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Lajin tuntomerkit, levinneisyys ja elintavat

Tipula subsignata subsignata on keskikokoinen isovaaksiai-
nen, jonka siiven pituus on noin 14‒15 mm ja vartalon (kes-
ki- ja takaruumis) pituus on noin 12 mm. Väritykseltään laji 
on ruskehtava ilman erityisen huomionarvoisia tuntomerkkejä. 
Keskivartalo on sivuilta sinertävän harmaa ja kellanruskea, 
päältä ruskeanharmaa. Keskivartalon päällä (praescutum) kul-
kee neljä tummaa pitkittäisjuovaa. Takaruumis on väriltään 
kellanruskea ilman selkäpuolen pitkittäisjuovaa. Siivessä on 
voimakas stigmatäplä, tummentumat suonen r-m reunoilla sekä 
useampia valkeita läikkiä. Lajin koirasyksilöt on helppo tun-
nistaa genitaalien perusteella. Määrittämisen kannalta oleel-
liset tuntomerkit sijaitsevat vatsapuolen 8. jaokkeessa (8. st.),          
9. jaokkeen jatkeena olevissa osissa (aedeagal complex) sekä 
gonostyluksissa (kuva 1). Mannheims & Theowald sijoittavat 
lajin osaksi Savtshenkia-alasuvun staegeri-ryhmää, jonka mui-
ta lajeja ei tunneta Suomesta. Suomen lajistossa lähimmät la-
jit ovat signata-ryhmään kuuluvat T. benesignata Mannheims, 
1954 ja T. signata Staeger, 1840 (Lackschewitz 1933, Savchen-
ko 1961, Mannheims & Theowald 1980, de Jong 1994).

Suomelle uusi vaaksiaislaji Tipula (Savtshenkia) subsignata subsignata Lackschewitz, 1933

Ilari Rasimus

Rasimus, I. 2021: Suomelle uusi vaaksiaislaji Tipula (Savtshenkia) subsignata subsignata Lackschewitz, 1933. – Sahlber-
gia 27(2): 2–4. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Suomelle uusi vaaksiaislaji Tipula (Savtshenkia) subsignata subsignata (Lackschewitz, 1933) löytyi valorysästä Ta: Val-
keakoskelta lämpimän eteläisen ilmavirtauksen yhteydessä syys-lokakuun vaihteessa 2020. Lajin levinneisyys käsittää 
Etelä- ja Keski-Euroopan vuoristot, eikä sitä ole aiemmin tavattu muualta Pohjois-Euroopasta. Lajin yksilö lieneekin pää-
tynyt Suomeen ilmavirtauksen mukana, todennäköisimmin Karpaattien itäosista tai Balkanin vuoristoista, eikä laji näin 
ollen kuuluisi Suomen vakituiseen lajistoon. Maalle uusia vaaksiaislajeja löydettäessä tuleekin pitää mahdollisena, että 
yksilöt ovat voineet päätyä Suomeen ilmavirtausten mukana vaeltajina tai harhailijoina. Lajille ehdotetaan suomenkielistä 
nimeä vuoristosammalkirsikäs.

English summary
Cranefly species Tipula (Savtshenkia) subsignata subsignata is found for the first time in Finland and Northern Europe. 
One male specimen was caught by a light trap in Valkeakoski (biogeographical region Tavastia australis), Southern Fin-
land between 27 September and 7 October 2020. The location of discovery, garden of the Lahinen Manor, is situated 
by lake Vanajavesi shore at an altitude of circa 85 meters and surrounded by cattle pastures and both deciduous and 
coniferous forests. Tipula subsignata is a mountaineous species distributed widely but quite rare in southern and central 
European mountains and reported from the altitude of 850‒2 300 meters. In the north its distribution reaches the Polish 
Carpathians (Tatra mountains) and the uplands of Central Germany. Like other Savtshenkia species the larva of T. sub-
signata lives in mosses. Adults fly from September to November. On 6 October 2020 Southern Finland was hit by warm 
southern winds caused by a cyclone in Central Europe. The warm air mass was circulated from the Balkans and eastern 
Carpathians to eastern Fennoskandia. Several for Finland new Lepidoptera taxons have since been reported carried by 
this air mass. Tipula subsignata was most likely carried by the same air mass, having its origin somewhere in eastern 
Carpathians or the Balkans.

Ilari Rasimus, Muinaishaudantie 10 E 26, 33710 Tampere. Email: ilari.rasimus@gmail.com

Yksi koirasyksilö Suomelle uutta vaaksiaislajia Tipula (Savts-
henkia) subsignata subsignata Lackschewitz, 1933 oli pääty-
nyt valorysääni (Ta) Valkeakosken Lahisissa 27.9.‒7.10. 2020. 
Havainto on sikäli erikoinen, että lajin lähimmät tunnetut esiin-
tymät sijaitsevat Keski-Euroopassa, tarkemmin Puolan Zako-
panessa ja Saksan Thüringenissä. Samasta valorysäaineistosta 
löytyi myös kaksi muuta vaaksiaislajia, Tipula benesignata 
Mannheims, 1954 (1 ♂) ja Tipula (Platytipula) luteipennis 
Meigen, 1830 (1 ♂). Valorysä oli sijoitettu Lahisten kartanon 
puutarhaa reunustavalle matalalle harjulle, muutaman kymme-
nen metrin päähän Vanajaveden rannasta (ykj 67863:33438). 
Puutarhaa ympäröivät laajat pelto- ja luonnonlaitumet sekä eri-
tyyppiset metsät harjumänniköstä kosteaan rantalehtoon. Puu-
tarha itsessään on varsin tyypillinen nurmikoineen ja vanhoine 
puineen. Järven ranta on pääosin sorapohjaista ja karua, pienel-
tä osin pehmeäpohjaista ja runsaskasvustoista.

Kyseinen koirasyksilö on neulattu, ja sen hypopygium on irro-
tettu, keitetty KOH:ssa ja säilötty glyseroliin mikroputkilossa 
samaan hyönteisneulaan yksilön kanssa. Yksilö on talletettu 
kirjoittajan yksityiseen kokoelmaan. 

Sahlbergia 27.2 (2021), 2-4
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Lajin kuvasi vuonna 1933 tunnettu baltiansaksalainen hyön-
teistutkija Paul Lackschewitz (1865‒1936) Pohjois-Italiasta, 
Apenniinien vuoristosta 1 000 metrin korkeudesta kerättyjen 
yksilöiden perusteella (Lackschewitz 1933). Lajin nykyään 
tunnettu levinneisyys ulottuu Ranskan Meri-Alpeilta Alppien 
ja Karpaattien kautta Balkanin vuorille ja edelleen Kaukasuk-
selle käsittäen myös eräitä matalampia vuoristoja näiden ym-
päristössä (de Jong 1998, Oosterbroek 2021). Esiintymät ovat 
tiukasti sidoksissa vuoristoihin, sijaiten useimmiten 1000‒2000 
metrin korkeudessa. Kirjallisuudessa mainitut korkeuden ääri-
päät ovat 850 ja 2 300 metriä. Lajin nimimuoto on aikaisem-
min tavattu seuraavien viidentoista valtion alueelta: Ranska, 
Sveitsi, Itävalta, Saksa, Italia, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puo-
la, Ukraina, Romania, Bulgaria, Kreikka, Montenegro, Georgia 
ja Venäjä. Lisäksi alalaji T. subsignata cazorla Dufour, 1991 
esiintyy Espanjan vuoristoissa. Kirjallisuudessa laji mainitaan 
yleensä enemmän tai vähemmän harvinaiseksi ja paikoittaisek-
si, ainoastaan Sveitsissä se on arvioitu yleiseksi (Dufour 1986, 
Lantsov 2009, Oosterbroek 2021).

Useimpien muiden sammalkirsikkäiden (Tipula, alasuku 
Savtshenkia) tapaan myös lajin T. subsignata toukat elävät 
sammaleessa. Lajin biologiasta on vain vähän mainintoja kir-
jallisuudessa, elinympäristöksi mainitaan mm. nummet ja vuo-

ristoniityt, latvapurojen ruovikkoiset tulvarannat sekä kostei-
den sammalpohjaisten vuoristometsien aukiot (Mannheims & 
Pechlaner 1963, Lantsov 2009, Vogtenhuber & Kofler 2017). 
Yhteistä alasuvun lajeille on myös niiden myöhäinen lentoai-
ka, joka Suomessa osuu elo‒lokakuulle, etelämpänä vielä mar-
ras‒joulukuullekin. Lajia on Itävallan Alpeilla havaittu vielä 
syksyn ensimmäisten lumisateiden ja pakkasöiden jälkeenkin 
(Mannheims & Pechlaner 1963). Alasuvun lajien myöhäisen 
lentoajan on myös arveltu johtaneen niiden puutteelliseen ha-
vainnointiin, jolloin osa lajeista saattaisi olla arvioitua yleisem-
piä.

Määrityskaava Suomesta tavatuille Tipula signata- 
ja T. staegeri-ryhmien koiraille (T. signata,             
T. benesignata ja T. subsignata) 

1a) 8. sterniitin kärjessä kaksi sylinterin muotoista, pyöreäpäis-
tä uloketta -> 2. (signata- ja staegeri-ryhmät)
1b) 8. sterniitin kärki ei kaksijakoinen tai ulokkeet eivät sylin-
terin muotoiset ja pyöreäpäiset -> muut Savtshenkia-ryhmät
2a) Ulomman gonostyluksen uloke teräväkärkinen -> 3. signa-
ta-ryhmä (T. signata ja T. benesignata)
2b) Ulomman gogonstyluksen uloke tylppäkärkinen -> 4. stae-
geri-ryhmä (T. subsignata)
3a) 8. sterniitin ulokkeiden välissä laatta -> T. signata
3b) 8. sterniitin ulokkeiden välissä ei laattaa -> T. benesignata
4a) 9. sterniitin kärjessä oleva aedeagal guide (ag) päättyy pit-
kään ja kapeaan kärkeen, ag:n molemmin puolin tyvestään le-
veät ja kärkeen kapenevat litistyneen päärynän muotoiset go-
napophysukset -> T. subsignata
4b) ag:n kärki ja gonapophysukset toisenlaiset -> muut stae-
geri-ryhmän lajit

Suomeen vaeltanut vaaksiainen?

Lokakuun alkupäivinä 2020 vallitsi Etelä-Suomessa voimakas 
kaakkoinen ilmavirtaus, jonka mukana maahamme havaittiin 
saapuneen useita vaeltajaperhoslajeja. Keski-Euroopassa si-
jainnut voimakas myrskymatalapaine kierrätti ilmaa Balkanin 
alueelta Ukrainan ja läntisen Venäjän yli Suomeen, jonne il-
mamassa saapui lokakuun 6. päivän aamuyöllä. Ilmavirtauk-
sen reitille osui alueita, joissa Tipula subsignata subsignata 
esiintyy. Mikäli Valkeakoskella valorysään päätynyt yksilö on 
kulkeutunut tämän lämpimän ilmavirtauksen mukana, olisi sen 
todennäköinen lähtöalue jossakin Balkanin vuorilla tai Kar-
paattien itäosassa.

Vaaksiaisten vaelluskäyttäytymisestä ei tiettävästi ole julkaistu 
tutkimuksia. Yhdysvalloissa tutkittiin 1920‒30-luvuilla hyön-
teisten esiintymistä ilmassa eri korkeuksissa vasiten kehitetty-
jen lentokonepyydysten avulla. Tutkimuksessa havaittiin myös 
vaaksiaisia, joita esiintyi kohtalaisesti vielä 3 000‒5 000 jalan 
eli noin 900‒1 500 metrin korkeuksissa, yksittäin jopa 14 000 

Kuva 1. a) Tipula subsignata subsignata, Suomesta kerätyn yksilön 
hypopygium takaa (caudal). Keskellä terävään kärkeen päättyvä 
aedegal guide (Ag) ja sen molemmin puolin gonapophysukset (Gon). 
b) T. subsignata subsignata, 8. tergiitin kärki ylhäältä. c) T. subsignata 
subsignata, gonostylukset sisäpuolelta. d) T. subsignata subsignata, 
gonostylukset ulkopuolelta. Kuvat: Jukka Salmela
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jalan (n. 4 300 m) korkeudessa (Glick 1939). Yksittäisten vaak-
siaisten esiintyminen korkealla ilmassa ei vielä osoita mitään 
niiden vaelluskäyttäytymisestä, kyse saattaa olla vain tuulen 
riepottelemista harhailijoista. Ei ole myöskään tietoa siitä, saa-
puiko Suomeen lokakuussa 2020 suuremmassa määrin eteläeu-
rooppalaisia vaaksiaisia. Mitään massavaellusta T. subsignata 
ei näytä Suomeen tehneen, mutta tuskinpa kyse oli myöskään 
yksittäisestä harhailijasta. Tässä yhteydessä on myös syytä oi-
kaista usein kuultu harhakäsitys vaaksiaisten heikosta lentotai-
dosta. Erityisesti isovaaksiaiset (Tipulidae) ovat erinomaisia ja 
voimakkaita lentäjiä.

Havainnosta tekee mielenkiintoisen myös se, että Tipula sub-
signata tavattiin aineistossa yhdessä Etelä-Suomessa harvi-
naisen nystysammalkirsikkään T. benesignata kanssa. Tämän 
esiintyminen vakituisesti Lahisten havaintopaikalla ei olisi täy-
sin odottamatonta, sillä lajin toukkia on löydetty viileävetisten 
purojen, lähteiden ja järvien rantaviivan kosteasta sammalees-
ta (Przhiboro 2003, 2009). Toisaalta molemmat lajit esiintyvät 
Etelä- ja Keski-Euroopassa yhdessä samoilla vuoristoalueilla 
(Mannheims & Pechlaner 1963), joten yksilöt ovat voineet 
päätyä valorysään saman ilmavirtauksen mukana. T. benesig-
nata on levinneisyydeltään boreomontaani, eli se esiintyy Eu-
roopassa sekä pohjoisessa että etelämpänä vuoristoissa. Tämä 
herättää kysymyksen, voisiko myös T. subsignata olla boreo-
montaani laji. Lajien esiintymisessä eteläisemmässä Euroo-
passa on kuitenkin yksi ero. Toisin kuin T. subsignata, T. be-
nesignata on tavattu vuoristojen ohella myös matalalta, läheltä 
merenpinnan tasoa (de Jong 1998, Dufour 2003). T. benesig-
nata on myös laajalti levinnyt ja havaittu laji Fennoskandiassa. 
Vaikuttaakin epätodennäköiseltä, että T. subsignata olisi esiin-
tynyt täällä piilottelevasti ja huomattavasti harvinaisempana 
kuin T. benesignata.

Tipula subsignata subsignata näyttää päätyneen Suomeen 
voimakkaan ilmavirtauksen mukana, eikä näin ollen kuului-
si maamme vakituiseen lajistoon. Lajia on siis edelleen syytä 
pitää alpiinisena ja esiintymisessään vuoristoihin pitäytyvänä. 
Ehdotan näillä perustein lajille suomenkielistä nimeä vuoris-
tosammalkirsikäs. Vaaksiaisten vaelluskäyttäytyminen tai ai-
nakin satunnaisten harhailijoiden löytyminen tulee ottaa huo-
mioon maalle uusien lajien kohdalla, varsinkin jos havainnot 
osuvat soveltuvien ilmavirtausten yhteyteen ja lajille epätyypil-
liseen elinympäristöön.

Kiitokset

FT Jukka Salmela otti kuvat yksilön hypopygiumista ja antoi 
arvokkaita kommentteja artikkelini käsikirjoituksesta, Esko 
Viitanen auttoi lähdekirjallisuuden etsimisessä, ja FT Pia Koi-
vunen käänsi avukseni venäjänkielisiä lähdeaineistoja. Lopuksi 
haluan esittää kiitokseni Björn von Konowille mahdollisuudes-
ta valorysän pitämiseen Lahisten kartanon puutarhassa.
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Heimo Lajeja 
Britanniassa

Puuttuu 
Suomesta

Lajeja 
Suomessa

Puuttuu 
Britanniasta

Tipulidae 87 19 117 49
Pediciidae 20 5 19 4
Cylindrotomidae 4 0 6 2
Limoniidae 227 88 204 65
Trichoceridae 13 3 27 17
Ptychopteridae 7 1 7 1

Kirja-arvostelu: British Craneflies

Ilari Rasimus, Esko Viitanen & Jukka Salmela

Rasimus, I.,Viitanen, E. & Salmela, J. 2021: Kirja-arvostelu: British Craneflies. – Sahlbergia 27(1): 5–6. Helsinki, Fin-
land, ISSN 2342-7582.

Ilari Rasimus, Muinaishaudantie 10 E 26, 33710  Tampere. Email: ilari.rasimus@gmail.com

Esko Viitanen, Vanhan-Mankkaan tie 29, Espoo. Email: esko.viitanen@kolumbus.fi

Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo, Arktikum, Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi. Email: jukka.e.salmela@gmail.com

Stubbs, Alan E. 2021: British Craneflies. British 
Entomological and Natural History Society. [vi], 
435 s, [xvi], 31 mustavalkoista kuvataulua, 32 
värillistä kuvataulua. ISBN 978-1-899935-09-3. 
Kovakantinen, sidottu, kansipaperein. Hinta 64–70 € 
(sisältäen verot ja kuljetuksen).

Vuosia odotettu uutuuskirja Brittein saarten vaaksiaislajistosta, 
Alan Stubbsin British Craneflies, ilmestyi vihdoin loppuke-
sällä 2021. Teos kokoaa yhteen vuosikymmenten työn alueen 
vaaksiaisten tutkimuksessa ja kartoituksessa. Viime vuosi-
kymmeninä on eri puolilla Eurooppaa julkaistu suuri määrä 
määritys- ja muuta kirjallisuutta lukuisista hyönteisryhmistä. 
Esimerkiksi mesipistiäisistä, kukkakärpäsistä ja monista kova-
kuoriaisryhmistä on saatavilla suuri valikoima toinen toistaan 
upeampaa kirjallisuutta. Tähän nähden onkin ollut valtava puu-
te, ettei vaaksiaisista ole julkaistu oikeastaan ensimmäistäkään 
määrityskirjaksi tai kenttäoppaaksi soveltuvaa teosta neljään 
vuosikymmeneen. Tuore kirja esittelee kaikki Brittein saaril-
ta tavatut vaaksiaislajit (Tipulidae, Limoniidae, Pediciidae, 
Cylindrotomidae), lisäksi mukaan on otettu myös talvisääsket 
(Trichoceridae) ja kummitusvaaksiaiset (Ptychopteridae). Kir-
jan keskeisenä tavoitteena on ollut vaaksiaisten havainnoimi-
sen lisääminen hyönteis- ja muidenkin luontoharrastajien kes-
kuudessa.

Vaaksiaiset (Tipulidae, Limoniidae, Pediciidae, Cylindrotomi-
dae) ovat kaksisiipisiä hyönteisiä, jotka yhdessä talvisääskien 
kanssa muodostavat Tipulomorpha-ryhmän. Alempien kaksisii-
pisten (lower Diptera), eli niin sanottujen sääskien joukossa on 
tämä ryhmä evolutiivisesti vanhimpia, ovathan varhaisimmat 
tunnetut fossiilit triaskaudelta yli 200 miljoonan vuoden takaa. 
Vaaksiaisia esiintyy kaikkialla Etelämannerta lukuun ottamat-
ta. Lajeja tunnetaan peräti 15 637, joista Länsi-Palearktisella 
alueella 1 516. Suuren lajimäärän lisäksi vaaksiaiset esiintyvät 
usein runsaina. Erityisesti pohjoisilla soilla ja tundralla ne ovat 
tärkeitä lintujen ravintolähteitä ja eräiden lintujen poikasten 
kuoriutuminen synkronoi vaaksiaisten runsaushuipun kanssa. 
Monet lajit ovat harvinaisia ja vaateliaita, esiintyen esimerkik-
si lettosoilla, lähteillä, tietyn lahoasteen haavalla tai kalkkileh-
dossa. Näin ollen vaaksiaiset ovat erinomaisia luonto- ja suoje-
luarvojen osoittajia.

Vaaksiaisten määrittäminen oli pitkään erityisen hankalaa, 
koska tarvittava kirjallisuus oli joko vaikeasti saatavilla tai ki-
elimuurin (venäjä) takana. Merkittävä parannus vallitsevaan 
tilanteeseen oli CCW:n eli Catalogue of the Craneflies of the 
World -nettisivuston avautuminen Pjotr Oosterbroekin toimesta 
toukokuussa 2005. Vaikka CCW on verraton tietolähde kaik-
keen akateemiseen vaaksiaiskirjallisuuteen, kuviin, biologiaan 
ja levinneisyyteen, on painetuille kirjoille edelleenkin tarvetta. 
Entisen Neuvostoliiton isovaaksiaisten (Tipulidae) monografiat 
julkaistiin venäjäksi Savchenkon toimesta 1961–1983, koko 
Euroopan Tipulidae-lajit on käsitelty useina eri vihkoina vuosi-
na 1951–1980 ilmestyneessä “Die Fliegen der Palaearktischen 
Region” -sarjassa (Mannheims, Theowald). Pikku- ja peto-
vaaksiaisista (Limoniidae, Pediciidae) on kirjat sekä Ukrainan 
(Savchenko 1982‒1989) että Sveitsin (Podenas ym. 2006) la-
jistosta, vähälajisesta (Euroopassa seitsemän lajia) piikkivaak-
siaisten (Cylindrotomidae) heimosta on olemassa mainio yh-
teenveto 1950-luvulta (Peus). Euroopasta on kuvattu lukuisia 
uusia lajeja viime vuosikymmenten aikana, eikä yksikään edel-
lä mainittu kirja tai kirjasarja ole enää täysin ajantasainen. Bri-
tish Craneflies on tervetullut lisä, joka voi auttaa alkuun myös 
Suomen lajiston määrityksestä kiinnostunutta.

Suomen lajistoa löytyy kirjasta seuraavasti:

Kuten huomataan, piikkivaaksiaisten ja kummitusvaaksiaisten 
lajisto on Britanniassa lähes sama kuin Suomessa. Muissa hei-
moissa Britannian lajisto eroaa varsin oleellisesti Suomen la-
jistosta. Tästä huolimatta kirja tarjoaa hyvän peruskatsauksen 
myös Suomen vaaksiaislajistoa ajatellen. Määrityskaavojen 
avulla päästään lähes kaikkien lajiemme tapauksissa sukutasol-
le, josta eteenpäin määrityksessä on otettava apuun esimerkiksi 
CCW:n tarjoama aineisto.
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Vaaksiaisten biologiasta on kirjassa esitetty laajasti tietoa. 
Kirjassa kerrotaan havainnollisesti mm. vaaksiaisten elinym-
päristövaatimuksista, käyttäytymisestä ja ekologisesta merki-
tyksestä. Vaaksiaisharrastajaa palvelevat hyvin myös kappaleet 
vaaksiaisten havainnoinnista ja keräämisestä. Erityisesti touk-
kien keräämisessä käytettyjen menetelmien kuvaus on ilahdut-
tava lisä. Toukkien kasvattamista kirjassa vain sivutaan, joten 
lukija joutuu etsimään tietoa aiheesta muualta vanhemmasta 
vaaksiaiskirjallisuudesta.

Kirjan kaavat ovat olleet käytössä jo pitkään (osa vuodesta 
1994 lähtien) ja niitä on laajalti koekäytetty ennen julkaisua. 
Kaavat ovat toki perinteisesti määrityskirjan keskeisintä antia 
ja vievät tässä tapauksessa kokonaiset 127 sivua. Kaavat ovat 
dikotomisia ja runsaasti kuvitettuja. Lähes jokaisessa kaava-
kohdassa on kuvat molemmista vaihtoehdoista ja kuvat ovat 
mukana kaavassa; niitä ei tarvitse hakea muualta kirjasta. Ku-
vat ovat verraten yksinkertaisia viivapiirroksia, mutta ne toi-
mivat. Tärkeimmät kohdat on osoitettu nuolin, jotta aloitteli-
jakin varmasti ymmärtää mitä tarkoitetaan. Kaikki kuvat eivät 
ole niin sanotusti omasta kynästä, vaan esimerkiksi Edwardsin 
(1938) teoksesta on lainattu useimpien Molophilus-lajien ku-
vat. Asia kylläkin rehdisti ilmoitetaan heti kaavan alussa. Lä-
hes kaikkien kaavojen avulla voidaan määrittää sekä koiraat 
että naaraat, mikä on alempien sääskien joukossa melko poik-
keuksellista.

Kuten edellä todettiin, ovat kaavoissa olevat kuvat suhteellisen 
yksinkertaisia, mutta toimivia viivapiirroksia. Näiden lisäksi 
kirjan lopussa on kymmeniä kuvatauluja, joissa on yksityis-
kohtaisia piirroksia koiraiden takaruumiin kärkiosista. Näitä 
kuvia on kaikista isovaaksiaislajeista sekä muiden heimojen 
osalta kaikista suvuista. Isovaaksiaisten piirroskuvat koostuvat 
joko kahdesta tai kolmesta kuvasta, joissa kohde on piirrettynä 
sivulta (lateral), takaa (caudal) ja päältä (tergal/dorsal). Kuvat 
vaikuttavat piirretyn neulatuista eli kuivista yksilöistä. Jois-
sakin tapauksissa olisi ollut hyvä saada lisäkuvia esimerkiksi 
gonostyleista, mutta koska kuvataulujen voi nähdä olevan lisä 
kaavan kuviin, on kuvitusta pidettävä riittävänä. Kysehän on 
kuitenkin käsikirjasta, joka on tarkoitettu rajatun alueen lajien 
määrittämiseen, ei taksonomisesta revisiosta. Jos nyt jostakin 
on huomautettava, niin piirrokset lajeista Ormosia pseudosi-
milis ja Cylindrotoma distinctissima ovat huonoja tai jopa har-
haanjohtavia. Syynä voi olla, että piirrokset ovat ulkopuolisten 
taiteilijoiden tekemiä, eivät kirjoittajan, tai että kuivasta yksi-
löstä tarpeelliset tuntomerkit ovat jääneet piiloon. Aivan kaikki 
kuvat eivät perustu brittiläisten yksilöiden tutkimukseen, sillä 
esimerkiksi Tipula paludosa -lajin gonostylikuvat on piirretty 
yhden meistä (EV) ottamista kuvista, jotka ovat julkisesti saa-
tavilla internetistä (D. Painter, henk.koht. tiedonanto). Lisäksi 
on 181 lajin siipikuvat, kolmisenkymmentä elävistä yksilöistä 
otettua kuvaa sekä kuvat neljän Tipula-lajin keskiruumiin sel-
käpuolelta.

Elävien yksilöiden kuvat painottuvat suurikokoisiin ja näyttä-
viin lajeihin, mikä toki palvelee suurta yleisöä. Vaaksiaishar-

rastajien kannalta olisi kuitenkin ollut hyvä tarjota enemmän 
kuvitusta myös pienikokoisista ja vähemmän huomiota herät-
tävistä lajeista.

Kirja on yleisilmeeltään vanhanaikainen, ainakin suomalaisen, 
äärimmäisen korkeaan laatuun tottuneen lukijan silmissä. Vä-
rikuvitus on sijoitettu liiteosaksi kirjan loppuun, eikä kuvitus-
ta ole lainkaan sijoiteltu yhtenä palstana lähes sivun laidasta 
toiseen yltävän tekstin lomaan. Tekstikappaleiden sijoittelu on 
hieman silmissä hyppivää, eikä kaikilta osin johdonmukaista. 
Lukukokemuksen nautittavuus olisi taittoon uhratulla lisäpa-
nostuksella voitu nostaa aivan uudelle tasolle, mikä nyt lukies-
sa jää hieman harmittamaan. Kirjan valokuvat ovat laadultaan 
erinomaisia, niitä olisikin saanut olla enemmän. Vaaksiaisten 
elinympäristöjä esittelevät kuvat puuttuvat kirjasta kokonaan, 
mitä voi pitää valitettavana puutteena.

British Craneflies on tärkeä virstanpylväs eurooppalaisen vaak-
siaiskirjallisuuden jatkumossa. Teos on pienine puutteineenkin 
merkittävä lisä ja suositeltavaa lukemista kaikille vaaksiaisista 
kiinnostuneille vasta-alkajasta aina syvällisesti perehtyneeseen 
tutkijaan. Toivottavasti kirja kääntää uuden lehden vaaksiais-
kirjallisuudessa ja toimii rohkaisevana esimerkkinä muuallakin 
julkaistaville teoksille.
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Johdanto

Sahlbergiassa julkaistut Santahaminan petopistiäisiä ja kuk-
kakärpäsiä koskevat tutkimukseni (Kerppola 2018, Kerppola 
2018) saavat nyt hyönteistieteellistä jatkoa saaren erakkoam-
piaisista ja niiden pesäloisista eli kultapistiäisistä. Petopisti-
äistutkimuksessani olen tarkemmin selvittänyt Santahaminan 
(Kuva 1) maantieteellistä asemaa ja sen luontoa sekä saaren 
historiaa, joten tässä ei nyt niihin puututa.

Erakkoampiaiset – Eumeninae

Erakkoampiaiset eroavat yhteiskunta-ampiaisista pienemmän 
kokonsa sekä huomattavasti solakamman ruumiinrakenteensa 
perusteella. Takaruumiin tyvi eli ensimmäinen selkäkilpi on 
erakkoampiaisilla huomattavan kapea. Suomen lajit ovat kaik-
ki mustia keltaisin kuvioin varustettuna. Eri erakkoampiaisla-
jeja on yleensä melko vaikea erottaa toisistaan (Douwes et al. 
2012)

Toisin kuin yhteiskunta-ampiaiset, erakkoampiaiset elävät ni-
mensä mukaisesti yksin. Naaras rakentaa jälkeläisilleen pesän 
puun koloon, kasvin varteen tai maahan, minkä jälkeen se saa-

listaa muiden hyönteisten toukkia jälkeläistensä ravinnoksi pe-
säänsä. Lopulta naaras sulkee pesän suuaukon, jolloin toukat 
jäävät pesän suojiin syömään niille kerättyä ravintoa. Toukat 
ovat pesässä seuraavaan kesään saakka, jolloin ne aikuistuvat 
ja kaivautuvat ulos pesästä. Useille lajeille kelpaavat pesäpai-
koiksi myös rakennusten seinien pienet rakoset, joten niitä ta-
paakin useimmiten istuskelemasta rakennusten seinillä. Moni 
erakkoampiaislaji pesii mielellään ihmisten rakentamiin hyön-
teishotelleihin. Samoilla paikoilla voi tavata myös erakkoam-
piaisten pesäloisia, jotka pyrkivät munimaan niiden pesiin. 
Pesäloisia on mm. kultapistiäisissä (Chrysididae). Erakkoam-
piaisia saattaa ilmaantua sisätiloihin talvella polttopuiden mu-
kana tai esimerkiksi ikkunan välissä olevasta pesästä.

Suomesta on tavattu 31 lajia. Santahaminan erakkoampiaisista 
ei ole aikaisempia havaintoja tiedossa. Kirjoittaja on nyt ha-
vainnut Santahaminasta 14 lajia eli lähes puolet maamme la-
jeista. 

Santahaminasta havaitut erakkoampiaiset - Eumeninae

Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798) – kiiltokoloampiainen 
https://laji.fi/taxon/MX.204071

Viime aikoina voimakkaasti taantunut laji, 50 frp. Pohjoisin 
havainto Kolarista. Santahamina: 2 exx. Pesäloisena isokultiai-
nen (Chrysis longula) sekä mahdollisesti myös hammaskultiai-
nen (C. brevitarsis) ja hirsikultiainen (C. pseudobrevitarsis). 

Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874 – niittykoloampiai-
nen
https://laji.fi/taxon/MX.204072

Yleinen laji, 20 frp. Levinneisyys keskittyy maamme etelä-
osiin. Pohjoisimmat havainnot Pohjois-Pohjanmaalta ja Kai-
nuusta. Santahamina: 11 exx. Pesäloisena seinäkultiainen 
(Chrysis impressa). 

Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg, 1844) – äkämäko-
loampiainen 
https://laji.fi/taxon/MX.204074

Kuva 1. Santahaminan arvokkaat hyönteisalueet (tummanvihreä). 
Uudelleenjulkaistu muokattuna kirjoittajan luvalla kirjasta Santahamina, 
sotilassaaren luontoaarteet (Nieminen toim. 2009)
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Suomessa harvinainen ja eteläinen laji, 50 frp. Santahamina 
1ex. Pesäloisena mahdollisesti kaitakultiaiset (Chrysis).

Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836) – törmäkoloampiai-
nen
https://laji.fi/taxon/MX.204076

Melko yleinen laji, 25 frp. Esiintyy kautta maan. Santahamina 
1 ex. Lounaassa tavataan myös muotoa hibernicus. Pesäloise-
na tavataan kalliokultiaista (Chrysis ruddii) sekä mahdollisesti 
myös töpökultiaista (C. clarinicollis).

Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761) – seinäkoloampiai-
nen.
https://laji.fi/taxon/MX.204077

Yleinen laji etelästä Kuusamoon asti, 20 frp. Santahamina       
5 exx. Pesäloisena tavataan seinäkultiaista (Chrysis impressa) 
sekä mahdollisesti myös isokultiaista (C. longula). Nuoruus-
vaiheiden loisena tavattu hentokiilukaislajia Melittobia acasta 
(Eulophidae).

Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) – kirjokoloampiai-
nen. 
https://laji.fi/taxon/MX.204078

Voimakkaasti taantunut laji, 40 frp. Santahamina 2 exx. Ta-
vataan meillä aina napapiirille asti. Pesäloisena pohjankultiai-
nen (Chrysis borealis) ja mahdollisesti myös törmäkultiainen 
(Pseudospinolia neglecta), kolo- (C. fulgida), kallio- (C. rud-
dii) ja tulikultiainen (C. ignita) sekä Suomesta puuttuva piikki-
kultiainen (C. sexdentata).

Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) – tummakoloampiai-
nen
https://laji.fi/taxon/MX.204080

Yleinen laji, 10 frp. Santahamina 13 exx. Tavataan maamme 
pohjoisimpia osia myöten. Tummakoloampiaisen pesäloisia 
ovat pääasiassa metsä- (Chrysis schencki) ja tukkikultiainen 
(C. solida) ja ajoittain hoikkakultiainen (C. angustula) sekä 
mahdollisesti myös roso- (C. subocoriacea) ja seinäkultiainen 
(C. impressa). Pesäloisena on tavattu myös ruutukärpäslajia 
Amobia signata (Sarcophagidae). Nuoruusvaiheiden loisena on 
ainakin hentokiilukaislaji Melittobia acasta (Eulophidae).

Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874 – niittykoloampiai-
nen
https://laji.fi/taxon/MX.204072

Yleinen laji, 10 frp. Santahamina 14 exx. Levinneisyys keskit-
tyy maamme eteläosiin. Pohjoisimmat havainnot Pohjois-Poh-
janmaalta ja Kainuusta. Pesäloisena seinäkultiainen (Chrysis 
impressa).

Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius, 1793) – takkuseinäam-
piainen 
https://laji.fi/taxon/MX.204069

Takkuseinäampiainen on Suomessa melko vähälukuinen ja 
paikoittainen laji, 50 frp. Santahamina 3 exx. Pohjoisimmat 
havainnot ovat Rovaniemeltä. Pesäloisena on tavattu ruutukär-
päslaji Amobia signata ja mahdollisesti myös hirsikultiainen 
(Chrysis pseudobrevitarsis) ja reunuskultiainen (C. graelsii).

Stenodynerus picticrus (Thomson, 1874) – rusopikkuampiai-
nen 
https://laji.fi/taxon/MX.204065

Rusopikkuampiainen on Suomessa vähälukuinen, mutta laajal-
le levinnyt laji, 40 frp. Santahamina 1 ex. Pohjoisimmat löydöt 
ovat Perä-Pohjanmaalla. Paahdekultiainen (Chrysis rutilans) 
loisii mahdollisesti rusopikkuampiaisen pesissä.

Symmorphus allobrogus (Saussure, 1856) – hirsisorjoampiai-
nen
https://laji.fi/taxon/MX.204083

Voimakkaasti taantunut laji, joka on kuitenkin vielä melko 
yleinen, 30 frp. Santahamina 1 ex. Tavataan lähes koko maas-
sa. Pohjoisimmat havainnot ovat Nuorttijärveltä, Ivalosta ja 
Lemmenjoelta. Pesäloisena on tavattu kolokultiaista (Chrysis 
fulgida) ja sinikultiaista (C. iris) sekä harvemmin myös hoik-
kakultiaista (C. angustula). 

Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761) – pikkusorjoampiai-
nen
https://laji.fi/taxon/MX.204085

Pikkusorjoampiainen on yleinen Oulun korkeudella asti, mutta 
hajanaisia havaintoja on tehty aina Inarin Lapin pohjoisosista 
asti, 10 frp. Santahamina 11 exx. Pesäloisena kolo- (C. fulgida) 
sekä hoikkakultiainen (C. angustula). Nuoruusvaiheiden loise-
na hentokiilupistiäisiin (Eulophidae) kuuluva Melittobia acasta 
sekä ahmaspistiäislaji Ephialtes spatulata.  

Symmorphus connexus (Curtis, 1826) – silosorjoampiainen 
https://laji.fi/taxon/MX.204086

Silosorjoampiainen on Suomessa ja muualla Pohjoismaissa 
suhteellisen harvinainen laji, mutta se on viime vuosikymmeni-
nä runsastunut ja mahdollisesti leviämässä. Lounainen laji, 40 
frp. Santahamina 1 ex. Pesäloisena hoikkakultiainen (C. angus-
tula).

Symmorphus crassicornis (Panzer, 1798) – kirjosorjoampiai-
nen 
https://laji.fi/taxon/MX.204087

Sahlbergia 27.2 (2021), 7-10
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Kirjosorjoampiainen on Suomessa melko vähälukuinen ja ete-
läinen laji. Levinneisyysalue ulottuu etelästä noin Kuopion tie-
noille, 50 frp. Santahamina 1 ex. Pesäloisena on tavattu kolo- 
(Chrysis fulgida), sinikultiaista (C. iris) sekä isokultiaista (C. 
longula). 

Eumenes coronatus (Panzer, 1799) – karvamuurariampiainen
https://laji.fi/taxon/MX.20409

Karvamuurariampiainen on Suomessa melko yleinen ja sel-
västi sukunsa runsain laji, 20 frp. Pohjoisin löytö on Oulangan 
kansallispuistosta, Kuusamosta. Pesäloisena on tavattu Chrysis 
inaequalis -kultapistiäinen (ei esiinny Suomessa). 

Kultapistiäiset eli kultiaiset – Chrysididae

Yli 3000 lajia kattava myrkkypistiäisheimo. Ne ovat saaneet 
nimensä ryhmälle tyypillisestä kirkkaasta ja metallinhohtoises-
ta värityksestä, josta koko heimossa on vain joitakin poikke-
uksia. Lajeja esiintyy kaikkialla maailmassa, mutta lajisto on 
runsain aavikkoalueilla.

Lajit ovat kleptoparasiitteja, tavallisesti erakkoampiaisen tai 
-mehiläisen pesäloisia. Kultapistiäisnaaras munii munan-
sa erakkoampiaisen pesään, missä sen toukka syö isäntälajin 
emon toukalleen ravinnoksi jättämät eläimet ja joissakin ta-
pauksessa myös itse isäntälajin toukan. Koska kultapistiäiset 
eivät kykene käyttämään ravinnokseen kasviperäistä materiaa-
lia, ne kultapistiäistoukat, jotka loisivat kasvisravintoa toukil-
leen jättävillä isäntäpistiäislajeilla, kuoriutuvat munasta vasta 
isäntälajin toukan koteloituessa ja syövät koteloituneen toukan.
Kukin kultapistiäissuku on jokseenkin erikoistunut tiettyyn 
isäntäpistiäisryhmään, jonka pesiin ne munivat ja jotkin lajit 
loisivat vain yhdellä isäntälajilla. Täysikasvuiset kultapistiäiset 
käyttävät ravinnokseen myös kukkien mettä. Eri kultapistiäis-
lajeja on yleensä melko vaikea erottaa toisistaan (Paukkunen 
et al. 2015).

Suomesta on tavattu 52 kultapistiäislajia. Santahaminan kul-
tapistiäisistä ei ole aikaisempia havaintoja tiedossa. Kirjoittaja 
on nyt havainnut alueelta 14 lajia. Kaikki lajit ovat melko har-
vinaisia johtuen elintavoistaan toisten hyönteisten loisina.

Santahaminasta havaitut kultapistiäiset eli kultiaiset - 
Chrysididae 

Elampus panzeri (Fabricius, 1804) – kenkäokakultiainen
https://laji.fi/taxon/MX.204002

Melko harvinainen laji, 30 frp. A-EP-Kn. Santahamina 4 exx. 
Isäntänä petopistiäinen Mimesa sp.

Hedychridium caputaureum Trautmann & Trautmann, 1919 – 

kirjohietakultiainen
https://laji.fi/taxon/MX.204017

Harvinainen laji, 50 frp. A-LK. Santahamina 1 ex. Isäntänä pe-
topistiäinen Astata minor.

Hedychridium coriaceum (Dahlbom, 1854) – pronssihietakul-
tiainen
https://laji.fi/taxon/MX.204016 

Melko harvinainen laji, 30 frp. V-LK. Santahamina 3 exx. Isän-
tänä petopistiäinen Lindenius albilabris.

Hedychridium cupreum (Dahlbom, 1845) – kuparihietakultiai-
nen 
https://laji.fi/taxon/MX.204015

Melko yleinen laji, 20 frp. A-KiL. Santahamina 1 ex. Isäntänä 
petopistiäinen Druydella sp. 

Hedychrum gerstaeckeri Chevrier, 1869 – sinijalokultiainen.
https://laji.fi/taxon/MX.204008

Melko harvinainen, 30 frp. V-St-PK. Santahamina 13 exx. 
Isäntänä petopistiäinen Cerceris sp.

Herychrum niemelai Linsenmaier, 1959 – pikkujalokultiainen
https://laji.fi/taxon/MX.204011

Melko harvinainen, 30 frp. A-EP-LK. Santahamina 19 exx. 
Isäntänä petopistiäinen Cerceris sp.

Hedychrum nobile (Scopoli, 1763) – isojalokultiainen
https://laji.fi/taxon/MX.204010

Melko yleinen laji, 20 frp. V-St-PK. Santahamina 20 exx, Isän-
tänä petopistiäinen Cerceris sp.

Holopyga generosa (Förster, 1853) – ketopyörökultiainen
https://laji.fi/taxon/MX.204005

Melko yleinen laji, 20 frp. A-EP-Kn. Santahamina 19 exx. 
Isäntänä  petopistiäinen Astata?

Omalus aeneus (Fabricius, 1787) – silohohtokultiainen
https://laji.fi/taxon/MX.203994

Melko harvinainen laji, 30 frp. A-SoL. Santahamina 1 ex. Isän-
tänä petopistiäinen Passaloecus sp.

Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758) – pikkukiiltokultiainen
https://laji.fi/taxon/MX.203996

Harvinainen laji, 40 frp. A-InL. Santahamina 10 exx. Isäntänä 
petopistiäinen Passaloecus sp. 

Sahlbergia 27.2 (2021), 7-10
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Chrysis angustula Schenck, 1856 – hoikkakultiainen.
https://laji.fi/taxon/MX.204035

Yleinen, 15frp. Puuttuu vain Enontekiöltä. Santahamina 27 
exx. Isäntänä erakkoampiainen Symmorphus bifasciatus.
Chrysis fulgida Linnaeus, 1761 – kolokultiainen.
https://laji.fi/taxon/MX.204030

Harvinainen, 50 frp. Puuttuu vain Enontekiöltä ja Itä-Lapista. 
Santahamina 9 exx. Isäntänä erakkoampiainen Symmorphus al-
lobrogus.

Chrysis schencki Linsenmaier 1968 – metsäkultiainen
https://laji.fi/taxon/MX.204042

Melko harvinainen laji, 30 frp. Lähes koko maassa, puuttuu 
vain Ivalosta. Santahamina 16 exx. Isäntänä petopistiäinen An-
cistrocerus trifasciatus.

Chrysis cyanea Linnaeus, 1758 – oksakultiainen 
https://laji.fi/taxon/MX.204048

Melko yleinen laji, 20 frp. Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin. San-
tahamina 8 exx. Isäntänä petopistiäinen Trypoxylon sp. 

Kirjallisuus

Douwes, P., Abenius, J., Cederberg, B. & Östman, T.  2012. Natio-
nalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror–getingar. 
Hymenoptera: Formicidae–Vespidae. — ArtDatabanken, Uppsa-
la. 382 s.

Nieminen, J. (toim.) 2009: Santahamina, sotilassaaren luontoaarteet. 
— Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen julkaisu-
sarja 2. N:o 14. 1.painos. 288 s.

Kerppola, S. 2018: Helsingin Santahaminan petopistiäiset (Hymenop-
tera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae). — Sahlbergia 23(2): 
3–21. 

Kerppola, S. 2018: Helsingin Santahaminan kukkakärpäset (Diptera: 
Syrphidae). — Sahlbergia 24(2): 4–7.

Paukkunen, J., Berg, A., Soon, V., Ødegaard, F. & Rosa, P. 2015: An 
illustrated key to the cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) 
of the Nordic and Baltic countries, with description of a new spe-
cies. — ZooKeys 548: 1–116.

cd

Sahlbergia 27.2 (2021), 7-10



11Sahlbergia 27.2 (2021), 11-13

A new character for identification of females of Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) and E. sepulchralis 
(Linnaeus, 1758) (Diptera: Syrphidae)

Jere Kahanpää

Kahanpää, J. (2021). A new character for identification of females of Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) and E. sepul-
chralis (Linnaeus, 1758) (Diptera: Syrphidae) [Lisätuntomerkki leväsurrin Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) ja töpösur-
rin E. sepulchralis (Linnaeus, 1758) naaraiden erottamiseksi (Diptera: Syrphidae)]. — Sahlbergia 27(2): 11–13. Helsinki, 
Finland, ISSN 2342-7582.

The main character traditionally used for separating females of Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) and E. sepulchralis 
(Linnaeus, 1758) is the density and extent of pubescence of the compound eyes. As this feature can be difficult to see 
without a microscope, alternative characters were explored. The pattern of microtomentum (dusting, pollinosity) on the 
frons and vertex can be used to separate the species: E. aeneus females have a nearly lustrous area around the ocellar tri-
angle and frequently also along the upper margins of the compound eyes. In E. sepulchralis the area is clearly and rather 
uniformly grey dusted, dull to slighly shining. Variation of the character across Europe is briefly discussed; its validity 
outside Europe remains to be tested. The character states are illustrated by photographs of museum specimens and pic-
tures taken in the field. 

Leväsurrin Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) ja töpösurrin E. sepulchralis (Linnaeus, 1758) naaraat on perinteisesti mää-
ritetty silmien karvoituksen pituuden ja tiheyden perusteella. Karvoitustuntomerkin tulkinta ei kuitenkaan ole aina help-
poa eikä se näy ilman hyvää luuppia tai mikroskooppia. Lajit ovat erotettavissa myös päälaen ja silmäkolmion ympäristön 
pölyttyneisyyden perusteella: leväsurrilla pistesilmien ympäristö ja usein myös verkkosilmien takareunan yläosa on kiil-
tävän musta, mikrokarvoitukseton. Töpösurrilla vastaava alue on tasaisen harmaan mikrokarvoituksen peittämä. Myös ot-
san keskiosan kuvioinnissa on ero: töpösurrilla on otsan keskellä soikea tumma täplä, joka voi puuttua; leväsurrin otsassa 
on tumma pystyviiru, jonka yläpäässä on hopeanhohtoinen pilkku.

Jere Kahanpää, Finnish Museum of Natural History LUOMUS, P.O. Box 17, FIN-00014 University of Helsinki, Finland. 
Email: jere.kahanpaa@helsinki.fi

Males of the two spotted-eyes Eristalinus species present in 
Europe north of the Alps, ie. Eristalinus sepulchralis (Linnae-
us, 1758) and E. aeneus (Scopoli, 1763), are easily identifiable 
by the width of the frons between upper compound eyes: eyes 
touching in E. aeneus, but clearly separated in E. sepulchralis. 
The females, however, have traditionally been primarily iden-
tified by the distribution of hairs on the compound eyes, which 
is a more difficult character to observe and interpret (van Veen 
2004, Haarto & Kerppola 2007, Bartsch et al. 2009). The ex-
amination of collected specimens in the author’s collection and 
in the Finnish Museum of Natural History (MZH), together 
with numerous pictures of the two species online, revealed an-
other character that may be helpful especially for preliminary 
field identification or identification from photographs.

Adult females of Eristalinus aeneus have an almost lustrous 
area on the upper frons and vertex surrounding the ocellar tri-
angle (Fig. 1b–c, Fig. 2) The lower/anterior edge of the area 
lacking microtomentum (dusting, pollinosity) on the upper 
frons is poorly defined, but the posterior margin between the 
shining and tomentose area on the vertex is usually clearly de-
fined. In North European material the lustrous area is rather 
large and extends to the upper occiput as a narrow black wedge 
or band along the upper posterior margin of the compound 

eyes. The dusting on the frons shows a dark vertical stripe with 
a silvery patch at its upper end near the anterior ocellus.

In contrast, the area around the ocellar triangle in adult females 
of E. sepulchralis is clearly and uniformly  dulled by ash-grey 
microtomentum (Fig. 1a, Fig. 3). The microtomentum is some-
what darker and weaker on the vertex than on the lower frons 
or laterally on the occiput. The density of the microtomentum 
varies somewhat and some specimens have an upper frons that 
could be called subshining, but they all lack lustrous areas. The 
frons is rather uniformly grey, mostly  with a small roundish 
darker spot near the middle.

Three examined Eristalinus aeneus females from the eastern 
Mediterranean area have more extensive dusting on vertex 
with the non-tomentose area restricted to the ocellar triangle 
and the area between ocellars and compound eyes (see Fig. 1c, 
a specimen from Turkey). The validity of the frontal/vertex mi-
crotomentum character requires further validation especially in 
specimens not from Europe. The female of the third European 
Eristalinus with spotted eyes, Eristalinus megacephalus Rossi, 
1794, has a frons like that of E. sepulchralis, but the two spe-
cies are unlikely to be confused with each other based on other 
characters.
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Figure 1. Females of Eristalinus. a) Eristalinus sepulchralis from Fin-
land. Specimen http://id.luomus.fi/GV.87095; b) Eristalinus aeneus from 
Finland. Specimen http://id.luomus.fi/GV.50738; c) Eristalinus aeneus 
from Turkey. Specimen http://id.luomus.fi/GJ.1343.

Figure 2. Females of Eristalinus aeneus. a) Isarkanalausleitung, 
Höllriegelskreut bei München, Germany, 2010-08-22, photographed by 
Richard Bartz (CC-BY-SA 3.0);  b) near Cagiz, Spain, 2012-09-24, by 
Gail Hampshire (CC-BY 2.0); c-d) Maierhöfen, Deutschland, 2021-09-
07, by Lorin Timaeus (CC BY 4.0).
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Figure 3. Females of Eristalinus sepulchralis. a) Parc de Woluwé, Brussels, Belgium, 2016-06-12, by Frank Vassen (CC-BY 2.0); b-c) Wrexham, 
North Wales, U.K., 2009-08-08, by Janet Graham (CC-BY 2.0); d) Ebro delta, Catalunya, Spain, 2015-06-21, by S. Rae (CC-BY 2.0); e) Hopeaki-
venlahti, Kokkola, Finland, 2020-08-13, by Pentti Ketola (CC-BY-NC 4.0).
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