, vankka laji, joka on läheinen Lindenius albilabris-lajille, mutta tällä E. brevis-lajilla on
karvaiset silmät. Pesät useimmiten hiekkatöyryissä. Saaliina pienet lehtikuoriaiset - kirpat.
Entomognathus brevis (Vander Linden, 1829) – Kirppahukka
https://laji.fi/taxon/MX.204431
Al-Ka, Ta-Sa, Sb-Kb, melko harvinainen LC, 20 frp.
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CRABRO Fabricius, 1775
Kiiltohukat

Crabro cribrarius: Näyte petopistiäiskokoelmastani

Maailmasta tunnetaan noin 70 lajia. Suku on levinnyt vain holarktiselle alueelle, jonka sisällä
olevalta palearktiselta alueelta on tavattu 30 lajia ja Suomesta 6.
Melko suuria vankkoja lajeja, joiden takaruumiissa on keltaisia kuvioita. Muistuttavat läheisen Ectemniussuvun lajeja. Erikoistuntomerkkinä on koiraiden etusääri, joka on useimmilla lajeilla vahvasti laajentunut
kilpimäiseksi ja on kauniisti kuvioitu. Esiintyvät hietikkoalueilla, johon myös pesät kaivetaan. Saaliina
kärpäset.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Tuntosarven jaokkeet laajentuneet.  2
♀♀: Tuntosarven jaokkeet normaalit.  7

2
2a
2b

Koiraat
Etujalka kilpimäinen.  3
Etujalka normaali.  6

3a

Selkä vahvasti pitkittäisviiruinen, pitkäkarvainen. Etusäären kilvessä vain läpikuultavia pisteitä.
Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758)
Selkä pisteinen, lyhytkarvainen. Etusäären kilvessä läpikuultavia pisteitä tai juovia.  4

3b
4a
4b
5a
5b

Etusäären kilvessä läpikuultavia pisteitä ja juovia. Tergiiteissä 1-5 tai 2-4 keltaiset täplät.
Crabro peltarius (Schreber, 1784)
Etusäären kilvessä vain juovia. Tavallisesti vain tergiiteissä 2-3 täplät.  5
Tergiittien täplät kellanvalkeat, joskus koko takaruumis musta. Tuntosarven varsi musta.
Crabro scutellatus (Scheven, 1781)
Tergiittien täplät keltaiset. Tuntosarven varressa keltaista.
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Crabro ingricus (Morawitz, 1888)
6a
6b
7
7a

Ei peräkilpeä. Tergiiteissä 2-3 puhtaankeltaiset täplät. Selkä pitkäkarvainen, matta.
Crabro lapponicus Zetterstedt, 1838
Hyvin selvä peräkilpi. Tergiiteissä 2-4 kellanvalkoiset täplät. Selkä pisteinen, kiiltävä.
Crabro maeklini Morawitz, 1866

7b

Naaraat
Selkä vahvasti pitkittäisviiruinen, pitkäkarvainen.
Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758)
Selkä pisteinen, lyhytkarvainen.  8

8a
8b

Tergiitti 4. musta tai siinä vain pienet pisteet.  9
Tergiitissä 4. selvät keltaiset täplät.  10

9a

Tuntosarven varressa keltaista. Selkä kiiltävä, lyhytkarvainen. Tergiiteissä 2-3 isot täplät, tergiitti
5. musta. Sääret keltaiset.
Crabro ingricus (Morawitz, 1888)
Tuntosarven varsi musta. Selkä matta pitkäkarvainen. Tergiiteissä 2-3 ja 5. keltaiset täplät tai
juovat, joskus tergiitti 5. musta. Keskisääri suurelta osin tumma.
Crabro lapponicus Zetterstedt, 1838

9b

10a
10b
11a
11b

Kirjaukset puhtaankeltaiset. Tuntosarven varren etupuoli keltainen. Selkä tiheä- ja selväpisteinen.
Crabro peltarius (Schreber, 1784)
Kirjaukset kellanvalkoiset.  11
Tuntosarven varsi musta. Selkä tiheä- ja selväpisteinen. Keskiruumis tavallisesti musta.
Crabro scutellatus (Scheven, 1781)
Tuntosarven varren kärjessä keltainen rengas. Selkä harvaan ja epäselvästi pisteinen.
Keskiruumiissa tavallisesti keltaisia kirjauksia
Crabro maeklini Morawitz, 1866

Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758) – Isokiiltohukka
https://laji.fi/taxon/MX.204478
Al-Kl, Sb-Ok, melko yleinen LC, 10 frp.
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Crabro ingricus (Morawitz, 1888) - Inkerinkiiltohukka
https://laji.fi/taxon/MX.204479
Hyvin harvinainen CR, 100 frp.
Kuusamon Oulankajoen Jäkälämutka on ainoa Suomesta tunnettu paikka, josta lajia on muutamia
yksilöitä tallennettu.

Crabro maeklini Morawitz, 1866- Lapinkiiltohukka
https://laji.fi/taxon/MX.204476
Obb, Lkoc, Le-Li, harvinainen tunturialuelaji NT, 50 frp.
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Crabro lapponicus Zetterstedt, 1838 – Pohjankiiltohukka
https://laji.fi/taxon/MX.204475
Al-N, St-Sa, Tb-Li, harvinainen NT, 40 frp.

Crabro peltarius (Schreber, 1784) – Pikkukiiltohukka
https://laji.fi/taxon/MX.204480
Al-Oba, Ks, melko yleinen LC, 10 frp.

Crabro scutellatus (Scheven, 1781) – Valkokiiltohukka
https://laji.fi/taxon/MX.204481
Ab-Tb, Kb-Oba, melko yleinen LC, 10 frp.
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CROSSOCERUS Lepeletier & Brullè, 1839
Pikkuhukat

Crossocerus vagabundus EP: Peräseinäjoki Kihniänkylä, 28.4.2010, Kuva J. Vesanen,

Petopistiäisten lajirikkain suku. Maailmasta tunnetaan noin 200 lajia, jotka ovat lähinnä palearktisia ja
nearktisia. Yksi laji (C.annulipes) on holarktinen. Suomesta tavattu 26 lajia.
Pieniä ja keskikokoisia, useimmiten mustia lajeja. Osa lajeista pesii maahan, osa koloihin. Lajista riippuen
saaliina kärpäset, luteet ja yhdellä lajilla päiväkorennot (C. wesmaeli).
Määrityskaava
[Naapurimaiden lajeja hakasuluissa.]
1a
1b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä. Tuntosarvet ja etujalat usein erikoistuneet.  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi. Tuntosarvet ja jalat normaalit.  32

2
2a
2b

Koiraat
Takaruumiissa keltaisia täpliä.  3
Takaruumis täysin musta.  6

3a

Ohimon alaosassa terävä piikki. Viimeinen tuntosarven jaoke poikkipäinen. Suukilven etureunassa 46 hammasta ja usein kaksi keltaista täplää.
Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793)
Ohimon alaosassa ei terävää piikkiä. Viimeinen tuntosarven jaoke pyöreäpäinen. Suukilven etureuna
erilainen kuin em.  4

3b
4a

Tergiitti 1. leveyttään pitempi. Etureidessä kolmiomainen hammas. Etusäären takaosa pyöristynyt.
Keskisäären etuosa pyöristynyt.
Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798)
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4b

Tergiitti 1. leveytensä pituinen. Etureidessä ei kolmiomaista hammasta. Etusäären takaosassa terävä
harju. Keskisäären etupuolella vako.  5

5a

Takareiden tyvessä ei hammasta. Takacoxassa vahva hammas. Keskisäären ulkoreunassa pitkä
läpikuultava ulkonema. Takasääri muuten keltainen, mutta takana ± mustia täpliä ja ulkoreunassa
vahvoja sukasia.
Crossocerus dimidiatus (Fabricius, 1781)
Takareiden tyvessä pieni hammas. Takacoxassa pieni hammas. Keskisäären ulkoreunassa ei pitkää
läpikuultavaa ulkonemaa. Takasääri kokonaan keltainen ja ulkoreunassa vain hyvin pieniä sukasia tai
sukaseton.  6

5b

6a
6b

Takasäären sisäpuoli vahvasti kovera ja sen kärjessä kaksi hammasta.
Crossocerus subulatus (Dahlbom, 1845)
Takasääri normaali ilman kärjen hampaita.
[Crossocerus binotatus Lepeletier & Brullé, 1834]

7a
7b

Viimeisessä tergiitissä hieman naaraan tapainen peräkilpi, ei kuitenkaan niin selvärajainen  8
Viimeisessä tergiitissä ei tuollaista hieman naaraan tapaista peräkilpeä  10

8a

Tauksen keskiuurre etuosastaan hyvin syvä ja leveä. Etunilkan tyvinivel pyöristynyt, ei kaksivärinen.
Crossocerus ovalis Lepeletier & Brullé, 1835
Tauksen keskiuurre etuosastaan matala ja kapea. Etunilkan tyvinivel laajentunut ja litteä,
kaksivärinen.  9

8b
9a
9b
10a
10b
11a

11b

Etunilkan tyviosa kaksi kertaa leveyttään pitempi, muuten keltainen, mutta keskellä tumma
poikkivyö.
Crossocerus varus Lepeletier & Brullé, 1835
Etunilkan tyviosa vain hieman leveyttään pitempi, vaaleankeltainen, keskellä ei tummaa poikkivyötä.
Crossocerus tarsatus (Schuckard, 1837)
Etusääri ja nilkan tyvijaoke voimakkaasti laajentunut ja litistynyt.  11
Etusääri ei voimakkaasti laajentunut ja litistynyt.  12
Etusääri pääosin keltainen, mutta sen kilpimäisen laajennuksen ulkoreunassa tumma v-kuvio.
Puhtaan keltaista: suukilpi, leuat, posken sisäreuna, prosternum, etu- ja keskicoxat, epicnemium, taus
osittain, scutellum ja metanotum.
Crossocerus palmipes (Linnaeus, 1767)
Etusääri pääosin musta, mutta takareuna laajalti valkoinen. Pää ja keskiruumis täysin mustat.
Crossocerus cetratus (Schuckard, 1837)

12a
12b

Etusääri litistynyt ja paksuuntunut.  13
Etusääri ei litistynyt ja paksuuntunut.  15

13a

Etunilkan tyvinivel voimakkaasti laajentunut, vaaleankeltainen tai siinä 2-3 tummaa täplää.
Seuraavat nivelet myös vaaleat ja litistyneet, paitsi kärkinivel. Etusäären sisäpuoli tylpähkösti
paksuuntunut. Taus selvästi rajoittunut.
Crossocerus annulipes Lepeletier & Brullé, 1835
Etunilkan tyvinivel erilainen kuin em. Etusääri ei paksuuntunut.  14

13b
14a
14b

Etujalka kirkkaan keltainen, tyvinivel vain hieman leveyttään pitempi, muut nivelet vaaleat selvästi
paksuuntuneet. Etujalan reisirenkaassa ja mesopleuran etuosassa pitkä, valkoinen karvoitus.
Crossocerus tarsatus (Schuckard, 1837)
Etujalka musta, tyvinivel vain hieman paksuuntunut, ulkoreunassa usein vaalea alue. Reisirenkaassa
ja mesopleurassa lyhyt karvoitus.
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15b

Crossocerus leucostoma (Linnaeus, 1758)
Keskisääri voimakkaasti laajentunut, ilman kannusta, pituus 2/3 reidestä.
Crossocerus podagricus (Vander Linden, 1829)
Keskisääri normaalin pituinen, kannuksellinen.  16

16a
16b

Viimeisessä tergiitissä melko vahva pisteytys, poiketen selvästi edellisestä tergiitistä 6.  17
Viimeisessä tergiitissä heikko pisteytys, joka ei poikkea edellisestä tergiitistä 6.  22

17a
17b

Keskisäären tyvessä vahva hammas. Keltaisten leukojen kärjet tummat.
[Crossocerus denticrus Herrich-Schaeffer, 1841]
Keskisäären tyvessä ei vahvaa hammasta. Leuat usein eriväriset kuin em.  18

18a
18b

Suukilpi keltainen, samoin leukanivelien ympäristö.  19
Suukilpi ja muukin pää täysin musta.  20

19a

Tuntosarven jaokkeessa 7. alaspäin suuntautunut hammas. Suukilpi kokonaan keltainen ja naaman
alaosan keltaiset täplät suuria. Selkä tiheäpisteinen.
Crossocerus exiguus (Vander Linden, 1829)
Tuntosarven jaokkeissa ei hampaita. Suukilvessä kaksi suurta pyöreää, tummaa täplää. Naaman
alaosan keltaiset täplät pieniä. Selkä kiiltävä hyvin heikkopisteinen.
[Crossocerus pullulus (A. Morawitz, 1866)]

15a

19b

20a
20b
21a
21b
22a
22b

23a

Keskireiden tyvi paksuuntunut. Otsa silmien välissä tiheästi ja karkeasti pisteinen.
Crossocerus elongatulus (Vander Linden, 1829)
Keskireiden tyvi ei paksuuntunut.  21
Mesopleurassa pitkä villainen karvoitus. Tuntosarven jaokkeet hieman paksuuntuneet. Etunilkan
tyvinivel musta. Otsa silmien välistä hieno- ja harvapisteinen.
Crossocerus distinguendus (A. Morawitz, 1866)
Mesopleuran karvoitus lyhyttä. Tuntosarven jaokkeet eivät paksuuntuneet. Etunilkan tyvinivel
tavallisesti keltainen (tumma vain hyvin pienillä yksilöillä).  22
Mesopleurassa hyvin hieno ja harva pisteytys. Tuntosarven nivelten alapuolella selvät karvat,
viimeinen nivel kärjestään pyöristynyt. Keskisääressä selvät sukaset.
Crossocerus wesmaeli (Vander Linden, 1829)
Mesopleurassa melko vahva ja tiheä pisteytys sekä myös poikittaisia kuopparivejä. Tuntosarven
nivelten alapuolella vain erittäin lyhyet, viimeinen nivel kärjestään typistynyt. Keskisääressä hyvin
lyhyet sukaset.
Crossocerus lundbladi (Kjellander, 1954)

23b

Suukilven etureunassa kaksi ulospäin suuntautunutta hammasta. Mesopleurassa tavallisesti pieni
uloke, keskicoxan edessä.
Crossocerus megacephalus (Rossi, 1790)
Suukilven etureunassa ei kahta ulospäin suuntautunutta hammasta.  24

24a
24b

Taus rajoittunut selvällä kuoppaisella uurteella.  25
Taus rajoittunut hyvin epäselvällä uurteella, joka puuttuu takaosasta.  28

25a

Suukilpi keltainen, sen etureuna kolmiomainen. Silmän sisäreuna, taus, scutellum, metanotum ja jalat
kirkkaan keltaiset.
Crossocerus walkeri (Schuckard, 1837)
Suukilpi musta, sen etureunan erilainen kuin em. pää, keskiruumis ja jalat mustat.  26

25b

40
26a
26b

Mesopleurassa pieni uloke keskicoxan edessä.  27
Mesopleurassa ei pientä uloketta keskicoxan edessä. Etureidessä ja -sääressä hyvin pitkä karvoitus.
Crossocerus barbipes (Dahlbom, 1845)

27a

Pää ja selkä matat, niiden pisteytys hyvin hienoa ja harvaa. Naamassa ja mesopleuran alaosassa sekä
etujalan coxassa ja reisirenkaassa pitkä valkoinen karvoitus.
Crossocerus assimilis (Smith, 1856)
Pää ja selkä kiiltävät. Naamassa ja mesopleuran alaosassa sekä etujalan coxassa ja reisirenkaassa
normaalipituinen valkoinen karvoitus.
Crossocerus heydeni Kohl, 1880

27b

28a
28b
29a
29b
30a
30b
31a
31b

Viimeisen sterniitin keskellä pitkänomainen kohouma. Viimeisessä tergiitissä v-muotoiset kohoumat.
Crossocerus nigritus Lepeletier & Brullé, 1835
Viimeinen tergiitti normaali, ei v-muotoisia kohoumia.  29
Etucoxassa ja mesopleuran alaosassa melko tiheä, pitkä, villainen karvoitus. Etu- ja keskisääret lähes
täysin keltaiset. Puolet etureidestä ruskeankeltainen. Pää ja selkä matat.
Crossocerus congener (Dahlbom, 1844)
Etucoxassa ja mesopleuran alaosassa normaali tuuhea karvoitus. Pää ja selkä hieman kiiltävät.  30
Suukilven etureunassa kolme hammasta. Tuntosarven tyvijaoke (scapus) 2,5 kertaa pitempi kuin
silmien lyhin väli. Ensimmäinen tergiitti 1,5 kertaa leveyttään pitempi.
Crossocerus styrius (Kohl, 1892)
Suukilven etureunassa ulkonema. Tuntosarven tyvijaoke 2 kertaa pitempi kuin silmien lyhin väli.
Ensimmäinen tergiitti lyhyempi kuin em.  31
Suukilven etureunan ulkonema leveä ja sen sivuhampaat pienet. Keskiruumis matta. Etusääressä
keltaiset täplät.
Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1839)
Suukilven etureunan ulkonema kapea ja sen sivuhampaat selvät. Keskiruumis hieman kiiltävä.
Etusääressä keltainen juova etureunaa pitkin.
Crossocerus capitosus (Schuckard, 1837)

32
32a
32b

Naaraat
Takaruumiissa keltaisia täpliä.  33
Takaruumis täysin musta.  37

33a

Ohimon alaosassa terävä piikki. Leuka yksikärkinen. Silmänreunus (fovea) hieman kupera.
Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793)
Ohimon alaosassa ei terävää piikkiä. Leuka kolmikärkinen. Silmänreunus painunut. 34

33b
34a

34b
35a

Tergiitti 1. yhtä pitkä kuin leveä. Mesopleurassa, keskicoxan edessä, pieni piikki. Peräkilpi vahva- ja
tiheäpisteinen, reunat kuperat, peräkilpi kapenee takaosassaan uurteeksi. Silmänreunus vahvasti
koholla.
Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798)
Tergiitti 1. leveyttään pitempi. Mesopleurassa, keskicoxan edessä, ei piikkiä. Peräkilpi sileä,
kolmiomainen. Silmänreunus hieman painunut.  35
Pitkittäiskohouma taimmaisten pistesilmien välissä heikkopisteinen, sileä. Takasäären ulkoreunan
sukaset vahvoja eivätkä normaalisti kahdessa rivissä. Sukasia 10-15, useimmiten 13. Keski- ja
takasäärissä ruskeat laikut.
Crossocerus dimidiatus (Fabricius, 1781)

41
35b

Pitkittäiskohouma taimmaisten pistesilmien välissä tiheäpisteinen, takaosassa pieni uloke tai
hammas. Takasäären ulkoreunan sukaset heikkoja, normaalisti kahdessa rivissä. Sukasia 7-11,
useimmiten 9. Keski- ja takasääret useimmiten ilman ruskeita laikkuja.  36

36a

Takasäären sisäpuoli suhteellisen tasainen, kärki lanttopäinen. Tauksen reunoja rajoittaa pisteinen
uurre.
Crossocerus subulatus (Dahlbom, 1845)
Takasäären kärki ei lanttopäinen. Tauksen reunat eivät selvästi rajoittuneet.
[Crossocerus binotatus Lepeletier & Brullé, 1834]

36b
37a
37b

Peräkilpi matta, kolmiomainen tai leveän t-muotoinen.  38
Peräkilpi kiiltävä, erimuotoinen kuin em.  40

38a

Eturinnassa hammasmainen uloke. Olkakyhmy musta. Tauksen takaosa kaventunut vahvasti
kiilamaiseksi.
Crossocerus assimilis (Smith, 1856)
Eturinnassa ei uloketta. Olkakyhmyssä keltainen täplä. Tauksen takaosa tasaisesti kaartunut.  39

38b
39a
39b

Koko tausta rajoittaa pisteinen uurre. Pään takareuna (occipital carina) etureunastaan tylppä.
Crossocerus podagricus (Vander Linden, 1829)
Vain tauksen etureunaa rajoittaa pisteinen uurre. Pään takareuna (occipital carina) asteittain häviävä
Crossocerus congener (Dahlbom, 1844)

40a
40b

Peräkilven sivureunat koverat.  41
Peräkilpi sivureunat suorat.  52

41a
41b

Mesopleurassa pieni uloke, keskicoxan edessä.  42
Mesopleurassa ei pientä uloketta, keskicoxan edessä.  46

42a
42b

Tauksen takareuna pisteisen uurteen rajoittama.  43
Tauksen takareuna ei pisteisen uurteen rajoittama.  44

43a

Taus jakaantunut suuriin neliömäisiin kuoppiin. Peräkilpi leveä ja sen sivureunat koverat.
Crossocerus leucostoma (Linnaeus, 1758)
Tausta ympäröivä uurre heikko, joskus lähes hävinnyt. Peräkilpi hyvin kapea ja sen sivureunat
melkein suorat.
Crossocerus heydeni Kohl, 1880

43b

44a

44b
45a

45b

Tuntosarven tyvijaokkeessa heikko pitkittäiskiila. Tauksen sivut hyvin hienosti ja tiheästi
poikittaisviiruiset. Sterniitin 2. kummallakin sivulla matta pyöreä täplä. Pään takareuna (occipital
carina) etureunastaan tylppä.
Crossocerus cetratus (Schuckard, 1837)
Tuntosarven tyvijaokkeessa terävä pitkittäiskiila. Tauksen sivut hyvin hienosti pisteiset. Sterniitin 2.
kummallakin sivulla kiiltävä pyöreä täplä. Pään takareuna (occipital carina) asteittain häviävä.  45
Suukilven keskireunan ulkoneman kummallakin sivulla hyvin pienet pyöristyneet hampaat.
Tuntosarven tyvijaokkeen kiila hieman yli puolet tyvijaokkeen pituudesta. Takasäären keskellä
tavallisesti keltainen täplä.
Crossocerus nigritus Lepeletier & Brullé, 1835
Suukilven keskireunan ulkonema hyvin tylppäkulmainen sivuhampaat pienet. Tuntosarven
tyvijaokkeen kiila tyvijaokkeen pituinen. Takasääri täysin musta tai sen kärjessä keltainen täplä.
Crossocerus megacephalus (Rossi, 1790)

42
46a

46b

Suukilpi muuten keltainen, paitsi etureuna musta. Silmän sisäreuna, tuntosarven tyvijaoke, taus,
olkakyhmy, etu- ja keskisääret sekä niiden nilkat keltaiset. Peräkilpi kapea, sen sivureunat
paksuuntuneet kuin tyynyt. Peräkilven kärjessä kouru ja kärki ylöspäin taipunut.
Crossocerus walkeri (Schuckard, 1837)
Suukilpi, silmän sisäreuna, taus, olkakyhmy, ja jalat mustat. Peräkilven kärki ei ylöspäin taipunut. 
47

47a
47b

Koko tausta rajoittaa uurre. Etunilkan tyvinivelessä vahva värillinen sukanen.  48
Vain tauksen etureunaa rajoittaa uurre. Etunilkan tyvinivelessä ei vahvaa värillistä sukasta, vain
muutama pitkä, vaalea karva.  49

48a

Suukilven etureunassa kaksi selvää hammasta. Eturinnassa alaspäin suuntautuva hammas.
Crossocerus annulipes Lepeletier & Brullé, 1835
Suukilven etureunassa tylppä ulkonema. Eturinnassa korkeintaan pieni kohouma.
Crossocerus barbipes (Dahlbom, 1845)

48b
49a
49b
50a
50b

51a
51b

Suukilven etureunassa kapea nenämäinen uloke. Takasääri vahvasti nuijamainen, ilman sukasia. 
50
Takasääri ei vahvasti nuijamainen, ulkoreunassa selvät sukaset.  51
Pään takareuna (vertex) leveä. Suukilven etureunan ulokkeen leveys sama kuin tuntosarven
tyvijaokkeen pituus. Takasäären etureunassa keltainen juova.
Crossocerus capitosus (Schuckard, 1837)
Pään takareuna huomattavasti kapeampi. Suukilven etureunan ulokkeen leveys kaksi kertaa
tuntosarven tyvijaokkeen pituus. Takasääri täysin musta.
Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1839)
Suukilven etureunassa kolme matalaa pyöreää hammasta. Etunilkan tyvinivelessä 5-6 vaaleaa, ohutta
sukasta. Pään takareuna suhteellisen leveä.
Crossocerus styrius (Kohl, 1892)
Suukilven etureunassa leveä ulkonema. Etunilkan tyvinivelessä 4 vaaleaa, ohutta sukasta. Pään
takareuna kapeahko.
Crossocerus cetratus (Schuckard, 1837)

52a
52b

Mesopleurassa, keskicoxan edessä, pieni hammas tai ulkonema.  53
Mesopleura tasaisesti pyöristynyt, ilman hammasta tai ulkonemaa.  56

53a

Suukilpi keltainen, keskusta kaarevasti kupera, etureunan hampaat pienet, ulospäin suuntautuvat.
Silmänreunus selvä. Otsa tiheästi hienopisteinen. Leuat pääosin keltaiset.
Crossocerus palmipes (Linnaeus, 1767)
Suukilpi musta.  53

53b
54a
54b
55a
55b

Peräkilven kärkikolmannes vaalea. Leukojen keskiosa ruosteenruskea tai punakeltainen. Tausta
reunustava uurre hyvin selvä.
Crossocerus ovalis Lepeletier & Brullé, 1835
Peräkilven kärkikolmannes tumma. Leuat mustat, korkeintaan kärjet hieman vaaleammat. Tausta
reunustava uurre epäselvä tai näkymätön.  55
Etusäären kärkivako mustanruskea. Scutellum tavallisesti musta. Otsa pistesilmien edessä tasaisen
kupera.
Crossocerus tarsatus (Schuckard, 1837)
Etusäären kärkivako keltainen. Scutellumissa tavallisesti keltaista (pohjoisilla yksilöillä scutellum
musta). Otsa pistesilmien edessä vahvasti ja terävästi kupera.

43
Crossocerus varus Lepeletier & Brullé, 1835
56a
56b
57a
57b

58a
58b
59a
59b

60a
60b
61a
61a

Selän takaosa sileä, ilman kuoppia. Silmänreunus näkymätön. Etummaisesta pistesilmästä lähtevä
otsaharjanne surkastunut tai kokonaan näkymätön.  57
Selän takaosassa selvät kuopat. Silmänreunus aina näkyvissä. Etummaisesta pistesilmästä lähtevä
otsaharjanne selvä.  58
Mesopleuran alaosan pisteytys samaa vahvuutta kuin selän pisteytys. Tauksen takaosan keskiuurre
syvä.
[Crossocerus denticrus Herrich-Schaeffer, 1841]
Mesopleuran alaosan pisteytys selvästi pienempää ja harvemppaa kuin selän pisteytys. Tauksen
takaosan keskiuurre matala.
Crossocerus exiguus (Vander Linden, 1829)
Suukilvessä kaksi suurta keltaista täplää. Selkä kiiltävä, sileä, hyvin harva- ja hienopisteinen.
[Crossocerus pullulus (A. Morawitz, 1866)]
Suukilpi täysin musta. Selkä melko matta, tiheäpisteinen.  59
Peräkilven kärkipuoli tavallisesti punaruskea. Etureiden kärjessä suuri keltainen täplä. Keskisääri
pääosin keltainen. Scutellum, olkakyhmy ja tauksen viirut keltaiset.
Crossocerus wesmaeli (Vander Linden, 1829)
Peräkilpi musta, mutta aivan uloin kärki hieman punertava. Etureiden kärjessä ± pieni keltainen
täplä. Keskisääri pääosin musta, paitsi lajilla lundbladi. Scutellum tavallisesti musta. Tauksessa usein
kaksi keltaista täplää.  60
Silmänreunus selvästi kupera. Otsa kiiltävä.
Crossocerus elongatulus (Vander Linden, 1829)
Silmänreunus litteä. Otsa kiiltävä.
Keski- ja takasäärissä suuret keltaiset täplät. Etureidessä usein keltainen kärkitäplä.
Crossocerus lundbladi (Kjellander, 1954)
Keski- ja takasäärten keskellä keltainen rengas. Etureidessä ei keltaista kärkitäplää.
Crossocerus distinguendus (A. Morawitz, 1866)

Crossocerus annulipes Lepeletier & Brullé, 1835 – Kaskaspikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204448
Al-Ka, Ta-Sa, Kb, melko harvinainen LC, 20 frp.

44
Crossocerus assimilis (Smith, 1856) – Nilapikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204442
N-Ka, Tb-Kb, melko harvinainen LC, 20 frp.

Crossocerus barbipes (Dahlbom, 1845) - Lahopikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204449
Al-Ka, Ta-Sa, Kb, Ok, Ks, Li, harvinainen LC, 40 frp.

Crossocerus capitosus (Schuckard, 1837) - Seljapikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204450
Al-Ka, Ta-Sa, oa, Sb-Kb, harvinainen LC, 40 frp.

45
Crossocerus cetratus (Schuckard, 1837) - Kaarnapikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204451
Al-Sa, Sb-Kb, Oba, melko harvinainen LC, 30 frp.

Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1839) – Pensaspikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204452
Ab-N, St-Sa, Oa, Sb-Kb, Ok, Obb, harvinainen VU, 40 frp.

Crossocerus congener (Dahlbom, 1844) – Korsipikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204443
Ab-Sa, Sb-Kb, harvinainen LC, 40 frp.

46
Crossocerus dimidiatus (Fabricius, 1781) - Kelopikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204470
Al-Ks, Li, melko harvinainen LC, 30 frp.

Crossocerus distinguendus (A. Morawitz, 1866) - Puistopikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.5020903
Kaksi yksilöä Kaisaniemen kasvitieteellisestä puutarhasta. Ne ovat toistaiseksi ainoat maastamme.

Crossocerus elongatulus (Vander Linden, 1829) – Hietapikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204460
Al-Om, Oba-Ks, melko harvinainen LC, 30 frp.

47
Crossocerus exiguus (Vander Linden, 1829) – Korpipikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204461
Sa, Kl, Kb, Ok, harvinainen LC, 40 frp.

Crossocerus heydeni Kohl, 1880 – Kolopikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204453
Ab-Ka, Ta-Sa, harvinainen LC, 40 frp.

Crossocerus leucostoma (Linnaeus, 1758) – Metsäpikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204454
Al-Kl, Tb-Ok, Obb-Li, melko yleinen LC, 10 frp.

48
Crossocerus lundbladi (Kjellander, 1954) – Pohjanpikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204462
Al-Ka, Ta-Sa, Kb-Om, Oba-Ks, harvinainen NT, 40 frp.

Crossocerus megacephalus (Rossi, 1790) – Jääräpikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204455
Al-Sa, Sb-Ok, melko harvinainen LC, 30 frp.

Crossocerus nigritus Lepeletier & Brullé, 1835 – Karvapikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204456
Ab-Sa, Oa, Kb-Om, Ks, melko harvinainen LC, 30 frp.

49
Crossocerus ovalis Lepeletier & Brullé, 1835 – Soikiopikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204463
Al-Lkoc, Li, melko yleinen LC, 10 frp.

Crossocerus palmipes (Linnaeus, 1767) – Kilpipikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204464
Ab-Ka, Ta-Sa, Kb, melko harvinainen LC, 20 frp.

Crossocerus podagricus (Vander Linden, 1829) – Lehtopikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204444
Al-N, melko harvinainen LC, 30 frp.

50
Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793) – Okapikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204472
Al-Ka, Sa, Kb, melko harvinainen LC, 30 frp.

Crossocerus styrius (Kohl, 1892) – Koiranheisipikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204457
Ab-Ka, Ta-Sa, Kb, harvinainen LC, 60 frp.

Crossocerus subulatus (Dahlbom, 1845) – Hirsipikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204469
Al-Ka, Ta-Sa, Kb-Om, harvinainen LC, 50 frp

51
Crossocerus tarsatus (Schuckard, 1837) - Nilkkapikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204465
N, hyvin harvinainen, Suomesta hävinnyt (2019) RE, 100 frp.

Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798) – Keltaperäpikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204446
Al-Kl, Sb-Ok, Obb, melko harvinainen LC, 20 frp.

Crossocerus walkeri (Schuckard, 1837) - Korentopikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204458
Ab, St-Sa, Kb-Om, Oba, harvinainen NT, 40 frp.

52
Crossocerus varus Lepeletier & Brullé, 1835 – Juuripikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204466
Al-Lkoc, Li, melko yleinen LC, 10 frp.

Crossocerus wesmaeli (Vander Linden, 1829) – Dyynipikkuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204467
Al, N-Sa, Oa-Lkor, melko harvinainen LC, 20 frp.

53
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ECTEMNIUS Dahlbom, 1845
Kärpäshukat

Helsingin Santahaminan lahopihlaja Papinlahden maastossa. Monien hienojen petopistiäisten pesäpuu.

Maailmasta on tavattu noin 160 suvun lajia. Suku on kosmopoliittinen, mutta suurin osa lajeista esiintyy
holarktisella alueella. Suomesta on tavattu 13 lajia.
Isoja tai keskikokoisia, kohtalaisen vankkoja keltakirjauksisia lajeja, joiden pää on huomattavan iso.
Kolopesijöitä. Saaliina kärpäset.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä. Tuntosarvet ja etujalat usein erikoistuneet.  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi. Tuntosarvet ja jalat normaalit.  12

2
2a

2b

Koiraat
Etureiden reisirenkaassa kölimäinen uloke.
Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758)
Etureiden tyvessä ja reisirenkaassa terävät piikit.
Ectemnius spinipes (A. Morawitz, 1866)
Etureiden reisirenkaassa ei ulokkeita.  3

3a

Kaikki tuntosarven jaokkeet normaalit.
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3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b

8a

8b
9a
9b

10a
10b

11a
11b

Tuntosarven viimeisen jaokkeen kärki tylppä. Keskinilkan tyvinivel melko lyhyt. Sen kärkiosassa
punaruskea laajentuma.
Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792)
Ainakin yksi tuntosarven jaokkeista paisunut tai hammasmainen.  4
Tuntosarven 3. jaoke enemmän kuin kolme kertaa leveyttään pitempi ja 6. jaoke ei ohentunut.
Leukojen sisäpuolella ei hammasta.  5
Tuntosarven 3. jaoke vähemmän kuin kolme kertaa leveyttään pitempi ja 6. jaoke usein ohentunut.
Leukojen sisäpuolella yksi hammas.  8
Tuntosarven 3. jaoke yläpuolelta selvästi paisunut, jaokkeet 4-5 hieman ohentuneet. Kaikki muut
jaokkeet paitsi 2. alapuolelta mustat.
Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804)
Tuntosarven 3. jaoke yläpuolelta vain hieman paisunut, jaokkeet 4-5 voimakkaasti ohentuneet.
Kaikki muut jaokkeet paitsi kärkijaoke alapuolelta vaaleat.  6
Tuntosarven 3. jaokkeen toisessa hampaassa karvatupsu.
Ectemnius sexcinctus (Fabricius, 1775)
Tuntosarven 3. jaokkeen toisessa hampaassa ei karvatupsua.  7
Tuntosarven 3. jaoke yläpuolelta vain hieman paisunut ja alapuolen hampaiden välissä selvä kuoppa.
Otsa pistesilmien edessä kovera. Suukilven karvoitus kultainen.
Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870)
Tuntosarven 3. jaoke yläpuolelta ei paisunut ja alapuolella ei kuoppaa. Otsa pistesilmien edessä ei
kovera. Suukilven karvoitus hopeinen.
Ectemnius ruficornis (Zetterstedt, 1838)
Keskinilkan tyvinivel lyhyt, ulkoreunasta laajentunut ja siinä vahvoja sukasia. Etunilkan tyvinivel
laajentunut, litteä ja valkeahko, alapuolella neljä ruskeaa okasta. Myös muut nivelet laajentuneita ja
valkeahkoja. Tergiitissä 1. vain hyvin lyhyt karvoitus. Eturinnassa vahva eteenpäin suuntautunut
hammas.
Ectemnius dives Lepeletier & Brullé, 1835
Keskinilkka normaali, symmetrinen. Etunilkan tyvinivelen alapuolen okaset surkastuneet. Tergiitissä
1. lyhyehkö tai pitkä karvoitus. Eturinnan hammas hyvin heikko.  9
Tuntosarvien välinen kiiltävä alue ylhäällä selvästi rajoittunut. Selässä ja tergiitissä 1. hyvin lyhyt
karvoitus. Tergiitin 3. keltainen täplä suurempi kuin 4. tergiitin täplä.  10
Tuntosarvien välinen kiiltävä alue ylhäällä ei selvästi rajoittunut. Selässä ja tergiitissä 1.
enimmäkseen pitkä karvoitus. Tergiitti 3. musta tai jos keltainen täplä, niin pienempi kuin 4. tergiitin
täplä.  11
Tuntosarven 3. jaoke alhaalta vain hieman ohentunut ja saman pituinen kuin jaoke 4. Tergiittien 1-2.
pisteytys hienoa ja harvaa, mutta kuitenkin selvästi näkyvää.
Ectemnius guttatus (Vander Linden, 1829)
Tuntosarven 3. jaoke alhaalta vahvasti ohentunut ja pitempi kuin jaoke 4. Tergiitissä 1. tiheä
pisteytys ja tergiitissä 2. pisteytys tuskin näkyvää.
Ectemnius borealis (Zetterstedt, 1838)
Tuntosarven jaoke 3. pitkä, noin 2,5 kertaa leveyttään pitempi. Keskinilkan jaokkeet 1-2. kärjestään
pidentyneet.
Ectemnius continuus (Fabricius, 1804)
Tuntosarven jaoke 3. lyhyempi, korkeintaan 2 kertaa leveyttään pitempi. Keskinilkan jaokkeet 1-2.
eivät kärjestään pidentyneet.
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12
12a
12b
13a

13b

14a
14b

15a
15b
16a
16b
17a

17b

18a
18b
19a
19b
20a

Ectemnius rubicola (Dufour & Perris, 1840)
Naaraat
Selän etuosa poikittaisviiruinen ja takaosa pitkittäisviiruinen.  13
Selän etuosa ei poikittaisviiruinen, vaan pisteinen tai siinä pitkittäiset kuopat.  14
Eturinnan etureunan sivuprofiili suorakulmainen. Suukilpi lyhyt, sen keskellä terävä kohouma ja
etureunassa kaksi terävää hammasta. Poskiosa pitempi kuin tuntosarven 2. jaoke. Mesopleuran
alapuolella ei uloketta. Etureisi musta tai sen kärjessä pieni keltainen piste.
Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758)
Eturinnan etureunan sivuprofiili pyöristynyt. Suukilpi pitempi, sen keskellä ei terävää kohoumaa ja
etureunassa ei kahta terävää hammasta. Poskiosa lyhyempi kuin tuntosarven 2. jaoke. Mesopleuran
alapuolella uloke. Etureiden alapuoli leveälti keltainen.
Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792)
Tuntosarven jaoke 3. vähintään kolme kertaa leveyttään pitempi ja kaksi kertaa niin pitkä kuin 4.
jaoke. Suukilven karvoitus kultainen. Eturinnan etureunan sivuprofiili pyöristynyt. Leukojen
sisäpuolen keskellä ei hammasta.  15
Tuntosarven jaoke 3. alle kolme kertaa leveyttään pitempi. Suukilven karvoitus hopeinen tai vaalean
kultainen. Eturinnan etureunan sivuprofiili ± pyöristynyt. Leukojen sisäpuolen keskellä ± hammas.
 18
Peräkilpi ja viimeinen sterniitti voimakkaan keltaiset. Tergiittien keltaiset poikkivyöt aina yhtenäiset.
Suukilven etureunan keskiosa kaarimainen, reunan sivuosat pyöristyneet.
Ectemnius sexcinctus (Fabricius, 1775)
Peräkilpi ja viimeinen sterniitti mustat. Siinä voi olla joskus pari keltaista täplää. Tergiittien keltaiset
poikkivyöt usein keskeltä katkenneet. Suukilven etureuna erilainen kuin em.  16
Alatauksen sivu ja selkäpuoli selvän liistan jakama. Tauksen sivut kiiltävät, selvästi viiruiset.
Suukilven etureunan keskiosa saman levyinen kuin sen etäisyys sivuhampaista.
Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804)
Alatauksen sivu ja selkäpuoli eivät selvän liistan jakama. Tauksen sivut vähemmän kiiltävät, hienoja tiheäviiruiset. Suukilven etureuna erilainen kuin em.  17
Suukilven etureunan keskiosa leveämpi kuin sen etäisyys sivuhampaista. Päälaki selvästi kuopalle
painunut. Pistesilmien kolmio tasasivuinen. POL selvästi pienempi kuin OOL. Tuntosarven 3. jaoke
noin neljä kertaa leveyttään pitempi.
Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870)
Suukilven etureunan keskiosa kapeampi kuin sen etäisyys sivuhampaista. Päälaki ei selvästi kuopalle
painunut. Pistesilmien kolmio suorakulmainen. POL sama kuin OOL. Tuntosarven 3. jaoke hieman
lyhyempi kuin em.
Ectemnius ruficornis (Zetterstedt, 1838)
Tuntosarvien välinen kiiltävä alue ylhäällä selvästi rajoittunut. Selässä ja 1. tergiitissä hyvin lyhyt
karvoitus.  19
Tuntosarvien välinen kiiltävä alue ylhäällä ei selvästi rajoittunut. Selässä ja 1. tergiitissä
enimmäkseen pitkä karvoitus.  21
Eturinnassa pitkä eteenpäin suuntautunut hammas. Suukilven karvoitus kultainen.
Ectemnius dives Lepeletier & Brullé, 1835
Eturinnassa lyhyehkö eteenpäin suuntautunut hammas. Suukilven karvoitus hopeinen.  20
Tergiiteissä 2-4. selvä pisteytys. Scutellum kokonaan viiruinen. Suukilven etureunan hampaat
heikosti sivulle suuntautuneet. Taus ja tergiitit leveälti keltaiset. Keskisääri usein täysin keltainen,
keski- ja takanilkka ruskeat.
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20b

21a
21b
22a
22b

Ectemnius guttatus (Vander Linden, 1829)
Tergiitit hyvin hienopisteiset. Vain scutellumin takaosa viiruinen. Suukilven etureunan hampaat
selvästi sivulle suuntautuneet. Tauksessa ja tergiiteissä vain hieman keltaista. Keskisääri ruskea tai
musta, keski- ja takanilkka mustat.
Ectemnius borealis (Zetterstedt, 1838)
Selän ja scutellumin takaosa pitkittäisviiruinen. Leukojen sisäpuolella vain hyvin pieni hammas.
Tergiitissä 3. yhtenäinen keltainen poikkivyö.
Ectemnius spinipes (A. Morawitz, 1866)
Selkä ja scutellum pisteinen tai kuoppainen. Leukojen sisäpuolen keskellä vahva hammas. Tergiitti
3. usein musta tai keltatäpläinen, jotka pienempiä kuin tergiiteissä 2., 4. ja 5.  22
Tuntosarven jaoke 3. noin kaksi kertaa leveyttään pitempi. Suukilven etureuna heikosti kaareutunut,
keskiosa tylpähkö.
Ectemnius continuus (Fabricius, 1804)
Tuntosarven jaoke 3. korkeintaan 1,5 kertaa leveyttään pitempi. Suukilven etureuna lähes suora.
Ectemnius rubicola (Dufour & Perris, 1840)

Ectemnius borealis (Zetterstedt, 1838) – Pohjankärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204489
Al-Oa, Sb-Lkoc, melko harvinainen LC, 30 frp.

Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870) – Kantokärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204484
Al-Ok, Obb, melko harvinainen LC, 20 frp.
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Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792) – Isokärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204496
Ab-N, Ka, Ta-Kl, hyvin harvinainen NT, 100 frp.

Ectemnius continuus (Fabricius, 1804) – Niittykärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204493
Al-Lkoc, melko yleinen LC, 10frp.

Ectemnius dives Lepeletier & Brullé, 1835 – Hirsikärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204490
Ab-Kl, Sb-Kb, Ok, melko harvinainen LC, 30 frp.
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Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758) – Jymykärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204497
Al-Kl, Tb-Kb, Ok, harvinainen LC, 40 frp.

Ectemnius guttatus (Vander Linden, 1829 – Laikkukärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204491
Al-Kl, Tb-Obb, melko harvinainen LC, 20 frp.

Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804) – Kultakärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204485
Al-Om, Oba-Ks, melko yleinen LC, 10 frp.
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Ectemnius rubicola (Dufour & Perris, 1840) – Vattukärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204494
Al-Sa, Oa, Sb-Kb, harvinainen LC, 40 frp.

Ectemnius ruficornis (Zetterstedt, 1838) – Kelokärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204486
Al-Ka, Ta-Sa, Oa, Sb-Ok, Obb-Lkoc, melko yleinen LC, 10 frp.

Ectemnius sexcinctus (Fabricius, 1775) – Muurikärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204487
Ab-Ka, harvinainen LC, 40 frp. Äskettäin Suomeen levinnyt laji.
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Ectemnius spinipes (A. Morawitz, 1866) – Okakärpäshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204498
Hyvin harvinainen NA, 100 frp.

Koiraan etureisien tyven ja reisirenkaiden terävät piikit ovat helppo tuntomerkki.
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LESTICA Billberg, 1820
Perhoshukat

Sakari Joutsenon Anolan kedolla 10.7.2015. Etualalla Lestica alatan pesämaastoa. Kuva Eero Helve.

Maailmasta tunnetaan 28 suvun lajia, palearktiselta alueelta 12 ja Suomesta 3.
Läheinen Ectemnius-suvulle, jonka koirailla on tuntosarvessa myös vain 12 jaoketta, kuten naarailla.
Kahden lajin koirailla on etunilkka laajentunut. Esiintyvät hiekkamailla, johon kaksi lajia kaivavat pesänsä
ja yksi on kolopesijä, L. clypeata. Saaliina pienet perhoset.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä.  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi.  4

2
2b

Koiraat
Pään takaosa kaventunut kaulamaiseksi. Ylätaus venynyt keilamaiseksi. Etunilkan 1. nivel
laajentunut kilpimäiseksi.
Lestica clypeata (Schreber, 1759)
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2a

Pään takaosa normaali. Ylätaus ei venynyt. Etunilkan 1. nivel leveyttään pitempi.  3

3a

Kylki matta, karkean rosoinen. Etunilkan 1. nivel laajentunut, tyviosa selvemmin. Tuntosarven
jaokkeet 4-11 leveyttään pitempiä. Leuat keltaiset, kärjestään punaruskeat.
Lestica alata (Panzer, 1797)
Kylki kiiltävä, isopisteinen. Etunilkan 1. nivel ei laajentunut. Tuntosarven jaokkeet 4-11 yhtä pitkiä
kuin leveitä. Leuat mustat.
Lestica subterranea (Fabricius, 1775)

3b

4
4b
4a
5a
5b

Naaraat
Peräkilpi kärjestään voimakkaasti kaventunut. Suukilven sivuprofiili nenämäinen. Suukilven
etureunan sivut hammasmaiset.
Lestica clypeata (Schreber, 1759)
Peräkilpi litteä, kolmiomainen. Suukilven sivuprofiili suora. Suukilven etureunan sivut eivät
hammasmaiset.  5
Kylki matta, karkean rosoinen.
Lestica alata (Panzer, 1797)
Kylki kiiltävä, isopisteinen.
Lestica subterranea (Fabricius, 1775)

Lestica alata (Panzer, 1797) – Idänperhoshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204501
Voimakkaasti taantunut laji EN, 100frp.

Lestica clypeata (Schreber, 1759)- Puuperhoshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204503
Ab-Ka, Ta-Kl, Tb-Kb, Ok, harvinainen NT, 60frp.
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Lestica subterranea (Fabricius, 1775) – Kääriäisperhoshukka
https://laji.fi/taxon/MX.204505
Al-Ka,Ta-Kb, melko harvinainen LC, 30frp.
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Lindenius Lepeletier & Brullè, 1835
Sysihukat

Maailmasta tunnetaan 60 lajia. Palearktiselta alueelta on tavattu 47 ja Suomesta vain tämä yksi.
Pieni musta, vankka laji, joka on läheinen Entomognathus brevis-lajille, mutta tällä L. albitarsis-lajilla on
kaljut silmät. Pesät useimmiten hiekkatöyryissä. Saaliina meillä on tähänastisten havaintojen mukaan
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aino- astaan nivelkärsäisiä useista eri suvuista. Ulkomaisten havaintojen mukaan saaliina on myös pieniä
kärpäsiä.
Lindenius albilabris (Fabricius, 1793) – Sysihukka
https://laji.fi/taxon/MX.204433
Al-Obb, yleinen LC, 6 frp.
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RHOPALUM, Stephens, 1829
Karttuhukat

Rhopalum coarctatum ♂: Tb:Jyväskylä, Haukanniemi 14. 8. 2016, Kuva R.Peltonen

Kosmopoliittinen suku, joka on levinnyt koko maailmaan. Lajeja on yhteensä 110. Palearktiselta
alueelta tunnetaan 17 lajia, joista Suomessa on 3.
Pieniä hoikkia lajeja, joiden takaruumis on varrellinen, varsi takaosastaan nuijamaisesti paksuuntunut
ja myös takasääri vahvasti nuijamainen. Kolopesijöitä. Saaliina pienet kärpäset, sääsket ja lehtikirvat.
Määrityskaava
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1a
1b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi.  4

2
2b

Koiraat
Värttinäsaran kärkipoikkisuoni ja värttinäsuoni muodostavat tylpän kulman. Tuntosarven
jaokkeet 2, 4 ja 5 eivät paksuuntuneet.
Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758)
Värttinäsaran kärkipoikkisuoni ja värttinäsuoni muodostavat suorakulman. Tuntosarven
jaokkeet 2, 4 ja 5 paksuuntuneet .  3

2a
3a

3b

4
4a
4b
5a
5b

Keskinilkan tyvijaokkeen keskellä uloke. Suukilven etureunassa voimakas tylppä hammas.
Takasääri paksuuntunut, kolmivärinen, tyvi keltainen, keskiosa musta ja kärkiosa leveälti
ruskea. Tuntosarven jaokkeet 9 ja 11 kellanvalkoiset.
Rhopalum coarctatum (Scopoli, 1763)
Keskinilkan tyvijaokkeen keskellä ei uloketta. Suukilven etureuna suora. Takasääri ei
paksuuntunut, kaksivärinen, tyvi keltainen ja muuten musta. Tuntosarven jaokkeet 9 ja 11 mustat.
Rhopalum gracile Wesmael, 1852
Naaraat
Värttinäsaran kärkipoikkisuoni ja värttinäsuoni muodostavat tylpän kulman.
Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758)
Värttinäsaran kärkipoikkisuoni ja värttinäsuoni muodostavat suorakulman.  5
Suukilven etureunassa terävä hammas. Takasääri paksuuntunut, kolmivärinen, tyvi keltainen,
keski- osa musta ja kärkiosa leveälti ruskea.
Rhopalum coarctatum (Scopoli, 1763)
Suukilven etureuna suora. Takasääri ei paksuuntunut, kaksivärinen, tyvi keltainen ja muuten musta.
Rhopalum gracile Wesmael, 1852

Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758) - Punakarttuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204439
Al-Sa, Oa-Oba, melko yleinen LC, 15 frp.

Rhopalum coarctatum (Scopoli, 1763) – Kirjokarttuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204436
Al-Oba, melko yleinen LC, 15 frp.
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Rhopalum gracile Wesmael, 1852 – Tummakarttuhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204437
Al-Sa, Kb-Om, Oba, melko harvinainen LC, 30 frp.
Kuva: mindat.org
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TACHYSPHEX Kohl, 1883
Nopsahukat

Tachysphex dimidiatus, Om: Kokkola Kirkkolehto, ♀, 25.6.2013. Kuva P. Ketola

Lajirikas suku. Maailmasta tunnetaan noin 351 lajia, palearktiselta alueelta 132 ja Suomesta 4.
Astata-lajeja muistuttavia pieniä petopistiäisiä.
heinäsirkkojen toukat, jollakin lajilla torakat.
Määrityskaava
1a

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä.  2

Pesät

hiekkamailla.

Saaliina

hepokattien

ja
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1b

♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi.  6

2
2a
2b

Koiraat
Takaruumiin kaksi tai kolme ensimmäistä jaoketta punaiset.  3
Takaruumis musta.  5

3a

Etusäärten sisäpuoli kellanruskea. Naamassa kullankeltainen karvoitus. Tauksen karvat
taaksepäin taipuneet. Keskinilkan 4. jaoke pituuttaan leveämpi, ei kovera.
Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857)
Sääret täysin mustat. Naamassa hopeinen karvoitus. Tauksen karvat pystyssä tai
eteenpäin taipuneet. Keskinilkan 4. jaoke yhtä pitkä kuin leveä, vahvasti kovera.  4

3b
4a

Suukilven etureuna voimakkaan kolmiomaisesti
värttinäsarkaan suorakulmaisesti.
[Tachysphex fulvitarsis (A. Costa, 1867)

4b

Suukilven etureuna leveälti pyöristynyt.
teräväkulmaisesti.
Tachysphex dimidiatus (Panzer, 1809)

5a

Etunilkan 1. ja 2. nivelissä kaksi pitkää litteää sukasta, jotka ovat selvästi pitempiä
kuin nilkan leveys. Tuntosarvien 3. ja 4. jaoke yhtä pitkiä.
Tachysphex helveticus Kohl, 1885
Etunilkan 1. ja 2. nivelissä vain yksi lyhyt sukanen, joka on selvästi lyhyempi
kuin nilkan leveys. Tuntosarvien 3. jaoke paljon lyhyempi kuin 4. jaoke.
Tachysphex nitidus (Spinola, 1805)

5b

6
6a
6b
7a
7b

8a
8b

ulkoneva.

Keskipoikkisuoni

Keskipoikkisuoni

1.

yhtyy

1.

yhtyy

värttinäsarkaan

Naaraat
Etusäärten sisäpuoli kellanruskea. Tauksen karvat taaksepäin taipuneet. Keskinilkan jaoke
pituuttaan leveämpi, ei kovera.
Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857)
Sääret täysin mustat. Tauksen karvat pystyssä tai eteenpäin taipuneet. Keskinilkan 4. jaoke
yhtä pitkä kuin leveä, vahvasti kovera.  7
Suukilven etureuna voimakkaan kolmiomaisesti ulkoneva. Keskipoikkisuoni 1. yhtyy
värttinäsarkaan suorakulmaisesti.
[Tachysphex fulvitarsis (A. Costa, 1867)]
Suukilven etureuna leveälti pyöristynyt. Keskipoikkisuoni 1. yhtyy värttinäsarkaan
teräväkulmaisesti.
Tachysphex dimidiatus (Panzer, 1809)
Suukilven sivuprofiili litteä tai vain hieman kupera. Sen etureuna lanttopäinen.
Tachysphex helveticus Kohl, 1885
Suukilven sivuprofiili voimakkaan kupera. Sen etureuna ei lanttopäinen.
Tachysphex nitidus (Spinola, 1805)
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Tachysphex dimidiatus (Panzer, 1809) – Verinopsahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203877
Al-Obb, melko yleinen LC, 10 frp.

Tachysphex helveticus Kohl, 1885 – Vihernopsahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203874
Al-Ka, harvinainen NT, 40 frp.

Tachysphex nitidus (Spinola, 1805) – Mustanopsahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203875
Al-Sa, Oa-Obb, melko harvinainen LC, 20 frp.
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Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857) – Punanopsahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203876
Ab-Kl, Sb-Om, Oba, melko yleinen LC, 10 frp.
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MISCOPHUS Jurine, 1807a
Kahvahukat

Miscophus ater: www.flickr.com/photos/habropoda / 3888183636

Maailmasta tunnetaan 150 lajia, joista suurin osa Euroopasta ja täällä pääasiassa Välimeren alueelta.
Suomessa 4 lajia.
Pieniä lajeja, joiden etusiiven toinen kyynärsarka on varrellinen "kahva" eli tästä nimi kahvahukat.
Hankalia määrittää, mutta koiraat on helppo tuntea genitaaleista. Pesät hiekkamailla. Saaliina pienet
hämähäkit.
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Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Tuntosarvessa 13 jaoketta.  2
♀♀: Tuntosarvessa 12 jaoketta.  5

2
2a

Koiraat
Sterniitissä 7. kaksi karvatupsua.
Miscophus concolor Dahlbom, 1844
Sterniitissä 7. ei kahta karvatupsua, korkeintaan 3-4 pystykarvaa.  3

2b
3a
3b
4a
4b

5
5a
5b
6a
6b
7a
7b

Tergiittien pisteytys päättyy hieman ennen takareunaa, joka on kalju ja kiiltävä. Pää ei
kuparinkiiltoinen..
Miscophus spurius (Dahlbom, 1832)
Tergiittien pisteytys ulottuu takareunaan asti. Pää kuparinkiiltoinen.  4
Selkä hyvin hieno- ja matalapisteinen. Leuat vaaleanruskeat, korkeintaan tyvestä kapealti
mustat. Naama kuparinkiiltoinen.
Miscophus ater Lepeletier, 1845
Selkä tiheä- ja selväpisteinen. Leukojen tyvi aina musta. Naama musta, ei kuparinkiiltoinen.
Miscophus niger Dahlbom, 1844
Naaraat
Takaruumiin 1. jaoke ja osittain myös 2. jaoke punainen.
Miscophus concolor Dahlbom, 1844
Takaruumis täysin musta6
Tergiittien 2-3 pisteytys päättyy hieman ennen takareunaa, joka on kalju ja kiiltävä. Pää ja
selkä eivät kuparinkiiltoiset.
Miscophus spurius (Dahlbom, 1832)
Tergiittien pisteytys ulottuu takareunaan asti. Pää ja selkä kuparinkiiltoiset.  7
Selkä hyvin hieno- ja matalapisteinen. Leuat vaaleanruskeat, korkeintaan tyvestä kapealti
mustat. Naama kuparinkiiltoinen.
Miscophus ater Lepeletier, 1845
Selkä tiheä- ja selväpisteinen. Leukojen tyvi aina musta. Naama musta, ei kuparinkiiltoinen.
Miscophus niger Dahlbom, 1844

Miscophus ater Lepeletier, 1845 – Dyynikahvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203880
Al-Ta, Kl, Kb-Oba, melko harvinainen LC, 30 frp.
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Miscophus concolor Dahlbom, 1844 - Punakahvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203881
Ab-Sa,Sb-Ob, harvinainen NT, 40 frp.

Miscophus niger Dahlbom, 1844 – Mustakahvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203882
Al-Obb, melko yleinen LC, 10 frp.

Miscophus spurius (Dahlbom, 1832) – Hietakahvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203883
Ab-Kl, Sb-Oba, melko harvinainen NT, 20 frp.

Licence Holder: University of Oulu
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NITELA Latreille, 1809
Kilohukat

Maailmasta tunnetaan 143 lajia ja ne ovat levinneet kaikille mantereille, mutta painopiste on
etiopialaisella alueella. Palearktiselta alueelta on tavattu 7 lajia ja Suomesta tämä 1.
Tässä kuvan kelottuneessa Santahaminan ikimännyssä pesii useita Nitela borealis yksilöitä.
Vauhdikkaasti nämä hyvin pienet kiiltävän mustat pedot rungolla juoksentelevat. Saaliina kirvat.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Tuntosarvessa 13 jaoketta.  2
♀♀: Tuntosarvessa 12 jaoketta.  3

2
2a

Koiraat
Tergiiteissä 1-2 hyvin heikko ja harva pisteytys. Ylätauksessa karkea pitkittäisviirutus, jonka
välit ovat kiiltäviä. Suukilven etureuna melko syvästi kolmihampainen.

3
3a

Naaraat
Tergiiteissä 1-2 hyvin heikko ja harva pisteytys. Ylätauksessa karkea pitkittäisviirutus, jonka
välit ovat kiiltäviä.
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Nitela borealis Valkeila, 1974 – Kilohukka
https://laji.fi/taxon/MX.203885
Oa, Sb-Oba, melko yleinen LC, 10 frp.
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BELOMICRUS Costa, 1866
Nykähukat
Maailmasta tunnetaan Nearktiselta, Palearktiselta ja Etiopialaiselta alueilta yhteensä 50 lajia. Suomesta
vain tämä yksi.
Pieni vankka laji, joka rakenteeltaan muistuttaa Oxybelus-suvun lajeja, mutta on täysin musta ja takaselän
okanen on yhtenäinen, ei kahdeksi liuskaksi jakautunut, vaikka sen keskellä onkin kaareva lovi. Pesät
hiekkamailla. Saaliina pienet kovakuoriaiset.
Belomicrus borealis Forsius, 1923 – Nykähukka
https://laji.fi/taxon/MX.203885
Ab, Ta-Sa, hyvin harvinainen, CR, 100 frp.

74
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

OXYBELUS Latreille, 1796
Okahukat

Oxybelus uniglumis, N: Helsinki Vanhankaupunginlahti, 14.6.2014, Kuva O. Pihlajamaa

Maailmasta tunnetaan yli 215 lajia, Euroopasta noin 20, joista Suomessa on 5 lajia.
Pieniä tukevia lajeja, joiden takaruumiissa on keltaisia tai valkeahkoja kuvioita. Erikoistuntomerkkinä on
ylätauksen kaareva, kouruinen oka. Lajin sisänen tuntomerkkien suuri vaihtelu voi aiheuttaa
määritysvaikeuksia, etenkin koiraissa. Pesät hiekkamailla. Saaliina pienet kärpäset.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Suukilpi kolmihampainen, peräkilpi neliömäinen.  2
♀♀: Suukilpi suorareunainen, peräkilpi kolmiomainen.  6

2
2a

Koiraat
Sterniittien 3-6 tyvessä vaaleankeltainen karvavyö.
Oxybelus mandibularis Dahlbom, 1845
Sterniittien 3-6 tyvessä ei vaaleankeltaista karvavyötä.  3

2b
3a
3b
4a
4b
5a

Takaruumis kuparinkiiltoinen. Sterniitin 2. keskiosa harvapisteinen. Leukojen tyvi keltainen tai
punaruskea.
Oxybelus bipunctatus Olivier, 1812
Takaruumis ei kuparinkiiltoinen. Sterniitin 2. keskiosa tiheäpisteinen. Leukojen tyvi musta tai
tummanruskea.  4
Takasääri keltainen tai punaruskea. Tergiitin 6. takaosassa sivulistat.
Oxybelus argentatus Curtis, 1833
Takasääri muun värinen. Tergiitin 6. takaosassa ei sivulistoja.  5
Takaruumiin täplät valkeahkot. Etu- ja keskireidet mustat. Takanilkan toinen nivel noin 2,3 kertaa
kärkeään pitempi. Ylätauksen okanen terävästi yksikärkinen.
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5b

6
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b

Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758)
Takaruumiin täplät keltaiset. Etu- ja keskireisissä pitkänomaiset keltaiset täplät. Takanilkan toinen
nivel noin 1,8 kertaa kärkeään pitempi. Ylätauksen okanen leveän yksikärkinen.
Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787)
Naaraat
Keski- ja takareisi punaruskea, keltatäpläinen, tyvestään usein tumma.
Oxybelus argentatus Curtis, 1833
Keski- ja takareisi täysin musta tai musta sekä keltatäpläinen, korkeintaan kärjestään hieman
punertava.  7
Tergiittien 4-5 keskiosa hyvin harvapisteinen. Siivet lasinkirkkaat. Ainakin tergiitit 1-2
keltatäpläiset.
Oxybelus bipunctatus Olivier, 1812
Tergiittien 4-5 keskiosa tiheäpisteinen. Siivet hieman tummentuneet. Enemmän kuin kaksi tergiittiä
kirkkaan keltatäpläiset.  8
Kylki suhteellisen kiiltävä ja harvapisteinen. Tergiittien 2-4 takareuna pisteetön ja kiiltävä.
Oxybelus mandibularis Dahlbom, 1845
Kylki tiheä- ja isopisteinen. Tergiitit 2-4 kokonaan pisteiset.  9
Ylätauksen okanen terävästi yksikärkinen. Sääret punaruskeat.
Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758)
Ylätauksen okanen leveän yksikärkinen. Sääret mustat.
Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787)

Oxybelus argentatus Curtis, 1833 – Dyyniokahukka
https://laji.fi/taxon/MX.204423
Ab-N, St, harvinainen EN, 60 frp.

Oxybelus bipunctatus Olivier, 1812 – Pikkuokahukka
https://laji.fi/taxon/MX.204424
Ab-Kl, Tb-Ok, melko yleinen LC, 10 frp.

76
Oxybelus mandibularis Dahlbom, 1845 – Leukaokahukka
https://laji.fi/taxon/MX.204425
Ab-Kl, Tb-Oba, melko harvinainen LC, 20 frp.

Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787) - Kolmiokahukka
https://laji.fi/taxon/MX.204427
Ab-Ka, Ta-Kl, Kb, melko harvinainen LC, 30 frp.

Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758) - Kalvo-okahukka
https://laji.fi/taxon/MX.204428
Al-Lkor, melko harvinainen LC, 20 frp.
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TRYPOXYLON Latreille, 1796
Savihukat

www.bwars.com/wasp/crabronidae/larrinae/trypoxylon-attenuatum

Suku on kosmopoliittinen ja lajirikas. Maailmasta tunnetaan yli 350 lajia, joista monet ovat
trooppisia. Suomesta on tavattu 5 lajia.
Keskikokoisia hyvin pitkänomaisia hoikkaruumiisia mustia lajeja, joiden hyvänä sukutuntomerkkinä ovat
munuaismaiset silmät, sillä silmän sisäsivulla on syvä lahdeke. Kolopesijöitä. Saaliina hämähäkit.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Tuntosarvessa 13 jaoketta. 2
♀♀: Tuntosarvessa 12 jaoketta. 6

2
2a

Koiraat
Tergiitti 1. lyhyempi kuin kaksi seuraavaa yhteensä ja vähemmän kuin kaksi kertaa tergiitin 2.
pituus . Verkkosilmien väli ylhäällä noin suukilven levyinen. 3
Tergiitti 1. saman pituinen kuin kaksi seuraavaa yhteensä ja noin kaksi kertaa tergiitin 2.
pituus.
Verkkosilmien väli ylhäällä leveämpi suukilpeä. 5

2b

3a
3b
4a
4b

Viimeiset tuntosarven jaokkeet 2,0-2,2 kertaa tyvensä leveyttään pitemmät. Gonostylin
alapuolen keskellä uloke.
Trypoxylon medium Beaumont, 1945
Viimeiset tuntosarven jaokkeet 2,2-3,6 kertaa tyvensä leveyttään pitemmät. Gonostylin
alapuolen keskellä ei uloketta. 4
Etulonkan takana keskikyljessä uloke. Keskikyljen karvoitus lyhyempää kuin etummaisen
pistesilmän halkaisija.
Trypoxylon minus Beaumont, 1945
Etulonkan takana keskikyljessä ei uloketta. Keskikyljen karvoitus pitempää kuin etummaisen
pistesilmän halkaisija.
Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758)
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5a
5b
6
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b

Tuntosarven kärkijaoke lyhyt, korkeintaan kaksi kertaa leveyttään pitempi.
Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1828
Tuntosarven kärkijaoke hyvin pitkä, yli kaksi kertaa leveyttään pitempi.
Trypoxylon attenuatum Smith, 1851
Naaraat
Tergiitti 1. lyhyempi kuin kaksi seuraavaa yhteensä ja vähemmän kuin kaksi kertaa tergiitin 2.
pituus.Verkkosilmien väli ylhäällä noin suukilven levyinen.  7
Tergiitti 1. saman pituinen kuin kaksi seuraavaa yhteensä ja noin kaksi kertaa tergiitin 2.
pituus. Verkkosilmien väli ylhäällä leveämpi suukilpeä.  9
Suukilpi pyöristynyt etureunan ja silmän välillä.
Trypoxylon medium Beaumont, 1945
Suukilpi suora etureunan ja silmän välillä.  8
Etulonkan takana keskikyljessä uloke.
Trypoxylon minus Beaumont,1945
Etulonkan takana keskikyljessä ei uloketta.
Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758)
Etujalka täysin musta. Leukojen tyvi musta.
Trypoxylon attenuatum Smith, 1851
Etunilkka ja -sääri täysin tai osittain kellanruskeat. Leuat pääosin kellanruskeat tai punakeltaiset.
Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1828

Trypoxylon attenuatum Smith, 1851 – Ruokosavihukka
https://laji.fi/taxon/MX.204414
Al-Oa, Sb-Ok, melko yleinen LC, 15 frp.

Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1828 – Rusosavihukka
https://laji.fi/taxon/MX.204415
Al-Sa, Sb-Kb, melko harvinainen LC, 30 frp.
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Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758) - Isosavihukka
https://laji.fi/taxon/MX.204416
Al-Sa, Oa-Lkor, harvinainen LC, 40 frp.

Trypoxylon medium Beaumont, 1945 - Pohjansavihukka
https://laji.fi/taxon/MX.204417
Al-Sa, Sb-Om, melko harvinainen NT, 40 frp.

Trypoxylon minus Beaumont, 1945 – Pikkusavihukka
https://laji.fi/taxon/MX.204418
Al-Om, Obb-Lkor, melko yleinen LC, 10 frp.
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DINETUS Panzer, 1806
Naskalihukat

https://laji.fi/observation/map?target=MX.203870

Euroopasta on tavattu vain tämä yksi laji. Lisäksi tunnetaan yhteensä 7 lajia Pohjois-Afrikasta ja EteläVenäjältä. Välimereinen laji, jota Etelä-Euroopassa on tavattu laajalta alueelta.
Muistuttaa Astata lajeja, mutta takaruumiissa on myös vaaleankeltaisia täpliä. Pesät hiekkamaastoissa.
Saaliina metsäluteiden toukat. Koiraan tuntosarvet spiraalimaisesti kiertyneet. Viimeisessä tergiitissä ei
peräkilpeä. Naaraan tuntosarvet normaalit. Viimeisessä tergiitissä peräkilpi.
Dinetus pictus (Fabricius, 1793) - Naskalihukka
https://laji.fi/taxon/MX.203870
Hävinnyt RE, 100 frp. Karjalan kannakselta useita havaintoja, mutta Luomuksen kokoelmissa vain yksi
vanha havainto Nyky-Suomen puolelta, ES: Taipalsaari, F. W. Mäklin leg. Tätä harvinaista lajia
on kokoelmissa hyvin vähän ja elintavoista ei juuri ole tarkempia tietoja.
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MELLINUS Fabricius, 1775
Hietahukat

Mellinus arvensis: Näyte petopistiäisten kokoelmasta.

Suvulla on holarktinen levinneisyys. Lajeja tunnetaan 10, joista Suomesta 2.
Isopäisiä keskikokoisia solakoita lajeja, joiden takaruumiin ensimmäinen jaoke on kapea, takaosastaan
nuijamainen. Esiintyvät hietikkoalueilla, joihin myös pesät kaivetaan. Saaliina kärpäset.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä.  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi.  3

2
2a

Koiraat
Takaruumiin kirjaukset kirkkaankeltaiset. Tuntosarven jaokkeet yläpuolelta mustat, alapuolelta
ruskehtavat. Jalan kaikki osat keltaiset.
Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758)
Takaruumiin kirjaukset valkeahkot. Tuntosarven jaokkeet etupäässä vaaleanruskeat. Jalan kaikki
osat vaaleanruskeat.
Mellinus crabroneus (Thunberg, 1791)

2b
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3
3a
3b

Naaraat
Takaruumiin kirjaukset kirkkaankeltaiset. Tuntosarven jaokkeet yläpuolelta mustat, alapuolelta
ruskehtavat. Jalan kaikki osat keltaiset.
Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758)
Takaruumiin kirjaukset valkeahkot. Tuntosarven jaokkeet etupäässä vaaleanruskeat. Jalan kaikki
osat vaaleanruskeat.
Mellinus crabroneus (Thunberg, 1791)

Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758) – Keltahietahukka
https://laji.fi/taxon/MX.204509
Al-Om, melko yleinen LC, 10 frp.

Mellinus crabroneus (Thunberg, 1791) - Valkohietahukka
https://laji.fi/taxon/MX.204510
Hävinnyt RE. Toistaiseksi maastamme tunnetaan ainoastaan kuvan vanha naarasyksilö, coll. Luomus
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DIODONTUS Curtis, 1834
Lovihukat

Photo : (C) Josef Dvorak www.biolib.cz for BWARS => Diodontus insidiosus

Maailmasta tunnetaan 76 lajia, joista noin puolet palearktisia. Suomesta on tavattu 4 lajia.
Mustia pieniä lajeja, jotka muistuttavat läheisesti Passaloecus suvun lajeja. Näistä ne eroavat kuitenkin heti
ylähuulen kärjen perusteella, jossa on syvä kolmiomainen lovi, joten huuli näyttää kaksihampaiselta (tästä
nimi diodontus). Kummallakin sukupuolella on peräkilpi. Pesät hiekka- tai savimaassa. Saaliina kirvat.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Suukilven etureuna kaksihampainen. Suukilvessä tiheä hopeinen karvoitus.  2
♀♀: Suukilven etureuna kolmihampainen. Suukilvessä ei hopeista karvoitusta.  5

2
2a
2b

Koiraat
Leuat ja olkakyhmy keltaiset. Etu- ja keskinilkan tyvinivel käyristynyt.  3
Leuat ja olkakyhmy enimmäkseen mustat. Etu- ja keskinilkan tyvinivel normaali.  4

3a

Etunilkan tyvinivel voimakkaasti käyristynyt. Keskinilkan tyvinivel käyristynyt ja kärjestään
voimakkaasti paksuuntunut. Tuntosarven alapuoli keltatäpläinen.
Diodontus minutus (Fabricius, 1793)
Etunilkan tyvinivel vain hieman käyristynyt. Keskinilkan tyvinivel vain hieman käyristynyt ja kärki
vain hieman paksuuntunut. Tuntosarven alapuoli tasaisen vaaleanruskea.
Diodontus insidiosus Spooner, 1938

3b

4a
4b
5
5a
5b

Selkä voimakkaasti, mutta epätasaisesti pisteinen, takaosastaan tiheämmin. Scutellum
hienopisteinen, lähes kalju. Otsa tiheän pyörteisesti pisteinen.
Diodontus tristis (Vander Linden, 1829)
Selkä ja scutellum tiheästi hienopisteinen. Otsa tiheän hienopisteinen, mutta ei pyörteisesti.
Diodontus medius Dahlbom, 1844
Naaraat
Leuat ja olkakyhmy keltaiset.  6
Leuat mustat, olkakyhmy keltainen tai musta.  7
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6a
6b
7a
7b

Suukilven etureunan lovet leveähköjä ja matalia. Päälaki pistesilmien edessä hieno- ja tiheäpisteinen
Diodontus minutus (Fabricius, 1793)
Suukilven etureunan lovet kapeita ja syviä. Päälaki pistesilmien edessä karkea- ja harvapisteinen.
Diodontus insidiosus Spooner, 1938
Sääret täysin mustat tai tummanruskeat. Selän takaosa ja scutellum harvasti ja epätasaisesti pisteiset.
Pisteiden välit kiiltävät.
Diodontus tristis (Vander Linden, 1829)
Sääret suurelta osin vaalean ruosteenruskeat. Selän ja scutellum tiheästi ja tasaisesti pisteiset.
Pisteiden välit himmeät.
Diodontus medius Dahlbom, 1844

Diodontus insidiosus Spooner, 1938 – Dyynilovihukka
Om, hyvin harvinainen, vain vanhoja havaintoja NE, 100 frp.

Photo : Jeremy Early => Male Diodontus insidiosus, Wrecclesham, Surrey

Diodontus medius Dahlbom, 1844 – Hietalovihukka
https://laji.fi/taxon/MX.203818
Al-N, Ta-Ks, melko yleinen LC, 10 frp.
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Diodontus minutus (Fabricius, 1793) – Pikkulovihukka
https://laji.fi/taxon/MX.203819
Ab-Ka, Ta-Kl, Tb-Kb, melko yleinen LC, 10 frp.

Diodontus tristis (Vander Linden, 1829) – Savilovihukka
https://laji.fi/taxon/MX.203820
Ka, Ta-Sa, Oa, Kb, hyvin harvinainen, CR, 100 frp.
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Passaloecus Shuckard, 1837
Oksahukat

https://www.bwars.com/wasp/crabronidae/pemphredoninae/passaloecus-gracilis

Suvun lajeilla on holarktinen levinneisyys, Euroopasta tunnetaan 12 lajia, joista 11 Suomesta.
Pieniä mustia petopistiäisiä, jotka eroavat helposti muista läheisten sukujen lajeista keskikyljen
pisterivien perusteella. Näistä löytyvät myös eräät tärkeät lajituntomerkit. Kolopesijöitä. Saaliina kirvat.
Määrityskaava
♂♂: Suukilvessä tiheä hopeinen karvoitus. Viimeisessä sterniitissä piikkimäinen uloke.  2
♀♀: Suukilvessä harva hopeinen karvoitus. Viimeisessä sterniitissä ei piikkimäistä uloketta.  11
1
1a

Koiraat
Keskikyljessä, pystysuoran lisäksi, kaksi vaakasuoraa pisteriviä. 3 1b Keskikyljessä, pystysuoran
lisäksi, yksi vaakasuora pisterivi.  8

2a

Keskikyljessä vain yksi pystysuora pisterivi. Tuntosarven jaokkeissa 10-13 tai 8-12 tyloidit. 4 b
Keskikyljessä kaksi pystysuoraa pisteriviä. Myös tuntosarven keskijaokkeissa tyloidit.  5

3a

Otsassa, tuntosarvien välissä, sarvi. Tuntosarvi suhteellisen lyhyt, mustat kärkijaokkeet 8-12
viistot ja niissä tyloidit.
Passaloecus corniger Shuckard, 1837
Otsassa, tuntosarvien välissä, vain pieni kohouma. Tuntosarvi suhteellisen pitkä,
vaaleankeltaiset kärkijaokkeet 8-12 eivät viistot, jaokkeissa 10-12 tyloidit.
Passaloecus eremita Kohl, 1893

3b

4a

Selän takaosa selvästi pitkittäisviiruinen. Tuntosarven keskijaokkeiden tyloidit vahvasti paisuneet.
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4b
5a

5b
6a
6b

Passaloecus gracilis (Curtis, 1834)
Selän takaosa ei pitkittäisviiruinen tai korkeintaan heikosti viiruinen. Tuntosarven keskijaokkeiden
tyloidit erilaiset.  5
Tuntosarven jaokkeissa 3-12 tyloidit, jotka alkavat jaokkeiden tyvestä ja katkeavat ennen
jaokkeiden kärkeä. Tyloidien pituus noin puolet jaokkeiden pituudesta. Selän takaosa heikosti
pitkittäisviiruinen. Ylähuuli lyhyt, ruskea.
Passaloecus brevilabris Wolf, 1958
Tuntosarven jaokkeissa 3-12 tyloidit, jotka ovat selvästi yli puolet jaokkeiden pituudesta, eivätkä
ala jaokkeiden tyvestä. Selän takaosa ei pitkittäisviiruinen. Ylähuuli erilainen kuin edellä.  7
Pieni laji 4-5 mm. Tuntosarvi suhteellisen lyhyt. Jaokkeiden 8-11 tyloidit selvästi jaokkeita
lyhyemmät.
Passaloecus turionum Dahlbom, 1844
Suurempi laji 5-6 mm. Tuntosarvi pitkähkö. Jaokkeiden 8-11 tyloidit jaokkeiden pituiset.
Passaloecus borealis Dahlbom, 1844

7a
7b

Tyloidit leveät ja litteät. Pieniä lajeja.  9
Tylodit kapeat ja selvästi paisuneet. Suurempia lajeja.  10

8a

Suukilven etureuna pyöristynyt. Ylähuuli lyhyt. Tuntosarven jaokkeissa 4-9 tyloidit.
Olkakyhmy valkeahko.
Passaloecus clypealis Faester, 1947
Suukilven etureuna suora. Ylähuuli selvästi pitempi. Tuntosarven jaokkeissa 4-11
tyloidit.
Olkakyhmy lähes musta.
Passaloecus singularis Dahlbom, 1844

8b

9a

Tuntosarven jaokkeiden 5-10 tyloidit ja keskijaokkeet vain hieman paisuneet ja tyloidit
suhteellisen lyhyet.
Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829)

9b

Tuntosarven jaokkeiden 3-11 tyloidit ja keskijaokkeet vahvasti paisuneet ja tyloidit tavallisesti
jaokkeiden pituiset.
Passaloecus monilicornis Dahlbom, 1842

11
Naaraat
11a Keskikyljessä, pystysuoran lisäksi, kaksi vaakasuoraa pisteriviä. 
12 11b Keskikyljessä, pystysuoran lisäksi, yksi vaakasuora pisterivi.  16
12a
12b

Keskikyljessä vain yksi pystysuora pisterivi. Suukilven etureunassa kolme hammasta.  13
Keskikyljessä kaksi pystysuoraa pisteriviä. Suukilven etureuna suora tai hieman pyöristynyt.  14

13a

Otsassa, tuntosarvien välissä, sarvi. Suukilven keskiosa yhtä leveä kuin ylähuuli, joka on
kärjestään ovaali. Suukilvessä tiheä hopeinen karvoitus.
Passaloecus corniger Shuckard, 1837
Otsassa, tuntosarvien välissä, ei sarvea tai vain pieni kohouma. Suukilven keskiosa kapeampi
kuin ylähuuli, joka on kärjestään sydämen muotoinen. Suukilvessä vain harva hopeinen karvoitus.
Passaloecus eremita Kohl, 1893

13b

14a
14b

Ylähuuli lyhyen kolmiomainen ja sivut kuperat.
Passaloecus brevilabris Wolf, 1958
Ylähuuli pitempi ja sivut koverat.  15
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15a
15b
16a
16b
17a
17b
18a
18b
19a
19b

Selässä kaksi selvää pitkää pisteriviä, joiden välissä kaksi lyhyttä uraa. Selän takaosa viiruinen.
Passaloecus gracilis (Curtis, 1834)
Selässä kaksi heikkoa lyhyttä pisteriviä, joiden välissä kaksi heikkoa uraa tai joskus ilman uria.
Selän takaosa ei viiruinen.  16
Pieni laji 4,5-5,5 mm. Suukilven etureuna kapeampi kuin ylähuuli.
Passaloecus turionum Dahlbom, 1844
Suurempi laji 5-6 mm. Suukilven etureuna yhtä leveä kuin ylähuuli.
Passaloecus borealis Dahlbom, 1844
Suukilven etureuna pyöristynyt. Suukilven profiili s-kirjaimen muotoinen. Pään takaosa
voimakkaasti kaventunut.
Passaloecus clypealis Faester, 1947
Suukilven etureuna suora. Suukilven profiili ei s-kirjaimen muotoinen. Pään takaosa vain
hieman kaventunut.  17
Tergiittien 1. ja 2. väli selvästi kaventunut. Olkakyhmy lähes musta. Selän takaosassa ei
pitkittäisuurteita.
Passaloecus singularis Dahlbom, 1844
Tergiittien 1. ja 2. väli ei kaventunut. Olkakyhmy vaaleankeltainen. Selän takaosassa selvät
pitkittäisuurteet.  18
Ylähuuli keltainen, keskellä valkeahko täplä.
Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829)
Ylähuuli musta.
Passaloecus monilicornis Dahlbom, 1842

Passaloecus borealis Dahlbom, 1844 – Pohjanoksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203839
Al-N, St-Ta, Sb-Kb, Ok, Obb, melko harvinainen NT, 30 frp.
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Passaloecus brevilabris Wolf, 1958 - Kielioksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203840
Al-Ab, harvinainen VU, 60 frp.

Passaloecus clypealis Faester, 1947 – Korsioksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203841
Al-N, St-Sa, Sb-Om, harvinainen NT, 40 frp.

Passaloecus corniger Shuckard, 1837 – Sarvioksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203842
Al-Sa, Oa-Kb, melko yleinen LC, 10 frp.

Passaloecus eremita Kohl, 1893 – Pihkaoksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203843
Al-Sa, Oa-Om, Ks, melko yleinen LC, 20 frp.
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Passaloecus gracilis (Curtis, 1834) – Viiruoksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203844
Al-Ab, Ka, Ta, hyvin harvinainen VU, 100 frp.

Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829) – Kalvasoksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203845
Al-Ab, Ta, harvinainen NT, 60 frp.

Passaloecus monilicornis Dahlbom, 1842 – Hirsioksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203846
Al-Lkoc, melko yleinen LC, 10 frp.
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Passaloecus singularis Dahlbom, 1844 - Pensasoksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203848
Al-Oba, melko yleinen LC, 10 frp.

Passaloecus taigaensis Johansson, Paukkunen & Hellqvist, 2021 – Taigaoksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203847
V, EH, ES, PH, PK, harvinainen LC, 40frp.

Passaloecus turionum Dahlbom, 1844 – Äkämäoksahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203849
Al-Kl, Tb-Lkoc, melko harvinainen LC, 20 frp.
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PEMPHREDON Latreille, 1796
Kirvahukat

Pemphredon lugubris ♀, Reigate, Surrey, Photo Jeremy Early

Maailmasta tunnetaan 53 lajia, joista 37 on holarktisia. Suomesta on tavattu 14 lajia.
Täysin mustia pieniä tai keskikokoisia lajeja. Suurta morfologista vaihtelua on pistesilmien takaisessa
pään muodossa, suukilven karvoituksessa ja leukojen hampaissa. Naarailla on hyvänä lajituntomerkkinä
peräkilven muoto ja koirailla löytyy hyviä eroja tuntosarvista ja nilkkojen 2. nivelestä. Myös suukilven
etureunan muoto on tärkeä kummallakin sukupuolella. Kolopesijöitä. Saaliina kirvat.
Määrityskaava
♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä. Suukilvessä tiheä hopeinen karvoitus.
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi. Suukilvessä harva harmaa karvoitus.
1a
1b

Otsassa, tuntosarvien välissä, sarvi tai selvä kohouma.  2
Otsassa, tuntosarvien välissä, ei sarvea eikä selvää kohoumaa.  3

2a

♂: Melko iso 6-7,5 mm. ♀: Leukojen sisäpuolella selvä kohouma. Suukilven etureunan lovi
keskeltä sileä. Peräkilpi selvästi ja teräväreunaisesti kovertunut.
Pemphredon morio Vander Linden, 1829
♂: Pieni 4,5-5 mm. ♀: Leukojen sisäpuolella ei kohoumaa. Suukilven etureunan loven keskellä
pieni hammas. Peräkilpi vähemmän eikä kovin teräväreunaisesti kovertunut.
Pemphredon clypealis Thomson, 1870

2b

3a
3b

4a

Etusiiven ensimmäinen keskipoikkisuoni liittyy ensimmäiseen kyynärsarkaan ja toinen
keskipoikkisuoni toiseen kyynärsarkaan. Tuntosarvien 3. nivel noin 2,5-3 kertaa leveyttään
pitempi. 4
Etusiiven ensimmäinen ja toinen keskipoikkisuoni liittyvät kumpikin ensimmäiseen
kyynärsarkaan.
Tuntosarvien 3. nivel noin 2 kertaa leveyttään pitempi.  17
Koiraat  5
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4b

Naaraat  11

5
5a

♂♂
Keskinilkan 1. nivel kaareva s-kirjaimen muotoinen.
Pemphredon flavistigma Thomson, 1874
Keskinilkan 1. nivel jokseenkin suora.  6

5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b

Tuntosarven jaokkeissa 6-9 voimakkaasti kehittyneet tyloidit. Päässä ja keskiruumiissa selvä
pisteytys.
Pemphredon fennica Merisuo, 1972
Tuntosarven jaokkeissa 6-9 vähemmän kehittyneet tyloidit. Päässä ja keskiruumiissa
enimmäkseen heikko pisteytys.  7
Ylätausta ympäröivä alue kiiltävä ja heikkopisteinen. Tuntosarven jaokkeet 3-4 samanpituiset.
Pemphredon baltica Merisuo & Valkeila 1972
Ylätausta ympäröivä alue matta, usein hyvin kapea, johtuen poikittaisviiruista. Tuntosarven 3.
jaoke pitempi kuin 4. jaoke.  8
Ylätauksessa vahva ja tasainen viirutus. Suukilven etureuna matalasti kolmihampainen.
Petiolus hyvin lyhyt.
Pemphredon lugens Dahlbom, 1842
Ylätaus epäsäännöllisesti pisteinen. Suukilven etureunassa ei hampaita. Petiolus pitempi kuin
edellä.  9
Tuntosarven 3. jaoke vain hieman yli kaksi kertaa leveyttään pitempi. Selkä kiiltävä ja
säännöllisen vahvapisteinen.
Pemphredon beaumonti Hellén, 1955
Tuntosarven 3. jaoke melkein 3 kertaa leveyttään pitempi. Selkä epäsäännöllisen pisteinen. 10
Suukilven etureunassa kapea puoliympyrän muotoinen lovi. Takasäären ulkoreunassa rivi
vaaleita okasia.
Pemphredon montana Dahlbom, 1845
Suukilven etureunassa leveä matala lovi. Takasäären ulkoreunassa ei vaaleata okasriviä.
Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793)

11
11a
11b

♀♀
Suukilven etureunassa kaksi lovea, joten se näyttää terävästi kolmihampaiselta. 
Suukilven etureunassa vain yksi lovi.  13

12a

Peräkilven keskellä vain hyvin kapea kiilamainen kouru. Selkä kiiltävä, harvapisteinen.
Pemphredon lugens Dahlbom, 1842
Peräkilven keskellä leveä kouru. Selkä matta, tiheäpisteinen.
Pemphredon fennica Merisuo, 1972

12b
13a
13b
14a
14b

Ylätausta ympäröivä alue kiiltävä ja heikkopisteinen. Peräkilvessä matala leveä kouru.
Pemphredon baltica Merisuo, 1972
Ylätausta ympäröivä alue matta, poikittaisviiruinen. Peräkilven kouru kapeampi ja syvempi
kouru kuin edellä.  14
Suukilven reunassa syvä, puoliympyrän muotoinen leveä lovi, jonka kärjissä pienet hampaat.
Pemphredon flavistigma Thomson, 1874
Suukilven reunassa ei lovea.  15
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15a
15b
16a
16b

Peräkilpi litteä ja leveä. Suukilven reuna koheneva, kiilamainen.
Pemphredon montana Dahlbom, 1845
Peräkilpi kapean kourumainen. Suukilven reuna matalammin kiilamainen kuin edellä.  16
Pään takaosa voimakkaasti kaventunut. Tuntosarven 3. jaoke vain hieman enemmän kuin
kaksi kertaa leveyttään pitempi.
Pemphredon beaumonti Hellén, 1955
Pään takaosa voimakkaasti leventynyt. Tuntosarven 3. jaoke melkein kolme kertaa leveyttään
pitempi.
Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793)

17a
17b

Koiraat  18
Naaraat  21

18
18a

♂♂
Tuntosarven jaokkeissa ei selviä tyloideja. Selkä hyvin harva- ja hienopisteinen.
Pemphredon inornata Say, 1824
Tuntosarven keskijaokkeissa selvät terävästi rajoittuneet tyloidit. Selkä melko tiheä-ja
karkeapisteinen.  19

18b
19a
19b
20a

20b

21
21a
21b
22a
22b
23a
23b

Suukilven etureunan lovi syvä ja sen keskellä tavallisesti pieni hammas.
Pemphredon mortifer Valkeila, 1972
Suukilven etureunan lovi matala ja tasaisesti kaartunut.  20
Tuntosarven tyloidit pitkittäin selvästi kuperat. Ylätauksen sileä reunus taaksepäin selvästi
rajoittunut.
Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837)
*Pemphredon littoralis Wager, 1918
Tuntosarven tyloidit teräviä, kapeita ja lineaarisia. Ylätauksen sileä reunus taaksepäin
selvärajainen, sen etuosan harjut pitkät.
Pemphredon wesmaeli (Morawitz, 1864)
♀♀
Suukilven etureunan keskellä lovi. Peräkilven reunat taipuneet sisäänpäin.  22
Suukilven etureuna suora tai sivuiltaan kupera. Peräkilven reunat suorat.  23
Suukilven etureunan lovi leveähkö ja syvä. Sen kärjissä tylpät hampaat ja loven keskellä usein
pieni hammas.
Pemphredon mortifer Valkeila, 1972
Suukilven etureunassa vain hyvin pieni lovi
Pemphredon wesmaeli (Morawitz, 1864)
Suukilven etureuna poikkipäinen, suora. Sen keskellä usein pieni hammas.
Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837)
*Pemphredon littoralis Wager, 1918
Suukilven etureuna koheneva, kiilamainen, sivuilla matalat hampaat.
Pemphredon inornata Say, 1824
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Pemphredon baltica Merisuo & Valkeila 1972 – Seljakirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203831
Al-N, Ta, hyvin harvinainen EN, 100 frp.

Pemphredon beaumonti Hellén, 1955 – Aitakirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203832
Ab, Sa, hyvin harvinainen EN, 100 frp.

..Pemphredon clypealis Thomson, 1870 – Hirsikirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203828
Al-N, St-Kl, Kb, Ks, melko harvinainen LC, 20 frp.

Pemphredon fennica Merisuo, 1972 – Suomenkirvahukka

96
https://laji.fi/taxon/MX.203833
Ab, Sa, hyvin harvinainen NA, 100 frp.

Pemphredon flavistigma Thomson, 1874 - Haapakirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203834
Al-Ka, Ta-Sa, Kb-Obb, harvinainen NT, 60 frp.

Pemphredon inornata Say, 1824 - Korsikirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203823
Al-Ks, melko yleinen LC, 10 frp.

Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837) - Ruokokirvahukka
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https://laji.fi/taxon/MX.203824
Al-Ka, Ta-Kl,Tb, Kb, melko harvinainen LC, 30 frp

*Pemphredon littoralis (Wagner, 1918) - .Rantakirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.313397
U-EK, hyvin harvinainen LC, 100 frp.
Tämä laji on aiemmin luokiteltu lajin P. lethifer (Shuckard, 1837) synonyymiksi (esim. Lomholdt 1975–
1976, Dollfuss 1995). Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että taksonit eroavat toisistaan
sekä morfologisesti (van der Smissen 2003) että geneettisesti DNA-viivakoodien perusteella (Frode
Ødegaard, julkaisematon), ja niitä on siksi syytä pitää omina lajeinaan (Hellqvist ym. 2014).

Pemphredon lugens Dahlbom, 1842 - Hammaskirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203835
Al-Lkor, melko harvinainen LC, 20 frp.

Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793) - Koivukirvahukka
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https://laji.fi/taxon/MX.203836
Al-Lkoc, melko yleinen LC, 10 frp.

Pemphredon montana Dahlbom, 1845 – Pohjankirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203837
Al-Ks, Li, melko harvinainen LC, 20 frp.

Pemphredon morio Vander Linden, 1829 – Latokirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203829
Al-Sa, Tb-Ks, melko harvinainen LC, 30 frp.
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Pemphredon mortifer Valkeila, 1972 – Idänkirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203825
Sa, hyvin harvinainen, RE, 100 frp.

Pemphredon wesmaeli (Morawitz, 1864) – Mäntykirvahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203826
Al-Oba, Ks, melko yleinen LC, 10 frp
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SPILOMENA Shuckard, 1838
Ripsiäishukat

https://www.bwars.com/spilomena beata

Maailmasta tunnetaan noin 50 lajia, palearktiselta alueelta 22 ja Suomesta 6.
Pienimpiä mustia petopistiäisiämme, joilla on silmiinpistävän iso etusiiven stigma, kuten Stigmus lajeilla.
Kolopesijöitä. Saaliina kirvat.
Määrityskaava
1a
1b
2
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a

♂♂: Naama ja suukilpi keltatäpläiset.  2
♀♀: Naama ja suukilpi mustat.  7
Koiraat
Scutellumin etureunassa leveä suurikuoppainen ura.  3
Scutellumin etureunassa kapea lähes kuopaton ura.  4
Selän takareunassa harvakseltaan teräviä suoria juomuja. Suukilven keltaisuus laajaa.
Spilomena curruca (Dahlbom, 1844)
Selän takareunassa lukuisia hienoja kaarevia juomuja. Suukilven keltaisuus pienempää.
Spilomena differens Blüthgen, 1953
Takimmaisten pistesilmien väli yhtä suuri tai vain hieman suurempi kuin pistesilmän halkaisija.
Spilomena enslini Blüthgen, 1953
Takimmaisten pistesilmien väli selvästi suurempi kuin pistesilmän halkaisija.  5
Tuntosarven jaokkeet helmimäiset. Ylätauksessa ei kölimäistä kohoumaa.
Spilomena troglodytes (Vander Linden, 1829)
Tuntosarven jaokkeet sylinterimäiset. Ylätausta kiertää kölimäinen kohouma.  6
Aedeaguksen kärki terävä.
Spilomena beata Blüthgen, 1953
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6b
7
7a
7b
8a
8b
9a

9b
10
10a
10b
11a
11b

Aedeaguksen kärki pyöreä tai tylppä.
Spilomena valkeilai Vikberg, 2000
Naaraat
Scutellumin etureunassa leveä suurikuoppainen ura. Suukilven etureunassa lovi.  8
Scutellumin etureunassa kapea lähes kuopaton ura. Suukilven etureuna tasaisesti pyöristynyt.  9
Selän takareunassa harvakseltaan teräviä suoria juomuja.
Spilomena curruca (Dahlbom, 1844)
Selän takareunassa lukuisia hienoja kaarevia juomuja.
Spilomena differens Blüthgen, 1953
Takimmaisten pistesilmien väli yhtä suuri tai vain hieman suurempi kuin pistesilmän halkaisija.
Pään takaosa pyöreähkö.
Spilomena enslini Blüthgen, 1953
Takimmaisten pistesilmien väli selvästi suurempi kuin pistesilmän halkaisija. Pään takaosa kulmikas

Ylätauksessa ei kölimäistä kohoumaa. Tergiitissä 6. sukaseton kaksoisharjanne. Leuat
vaaleanruskeat, harvoin tummanruskeat.
Spilomena troglodytes (Vander Linden, 1829)
Ylätausta kiertää kölimäinen kohouma. Tergiitissä 6. kaksiosainen sukasrivi. Leuat
mustanruskeat.  11
Pää kapea. Leveys : korkeus < 1,09.
Spilomena beata Blüthgen, 1953
Pää leveä. Leveys : korkeus > 1,09.
Spilomena valkeilai Vikberg, 2000

Spilomena beata Blüthgen, 1953 – Lehtoripsiäishukka
https://laji.fi/taxon/MX.203854
Al-Ab, St-T, harvinainen VU, 60 frp.

Spilomena curruca (Dahlbom, 1844) – Pohjanripsiäishukka
https://laji.fi/taxon/MX.203855
Al-N, Ta-Sa, Sb-Kb, Ok-Oba melko harvinainen LC, 20 frp.
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Spilomena differens Blüthgen, 1953 - Uurreripsiäishukka
https://laji.fi/taxon/MX.203856
Al-N, St-Sa, melko harvinainen LC, 20 frp.

Spilomena enslini Blüthgen, 1953 – Korsiripsiäishukka
https://laji.fi/taxon/MX.203857
Ab-N, St-Sa, Oa-Tb, Kb, melko harvinainen LC, 20 frp.
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Spilomena troglodytes (Vander Linden, 1829) – Hirsiripsiäishukka
https://laji.fi/taxon/MX.203858
Ab-Om, melko harvinainen LC, 20 frp.

Spilomena valkeilai Vikberg, 2000 – Suomenripsiäishukka
https://laji.fi/taxon/MX.203859
Ab-N, St-Sa,Tb, harvinainen NT, 40 frp.

104
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

STIGMUS Panzer, 1804
Täplähukat

Stigmus pendulus: Kokoelmanäyte.

Maailman mantereilta tunnetaan 30 lajia, puuttuvat vain Australiasta. Euroopassa on 2 lajia, jotka tavataan
myös Suomessa.
Pieniä mustia lajeja, joilla on silmiinpistävän iso etusiiven stigma. Kolopesijöitä. Saaliina kirvat.
Määrityskaava
1a
1b
2
2a
2b
3
3a
3b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä. Viimeisessä sterniitissä sarvimainen uloke.
Suukilpi tiheästi hopeakarvainen.  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi. Viimeisessä sterniitissä ei sarvimaista uloketta.
Suukilpi kalju.  3
Koiraat
Olkakyhmy musta, harvoin kärjestään vaalea. Keskikyljen yläosassa kolmiomainen,
pisteviivojen rajoittama kiiltävä ja sileä alue.
Stigmus pendulus Panzer, 1804
Olkakyhmyn kärki valkoinen. Keskikylki kokonaan rosopoimuinen.
Stigmus solskyi Morawitz, 1864
Naaraat
Olkakyhmy musta, harvoin kärjestään vaalea. Keskikyljen yläosassa kolmiomainen,
pisteviivojen rajoittama kiiltävä ja sileä alue.
Stigmus pendulus Panzer, 1804
Olkakyhmyn kärki valkoinen. Keskikylki kokonaan rosopoimuinen.
Stigmus solskyi Morawitz, 1864
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Stigmus pendulus Panzer, 1804 - Silotäplähukka
https://laji.fi/taxon/MX.203851
Ab-N, Ta-Sa, Kb, melko harvinainen LC, 30 frp.

Stigmus solskyi Morawitz, 1864 -Rosotäplähukka
https://laji.fi/taxon/MX.203852
Al-Kl, Sb-Kb, melko harvinainen LC, 20 frp.

Stigmus eurasiaticus Mokrousov, 2017 - Idäntäplähukka

https://laji.fi/taxon/MX.313398
PK, hyvin harvinainen laji. NA, 100 frp.
En ole lisännyt määriryskaavaan lajia, mutta sen kuvaus löytyy seuraavasta linkistä.
https://www.researchgate.net/publication/318324280_To_the_knowledge_of_digger_wasps_of_subfamily_
Pemphredoninae_Hymenoptera_Crabronidae_of_Russia
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MIMESA Shuckard, 1837
Kaitahukat

Mimesa bruxellensis kokoelmanäyte

Maailmasta tunnetaan 53 lajia, palearktiselta alueelta 31 ja Suomesta 4.
Pieniä kaitoja lajeja, joiden takaruumis on punamusta. Lajit ovat erotettavissa toisistaan lähinnä kylkien
pisteytyksen, petioluksen muodon ja tergiittien värityksen perusteella. Esiintyvät hietikkoalueilla, joihin
myös pesät kaivetaan. Lajit ovat hyvin sosiaalisia. Niitä tavataan usein kymmenittäin pienellä alueella.
Saaliina kaskaat, kempit ja niiden toukat.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi  5

2
2a

Koiraat
Mesopleuran keskiosa kiiltävä ilman selvää pisteytystä. Petioluksen yläpinnalla selvät pitkittäiset
sivuvaot. Petiolus yhtä pitkä tai pitempi kuin tergiitti 1.
Mimesa equestris (Fabricius, 1804)
2b Mesopleuran keskiosa pisteinen. 3
Pisteytys karkeaa ja tiheää. Petiolus pitempi kuin takajalan metatarsus.
Mimesa bicolor (Jurine, 1807)
3b Pisteytys hienompaa ja harvempaa. 4
3a

Petiolus pitempi kuin tergiitti 1. Tuntosarvien nivelet 4-8 alapuolelta suorat.
Mimesa bruxellensis Bondroit, 1934
4b Petiolus lyhyempi kuin tergiitti 1. Tuntosarvien nivelet 4-8 alapuolelta pullistuneet.
Mimesa lutaria (Fabricius, 1787)
4a
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5
5a

Naaraat
Mesopleuran keskiosa kiiltävä ilman selvää pisteytystä. Petioluksen yläpinnalla selvät pitkittäiset
sivuvaot. Petiolus yhtä pitkä tai pitempi kuin tergiitti 1.
Mimesa equestris (Fabricius, 1804)
5b Mesopleuran keskiosa pisteinen. 6
Pisteytys karkeaa ja tiheää. Etusäärten etupuoli punertava. Takanilkat punakeltaiset.
Mimesa bicolor (Jurine, 1807)
6b Pisteytys hienoa ja harvaa. Etusääret täysin mustat. Takanilkat tummanruskeasta mustaan. 7
6a

Petiolus pitempi kuin tergiitti 1, jossa on suuri tumma täplä.
Mimesa bruxellensis Bondroit, 1934
7b Petiolus yhtä pitkä kuin tergiitti 1, joka on lähes kokonaan punainen.
Mimesa lutaria (Fabricius, 1787)
7a

Mimesa bicolor (Jurine, 1807) – Punakaitahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203798
Sa, hyvin harvinainen, CR, 100 frp.

Mimesa bruxellensis Bondroit, 1934 – Isokaitahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203799
N, Ta-Kl, Kb, harvinainen LC, 40 frp.

Mimesa equestris (Fabricius, 1804) – Kangaskaitahukka
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https://laji.fi/taxon/MX.203800
Al-Tb, Kb, Oba, Ks, Lkor, Li, ,melko yleinen LC, 15 frp.

Mimesa lutaria (Fabricius, 1787) - Harjukaitahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203801
Al-Ks, Li, melko yleinen LC, 15 frp.
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MIMUMESA Malloch, 1933
Hoikkahukat

https://www.bwars.com/wasp/crabronidae/pemphredoninae/mimumesa-dahlbomi

Maailmasta tunnetaan 29 lajia, palearktiselta alueelta 10 ja Suomesta 6.
Pieniä hoikkia lajeja, joiden habitus on hyvin lähellä Psen ja Psenulus lajeja. Näillä on kuitenkin
tuntosarvien välissä voimakas kohouma. Myös Mimesa-lajit ovat läheisiä, mutta niiden takaruumiissa on
punaista. Lajit ovat erotettavissa toisistaan lähinnä naaraiden peräkilven pisteytyksen ja karvoituksen,
epicnemiumin ja petioluksen muodon sekä koiraiden gonostylin perusteella. Myös koirailla on peräpäässä
piikki, joka ei kuitenkaan ole myrkkypistin. Esiintyvät parhaiten hietikkoalueilla. Useiden lajien elintavat
tunnetaan huonosti. Saaliina pienet kaskaat.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä.  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi  7

2
2a
2b

Koiraat
Epicnemiumin etureunat muodostavat terävän kulman.  3
Epicnemiumin etureunat eivät muodosta terävää kulmaa.  4

3a

Petiolus pitempi kuin takajalan sääri. Tuntosarvien nivelissä 9-10 leveämmät tyloidit kuin
edellisissä nivelissä. Gonostyli kärjestään pyöristynyt.
Mimumesa atratina (Morawitz, 1891)
Petiolus yhtä pitkä kuin takajalan sääri. Tuntosarvien nivelissä 9-10 tyloidit eivät leveämpiä
kuin edellisissä nivelissä. Gonostylin kärjessä ohut lisäke.
Mimumesa dahlbomi (Wesmael, 1852)
Epicnemiumin takareuna kaarimainen. Gonostylin kärki vahvasti suippeneva.
Mimumesa spooneri (Richards, 1948)
Epicneumiumin takareuna lähes suora tai vain hieman kaareutuva. Gonostylin toinen reuna
kaventunut voimakkaasti.  5

3b

4a
4b
5a

5b

Tuntosarvien nivelten 8-11 alapuolten tyloidit kaksiosaiset. Epicnemiumin keskiosassa kapea väli.
Tuntosarvien nivelet 11-12 noin 1,5 kertaa leveyttään pitemmät. Gonostylin kärki leveälti
toispuolinen.
Mimumesa beaumonti (Lith, 1949)
Tuntosarvien tyloidit normaalit yksiosaiset. Epicnemium yhtenäinen. Tuntosarvien nivelet 1112 vain hieman leveyttään pitemmät. Gonostylin kärjessä kuoppa.  6
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6a
6b

Päälaki pistesilmien edestä tiheäpisteinen. Tuntosarvien kahdessa toiseksi viimeisessä nivelessä
tyloidit. Petiolus yhtä pitkä kuin 1. tergiitti. Gonostylin kärjessä vain pieni syvenemä.
Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829)
Päälaki pistesilmien edestä harvapisteinen. Tuntosarvien kahdessa toiseksi viimeisessä nivelessä
ei tyloideja. Petiolus selvästi pitempi kuin 1. tergiitti. Gonostylin kärjessä suuri syvenemä.
Mimumesa littoralis (Bondroit, 1934)

7
7a
7b

Naaraat
Peräkilpi melko kapea, keskiosa kiiltävä ja kalju, vain reunoilla pisteytys.  8
Peräkilpi leveä, kokonaan pisteinen ja karvainen.  9

8a

Epicnemiumin etureunat muodostavat terävän kulman. Suukilpi vain heikosti hopeakarvainen.
Mimumesa dahlbomi (Wesmael, 1852)
Epicnemiumin etureunat eivät muodosta terävää kulmaa. Suukilpi tiheästi hopeakarvainen.
Mimumesa beaumonti (Lith, 1949)

8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b

Epicnemiumin etureunat muodostavat terävän kulman. Petiolus selvästi pitempi kuin 1.
tergiitti, lähes takasäären pituinen.
Mimumesa atratina (Morawitz, 1891)
Epicnemiumin etureunat eivät muodosta terävää kulmaa. Petiolus yhtä pitkä tai vain hieman
pitempi kuin 1. tergiitti, selvästi takasäärtä lyhyempi.  10
Epicnemiumin takareuna kaarimainen. Ohimot hyvin hienopisteiset. Suukilpi vain heikosti
hopeakarvainen.
Mimumesa spooneri (Richards, 1948)
Epicneumiumin takareuna lähes suora tai vain hieman kaareutuva. Ohimot selväpisteiset.
Suukilpi tiheästi hopeakarvainen. 11
Päälaki pistesilmien edestä tiheäpisteinen. Petiolus lähes yhtä pitkä kuin 1. tergiitti.
Tuntosarvien alapuoli muuten musta paitsi kaksi viimeistä niveltä alta punertavat.
Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829)
Päälaki pistesilmien edestä harvapisteinen. Petiolus selvästi pitempi kuin 1. tergiitti.
Tuntosarvien alapuoli 3. nivelestä lähtien vaaleanruskeasta keltaiseen.
Mimumesa littoralis (Bondroit, 1934)

Mimumesa atratina (Morawitz, 1891) – Hietahoikkahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203803
Al-Oa, Sb-Ok, Obb, melko harvinainen LC, 30 frp.

Mimumesa beaumonti (Lith, 1949) – Ahohoikkahukka
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https://laji.fi/taxon/MX.203804
Ab-Kr, Tb, Kb, Ok, harvinainen NT, 40 frp.

Mimumesa dahlbomi (Wesmael, 1852) – Hirsihoikkahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203805
Al-Kl, melko harvinainen LC, 20 frp.

Mimumesa littoralis (Bondroit, 1934) – Dyynihoikkahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203806
N-Sa, Kb-Om, Oba, hyvin harvinainen NT, 100 frp.

Mimumesa spooneri (Richards, 1948) – Paahdehoikkahukka

112
https://laji.fi/taxon/MX.203807
N, Ta, Kb-Om, hyvin harvinainen EN, 100 frp.

Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829) – Ketohoikkahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203808
Al-N, St-Sa, Oa, Sb-Oba, Ks, melko harvinainen NT, 30 frp.
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PSENULUS Kohl, 1896
Hohkahukat

Psenulus fuscipennis keinopesä, Photo Dimitri Geystor : France

Maailmassa 121 lajia. Suurin osa esiintyy orientaalisella alueella, palearktisia on 26 ja Suomesta 5.
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Pieniä mustia lajeja, jotka muistuttavat Mimumesa-suvun lajeja, mutta otsassa on tuntosarvien välissä
voimakas kohouma. Myös koirailla on peräpäässä piikki, joka ei kuitenkaan ole myrkkypistin.
Kolopesijöitä. Saaliina kirvat.
Määrityskaava
1a
1b
2
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b

7
7a
7b
8a
8b
9a
9b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä.  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi  7
Koiraat
Keskijalan nilkka keskisäären pituinen. Keskinilkan nivelet 2, 3 ja 4 lähes yhtäpitkät.
Keskireisi paksuuntunut keskeltä.
Psenulus chevrieri (Tournier, 1889)
Keskijalan nilkka selvästi pitempi kuin keskisääri. Keskinilkan nivel 2 lähes kaksi kertaa
pitempi kuin nivel 4. Keskireisi ei juurikaan paksuuntunut.  3
Otsa pistesilmien edestä heikosti pisteinen, enimmäkseen kiiltävä. Viimeinen tuntosarvinivel
punaruskea.  4
Otsa pistesilmien edestä viiruinen, lähes matta. Viimeinen tuntosarvinivel yläpuolelta tumma.  5
Ylätauksen sivut kaljut, korkeintaan hienosti viiruiset. Kyynärsarka 3:n takareuna tuskin
etureunaa leveämpi.
[Psenulus laevigatus (Schenck, 1857)]
Ylätauksessa verkkomainen kuviointi. Kyynärsarka 3:n takareuna noin 1,5x pitempi kuin etureuna.
Psenulus concolor (Dahlbom, 1843)
Mesosternumin keskisaumassa epäsäännöllinen poikkiviirutus.
Psenulus schencki (Tournier, 1889)
Mesosternumin keskisauma joko ilman viiruja tai sitten siinä on hieno vinoviirutus.  6
Scutellum tiheä- ja vahvapisteinen. Etusiiven molemmat keskipoikkisuonet liittyvät useimmiten
toiseen kyynärsarkaan.
Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843)
Scutellum lähes kalju, hienopisteinen. Etusiiven toinen keskipoikkisuoni liitty aina kolmannen
kyynärsaran sisänurkkaan.
Psenulus pallipes (Panzer, 1798)
Naaraat
Sterniiteissä 4-5 hapsumainen karvoitus. Sterniitin 2. tyvessä puolielliptinen alue.  8
Sterniiteissä 4-5 ei hapsumaista karvoitusta. Sterniitin 2. tyvessä ei puolielliptistä aluetta.  11
Ylätauksen sivut sileät ja kiiltävät. Peräkilpi hyvin pieni, vaikea havaita.
[Psenulus laevigatus (Schenck, 1857)]
Ylätauksen sivut viiruiset tai pisteiset. Peräkilpi selvästi havaittavissa.  9
Kolmannes suukilven kärkiosasta kalju ja kiiltävä, harvoin hienoviiruinen. Etusiiven molemmat
keskipoikkisuonet liittyvät useimmiten toiseen kyynärsarkaan.
Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843)
Suukilpi kokonaan pisteinen. Toinen keskipoikkisuoni liittyy aina kolmannen kyynärsaran
sisänurkkaan.  10
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10a

Otsa pistesilmien edestä pisteinen. Peräkilpi kapeahko.
Psenulus chevrieri (Tournier, 1889)

10b

Otsa pistesilmien edestä viiruinen. Peräkilpi leveä.
Psenulus pallipes (Panzer, 1798)

11a

Keskisääressä ei vaaleata pitkittäisjuovaa eikä säären takareunassa okariviä. Päälaki sileä ja
kiiltävä, korkeintaan hyvin hienopisteinen. Peräkilven sivut suorat.
Psenulus concolor (Dahlbom, 1843)
Keskisääressä vaalea pitkittäisjuova ja säären takareunassa okarivi. Päälaki pisteinen ja hieman
viiruinen. Peräkilpi sivuiltaan kapeneva.
Psenulus schencki (Tournier, 1889)

11b

Psenulus chevrieri (Tournier, 1889) Nilkkahohkahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203810
Al-Ka, Ta-Kl, Sb-Kb, harvinainen NT, 40 frp.

Psenulus concolor (Dahlbom, 1843) - Kemppihohkahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203811
Al, N, harvinainen VU, 40 frp.

Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843) – Isohohkahukka

https://laji.fi/taxon/MX.203812
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Al-Om, melko harvinainen LC, 30 frp.

Psenulus pallipes (Panzer, 1798) – Pikkuhohkahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203813
Al-Ka, Ta-Sa, Oa, Sb-Ok, NT, 40 frp.

Psenulus schencki (Tournier, 1889) - Lounaanhohkahukka
https://laji.fi/taxon/MX.203814
Ab-N, hyvin harvinainen VU, 80 frp.

116
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ALYSSON Panzer, 1806
Harhahukat
Holarktinen suku, josta tunnetaan 12 lajia, Euroopasta 3 ja Suomesta 1
Pieniä mustia hoikkaruumiisia petopistiäisiä, joilla on pitkät ja ohuet jalat, muistuttaen tiepistiäisiä.
Esiintyvät etupäässä hiekkamailla, joihin kaivavat pesänsä. Saaliina kaskaat. Takaruumiin 2. tergiitin
sivuilla vaaleahkot täplät. Koiraan viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä. Tuntosarvi suora. Naaraan
viimeisessä tergiitissä peräkilpi. Tuntosarvi tylppä ja käyrä.
Alysson ratzeburgi Dahlbom, 1843 - Harhahukka
https://laji.fi/taxon/MX.204514
Al, St-Sa, Kb-Lkoc, melko harvinainen LC, 30 frp.
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ARGOGORYTES Ashmead, 1899
Velhohukat

Argogorytes mystaceus ♀ N: Vantaa, 24.6.2011, Kuva P. Malinen

Suku on laajalle levinnyt, puuttuu vain trooppisesta Afrikasta. Lajeja 24, joista Suomesta 2.
Melko isoja keltakirjauksisia Gorytes-suvulle läheisiä lajeja. Muistuttavat pitkine tuntosarvineen
erehdyttävästi erakkoampiaisia, mutta siivet eivät ole lepoasennossa laskostuneet. Koiraat ovat tärkeitä
kimalaisorhon (Ophrys insectifera L.) pölyttäjiä, jonka kukkien kanssa ne näennäisesti parittelevat. Lajit
esiintyvät pääasiassa kuivilla aurinkoisilla metsänreunoilla, rinteillä ym. Pesät maassa. Saaliina kaskaat.
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Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Viimeisen tergiitin kärkiosassa pieni peräkilpi. Tuntosarvessa tyloidit  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi normaali. Tuntosarvessa ei tyloideja  3

2
2a

Koiraat
Sterniitin 2. etuosassa karkea kuoppainen pisteytys. Sääret mustahkot. Tuntosarven kärkijaoke noin
2,5 kertaa leveyttään pitempi.
Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761)
Sterniitin 2. etuosassa hieno matala pisteytys. Sääret pääosin punakeltaiset, korkeintaan pieni tumma
täplä takapuolella. Tuntosarven kärkijaoke noin 2 kertaa leveyttään pitempi.
Argogorytes fargeii (Schuckard, 1837)

2b

3
3a
3b

Naaraat
Sterniitin 2. etuosassa karkea kuoppainen pisteytys. Takareisi musta tai vain kärjestään punainen.
Tergiitissä 4. ei keltaista poikkivyötä tai sitten se on hyvin heikko.
Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761)
Sterniitin 2. etuosassa hieno matala pisteytys. Sääret pääosin punakeltaiset, korkeintaan pieni tumma
täplä takapuolella. Tergiitissä 4. selvä keltainen poikkivyö.
Argogorytes fargeii (Schuckard, 1837)

Argogorytes fargeii (Schuckard, 1837) - Silovelhohukka
https://laji.fi/taxon/MX.204525
Al-Oa, Sb-Obb, Li, melko harvinainen LC, 30 frp.

Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761) – Pistevelhohukka
https://laji.fi/taxon/MX.204526
Al-Tb, Kb-Oba, Ks, melko yleinen LC, 10 frp.
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Gorytes Latreille, 1804
Kaskashukat

Gorytes quinquecinctus: Česká republika 2011. Photo Josef Dvořák

Maailmasta tunnetaan 55 suvun lajia. Palearktiselta alueelta 34 ja Euroopasta 10, jossa lajit ovat lähinnä
eteläisiä ja itäisiä. Suomessa 4 lajia.
Keskikokoisia kauniita ja hoikkia lajeja, jotka voidaan maastossa helposti sekoittaa erakkoampiaisiin, mutta
ampiaiset laskostavat siipensä tikkumaisiksi levähtäessään, kun taas petopistiäisten siivet ovat aina
lepoasennossakin suoristuneena. Lajit ovat hiekkamaiden maapesijöitä. Pesä on yleensä noin kymmenisen
senttiä syvä ja käsittää 4-7 toukkakennoa. Kaikkien lajien saaliseläimet ovat kaskaita heimoissa
Cicadellidae, Fulgoriae, Cercopidae ja Membracidae. Pesäloisina on tavattu Sarcophagidae-heimon
ruutukärpänen ja kolme Nysson-sukuun kuuluvaa petopistiäislajia.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä.  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi.  5

2
2a

Koiraat
Tuntosarven tyloidit leveitä ja vaaleanruskeita. Olkakyhmy tavallisesti keltainen.
Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793)
Tuntosarven tyloidit mustia.  3

2b
3a
3b
4a
4b

Tuntosarven 4-8 jaokkeiden tyloidit leveitä, ovaaleja, keskeltä hieman koveria ja hieman vaaleampia
kuin muu tuntosarvi. Ylätauksessa säännölliset rinnakkaiset pitkittäisviirut.
Gorytes neglectus Handlirsch, 1895
Tuntosarven tyloidit kapeita, teräväreunaisia, melkein lineaarisia. Ylätauksen viirut hyvin
epäsäännöllisiä.  4
Naama keltainen suukilven yläreunan ja tuntosarvien välissä. Tergiitin 2. keltainen poikkivyö noin
kaksi kertaa leveämpi kuin tergiittien 1. tai 3. poikkivyöt. Takanilkka tummanruskea.
Gorytes laticinctus (Lepeletier, 1832)
Naama musta suukilven yläreunan ja tuntosarvien välissä. Tergiitin 2. keltainen poikkivyö ei
leveämpi kuin tergiittien 1. tai 3. poikkivyöt. Takanilkka kellanruskea.
Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 1804)
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5
5a
5b
6a

6b

7a
7b

Naaraat
Peräkilpi hyvin tiheästi pitkittäisviiruinen. Jalat usein täysin punakeltaiset.
Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793)
Peräkilpi kiiltävä, pisteinen, ei pitkittäisviiruja. Takareisi pääosin musta.  6
Ylätaus hyvin epäsäännöllisesti kuoppainen, pitkittäisviirut usein yhtyneet, poikittaisviirut selviä ja
saman levyiset. Silmän sisäreunan keltaiset kuviot suuret. Suukilpi keltainen. Tergiitin 2. keltainen
poikkivyö selvästi leveämpi kuin muiden tergiittien poikkivyöt.
Gorytes laticinctus (Lepeletier, 1832)
Ylätauksen pitkittäisviirut erillisiä ja rinnakkaisia, poikittaisviirut hyvin heikkoja tai puuttuvat.
Silmän sisäreunan keltainen alue leveä. Suukilpi keltainen. Kaikkien tergiittien keltaiset poikkivyöt
yhtä leveitä.  7
Suukilpi musta tai siinä häränsarvia muistuttava keltainen kuvio. Sääri ja nilkka pääosin
punakeltaiset.
Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 1804)
Suukilpi muuten keltainen, mutta reunat kapealti mustat. Sääri pääosin musta.
Gorytes neglectus Handlirsch, 1895

Gorytes laticinctus (Lepeletier, 1832) – Leveävyökaskashukka
https://laji.fi/taxon/MX.204531
Al-Kb, melko harvinainen LC, 20 frp

Gorytes neglectus Handlirsch, 1895 - Lapinkaskashukka
https://laji.fi/taxon/MX.204532
Ob, Ks, Lkor, harvinainen LC, 60frp.
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Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 1804) – Viirukaskashukka
https://laji.fi/taxon/MX.204533
Al-Obb, melko harvinainen LC, 30 frp.

Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793) – Kapeavyökaskashukka
https://laji.fi/taxon/MX.204534
Ab-Ka, Ta-Kl, harvinainen LC, 60frp.
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HARPACTUS Shuckard, 1837
Sirohukat

Harpactus lunatus, Photo Cor Zonneveld

Suku on holarktinen ja lajeja tunnetaan 54, joista Suomesta 2.
Suhteellisen pieniä Gorytes-suvulle läheisiä lajeja. Esiintyvät hiekkamailla, joihin myös pesät kaivetaan.
Saaliina kaskaat.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Tuntosarven yhdessä tai useammassa jaokkeessa kuoppa.  2
♀♀: Tuntosarvi normaali.  3

2
2a

Koiraat
Takaruumiin kaksi ensimmäistä jaoketta muuten punaiset, mutta tergiitissä 2. valkeahkot täplät.
Harpactus tumidus (Panzer, 1801)
Takaruumis muuten musta, mutta tergiitissä 2. ja 5. valkeahkot täplät.
Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832)

2b
3
3a
3b

Naaraat
Takaruumiin kaksi ensimmäistä jaoketta muuten punaiset, mutta tergiitissä 2. valkeahkot täplät.
Harpactus tumidus (Panzer, 1801)
Takaruumis muuten musta, mutta tergiitissä 2. ja 5. valkeahkot täplät.
Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832)
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Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832) – Tummasirohukka
https://laji.fi/taxon/MX.204528
Al-Kl, Sb-Obb, melko harvinainen LC, 30 frp.

Harpactus tumidus (Panzer, 1801) – Punasirohukka
https://laji.fi/taxon/MX.204529
Al-Oa, Sb-Oba, melko harvinainen LC, 30 frp.
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NYSSON Latreille, 1802
Nystyhukat

Nysson spinosus, U: Vantaa, 2.6.2011, Kuva P. Malinen

Holarktinen lajirikas suku, josta palearktiselta alueelta tunnetaan 56 lajia ja Suomesta 6.
Pieniä sekä keskikokoisia lajeja, joiden takaruumiissa on keltaisia tai toisinaan punaisia kirjauksia.
Erikoistuntomerkkinä ovat takakylkien piikkimäiset nystyt. Lajit ovat petopistiäis-sukujen Gorytes,
Harpactus ja Argogorytes kleptoparasiitteja.
Määrityskaava
[Naapurimaiden lajeja hakasuluissa.]
1a
1b

♂♂: Viimeisessä tergiitissä ei peräkilpeä.  2
♀♀: Viimeisessä tergiitissä peräkilpi.  9

2
2a
2b

Koiraat
Takaruumiin 1. jaoke punainen.  3
Takaruumiin 1. jaokkeessa ei punaista.  5

3a

Tuntosarven kärkijaoke vain hieman kovera ja paljon lyhyempi kuin jaokkeet 11-12 yhteensä. Jaoke
12. ylhäältä katsottuna leveyttään pitempi. Suukilven etuosassa karkea ja syvä pisteytys.
[Nysson tridens Gerstaecker, 1867]
Tuntosarven kärkijaoke selvästi kovera ja yhtä pitkä tai pitempi kuin jaokkeet 11-12 yhteensä. Jaoke
12. ylhäältä katsottuna pituuttaan leveämpi. Suukilven etuosassa hieno pisteytys, jonka seassa
karkeampia pisteitä.  4

3b

4a

4b

Olkakyhmy keltainen. Etu- ja keskinilkan tyvinivelen sisäpuolella 4-5 tummaa ja vahvaa lyhyttä
sukasta. Tergiiteissä 1-2 ja joskus myös tergiitissä 3. keltaiset täplät. Tergiitistä 1. täplät useimmiten
puuttuvat.
Nysson distinguendus Chevrier, 1867
Olkakyhmy musta. Etu- ja keskinilkan tyvinivelen sisäpuolen sukaset ohuita ja vaaleita. Tergiiteissä
1-3 ja joskus myös tergiitissä 4. keltaiset täplät.
Nysson mimulus Valkeila, 1964
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5a
5b
6a
6b

7a
7b
8a
8b

Suukilven etureunassa kaksi hammasmaista uloketta. Sterniitin 2. sivuprofiili etureunastaan kulmikas
.6
Suukilven etureunassa ei kahta hammasmaista uloketta. Sterniitin 2. sivuprofiili etureunastaan
pyöristynyt (paitsi trimaculatus).  7
Reisi ja sääri pääosin mustat. Olkakyhmy musta. Tergiiteissä 2-3 kirkkaankeltaiset yhtenäiset
poikkivyöt.
Nysson spinosus (Forster, 1771)
Sääri ja nilkka punakeltainen. Etu- ja keskireisi pääosin musta. Takareisi punakeltainen. Olkakyhmy
normaalisti keltainen. Tergiiteissä 2-3 vaaleankeltaiset poikkivyöt, jotka usein keskeltä poikki.
Nysson interruptus (Fabricius, 1798)
Tuntosarven kärkijaoke lyhyt, vain hieman kovera, ilman riviä lyhyitä karvoja. Sterniitin 2.
sivuprofiili etureunastaan kulmikas.
[Nysson trimaculatus (Rossi, 1790)]
Tuntosarven kärkijaoke pitkä, selvästi kovera ja siinä rivi lyhyitä karvoja.  8
Scutellum aina musta.
Nysson niger Chevrier, 1868
Scutellumissa poikittaiset keltaiset täplät.
Nysson maculosus (Gmelin, 1790)

9
9a
9b

Naaraat
Takaruumiin 1. jaoke punainen. Sterniitin 2. sivuprofiili edestä pyöristynyt.  10
Takaruumiin 1. jaoke musta. Sterniitin 2. sivuprofiili edestä kulmikas, paitsi niger.  13

10a

Ylätauksessa ja usein myös scutellumissa poikittaiset kellanvalkeat täplät. Takareisi kokonaan
punakeltainen.
Nysson maculosus (Gmelin, 1790)
Ylätaus ja scutellum aina mustat. Takareisi enemmän tai vähemmän tummunut.  11

10b
11a
11b
12a
12b

Silmän reunus selvä ja voimakas. Viimeisessä sterniitissä kiiltävä, pisteetön kiilamainen
pitkittäiskohoama.
[Nysson tridens Gerstaecker, 1867]
Silmän reunuksen alaosa ei selvä. Viimeisessä sterniitissä ei kiilamaista pitkittäiskohoamaa.  12
Selkä kokonaan ja tiheästi isopisteinen. Pisteet yksiosaisia. Tergiiteissä 1-2 tai vain tergiitissä 2.
keltaiset poikkivyöt.
Nysson distinguendus Chevrier, 1867
Selkä kokonaan ja tiheästi isopisteinen. Pisteet kaksiosaisia. Tergiiteissä 1-3 keltaiset poikkivyöt.
Nysson mimulus Valkeila, 1964

13a
13b

Takasiiven pikkusuoni sisenevä.  14
Takasiiven pikkusuoni ulkoneva.  15

14a

Olkakyhmy musta. Tergiiteissä 2-3 kirkkaankeltaiset yhtenäiset poikkivyöt.
Nysson spinosus (Forster, 1771)
Olkakyhmy normaalisti keltainen. Tergiiteissä 2-3 vaaleankeltaiset poikkivyöt, jotka usein keskeltä
poikki.
Nysson interruptus (Fabricius, 1798)

14b

15a

Scutellumissa keltaiset poikittaiset täplät. Takareisi ja -sääri mustat.
[Nysson trimaculatus (Rossi, 1790)]
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15b

Scutellum musta. Takareisi ja -sääri punakeltaiset.
Nysson niger Chevrier, 1868

Nysson distinguendus Chevrier, 1867 – Punanystyhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204517
Al-N, St-Kl, Tb-Ok, melko harvinainen LC, 30 frp.

Nysson interruptus (Fabricius, 1798) – Katkonystyhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204518
Al-Oa, Sb-Om, melko harvinainen LC, 30 frp.

Marko Mutanen, University of Oulu

Nysson maculosus (Gmelin, 1790) – Idännystyhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204519
Sa-Kb, hyvin harvinainen CR, 100 frp. Vain vanhoja havaintoja.

126
Nysson mimulus Valkeila, 1964 -. Kirjonystyhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204520
Al-N, Ta-Sa, Oa, Sb-Om, hyvin harvinainen NT, 100 frp.

Nysson niger Chevrier, 1868. – Pikkunystyhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204521
Al-Obb, melko harvinainen LC, 20 frp.

Nysson spinosus (Forster, 1771) – Isonystyhukka
https://laji.fi/taxon/MX.204522
Al-Kb, Ok-Ks, melko yleinen LC, 10 frp.
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CERCERIS Latreille, 1802
Rengashukat

Cerceris quadrifasciata ♀ N:Anjalankoski, Korvenkylä, , 5.8.2008. Kuva P. Raukko.

Maailmasta on tavattu yli 850 suvun lajia, palearktiselta alueelta yli 200 lajia ja Euroopasta noin 65 lajia. Ne
esiintyvät pääasiassa lämpimillä eteläisen vyöhykkeen alueilla. Pohjoisimmat levinneisyydet ovat lajeilla
C. arenaria ja C. rybyensis. Suomessa 4 lajia.
Keskikokoisia, karkeapisteisiä ja keltavöisiä lajeja. Takaruumiin jaokkeet ovat reunoistaan kuroutuneet
muodostaen ikään kuin renkaita, josta suomalainen nimi. Kaikki rengashukat ovat hiekkamaiden asukkaita
ja sopivilla paikoilla niitä voi esiintyä runsaamminkin. Pesäkäytävä kaivetaan useimmiten hiekkaan, mutta
joskus myös kiinteämpään maahan. Käytävä on monihaarainen sisältäen useita pääkäytävään liittyviä
toukkakomeroita. Saaliseläiminä kärsäkkäitä, lehtikuoriaisia, maakirppuja ja mesipistiäisiä. Pesäloisina
kultapistiäisiä ja mm. Metopia-suvun kärpäsiä.
Määrityskaava
1a
1b

♂♂: Tuntosarvissa 13 niveltä  2
♀♀: Tuntosarvissa 12 niveltä  5

2
2a

Koiraat
Takaruumiissa 2-3 keltaista juovaa. Tergiitti 4. aina musta.
Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771)
Takaruumiissa 3-6 keltaista juovaa. Myös 4.tergiitissä keltainen juova.  3

2b
3a
3b

Viimeistä edellisen sterniitin takanurkissa päältäpäinkin näkyvät karvatupsut. Sterniitin takareuna ei
karvainen.
Cerceris ruficornis (Fabricius, 1793)
Viimeistä edellisen sterniitin takanurkissa ei karvatupsuja. Sterniitin takareuna tiheäkarvainen.  4
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4a
4b
5
5a
5b
6a
6b
7a
7b

Tergiitit 3-4 matat, tiheä- ja karkeapisteiset, isommat kuin niiden välit.
Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758)
Tergiitit 3-4 jonkin verran kiiltävät, harva- ja hienopisteiset, pienemmät kuin niiden välit
Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799)
Naaraat
Takaruumiissa 1-3 keltaista juovaa. Tergiitti 4. aina musta.
Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771)
Takaruumiissa 3-6 keltaista juovaa. Myös 4. tergiitissä keltainen juova.  6
Suukilven keskilevy kääntynyt ulospäin muodostaen kulman naaman kanssa. Keskiruumiissa
keltaisia täpliä.  7
Suukilven keskilevy melkein litteä, sen etureuna tasainen tai pienilovinen. Keskiruumis musta..
Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799)
Suukilven keskilevy tyvestä alkaen naamasta ulkoneva, muodostaen sen kanssa 45° kulman. Levy
iso, tasaleveä, melkein neliömäinen, kupera, ehyt- tai lovipäinen.
Cerceris ruficornis (Fabricius, 1793)
Ainoastaan suukilven keskilevyn kärkiosa ulospäin suuntautuva. Levy pituuttaan leveämpi.
Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758)

Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758). – Isorengashukka
https://laji.fi/taxon/MX.204543
Ab-Oba, melko yleinen LC, 10 frp.

Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799).- Silorengashukka
https://laji.fi/taxon/MX.204544
Al-Obb, melko harvinainen LC, 30 frp.
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Cerceris ruficornis (Fabricius, 1793) – Nokkarengashukka
https://laji.fi/taxon/MX.204545
Ab-Oba, melko harvinainen LC, 30 frp.

Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771). –Mesirengashukka
https://laji.fi/taxon/MX.204546
Ab-Om, melko yleinen LC, 15 frp.
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PHILANTHUS Fabricius, 1775
Mehiläishukat

Philanthus triangulum ♀, N: Helsinki, 6.8.2009, Kuva P. Malinen

Maailmasta tunnetaan noin 135 lajia, palearktiselta alueelta 28 ja Suomesta vain tämä yksi.
Isokokoinen ja suuripäinen laji, jonka naamassa on tuntosarvien välissä keltainen v-kuvio. Esiintyvät
hiekkamailla, johon myös pesät kaivetaan. Saaliina mehiläiset.
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) – Mehiläishukka
https://laji.fi/taxon/MX.204540
Ab-Kl, Tb, Kb-Om, melko harvinainen LC, 20 frp.
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