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Hyönteiset ansaitsevat tulla huomatuiksi. Mitä enemmän tutkimme niiden roolia luonnossa, sitä
syvällisemmin ymmärrämme hyönteisten merkityksen toimivien elinympäristöjen, ravintoverkkojen ja
lopulta myös ihmisen näkökulmasta. Ilman, että tiedämme, mitä hyönteislajeja luonnossa esiintyy, emme
osaa havaita niiden määrissä, levinneisyyksissä ja esiintymisajoissa tapahtuvia muutoksia, emmekä
pysty tutkimaan niiden vaikutusta ympäristöönsä. Arvostuksemme luontoa kohtaan kasvaa myös mitä
paremmin tunnemme sitä.
Tämän oppaan esittelykuvien avulla opit tunnistamaan löytämäsi hyönteiset johonkin niiden isompaan
luokitteluryhmään, lahkoon, kuuluvaksi. Kutakin lahkoa, kuten esimerkiksi kovakuoriaisia, on valittu
edustamaan yksi esimerkkilaji, jonka neulattu ja preparoitu yksilö on kerroskuvattu, jotta siitä saataisiin
mahdollisimman yksityiskohtainen otos. Kuvauksen jälkeen lahkoista on etsitty kirjallisuudesta niiden
tärkeimmät tuntomerkit ja ne on yhdistetty lahkon edustajalajin kuvaan ilmaisemaan tuntomerkkien
sijaintia hyönteisessä. Pitää korostaa, että tuntomerkit on valittu kuvaamaan suomalaista lajistoa –
maailmanlaajuisesti tarkasteltuna joidenkin hyönteislahkojen piirteet näyttäytyvät hieman eri tavalla.
Lahkoa parhaiten määrittävät tuntomerkit on kuvissa korostettu keltaisella. Muutamissa tapauksissa
esittelykuvat on tehty myös alalahkoista.
Opas sisältää esittelyt niin varsinaisista hyönteisistä (Insecta) kuin niitä aiemmin kehittyneestä
alkuhyönteisten (Entognatha) luokasta. Vaikka alkuhyönteiset eroavat joiltakin rakenteiltaan varsinaisista
hyönteisistä, olemme halunneet ottaa ne mukaan tähän oppaaseen, jotta kaikki Suomen luonnossa
esiintyvät hyönteiset lähisukulaisineen tulisivat katetuiksi. Kaiken kaikkiaan opas esittelee kaikki Suomesta
tähän mennessä tunnetut 26 alkuhyönteis- ja hyönteislahkoa ja 14 hyönteisalalahkoa.
Esittelykuvien lisäksi lahkojen kuvaukset sisältävät yleistietoa lahkojen ominaisimmista elintavoista ja
esiintyvyydestä. Tiedot edustavat koko lahkoa, joten yksittäisten lajien biologiaa ei esimerkiksi Suomessa
yli 7500 lajia sisältävän pistiäisten lahkon esittelyteksti voi mitenkään kattaa. Oppaan avulla hyönteisten
määritys jää muutenkin vain hyvin korkealle lahko- tai alalahkotasolle. Tästä eteenpäin hyönteisiä on
mahdollista tunnistaa alemmille tasoille – heimolleen, suvulleen ja lajilleen – muun määrityskirjallisuuden
avulla, jota on listattu oppaan lopussa.
Tämän oppaan avulla me tekijät toivomme, että hyönteisten monimuotoisuus ja kauneus avautuvat
lukijalle uudella tavalla. Opas tuo hyönteiset esiin tavalla, jollaista ei ole ennen suomalaisessa
määrityskirjallisuudessa nähty. Toivomme, että opas innostaa tutustumaan tähän maapallon
lajirikkaimpaan eliöryhmään ja herättää kiinnostuksen hyönteisten mielettömän monimuotoiseen
maailmaan. Samalla toivomme, että arvostus hyönteisiä ja niiden elintärkeää roolia kohtaan kasvaa.
JANI JÄRVI
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
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MITÄ HYÖNTEISET OVAT?

HYÖNTEISTEN RAKENNE
etusiipi
takasiipi
tuntosarvi

KUUSIJALKAISET
(HEXAPODA)

ÄYRIÄISET
(CRUSTACEA)

reisi

verkkosilmä

sääri

pistesilmä

selkäkilpi

suukilpi
suuosat

LEUKAKOUKULLISET
(CHELICERATA)

TUHATJALKAISET
(MYRIAPODA)

Hyönteiset muodostavat muiden tuttujen eläinryhmien, kuten hämähäkkien, rapujen ja tuhatjalkaisten
kanssa niveljalkaisten (pääjakso Arthropoda) valtavan monimuotoisen ryhmän. Niveljalkaisten ryhmässä
hyönteiset (Insecta) ja alkuhyönteiset (Entognatha) kuuluvat kuusijalkaisten (Hexapoda) alajaksoon. Sen
tärkeimmät tuntomerkit ovat kolmesta jaokkeellisesta osasta – päästä, keskiruumiista ja takaruumiista
– koostuva ruumis sekä se, että ryhmän jäsenillä on keskiruumiissa kolme jalkaparia, eli yhteensä kuusi
jalkaa. Tämä piirre käy ilmi myös alajakson tieteellisestä nimestä Hexapoda. Sanat hexa ja poda tulevat
muinaiskreikasta, jossa héx = kuusi ja poús = jalka.
Muut niveljalkaisryhmät eroavat hyönteisistä jalkojen ja ruumiin osien määrissä. Äyriäisillä (alajakso
Crustacea), joihin esimerkiksi ravut, hankajalkaiset, siirat ja vesikirput kuuluvat, on keskiruumiista lähteviä
jalkoja vähintään neljä paria. Lisäksi äyriäisillä on usein kova kalkkia sisältävä panssarikuori ja kaksi paria
tuntosarvia – hyönteisillä tuntosarvia on vain yksi pari. Äyriäiset ovat lähes kaikki akvaattisia eli vedessä ja
erityisesti merivedessä eläviä.
Leukakoukullisilla (alajakso Chelicerata) ruumis on joko kaksi- tai yksiosainen ja niillä on neljä jalkaparia,
eli yhteensä kahdeksan jalkaa. Niiltä puuttuvat tuntosarvet kokonaan. Leukakoukullisiin kuuluvat muun
muassa hämähäkit, skorpionit, lukit, punkit ja molukkiravut. Tuhatjalkaisilla (alajakso Myriapoda) eli
esimerkiksi kivijuoksiaisilla, siimajuoksiaisilla ja kaksoisjalkaisilla ruumis taas on pitkä, tuntosarvia on yksi
pari ja kussakin ruumiinjaokkeessa on yleensä yksi pari jalkoja. Yhteensä jalkojen määrä vaihtelee noin
kymmenestä parista ulkomaisten tuhatjalkaislajien jopa satoihin jalkapareihin.
Kaikille niveljalkaisille yhteisiä piirteitä ovat nivelikkäät raajat, kitinisoitunut ulkoinen tukiranka sekä se, että
niiden on kasvaessaan luotava kuorensa tai nahkansa.
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PÄÄ

lonkka reisirengas

KESKIRUUMIS

hengitysaukko
vatsakilpi

nilkka

TAKARUUMIS

Hyönteisten ruumis koostuu kitinisoituneesta ulkoisesta tukirangasta, joka jakautuu kolmeen
jaokkeelliseen osaan. Päässä sijaitsevat tuntosarvet, piste- ja verkkosilmät sekä ulkoiset suuosat.
Pistesilmillä hyönteinen aistii lähinnä valon voimakkuutta ja jopa tuhansista osasilmistä koostuva
verkkosilmä havainnoi liikkeen ja tuottaa kuvan. Keskiruumiissa on kolme jaoketta, joihin kuhunkin
kiinnittyy yleensä yksi pari jalkoja, jolloin jalkoja on yhteensä kuusi. Lisäksi keskiruumiin toisessa ja
kolmannessa jaokkeessa on usein siipiparit eli siipiä on yhteensä neljä. Siivet ovat yleensä vähintään
pitkittäissuuntaisesti suonikkaat ja etusiivet voivat olla kovat peitinsiivet. Tällöin kalvomaiset takasiivet
eli lennisiivet ovat levossa peitinsiipien alla suojassa.
Hyönteisten takaruumis on jalaton, siinä voi olla jopa 11 jaoketta ja hyönteisen lisääntymiselimet
sijaitsevat tavallisesti sen loppupäässä. Hyönteisen takaruumiin jaokkeiden selkäpuolen kovettuneita
osia kutsutaan selkäkilviksi ja vatsapuolen osia vatsakilviksi. Takaruumiin kärjessä on usein myös pari
perälisäkkeitä.
Hyönteisten tunnistamisessa tärkeimmät rakenteelliset lajituntomerkit riippuvat hyönteisryhmästä,
mutta useimmiten ne ovat siipien suonitus sekä lisääntymiselinten yksityiskohdat.
Hyönteisillä ei ole ruumiin sisällä luita, vaan kitinisoituneita rakenteita, joihin lihakset kiinnittyvät.
Hyönteisten hengittäminen tapahtuu maalla elävillä lajeilla joko hyönteisen ruumiin pinnan kautta tai
hengitysaukoista lähtevien ilmaputkien avulla. Vesielämään sopeutuneet hyönteiset hengittävät joko
kiduksilla, varastoimalla happea rakenteidensa sisään tai takaruumiin hengitysputken avulla.
Hyönteiset lisääntyvät pääasiassa suvullisesti, koiras- ja naarasyksilön parittelun kautta, jonka
lopputuloksena naaras tuottaa munia. Niiden munimiseen naarailla voi olla erikoistuneita
munanasettimia takaruumiissaan.
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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Meri Lähteenaro
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HYÖNTEISTEN ELINKIERROT

HYÖNTEISTEN TOUKKATYYPIT

OLEMATON MUODONVAIHDOS VÄHITTÄINEN MUODONVAIHDOS TÄYDELLINEN MUODONVAIHDOS
(AMETABOLIA)
(HEMIMETABOLIA)
(HOLOMETABOLIA)

ERUCIFORMI
SCARABAEIFORMI
ELATERIFORMI

VERMIFORMI

CAMPODEIFORMI

Täydellisen muodonvaihdoksen läpikäyvien hyönteisten toukat voidaan jakaa erilaisiin toukkatyyppeihin
niiden ulkomuodon perusteella. Toukkatyypin tunnistaminen auttaa rajaamaan, minkä lahkon toukka on
kyseessä.
Hyönteiset voivat kehittyä munasta aikuiseksi kolmella eri tavalla:
1.

Alkeellisimmilla lahkoilla muodonvaihdos on olematon (ametabolia). Siimahäntäisillä ja
kolmisukashäntäisillä munasta kuoriutuva ensimmäinen toukkavaihe muistuttaa ulkonäöltään
pienikokoista aikuista. Toukan luodessa nahkaansa se kasvaa ulkonäön suuremmin muuttumatta.
Aikuisena sille kehittyvät toimintakykyiset lisääntymiselimet. Siima- ja kolmisukahäntäisten lisäksi
alkuhyönteisillä (Entognatha) on olematon muodonvaihdos.

2. Vähittäisessä muodonvaihdoksessa (hemimetabolia) hyönteisten toukkavaihe eroaa ulkonäöltään
aikuisesta, vaikka saattaakin joskus muistuttaa sitä. Toukkavaiheelta puuttuvat siivet sekä
toimivat lisääntymiselimet. Toukan ulkonäkö voi muuttua nahanluontien välillä. Vähittäisessä
muodonmuutoksessa ei ole kotelovaihetta. Esimerkiksi suorasiipisillä, nivelkärsäisillä ja
sudenkorennoilla on vähittäinen muodonmuutos.
3. Täydellistä muodonvaihdosta (holometabolia) pidetään kehittyneimpien hyönteisten ominaisuutena.
Siihen kuuluu neljä kehitysvaihetta: muna, toukka, kotelo ja aikuinen. Toukka eroaa ulkonäöltään
ja elintavoiltaan aikuisesta huomattavasti. Viimeisen nahanluonnin jälkeen se koteloituu. Usein
kotelovaiheessa hyönteinen on liikuntakyvytön. Hyönteinen hajoaa osittain kotelon sisällä ja ikään
kuin rakentuu uudestaan. Muutoksen ollessa valmis aikuinen yksilö kuoriutuu kotelosta. Täydellisen
muodonmuutoksen käyvät läpi esimerkiksi perhoset, pistiäiset ja kovakuoriaiset.
Toukkavaiheiden määrä vähittäisen ja täydellisen muodonvaihdoksen läpikäyvissä hyönteisryhmissä
vaihtelee suuresti. Olemattomassa muodonvaihdoksessa myös aikuiset luovat nahkaansa.
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Eruciformi (perhostoukkamainen)
Eruciformi-toukat ovat lieriömäisiä. Niillä on kolme paria rintaraajoja (varsinaiset jalat) ja lisäksi
takaruumiissa vaihteleva määrä käsnäjalkoja. Pääkapseli on hyvin kehittynyt ja tuntosarvet ovat lyhyet.
Eruciformi-toukkia esiintyy perhosilla, sahapistiäisillä, kovakuoriaisilla ja kärsäkorennoilla.
Scarabaeiformi (turilasmainen)
Scarabaeiformi-toukat ovat usein kaartuneet C-kirjaimen muotoon. Niillä on kolme paria rintaraajoja
mutta ei ollenkaan käsnäjalkoja. Pääkapseli on hyvin kehittynyt. Scarabaeiformi-toukkia esiintyy
joissakin kovakuoriaisheimoissa, erityisesti turilasmaisilla (yläheimo Scarabaeoidea).
Campodeiformi (petomainen)
Campodeiformi-toukkien ruumis on hieman litistynyt ja pitkänomainen. Niiden tuntosarvet,
aistinkarvat ja jalat ovat hyvin kehittyneet. Campodeiformi-toukat ovat usein petoja ja niiden suuosat
osoittavat eteenpäin. Campodeiformi-toukkia esiintyy verkkosiipisillä, vesiperhosilla ja kovakuoriaisilla.
Elateriformi (seppämäinen)
Elateriformi-toukat ovat solakoita ja niiden ruumis on kovan kitiinikuoren peittämä. Jalat ovat lyhyet
ja ruumiinkarvoitus on vähäistä. Elateriformi-toukkia esiintyy vain kovakuoriaisilla, erityisesti sepillä
(heimo Elateridae).
Vermiformi (kärpästoukkamainen)
Vermiformi-toukat ovat pitkänomaisia ja jalattomia. Niiden pääkapseli saattaa olla hyvin kehittynyt
mutta osalta se puuttuu ja jäljellä on vain suuosat. Vermiformi-toukkia esiintyy kaksisiipisillä, pistiäisillä,
perhosilla, kovakuoriaisilla, suorasiipisillä ja kirpuilla.
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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INSECTA

Jani Järvi

Jani Järvi

HYÖNTEISTEN LUOKITTELU

LAJIMÄÄRÄT SUOMESSA

KUNTA

Eläinkunta 		

Animalia
JÄYTIÄISET 73

PISTIÄISET 7571

PÄÄJAKSO Niveljalkaiset 		

SUDENKORENNOT 63

Arthropoda
KAKSISIIPISET 7226

VERKKOSIIPISET 61
PÄIVÄNKORENNOT 56

ALAJAKSO Kuusijalkaiset 		

Hexapoda

KIRPUT 51
KOSKIKORENNOT 36

LUOKKA

Hyönteiset 		

SUORASIIPISET 34

Insecta

KIERRESIIPISET 9

LAHKO

Perhoset 		

TORAKAT 8

KOVAKUORIAISET 3831

Lepidoptera

KÄRSÄKORENNOT 7
PERHOSET 2611

HEIMO

Täpläperhoset

Nymphalidae
NIVELKÄRSÄISET 1617

SUKU		

			Nymphalis

LAJI					antiopa

Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)
Suruvaippa

Eliöiden luokittelussa taksonien nimet ovat pääasiassa yksiosaisia, mutta lajin tieteellinen nimi
koostuu kahdesta osasta. Esimerkiksi suruvaipan nimi on Nymphalis antiopa, jossa Nymphalis
tarkoittaa sukua ja antiopa lajimäärettä. Mikäli lajimääreeksi vaihdetaan xanthomelas, puhutaankin jo
toisesta Nymphalis-suvun lajista, isonokkosperhosesta. Tieteellisissä nimissä suku kirjoitetaan isolla
alkukirjaimella ja lajinimi pienellä, ja lisäksi kumpikin kursivoidaan, mutta kursiivia käytetään vain
suku- ja lajitasoilla.
Ylle kuvattu esimerkki suruvaipan luokittelusta voidaan toteuttaa mille tahansa tieteellisesti kuvatulle
eliölle, jonka systematiikka ja taksonomia, eli sukulaisuussuhdeluokittelu, tunnetaan. Esimerkiksi
ihminen (Homo sapiens) kuuluu ihmisten Homo-suvun, isoihmisapinoiden Hominidae-heimon ja
kädellisten Primates-lahkon kautta lopulta eläinkunta Animaliaan. Kuulumme siis samaan kuntaan
kuin suruvaippakin, eli olemme sukulaisia – vaikkakin hyvin kaukaisia.
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI

TÄIT JA VÄIVEET 303

KOLMISUKAHÄNTÄISET 4

VESIPERHOSET 218

PIHTIHÄNTÄISET 3

RIPSIÄISET 145

SIIMAHÄNTÄISET 2
KÄÄRMEKORENNOT 3

Hyönteiset, kuten muutkin eliöt, luokitellaan biologiassa erilaisiin yksiköihin, taksoneihin, niiden
ominaisuuksien ja DNA-tuntomerkkien avulla. Tämä taksonominen luokittelu on hierarkkinen
järjestelmä, joka kertoo lajien välisistä sukulaisuussuhteista. Laji toimii tieteellisen luokittelun
perusyksikkönä. Luokitteluketjua seuraamalla on mahdollista ymmärtää, miten irrallisilta tuntuvat lajit
ovat yhteydessä kehityshistoriansa kautta toisiinsa.
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Suomen Lajitietokeskuksen lajiluettelossa oli vuonna 2019 reilut 40 000 eliölajia, joista hyönteisiä on
noin 24 000. Lähes 60 % Suomen tunnetuista lajeista kuuluu siis hyönteisten luokkaan! Hyönteisten
jälkeen seuraavaksi suurimmat eliöryhmät ovat putkilokasvit, kotelosienet ja kantasienet. Jos Suomen
eliölajit suhteuttaisi esimerkiksi 30 oppilaan ryhmään, niin ryhmässä peräti 18 henkeä edustaisi
hyönteisiä, 6 erilaisia sieniä, 2 kasveja ja 3 henkeä moninaisia pikkuryhmiä nivelmadoista nilviäisiin.
Vain 1 oppilas edustaisi selkärankaisia, johon me ihmisetkin nisäkkäinä lintujen ja kalojen ynnä
muiden ohella kuulumme. Tällöinkin suhdeluku olisi pyöristetty yhteen kokonaiseen henkeen meidän
selkärankaisten hyväksemme muiden ryhmien kustannuksella.
Maailmanlaajuisesti eliöitä tunnetaan tällä hetkellä 1,9 miljoonaa, mutta arvioiden mukaan
maapallon lajien todellinen lukumäärä on useita miljoonia, ellei jopa kymmeniä tai satoja miljoonia.
Maapallonkin mittakaavassa hyönteiset muodostavat tunnetuista lajeista kaikista suurimman
ryhmän. Tämänhetkisten arvioiden mukaan maailmassa esiintyy jopa 5-10 miljoonaa hyönteislajia.
Lajimäärältään suurimmat lahkot ovat pistiäiset, kaksisiipiset ja kovakuoriaiset, ja arvioiden mukaan
juuri tässä järjestyksessä, vaikka tällä hetkellä kovakuoriaisia tunnetaankin eniten.
Suomessa suurin hyönteislahko on pistiäiset. Sen jälkeen tulevat kaksisiipiset, kovakuoriaiset,
perhoset ja nivelkärsäiset ja lopuksi pikkulahkot. Pistiäisten tai kaksisiipisten, eli kärpästen ja sääskien,
suurta määrää ei ehkä ensimmäisenä tule ajatelleeksi, sillä esimerkiksi huomiota herättävät ja
hyönteisiksi suhteellisen suurikokoiset perhoset korostuvat usein muiden lahkojen yli.
Lajimääristä puhuttaessa on syytä muistaa, että luvut kertovat vain tunnetuista lajeista. Suurin osa
maapallon lajeista, erityisesti hyönteisistä, on tieteelle vielä tuntemattomia ja lukumäärät kasvavat
tutkimusten myötä vuosittain. Suomestakin kuvataan tieteelle jatkuvasti uusia hyönteislajeja.
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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HYÖNTEISTEN MERKITYS

OPPAAN KÄYTTÖ

Pienestä koostaan huolimatta hyönteisten merkitys maapallolla on valtava. Ne saalistavat ja ovat itse
saalista monille muille eliöille, pölyttävät kasveja, muokkaavat maaperää ja kierrättävät ravinteita.

Tämä opas toimii apuna hyönteisten määrittämisessä lahkotasolle. Opas on tuotettu niin,
että kuka tahansa oppaan pariin päätyvä voi käyttää tunnistuskuvia ja -tekstejä apuna omien
hyönteishavaintojensa selvittämisessä. Opas kattaa kaikki Suomen hyönteislahkot ja maailman
hyönteislahkoistakin valtaosan, joten opas soveltuu myös ulkomaisten hyönteishavaintojen
tunnistamiseen.

Sen lisäksi, että hyönteiset ovat välttämätön osa toimivaa luontoa, on niiden merkitys ihmiselle
äärimmäisen suuri. Hyönteiset tuottavat toiminnallaan tärkeitä palveluita, joita ilman ihminen ei
kykenisi maapallolla elämään. Tällaisia luonnon ihmiselle tuottamia
palveluita kutsutaan ekosysteemipalveluiksi.
Hyönteisten ihmiselle tarjoamia palveluita:
Pölytys
Lähes 90 % maapallon kukkakasveista ja noin 75 % ihmisten
viljelemistä ravintokasveista on riippuvaisia pölyttäjistä, jotka
ovat pääasiassa hyönteisiä. Ilman kukasta kukkaan kulkevia
pölyttäjiä kasvit eivät tuota satoa. Osa kasveista kykenee
lisääntymään ilman pölyttäjääkin, mutta hyönteispölytys on
niille hyödyllistä. Pölytyksen kautta sadot paranevat: marjat
suurenevat ja siementen öljypitoisuus kasvaa.
Aineiden hajotus ja kierrätys
Pilkkomalla eläinten ja kasvien jäännöksiä pieniksi paloiksi
hyönteiset mahdollistavat maaperän sienten ja mikrobien
toiminnan, ja siten aineiden kierron. Hajotustoiminnan avulla
maaperä pysyy hedelmällisenä, eikä maa peity eläinten lantaan
ja raatoihin.

Opettajille materiaalia – alakouluista lukioon
Opas soveltuu monenlaiseen opetuskäyttöön. Ensinnäkin, oppaan kuvia voi
sinällään käyttää opetuksen tukena. Esimerkkilajien kuvat on mahdollista
löytää lahkon tai alalahkon nimellä hakemalla ja ladata Suomen Lajitietokeskuksen laji.fi-sivustolta,
jonne ne on tallennettu suurikokoisina. Esimerkiksi hohtomaamehiläisen (pistiäisten lahko) kuvaa
zoomailemalla, on hyönteisestä helppo havainnoida sen karvoihin kertynyttä siitepölyä, joten kuvaa
voi käyttää tukena pölytyksestä puhuttaessa.
Mesipistiäiset, kuten mehiläiset ja
kimalaiset, ovat yksiä tärkeimmistä
pölyttäjistä. Kuvassa peltokimalainen
puna-apilalla.

Biologinen torjunta
Saalistamalla ja loisimalla viljelykasvien tuholaisia hyönteiset pitävät niiden kannat kurissa. Ihmiset
voivat maanviljelyssä hyödyntää luontaisia peto-saalis-suhteita.
Tuotteita ja raaka-aineita
Hunaja ja silkki ovat hyönteisperäisiä erittäin tunnettuja monikäyttöisiä tuotteita. Niiden lisäksi
elintarvikkeista ja kosmetiikasta voi löytää esimerkiksi sellakkaa (E904), mehiläisvahaa (E901)
ja väriaineita (karmiininpunainen E120), jotka ovat hyönteisten tuottamia. Lisäksi hyönteisiä
käytetään ruoka-aineena ja lääkinnässä. Ravintoverkkoja pitkin ne vaikuttavat myös ihmisen
saatavilla olevaan muuhun eläinperäiseen ravintoon.
Välineitä tutkimukseen
Biojäteastioista tuttu banaanikärpänen (Drosophila melanogaster) on genetiikan mallieläin, joka
on tuottanut tutkijoilleen Nobelin palkintoja. Sieniä viljelevistä lehdenleikkaajamuurahaisista
ja muovia syövistä kovakuoriaisten sekä perhosten toukista voi löytyä ratkaisuja taistelussa
antibioottiresistenttejä bakteereja vastaan ja muovisaasteongelmiin.
Hyönteiskato on aihe, joka on noussut viime vuosina huomiota herättävien tutkimustulosten myötä
suureksi huolenaiheeksi. Hyönteisten väheneminen, maailman muun luonnon monimuotoisuuden
ohella, on erittäin vakava ongelma hyönteisten merkittävän roolin vuoksi. Vaikka maailmanlaajuisesta
hyönteiskadosta puhuminen on haastavaa pitkäaikaisen seurantatiedon puutteen vuoksi, ovat merkit
erittäin huolestuttavia. Selvää on, että ihminen ei selviäisi ilman hyönteisiä, minkä vuoksi niiden
huomioiminen luonnonsuojelussa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on tärkeää.
10
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Hyönteisten määrittäminen vaatii usein pienien yksityiskohtien vertailua, joten
mikroskooppi tai suurennuslasi ovat hyviä apuvälineitä tässä työssä. Elävästä
hyönteisestä otettu tarkka digikuva soveltuu myös hyvin tunnistusmateriaaliksi.
Kuvaa suurentamalla saa näkyviin pienet yksityiskohdat tunnistamista varten.

Lajitietokeskuksesta löytyy monipuolisesti kuvia ja tietoa Suomen lajistosta ja materiaalia kertyy
portaaliin jatkuvasti lisää. Kuvat on pääsääntöisesti lisensoitu, niin että kaikki muu paitsi kaupallinen
käyttö on sallittua. Oppaassa esitetyt lahkojen elintapatiedot löytyvät Lajitietokeskuksesta
laajemmassa muodossa.
Toiseksi, opasta voi käyttää koulun biologian opetuksessa oppi- ja tehtävämateriaalina. Oppaan
avulla on mahdollista tutustua eliöiden luokitteluun sekä pohtia hyönteisten muodonmuutosta, niiden
asemaa ravintoverkoissa ja yleisesti luonnon monimuotoisuutta sekä sen merkitystä.
Esimerkkikäyttökohteita opetukseen liittyen:
•
•
•

Ala- ja yläkouluissa opas voi toimia opettajan apuna maastoretkillä eliöiden tunnistamisessa
Yläkouluissa opasta voi käyttää eliökokoelman koostamisen tukena
Lukioissa oppaan avulla voi toteuttaa maastossa pienimuotoisen kokeellisen tutkimuksen 		
esimerkiksi vertailemalla eri elinympäristöjen hyönteislajistoa lahkotasoisesti haavinta- tai 		
kuoppapyydyspyynnin avulla

Yhdistä hyönteisopas ja vierailu kasvitieteellisessä puutarhassa
Luomuksen Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteelliset puutarhat tarjoavat kevät- ja kesäaikaan
loistavan mahdollisuuden yhdistää hyönteisten ja kasvien tutkiminen. Erilaisia kukkivia kasveja
tarkastellessa voi pohtia esimerkiksi, mitkä kaikki hyönteislahkot toimivat pölyttäjinä ja miten erilaiset
kukat palvelevat erilaisia pölyttäjiä ja niiden erilaistuneita rakenteita.
Kaisaniemen puutarhassa on myös mahdollista tutustua hyönteisten ja kasvien yhteiskehitykseen.
Puutarhan evoluutiopuun, eli putkilokasvien sukulaisuussuhteita esittelevän systemaattisen osaston,
tyveltä löytyy opastaulu, jossa esitellään hyönteisten ja kasvien yhteistä kehityshistoriaa. Taulusta voit
esimerkiksi tarkastella, mitkä hyönteislahkot ovat runsastuneet kukkakasvien kehittymisen myötä.
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Meri Lähteenaro

MÄÄRITYSKAAVA
LAHKOTASOLLE

		
Valkoisen jauheen peittämiä, hyvin pieniä. Siivet levossa vaakasuoraan.
			→ NIVELKÄRSÄISET (Jauhiaiset) s. 32
			Valkoisen jauheen peittämiä, hyvin pieniä. Siivet levossa kattomaisesti.

Tämän kaavan avulla voi määrittää Suomessa esiintyvät aikuiset hyönteiset lahkolleen, poikkeavimpia
lajeja lukuunottamatta. Kaavassa on mukana myös alkuhyönteiset. Hyönteislahkot, joista on sekä
siivettömiä että siivellisiä lajeja, löytyvät kaavasta molempia reittejä seuraamalla. Aloita kohdasta yksi ja
siirry aina sen kohdan osoittamaan numeroon, johon hyönteisen tuntomerkit sopivat.

			→ VERKKOSIIPISET (Vahakorennot) s. 42

Kaava on muokattu Euroopan hyönteisoppaan (Chinery 1986) määrityskaavasta.

9. 			
Pään etusosa kärsämäinen, siivet samanmuotoiset. Koiraiden peräpää 			
			skorpionimaisesti koholla.
			→ KÄRSÄKORENNOT s. 49

1.

Siivellinen (Huom. Kovakuoriaisilla etusiivet muuntuneet koviksi peitinsiiviksi) → 2
Siivet puuttuvat tai surkastuneet → 14

2.

Kaikki siivet kalvomaisen läpikuultavat → 3
Etusiivet osin tai kokonaan kovat tai nahkamaiset → 11

3.

Yksi siipipari → 4
Kaksi siipiparia → 5

4. 			
Heinäsirkkamainen, etuselkä jatkuu takaruumiin yli.
			→ SUORASIIPISET (okasirkat) s. 28
			
Takaruumiissa 2-3 pitkää peräsukasta, lyhyet tuntosarvet, siivet levossa sivuilla. 		
			→ PÄIVÄNKORENNOT (osa heimoista) s. 25
			
Isot viuhkamaiset takasiivet, etusiivet surkastuneet nuijamaisiksi.
			→ KIERRESIIPISET (koiraat) s. 43
			
Normaalit etusiivet, takasiivet surkastuneet nuijamaisiksi.
			→ KAKSISIIPISET s. 50
5. 			
Siivet sulkamaiset, hyvin pieniä.
			→ RIPSIÄISET s. 31
			Siivet eivät sulkamaiset → 6
6.

Siivet ainakin osin karvaiset tai suomuiset → 7
Siivet paljaat → 8

7. 			 Siivet suomuiset, tavallisesti pitkä imukärsä.
			→ PERHOSET s. 47
			

Siivet karvaiset, usein harmahtavat, levossa kattolaskoisesti, takasiivet leveämmät,
			ei imukärsää.
			→ VESIPERHOSET s. 46
12
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8.

Siivissä runsaasti poikkisuonia (verkkomaiset) → 9
Siivissä vähän poikkisuonia → 10

			
Takasiivet usein leveämmät kuin etusiivet. Takaruumiin kärjessä usein 2 lyhyttä 		
			
perälisäkettä. Siivet levossa vaakasuorassa ruumiin päällä tai kiertyneenä sen 		
			ympäri.
			→ KOSKIKORENNOT s. 27
			
Takaruumiissa 2-3 pitkää perälisäkettä. Takasiivet etusiipiä pienemmät.
			→ PÄIVÄNKORENNOT (useimmat heimot) s. 25
			Lyhyet tuntosarvet, suuret silmät. Ruumis vähintään 25 mm pitkä. Siivet eivät 		
			
			
koskaan kattomaisesti ruumiin päällä.
			→ SUDENKORENNOT s. 23

Tuntosarvet pitkähköt. Siivet levossa kattomaisesti ruumiin päällä.
			
			→ VERKKOSIIPISET s. 42
			
Kaikissa siivissä siipitäplät, levossa laskeutuvat kattomaisesti. Ruumis pitkulainen
			ja kaula pitkä.
			→ KÄÄRMEKORENNOT s. 40
			
Takasiivet tyvestä leveät, pää leveä ja kulmikas, ruumis tumma.
			→ KAISLAKORENNOT s. 41
10. 			
Pieniä, tuntosarvet verrattaen pitkät. Siivet levossa kattomaisesti, karvaiset 		
			siipisuonet.
			→ JÄYTIÄISET s. 35
			
Hyvin pieniä, päässä neulamainen imukärsä. Siivet yleensä levossa kattomaisesti.		
			Tuntosarvet pitkät.
			 → NIVELKÄRSÄISET (Kirvansukuiset) s. 34
			
Vaihtelevan kokoisia. Takasiivet selvästi etusiipiä pienemmät, kiinni toisissaan 		
			
mikroskooppisilla koukuilla. Siivet eivät koskaan kattomaisesti. Usein ruumiissa 		
			selkeä vyötärö.
			 → PISTIÄISET s. 38
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11 .

Etusiivissä ei näykyvää suonitusta, kohtaavat keskellä peittämättä toisiaan → 12
Etusiivissä näkyvä suonitus, joko peittävät levossa toisiaan tai kattomaisesti → 13

			
			

Litteitä, leveä etuselkä peittää melkein pään, 2 lyhyttä perälisäkettä, jalat piikkiset.
→ TORAKAT s. 30

12.			 Lyhyet neliömäiset etusiivet, takaruumiiin kärjessä pihtimäiset lisäkkeet.
			→ PIHTIHÄNTÄISET s. 26

			Kärsämäinen alaspäin pidentynyt pää, siipien jäänteet näkyvissä.
			
→ KÄRSÄKORENNOT s. 49

			
Etusiivet peittävät yleensä takaruumiin (joskus lyhyet). Ei pihtimäisiä perälisäkkeitä.
			→ KOVAKUORIAISET s. 44

			Suomullisia tai karvaisia, siipien jäänteet näkyvissä.
			
→ PERHOSET (eräät naaraat) s. 47

13.			
			

			Ruumiissa selvä vyötärö, jossa usein solmumaisia jaokkeita. Tuntosarvet usein 		
			polvitaitteiset.
			→ PISTIÄISET (esim. muurahaiset) s. 38

Etusiivissä kalvomainen kärki, siivet levossa vaakatasossa. Päässä imukärsä.
→ NIVELKÄRSÄISET (Luteet) s. 33

			
Vaihtelevan kokoisia, päässä imukärsä. Siivet levossa kattomaisesti.
			Tuntosarvet lyhyet.
			 → NIVELKÄRSÄISET (Kaskaat) s. 34
			
Liereä ruumis, siivet levossa sen ympärillä kattomaisesti. Takajalat voimakkaat 		
			hyppyjalat.
			→ SUORASIIPISET s. 28
			
Kaikki raajat pitkät ja piikikkäät, siivet levossa litteänä ruumin päällä. Leveä etuselkä.
			→TORAKAT s. 30
		
14.
Ruumiin takakärjessä pitkät perälisäkkeet → 15
Ruumin takakärjen perälisäkkeet lyhyet tai puuttuvat → 16
15.			 Kaksi perälisäkkettä, pieniä maaperähyönteisiä
			→ KAKSISUKAHÄNTÄISET s. 19
			
			Kolme perälisäkettä, leukarihmat 5-jaokkeiset
			
→ KOLMISUKAHÄNTÄISET s. 22

Nisäkkäiden ja lintujen ulkoloisia
			
Ruumis litteä sivusuunnassa. Hyppiviä, voimakkaat takajalat. Nisäkkäiden ja 		
			lintujen ulkoloisia
			→ KIRPUT s. 48
			
Ruumis litteä vaakasuunnassa. Pää osittain keskiruumiin sisällä. Tuntosarvet 		
			
urissa, raajoissa tarttumakynnet. Pudottaa siivet isännän löydyttyä.
			→ KAKSISIIPISET (eräät heimot) s. 50
			
Ruumis litteä vaakasuunnassa. Pää osittain keskiruumiin sisällä. Tuntosarvet 		
			pitkähköt.
			→ NIVELKÄRSÄISET (eräät heimot) s. 32
			
			
Ruumis litteä vaakasuunnassa. Pää vapaa ja keskiruumiin levyinen tai leveämpi.
			→ VÄIVEET s. 37
			
Ruumis litteä vaakasuunnassa. Pää vapaa ja keskiruumista kapeampi.
			→ TÄIT s. 37

			Kolme perälisäkettä, leukarihmat 7-jaokkeiset
			
→ SIIMAHÄNTÄISET s. 21
16.			 Ruumis alle 2 mm, vaalean pigmentittömiä ja tuntosarvettomia. Siivettömiä.
			
→ ESIHYÖNTEISET s. 17
					
			Pieniä ja hyppiviä, hyppyhanko ruumiin takapäässä. Siivettömiä.
			
→ HYPPYHÄNTÄISET s. 18
			Pieniä päärynänmuotoisia hyönteisiä. Pää ruumista paljon kapempi ja siinä 		
			kapea imukärsä.
			
→ NIVELKÄRSÄISET (Kirvansukuiset) s. 34
			Pieniä ja litteähköjä, leveä pää. Tuntosarvet pitkät. Takareidet usein 			
			paksuuntuneet.
			
→ JÄYTIÄISET s. 35		
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ENTOGNATHA

ENTOGNATHA

PROTURA

ALKUHYÖNTEISET

ESIHYÖNTEISET
TREVFOTINGAR
CONEHEADS

Nilkat 1-jaokkeisia ja
päättyvät yhteen kynteen

Siivettömiä
Keskiruumis eriytyy
heikosti takaruumiista

Tuntosarvettomia
Silmättömiä

Väritykseltään vaalean
pigmentittömiä

Suuosat pistävät ja
paljolti pään sisällä
näkymättömissä

Pää kartiomainen

Alkuhyönteiset ovat hyvin pienikokoisia niveljalkaisia, jotka pääasiassa esiintyvät maaperässä, karikkeessa
tai maanpinnan tuntumassa kosteissa olosuhteissa. Ne käyttävät ravinnokseen lähinnä lahoavaa
kasviainesta, sienirihmastoja ja -itiöitä sekä leviä, mutta petojakin ryhmässä esiintyy. Alkuhyönteiset ovat
kehittyneet ennen varsinaisia hyönteisiä (Insecta) ja muodostavat niiden lähisukulaisryhmän.
Alkuhyönteisten ruumis on kolmiosainen: siihen kuuluu pää, keskiruumis ja takaruumis. Päässä on yksi pari
melko yksinkertaisia ja erikoistumattomia tuntosarvia, jotka voivat puuttua. Silmättömyys on yleistä: jos
silmiä on, ne ovat yleensä vain pistesilmärykelmiä. Suuosia on kolme paria ja ne sijaitsevat suurimmaksi
osaksi näkymättömissä pään sisällä, toisin kuin hyönteisillä (Insecta), joilla ne ovat näkyvissä. Suuosat ovat
joko pistävät-imevät tai purevat. Keskiruumiissa on kolme jaoketta, joissa kussakin on yksi pari raajoja eli
jalkoja. Keski- ja takaruumis saattavat eriytyä vain heikosti. Alkuhyönteiset ovat primäärisesti siivettömiä,
eli niillä ei ole missään kehityksensä vaiheessa ollut siipiä. Tämä on suuosien eroavaisuuksien lisäksi yksi
tärkeä ero alkuhyönteisten ja hyönteisten luokkien välillä.
Suurin osa Suomessa esiintyvistä alkuhyönteisistä on hyppyhäntäisiä (Collembola), kuten yllä olevassa
kuvassa.
Alkuhyönteisillä on kaikilla olematon muodonvaihdos: munasta kuoriutuva toukka muistuttaa heti aikuista.
Suomesta ja maailmalta tunnetaan 3 alkuhyönteislahkoa, jotka esitellään seuraavilla sivuilla.

Ensimmäinen raajapari
pidentynyt; hoitaa
tuntosarvien tehtävää

Protura sp. (Silvestri, 1907)
määrittämätön esihyönteislaji
Helsingin mlk., Kaivoksela, 1.7.1966
A. Valpas leg.

Mikroskooppisen pieniä,
ruumis < 2 mm

Ei peräsukasia

0,1 mm

•
•
•

•
•
•

Maaperässä, sammaleissa ja lehtikarikkeessa
Ravintona sienirihmat ja lahoavat kasvinosat
Anamorfoosi (= takaruumiin jaokkeiden
lukumäärä lisääntyminen iän myötä) on
ominaista
Huonosti tunnettu ryhmä
Ei muodonvaihdosta
3 lajia Suomessa

LAHKOJEN TÄRKEIMMÄT
TUNTOMERKIT ON MERKITTY
KUVIIN KELTAISELLA

16

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI

17

ENTOGNATHA

ENTOGNATHA

COLLEMBOLA

DIPLURA

HYPPYHÄNTÄISET
HOPPSTJÄRTAR
SPRINGTAILS

KAKSISUKAHÄNTÄISET
LARVBORSTSVANSAR
TWO-PRONGED BRISTLETAILS
Lieriömäisiä tai pallomaisia, hyvin
pieniä; ruumis useimmiten < 5mm

Verkkosilmät puuttuvat; usein
ryhmä pistesilmiä (kuten tällä)
tai silmättömiä

Ruumis usein karvainen
tai suomupeitteinen,
väritykseltään monesti
rusehtavan tai harmahtavan
kirjava, joskus värittömiä

Tuntosarvet pitkät, suhteellisen
tukevat ja monijaokkeiset
Hyvin pieniä,
ruumis < 5 mm

Siivettömiä

Parilliset perälisäkkeet

Silmättömiä
Suuosat tavallisesti
purevat ja paljolti
pään sisällä
näkymättömissä
Takaruumiin
1. jaokkeessa
vatsaputki

Tuntosarvet 4-6-jaokkeiset
ja voivat olla ruumiin kokoon
nähden hyvin pitkät
Entomobryidae sp. Schäffer, 1896
määrittämätön hyppyhäntäislaji
Mäntsälä, Sälinkää, 15.9.2018
Jani Järvi leg.

•
•

•
•
•
•
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Takaruumiin 4. jaokkeessa
tavallisesti kaksihaarainen
hyppyhanko, joka
lepoasennossa taittuneena
vatsapuolelle 3. jaokkeen
kiinnityshakaseen

1 mm

•
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Suuosat purevat ja
paljolti pään sisällä
näkymättömissä

Kosteissa paikoissa: karikkeessa, komposteissa,
puiden kaarnan alla, sienien heltoissa,
vedenpinnalla ja jotkin maaperässä
Joitakin lajeja tavataan talviaikaan hangella
Ravintona lahoava ja joskus elävä kasviaines,
sienirihmat ja levät, muutamat petoja; jotkin
kasvituholaisia
Kyky hyppiä takaruumiin hyppyhangon avulla
pitkiä loikkia
Tärkeitä maan orgaanisen aineksen hajottajia
Ei muodonvaihdosta
Suomesta tunnetaan 244 lajia

Nilkat 1-jaokkeisia

Keskiruumis suunnilleen yhtä
leveä kuin takaruumis, erottuu
takaruumiista vain heikosti

Campodea plusiochaeta (Silvestri, 1912)
marraskaksisukahäntäinen
Helsinki, Viikki, 9.10.1986
Pekka Vilkamaa leg.

Väritykseltään vaalean
pigmentittömiä

1 mm

•
•
•
•
•

Kosteissa paikoissa maaperässä, irtonaisen
puunkuoren ja kivien alla
Ravintona lahoava kasviaines ja sienirihmastot,
jotkin ulkomaiset lajit petoja
Huonosti tunnettu ryhmä
Ei muodonvaihdosta
1 laji Suomessa: marraskaksisukahäntäinen,
Campodea plusiochaeta
• Elää Etelä-Suomen lehdoissa ja rehevien 		
paikkojen maaperässä
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INSECTA

INSECTA

ARCHAEOGNATHA

HYÖNTEISET

SIIMAHÄNTÄISET
HOPPBORSTSVANSAR
JUMPING BRISTLETAILS

Isot, eteenpäin osoittavat
verkkosilmät, jotka
koskettavat toisiaan
(eivät näy kuvassa)

Hyönteiset on maailman ja Suomen runsaslajisin eliöryhmä. Niitä tavataan kaikenlaisista elinympäristöistä
ja ne asuttavat niin maata, ilmaa kuin vettä. Merivedessä hyönteiset ovat kuitenkin harvinaisia. Hyönteiset
käyttävät ravinnokseen lähes kaikkea mahdollista: kuolleita ja eläviä kasveja, sieniä ja eläimiä sekä
esimerkiksi ulosteita, höyheniä ja verta. Merkittävä osa hyönteisistä on loisia.
Yleisesti ottaen hyönteiset ovat olomuodoiltaan ja elintavoiltaan valtavan vaihteleva ryhmä. Hyönteisten
kokokin vaihtelee mikroskooppisen pienistä, alle 0,2 millimetrin mittaisista yksilöistä useiden kymmenien
senttimetrien pituisiin.
Hyönteisten ruumis on kolmiosainen: siihen kuuluu pää (cephalon), keskiruumis (thorax) ja takaruumis
(abdomen). Päässä on pari erittäin vaihtelevan muotoisia tuntosarvia, jotka harvoin puuttuvat. Silmät
ovat useimmiten pyöreät verkkosilmät, mutta joillakin on vain pistesilmiä ja jotkin ovat silmättömiä
aina tai tietyissä elinkierron vaiheissa. Verkkosilmien lisäksi hyönteisillä on usein pistesilmiä, joita on
tavallisesti kolme. Suuosia on kolme paria ja ne ovat mukautuneet monenlaisiin ravinnonottotapoihin.
Ne voivat olla purevat, purevat-imevät, pistävät-imevät tai nuolevat. Joillakin suuosat ovat surkastuneet
ja toimimattomat tietyissä elinkierron vaiheissa. Suuosat ovat ulkoiset ja selvästi näkyvissä, toisin kuin
alkuhyönteisillä (Entognatha).
Keskiruumiissa on kolme jaoketta (pro-, meso- ja metathorax), joissa kussakin on yksi pari raajoja eli
jalkoja. Joskus jalat voivat puuttua tietyissä elinkierron vaiheissa. Jalkojen lisäksi keskiruumiissa on
tavallisesti täysikasvuisilla yksilöillä kaksi paria siipiä, jotka kiinnittyvät toiseen ja kolmanteen jaokkeeseen.
Joskus toinen siipipari tai molemmat voivat olla surkastuneita tai ne puuttuvat kokonaan. Siivettömyys
voi olla primääristä tai sekundaarista, eli kehityslinjalla ei ole missään vaiheessa ollut siipiä tai ne ovat
jossakin vaiheessa niiden kehittymisen jälkeen hävinneet. Takaruumiissa ei ole jalkoja, mutta raajasyntyisiä
lisäkkeitä voi esiintyä erityisesti toukkavaiheissa.
Hyönteisillä muodonvaihdos voi olla mitä tahansa tyyppiä: olematon, vähittäinen tai täydellinen. Suurin
osa hyönteisistä kuuluu kuitenkin lahkoihin, joilla on täydellinen muodonvaihdos.
Suomesta tunnetaan 23 hyönteislahkoa, jotka esitellään seuraavilla sivuilla. Lisäksi esitellään 15 alalahkoa
osista lahkoista. Maailmalta hyönteislahkoja tunnetaan yhteensä määritelmistä riippuen 28-30 kpl.
Esittelyjen yhteydessä on hyvä muistaa, että kunkin hyönteislahkon sisältämät muut lajit poikkeavat
ulkonäöltään joskus huomattavasti lahkon edustajaksi valitusta esimerkkilajista.
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Tuntosarvet pitkät,
monijaokkeiset ja
rihmamaiset
Pitkulaisia ja lieriömäisiä, ruumis
taaksepäin kapeneva

Purevat suuosat, jotka
osoittavat alaspäin; pitkät,
Keskiruumis kyttyräinen
7-jaokkeiset, erottuvat
ja kohonnut
leukarihmat

Takaruumiin kärjessä
kolme pitkää
perälisäkettä, joista
keskimmäinen muita
pidempi, ja jotka
hienokarvaisia

Takaruumiin alapinnalla
liikkumisessa avustavia
ulokkeita (eivät näy
kuvassa)

Siivettömiä

Dilta hibernica (Carpenter, 1907)
kivikkosiimahäntä
Korppoo, 22.8.1943
Wegelius leg.

Ruumis suomujen peittämä
ja usein metallinkiiltoinen,
väritykseltään kirjava

Jalkojen lonkat suuret
(jalat eivät näy kuvassa)

1 mm

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kosteilla paikoilla: metsien karikkeessa, irtonaisen
kaarnan ja kivien alla, rantojen kivikoissa ja
rannoille ajautuneen kasviaineksen seassa
Ravintona lahoava kasviaines, levät, jäkälät ja
sammalet
Usein yöaktiivisia ja piilottelevia
Liikkuvat vilkkaasti, hyppivät jopa n. 10 cm matkoja
Pystyvät kävelemään ylösalaisin
Sukukypsyteen jopa 2 vuotta
Luovat nahkansa vielä aikuisena
→ harvinaista hyönteisille
Ei muodonvaihdosta
Suomesta tunnetaan 2 lajia:
• Kivikkosiimahäntä (Dilta hibernica) ja
rannikkosiimahäntä (Petrobius brevistylis)

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI

21

INSECTA

INSECTA

ZYGENTOMA

ODONATA

KOLMISUKAHÄNTÄISET
SILVERBORSTSVANSAR
SILVERFISH

Tuntosarvet pitkät,
monijaokkeiset ja
rihmamaiset

SUDENKORENNOT
TROLLSLÄNDOR
DRAGONFLIES & DAMSELFLIES

Ruumis suomujen peittämä ja
usein metallinkiiltoinen

Takaruumiin alapinnalla
usein liikkumisessa
avustavia ulokkeita
(eivät näy kuvassa)

Pitkulaisia ja suhteellisen litteitä,
ruumis taaksepäin kapeneva

Leukarihmat
5-jaokkeiset,
erottuvan pitkät

Suuosat purevat ja voimakkaat, usein
hampaiset (eivät näy kuvassa)

Pää liikkuvainen
ja iso

Erittäin suuret
verkkosilmät

Hyvin pienet sukasmaiset tuntosarvet
Kolme
pistesilmää

Suuosat purevat ja
osoittavat alaspäin

Verkkosilmät surkastuneet ja
hyvin pienet tai silmättömiä;
pistesilmiä 0–3

Jalkojen
lonkat
suuret

Keskiruumis
takaruumista
leveämpi

Lepisma saccharina Linnaeus, 1758
sokeritoukka
Helsinki, Etu-Töölö, 22.10.2018
Jani Järvi leg.

Siivettömiä

5 mm

•
•
•

•

•
•

Kaikenlaisissa maaelinympäristöissä, Suomessa
esiintyvät lajit pääasiassa ihmisen harmittomia
seuralaisia sisätiloissa
Ravintona orgaaniset jätteet, levät, sienirihmat ja
homeet
Voivat syödä eläin- ja kasviperäisiä materiaaleja,
mutta aiheuttavat harvoin huomattavaa vahinkoa
Ovat usein yöaktiivisia
Luovat nahkansa vielä aikuisena
→ harvinaista hyönteisille
→ voivat elää ilmeisesti jopa 7-vuotiaiksi
Ei muodonvaihdosta
Suomesta tunnetaan 4 lajia
• Sokeritoukka (Lepisma saccharina) ja
paperitoukka (Ctenolepisma longicaudata)
yleisiä lajeja

Jalat usein piikikkäät
ja vahvakyntiset

Kaksi paria siipiä; siivet suuret,
kalvomaiset, suhteellisen samankokoiset ja tiheään verkkosuoniset

Aeshna juncea Linnaeus, 1758
siniukonkorento
Espoo, Pikku Sorlampi, 22.9.1995
Anders Albrecht leg.

•

Paperitoukan (kuvassa) erottaa
sokeritoukasta esimerkiksi pidempien
tuntosarvien ja perälisäkkeiden, sekä
”naaman” karvaisuuden avulla.

Takaruumiin kärjessä
kolme pitkää perälisäkettä,
joista keskimmäinen
muita pidempi, ja jotka
hienokarvaisia

Siipien etureunassa lähellä
kärkeä usein tumma siipitäplä

Takaruumis pitkä ja
suhteellisen hoikka

Kummallakin sukupuolella
peräpäässä parilliset
perälisäkkeet; koirailla ylempien
perälisäkkeiden lisäksi alemmat

10 mm

•

•

Sudenkorentojen tyyppillinen
paritteluasento.

•
•
•
•
•
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Vahva keskiruumis
(meso- ja metathorax
yhdistyneet)

Akvaattisia toukkia tavataan kaikenlaisissa
vesielinympäristöissä, aikuisia vesistöjen
läheisyydestä
Toukat ja aikuiset petoja; ravintona muut
selkärangattomat ja toukilla jopa pienet
selkärankaiset (esim. kalan- ja sammakonpoikaset)
• Toukat nappaavat saaliinsa salamannopeasti
pitkäksi ojentuvalla, pyyntinaamariksi
kehittyneellä alahuulellaan
Aikuiset yleensä erittäin taitavia ja nopeita lentäjiä
Kuoriutumista edeltäviä toukkanahkoja voi löytää
kuivuneina vesistöjen lähimaastosta alkukesällä
Aikuiset tärkeää ravintoa esim. kerttusille ja
nuolihaukalle
Muodonvaihdos vähittäinen: toukka aikuisen
kaltainen mutta siivetön
Suomesta tunnetaan 63 lajia
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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INSECTA

INSECTA

EPHEMEROPTERA

SUDENKORENTOJEN ALALAHKOT

PÄIVÄNKORENNOT
DAGSLÄNDOR
MAYFLIES

ANISOPTERA
AITOSUDENKORENNOT
EGENTLIGA TROLLSLÄNDOR
Pää liikkuvainen
ja pyöreä

AIKUINEN

Erittäin suuret puolipallomaiset
verkkosilmät, jotka usein
koskettavat toisiaan pään
yläosassa

Yksi tai useimmiten kaksi paria ohuita,
kalvomaisia ja yleensä lasinkirkkaita
siipiä; takasiivet voivat olla surkastuneet
tai puuttua, levossa siivet pystyssä
toisiaan vasten

TOUKKA
Ojennettu
pyyntinaamari;
levossa tiiviisti
naaman edessä
(ks. sama alla)

Kaksi paria siipiä; siivet
samankokoiset, mutta takasiivet
tyviosastaan etusiipiä leveämmät
ja ne kiinnittyvät keskiruumiiseen
vain etureunastaan; levossa siivet
levällään vaakatasossa ruumiin
sivuilla (kuten kuvassa)
Aeshna juncea Linnaeus 1758
siniukonkorento
Espoo, Lajalampi 22.9.1995
Anders Albrecht & K. Westman leg.

Takaruumis pitkä ja yleensä
hoikka, joskus tukevarakenteinen
ja paksuhko

Aeshna cyanea Müller, 1764
kirjoukonkorento ♂
Espoo, Järvikylä, 22.9.1995
Anders Albrecht leg.

5 mm

Kummallakin sukupuolella
peräpäässä parilliset
perälisäkkeet; koirailla
ylempien perälisäkkeiden
lisäksi alemmat, jotka
yhtyneet

10 mm

Isot, ulkonevat
verkkosilmät ja
kolme pistesilmää
(jotka eivät näy
kuvassa)

HENTOSUDENKORENNOT
FLICKSLÄNDOR OCH JUNGFRUSLÄNDOR

AIKUINEN

Pää liikkuvainen ja poikittainen
(suhteessa ruumiiseen)

Takasiivet
pyöreähköt

Etujalat huomattavan
pitkät, erityisesti
koirailla

Kolme (tai harvoin kaksi),
usein huomattavasti
ruumista pidempää
peräsukasta takaruumiissa

Ephemera vulgata Linnaeus, 1758
isosurviainen
Kisko, Toija, 16.7.1999
Anders Albrecht leg.

Takaruumis hoikka ja pehmeä

10 mm

TOUKKA

•

Erittäin suuret
pallomaiset
verkkosilmät,
jotka pään
laidoilla kaukana
toisistaan

•

Takaruumis pitkä
ja erittäin hoikka

Coenagrion hastulatum (Charpenter, 1825)
keihästytönkorento
Suomusjärvi, Salittu, 9.10.1995
Anders Albrecht & K. Westman leg.
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Kolmiomaiset etusiivet
takasiipiä huomattavasti
suuremmat

Tuntosarvet hyvin
lyhyet

Suuosat surkastuneet

ZYGOPTERA

Siipisuonitus usein runsas

Keskiruumiin
2. jaoke
(mesothorax)
suuri

5 mm

Kaksi paria siipiä; siivet
jokseenkin samankokoiset
ja -muotoiset; siivet levossa
kattolaskuisesti takaruumiin
päällä tai pystyssä toisiaan
vasten

Lestes sponsa Hansemann, 1823
sirokeijukorento ♂
Kärkölä, 22.7.1967
Hämäläinen leg.

Kummallakin
sukupuolella peräpäässä
parilliset perälisäkkeet;
koirailla ylempien
perälisäkkeiden lisäksi
alemmat, jotka erilliset
5 mm

•

•
Päivänkorentojen toukilla, samoin kuin aikuisilla,
on kolme pitkää peräsukasta takaruumiin
kärjessä. Toukkien kidukset sijaitsevat ulkoisina
takaruumiin päällä ja sen sivuilla.

•
•

Akvaattisia toukkia tavataan kaikenlaisissa
vesielinympäristöissä, aikuisia vesistöjen
läheisyydestä
Toukkien ravintona yleensä levät ja kuollut
kasviaines, jotkin harvat petoja; aikuiset eivät
yleensä syö
→ Aikuiset hyvin lyhytikäisiä ja elävät vain
muutamia tunteja, päiviä tai muutaman viikon
Ainoita hyönteisiä, jotka lentokykyisinä ja
siivellisinä esiaikuisina (subimago) luovat vielä
kerran nahkansa
Lisääntymisaikaan koiraat parveilevat
rytmikkäästi ”survoen” ylös-alas ja tarttuvat
lähestyviä naaraita pitkillä etujaloillaan
Muodonvaihdos vähittäinen: toukka aikuisen
kaltainen mutta siivetön
Suomesta tunnetaan 56 lajia

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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INSECTA

INSECTA

DERMAPTERA

PLECOPTERA

PIHTIHÄNTÄISET
TVESTJÄRTAR
EARWIGS

KOSKIKORENNOT
BÄCKSLÄNDOR
STONEFLIES

Suuosat purevat

Tuntosarvet pitkät
ja rihmamaiset

Kaksi tai kolme
pistesilmää

Ei pistesilmiä
Verkkosilmät
Pää leveä ja
litistynyt

Etuselkä (pronotum)
neliömäinen

Suuosat purevat
tai surkastuneet

Keskiruumiin 1.
jaoke (prothorax)
neliömäinen

Tuntosarvet pitkät,
rihmamaiset ja hennot

Verkkosilmät suurehkot
ja ulkonevat

Kaksi paria siipiä; etusiivet
lyhyet ja jäykät peitinsiivet,
ilman suonitusta
Ohutta ihokerrosta
muistuttavat, puolikuun
muotoiset takasiivet levossa
laskostettuina peitinsiipien
alle

Ruumis
pitkänmallinen ja
hieman litistynyt

Lyhyehköt jalat
Takaruumis taipuisa ja pitkä,
selkäkilvet teleskooppimaisesti
osittain toistensa päällä
Forficula auricularia Linnaeus, 1758
isopihtihäntä ♂
Sipoo, Nevas, 3.11.2000
Anders Albrecht leg.

Keskiruumiin
2. ja 3. jaoke
(meso- ja
metathorax)
samanlaisia

Takaruumiin kärjessä jäykät,
pihtimäiset perälisäkkeet:
naarailla suorat, koirailla käyrät
5 mm

•

•
•
•
•

•
•

Yleensä kaksi paria kalvomaisia
siipiä, voivat olla siivettömiä
tai siivet surkastuneita;
levossa siivet usein taiteltuna
takaruumiin päälle ulottuen yli
sen kärjen
Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758)
hankikorri
Vantaa, Vantaankoski, 28.3.1998
Anders Albrecht leg.

Takasiivet yleensä suuremmat
ja leveämmät kuin etusiivet
Takaruumiin kärjessä
usein kaksi pitkää
siimamaista perälisäkettä
(ei tällä lajilla)

Ruumis pehmeä ja litteähkö

5 mm

Kaikenlaisissa maaelinympäristöissä, suosivat
ahtaita ja kosteita paikkoja
• Voivat hakeutua sisätiloihin, mutta
vaarattomia ihmiselle
Ravintona kasvit ja kuolleet sekä elävät
hyönteiset ja muut selkärangattomat
Usein yöaktiivisia ja piilottelevia, lentävät
harvoin
Käyttävät pihtejä puolustautumiseen, siipien
laskostamiseen ja saaliin käsittelyyn
Hyönteismaailmassa suhteellisen
poikkeuksellisesti naaras ruokkii ja huolehtii
poikasista
Muodonvaihdos vähittäinen: toukka aikuisen
kaltainen mutta siivetön
Suomesta tunnetaan 3 lajia

•

•
•

•
•
•
•

Akvaattisia toukkia useimmiten vain virtaavassa
ja runsashappisessa vedessä, aikuisia vesistöjen
läheisyydessä
Toukkien ravintona yleensä levät ja sammalet,
jotkin petoja
Aikuisista jotkin syövät siitepölyä tai leviä kivien
pinnoilta, mutta monet eivät surkastuneiden
suuosien takia syö ollenkaan
→ Elävät vain muutaman viikon
Jotkin lajit voivat aikuistua talviaikana
Toukat tärkeää ravintoa lohikaloille; toimivat
myös bioindikaattoreina
Muodonvaihdos vähittäinen: toukka aikuisen
kaltainen mutta siivetön
Suomesta tunnetaan 36 lajia

Koskikorentojen toukilla on takaruumiissa
kaksi pitkää peräsukasta. Ne muistuttavat
ulkonäöltään paljon aikuisia.
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INSECTA

INSECTA

ORTHOPTERA

SUORASIIPISTEN ALALAHKOT

SUORASIIPISET
HOPPRÄTVINGAR
GRASSHOPPERS, CRICKETS AND RELATIVES

ENSIFERA
PITKÄSARVISET
LÅNGHORNSRÄTVINGAR

Etusiivet yleensä pitkät, jäykät ja
paksuhkot; kalvomaiset, etusiipiä
suuremmat takasiivet levossa
laskostettuna etusiipien alle
Verkkosilmät suuret

Tylppä pää

Etuselkä (pronotum)
satulamainen ja ulottuu
kylkiin

Suuosat purevat ja
osoittavat alaspäin

Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
nurmiheinäsirkka ♂
Virolahti, 14.9.2004
Anders Albrecht leg.

Yleensä kaksi paria siipiä, mutta voivat
olla siivettömiä; lepoasennossa siivet
kattolaskuisesti peittäen takaruumista

•
•
•

•
•
•

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI

Tuntosarvet erittäin pitkät,
yli puolet ruumiin pituudesta
Nilkat 3- tai
4-jaokkeiset

Naarailla takaruumiin
kärjessä pitkä munanasetin

Kuuloelimet yleensä
etusäärissä; voivat puuttua
Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)
niittyhepokatti ♀
Kuolemajärvi, 18.7.1926
M. Ivaschinzeff leg.

10 mm

CAELIFERA

5 mm

•
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Takaruumiin 2–3.
viimeisessä jaokkeessa
pari lyhyitä, 1-jaokkeisia
peräsukasia
Naarailla
takaruumiin
kärjessä munanasetin, jonka pituus
vaihtelee

Pistesilmiä
0–3

Tuntosarvet erittäin
vaihtelevan pituiset

Takajalat yleensä pitkät ja
voimakkaat, muita pareja
isommat hyppyjalat

Sirityselimet vain koirailla;
sijaitsevat etusiipien tyvessä
(eivät näy kuvassa)

Kaikenlaisissa maaelinympäristöissä, jotkin
ihmisen pöytävieraita
Voivat olla elintarvike- tai kasvituholaisia, mutta
toisaalta voidaan kasvattaa ravinnoksi
Sekä toukat että aikuiset enimmäkseen
kasvinsyöjiä, osa petoja
Tunnusomainen piirre aikuisten sirittävä ääni,
”soitto”
• Ääni syntyy kahden hampaisen tai poimuisen
ruumiinosan hangatessa toisiaan vasten
• Ääntelyn voimakkuus ja taajuus lajityypillisiä
Vain muutamat lajit hyviä lentäjiä
Muodonvaihdos vähittäinen: toukka aikuisen
kaltainen mutta siivetön
Suomesta tunnetaan 34 lajia

Tuntosarvet suhteellisen lyhyet,
alle puolet ruumiin pituudesta

Etuselkä voi joillain
olla okamaisesti
pidentynyt

Naarailla
takaruumiin kärjessä
lyhyt munanasetin
(ei tällä, koska
koirasyksilö)

Kuuloelimet takaruumiin 1.
jaokkeessa; voivat puuttua
Pseudochorthippus montanus (Charpentier, 1825)
nevaheinäsirkka ♂
Pelkosenniemi, 12.8.1947
Erkki Hellman leg.

Sirityselimet sekä koirailla
että naarailla; sijaitsevat
takareisien sisäpinnalla

LYHYTSARVISET
GRÄSHOPPOR

Nilkat 3- jaokkeiset

5 mm
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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INSECTA

INSECTA

BLATTODEA

THYSANOPTERA

TORAKAT
KACKERLACKOR
COCKROACHES

Suuret verkkosilmät;
pistesilmät useimmilla vain
kahtena ”pistesilmätäplänä”

Suuri, kolmiomainen
etuselkä (pronotum)

Pää
osoittaa
alaspäin

Etusiivet kovettuneet
nahkamaisen liukkaiksi

Ruumis usein
litteähkö ja
ovaalinmuotoinen

Kolme pistesilmää (siivellisillä)
tai puuttuvat kokonaan
(siivettömillä)

Suuosat pistävät ja imevät,
osoittavat yleensä alaspäin
(eivät näy kuvasssa)

Verkkosilmien koko vaihtelee;
erottuvat yleensä selkeästi
Väritykseltään usein tummia tai
tummankirjavia

Jalat lyhyet; jalkojen viimeisessä
jaokkeessa tarpeen vaatiessa
laajentuva tarttumarakko

Hyvin pienestä
mikroskooppisen pieneen,
ruumis alle 3 mm

Kaksi paria kapeita, sulkamaisia
siipiä, siivettömiä tai siivet
surkastuneet; siipipolymorfismia
lajin sisällä

Pitkät ja vahvat jalat,
joissa runsaasti piikkejä
5 mm

•

•
•
•
•
•
•
•
Munakotelo, jota jotkin lajit,
kuten kuvan lapintorakka
(Ectobius lapponicus), voivat
kantaa mukanaan
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI

Ruumis kapea,
pitkänmallinen ja
suhteellisen litteä

Siivet muodostuvat suurimmaksi
osaksi siipien reunaripsistä

Siipisuonitus
tunnusomaisen
pitkittäinen

Ectobius sylvestris (Poda, 1761)
metsätorakka
Sipoo, 17.8.2007
Anders Albrecht leg.
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Tuntosarvet eteenpäin
suuntautuneet ja yleensä
suhteellisen lyhyet

Suuosat purevat

Tuntosarvet pitkät,
taipuisat ja rihmamaiset

Kaksi paria siipiä:
kalvomaiset, viuhkamaiset
takasiivet etusiipien
alla piilossa, siivet
levossa vaakalaskuisesti
takaruumiin päällä peittäen
sen usein kokonaan ja ovat
osittain päällekkäin

RIPSIÄISET
TRIPSAR
THRIPS

Takaruumiin kärjessä
tukevat ja lyhyet
perälisäkkeet

Kaikenlaisissa maaelinympäristöissä,
luonnonvaraiset lajit esim. metsissä, niityillä,
pensaikoissa; vieraslajit sisätiloissa
Vieraslajit voivat olla ruoka-ainetuholaisia
Kaikkiruokaisia
Usein yöaktiivisia ja piilottelevia, lentävät
harvoin, vilkasliikkeisiä
Sitkeähenkisiä
Munat ryhminä kukkaromaisissa koteloissa
(ootheca)
Muodonvaihdos vähittäinen: toukka aikuisen
kaltainen mutta siivetön
Suomesta tunnetaan 8 lajia
• Niistä 2 lajia (lapin- ja metsätorakka)
esiintyy luonnonvaraisena, loput tulleet
maahamme ihmisen mukana

Megathrips lativentris (Heeger, 1852)
ripsiäislaji ♀
Hamina, 31.3.2007
Anders Albrecht leg.

Siipisuonitus hyvin vähäinen tai
puuttuu
Naarailla peräpäässä
torvimainen (kuten tällä) tai
tikarimainen munanasetin

1 mm

•
•

•

•
•

•

Kasvillisuudessa, usein kukilla ja karikkeessa
Ravintona sekä toukilla että aikuisilla
useimmiten kasvinesteet, sienirihmastot,
lahoava kasviaines; osa petoja
Useat lajit merkittäviä viljelykasvituholaisia;
toisaalta petolajit säätelevät todennäköisesti
tuholaiskantoja
Pystyvät kävelemään pystysuoria ja sileitä
pintoja
Muodonvaihdos vähittäinen: toukka aikuisen
kaltainen mutta siivetön
• 1-3 lyhytaikaista lepovaihetta
ennen aikuistumista
Suomesta tunnetaan 145 lajia
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INSECTA

INSECTA

HEMIPTERA

NIVELKÄRSÄISTEN ALALAHKOT
HETEROPTERA

NIVELKÄRSÄISET
HALVVINGAR
TRUE BUGS

Verkkosilmät
usein suuret

Pistesilmien määrä vaihtelee;
voivat puuttua

Tuntosarvet vaihtelevanpituiset joko rihmamaiset
tai sukasmaiset
Usein tunnusomainen
ja selkeästi erottuva,
kolmiomainen keskiruumiin
kilveke (scutellum)

Suuosat pistävät ja imevät;
muodostavat nivelikkään
imukärsän, joka levossa
pään alla taaksepäin
suuntautuneena; voivat olla
harvoin surkastuneet

Etusiivet kokonaan tai osittain
(kuten tällä lajilla), kovettuneita;
takasiivet kalvomaiset ja joko
laskostettuina vaakalaskuisten
etusiipien alle (kuten tällä) tai
etusiipien kanssa kattolaskuisesti
takaruumiin päällä

Jalat yleensä hoikat ja
yksinkertaiset, voivat
harvoin puuttua aikuisilta

1 mm

•
•
•

•
•

•

•
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Tuntosarvet
vaihtelevanpituiset,
muodoltaan rihmamaiset ja
joskus taitteiset

Maaluteilla kaksi
pistesilmää, puuttuvat
vedessä eläviltä

Pää useimmiten
kolmiomainen

Tavallisesti kaksi
paria siipiä; voivat
olla siivettömiä tai
siivet surkastuneet,
siipipoly- ja dimorfismi
mahdollista

Rhyparochromus pini Linnaeus, 1758
metsäruutulude
Siuntio, 9.10.1997
Anders Albrecht leg.

LUTEET
SKINNBAGGAR

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI

Sisältää mm. vesimittarit, petoluteet, kirvat ja sylkikaskaat
Elintavoiltaan erittäin monimuotoinen ryhmä
• Kaikenlaisissa maa- ja vesielinympäristöissä, myös merivedessä
Ravintona useimmiten kasvinesteet, mutta osa lajeista petoja
syöden toisia hyönteisiä tai jopa hyvin pieniä selkärankaisia, osa
kaikkiruokaisia ja osa verenimijöitä
Voivat lentää, juosta, uida, liitää veden pintakalvolla ja hyppiä; osa
lajeista aikuisvaiheissa täysin sessiilejä
Taloudellisesti ja ekologisesti hyvin merkittävä ryhmä: monet
lajit merkittäviä kasvituholaisia, tietyt lajit ihmisen ja muiden
selkärankaisten loisia, voivat levittää tauteja, aiheuttaa kasveihin
äkämiä ja niitä voidaan käyttää biologisessa torjunnassa
Muodonvaihdos vähittäinen: toukka aikuisen kaltainen mutta
siivetön
• Joillakin voi olla koteloa muistuttava lepovaihe ennen
aikuistumista
Suomesta tunnetaan 1617 lajia

Verkkosilmät usein suuret,
toisinaan erittäin suuret
Imukärsä useimmilla
selvästi havaittavissa,
mutta vesiluteilla hyvin
lyhyt

Keskiruumiin 1. jaoke suuri,
erottuva ja leventynyt
selkäpuolella kilpimäiseksi
etuseläksi

Ruumis yleensä
melko litteä;
väritykseltään
usein himmeitä,
vihertäviä tai
rusehtavia,
mutta toisinaan
kirkasvärisiä

Keskiruumiin 2. jaokkeen
kolmiomainen kilveke erottuu
selkeästi; joskus todella suuri
Tavallisesti kaksi paria siipiä;
siivet voivat olla surkastuneet
tai puuttua; siipipolymorfismi
melko yleistä

Etusiivet tyvestään kovettuneet,
kärjestään kalvomaiset peitinsiivet;
takasiivet kalvomaiset ja levossa
laskostettuina vaakalaskuisten
etusiipien alle
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
marjalude
Vihti, 13.10.2005
Anders Albrecht leg.

Jalat yleensä hoikat ja yksinkertaiset;
joillakin lajeilla eturaajat muuntuneet
pyyntiraajoiksi

5 mm

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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INSECTA

INSECTA

PSOCOPTERA

NIVELKÄRSÄISTEN ALALAHKOT
AUCHENORRHYNCHA
KASKAAT
HALVVINGAR
Pistesilmiä tavallisesti
kaksi tai kolme (eivät
täysin näy kuvassa)

Keskiruumiin 1. jaoke on
useimmiten pieni; 2. jaokkeen
kilveke erottuu yleensä selvästi
(eivät näy kuvassa)

Tavallisesti kaksi paria siipiä: etusiivet usein
kitinisoituneet ja nahkamaiset, takasiivet
kalvomaiset; siivet levossa tavallisesti
kattolaskuisesti takaruumiin päällä

Useimpien
lajien naarailla
takaruumiissa
leveä,
sapelimainen
munanasetin
(ei tällä)

Pistesilmiä
tavallisesti
kaksi tai kolme
(eivät täysin näy
kuvassa); niiden
ja verkkosilmien
lisäksi
mahdollisuus
eräänlaisiin
lisäsilmiin

Siipisuonitus
yksinkertainen,
poikkisuonia vähän

Hyvin pieniä, ruumis
harvoin yli 6 mm

Kolme pistesilmää
(siivellisillä) tai puuttuvat
kokonaan (siivettömillä)
Iso, suhteellisen leveä
ja liikkuva pää

Verkkosilmät suuret
ja ulkonevat

1 mm

Usein vapaana liikkuvia, mutta joskus aikuiset
paikallaan pysyviä tuntosarvettomia ja
jalattomia, vahamaisen eritteen tai kilven alle
Keskiruumiin 1. jaoke on
piiloutuneita, jolloin vaikea tunnistaa edes
yleensä pieni muodostaen vain hyönteiseksi
kaulusmaisen muodostuman
Kummatkin siivet
pään taakse
yleensä kalvomaiset,
etusiivet voivat olla
kitinisoituneet; siivet
levossa tavallisesti
kattolaskuisesti
takaruumiin päällä
Siipisuonitus
usein vähäinen ja
surkastunut
Joillakin voi olla
takaruumiissa parilliset
eritysputket vaharauhasille

Imukärsä (mikäli olemassa)
sijaitsee etujalkojen välissä;
suuosat voivat olla surkastuneet
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Kaksi paria kalvomaisia siipiä, siivet
surkastuneet tai siivettömiä; seksuaalidimorfismia siivellisyydessä; isommat
etusiivet kiinnittyvät pienempiin
takasiipiin, siivet levossa kattolaskuisesti

Suuri, tyynymäinen
suukilven taaempi osa

Philaneus spumarius (Linnaeus, 1758)
sylkikaskas
Perniö, 6.8.2002
Anders Albrecht leg.

Tuntosarvet
suhteellisen pitkät ja
nauhamaiset, joskus
harvoin surkastuneet

Keskiruumiin jaokkeiden koko
vaihtelee lentokyvyn mukaan:
siivellisillä 1. jaoke (prothorax)
surkastunut, siivettömillä iso

Nilkat
3-jaokkeiset

Imukärsä selvästi pään
jatkeena

KIRVANSUKUISET
VÄXTLÖSS

Tuntosarvet pitkät
ja rihmamaiset

Siipisuonitus melko
täydellinen

Tuntosarvet
hyvin lyhyet ja
niiden kärkijaoke
sukasmainen

STENORRHYNCHA

JÄYTIÄISET
STÖVSLÄNDOR
BARKLICE

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI

Aphidinae sp. Latreille, 1802
määrittämätön kirvalaji
Hattula, 2.7.1981
M. Nuorteva leg.

Nilkat 1- tai
2-jaokkeiset
Jalat voivat
joskus puuttua

Tavallisesti kaksi
paria siipiä; usein
siivettömiä tai
siivet surkastuneet,
siipipoly- ja
dimorfismi yleistä

Metylophorus nebulosus (Stephens, 1836)
isoruskojäytiäinen
Reposaari 9.8.1953
V. Lauro leg.

Purevat
suuosat

Pehmeäruumiisia
Jalat hoikat ja
yksinkertaiset

1 mm

•

•
•

•
•
•
•
•

Etusiiven etureunassa
voi olla siipitäplä;
siivet usein
muutenkin kuviolliset

Maaelinympäristöissä kasvillisuuden seassa,
puiden rungoilla ja oksistossa ja karikkeessa
• Osa lajeista sisätiloissa ihmisen 		
seuralaisina
Jotkin lajit voivat olla ruoka-aineiden tai
museonäytteiden tuholaisia
Ravintona levät, jäkälät, siitepöly, homeet,
sienirihmat, muiden hyönteisten munat, ruokaaineet
Usein vilkasliikkeisiä
Voivat elää yksittäin tai pienissä ryhmissä
Jotkin lajit peittävät munansa silkillä tai
ulostehiukkasilla ja jotkin suojelevat muniaan
Muodonvaihdos vähittäinen: toukka aikuisen
kaltainen mutta siivetön
Suomesta tunnetaan 73 lajia

1 mm

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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INSECTA

INSECTA

PHTHIRAPTERA

TÄIDEN JA VÄIVEIDEN ALALAHKOT
AMBLYCERA & ISCHNOCERA

TÄIT JA VÄIVEET
DJURLÖSS
LICE

“VÄIVEET”
GÖMHORNSLÖSS & SMALHORNSLÖSS
Pää tavallisesti leveämpi
kuin keskiruumis

Suuosat purevat tai imevät

Hyvin pienet tuntosarvet

Siivettömiä

Tuntosarvet alle puolet
pään pituudesta

Verkkosilmät hyvin
pienet tai silmättömiä; ei
pistesilmiä

Keskiruumiin jaokkeet joskus
sulautuneet yhteen (kuten
tällä)

Lyhyet, rotevat jalat, joissa
kiinnittymiseen ja roikkumiseen
kehittyneet kynnet

Erittäin pieniä tai
pieniä, ruumiin
pituus useimmiten
alle 6 mm

Ruumis usein varusteltu
erilaisilla aistikarvoilla

Pediculus humanus humanus Linnaeus, 1758
Vaatetäi ex. Homo sapiens
Lammi, 20.2.1989
E.-L. Huotila leg.

Suuosat purevat (eivät näy
kuvassa)

Ruumis selkä-vatsa-suunnassa
(dorsoventraalisesti) litistynyt,
kova ja taipuisa

Keskiruumiin 1. jaoke
(prothorax) tavallisesti
selvästi erillään kahdesta
muusta jaokkeesta, jotka
voivat olla yhteensulautuneet

Kussakin jalassa yksi tai kaksi
voimakasta kynttä

Lagopoecus pallidovittatus (Grube, 1851)
väivelaji ex. Tetrao urogallus
Helsinki, Korkeasaari, 8.11.1898
G. W. Forssell leg.

ANOPLURA
TÄIT
BLODSUGANDE LÖSS

0,5 mm

Pää tavallisesti kapeampi
kuin keskiruumis
•

•
•
•
•
•

Isäntäeläimiensä, lintujen ja nisäkkäiden, pinnalla
• Monet lajit pysyttelevät isäntänsä tietyissä osissa,
esimerkiksi päässä tai niskassa
• Moni- tai yksi-isäntäisiä, mutta suurin osa lajeista
käyttää isäntänään vain yhtä lajia
Obligaatteja ulkoloisia 					
→ eivät esiinny ilman isäntiään
Ravintona sekä toukilla että aikuisilla höyhenet,
karvat, ihon pintakerrokset ja veri
Merkittäviä taudinlevittäjiä
Muodonvaihdos vähittäinen: toukka aikuisen
kaltainen mutta siivetön
Suomesta tunnetaan 303 lajia

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI

Suuosat pistävät ja imevät
(eivät näy kuvassa)

Tuntosarvet suunnilleen
samanpituiset kuin pää

Keskiruumiin jaokkeet
yhteensulautuneet
Kussakin jalassa yksi
voimakas kynsi

Haematopinus sp. Leach, 1815
täilaji
Laitila, toukokuu 1943
L. Juusela leg.
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0,5 mm

1 mm
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INSECTA

INSECTA

HYMENOPTERA

PISTIÄISTEN ALALAHKOT
SYMPHYTA

PISTIÄISET
STEKLAR
SAWFLIES, WASPS, BEES AND ANTS
Tuntosarvet pitkät, tavallisesti
eteenpäin osoittavat tai taakse
kaartuneet, vaihtelevan muotoiset

Suuosat purevat,
tai purevat ja
imevät/nuolevat

Pää vahvasti kitinisoitunut ja erittäin
kova; liittyy ruumiiseen ohuen kaulan
avulla (ei näy kuvassa) ja on siten
hyvin liikkuvainen

Verkkosilmät
usein suuret

Siipisuonitus
suhteellisen harva;
siipisarat isoja

Siivet kiinnittyvät toisiinsa
lennossa takasiiven etureunan
erikoistuneiden koukkumaisten
väkästen (yks. hamulus) avulla
Andrena cineraria (Linnaeus, 1758)
hohtomaamehiläinen ♀
Helsinki, Viikki-Herttoniemi
4–5.6.2012 Mikko Aulio leg.

Usein kapea kurouma,
”vyötärö”, keski- ja
takaruumiin välissä (ei näy
karvojen alta)
Takaruumiissa naarailla usein munanasetin,
joka osalla kehittynyt myrkkypistimeksi; voi
olla jatkuvasti esillä tai piilossa (kuten tällä)

5 mm

•
•
•
•

•
•

•
Eruciformi-toukilla
vähintään 6
käsnäjalkaparia
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Kolme pistesilmää,
jotka voivat joskus
puuttua

Tavallisesti kaksi paria
kalvomaisia, yleensä
läpinäkyviä ja suipon
pisaranmuotoisia
siipiä tai siivet voivat
puuttua; etusiivet
takasiipiä huomattavasti
suuremmat

•

Sisältää muun muassa muurahaiset, ampiaiset,
mehiläiset, lehtipistiäiset ja loispistiäiset
Elintavoiltaan erittäin monimuotoinen ryhmä
Maaelinympäristöissä
Ravintona toukilla kasviaines, siitepöly,
sienirihmat tai selkärangattomat eläimet; suurin
osa loisia (parasitoideja tai kleptoparasiitteja)
• Aikuisilla ravintona usein mesi ja siitepöly,
osa petoja
Varoitusvärit (aposematismi) yleisiä
Erittäin merkittävä ryhmä: korvaamattomia
pölyttäjiä, hunajan tuottajia, tuholaiskantojen
säätelijöitä, kasvituholaisia
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
• Toukat eruciformeja tai jalattomia
• Kutovat yleensä kotelokopan
Suomesta tunnetaan 7571 lajia

SAHAPISTIÄISET
VÄXTSTEKLAR

Keskiruumiin viimeisessä jaokkeessa
suurimmalla osalla takaselässä
(metanotum) kaksi pientä koholla
olevaa selkäkyhmyä (cenchri)

Takaruumiissa naarailla yleensä
sahamainen munanasetin, joka
yleensä piilossa sahantupen sisällä,
jolloin sahantuppi silti näkyy erityisesti
alapuolelta katsottuna
Euura ribesii (Scopoli, 1763)
isokarviaispistiäinen
Kuolemajärvi 2.6.1931
M. Ivaschinzeff leg.

Takaruumis liittyy koko
leveydeltään keskiruumiiseen
ilman kuroutumaa

5 mm

APOCRITA
HOIKKATYVISET
MIDJESTEKLAR

Jos takaruumiin 2. jaoke on
muodoltaan varsimainen, sitä
kutsutaan nimellä petiolus; sen pituus
vaihtelee ryhmän mukaan; voi joskus
muodostua kahdestakin jaokkeesta

”Keski- ja takaruumiin väli” kapea
kurouma, ”vyötärö”: oikeasti
takaruumiin 1. jaoke (josta
käytetään nimeä propodeum) on
tiukasti sulautunut keskiruumiiseen
ja ”takaruumis” (käytetään nimeä
gaster tai metasoma) täten alkaa
vasta 2. jaokkeesta
Ichneumon sp. Linnaeus, 1758
kihoahmaslaji
Joensuu 20.–21.9.2014
Mika Pajari leg.

5 mm

Metasoma/gaster
Takaruumiissa naarailla munanasetin,
joka osalla kehittynyt pistimeksi
ja yhteydessä myrkkyrauhasiin;
munanasetin voi olla jatkuvasti esillä tai
piilossa (kuten tällä) takaruumiin sisällä
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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INSECTA

INSECTA

RAPHIDIOPTERA

MEGALOPTERA

KÄÄRMEKORENNOT
HALSSLÄNDOR
SNAKEFLIES

Tavallisesti kolme
pistesilmää

KAISLAKORENNOT
VATTENNÄTVINGAR
ALDERFLIES AND RELATIVES

Suuosat purevat ja
osoittavat eteenpäin

Tuntosarvet rihmamaiset,
yleensä päätä pidemmät
Ulkonevat
verkkosilmät

Keskiruumiin 1. jaoke
(prothorax) hyvin pitkä ja
kapea = pitkäkaulaisia

Pää litteä ja taaksepäin
kapeneva (leveimmillään
silmien kohdalta)

Pää leveä, litteähkö ja
suorakulmiomainen

Suuosat purevat
(eivät näy kuvassa)

Ulkonevat verkkosilmät;
ei pistesilmiä

Etu- ja takasiivissä
siipitäplä siiven
yläreunassa

Kaksi paria siipiä;
siivet lasinkirkkaat
ja kalvomaiset,
samankokoiset
ja -muotoiset;
siivet levossa
kattolaskuisesti

Ruumis
pitkänmallinen
ja kapea

Siipisuonitus tumma ja
verkkomainen, suonet
haarautuvat siiven
reunassa
Phaeostigma notata Fabricius, 1781
närekäärmekorento ♂
Lohja, Karkalinniemi 9.6.2004
Anders Albrecht leg.

Naarailla peräpäässä pitkä
neulamainen munanasetin
5 mm

•
•

•
•
•

•

Takasiivet
tyvestä leveitä

Siipisuonitus verkkomainen, suhteellisen
paksu ja tumma, siipisuonet eivät
haaroitu siiven reunassa
Sialis sp. (Latreille, 1802)
kaislakorentolaji
Janakkala 5.6.1974
Anders Albrecht leg.

Ruumis
tumma
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Keskiruumiin
2. ja 3. jaoke
samankokoiset

Kaksi paria siipiä;
siivet kalvomaiset,
ruumiin kokoon
nähden isot ja
harmaanruskeat

5 mm

Metsäisissä elinympäristöissä
Litteät, ketterät toukat puiden 				
kuorten alla ja karikkeessa; aikuiset 			
kasvillisuuden seassa
Sekä toukat että aikuiset petoja, ravintona muut
selkärangattomat
Yleensä hämärä- tai yöaktiivisia
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
• Toukat campodeiformeja
Suomesta tunnetaan 3 lajia

•

•

•
•

•

Yllä naarasyksilö, alla toukka

Tuntosarvet rihmamaiset, päätä
huomattavasti pidemmät

Kaikenlaisissa vesielinympäristöissä ja niiden
lähettyvillä, jopa murtovedessä
• Toukat akvaattisia, aikuiset 				
terrestrisiä
Ravintona toukilla vesihyönteiset ja muut
selkärangattomat, aikuisilla siitepöly; syövät
harvoin tai eivät välttämättä ollenkaan
Lentävät suhteellisen heikosti
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
• Toukat campodeiformeja, joilla sivuttaisia
ulokkeita takaruumiissa
Suomesta tunnetaan 5 lajia

Toukka
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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INSECTA

INSECTA

NEUROPTERA

STREPSIPTERA

VERKKOSIIPISET
NÄTVINGAR
NET-WINGED INSECTS

KIERRESIIPISET
VRIDVINGAR
TWISTED-WINGED PARASITOIDS

Tuntosarvet vaihtelevat:
yleensä pitkän rihmamaiset
tai helminauhamaiset,
joskus lyhyen nuijamaiset

Pistesilmien määrä
vaihtelee; voivat puuttua
(kuten tällä lajilla)
Pää pyöreän
kolmiomainen (ei
näy kuvassa)

Suuosat purevat
(eivät näy kuvassa)

Ulkonevat,
voimakkaan kuperat
verkkosilmät
Siipisuonitus runsas,
monimutkainen ja
verkkomainen

Kaksi paria siipiä; etusiivet
surkastuneet väristimien
kaltaisiksi, takasiivet etusiipiä
suuremmat, viuhkanmuotoiset
ja kiertyneet
Ruumis yleensä
alle 6 mm, eli
hyvin pieniä

Tuntosarvet lyhyet
ja haaraiset
Suuosat usein
surkastuneet (eivät
näy kuvassa)

Vadelmanmuotoiset,
erikoistuneet verkkosilmät
Sukuaukko yleensä
erottuva
Suuosien
jäännökset

Siipisuonitus
hyvin harva
Kaksi pari
siipiä; siivet
läpinäkyvät,
kalvomaiset,
samankokoiset
ja -muotoiset;
siivet levossa
kattolaskuisesti

Ruumis
pitkänmallinen,
kapea ja
usein pehmeä
Keskiruumiin 2. ja 3. jaokkeet
yleensä samankokoisia

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
pihaharsokorento
Sipoo, Nevas, 25.5.1995
Anders Albrecht leg.

Siipisuonet haarautuvat
haarukkamaisesti siiven
reunassa

5 mm

•
•

•
•
•
•
•
•
Toukkia
•
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Sisältää mm. muurahaiskorennot ja
harsokorennnot
Kaikenlaisissa elinympäristöissä: toukat
akvaattisia tai tavallisemmin terrestrisiä, aikuiset
terrestrisiä
Ravintona useimmiten toiset hyönteiset,
kirvojen mesikaste ja siitepöly
Toukat petoja; aikuiset petoja, kasvinsyöjiä tai
eivät syö lainkaan
Yleensä hämärä- tai yöaktiivisia
Joitakin harsokorentolajeja voidaan käyttää
kirvojen biologisessa torjunnassa
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
Toukat campodeiformeja
• Voivat rakentaa pyyntikuopan tai 			
naamioida itsensä saaliidensa 			
jäänteillä
Suomesta tunnetaan 61 lajia

Usein tummia
väritykseltään
Keskiruumiin 3. jaoke
(metathorax) suuri ja
peittää osan takaruumiin
selkäpuolesta
Stylops ater (Reichert, 1914)
kevätkierresiipi
Viro, Tartto 7.4.2018
Villu Soon leg.

Jalat (eivät näy kuvassa)
voivat olla kynnettömät

Ei silmiä, tuntosarvia,
jalkoja, siipiä tai ulkoisia
lisääntymiselimiä,
suuosat surkastuneet;
vain jokseenkin
tuntomerkitön kitinisoitunut eturuumis
(cephalothorax)
näkyvissä isäntäeläimen
ruumiin pinnalla sen
jaokkeiden välissä

Toukkia naaraan sisällä

Stylops japonicus Kifune & Hirashima 1985
kangaskierresiipi (ex. Andrena lapponica)
Suomussalmi, Hossa 14.06.2017
Reima Leinonen leg.

1 mm

•

•

•

Naaraat elävät aikuisina
toukkavaiheen jälkeen
vain isäntiensä (Suomessa
nivelkärsäiset ja pistiäiset)
sisäloisina

Planidiumtoukka

•
•

•

Erittäin erikoistuneita sisäloisia
• Suomessa kaskailla ja maa- sekä 			
vakomehiläisillä
Rakenteelliset ja elintapoihin liittyvät erot
sukupuolten välillä (seksuaalidimorfismi)
äärimmäisiä
Parittelu tapahtuu naaraan pään sukuaukon
kautta
• Munat kuoriutuvat jo naaraan sisällä ja toukat
poistuvat sukuaukosta
Melko huonosti tunnettu ryhmä
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
• Toukilla hypermetamorfoosia: 1. 		
vaiheen mikroskooppisen pienet planidiumtoukat vilkkaasti liikkuvia, loput toukkavaiheet
isännän sisällä
Suomesta tunnetaan 9 lajia
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INSECTA

INSECTA

COLEOPTERA

KOVAKUORIAISTEN ALALAHKOT

KOVAKUORIAISET
SKALBAGGAR
BEETLES

ADEPHAGA
PETOKUORIAISET
ROVSKALBAGGAR
Tuntosarvet 11-jaokkeiset
ja yleensä rihmamaiset

Keskiruumiin 1. jaoke (prothorax)
usein suuri ja erottuva

Verkkosilmät usein suuret

Yleensä kaksi paria
siipiä; etusiivet kovat tai
nahkamaiset peitinsiivet,
takasiivet kalvomaiset
lenninsiivet. Peitin- tai
lenninsiivet voivat harvoin
puuttua tai olla surkastuneet;
peitinsiivet voivat olla hyvin
lyhyet peittäen vain osan
takaruumiista

Ruumis yleensä
kova ja kompakti

Levossa siivet tiiviisti
ruumiin päällä peittäen sitä;
peitinsiipien alle taitetut
lenninsiivet huomattavasti
peitinsiipiä suuremmat

Takaruumiissa alapuolelta
katsottuna keskiruumiista
lähtevän takimmaisen
jalkaparin lonkat jakavat
takaruumiin 1. jaokkeen
kahtia; takalonkat
ovat liikkumattomasti
yhteenkasvaneet keskiruumiin
3. jaokkeen vatsapuoleen
(metasternum)
Joskus pitkäraajaisia

Peitinsiivet kohtaavat
takaruumiin keskellä
muodostaen selkeän sauman

Melolontha hippocastani Fabricius, 1801
kesäturilas
Lohja, Nummenkylä 18.5.1971
Tuomas Heiramo leg.

5 mm

POLYPHAGA
MONIRUOKAISET
ALLÄTARBAGGAR

•
•
•

•
•

•

•
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Carabus nemoralis Müller, 1764
puistokiitäjäinen
Helsinki
Lahtivirta leg.

5 mm

Scarabaeformi
-toukka
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Keskiruumiin 1. jaokkeen
sivuilla notopleuraalisauma,
eli kyljen ja selän välinen
sauma, on yleensä nähtävissä

Sisältää mm. lyhytsiipiset, lantakuoriaiset,
leppäpirkot, sarvijäärät ja kärsäkkäät
Elintavoiltaan erittäin monimuotoinen ryhmä
Kaikenlaisissa maa- ja vesielinympäristöissä, jopa
merivedessä
• Useimmiten terrestrisiä, mutta 			
joidenkin lajien toukat sekä aikuiset 		
akvaattisia
Ravintona lähes mikä tahansa
Erittäin merkittävä ryhmä: orgaanisen
aineksen hajotus, kasvi-, elintarvike- ja
museonäytetuholaisia, biologinen torjunta &
voivat olla ravintoa ihmisille ja lemmikeille
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
• Toukat mitä tahansa tyyppiä
Suomesta tunnetaan 3831 lajia

Tuntosarvet vaihtelevanmuotoiset, jaokkeita 11
tai vähemmän

Keskiruumiin 1.
jaokkeen sivuilla ei
notopleuraalisaumaa

Takaruumiissa alapuolelta
katsottuna keskiruumiista
lähtevän takimmaisen
jalkaparin lonkat eivät jaa
takaruumiin 1. jaoketta
kahtia; takalonkat liikkuvat
keskiruumiin 3. jaokkeen
vatsapuoleen (metasternum)
nähden

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)
kultakuoriainen
Joroinen 11.7.1946
Harald Lindberg leg.

Selkäpuolella sijaitsevat
peitinsiivet voivat puuttua tai
olla hyvin lyhyet

5 mm

SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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INSECTA

TRICHOPTERA

LEPIDOPTERA

VESIPERHOSET
NATTSLÄNDOR
CADDISFLIES

Tuntosarvet rihmamaiset,
hennot ja usein yhtä pitkät tai
pidemmät kuin siivet

Suuret, ulkonevat
verkkosilmät

Usein kolme
pistesilmää

Siivet yleensä
vaihtelevan
karvaiset; etusiipi
usein karvaisempi,
takasiipi kaljumpi
Kaksi paria kalvomaisia
siipiä; etusiivet
kapeammat, takasiivet
leveämmät ja
läpikuultavammat;
levossa kattolaskuisesti

Väritykseltään
useimmiten
harmaan- tai
rusehtavankirjavia

Siipisuonitus
suuresti pitkittäinen,
poikkisuonia vähän

Phryganea grandis Linnaeus, 1758
isosirvikäs
Kirkkonummi 4.7.1935
Ola Nybom leg.

Hoikat ja pitkät jalat;
säärissä yleensä
kannuksia

Keskiruumiin 1. jaokkeen
etuselkä (pronotum) lyhyt ja
usein tuuhean karvoituksen
peitossa

5 mm

•

•

•

•
Toukka
suojakotelossa
ja sen
ulkopuolella

•
•

•
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Suuosat usein
surkastuneet; leukarihmat
melko pitkät ja näkyvät
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Maa- ja vesielinympäristöissä, joitakin lajeja myös
murtovedessä: toukat elävät vedessä ja terrestrisiä
aikuisia tavataan vesistöjen läheltä
Useimpien lajien toukat kutovat takaruumiinsa
suojaksi suojakotelon irrallisista aineksista, kuten
hiekasta tai kasvinosista
Ravintona toukilla levät, kasvit ja joskus muut
selkärangattomat
• Toukat voidaan jakaa laiduntajiin, siivilöijiin,
pilkkojiin ja petoihin
Aikuisilla ravintona lähinnä kukkien mesi tai
kirvojen mesikaste; surkastuneiden suuosien
vuoksi eivät useimmiten syö
Aikuiset useimmiten hämärä- ja yöaktiivisia
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
• Toukat eruciformeja
Suomesta tunnetaan 218 lajia

Siivet (ainakin
osittain) limittäisten,
pientenpienten ja
helposti irtoavien
suomujen peitossa

Tuntosarvet
erittäin vaihtelevan
muotoiset ja
Silmien takana
kokoiset
usein parilliset
aistisukastäplät
(ei näy kuvassa)

PERHOSET
FJÄRILAR
BUTTERFLIES AND MOTHS

Verkkosilmät usein isot,
useimmilla lajeilla myös pari
pistesilmiä (eivät näy kuvassa)
Huulirihmat
usein suuret

Tavallisesti kaksi
paria siipiä, harvoin
siivettömiä tai
siivet surkastuneet;
siivissä usein
liitäntämekanismi
ja levossa siivet
pystysuoraan
toisiaan vasten tai
kattolaskuisesti
takaruumiin päällä

Alaspäin osoittavat
suuosat tavallisesti
imevät muodostaen
levossa pään alle
kerälle kiertyneen
pitkän imukärsän;
harvoin purevat tai
joskus surkastuneet

Siipisuonitus pitkänomainen,
poikkisuonia hyvin vähän;
usein hankala nähdä
suomujen alta
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
paatsamasinisiipi ♂
Valkeakoski 7.7.1993
Seppo Karhula leg.

Ulkoiset lisääntymiselimet 9. ja
10. jaokkeessa

5 mm

Jalat pitkät ja etujaloissa
usein kannusmainen rakenne
imukärsän puhdistukseen (jalat
kuvassa siipien alla)
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Tyypillisellä eruciformitoukalla 5 käsnäjalkaparia •

Siipien lisäksi pää, ruumis
ja myös jalat usein
suomujen peitossa, jotka
voivat olla karvamaisia;
myös varsinaisia karvoja
esiintyy ruumiissa ja
takasiipien tyvellä
vaihtelevissa määrin

Sisältää mm. mittarit, kiitäjät, koit ja yökköset
Elintavoiltaan erittäin monimuotoinen ryhmä
Maaelinympäristöissä
• Joidenkin harvojen lajien toukat 			
akvaattisia
Ravintona toukilla yleensä kasviaines, joskus
muu orgaaninen aines, kuten karvat, hyvin harvoin
petoja
Aikuisilla ravintona yleensä kukkien mesi ja muut
kasvi- sekä orgaaniset nesteet, joskus siitepöly;
jotkin eivät syö
Tavallisesti erinomaisia lentäjiä
Voidaan jakaa päivä- ja yöaktiivisiin
Erittäin merkittävä ryhmä: pölyttäjiä ja tuholaisia
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
• Toukat eruciformeja tai jalattomia
• Toukka kehrää yleensä kotelokopan
Suomesta tunnetaan 2611 lajia
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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INSECTA

SIPHONAPTERA

MECOPTERA

KIRPUT
LOPPOR
FLEAS

Silmät usein surkastuneet,
litteät ja yksinkertaiset
pistesilmät tai puuttuvat

KÄRSÄKORENNOT
NÄBBSLÄNDOR
SCORPIONFLIES AND RELATIVES

Ruumis sivuttaissuuntaisesti
voimakkaasti litistynyt, kova ja
usein kiiltävä

Pää ei ole
keskiruumiista
selvästi erillinen

Takaruumiin kärjessä
silmiinpistävä aistikarva-alue
(sensillum)
Väritykseltään yleensä
tummia; ruskeita tai mustia

Monilla jäykkä piikkien
kampamainen rivistö
poskessa, ns. poskikampa
Suuosat pistävät ja imevät
Keskiruumiin 1. jaokkeen
etuselässä (pronotum)
usein jäykkä, kampamainen
piikkirivistö, ns.
pronotaalikampa (ei tällä)

•

•
•
•
Ihmiskirppu (Pulex irritans) on laji, jota ei
ole tavattu Suomesta 1950-luvun jälkeen.
•
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Takaraajat erityisen
pitkät ja voimakkaat
hyppyjalat

Jalkojen päissä voimakkaat
tarttumakynnet

0,5 mm

•
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Ruumiissa taaksepäin
suuntautuneita piikkejä ja
sukasia

Pään etuosa
pitkä ja
kärsämäinen

Usein kolme
pistesilmää

Suuosat
purevat,
osoittavat
alaspäin

Suuret, ulkonevat
verkkosilmät

Siivettömiä

Tuntosarvet
yleensä hyvin
lyhyet, 3-jaokkeiset,
uurteisiin
kätkeytyneet

Siphonaptera sp. (Latreille, 1825)
määrittämätön kirppulaji ex. Felis catus
Mäntsälä, Sälinkää 7.7.2018
Jani Järvi leg.

Tuntosarvet rihmamaiset
ja pitkät, yli ½ ruumiin
pituudesta

Kooltaan pienestä erittäin
pieneen, ruumis < 6 mm

Isäntäeläimiensä, lintujen ja nisäkkäiden, pinnalla;
ulkoloisia
• 90 % lajeista maanisäkkäillä
• Usein moni-isäntäisiä
Ravintona toukilla orgaaninen aines, kuten
kuivunut veri ja aikuisten jätökset; aikuisilla
isäntäeläimen veri
• Aikuiset voivat selvitä jopa vuoden 			
ilman veriateriaa
Nopealiikkeisiä
• Ihmiskirput voivat hyppiä jopa 30 cm
Merkittävä ryhmä: voivat levittää ihmisten ja
muiden eläinten tauteja
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
• Toukat jalattomia ja matomaisia
• Voivat olla pitkään kotelona lepotilassa
Suomesta tunnetaan 51 lajia

Siivet samankokoiset ja
-muotoiset, kapeat
ja suhteellisen
pitkät; levossa
vaakalaskuisesti

Tavallisesti kaksi
paria siipiä; voivat
olla siivettömiä
tai siivet
surkastuneita
Siivissä usein
vaihtelevan kokoisia
tummia täpliä tai vöitä

Ruumis pitkänmallinen ja
lieriömäinen
Siipisuonitus
pitkänomainen

Panorpa cognata Rambur, 1802
harmaaskorpionikorento ♂
Sipoo 24.7.2009
Anders Albrecht leg.

Hoikat jalat
Koiraiden lisääntymiselimet joillakin
lajeilla pullistuneet ja peräpää
skorpionimaisesti koholla

5 mm

•

•

•
•
•

•

•

Kaikenlaisissa maaelinympäristöissä
• Yksi laji, lumikorento (Boreus westwoodi), voi
esiintyä talviaikaan hangella
Ravintona toukilla muut selkärangattomat tai
kasviaines; aikuiset raadonsyöjiä, medenjuojia tai
sammalensyöjiä
Skorpionimaisista pihdeistään huolimatta ihmiselle
vaarattomia
Lentävät melko heikosti ja usein vain lyhyitä
pyrähdyksiä
Joillain lajeilla koiraat antavat, hyönteismaailmassa
poikkeuksellisesti, naaraalle erittämäänsä
ravinnepitoista sylkeä tai kuolleita hyönteisiä
kosiolahjaksi
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
• Toukat eruciformeja tai scarabaeiformeja
Suomesta tunnetaan 7 lajia
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI
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DIPTERA

KAKSISIIPISTEN ALALAHKOT
”NEMATOCERA”

KAKSISIIPISET
TVÅVINGAR
TRUE FLIES

Tavallisesti vain yksi pari
kalvomaisia siipiä, harvoin
siivettömiä

Verkkosilmät usein
isot ja kaartuvat
pään sivuille

Tuntosarvet vaihtelevan muotoiset, mutta
usein hyvin lyhyet suhteessa ruumiin
pituuteen
Tavallisesti kolme
pistesilmää
Pää tavallisesti
liikkuvainen ja
suhteellisen iso

Suuosat
pistävät ja
imevät, tai
nuolevat;
muodostavat
tavallisesti
imukärsän

Siipisuonitus
pitkänomainen, voi
lähes puuttua joskus

Ruumis usein lyhyehkö ja
suhteellisen virtaviivainen,
joko tanakka tai hoikka

Takasiivet surkastuneet
nuijamaisiksi väristimiksi
Nilkoissa voi olla kahden kynnen välissä
ohuita liuskoja, pulvilleja (ei tällä lajilla)

Ruumiissa usein selvästi
erottuvia sukasia tai karvoja

Tuntosarvet usein pitkät ja
rihmamaiset tai sulkamaiset,
vähintään 6-jaokkeiset
Jalat yleensä
pitkät ja hoikat
Culicidae sp. Meigen, 1818
määrittämätön hyttyslaji
Mäntsälä, Sälinkää 20.10.2018
Jani Järvi leg.

5 mm

•

•
•
•
•

•

Sisältää mm. paarmat, kukkakärpäset, hyttyset,
vaaksiaiset, surviaissääsket ja mäkärät
Elintavoiltaan erittäin monimuotoinen ryhmä
Maaelinympäristöissä
• Monien lajien toukat akvaattisia
Ravintona toukilla usein lahoava tai mätänevä
orgaaninen aines, joskus petoja tai loisia, aikuisilla
ravinto nestemäistä
Usein erittäin taitavia ja nopeita lentäjiä
Mimikryä esiintyy tietyillä ryhmillä
Erittäin merkittävä ryhmä: pölyttäjiä, tuholaisia,
orgaanisen aineksen hajottajia, taudinlevittäjiä
Muodonvaihdos täydellinen:
• muna → toukka → kotelo → aikuinen
• Toukat jalattomia, joskus päättömiä
Suomesta tunnetaan 7226 lajia

Joskus siivettömiä

Ruumis usein tanakka ja
lyhyehkö

Cynomya mortuorum (Linnaeus, 1761)
raatokärpäslaji ♀
Liperi 1.7.2012
Ali Karhu leg.
SUOMEN HYÖNTEISET LUOMUS.FI

BRACHYCERA

Etusiipien takareunassa,
lähellä tyveä joskus liuskoja

•
•
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5 mm

KÄRPÄSET
FLUGOR

•

Toukkia

Ruumis yleensä hoikka,
pitkähkö ja jokseenkin
hauras

Jaloissa usein erikokoisia
sukasia tai karvoja

Etusiipien takareunassa,
lähellä tyveä joskus liuskoja

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758)
niittykirvari
Helsinki, Herttoniemi 3.6.2007
Sakari Kerppola leg.

SÄÄSKET
MYGGOR

Nilkoissa voi olla kahden
kynnen välissä ohuita
liuskoja, pulvilleja

Tuntosarvet lyhyet,
sukasmaiset, yleensä
2–3-jaokkeiset; loput
jaokkeet yhteen
sulautuneet ja
muodostavat joko
kapean kannuksen tai
viimeisen jaokkeen
sivulta lähtevän sukasen
(arista) (kuten tällä)

5 mm
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Jani Järvi

SANASTO
Sanasto pohjautuu Biologian sanakirjan (Tirri, R., Lehtonen, J., Lemmetyinen, R., Pihakaski, S. & Portin, P. 2006.
Otava) ja Tieteen kansallisen termipankin määritelmiin.

aistikarva-alue = sensillum; kirppujen (Siphonaptera)
takaruumiin kärjessä sijaitseva silmiinpistävä aistikarvojen alue, jonka tarkkaa funktiota ei tiedetä.
aistisukastäplä = chaetosema; monien perhosten
(Lepidoptera) päässä, silmien takana sijaitseva mekanosensoristen aistisukasten muodostama kohonnut
alue. Sen tarkka funktio on epäselvä, mutta se saattaa
mitata ilmavirtaa lennon aikana.
akvaattinen = vedessä elävä
bioindikaattori = ilmentäjälaji, eli eliölaji, joka on
erityisen herkkä jollekin ympäristömuuttujalle ja siten
ilmaisee ympäristön tilaa.
biologinen torjunta = tuholaiskantojen kasvun rajoittaminen luonnonmukaisin menetelmin ilman kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä. Biologisessa torjunnassa voidaan hyödyntää esim. tuholaiseliöiden luontaisia
taudinaiheuttajia, loisia tai saalistajia.
eliö = organismi; elävä yksilö, eli eläin, kasvi, sieni
tai pieneliö (bakteerit, arkit, alkueliöt), joka koostuu
yhdestä tai useammasta elävästä solusta.
hajottaja = eliö, joka hajottaa eloperäistä ainesta alkutekijöihinsä ja siten edistää aineiden kiertoa luonnossa.
hypermetamorfoosi = täydellisen muodonvaihdoksen
(holometabolia) läpikäyvien hyönteisryhmien muodonvaihdostyyppi, jossa toukilla on kaksi tai useampia
selvästi erimallisia toukkavaiheita.
ilmaputket = trakeat; niveljalkaisten hengitysjärjestelmän ilmakäytävät, jossa hengitykseen käytetty ilma
kulkee eliön sisälle.
karike = kuolleiden kasvien, eläinten ja sienten hajoavaa ainesta maaperässä ja vesistöjen pohjalla.
kerroskuvaus = digitaalisen kuvauksen menetelmä,
jossa yhdistetään useita eri tarkennusetäisyydeltä
otettuja kuvia yhdeksi kuvaksi, jolloin lopullisen kuvan
syväterävyysalue on erittäin suuri.
kitiini = typpipitoinen polysakkaridi, joka muodostaa
niveljalkaisten pintakudoksen ja siten ulkoisen tukirangan. Kitiiniä esiintyy myös sienten soluseinissä ja
vähäisemmissä määrin monien muiden eläinryhmien
kudoksissa polttiaiseläimistä nivelmatoihin.
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kleptoparasiitti = loislaji, joka ryöstää toisen lajin
yksilöltä sen pyydystämän tai keräämän ravinnon.
Pistiäisistä esim. kultapistiäiset (Chrysididae) ovat
kleptoparasiitteja; ne munivat munansa loisimiensa
lajien pesään, jossa niiden toukat syövät isäntälajin
toukan ravinnon ja joissain tapauksissa myös itse
isäntälajin toukan.
kotelokoppa = kotelokehto, -suojus; täysivaihtoisen
hyönteistoukan kehräämästään silkistä rakentama
suoja kotelolleen.
laji = eliölaji; joukko, joka muodostuu keskenään
lisääntyvien yksilöiden tai populaatioiden ryhmästä,
ja joka lisääntymisesteiden kautta on eristynyt muista
lajeista, ja joka kykenee tuottamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä (biologinen lajikäsitys). Lajikäsite on
käytännössä usein vaikeasti määriteltävä ja keinotekoinen, koska lajit eivät ole staattisia.
leg. = lat. sanasta legit, suom. “kerännyt”. Käytetään
hyönteisnäyte-etiketeissä kerääjän nimen edessä.
lepotila = diapaussi; geneettisesti määräytyvä lepovaihe, jonka avulla eläin selviytyy epäedullisista
olosuhteista, kuten esim. ravinnon puutteesta tai kuivuudesta. Lepotilassa eläimen aineenvaihdunnan taso
tyypillisesti laskee.
loinen = eliö, joka elää vuorovaikutussuhteessa toiseen (isäntä) ja hyötyy suhteesta toisen kustannuksella. Loiset ovat elinkiertonsa aikana usein suureksi
osaksi riippuvaisia isännistään.
luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti (eng.
biodiversity) = elollisen luonnon monimuotoisuus,
joka koostuu eliölajien perinnöllisestä muuntelusta,
eliöyhteisön lajiston monimuotoisuudesta ja erilaisten
eliöyhteisöjen sekä ekosysteemien kirjosta.
luonnonvarainen = laji, joka elää esiintymisalueellaan
ilman ihmisen vaikutusta.
mesi = pölyttäjiä kukkiin houkutteleva sokeripitoinen neste, jota monet siemenkasvit erittävät kukkien
mesiäisistä.
mesikaste = kirvojen, kilpikirvojen ja laulukaskaiden
(lahko Hemiptera) nestemäinen uloste, joka koostuu
suurimmaksi osaksi sokereista. Muurahaiset ja muutamat muut hyönteiset voivat käyttää mesikastetta
ravinnokseen ja elää mutualistisissa suhteissa mesikastetta tuottavien hyönteisten kanssa.

mimikry = suojeleva yhdennäköisyys; ilmiö, jossa eliö
jäljittelee ulkonäöltään toista eliötä tai muuta luonnon
kohdetta välttäen saaliiksi joutumisen. Samankaltaisuus voi liittyä esim. väritykseen, muotoon tai käyttäytymiseen. Esim. monet hyönteiset, kuten kukkakärpäset (Syrphidae), matkivat myrkyllisiä pistiäisiä.
monimuotoisuus, diversiteetti (eng. diversity) =
jonkin asian monimuotoisuus, koostuminen erilaisista
osista, esim. lajistollinen monimuotoisuus.
munanasetin = naaraan takaruumiin kärjessä sijaitseva elin, joka toimii apuna munimisessa.
muodonvaihdos = muodonmuutos; muodon ja rakenteiden muutokset, jotka eläin käy läpi kehittyessään
munasta täysikasvuiseksi.
nahanluonti = eläimen ulkoisen pintarakenteen vaihtaminen yleensä kasvun yhteydessä.
obligaatti = eliö, jonka elinolosuhteet ovat vaihtoehdottomat.
orgaaninen = 1. eloperäinen; eliöissä esiintyvä tai niistä peräisin oleva 2. hiiliyhdisteisiin liittyvä.
parasitoidi = loislaji, joka lopulta tappaa isäntäeläimensä. Parasitoidien toukat elävät pääasiassa muiden
niveljalkaisten lajien yksilöissä, kun taas aikuiset ovat
vapaasti eläviä hyönteisiä. Parasitoidit ovat pääasiassa hyönteisiä ja on arvioitu, että noin 25 % maailman
eläinlajeista olisi parasitoideja.
partenogeneesi = neitseellinen syntyminen; alkion
synty naaraspuolisesta sukupuolisolusta ilman koirassukupuolisen sukusolun vaikutusta.
preparointi (biol.) = eliön tai sen osan (esim. kudoksen, luuston) käsittely tutkimusta tai säilytystä varten.
pölyttäjä = eläin, pääasiassa hyönteinen, joka kuljettaa aktiivisesti tai passiivisesti siitepölyä siemenkasvin
emiöltä luotille ja siten mahdollistaa kasvin pölytyksen ja sitä kautta hedelmöityksen.
pölytys = tapahtuma, jossa siemenkasvin siitepöly
kulkeutuu emiön luotille tuulen, veden, hyönteisten tai
muiden eläinten (esim. lepakot ja kolibrit) kuljettamana, ja jota seuraa hedelmöitys.
pöytävieras = eliö, joka hyötyy toisesta eliöstä, mutta
jonka toiminta ei vaikuta toiseen eliöön (esim. puunrungolla kasvava jäkälä). Vuorovaikutussuhdetta
kutsutaan kommensalismiksi.
selkärangaton = eläin, jolla ei ole sisäistä tukirankaa
eli selkärankaa; yleisnimi eläimille, jotka eivät kuulu
selkärankaisiin (alajakso Vertebrata).
selkärankainen = eläin, jolla on nikamien muodostama selkäranka, joka voi olla rustoa tai luuta; kuuluu
selkäjänteisten (Chordata) pääjakson selkärankaisten
(Vertebrata) alajaksoon.

sessiili = paikallaan pysyvä, ei vapaasti liikkuva; sessiileillä lajeilla toukkamuodot ovat tavallisesti liikkuvia.
Esim. monien kilpikirvojen aikuisvaiheet ovat sessiilejä
siipisarka = hyönteisen siipisuonien rajaama alue
siipisuonet = hyönteisten siipien putkimaiset suonet,
jotka kuljettavat hemolymfaa, selkärangattomien
kudosnesteen ja veren sekoitusta. Siipiisuonien peruslähtökohtana ovat muutamat pitkittäissuonet, jotka
haarautuvat ja joiden välissä voi olla poikkisuonia.
siitepöly = siitepölyhiukkasten muodostamaa hienoa,
pienikokoista pölyä, jonka tehtävänä on toteuttaa
kasvin pölytys ja sitä kautta hedelmöitys
silkki = hyönteisten ja hämähäkkieläinten kehruurauhasista tuottama silkkikuitu, jota eliöt käyttävät
esimerkiksi suojautumiseen ja saalistukseen. Vaatekuitu silkki on peräisin mulperiperhosten (Bombyx mori)
kotelokopista.
systematiikka = tieteenala, joka tutkii eliöiden sukulaisuussuhteita ja niiden evolutiivista kehityshistoriaa.
taksoni = biologisessa taksonomiassa johonkin kategoriaan sijoitetun eliöryhmän yleisnimi (esim. laji,
suku ja heimo ovat kaikki taksoneita).
taksonomia = tieteenala, joka tutkii eliöiden kuvaamista, nimeämistä ja luokittelua.
terrestrinen = maalla elävä
tieteellinen kuvaaminen = virallinen kirjallinen kuvaus, jonka perusteella laji tai muu taksoni määritellään täsmällisesti ja jossa kerrotaan, miten se eroaa
muista aiemmin kuvatuista taksoneista. Kuvaamisen
yhteydessä lajille laaditaan tieteellinen nimi. Taksonista kirjoitettaessa nimen perään lisätään usein auktorimerkintä, joka kertoo tieteellisen nimen antajan nimen
sekä nimenantovuoden (ks. lahkojen esimerkkilajien
näytetietokentät).
tuholainen = eliölaji, joka tavalla tai toisella aiheuttaa
haittaa tai uhkaa ihmisen terveydelle, menestymiselle
tai hyvinvoinnille. Tuholaislaji voi kuitenkin olla merkittävässä asemassa ekosysteemin luontaisen toiminnan kannalta ja tuholaiseksi luokitteleminen on vain
ihmisestä riippuvaista.
varoitusväri = väri, joka kertoo eläimen myrkyllisyydestä tai syötäväksi kelpaamattomuudesta saalistajille
vatsaputki = hyppyhäntäisten (Collembola) 1. jaokkeen vatsapuolella oleva rakenne, joka toimii apuna
kuonanerityksessä sekä nestetasapainon säätelyssä.
vieraslaji = laji, joka ei esiinny tarkasteltavalla alueella
alkuperäisenä, vaan on sinne ihmisen tahallisesti tai
tahattomasti siirtämä.
äkämä = kasvin kasvuhäiriö, joka johtuu ulkoisesta
ärsykkeestä, kuten hyönteis-, sieni- tai virusinfektiosta
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