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E s i p u h e . 

Suomenkielisen luonnontieteellisen kirjallisuuden k ö y h y y s on ollut suurena esteenä 

tieteellisen harrastuksen syntymiselle maamme suomenkielisessä nuorisossa tällä alalla. 

Varsinkin on ollut suuri puute käsikirjoista, jo tka kelpoittaisivat nuorison ja muitten 

luonnon ystävien tutustumista alempiin kasveihin ja eläimiin. Sen vuoksi heräsi jo tal

vella 1897 luonnontieteellisessä V a n a m o yhdistyksessä ajatus ryhtyä hankkimaan suo

menkielisiä sopivia hyönteisteoksia. K u n Yl iopis ton suomalaisessa hyönteismuseossa on 

täydellinen ja tieteellisesti tarkoin määrätty kokoelma maassamme tavatuista perhoslajeista 

ja kun sen lisäksi etevät perhosten tutkijat tri Enzio Reuter ja prof. John Sahlberg lupa

sivat neuvoillaan tieteellisessä ja lehtori A. J. Mela kielellisessä suhteessa avustaa 

suomenkielisen perhoskirjan julkaisemista, niin päätettiin heti ryhtyä tuumasta toimeen. 

Allekirjoittaneen huostaan uskottiin silloin uusimpien ja paraimpien ruotsalaisten ja 

saksalaisten teosten mukaan kysymyksessä olevan perhosfaunan sommittelu. 

Tärkeimpänä apulähteenä tätä perhoskirjaa valmistaessa on ollut prof. C. Aurivil-

lillksen etevä teos „Nordens fjärilar", jos ta johdatukset sukuihin ja lajeihin sekä lajiseli-

tykset ovat sovittelemalla käännetyt. Johdatus on tässä, kuten prof. Aurivil l iuksenkin 

yllämainitussa teoksessa, pienillä poikkeuksilla käännetty saksalaisesta „ F r . Berge ' s Schmet-

terlings-Buch, bearbeitet v o n H. v o n Heinemann. Neu durchgesehen und ergänzt v o n 

Dr . W. Steudel, Stuttgart 1889", jos ta m y ö s värikuvat ovat otetut. Toukkien ja kote-

loitten selityksissä on paikoin tehty lisäyksiä prof. Ernst Hofmannin suuremman teoksen 

„ D i e Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas, Stuttgart 1893" mukaan. 

Paitsi yllämainittuja teoksia on apuna vielä käytetty seuraavia: 

J. M. J. af Tengströmm „Catalogus Lepidopterorum Faunse Fennicaa prsecursorius, 

1869". 

Tri E. Reuterin „För teckning öfver Macrolepidoptera, funna i Finland efter är 1869", 

josta on saatu useimmat ennen selittämättömien perhoslajien ja muunnosten selitykset. 

Tri A. Poppiuksen „Finlands Dendrometridse. Ac ta Societatis pro Fauna et F lora 

Fennica 3. N:o 3. 1887". 

Tri A. Poppiuksen „Finlands Pkytometridaa. Sam. 8. N:o 3. 1891". 

Prof. E. Hofmannm. „ D i e Schmetterlinge Europas, Stuttgart 1894". 

Tri A. Baun „Handbuch fiir Schmetterlings-Sammler, Magdeburg 1886". 

Koska teoksessa löytyvissä tauluissa ei ole kuvattuna kaikkia meillä tavattavia muo

toja, on sulkumerkkien välissä viitattu prof. E. Hofmannin „ D i e Schmetterlinge Europas" 

(Hfm. Sch.) j a saman „ D i e Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas" (Hfm. R) niitten 

varalle, joil la on yllämainitut teokset. 

Teoksen lopussa on allekirjoittaneen laatima ja tri E. Reuterin tarkastama luettelo 

Suomen luonnontieteellisellä alalla tavatuista Suurperhosista ja niitten muunnoksista. 

Samalla kun saan tässä sekä omasta että Vanamoseuran puolesta kiittää etupäässä 

tri E. Reuteria, ja lehtori A. J. Melaa, heidän arvokkaasta avunannostaan, pyydän lausua 

sulimmat kiitokseni kaikille niille arvoisille herroille luonnontutkijoille, jo tka ovat tavalla 

taikka toisella helpoittaneet käsillä olevan teoksen ilmestymistä. 

Helsingissä tammikuussa 1900. 

J. R JIro. 



Huomattuja painovirheitä: 

. 23 tois. palstassa 7 riv. alhaalta: toisen, luetaan kolmannen. 

66 „ „ 14 „ ylh . : lause: Kyl je t ilman j. n. e. poistettava. 

85 „ „ 3 „ alh. p y g n u e l o a , lue : p y g m a e o l a . 

96 „ „ 24 „ ylh. Diphtera, lue: Diplithera. 

146 ensim. palstassa 29 „ „ Ceiita, pitää ol la : Senta. 



J O H D A T U S . 

j F e r h o s e t muodostavat kolmannnen lahkon hyönteisten luokasta ja k u u l u v a t niveljalkais

ten pääjaksoon, koska niitten ruumiin muodostaa j o u k k o perätysten seuraavia niveliä eli 

renkaita. Niiltä puuttuu luurankoisissa tavattava sisällinen luuranko, mutta sen sijaan 

on niillä enemmän tai vähemmän kova, useimmiten sarveisaineen kaltainen kitiini kuori, 

j o h o n lihakset ovat kiinnitetyt. Nämä ovat vaikeahkoja, pehmeitä ja hentoja, pitkittäis-

ja poikittaiskimpuista muodostuneita ja erinomaisen lukuisia. Hermoston muodostaa paitsi 

nielun yläpuolella olevaa aivosolmua, nielukehä ja pitkin vatsaa kulkeva hermojanne, 

joissa on noin 8 solmua. Nitistä lähtee hermosäikeitä eri tahoille. — Veri on melkein 

väritöntä ja virtaa vapaasti ruumiinkudoston välissä; sitä pitää liikkeessä selkäpuolella 

oleva pitkäveteinen, sykkivä putki, j oka laveammassa merkityksessä vastaa luurankoisten 

sydäntä. 

Hengityselimet ovat hyvin kehittyneet. Jokaisessa täysinkehittyneessä vatsa- ja 

ensimäisessä sekä viimeisessä rintanivelessä huomaa kummallakin kyljellä pyöreän h u o 

k o s e n (stigma), j oka johtaa olmtkalvoiseon, tavallisesti sangen lyhyeen putkeen, j oka 

haaroittuu erinomaisen lukuisiksi ja hienoiksi putkiksi. Nämät lukemattomat ilma- 1. 

huokoisputket johtavat ainoastaan ilmaa eikä minkäänlaista nestettä; ne jatkuvat melkein 

kaikkiin ruumiinosiin, jo ten veren puhdistus täällä tapahtuu kaikkialla, jotavastoin esim. 

luurankoisissa veri on johdettava puhdistettavaksi erityisiin hengityselimiin, keuhkoihin 

tai kiduksiin. 

P e r h o s e t (Lepidoptera *) tunnetaan yleensä helposti 4 kaivomaisesta, värillisillä suo

muilla peitetyistä siivistään sekä imevistä suuosistaan. Niiden muodonvaihdos on täydel

linen, s. t. s. niillä on kolme toisistaan aivan erilaista olomuotoa, niin. toukka-, kotelo- ja 

perhosmuoto. Toukka, j oka aina syn tyy munasta, on madonkaltainen, pehmeällä nahalla 

peitetty sekä varustettu vähintään kolmella raajaparilla; kotelon taas peittää kovempi 

sarveisaineinen kuori, se on ilman liikuntoelimiä, eikä nauti mitään ravintoa vi ikkoja tai 

kuukausia kestävänä lepoaikanaan. Ainoastaan toukkana ollessaan kasvaa eläin koolleen, 

kotelo ja perhonen sitävastoin eivät kasva koskaan. 

Perhosten kaunis muoto, niiden loistavat värit ja komeat kirjailut sekä niiden suru

ton ja vahingoton leikki ilmassa ja kukkien välissä ovat vaikuttaneet sen, että niistä pitä

vät kaikki ne, joilla on vähänkään silmää ihailla luontoa. Tuskinpa löytynee lasta, j o k a 

ei olisi ajellut perhosta metsissä ja kukkakentillä, ja hän, j o k a ensi kerran näkee 

perhosen koko loistossaan, juuri kun se on tullut ulos kotelostaan, ei unohda lapsellista 

ihastustaan tästä melkeinpä ihmeellisestä näystä. Usea nuorukainen, j oka ensin vaan hu

vikseen keräili perhosia, on vanhempana tullut todelliseksi luonnontutkijaksi. 

*) AsTtis, suomu, ja mtQÖv, siipi. 

Suomen perhoset. 
I 



II 

M u n a t . 

Perhosten munat ovat pieniä ja ympäröidyt kovalla kuorella. Muodolleen ovat ne 

hyvin vaihtelevia, niinkuin: pallomaisia, puikeita, puolipalleroisia-, kekomaisia, lieriö

mäisiä, tynnyrimäisiä y. m., usein kulmikkaita tai päistään litistyneitä. Niiden pinta on 

j o k o aivan sileä tai hienosti pilkullinen tai ryhmyinen; hyvin usein ovat munat koriste

tut juovilla, jotka kulkevat toisesta päästä toiseen samalla tavalla kuin meridiaanit maa

pallollamme ; toisten pinta taas on koristeltu harjuilla, jo tka useinkin risteilevät, niinkuin 

langat verkossa, ja sulkevat väliinsä suuria syvänteitä. Mitä väriin tulee, niin on sekin 

hyvin vaihteleva ja usein löytyy pinnan pohjavärillä [tilkkuja ja muita piirroksia. Saman 

heimon ja suvun lajeilla on yleensä munia, jotka muodolleen ja pinnan laatuun katsoen 

muistuttavat toinen toisiaan. 

a b c d e f 

Päiväperhosten munia: a. Sinisiiven {Lyemna Iearus). ]>. sama vahvasti suurennettuna, o. Nokkoisporliosen {Vanessa urticm), 
cl. Kaaliperhoson (Pieris brassicm). o. Aphantopus Hyperantus ja f. F.pmephele Jurtitta. Kaikki kuviot suurennettuja. 

Naaraat asettavat suurella huolella munansa sellaisiin paikkoihin, joista toukat heti 

ulostultuaan löytävät ravintonsa, useimmiten juuri itse rehukasviin. Usein asetetaan ne 

jonkun lehden tai oksan piialle siten, että litteämpi puoli munasta tulee alle, jo ten ne 

pysyvät hyvin paikoillaan. Muutamat naaraat peittävät sitäpaitse munansa villamaisella 

verholla, jonka ne ottavat omasta ruumiistaan, ja asettavat silloin tavallisesti kaikki mu

nansa samaan paikkaan j o k o läjään tai järjestävät ne riveihin oksan ympäri. Ainoastaan 

niillä naarailla, jo iden toukat eliivät pehmeissä kasviosissa, on joskus munanasetintorvi, 

jol la ne panevat munansa kasvin sisään. Toisia taas löytyy, jotka panevat ainoastaan 

yhden munan kuhunkin paikkaan, kuten esim. Ritariperhot. Hedelmöitetyt munat muut

tavat tavallisesti värinsä jonkun päivän kuluttua siitit, kun ne ovat lasketut, ja kutis

tuvat toiselta kyljeltään hieman sisäänpäin; hedelmöitymättömät taas kutistuvat hetken 

kuluttua aivan kokoon. Ainoastaan ani harvassa tapauksessa on huomattu, että hedel-

möitymättömistäkin munista on kehittynyt toukka. 

Aika, jonka toukat tarvitsevat kehitykseensä munassa, on hyvin vaihteleva riippuen 

sekä ilmastosta, että vuoden ajasta; kylmillä ilmoilla kestää munien kehitys kauvemmin 

kuin lämpöisillä. Kesäiseen aikaan kestää munamuoto noin 1—4 viikkoa, jotavastoin 

ne munat, jo tka lasketaan syksyllä, talvehtivat, eivätkä toukat ryömi niistä ulos, ennen

kuin niiden rehukasvit ovat puhjenneet lehtiinsä. Kun se aika on tullut, jol loin munien 

täytyy puhjeta, niin kaivaa toukka, j oka tähän asti on maanut koukussa munan sisässä, 

läven munan kuoreen, ja suurentaa aukon niin suureksi, että se esteettömästä vo i ryömiä, 

sieltä ulos. 



III 

T o u k a t . 

Ruumiin muoto ja Ulkoasu. — Toukkien ruumis on ylimalkaan pitkänomainen, 

melkein kauttaaltaan yhtä paksu sylinteri, joka usein hiukan kapenee päistään ja on alta 

enemmän tai vähemmän litteä; harvoin on ruumis, kuten esim. kuv. 2 a taul. 6, kilpi

mäinen tai siiramainen. Sen muodostaa pää ja 12 toinen toistansa seuraavaa niveltä. 

Ensimmäistä, j oka oikeastaan on kokoonpantu useammasta nivelestä kutsutaan p ä ä k s i , 

3 sitä seuraavaa r i n t a n i v e l i k s i ja loput 9 v a t s a - eli t a k a r u u m i i n n i v e l i k s i . 

P ä ä (caput) on sarveisaineesta, ja tavallisesti suuri, harvoin pieni ja toukan levätessä 

sisään vedetty. Muodoltaan on se pyöristetty, lukuunottamatta joitakuita mittareita, joilla 

on kummallakin puolen päätä ikäänkuin pienet sarvet, sekä Apaturan (taulu 8, kuv. 2 a) 

toukkaa, jol la niinikään on (päässä) pari kolmikulmaista oraa. Pään kuori on kokoon

pantu kahdesta suuresta, tavallisesti pitkulaisen pyöreästä kappaleesta, joi ta keskikohdalla 

eroittaa toisistaan sauma, joka alapäässään jakautuu kahtia, muodostaen siten väliinsä 

kolmikulmaisen kolmion, n. k. o t s a k o l m i o n (clypeus). Kummallakin näistä puolipalloista 

on alasyrjässä 6 puoliympyrään asettunutta p i k k u s i l m ä ä (ocelli). Otsakolmiota rajoittaa 

etupuolelta y l ä h u u l i (labrum), j oka peittää sarveisaineisten y l ä l e u k o j e n (mandibulae) 

tyven; näiden takana ovat heikot ja pehmeät a l a l e u a t (maxillae), joihin pienet neli-

niveliset l e u k a r i h m a t (yalpi maxillares) ovat kiinnitetyt. Takapuolelta sulkee suuaukon 

nahkea a l a h u u l i (labium) sekä siihen kiinnitetyt kaksiniveliset h u u l i r i h m a t (palpi labi-

ales). Sitä paitse on alahuulessa eräs sangen tärkeä parillinen elin, nim. k e h r u u n y s t y 

rät, j oka muodolleen on hyvin pieni puhkaistu nystyrä. Tämä elin tekee muutamat 

toukat kykeneviksi kutomaan kotelonsa ympäri suojelevan verhon. Pään sivuilla heti, 

yläleukojen yläpuolella, huomataan vihdoin hyvin pienet, tavallisesti neliniveliset t u n t o 

s a r v e t (antennae). 

Yllämainituilla leuoilla purevat toukat ruokansa hienoksi. Ruuansulatuselimen alkaa 

emätti, j oka ohenee ohenemistaan kuta lähemmäksi se tulee vatsaaukkoa; yleensä on 

se hyvin lyhyt. Vatsa on tavallisesti pitkulainen laukku j o k o yksiosainen tai supistuk

sen kautta kaksi- j opa kolmiosainenkin ja varustettu sarveisaineisilla liuskoilla, jo tka hie

nontavat ruuan, sitä kutsutaankin sentähden l i h a s - eli p u r e m a - m a h a k s i . Tämän ta

kana aukeaa pitkiä hienoja putkia n. k. „ M a l p i g i n p u t k e t " . Ohut suoli on aivan 

suora tai joskus hieman koukussa ja aukiaa erääseen laveampaan laajennukseen. Paksu

suoli on enemmän tai vähemmän kierteinen. Rinnassa ja takaruumiissa on valkoinen, 

vanukkeinen, n. k. i h r a k u d o s . Ruumiin peittää pehmeä usein ryppyinen nahka, joka 

lihaksien avulla saattaa liikkua joka suunnaUe. 

Kaikissa kolmessa rintarenkaassa on kussakin yksi pari nivelikkäitä jalkoja, jo tka 

päättyvät pieneen kynteen. Nämät raajat vastaavat perhosen kolmea raajaparia. Ensim

mäisen rintarenkaan selkäpuolella on usein sarveisaineinen levy, jota kutsutaan n i s k a -

eli k a u l a l e v y k s i . Niinikään on ainoastaan ensimmäisen rintarenkaan kummassakin kyl

jessä h u o k o n e n (stigma). 

Yhdeksästä vatsarenkaasta puuttuu ensimmäisestä, toisesta, seitsemännestä ja kah

deksannesta raajoja. Toisissa sitävastoin löy tyy tavallisesti kussakin yksi pari pehmeitä, 

nivelittömiä jalkoja, n. k. v a t s a j a l a t , jo iden antura j o k o on kaksiliuskainen s i s ä ä n p ä i n 

kääntyneillä hakasilla ulommaisen liuskan reunassa tai m y ö s kokonainen, ympäröitynä 

reunuksella u l o s p ä i n taipuneista hakasista pitkin jalkapohjan reunaa. Ensimmäistä lajia 

jalkoja kutsutaan t a r t t u m a j a l o i k s i (pedes semicoronati), koska toukka niillä vo i tarttua 

kiinni esineisiin; niitä l öy tyy ainoastaan suurperhosilla; jälkimmäinen laji taas on saanut 

nimensä s e p e l j a l a t (pedes coronati), koska niiden jalkapohja on ympäröi ty seppeleellä; 

niitä l öy tyy kaikilla pikkuperhosten toukilla sekä muutamilla suurperhosilla, jotka kuitein 



kin oikeammin olisivat luettavat pikkuperhosiin. Viimeistä vatsarengasta kutsutaan p e r ä -

n i v o l e k s i , se on usein päältäpäin peitetty sarveisaineisella levyllä, p e r ä l e v y l l ä , joka 

peittää suoliaukon; sen jalkaparia kutsutaan, silloin kun niitä tahdotaan nimenomaan eroit-

taa muista vatsajaloista, p e r ä j a l o i k s i . Peränivel on ainoa vatsanivelistä, josta puuttuu 

huokonen. Ne monet omituisuudet, joi ta sitäpaitse l öy tyy toukissa, selvitetään paraiten 

yleiskatsauksessa toukista sekä selitettäessä kutakin heimoa ja sukua erikseen. 

Toukkien väri. — Niinhyvin kaljujen kuin karvaistenkin toukkien väri on hyvin 

vaihteleva kaikilla niillä, jo tka elävät ulkoilmassa, jota vastoin ne, jo tka elävät kasvi-

osissa, ovat useimmiten yksivärisesti likaisen valkeita tai vaalean kellertäviä. Paitsi eri

värisiä täpliä l ö y t y y toukissa vielä kapeampia tai leveämpiä, pitkittäisiä, vinoja tai poi

kittaisia viivoja, jotka risteillen toinen toisensa kanssa muodostavat mitä eriskummallisim-

pia kuvioita. Usein l öy tyy vaalea tummareunainen j u o v a pitkin selkää, n. k. s e l k ä v i i v a 

sekä yksi kummallakin kyljellä huokosten vieressä, n. k. k y l k i v i i v a . Näitten vi ivojen 

välissä kulkee joskus yksi viiva kummallakin puolen selkää, n. k. s i v u s e l k ä v i i v a . 

Sitä paitse l öy tyy suuni j oukko muitakin v i ivoja , joista lähemmin kustakin toukasta erit

täin puhuessa. 

Nahan vaihto. — Koska ulkopuolinen iho 1. nahka ei kasva samassa määrässä kuin 

toukan sisusta, niin täytyy sen aina vähän väliä väistyä pois uuden laajemman nahan 

tieltä. Nahanvaihto tapahtuu jokseenkin säännöllisten väliaikojen, tavallisesti noin kuu

dennen j o p a neljänteistäkin päivän päästä, riippuen siitä, miten runsaasti toukalla on sat

tunut olemaan ravintoa. Jotkut toukat vaihtavat nahkaansa ainoastaan pari kertaa, toi

set taas seitsemänkin kertaa, useimmiten tapahtuu nahan vaihto noin 4 tai 5 kertaa. 

Toukan tila ennen ja jälkeen nahanvaihtoa on hyvin sairauden tapaista; se lakkaa 

syömästä, istuu aivan hiljaa paikallaan eikä siedä itseään häirittävän; pään kuoren 

takana näkee uuden kuoren kasvavan; lopulta halkeaa vanha nahka heti pään takana 

selässä ja toukka vapauttaa itsensä vähitellen vanhasta asustaan työntäen sitä taaksepäin. 

Tavallisesti jää vielä vanha pään kuori hetkiseksi riippumaan uuden pään suulle, kunnes 

toukka senkin lopulta irroittaa. Karvaisilla ja nystyröillä varustetuilla toukilla putoavat 

nämätkin yhdessä nahan kanssa pois, ja uudet karvat sekä nystyrät, jo tka tähän asti 

ovat maanneet vanhan nahan alla, nousevat sitten vasta pystyyn, kun ovat ennättäneet 

kuivua. M y ö s ilmaputket muuttavat samassa sisemmän pintansa ja vanha vedetään nahan 

mukana hienoina nauhoina ulos putkista. Vaihtaessaan nahkaansa eivät toukat ainoastaan 

muuta väriään, vaan m y ö s muotoaankin. Senpätähden onkin usein hyv in vaikeata tuntea 

nuorta toukkaa, vaikkapa sen tuntisikin täyskasvaneena. Esimerkkinä vo i mainita, että 

Aglia tau'n toukka vanhempana kadottaa kokonaan ne pienet nystyrät, joil la se on pei

tetty tullessaan ulos munasta, sekä että useilta nuorilta yöperhostoukilta puuttuu tykkö-

nään etummaiset vatsaj alat, jo ten niiden kulku muistuttaa hyvin mittarien toukkia, mutta 

sittemmin vanhempana kasvaa niille täydelliset vatsajalat. 

Elintavat. — Ravintonaan toukat käyttävät melkein yksinomaan kasviaineita, ainoas

taan jokunen harva pikkuperhos-laji tekee siitä poikkeuksen syömällä eläinkunnan ainek

sia, niinkuin höyheniä, karvoja, villoja y. m. Useat yöperhosten toukat syövät myös 

kasvien puutteessa toisia toukkia ja hyönteisiä; niinpä esim. ovat kaikki Cosmia suvun 

lajien sekä Scopelosonia sateUitia&n toukat tunnetut oikeina petoina; todistamatonta vielä 

on, mihin määrin Senta maritimfrn toukka käyttää ruuakseen muita aineita kuin hyön

teisiä, mutta eteläeurooppalaisen Erastria scitulcCn toukasta tiedetään, että se elää kilpi-

täistä, ja Poh j . Ameriikassa l ö y t y y eräs päiväperhonen, Feniseca Tarquinius, kuuluva L y -

csenidse heimoon, jonka toukka yksinomaan elää lehtitäistä. 

Useimmat kasvinsyöjistä toukista syövät ainoastaan lehtiä ja pehmeimpiä kasviosia; 

l öy tyy kuitenkin toisia, jo tka tarttuvat itse runkoonkin, hedelmiin, silmukoihin, siemeniin, 

kuoreen ja juuriin, Puiden runkojen sisällä tavataan toukkia suvuista Sesia, Cossus ja 



V 

Zeuzera; ruohojen rungossa taas Phragmatobian, Hydro3cia,n, Oortyn^n, Helotrophan, 

No7iagria,n ja Calamian toukkia; neilikan sukuisten kasvien siemenkodassa elävät Dian-

thcecia suvun toukat, ja lehtien sisässä elävät n. k. l e h t i k ai v a j a t , jo tka syövät lehtien 

ylä- ja alapinnan välissä olevaa vihreätä solukkoa ja muodostavat siten värittömiä juov ia 

ja täpliä lehtiin. Useimmat tällaisista kuuluvat pikkuperhosi in; suurperhosista tunnetaan 

tällaisia lehtisyöjiä ainoastaan hyv in harvoja, kuten esim. Ino suvun toukat. Useimmat 

suurperhosten toukista, jo tka eivät elä kasvien sisässä, ovat enimmäkseen ulkoilmassa; 

l ö y t y y kuitenkin sellaisiakin, jo tka laittavat itselleen erityisen asunnon yhteen sidotuista 

lehdistä y. m., jo ta ne sitten kulettavat muassaan paikasta toiseen, tai m y ö s suurempia 

koteloita, joissa tavallisesti asuu useita yhdessä joukossa. Pikkuperhoston toukat sitä

vastoin elävät hyv in harvoin täydellisesti vapaina, vaan piiloutuvat milloin milläkin ta

valla lehtien ja oksien suojaan. L ö y t y y p ä sellaisiakin toukkia, jo tka päivän ajaksi kai

vautuvat maahan, sammalikkoon t. m. s. ja tulevat esille ainoastaan yöksi . 

Toukkamuoclon aika on hyvin vaihteleva, yleensä noin 1—2 kuukautta, r i ippuen 

ilmastosta, lämmöstä, kylmästä y. m. Useat toukat talvehtivat nuorina ollessaan ja lak

kaavat syömästä jo pitkät ajat ennen talven tuloa, toiset taas talvehtivat täyskasva-

neina, eivätkä nauti keväällä ennen koteloitumistaan tuskin mitään, esim. Bombyx rubi. 

Useimmat kuitenkin talvehtivat keskenkasvuisina alkaen vasta myöhään syksyllä ja jat

kaen syöntiään taas heti kevään tultua. Useimmat lajit talvehtivat suurissa j ouko in yh

dessä, kuten MelitaecCn toukat, kevään tultua hajaantuvat ne kuitenkin eri tahoille ja 

elävät sitten yksikseen. 

Koteloituminen. — K u n toukka on saavuttanut täyden suuruutensa, valmistau

tuu se viimeiseen nahanvaihtoonsa, k o t e l o i t u m i s e e n . Tämä voi tapahtua usealla eri 

tavalla. Useimmat päiväperhosten sekä jo idenkuiden pikkuperhosten toukat kutovat 

itsensä kiinni peräjaloistaan johonk in oksaan, lehteen, k iveen tai muuhun sopivaan paik

kaan, ja riippuvat sitten j o k o vapaasti pää alaspäin, tai ympäröivät keskiruumiin koh

dalta itsensä vyöl lä , j o k a pitää ruumista kiinni siinä esineessä, j o h o n ruumiin peräosa on 

kiinnitetty. Toiset, joil la on suuremmat ja enemmän' kehittyneet kehruunystyrät, ympä

röivät itsensä verholla, k o t e l o k o p a l l a , j o k a on j o k o yksinomaan silkistä tai silkistä ja 

kumimaisesta aineesta, j o k a yhdistää eri silkkirihmat toisiinsa, tai m y ö s maasta, puun 

sirpaleista, sammalista y. m., jo tka yhdistetään toisiinsa lankojen avulla. Useimmat ryö

mivät maan sisään ja kutovat siellä kotelokoppansa. Itse koteloituminen tapahtuu heti 

kun toukka on saanut valmiiksi nuo varustukset, jo tka suojelevat koteloa. Se tapahtuu 

jokseenkin samalla tavalla kuin nahanvaihdoskin. 

K o t e l o . 

Muoto ja väri. — Kote lo on yleensä liereä, taaksepäin kapeneva. Sen kuori on 

tavallisesti k o v a ja kiinteä. Etupuolen siitä muodostaa pieni sisäänpäin taipunut pää 

sekä keskiruumis, j onka alapuolella suuosat, tuntosarvet, jalat ja siivet makaavat kukin 

tupessaan niin yhtyneinä toisiinsa sekä kotelon ulkokuoreen, jot ta ne näyttävät yleensä 

olevan eroitetut toisistaan ainoastaan saumojen kautta kuoren pinnalla. Etummaisen osan 

selkäpuolella, heti pään takana, on kapea levy, e t u s e i k ä , jo ta seuraa leveä ja pitkä k e s k i -

s e l k ä , jos ta kummallekin sivulle alespäin ja taaksepäin lähtevät etusiivet, sekä lopuksi 

eräs kapea levy, t a k a s e l k ä , josta takasiivet lähtevät. Näistä ei kuitenkaan näy kuin 

kapea reuna pitkin etusiipien takareunaa. Takaselän jälkeen seuraa 9 takaruumiin ni

veltä, jo tka kotelossakin ovat liikkuvasti yhdistetyt toisiinsa. Jos sitten käännetään ko

telo ylösalasin, ja tarkastetaan sitä alapuolelta, niin huomaa helpost i : 1. Kaksi levyä, 

jo tka lähtevät pään keskikohdalta ja kulkevat pitkin alapuolen keskustaa pitemmän tai 
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lyhemmän matkan suoraan eteenpäin siipituppien välitse. Nämät levyt sulkevat kumpi

kin puoliskonsa imutorvesta. Joskus ulottavat ne kärkensä pitkän matkan siipituppien 

taakse. 2. Hieman leveämmän levyn, j oka alkaa pään sivuilta ja sitten seuraa imutorvea 

pitkin ulkoreunaa. Tässä lepäävät eturaajojen sääret ja jalat. 3. Erään samallaisen 

levyn, j o k a alkaa kummaltakin puolen etujalkojen tuppea ja ulottuu sitten pitemmän tai 

lyhemmän matkan taaksepäin, milloin ulottuen aina imutorveen etujalkojen taakse, mil

loin taas näitten läpi aivan erillään imutorvesta. Tämän levyn alla ovat keskiraajojen 

alaosat. 4. Erään yleensä pitkän ja kapean levyn, j o k a alkaa hyvän j o u k o n yläpuo

lella pään takaosaa, ja sitten jatkuu pitkin siipituppien reunaa pitkälle taaksepäin eroit-

taen siten siipitupet keskiraajoista sekä usein m y ö s imutorvesta. Tämä on t u n t o s ar v i e n 

t u p p i . Siinä kulmassa, jonka tuntosarvien tuppi ja etujalkojen tai molempien raaja-

parien tupet muodostavat , näkyy silmä. Takaraajat eivät tavallisesti ole pinnalla näky

vissä. Sellaisilla perhosilla, joil la on pitkä imutorvi, kuten esim. joillakuilla Kiitäjillä, 

tulee kotelossa imutorven tuppi näkyviin päästä käyrän sarven muotoisena, jossa imutorvi 

makaa kaksin kerroin taivutettuna, ennenkuin se tavallisella tavalla jatkuu pitkin rinnan 

keskustaa. 

Takaruumiin viimeinen nivel on päästään j o k o pyöreä tai pitennetty joskus useampi-

kärkiseksi haarakkeeksi, p e r ä k ä r k i (cremaster), jossa on useita käyriä harjaksia, jo tka 

pitävät kote lon kiinni silkkikudoksessa. Useimmat kotelot ovat kokonaan sileitä ilman 

ryhmyjä ja haarakkeita, mutta usealla päiväperhoskotelolla on yksi tai pari haaraketta 

päässä sekä nystyröitä keskiruumiissa ja takaruumiin kyljillä. Sellaisten toukkien kote

loissa, jo tka elävät puun sisässä, on taaksepäin siirrottavia väkäsiä y l f y m p ä r i peräruumiin 

nivelten reunoja, jo iden avulla kotelo v o i kulettaa itseään puun sisästä ulos, ennenkuin 

perhonen tulee esiin. Sentähden löytääkin usein tyhjiä kuoria, mutta ei koskaan kote

loja, puolittain ulkona reijistä. 

Useimmat kotelot ovat tumman ruskeita tai kellanruskeita ilman minkäänlaisia kir

jailuja. Ainoastaan päiväperhosten kotelot loistavat usein hienoilla väreillään. 

Koteloajan pituus. — Koteloaikakin tietysti on hyv in vaihteleva. Kesällä ke

hittyvät päiväperhoset melkein aina noin 10—14:sa päivässä, jotavastoin useimmat muut 

tarvitsevat siihen 4—6 viikkoa, ne kotelot taas, jo tka talvehtivat, noin 6—9 kuukauttakin. 

L ö y t y y p ä joitakuita kiitäjiä ja kehrääjiä, jo tka eivät tule kotelosta, ennenkuin 2 tai 3 

j o p a 7 vuoden perästä. 

Perhosen kehitys. — Muutamia päiviä ennen kotelon puhkeamista, alkaa kotelo 

hieman liikahdella, se muuttaa väriänsä, kuori pehmenee, ja siipien värin vo i joskus hel

posti huomata läpi kotelon kuoren. Lopul ta kotelo halkeaa selkäpuolelta, eturuumis tulee 

osille, j onka ohessa tuntosarvet, suuosat, siivet ja jalat vedetään ulos tupistaan; senjälkeen 

ryömii perhonen etujalkojensa avulla kokonaan ulos kotelosta ja kiiruhtaa etsimään sel

laista paikkaa, jossa sen takaruumis ja siivet tulisivat riippumaan vapaasti alaspäin. Sii

vet, jo tka alussa olivat aivan pehmeät ja rypyssä, alkavat vähitellen oijeta ja siipien 

suonet täyttyvät nesteellä, j oka puserretaan niihin ruumiista. Hetken kuluttua, noin 15 

minuutin jälkeen, ovat siivet saaneet täyden suuruutensa, ja niinpiankuin tämän jälkeen 

ovat saaneet hetkisen kuivua, jäykis tyvät ne ja pysyvä t sitten muuttumattomina. 

Sellaisissa tapauksissa, jo l lo in kotelo makaa maassa tai verhon sisässä, täy tyy ulos 

ryömivän perhosen ensin ryömiä y lös maasta tai puhkaista verho, ennenkuin se v o i 

ruveta kuivaamaan itseään. 
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P e r h o n e n . 

(Tähän kuuluu taulu 1.) 

1. Ruumiinrakenne. 

Perhosen ruumiin muodostaa 3 osastoa, pää, keskiruumis ja takaruumis. Se on 

kauttaaltaan peitetty suomuilla tai karvoilla, jo tka täytyy varovasti poistaa, j o s tahtoo 

saada selvän käsityksen eri ruumiin osien muodosta ja rakenteesta. 

Pää. — Pää (caput; kuva 1, k.) on hienolla kaulalla liikkuvasti yhdistetty keski-

ruumiiseen, sen yläosaa kutsutaan p ä ä l a e k s i (vertex; kuva 2, seh.) sekä etummaisinta 

enemmän kallistuvaa osaa n a a m a k s i (facies; kuv. 2, gs . ) . Päälaen ja naaman välissä 

on o t s a (frons; kuv. 2, st.), j oka joskus on hyvinkin korkea tai varustettu haarakkoella 

(kuv. 9, 10, 13). Kummallakin puolen päätä ovat suuret s i l m ä t (oculi; a kuvassa 1, 2, 3) 

sekä niiden yläpuolella moniniveliset t u n t o s a r v e t (antennae; kuv. 1, f . ) , näiden takana 

näkyy pari pientä, kirkasta p i k k u s i l m ä ä (ocelli; kuv. 1, 2, na.). Pään alapuolella on 

suu, j o k a ylöspäin rajoittuu y l ä h u u l e e n (labrum; kuv. 3, oi . ) , j onka kummallakin sivulla 

sijaitsevat h y v i n pienet surkastuneet elimet, jo tka arvellaan vastaavan muiden hyönteis

ten y l ä l e u k o j a (mandibulce: kuv. 3, ok.) . Sitten seuraavat a l a l e u v a t (maxillce; kuv. 3, z . ) , 

jo tka perhosilla ovat hyv in pidentyneet sekä sisäpuoleltaan kuurnamaiset. Nämät kuur-

namaiset sisäpuolet ovat toinen toisiaan vastassa ja muodostavat siten torven, jo ta kut

sutaan i m u t o r v e k s i (lingua), koska perhoset sen avulla imevät hunajaa ja muuta nes

tettä. Lähellä kärkeä on imutorvessa pieniä, kummallisia okaita, jo tka siirrottavat ulos

päin ja jo iden avulla pehmeitä kudoksia v o i repiä rikki. Lepotilassa on imutorvi kier

teeksi kääriytyneenä. Tämän tyvessä, kummallakin puolen sitä, on useimmiten hyv in pie

net ja suurperhosilla tykkönään surkastuneet l e u k a r i h m a t (palpi rnaxillares; kuv. 3, np) . 

Alaspäin rajoittuu suu a l a h u u l e e n (labium; kuv. 3, ui), j o h o n kolminiveliset h u u l i -

r i h m a t (palpi labiales; kuv. 2, 3, pl.) ovat kiinnitetyt. K u n imutorvi on kääritty kokoon , 

asettuvat huuhrihmat, kumpikin puolellaan, sen ympäri ja peittävät suurimmaksi osaksi 

sen kokonaan. Huulirihmat ovat hyv in tärkeänä eroituksena eri sukuja ja lajeja eroitct-

taessa, sentähden että ne hyv in paljon vaihtelevat suuruudelleen, muodol leen ja peitteel

leen. Ne ovat milloin hyv in pitkät ja ulkonevat (kuv. 13), milloin kaarimaisesti ylöspäin 

taivutetut (kuv. 8, 9, 11), milloin lyhyet ja alaspäin taipuneet, ri ippuvat (kuv. 12, 23) 

sekä enemmän tai vähemmän päässä löy tyv ien karvojen peitossa. Vi imeinen nivel niissä 

on hyv in vaihtelevainen, milloin lyhyt sekä melkein kalju (kuv. 8, 11, 12, 18), milloin 

taas karvainen kuten toinen nivel, tai tämän karvojen peitossa (kuv. 9, 16, 17, 19, 23). 

— Tuntosarvet muodostaa suuri j o u k k o niveliä, tavallisesti 40—60, joskuspa yl i 100. 

Niiden pituus on tavallisesti 1 / 3 — 3 / 4 ruumiin pituudesta, mutta suvussa Hepialus eivät 

ne ole kuin 1 / 6 ruumiista. Muodol leen ovat tuntosarvet j o k o kauttaaltaan yhtä paksut, 

r i h m a m a i s e t (filiformes; kuv, 1 f.), tai kärkiinsä päin vähitellen ohenevat, h a r j a s m a i -

s e t (setiformes; kuv. 2, f.), tai kärkiinsä vähitellen paksunevat, n u i j a p ä i s e t (elavatee; 

kuv. 16), tai kärjessään äkkinäisesti laajenevat pyöreäksi ja usein latuskaiseksi pääksi, 

n a p p i p ä i s e t (capitatce; kuv. 17}, tai m y ö s keskikohdaltaan paksuimmat oheten kärkiinsä 

päin, s u k k u l a m a i s e t (fusiformes; kuv. 19). Tuntosarvien nivelet ovat tavallisesti le

veyttään lyhemmät sekä varustettuina haarukoilla tai karvoilla. K u n haarukat lähtevät 

tuntosarven alapuolelta sekä ovat liikkuvaiset, kutsutaan niitä l i i s t a k k e i k s i , mutta j o s 

ne lähtevät parittain tuntosarven sivuista, niin h a m p a i k s i . Jos hampaat ovat lyhyet ja 

tylsät, niin kutsutaan niitä p y r a m i i d i h a m p a i k s i , j o s ne taas ovat leveyttään pitemmät 

sekä terävät, niin s a h a h a m p a i k s i , ja j o s ne ovat tasapaksuja, niin saavat ne nimen 

k a m p a h a m p a a t . Hampaiden m u o d o n mukaan, kutsutaan tuntosarviakin p y r a m i i d i -
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h a m p a i s i k s i tai ainoastaan h a m p a i s i k s i (dentatm; kuv. 20,) s a h a h a m p a i s i k s i tai 

s a h a t u i k s i (serratw; kuv. 21) sekä k a m p a h a m p a i s i k s i tai k a m p a m a i s i k s i (pecti-

natce; kuv. 22). Jos kampamaiset hampaat ovat hyv in pitkiä, niin kutsutaan tuntosarvia 

s u l k a m a i s i k s i (plumatce; kuv. 23). Kussakin nivelessä on yleensä yksi , harvoin kaksi 

paria hampaita. Sitä paitse voivat tuntosarvet vielä olla j o k o k a l j u j a , jo l lo in niiltä 

puuttuu siirrottavia karvoja, tai h ä r j a s k a r v a i s i a , jo l lo in niillä on lyhyitä, karkeita 

karvoja tai harjaksia (kuv. 26), tai r i p s i t e t t y j ä (kuv. 24), kun niillä on hienoja ja peh

meitä karvoja, jo tka tavallisesti muodostavat rivin pitkin alapintaa, tai m y ö s t u p s u i s i a 

(kuv. 25), jo l lo in niitä kaunistaa j oukko karvatupsuja. 

Keskiruumis. — Keskiruumiin muodostaa, kuten kaikilla muillakin hyönteisillä, 

3 rengasta tai niveltä. Ensimmäinen niistä, e t u s e l k ä tai e t u r i n t a (prothorax), on pieni 

eikä näy selkäpuolella muuna kuin kapeana reunana tai renkaana, k a u l a r e n g a s . K u m 

mallakin puolen kaularengasta on tavallisesti pieni lisäke (patagium), j oka on tiuhasti 

peitetty suomuilla, jo tka muodostavat n. k. k a u l u s t i m e n . Se eroaa yleensä selvästi 

takanaan seisovasta k e s k i s e l ä s t ä (mesothorax; kuv. 1 mr), j oka ottaa suurimman osan 

keskiruumiin selkäpuolesta. Suoraan yli keskiselän takaosan kulkee kuurna, j oka taakse

päin jakautuu kahtia ja muodostaa siten väliinsä kolmikulmaisen p i k k u k i l v e n (scutel-

lum; kuv. 1, sc) . Toisen keskiruumiin nivelen kyljistä lähtevät etusiivet, j o iden tyvet 

peittää kummallakin puolen jokseenkin suuri kolmikulmainen kappale, jo ta kutsutaan 

s i i p i k a n n e k s i (tegida; kuv. 1, sd). Sen karva- tai suomupeita eroaa usein selvästi 

keskiselän peitteestä (vertaa 4—7) . T a k a s e l ä n (metathorax) peittää päältä melkein ko

konaan pikkukilpi, mutta se näkyy kuitenkin kummallakin puolen sitä ja levenee ruu

miin alapuolta kohti, jossa siihen on kiinnitetty takimmainen raajapari. Keskiruumiin 

kaikki osat ovat aivan suomuiset tai karvaiset, eikä niitä sentähden vo i helposti eroittaa 

toisistaan, ennenkuin karvat ovat raapitut pois . 

Siivet. — Siipiä on kaksi paria, nimittäin yksi pari pitempiä e t u s i i p i ä ja toinen 

pari lyhempiä t a k a s i i p i ä , jo tka ovat siten kiinnitetyt ruumiiseen, että etusiipien taka

reuna peittää takasiipien etureunan. Muutamia naarasperhosia löy tyy , joi l la j o k o on hy

vin surkastuneet siivet, tai ei ensinkään siipiä. Siiven muodostaa kaksinkertainen, läpi

näkyvä kalvo, j onka lujat, ontot s u o n e t (costce) pitävät pingoitettuna; sen kumpikin puoli 

on kokonaan tai osittain peitetty värillisillä suomuilla tai karvoilla. Niitä välipaikkoja, 

joi ta ristiinrastiin kulkevat suonet muodostavat, kutsutaan s i i p i s a r ö i k s i (areolce). Siipien 

muoto on tavallisesti kolmiomainen, jo ten niissä vo i eroittaa kolme reunaa, joi ta asen

tonsa mukaan kutsutaan e t u r e u n a k s i (kuv. 31, V R . ) , u l k o r e u n a k s i (kuv. 31, Sm.) 

ja t a k a r e u n a k s i (tai takasiivissä m y ö s s i s ä r e u n a k s i ) , (kuv. 31, JR . ) . Sitä nurkkaa 

siivessä, jonka etureuna ja ulkoreuna muodostavat, kutsutaan s i i v e n k ä r j e k s i (kuv. 31 , 

Sp. ) , ulkoreunan ja takareunan välistä nurkkaa taas t a k a n u r k a k s i (kuv. 31, J W , A W . ) . 

Si iven pituus lasketaan siiven tyvestä sen kärkeen. Etureuna on usein hieman kaareva, 

joskus on se etusiivissä niin ylöspäin taipunut, että se muodostaa ikäänkuin palteen 

( e t u r e u n a n p a l l e ) . Etusiipien takareunan keskikohdalla on usein pieni lisäke. Ulko

reuna on enemmän vaihteleva muodolleen, milloin on se aivan s u o r a (kuv. 31, Sm., etu-

siipi), milloin k a a r e v a (kuv. 1, oikea etusiipi), milloin e h y t l a i t a i n e n (kuv. 31, 32), mil

loin h a m m a s l a i t a i n e n (dentatus; kuv. 1, vasen etusiipi), milloin n y h ä l a i t a i n e n (lobatus; 

kuv. 1, vasen takasiipi), jo l lo in pykälät ovat terävät, hampaat pyöreäpäiset, tai a a l t o 

m a i n e n (undidatus; kuv. 1, oikea etusiipi), jo l lo in sekä pykälät että hampaat ovat p y ö 

reäpäiset. 

S i i p i s u o n e t eivät ole ainoastaan systemaattisesti tärkeitä, vaan m y ö s sentähden, 

että niiden avulla v o i tarkoilleen määrätä minkä paikan tahansa siivessä. SiijDisuonet 

lähtevät j o k o siiven tyvestä tai toinen toisistaan, jälkimmäisiä kutsutaan h a a r o i k s i (rami). 

Niitä suonia, jo tka lähtevät siipityvestä, on kaikkiaan 7, kaikki näistä kuitenkaan eivät 
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olo täysin kehittyneitä samalla siivellä. Edestäpäin lukien ovat n e : 1. k y l k i s u o n i 

(costa costalis), j o k a kulkee itse etureunassa, harvoin kuitenkin täysin kehittyneenä. 2. t a k a -

k y l k i s u o n i (costa subcostalis; kuv. 1, R 12 etusiivessä, E, 8 takasiivessa*). 3. e t u 

m a i n e n k e s k i s u o n i (costa mediana anterior; kuv. 1, vmr.) . 4. t a k i m a i n e n k e s k i -

s u o n i (costa mediana posterior; kuv. 1, hmr.). 5. e t u m a i n e n s e l k ä s u o n i (costa 

subdorsalis; kuv. 1, E. 1 etusiivessä, 1 b takasiivessä), j oka tavallisesti päättyy siiven 

takanurkkaan. 6. s e l k ä s u o n i (costa dorsalis: kuv. 1: 1 a takasiivessä), j o k a tavalli

sesti päättyy sisäreunaan ja usein puuttuu tykkönään etusiivistä, mutta l ö y t y y taka-

siivissä. 7. t a k i m a i n e n s e l k ä s u o n i (costa postdorsalis; kuv. 31: 1 a takasiivessä, kuv . 

32 , 33), j oka yksinomaan l ö y t y y takasiivissä ja ulottuu aina takareunaan. 

Näistä suonista on yleensä ainoastaan keskisuonissa haaroja. T akimaisella keski-

suonella on 3 haaraa: 1. t a k a k y y n ä r h a a r a (ramus subidnaris kuv. 1: 2 kummassakin 

siivessä), j o k a lähtee keskisaran takareunasta lähinnä siipityveä. 2. k y y n ä r h a a r a 

(ramus idnaris; kuv. 1: 3 ) , j oka lähtee läheltä keskisaran takanurkkaa. 3. p u i k k o h a a r a 

(ramus styloideus; kuv. 1: 4 ) , j oka lähtee heti kyynärhaaran etupuolelta ja on joskus 

(kuten kuv. 32, takasiivessä) yhtyneenä tämän kanssa lyhemmän tai pitemmän matkaa. 

Etumaisella keskisuonella on seuraavat haarat: 1. v ä r t t i n ä h a a r a (ramus radialis; 

kuv. 1: 11 etusiivessä, 7 takasiivessä), j oka lähtee keskisarasta lähellä tyveä ja usein 

ulottuu aina etureunaan asti. 2. t a k a v ä r t t i n ä h a a r a (ramus subradialis; kuv. 1: 10 etu

siivessä, 6 takasiivessä), joka etusiivissä aina ulottuu etureunaan. 3. r a n n e h a a r a (ra

mus carpalis; kuv. 1: 8-)-9 etusiivessä), j o k a tavallisesti lähtee keskisaran etuniirkasta ja ulot

tuu siivenkärkeen sekä usein on haarainen. 4 v ä l i k ä m m e n h a a r a (ramus metacarpalis; 

kuv. 1: 7 etusiivessä); ja lopuksi 5. j ä n n e h a a r a (ramus sesamoideus; kuv. 1: 6 etusiivessä). 

Y k s i tai toinen näistä haaroista puuttuu kuitenkin joskus. Etumaisen keskisuonen ta

kimmaisen haaran ja takimaisen keskisuonen etumaisen haaran välissä l ö y t y y melkein 

aina erityinen suoni, jo ta ei v o i sanoa kuuluvaksi kumpaankaan keskisuoneen ja sen

tähden kutsutaan r i i p p u m a t t o m a k s i s u o n e k s i (costa independens; kuv. 1: 5 kum

massakin siivessä). Ri ippumaton suoni lähtee siitä p o i k k i s u o n e s t a (kur. 1, qa.), j o k a 

tavallisesti sulkee keskisuomen rajoittaman suuren saran, n. k. k e s k i s a r a n (kuv. 1, mz.) . 

Jos poikkisuoni puuttuu ( = a v o n a i n e n k e s k i s a r k a ) , lähtee r i ippumaton suoni j o k o 

vapaana keskisaran suusta tai on se lähennyt j o k o keskisaran etu- tai takanurkkaa. Lu

kuunottamatta keskisarkaa, ulottuvat kaikki sarat siiven reunaan. Joskus kuitenkin syn tyy 

poikkisuonia, jo tka sitovat pari suonta yhteen, ja muodostavat siten suletun saran. Täten 

syn tyy n. k. l i s ä s a r k o j a (areolce accessorui-). Tuollaisia poikkisuonia l ö y t y y varsinkin 

subcostalsuonen ja etumaisen keskisuonen välissä takasiivillä, jo ten syn tyy n. k. e t u -

s a rka (areola subcostalis; kuv. 33, takasiipi), sekä takavärttinä- ja rannehaaran välissä etu-

siivillä, jo ten syn tyy keskisaran etunurkkaan pieni sarka, jo ta kutsutaan v ä r t t i n ä - 1. 

y l i m ä ä r ä i s e k s i s a r a k s i (areola radialis; kuv. 1, az.). 

Paremman se lvyyden vuoks i merkitsemme seuraavassa ylimalkaan niitä suonia, jo tka 

ulottuvat siiven reunaan, numeroilla luettuna takareunasta etureunaan, sillä tavalla kuin 

kuva 1 osoittaa. Tässä tulee huomata, että selkäsuonia (subdorsali-, dorsali- ja postdor-

salisuonet) merkitään l:llä ja silloin kuin niitä l ö y t y y useampia kuin yksi, kirjaimilla 

a, b, e. Siten merkitään takakyynärhaara aina numero 2:11a j. n. e. Samoin merkitään 

sarkoja, jo tka löytyvät suonien välissä, sillä tapaa kuin kuva 1 osoittaa. 

Useimmilla perhosilla — lukuunottamatta päiväperhosia — on takasiipien etureunan 

tyvessä j o k o yksi (koiraalla) tai useampia (naaraalla) karkeita harjaksia, jo tka lähtevät 

*) Takakylkisuonen tyvestä lähtee usein takasiivissä pieni, lyhyt suoni, joka kaartuu siiven etureunan 

tyveä kohti. Tämä „etukylkisnoni" p r a e c o s t a l i s u o n i (costa praicostalin) on hyvin tärkeä sukuja määrät

täessä ja jatkuu yöperhosilla pidäkehakasen harjaksiin asti. 

Suomen perhoset. II 
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takimaisesta selkäsuonesta ja kärjillään tunkeutuvat etusiiven alapuolella olevaan suo

muista muodostuneeseen hakaseen. 

(retinaculun 1. frenulum; kuv. 2. hb. 

pitää siipiä koossa. 

Tätä muodostumaa kutsutaan p i d ä k e h a k a s e k s i 

33, hb., 31) ; sen tarkoituksena on perhosen lentäessä 

1 

Suomupeite antaa siiville niiden vaihtelevan 

värin. Muutamilla perhosilla, kuten l a s i s i i p i s i l l ä 

(Sesia), on ainoastaan pieni osa siivistä peitetty 

suomuilla, mutta yleensä ovat suomut levinneet 

yl i koko siiven pinnan. Suomut ovat niin pieniä, 

että niitä ei vo i eroittaa paljaalla silmällä. Jos 

sitä vastoin katsellaan siipeä mikroskoopin alla, 

niin huomaa, miten suomut ovat asettuneet limit

täisestä säännöllisiin riveihin, jo tka osaksi peittä

vät toinen toisiaan, kuten päreet pärekatossa, sa

malla kun suomujen kärjet ovat kääntyneinä siiven 

ulkoreunaa kohti. Muodoltaan ovat suomut hyv in 

vaihtelevaisia; aina ne kuitenkin ovat varustetut 

pienellä varrella, jol la ne ovat kiinnitetyt siiven 

kalvoon. Kärjiltään ovat ne tavallisesti hampaisia 

ja j o k o kapenevat vähitellen varteen päin, tai 

ovat tasaleveitä ja tylppätyvisiä. Joskus, varsin

kin siiven tyvessä ja pitkin takasiiven takareunaa, 

ovat ne pitkiä, kapeita sekä aivan hiuskarvan näköi

siä. Niitä, tavallisesti hyv in pitkiä suomuja, jo tka 

peittävät siipien uiko- ja takareunoja, kutsutaan 

r i p s i k s i (cilice). Usealla koiraalla, varsinkin päivä

perhosissa, l öy tyy hyvin merkillisiä suomuja, 

jotka poikkeavat tuntuvasti muista suomuista, 

niitä kutsutaan: k o i r a s s u o m u i k s i (plumidcz). 

Koirassuomut ovat j o k o hajaantuneina siiven ylä

pinnalla muitten suomujen väliin, tai myös kokoon

tuneina erityisiin paikkoihin ja muodostavat silloin 

selvästi eroitettavia, samettimaisia, hieman ulkone

via täpliä, joi ta kutsutaan k o i r a s t ä p l i k s i . Jotkut 

tutkijat arvelevat, että nämät suomut eroittavat 

itsestään jonkunlaista haisevaa ainetta, josta naaras 

tuntisi koiraan; tämä arvelu ei ole kuitenkaan 

vielä varmuudella todistettu. Tunnettua sitävas

toin on, että useilla perhosilla, sekä koirailla että 

naarailla, on omituinen tuoksu. Tärkeimmät muo

dot koirassuomuja, joi ta tavataan meikäläisillä 

perhoskoirailla, näkyvät vieressä olevassa ku

vassa ja ovat: 1. T u p s u s u o m u t (plumulcepenicil-

latce: kuv. a. Oeneis JuttaMa), joitten kärjet ovat 

jakautuneet hienoharjaksiseksi tupsuksi. Ne ovat 

j o k o enemmän tai vähemmän mustia, kuten Sa-

tt/rinoblläs ja Argynnis lajeilla, tai värittömiä, kuten Pierince\\i\. 2. H a r j as s u o m u t 

(plumulce subulatce; kuv. b, Syrichtus Malvalla,), joitten kärki on pidentynyt yhdeksi aino

aksi yksinkertaiseksi harjakseksi; tavataan SyricJitusen etureunan palteessa. 3. H i u s -

s u o m u t (plumulce capillares; kuv. e, Lyccenalla), jo tka ovat tasasoukkia, melkein hiushienoja 

? 

Koirassuomuja. a. Tupsusuomu Oeneis Juttalla,. h. 

Harjassuomu Syrichtus MalvceUst. c. Hiussuoni u 

Lycarna-lajeilla, d. Nivelsuomu Hesperia Commalla.. 

e. Rakkosuomu Lyccetia Icarus ja f. Pistesuomu 

Thecla \V albumilla. Kaikki kuvat vahvasti 

suurennettuja. 
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ja tylppäkärkisiä. Tällaisia suomuja tavataan useitten Lyccenq-lajien siipien yläpinnalla. 

4. N i v e l s u o m u t (plumulce articulatce; kuv. cl, Hesperia Commalla), jo tka ovat pitkä

veteisiä, melkein tasapaksuja ja jaetut useaan niveleesen, jo tka helposti heltiävät toinen 

toisistaan. Näitä merkillisiä suomuja on tiheästi yhteen sullottuina Hesperia-lajien pie

nissä koirastäplissä. 5. R a k k o su o m u t (plumulce papillosce; kuv. e, Lycama Icarusella). 

Nämät ovat pieniä, soikeita tai puikeita suomuja, joi t ten pinnalla on useampia tai har

vempia, rakkomaisia kyhmyriv iä ja niitä tavataan useimmilla Lyccena-svLYU.ii lajeilla. 6. 

P i s t e s u o m u t (plumulce punctulata'.; kuv. f, Thecla W albumilla). Pistesuomut ovat hyv in 

tavallisten siipisuomujen näköisiä, mutta ovat pyöreäkärkisiä sekä hyv in hienosti ja tiheästi 

pisteillä ripotettuja; ne ovat aina kokoutuneet koirastäpliin ja tavataan Thecla-lajeilla 

sekä Colias Edusalla. 

Vallitsevaa väriä siivissä kutsutaan tavallisesti p o h j a v ä r i k s i . Tämän päällä saat

taa sitten olla erivärisiä, vaaleampia tai tummempia kirjauksia v i ivojen tai täplien muo

dossa. Silloin kun kirjaukset ovat kapeita ja selvästi rajoitettuja, kutsutaan niitä- v i i 

v o i k s i (linece), kun ne ovat leveämpiä, niin j u o v i k s i (fasci<%), j o s ne ovat epäselvästi 

rajoitettuja, niin v a r j o i k s i . Jos ne kulkevat siiven ulkoreunaan päin, niin kutsutaan niitä 

p i t u u s v i i v o i k s i , p i t u u s j u o v i k s i j . n . e., j o s n e kulkevat etureunasta takareunaan, 

niin p o i k k i v i i v o i k s i j . n . e., j o s taas v inoon, niin v i n o v i i v o i k s i . Täplien joukossa 

mainittakoon: 1. K u u t ä p l ä t (lunulm), joil la on puol ikuunmuoto, ja joi ta on tavallisesti 

keskisaran suussa peittäen siten poikkisuonen. 2. s i l m ä t ä p l ä t , jo tka ovat pyöreitä, 

eriväristen renkaitten muodostamia, sekä 3. r u u t u t ä p l ä t , jo tka ovat nelikulmaisia mel

kein suorasivuisia. K e s k i t ä p l ä l l ä tarkoitetaan sitä täplää, j o k a on keskisaran kärjessä 

yli poikkisuonen. Y ö k ö t voidaan ylimalkaan tuntea eräästä niille omituisesta kuviosta 

n. k. y ö k k ö k u v i o s t a . Tämän kuv ion (taul. 1, kuv. 1, oik.) muodostaa etusiipien ylä

puolella seuraavat viivat ja täplät: 1. p u o l i p o i k k i v i i v a (hs.), j o k a lähtee etureunasta 

aivan lähellä siipityveä, mutta ei ulotu takareunaan, vaan loppuu takimaiseen keski-

suoneen. 2 . s i s e m p i p o i k k i v i i v a (vst.) j a 3 . u l o m p i p o i k k i v i i v a (hst.), jotka 

kumpikin sitovat etureunan takareunaan ja siten sulkevat väliinsä suuren loman, k e s k i -

l o m a n (mf.) . 4 . k a a r i v i i v a (wl.) , j oka kierrellen kulkee jokseenkin ulommaisen poikki

vi ivan ja ulkoreunan keskivälissä. Näitten molempien v i ivojen välissä on usein joita

kuita mustia täpliä, n u o l i t ä p l i ä (pf.) , jo tka lähtevät kaariviivan keskimmäisestä kolkasta. 

Keskilomassa huomataan lopuks i : 5. p y ö r e ä t ä p l ä (rm), j o k a sijaitsee keskisaran kes-

kessä, lähellä sisempää poikkiviivaa ja melkein aina on muodoltaan pyöreä. 6. m u n u a i s -

t ä p l ä (om.) , j o k a on keskellä keskisaran suuta, ja j oka on korvan tai munuaisen näköi

nen. 7. K e i l a t ä p l ä (zm.), j oka sarassa Ib satuttaa sisempää poikkivi ivaa ja j onka 

muoto tavallisesti on keilamainen, sekä 8. K e s k i v a r j o (ms), j o k a epäselvän nauhan 

muodossa kulkee munuaistäplän ja pyöreäntäplän välitse. Sitä paitse l ö y t y y usein sarassa 

1 b lyhyt, tumma, pitkittäinen viiva, j oka lähtee siipityvestä ja loppuu heti puolipoikki-

v i ivan ulkopuolella. 

Raajat. — Raajat ovat muodostuneet kolmesta osasta: r e i d e s t ä (femur; kuv. 2, sk.), 

s ä ä r e s t ä (tibia; kuv. 2, sn.) sekä j a l a s t a (tarsus; kuv. 2, fs.). Reisi on pienen nivel-

kappaleen, r e i s i r e n k a a n (trochanter; kuv. 2, sr.) kautta yhdistetty rintaan vajonneeseen 

l o n k k a a n (coxa). Jalat ovat melkein aina yhdistyneet viidestä nivelestä, joista ensim

mäinen on pisin ja viimeisen kärjessä on 2 tai ainoastaan 1 k y n s i . Etumaisissa raaja-

pareissa on säären sisäpuolessa kapea, latuskainen lisäke, s ä ä r i l i u s k a (kuv. 27), sekä 

kärjessä pieni, sarveisainen, käyrä o k a (kuv. 28). Keski- ja takaraajojen säären kärjessä 

on tavallisesti pari k a n n u s t a (kuv. 29, sp.) sekä jälkimäisissä vielä yksi pari kannuksia 

hiukan ylempänä edellisiä. Sekä sääret että jalat ovat usein alapuolelta varustetut muu

tamalla rivillä kankeita harjaksia. Kynne t ovat j o k o ehytlaitaisia tai sahalaitaisia. Jalat 

ovat aina kaljuja, jotavastoin reidet ja sääret ovat enemmän tai vähemmän karvapeittei-
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siä. Muutamilla päiväperhosilla ovat eturaajat surkastuneita ja siis käyntiin kelpaamat

tomia; jalka on silloin epäselvästi tai ei ensinkään nivelinen sekä ilman kynsiä tai myös 

varustettu yhdellä ainoalla hakamaisella kynnellä. 

Takaruumis. — Takaruumis (abdomen; kuv. 1 ja 2, hl.) on sylinteri- tai keila-

mainen (kuv. 6), kupera (kuv. 5) tai litteämäinen (kuv. 4 ja 7). Sen pituus ja paksuus 

vaihtelee aina kunkin lajin mukaan, milloin ei se edes uletu lähellekään takasiipien taka

kulmaa, milloin taas pitkälle takasiipien ohi. Selkäpuolella on sillä usein tupsuja ja pystyssä 

törröttäviä karvoja varsinkin ensimmäisissä nivelissä (kuv. 5), vaan joskus kaikissakin (kuv. 

6). Takaruumiin päässä on usein, varsinkin koirailla, suurempi tupsu, n. k. p e r ä t u p s u . 

Sukupuolieroitukset. — Koiraat ja naaraat ovat perhosissa usein ulkonäöl

tään hyvin erilaiset. Tällaisia eroavaisuuksia huomaa varsinkin suuruudessa, värissä, 

siipien muodossa, tuntosarvissa, raajojen ja pidäkehakasen rakenteessa. Naaras on mel

kein aina suurempi ja tukevampi kuin koiras, jotavastoin sen väri on usein vaaleampi 

ja himmeämpi kuin jälkimmäisen. Koiraan siivet ovat joskus kapeammat ja pitemmät 

kuin naaraan, jotavastoin tämän siivet välisti ovat surkastuneita tai tykkönään puuttuvat. 

Koiraan tuntosarvet ovat usein monimutkaisemmat ja komeammat kuin naaraan, joten 

esim. kun koiraalla on sulkamaiset tuntosarvet, niin naaraalla on ainoastaan kampamaiset 

ja kun koiraalla on kampamaiset, niin naaraalla rihmainaiset. Mitä raajoihin tulee, niin 

niillä päiväperhosilla, joilla on eturaajat kehittymättömät, ne koiraalla ovat paljon enemmän 

surkastuneet kuin naarailla. Lopuksi olkoon mainittu, että viimeinen takaruumiin nivel 

koirailla on muodostunut siten, että siinä on kaksi liikkuvaa sivulämsää sekä pariton 

väkänen, joka sijaitsee selkäpuolella (vertaa kuvaa 5). Näinät muodostukset ovat ulko

muodolleen hyvin vaihtelevia saman suvun lajeissakin, joten niistä saa hyvän tunto

merkin kullekin lajille. Naaraalla on joskus viimeinen nivel muuttunut munanasetin-

torveksi, jonka avulla ne voivat asettaa munansa rakoihin ja muihin syvennyksiin. — 

Joskus tapaa yksilöjä, jotka selvästi näyttäytyvät olevan n. k. h e r m a f r o d i i t t e j ä 

s. t. s. koiraan ja naaraan välimuotoja 1. sekoituksia. Tämän huomaa sitä helpommin, 

kuta enemmän kumpikin sukupuoli eroaa väriltään ja suuruudeltaan. Joko on toinen 

puolisko koirasta muistuttava ja toinen naarasta, tai on toinen sukupuoli voiton puo

lella. Tuollaisia olentoja löy tyy kuitenkin aniharvassa. 

2. Elintavat. 

Lento. — Perhosten lento vaihtelee riippuen siipien muodosta j a voimasta. Suu

remmilla päiväperhosilla on lento leijaileva, pienemmillä taas sekä mittareilla ja pikku -

perhosilla läpättävä sekä kiitäjillä ja yököillä suriseva ja hyvin nopea. Muutamat kiitä

jät ja yöperhoset ovat hyvin kestäviä lentäjiä, koskapa niitä useinkin tavataan aavoilla 

merillä useita penikulmia manteresta. Useitten kehrääjien ja mittarien naaraat sitävastoin 

lentävät hyvin huonosti tai ovat tykkönään lentämättä, vaikkapa niillä onkin siivet. Ku

ten muut hyönteiset, niin useat perhoslajitkin tekevät pitkiä muuttoretkiä toisesta pai

kasta toiseen suurissa joukoissa. 

Perhosten lepo. — Levätessään pitävät perhoset siipiään usealla eri tavalla, jotka 

usein ovat yhteisiä suurille lahkoille. Päiväperhoset pitävät siipensä ylöspäin pystyssä 

joten siipien päällimmäinen puoli on piilossa ja alapuoli ainoastaan näkyvissä. Tämän 

yhteydessä on siipien, varsinkin takasiipien, alapuoli hyvin runsaasti koristettu tavalla, 

joka merkillisen hyvin muistuttaa sen paikan muotoa, jolla perhonen lepää. Kun esim. 

Satyrus Semele asettuu jäkälillä peitetylle kivelle tai kallion kielekkeelle, niin näyttää se 

ikäänkuin kadonneen; niin sattuvasti muistuttaa sen ylöslyötyjen siipien alapinta ympä

ristöä. Tällaista kutsutaan: s u o j e l e v a k s i y h t ä l ä i s y y d e k s i . Muista perhosista löy tyy 
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aniharvoja mittareita ja kehrääjiä., jo tka pitävät levätessään siipiään vaakasuorassa asen

nossa niin, että takasiivetkin näkyisivät. Useimmat sitävastoin piilottavat takasiipensä 

tykkönään etusiipien alle; molemmat siipiparit vedetään silloin taaksepäin, niin että etu-

siivet, jo tka kattomaisesti laskeutuvat alaspäin, peittävät takaruumiin ja takasiivet, tai m y ö s 

lasketaan ne vaakasuorasta ulospäin. Tuntosarvet asetetaan taaksepäin siipien väliin (päivä

perhosilla) tai siipien alle. 

Ravinto. — Ravintonaan perhonen ylimalkaan käyttää makeita nesteitä, etupäässä 

kasvimehua. Ne j o k o laskeutuvat kukalle tai m y ö s riidellen ilmassa kukkien päällä työn

tävät pitkän imutorvensa kukan pohjaan, ja imevät siten mettä; jotkut hakevat rungosta 

tihkunutta tahi k i rvojen eroittamaa imelää nestettä. Useat kehrääjät ja pikkuperhoset 

ovat kerrassaan nauttimatta mitään ravintoa; sellaisilta puuttuukin tavallisesti imutorvi. 

Elintapoja. — Mitä lentoaikaan tulee, on sekin hyvin vaihteleva perhosissa. K u n 

toiset perhoset lentävät yksinomaan päivällä, niin toiset taas eivät v o i suvaitakkaan päivän 

valoa, vaan kätkeytyvät siksi aikaa mitä pimeimpiin sopukkoihin ja ilmestyvät sieltä vasta 

y ö n tullen. Toiset taas, kuten kiitäjät, kammovat sekä päivän valoa että y ö n synkkää 

pimeyttä ja lentelevät siis ainoastaan hämärän aikana, jonka tähden ne ovatkin saaneet 

hämäräperhosten nimen. Muutamat perhoset taas rakastavat yksinomaan aamunkoittoa 

ja lentelevät siis ainoastaan auringon nousun aikana. Pohjois-Suomessa, jossa eroitus 

eri vuorokauden aikojen välillä on hyvin pieni, tahi y ö t ai vankin valoisia, eivät perho

setkaan osaa tarkoin määrätä lentoaikaansa, vaan lentävät milloin sattuu. Kuitenkaan 

eivät päiväperhoset juuri koskaan sielläkään lentele yö-aikaan, jotavastoin yöperhoset 

usein erehtyvät lentelemään keskellä päivääkin. 

Ikä. — Useimmat perhoset elävät hyv in lyhyen ajan ja kuolevat melkein heti pa

rittelun tai munan asettamisen jälkeen. Useat elävät kuitenkin useita päiviä j o p a vi ikko

jakin, varsinkin j o s ne tarvitsevat aikaa laskeakseen munansa. L ö y t y y p ä suuri j o u k k o 

sellaisiakin, jo tka elävät yli talvenkin tultuaan syksyllä ulos kotelostaan. Silloin sattuu 

useinkin kauniina talvipäivinä, että perhonen herää auringon säteiden vaikutuksesta talvi

unestaan ja pyrähtää lentoon. Tällaisia talvehtijoita ovat meikäläiset Vanessa-suvun lajit, 

Gonepteryx rhamni sekä useat yöperhoslajit . 

Sikiäminen. — Koiraat etsivät y lös naaraansa tuntosarvissaan olevan aistimen 

avulla, j o k a tekee ne kykeneviksi pitkien matkoj en päästä vainuamaan ja löytämään ne. 

Näin on laita varsinkin muutamissa kehrääjä lajeissa, jo iden naaraat ovat hyv in laiskoja 

liikkumaan. On tapahtunut, että tuollainen naaras sulettuna pieneen laatikkoon pitkien 

matkojen päästä on houkutellut luokseen suuret määrät koiraita. Heti hedelmöity mi sen 

jälkeen alkavat naaraat laskea muniaan ja näyttävät useinkin siinä sellaista älyä, j oka on 

kerrassan ilmeteltävää. Se hakee nimittäin sellaisen kasvin, jo ta toukka heti v o i käyttää 

ravintonaan, ja tuntee tuon kasvin o lkoonpa se sitten jo vaikka kuihtunut ja lehde

tön. Tämä on sitäkin merkillisempää, kun perhosella itsellään ei vo i olla minkäänlaista 

hyötyä toukan ravintokasvista, tuskinpa koskaan ennen nähnytkään sitä kasvia, sillä mu

nien asettaminen alkaa melkein heti kun perhonen on tullut ulos kotelostaan, usein kaukana 

siitä kasvista, jol la toukka on elänyt. Perhosella on siis muisto — jo s niin vois imme 

sitä kutsua — entisestä toukkaelämästään, ja vo i siis sen johdol la toimia pitäessään huolta 

jälkeläisensä toimeentulosta. Mutta tuo vaisto ulottuu vielä kauveminaksikin. Tarkasta 

perhosta, j o k a laskee syksyllä muniaan, niin huomaat, miten se ei koskaan aseta muniaan 

lehdille, jo tka pian lakastuvat ja putoavat pois, vaan oksiin ja silmuihin. Kuinka tietää 

perhonen, että lehdet putoavat maahan ja turmeltuvat, jotavastoin oksat ja silmut jäävät 

jalelle talvenkin yli'? 

Sukupolvet. — Useimmilla perhosilla on ainoastaan yksi sukupolvi vuodessa, joka , 

silloin kun kotelo talvehtii, sattuu kevääksi, kun toukka talvehtii, sattuu kesäksi, ja 

kun muna talvehtii, syksyksi. Muutamat perhoset ennättävät kuitenkin vuodessa käydä 
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kaikkien olomuotojensa läpi kahdestikin, joten niillä sanotaan olevan k a k s i s u k u p o l v e a . 

Asianlaita on silloin seuraava. Kotelo talvehtii, perhonen tulee esiin toukokuussa, toukka 

kesäkuussa, perhonen taas elokuussa ja toukka syys- tai lokakuussa, jonka jälkeen ko

telo talvehtii. Samaten tapahtuu taas seuraavanakin vuonna. Monella lajilla, joilla etelä

suomessa on kaksi sukupolvea vuosittain, on enemmän pohjoiseen päin ainoastaan yksi, 

sentähden että kesät siellä ovat liian lyhyet. Sattuupa niinkin, että pohjois-Lapissa useat 

lajit tarvitsevat 2—3 kesää valmistuaksonsa. Kaksinaisen sukupolven yhteydessä on 

eräs merkillinen ilmiö, nim. v u o d e n a i k a i s - k a k s i m u o t o i s u u s . Sillä ymmärretään sitä 

kummallista ilmiötä, että ne perhoset jostakusta lajista, jotka tulevat esiin keväällä tal

vehtineista koteloista, enemmän tai vähemmän eroavat niistä perhosista, jo tka syntyvät 

syksyllä kesäkoteloista. Meillä löy tyy ainoastaan joitakuita lajeja (kuten esim. Pieris 

Napi); joilla on tuollainen kaksimuotoisuus, mutta muissa maissa löy tyy sellaisia lajeja, 

jo iden kevät- ja syksymuodot ovat olleet niin eroavaisia toisistaan, että niitä on pidetty 

eri lajeinakin, ennenkuin toukkia kasvattamalla todistettiin, että ne olivat samaa lajia. 

On saatu selville, että talvipakkanen muuttaa kevätmuodon niin, että se tulee toisellai-

seksi kuin syksymuoto, sillä j o s asettaa kesäkoteloita keinotekoiseen pakkaseen, niin 

niistä saadaan perhosia, jotka ovat samallaisia kuin talvehtivista koteloista tulleet. 

Perhosten leveneminen. — Perhosia löy tyy kaikissa maissa, mutta hyvin eri-

lukuisina, riippuen kasvillisuudesta, joten siellä, missä tämä on hyvin runsas, löy tyy run

saasti myös perhosia. Niiden leveneminen on kahdellainen, j o k o vaakasuorasti tai pysty

suorasti. Lämpimissä vyöhykkeissä löytyvät useimmat lajit, ne vähenevät vähenemistään 

napoja kohti, joten kylmissä vyöhykkeissä on ainoastaan ani harvoja lajeja, niinpä 

esim. Huippuvuoril la ei l ö y d y kuin yksi ainoa pieni laji. Samalla tavalla vähenee niiden 

luku kuta korkeammalle nousemme tasangolta vuorille. Perhosten leveneminen meidän 

alueellamme on vasta hyvin vähän tutkittu, mutta jos seuraa kasvien levenemistä, niin 

vo i ehken järjestää seuraavat vyöhykkeet . 1. T a m m i v y ö h y k e , joka käsittäisi koko 

eteläisimmän osan Suomea. Omituisuutena tälle vyöhykkeelle ovat : Satyrus Semele, Li-

menitis populi y. m., jotka täällä ovat osittain yleisiä, mutta eivät juuri l ö y d y pohjoi

semmassa. 2 . H a v u p u u v y ö h y k e , joka käsittää koko muun Suomen aina Lappiin asti. 

Tämä on etupäässä suoperhosten ala. Täällä l öy tyy : Argynnis Aphirape var., Ossianus 

A. Frigga, Erebia Embla, Oeneis Jutta y. m. 3. K o i v u v y ö h y k e , joka käsittää Lapin 

tunturit. Täällä löytyvät Argynnis Thore, Erebia Lappona, E. Pisa, Oeneis Norna sekä 

useita yöperhosia. 4. T u n t u r i v y ö h y k e yläpuolella pensasvyöhykettä. Omituisia tälle 

vyöhykkeel le ova t : Colias Hecla, Melikea Iduna, Argynnis polaris, Erebia Medusa, Oeneis 

Bore sekä ennen muita nuo pienet mittarit Psodos coracina ja Pygmcena fusca. Pitem

mällä pohjoisessa ulottuu tämä vyöhyke mereen asti. 

Sitäpaitsi vo i kussakin vyöhykkeessä eroittaa erilaisia paikalliseläimistöjä, jotka pää

asiallisesti riippuvat maan ja kasvillisuuden muodosta. Useita lajeja tavataan ainoastaan 

sammalikoilla tai vetisillä soilla, toisia taas ainoastaan kuivilla kankailla; toisia taas aino

astaan rannoilla, toisia taas sisämaassa; muutamat viihtyvät melkein yksinomaan kalkki

mailla, toiset taas hiekkasärkillä j. n. e. Muutamat lajit ovat yleisiä kaikkialla, toiset 

ainoastaan rajoitetuilla aloilla, ja toisia taas löy tyy ylfyleensä harvassa. Yleisenä sään

tönä vo i pitää, että j oku laji alueensa rajoilla on harvinaisempi kuin sen keskustalla, 

sekä että yksilöt pohjoisosissa maata ovat harvalukuisemmat kuin etelässä. 

3. Perhosten suhde elimelliseen luontoon ja ihmiseen. 

Hyöty. — Koska perhoset elävät ainoastaan lyhyen ajan ja silloinkin melkein 

yksinomaan käyttävät kaiken aikansa pitääksensä huolta lajinsa sikiämisestä, niin tarttu-



vat ne täyskasvuisina ainoastaan harvoin, ja silloinkin ilman sanottavaa vahinkoa, 

ympärillään olevaan luontoon. Mettä imevillä lajeilla, varsinkin muutamilla päiväperho

silla, kiitäjillä ja yököillä, on kuitenkin suuri merkitys kasveihin siten, että kulettavat 

siitepölyä toisesta kukasta toiseen, jo ten ne täten auttavat näiden sikiämistä. Vaik

kapa perhoset eivät olekaan tässä suhteessa niin hyödyll is iä kuin mehiläiset, ovat ne 

kuitenkin johonkin määrin liittyneet määrättyihin kasveihin, jo ten täydellä syyllä v o i 

puhuakin p e r h o s k a s v e i s t a , s. t. s. kasveista, jo tka ovat niin rakennetut, että ne ainoas

taan perhosten kautta voivat sikiytyä. Sellaisilla kukilla on syvä torvi tai kannus, j onka 

pohjassa hunaja l öy tyy , ja jonka suu on niin ahdas, että ainoastaan perhosen imutorvi 

vo i tunkeutua sen läpi ja ulottua alas hunajaan asti. Tuollaisia perhoskukkia ovat esim. 

sireenit, kuusamat, Platanthera bifolia sekä useat muut kämmekkäät. 

Välittömästi ihmiselle hyödyll is iä ovat ainoastaan ne lajit, j o iden toukat ennen ko

teloitumistaan kutovat kote lokoppia (kokongia) , joista saadaan silkkiä. Kaikista tunne

tuin on s i l k k i p e r h o n e n (Bombyx mori), j oka on kotoisin Kiinasta ja viljelty jo kuuden

nesta vuosisadasta aikain Euroopassa. Viimeisinä aikoina on myös muitakin kehrääjiä, 

pääasiallisesti Saturnidien heimosta (esim. Anthercea Pernyi pohjois Kiinasta sekä A. yama-

mai Jaapanista) tuotu Eurooppaan, kuitenkaan tähän asti onnistumatta totuttaa niitä 

ilmanalaan, jo ten niiden viljelys ei juuri ole kannattanut. 

Vahinko. — Pal jon suurempi on niiden perhosten luku, jo iden toukat hätyyttävät 

ja hävittävät hyödyll is iä kasveja. Ylimalkaan tapahtuu tämä ainoastaan silloin kuin 

toukkia i lmestyy suurin joukoin . Kuitenkin voivat m y ö s yksityiset toukat, silloin kun 

ne elävät puunrungoissa, tehdä suurta tuhoa. H y v i n tärkeät ovat ne hävitykset, joi ta 

muutamat lajit tekevät ilmaantuessaan suurissa joukoissa metsiin, jo tka ne voivat hävit

tää suurilla aloilla. Sellainen hävitys kestää useita vuosia ja toukkien luku kasvaa kasva

mistaan j oka vuos i ; kolmantena tai neljäntenä vuonna lakkaa se kuitenkin yh fäkk iä ja 

kaikki toukat ovat ikäänkuin pyyhästyt pois . Tämä riippuu muutamien loisliyönteisten 

pikaisesta lisääntymisestä, sekä turmiollisten tautien levenemisestä toukkien keskuudessa. 

Se vahinko, jonka toukat saavat aikaan, on erilainen ri ippuen niiden erilaisista 

elämäntavoista. Ne, jo tka elävät puiden rungossa ja juurissa, estävät näiden kasvamista 

ja tappavat ne lopullisesti. Näihin kuuluvat Cossus ligniperda sekä Trochilium apiforme, 

jo tka elävät haavoissa, sekä Sesia myopiformis, Keski-Euroopan omenapuissa. Useimmat 

kuitenkin hävittävät. ainoastaan lehtiä ja nuppuja. Sellaisten vahinko eläinten joukossa 

mainittakoon Aporia cratcegi omenapuissa, Spliinx pinastri männyissä, Leucoma salicis leh

muksissa, Bupalus piniarius männyissä, Pieris brassicce, P. napi, Mamestra brassicce ja M. 

oleracea kaalissa. 

Itse ihmisellekin ovat jo tkut toukat jokseenkin vaarallisia, sentähden että ne ovat 

peitetyt karvoilla, jo tka kosketettaessa tunkeutuvat ihoon ja vaikuttavat siinä syyhyä ja 

tulehdusta. Tavallisilla Bombyx rubin ja B. quercusen toukilla on sellaisia karvoja, 

vaikkeivät ne ole erin vaarallisia käsitellä. Pal jon vaarallisemmat ovat n. k. p o l t t i a i s -

m a d o t eli Cnetliocampa suvun toukat, sillä niiden ihosta eriää eräänlaista ainetta, j o k a 

karvoja myöten tunkeutuu ihmisen ihoon ja vaikuttaa siinä ankaran tulehduksen, josta 

usein vo i seurata kuolemakin. Meillä ei kuitenkaan löy tyne tuollaisia toukkia. 

Viholliset. — Sekä perhoset että toukat ovat alttiina mqnellaisille vaaroille. Hyön

teisiä syövät linnut ja imettäväiset pyydys tävä t sekä syövät niitä suurin joukoin . Mutta 

itse hyönteisten joukossa niillä kuitenkin on suurimmat ja vaarallisimmat vihollisensa. 

Näihin ei ainoastaan kuulu sudenkorennot ja maakiitäjät, vaan ennen kaikkia ne suuret 

määrät loisampiaisia ja loiskärpäsiä, jo tka olemassa oloonsa tarvitsevat välttämättömästi 

perhostoukkia. Loisampiaiset panevat munansa j o k o toukan pinnalle tai sen sisälle pis

tämällä munanasetintorvellaan nahan läpi. Edellisessä tapauksessa ryömii pieni toukka 

päästyään ulos munasta j o k o perhostoukan sisään tai jää sen pinnalle, jossa se sitten 
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viettää koko aikansa imien ravintonsa toukan ihon läpi. Useimmat elävät kuitenkin tou

kan sisässä ja syövät siellä n. k. rasvakudosta turmelematta aluksi toukan tärkeimpiä 

elimiä. Kun loiset ovat täyskasvaneita, puhkaisevat ne toukan nahan ja ryömivät ulos. 

Muutamat jäävät kuitenkin perhostoukan sisään, kunnes tämä on koteloitunut, ja ko

teloituvat perhoskotelon sisällä. Kotelosta tulee sitten lopulta, ei perhonen, vaan 

loisampiainen. Tavallisesti vo i jo toukasta nähdä, onko siinä loisampiaistoukkia sisällä, 

sillä sen nahassa näkyy silloin jneniä, mustia arpia, jotka ovat jälkiä loisampiaisen 

munanasetintorven pistosta. — Kun joku perhoslaji on lisääntynyt tavattomassa mää

rässä, saavat myös loiset tilaisuuden helposti lisääntyä ja tulevat vähän ajan kuluttua 

niin monilukuisiksi, että ne taas pian vähentävät perhosyksilöt entiselleen. 

Taudit. — Perhostoukkia tappavat myös suurissa joukoissa taudit, jotka ovat tart

tuvia. Sitäpaitsi hätyyttävät niitä jotkut sienet, jotka muodostavat huovastonsa niiden 

ruumiiseen ja lähettävät sieltä ulos lisääntymiselimensä. Myöskin epäsuotuisat ilmat kuo

lettavat monta toukkaa. Talvipakkasen kestävät ne kuitenkin helposti ja virkoavat taas 

eloon, vaikka ovatkin olleet aivan jäässä. 

Systemaattisia muistutuksia. 

Laji, poikkeus, muunnos. — Laji, spesies, käsittää kaikki ne yksilöt, koi

raat ja naaraat, jotka keskenänsä synnyttävät itsensä muotoisen uuden yksilön. Yksityi

set individit voivat väriltään ja siipien muodoltansa enemmän erota toisistaan tarvitse

matta kuitenkaan olla eri lajia. Jos nämät muodot näyttäytyvät satunnaisiksi poikkeuk

siksi, niin kutsutaan niitä p o i k k e u k s i k s i (aberrationes). Jos ne sitä vastoin ilmestyvät 

useammin, määrättyjen olosuhteiden vallitessa, niin niitä kutsutaan m u u n n o k s i k s i (vä

ri etat es). Kun muunnokset ovat riippuvaisia määrätyistä alueista, niinkuin pohjoisemmasta 

leveysasteesta, niin niitä kutsutaan p a i k a i l i s m u u n n o k s i k s i , j o s ne taas riippuvat eri

laisista vuodenajoista, niin v u o d e n a i k o j e n m u u n n o k s i k s i . 

Usein vo i muunnos erota päälajistaan enemmän kuin tämä toisesta lajista. Senpä-

tähden ei se ole yksistään eroavaisuuden määrä kahden lajin välillä, joka ne eroit

taa toisistaan, vaan se kokemus, ettei toisesta lajista koskaan voi tulla toista lajia. 

Tarkka tutkimus jonkun lajin koko elämästä ja ulkonäöstä erilaisissa seuduissa on siis 

välttämätön, jotta voisi päättää, mitkä muodot ovat muunnoksia, mitkä taas kuuluvat eri 

lajeihin. 

Sekasikiöt. — Toisinaan tapahtuu, että täydellisesti erilaiset lajit parittelevat ja 

synnyttävät siten muotoja, jotka yhtä paljon näyttävät toiselle kuin toisellekin lajille, ja 

seisovat siten kummankin keskivälillä omistaen kummankin tunnusmerkkiä. Sellaisia indi

videjä kutsutaan s e k a s i k i ö i k s i . Ne ovat ylimalkaan harvinaisia, eivätkä luultavasti voi 

si'itä sen pitemmälle. 

Suku. — Joukko lajeja, jotka kukin omistavat joitakuita yhteisiä tunnusmerkkejä, 

jotka ainoastaan niille ovat omituisia, kutsutaan s u v u k s i (genus). Perhosen nimeen 

kuuluu sekä suku- että lajinimi. Useat likeiset suvut muodostavat h e i m o n . 

Sukujen ja heimojen tunnusmerkeiksi käytetään tavallisesti eroavaisuuksia tunto

sarvien, huulirihmojen, jalkojen ja siipien rakenteessa, jonka ohella siipisuonilla varsin

kin on suuri merkitys. 

Järjestelmä. — Linne jakoi perhoset tuntosarvien rakenteen mukaan kolmeen 

sukuun: Papilio, Spliinx ja Phalcena sekä luki viimeiseen seuraavat 8 alasukua: Attacus, 

Bombyx, Noctua, Geometra, Pyralis, Tortrix, Tinea ja Alueita. Nämät kolme sukua vas

taavat suomalaisia nimityksiä P ä i v ä p e r h o s e t , H ä m ä r ä - eli K i i t ä j ä p e r h o s e t sekä 

Y ö p e r h o s e t . Linnen jakoa pidettiin melkein muuttamattomana yhdeksännentoista vuosi-
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sadan alkuun asti ja vastaa vieläkin pääasiallisesti nykyisen järjestelmän suuria perkos-

lahkoja. 

Päiväperhoset, Kiitäjät, Kehrääjät, Y ö k ö t ja Mittarit luetaan tavallisesti S u u r p e r h o 

s i k s i (Macrolepidoptera), jotavastoin muut P i k k u p e r h o s i k s i (Microlepidoptera). Syste

maattisessa järjestelmässä on seurattu prof. Aurivi l iuksen mukaan tri 0. Stau<linger'in ja 

tri M. Wocke 'n luetteloa Euroopan perhosista * ) , koska se nykyjään on tunnettu yl i k o k o 

Euroopan, sekä m y ö s S. Lampa'n ulosantamaa arvokasta „Pör teckn ing öfver Skandina-

viens och Einlands Macrolepidoptera. S tockholm 1885". Näihin luetteloihin neuvomme 

kaikkia niitä, jo tka haluavat tarkempia tietoja eri tutkijoiden antamista perhosnimistä eli 

synonymiiasta. 

Yllämainittujen luetteloiden mukaan näyttävät seuraavat numerot Euroopan ja Skan-

dinaavian ynnä Suomen perhosten lukumäärän: 

Euroopassa 

Siperian, Vähän 

Aasian ja pohj. 

Afrikan kanssa. 

Skandinaviassa 

Tanskassa ja 

Suomessa. 

P ä i v ä p e r h o s i a (Rhopalocera) . . 456 119 

K i i t ä j i ä (Sphinges) . . . . 193 43 

K e h r ä ä j i ä (Bombijces) . . . 374 142 

Y ö k k ö j ä (Noctuce) . . 1,027 371 

. . 799 302 

Summa 2,849 977 

Perhosten pyydystämisestä, kasvattamisesta, levittämisestä 
ja säilyttämisestä. 

1. Pyydystys. 

Perhoshaavi. — Tärkein ja itse asiassa ainoa välttämätön välikappale perhosten 

pyydystämisessä on perhoshaavi. Sen eri osat ovat : v a r s i , joks i kelpaa tavallisen 

kävelykepin pituinen ja paksuinen keppi, rautalanka r e n g a s , jonka läpimitta on no in 

25—30 cm. ja j o k a tavalla tai toisella on kiinnitetty varren ohuempaan päähän, sekä itse 

h a a v i , j oka on noin 45 cm. pituinen, harsosta laitettu, jokseenkin pyöreäpäinen säkki, 

jonka suu on neulottu rautarenkaaseen kiinni. Mukavinta lienee haavin suurenkaaseen 

laittaa no in 6 cm pituinen ja 2 cm. läpimittainen hela, j o h o n v o i varren työntää. Siten 

p y s y y varsi tukevasti kiinni itse haavissa. Jotta säkki kestäisi kauemmin kiinni renkaassa, 

neulotaan sen suuhun noin 5 cm. levyinen kaistale jostakin vahvemmasta kankaasta ja 

tämä sitten vasta renkaan ympäri . Mitä itse haavikankaaseen tulee, niin käytetään < siksi 

tavallisesti valkeata harsoa. Muutamat pitävät viheriäistä tai tummaa harsoa parempana, 

koska valkoinen muka helposti säikäyttää perhosia. Yleensä tulee sekä varren että ren

kaan olla niin kevye t kuin mahdollista. 

Pullot j a lasiputket. — Jotta perhoset kullakin retkellä vois i heti tappaa tai 

säilyttää, on välttämätöntä, että aina on mukana yksi tai useampi, leveäsuinen pullo sekä 

noin kymmenkunta lasiputkea. Pul lojen suun täy tyy olla niin avara kuin mahdollista, 

jotta perhonen sopii siitä helposti sisään. Pul lon pohjaan asetetaan kerros pumpulia 

niin vakavasti, ettei se pääse liikkumaan sinne eikä tänne. Ennenkuin pulloa käytetään, 

*) Catalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebiets. Dresden, 1871. 8:o 426 s. — Piakkoin 

luultavasti ilmestyy uusi painos. 

Suomen perhoset. I I I 
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kostutetaan pumpuli parilla tipalla benziiniä, eeteriä tai kloroformia. Sellaiset pullot, 

jo ihin on kipsin sisään valettuna cyankaaliumia, ovat erinomaisen hyviä, koska niitä ei 

tarvitse vähäväliä kostutella jollakulla nesteellä ja kuitenkin säilyttävät useita kesiä ky

kynsä tappaa perhosen melkein silmänräpäyksessä. Niitä ei pidä kuitenkaan ruveta val

mistelemaan kuka hyvänsä, sillä siinä on suuri vaara tarjona itse joutua kuoleman omaksi. 

Apteekeista niitä kuitenkin saa määrätyillä ehdoilla. Lasiputket pikkuperhosia varten 

sietävät olla 100 mm. pituisia ja 10—12 mm. läpimitaten. 

Pyydystys. — Harjoituksen kautta oppii pyydystämään haavilla perhosia lennosta. 

Silloin tulee liikuttaa haavia siihen suuntaan, j o h o n perhonen lentää, sillä muuten voi 

perhonen loukkautua ankarasta törmäyksestä haavin pohjaa vastaan. Maassa istuvia per

hosia pyydystetään siten, että haavi pannaan niiden päälle ja toisella kädellä nostetaan 

säkin pohja ylös , jol loin hätääntynyt perhonen nousee ylös haaviin, joka sitten äkkiä 

kädellä suletaan perhosen alapuolelta. Muutamat perhoset koettavat päästä pakoon kät

keytymällä maahan tai ryömimällä haavin alatse ja voivat helposti siinä onnistuakin, 

ellei pyydystäjä ole kyllin varovainen. K u n perhonen on saatu haaviin, estetään se pää

semästä sieltä ulos, siten että haavirengas käännetään sellaiseen asentoon, että säkki 

tulee riippumaan sen toisella reunalla, tai myös siten, että vasemmalla kädellä ympäröi

dään säkki lähellä sen suuta, Sittenkun perhonen täten on sulettu säkkiin, otetaan esiin 

myrkkypul lo , avataan sen tulppa ja viedään se oikealla kädellä haavin sisään sekä koete

taan niin pian kuin mahdollista saada perhonen pulloon koskettamatta sitä millään lailla 

sormilla. Tämä käy ylimalkaan helposti päinsä ja sitten suletaan pullo nopeasti korkilla, 

jo l loin perhonen äkkiä kuolee pullon sisässä olevan myrkyllisen kaasun vaikutuksesta ja 

putoaa pumpulin päälle pullon pohjalla, jol la se sitten makaa aivan hiljaa eikä vahingoitu 

sinne tänne luisuamisesta. Siten vo i jokseenkin suureen pulloon kerätä useita perhosia. 

Jos tarkasti varoo pulloa äkkinäisistä sysäyksistä eikä laske sinne liian monta perhosta, 

niin vo i antaa niiden olla pullossa kotiin asti, jossa ne sitten rauhassa pistetään neuloihin. 

Jos tekee pitemmän pyydystysmatkan, niin täytyy olla varustettuna j o k o useammalla pul

lolla tai pienillä pumpulilla täytetyillä laatikoilla, jo ihin kuolleet perhoset vo i pulloista 

sijoittaa pumpulilevyjen väliin. Kaikissa tapauksissa täytyy perhosten maata pulloissa 

niin kauvan, että ne täydellisesti ennättävät kuolla; sillä muussa tapauksessa virkoavat 

ne taas henkiin. Elävältä pistää perhosia neuloihin ei ainoastaan ole vahingoksi itse 

eksemplaarille ja sentähden siis aivan hyödytöntä, vaan myöskin sellainen menettely on 

omiaan raaistuttamaan ihmisen hellimpiä tunteita, vaikkapa, kuten minä ainakin luulen, 

hyönteisillä ei olisikaan samaa tuntoaistia, kuin ihmisellä, eivätkä siis sanottavasti kärsi, 

vaikka niiden läpi pistääkin neulan. — Yöperhosia, joi ta tavataan lepäämässä puurun

goilla, kivillä y. m. s., pyydystetään paraiten siten, että ne suoraan lasketaan myrkky-

pul loon asettamalla pullon suu perhosen yli. 

Pikkuperhosia pyydystäessä ei sovi panna niitä yhteen suurperhosten kanssa yllä

mainittuihin suuriin pulloihin, vaan käytetään niitä varten pieniä lasitorvia. K u n pikku-

perhonen on haavissa, niin ajetaan se varovaisesti tällaiseen lasiputkeen, suletaan putken 

suu j o k o korkilla tai mieluummin pumpulitupolla, ja pistetään putki taskuun. Perhonen 

jouduttuaan pimeään (taskuun) p y s y y aivan hiljaa putkessa, jo ten sen vo i hyvin kulettaa 

elävänä kotiin. Täällä tipautetaan j o k u tippa eetteriä putken suussa olevaan pumpuli

tuppoon ja käännetään putki siten, että perhonen kuolinhetkellään tulee makaamaan sel

jallaan. Muussa tapauksessa perhonen tavallisesti kuollessaan lyö siipensä ylöspäin pys

tyyn, jo ten siipien yläpuoli tulee olemaan piilossa, ja perhosta siis on vaikea tuntea ja, 

j o s niin tahtoo, levittää. 

Pyydystyspaikat. — Yleensä on perhosia etsittävä sieltä, missä löy tyy toukkien 

rehukasveja, vaikkapa perhoset elävätkin aivan toisellaisesta ravinnosta. Päiväperhosia 

ynnä muita sellaisia, jotka rakastavat päivänvaloa, tavataan varsinkin niityillä, kukkaisilla 
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kentillä ja aukeilla paikoilla metsissä, joilla ne laskeutuvat kukille tai mettä tihkuville 

puunrungoille, lehdille, jotka ovat peitetyt kasteella, kosteille paikoille, vieläpä tunkioille

kin (kuten Haapaperhonen Limenitis populi). Useat suuremmista lajeista palaavat itse

päisesti takaisin samoille paikoille, joista ne ovat karkoitetut. Senpätähden ei pidä lähteä 

niiden jälessä juoksemaan, vaan tyyneesti odottaa kunnes ne palaavat takaisin. Muutamia 

vo i myös houkutella tuoksuavilla aineilla; niinpä esim. on joskus pyydys te t ty Haapa-

perhosta (Limenitis populi) suurin joukoin vahvasti haisevalla, vanhalla juustolla, 

Suuret kiitäjät käyvät tavallisesti hämärän aikana kuusamoilla, syreeneillä y. m. 

kukkivilla pensailla, jo l lo in niitä v o i pyydystää haavilla. Useimmat kehrääjät lente

levät myöhään yöllä, mutta ei tavata kukilla, koska niiden suuosat ovat niin surkastu

neita, etteivät ne voi nauttia minkäänlaista ravintoa, senpätähden niitä onkin hyv in 

vaikea saada käsiinsä. Ainoastaan muutamien lajien koiraat lentelevät päivisin etsien 

naaraita. Niitä vo i joskus saada hyvinkin suurissa joukoissa, kun asettaa elävän naaraan 

pyydykseksi pieneen häkkiin. 

Yöperhosten pyydystys. — Suuri joukko yökköjä , mittareita, sekä joitakuita 

kehrääjiä pyydystetään hyvällä menestyksellä eräänlaisella, niitä varten valmistetulla nes

teellä. Tätä nestettä valmistetaan seuraavalla tavalla: tavalliseen olueen sekoitetaan raa-

kaa-(fariini)sokeria siksi kunnes sekoitus tulee jokseenkin sakeaksi, sitten pannaan sekoi

tukseen muutama tippa konjakkia sekä jokunen määrä hiivaa. K u n näin on tehty, pan

naan astia jollekin lämpöiselle paikalle ja annetaan sen seistä siinä parisen päivää; ja 

sekoitus on valmis. Tähän nesteeseen upotetaan nauhan pätkiin sidottuja kuivaneita 

omenalevyjä, jo tka siten tulevat tuoksuamaan hyvin vahvasti. Näitä omenalevyjä sido

taan noin 6—8 yhteen nippuun, j oka sitten ripustetaan illan tullen johonkin sopivaan 

puunoksaan. Noin parin tunnin perästä, eli siis yöllä, käydään syöttiä kokemassa siten, 

että haavi asetaan syötin alle ja itse syöttiä hieman nykäistään. Perhoset, jo tka tuoksun 

houkuttelemina ovat tulleet syötille, putoavat haaviin, ja korjataan myrkky pullo on. 

Omenalevyjen puutteessa voi sekoitusta sivellä puiden lehtiin, runkoihin y. m. sopiviin 

paikkoihin. M y ö s hunaja sekoitettuna puoleksi veteen on näyttäytynyt olevan hyvä syötti. 

Kun syötillä aikoo pyydystää, niin täytyy valikoida lämpimiä ja melkein tyyniä 

iltoja taivaan ollessa hieman pilvien peitossa, sillä silloin on saalis tavallisesti runsain. 

Poikkeuksia kuitenkin sattuu, jo ten saadaan hyvä saalis kirkkaina kuutamo-öinä, jo ta 

vastoin huono, vaikka luulisi saavan hyvinkin paljon. Yleensä ei hyödy tä jatkaa pyy-

dystystä samana iltana kauvemmin kuin noin pari tuntia y ö n tultua, sillä sen jälkeen 

piiloutuvat perhoset lennelläkseen taas aamupuolella yötä. Meillä on tällainen pyydys tys -

tapa paraiten kannattava touko-, elo- ja syyskuussa; valoisina kesä-öinä ei se tahdo on

nistua. Tällä tavalla vo i tietysti pyydystel lä ainoastaan sellaisia perhosia, joil la on täy

dellisesti kehittynyt imutorvi. 

Perhosten etsiminen niiden ollessa levossaan. — Päivisin tulee yöperho

sia etsiä aidoilta, muureilta, puunrungoilta, ikkunaluukkujen takaa, räystäitten alta sekä 

ylimalkaan sellaisilta paikoilta, jotka ovat suojatut auringonpaisteelta, Varsinkin aikaisin 

aamusilla vo i siten saada hyviä saaliita; myöhemmällä päivää etsivät yöperhoset vielä 

pimeämpiä paikkoja, Pikkuperhosia saa helposti siten, että haavilla huitoo pensaita ja 

jraitten oksia, jo l lo in ne lähtevät pois piiloistaan ja joutuvat siten pyydystäjän saaliiksi. 

2. Perhosten kasvatus. 

Kasvattamalla perhosia saa täydellisesti ehjiä ja hyviä eksemplaareja, jo ta vastoin se 

tapahtuu harvoin pyydystämällä. Sitäpaitse vo i sillä tavalla saada useita eksemplaareja 

lajeista, joita muuten saa vähän ja harvoin, löy tyypä j oukko lajeja, varsinkin pikku-
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perhosissa, joita ei ole pyydystämällä saatu ainoatakaan. Sen lisäksi on perhosten kas

vattamisesta vielä sekin hyöty, että siten oppii perhosten elintavat ja koko kehityshisto

rian. Vaikka perhosten kasvatus onkin paljoa vaivaloisempi kuin pyydystäminen, niin 

pitäisi kuitenkin kunkin kerääjän omistaa osan ajastaan sillekin, sillä ainoastaan siten saa 

hän täydellisen käsityksen rakastettujensa elämästä ja ainoastaan siten voi hän lisätä tie

tojamme perhosista. Paljon nimittäin on vielä tällä alalla tuntematonta ja epätietoista, 

Hän, joka työskentelee perhosten kasvattamisessa, on myös vähemmin altis sille vaaralle, 

että, sitten kun on kerännyt kaikki mitä löytyy seudussa, väsyy ja katsoo tehneensä 

kaikki, mitä on voinut, ja lakkaa siis keräämisestään. 

Perhosia saadaan kokoomalla munia, toukkia ja koteloita, 

Munien hoito. — Perhosten munien etsiminen ei ylimalkaan kannata, mutta kui

tenkaan ei sitä pidä kokonaan laiminlyödä, Enimmäkseen löytää perhosmunia yksinäi

sinä tai pienissä läjissä toukkien rehukasvien lehdiltä ja oksilta, tai puunrunkojen kuo

rilta. Ne ovat vietävät kotiin irroittamatta, kasviosineen. Päiväperhosten munia löytää 

myös tarkastamalla naarasten liikkeitä munanasettamisaikana, Se tapahtuu lämpiminä 

päiväpaisteisina päivinä enimmäkseen kl. 10 e. p.—3 j. p. siten, että naaras käy kasvista 

kasviin vi ipyen kussakin hetken aikaa istahtamatta kuitenkaan itse kukalle. Kun tarkas

taa hyvin tarkoin kasvia perhosen lennettyä pois, niin löytää siitä munia. Kehrääjät, 

yöperhoset ja mittarit laskevat munansa vankinakin ollessaan. Jos tahtoo olla niin varma 

kuin mahdollista, niin ottaa kotiinsa hedelmöidyn naaraan, joka tavallisesti tunnetaan 

paksusta takaruumiistaan, ja sulkee sen suureen, harsolla peitettyyn laatikkoon, jonka 

sisään asetetaan tuoksuavia kukkia ja jo s mahdollista toukan rehukasvia sekä vesilasi, 

sekä panee laatikon illalla ulkoilmaan tai avonaiselle ikkunalle. Hämärän tullen alkaa 

eläin lennellä edestakaisin laatikossa ja parin päivän perästä löytää munia j oko toukan 

rehukasvilta tai laatikon seinämiltä. Jos useampia päiviä kuluu perhosen laskematta 

munia, niin on hyödytöntä elättää sitä sokerilla. Täten saavuttaa melkein aina päämaa-

linsa. Munia täytyy tuon tuostakin kostuttaa sadevedellä, ja päiväperhosten viedä vähä 

väliä päivän paisteeseen. Pienet, kuoriutuneet toukat otetaan pois laatikosta sekä pan

naan toukkahäkkiin elätettäviksi; sitä ennen tulee kuitenkin katsoa, että toukkahäkki on 

siksi tiivis, etteivät pikku toukat pääse ryömimään sieltä pois. 

Toukkien kerääminen. — Silloin kun kerätään toukkia, voi niitä etsiä j oko 

paljaalla silmällä tai käyttämällä n. k. lyöntihaavia, Kötiintuomista varten tarvitaan useita 

erisuuruisia laatikoita, jotka ovat valmistetut läkistä, sillä puisissa ja pahvisissa toukkien 

rehukasvit helposti kuivuvat. Laatikkojen tulee olla varustettuina tiivillä kannella sekä 

pienillä reijillä, joitten kautta ilmanvaihdos tapahtuu. Jokaisella retkellä tulisi oikeas

taan olla mukana useita erisuuruisia laatikoita, ettei tarvitsisi panna yhteen laatikkoon 

liian monta ja erisuuruista toukkaa. Kun kerää toukkia, täytyy välttää koskemasta sor

millaan millään tavalla niitä, vaan varovasti ottaa se lehti tai oksa, jolla toukka istuu. 

H y v i n pieniä toukkia kootaan j o k o pahviaskeihin tai niihin lasiputkiin, joita käytetään 

pikkuperhosten pyydystyksessä; jälkimmäisiin varsinkin silloin kun toukat ovat tunte

mattomia tai kun on välttämätöntä pitää niitä erillään toisistansa. Yleensä tulee karttaa 

panemasta liian monta toukkaa samaan astiaan, sillä ne voivat helposti vahingoittaa toi

nen toisiaan. Varsinkin täytyy sellaisia toukkia, jotka syövät toisia, n. k. murhaaja-

toukkia, aina pitää yksikseen. Etenkin ovat kaljut toukat vahvoilla suuosilla tässä suh

teessa epäilyttäviä. Harvinaisia ja tuntemattomia toukkia tulee aina pitää erillään toisista. 

Mitä laatikkojen suuruuteen tulee, niin tulee niiden olla noin 15—20 cm pituisia, 

7—9 cm levyisiä sekä noin 4—5 cm korkuisia. Pitempiä retkiä varten voivat laatikot olla 

noin 30 cm pituisia vastaavalla leveydellä ja korkeudella. Myöskin voi käyttää aina 12 

cm korkuisia ja 5—7 cm levyisiä purkkeja, 
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Toukkien etsiminen silmällä. Merkit niiden läsnäolosta. — Toukkia 

etsiessä tulee panna huomionsa niihin jälkiin, jo tka ne jättävät jälkeensä, sentähden että 

näitä myöten usein vo i löytää itse toukat. Tuollaisia jälkiä ovat lehdet, jo tka j o k o ko

konaan tai osittain ovat syötyjä, Useimmat toukat syövät lehtiä reunoista alkaen; toiset 

tekevät läpiä lehteen tai saavat aikaan keltaisia ja ruskeita täpliä syömällä sisemmän vi

heliäisen kudoksen. Tuollaisia toukkien syömiä löytäessä, tulee, varsinkin j o s jäljet ovat 

vielä tuoreita, huolellisesti tutkia lehdet ja läheiset kasvit, jo l lo in tavallisesti löytää tou

kan kätkeytyneenä jonnekin läheisyydessä. 

Ykteensidotut , -käännetyt ja -käärityt lehdet, sekä kehittymättömät silmukat sisäl

tävät usein toukkia, joitten olemassa olosta saa varman t iedon hieman aukaisemalla ku

doksia; j o s ainoastaan kaksi lehteä on sidottu yhteen, niin näkee, onko toukka sisällä 

siten, että katsoo valoa kohti. 

Kukkia tai silmuja, joil la on tavallista kummallisempi ulkonäkö, tai ovat epäonnis

tuneita, pitää tarkasti tutkia, sillä niissä useinkin piilee j o k u pieni toukka. Sellaisissakin 

kasviosissa, jo tka päältäpäin näyttävät aivan terveiltä ja koskemattomilta, vo i löytyä touk

kia, kuten esim. omenissa, puuperunoissa y. m. hedelmissä. Nämät putoavat tavallisesti 

alas maahan, ennenkuin ovat kypsyneet , ja ovat niin pian kuin mahdollista tutkittavat, 

sillä toukat, jo tka niissä asuvat, koteloituvat melkein heti hedelmän pudottua. Erään 

yöperhosen Dianthoccian toukat elävät tavallisesti neilikkakasvien siemenkodassa ja ilmai

sevat itsensä ulostyönnetyillä jätteillä. Toukkien olemassa olon rungossa ja juurissa 

ilmaisee varsinkin ylimmäisten lehtien kuihtuminen tai pinnan turpoaminen; säännöllisesti 

l ö y t y y m y ö s rungossa j o k u reikä, j onka kautta jätteet työnnetään ulos. Varsinkin tulee 

tarkoin panna huomionsa järviruokoihin, kaisloihin sekä osmankäämeihin (Tgpha), j o iden 

korsissa Nonagria sekä sen läheisten yöperhossukujen toukat elävät. Tuollaiset ovat lei

kattavat poikki läheltä toukkareikää. K u n toukkia löytää puunrungoista tai kuoresta, niin 

on puusta irroitettava koko se ympärystö , jossa toukka asuu, oksa taitettava tahi puun 

kyljestä veistettävä kappale. Itse toukkaa ei saa koskea eikä paljastaa. 

Suuremmat tai pienemmät kudokset jmissa, pensaissa y. m. kasveissa ovat tavalli

sesti m y ö s toukkien asuntoja; j o s tahtoo ottaa mukaansa tuojlaisia toukkia, niin täytyy 

ottaa koko kudos niin vahingoittumattomana kuin mahdollista. 

Lopuks i ilmaisevat surkastuneet nahat sekä toukkien jätteet, niiden läsnäolon, var

sinkin j o s jälkimmäisiä l ö y t y y suuremmissa määrin ja tuoreina kasvien alla. Erittäinkin 

ilmaisevat itsensä siten kiitäjäperhosten suuret toukat. Möyheässä sannassa näkee usein 

jälkiä toukkien muutosta kasvista toiseen, ja j o s noita jälkiä seuraa, niin löytää useinkin 

paikan, missä toukat oleskelevat. 

Etsimistäpä. — Useat toukat muistuttavat ulkomuodol leen hyv in paljon rehu-

kasviaan, jo ten ne siten voivat helposti pettää etsijän silmän. Muutamat näyttävät leh

diltä tai lehtiruodilta tai oksilta kuten tavallisesti mittarien toukat, puun kuorelta, kuten 

useitten Oastropacha-suvnii lajit sekä Catocalat, jo tka sitäpaitsi ovat herättämättä huomiota 

sen kautta, että ne painautuvat hyv in lähelle oksia ja lehtiä. Kukissa elävillä toukilla on 

usein rehukasvinsa värit, kuten CucuUian toukilla. Sen sijaan että muutamat toukat 

levätessään pysyvä t kasvin pinnalla, niin toiset kätkeytyvät lehtien alle, puiden rakoihin, 

kuivaneisiin, onttoihin kasveihin y. m. s. ja ovat siis etsittävissä sellaisista paikoista. 

Jotta toukat saisi esille pudonneit ten lehtien alta, niin käytetään vahvasta kankaasta 

tehtyä ylösalaisin levitettyä sateenvarjoa, tai etempänä selitettyä lyöntihaavia. Sateen

varjo tai haavi täytetään maahan pudonneilla lehdillä, ravistetaan kovasti edestakaisin ja 

etsitään, sittenkun lehdet ovat taas otetut pois, pohjalla makaavat toukat. Erittäinkin 

tuottava on tämä menettely sellaisilla paikoilla, joil la kuivat lehdet makaavat tuoreitten 

kasvien välissä, metsikköjen laidoissa, varsinkin j o s nämät sijaitsevat etelään päin, pen

saitten alla y. m. s. Talvehtivia toukkia v o i täten saada aikaisin keväällä vieläpä tai-
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veliäkin, j o s maa on vapaana lumesta. Heinäkasojen ja vilja-aumojen alle tapaavat toukat 

hyvin mielellään kätkeytyä, jo ten vo i saada joskus hyvänkin saaliin heinää ja viljaa kor

jatessa kotiin niityiltä ja pelloilta, 

Useat toukat, varsinkin Noctuidae heimoon kuuluvat, liikkuvat ainoastaan öisin, joten 

niitä täytyy etsiä lyhdyn valolla yöaikaan. Aikaisin keväällä kun lämpöiset yö t seuraa

vat useita sateisia päiviä, niin ryömivät talvehtivat toukat hämärän tullessa ulos piilo

paikoistaan ja kiipeävät ylös pitkin kuivia korsia ja puunrunkoja tai ryömivät ympäri 

kuivaneilla lehdillä, ikäänkuin tahtoisivat nauttia suloisesta ilmasta. Tuollaisina iltoina 

voi saada hyvän saaliin, j o s kävelee lyhty kädessä aukinaisilla paikoilla metsissä, joilla 

löy tyy paljon kasveja, pensastoissa, olkikatoilla y. m. s. 

Ne toukat, jotka syövät päivisin, löytyvät rehukasvinsa päältä mihin aikaan hyvänsä 

päivästä, Karvaiset kehrääjä-toukat rakastavat etenkin aamuaurinkoa, mutta useimmat 

yöperhosten toukat tulevat esiin vasta auringon laskettua sekä aikaisin aamusella, kun 

lehdet ja ruohot ovat kasteen peittäminä. 

Toukkien alaslyöminen. — Sellaisia toukkia, jotka elävät puissa, pensaissa ja 

korkeakasvuisissa ruohoissa, saa käsiinsä siten, että lyö ne alas j o k o paksulla sauvalla tai 

nuijalla. Tällaisilla aseilla isketään puunrunkoja ja paksumpia oksia, joten puu äkkiä 

liikahtaa ja toukat putoavat alas. Sitä ennen täytyy puun alle asettaa j o k o ylösalaisin 

käännetty sateenvarjo tai lakana, jonka päälle toukat putoavat, j o s niitä sattuu olemaan 

puussa. Pensaita ja pienempiä oksia voi j o k o käsin ravistella tai kepillä lyöden. Paras 

aika toukkien alaslyömiseen on hämärä, sillä useat toukat eivät jätä ennemmin piilo-

paikkojaan. Suvun Catocalan toukkia ei juuri tahdo saada käsiinsä muulla kuin yllä

mainitulla keinolla. 

Lyöntihaavi. — Sellaisia toukkia, jotka elävät ruohostossa saa paraiten lyönti-

haavilla. Lyöntihaavi näyttää tavalliselta perhoshaavilta, se eroitus vaan, että renkaan 

tulee olla paksumpi ja vahvempi, sekä harsosäkin sijassa jostakin vahvasta kankaasta 

tehty pussi. Vitkalleen eteenpäin astuessa, vedetään haavilla pensaita ja ruohoja sekä 

oikealle että vasemmalle ja tarkastetaan tuon tuostakin haavin sisällystä sekä pannaan 

saadut toukat askeihin. Sopivin aika pyydystellä yöperhosten toukkia, on auringonlaskun 

jälkeen ja paraat paikat ovat metsien aukeamilla, tasaisilla kentillä, viertävillä mäillä, sekä 

kuivilla että suoperäisillä niityillä sekä yleensä sellaisilla paikoilla, joissa kasvillisuus on 

vaihteleva ja runsas. K u n kerätään toukkia pimeässä, niin pitää j o k o mukana olevan 

lyhdyn valossa järjestää saaliinsa paikalla tai kaataa se johonkin pussiin, jonka suu sido

taan tarkasti kiinni. Koti in tultua kaadetaan pieni osa kerrallaan pussin sisällyksestä 

posliini lautaselle sekä tutkitaan ja järjestetään. Haavia käyttämällä voi kerätä toukkia 

kaikkina vuodenaikoina, jol loin kasvillisuus on kyllin rehevätä, mutta sopivin aika on 

kuitenkin touko- ja kesä-kuu sekä syksy. 

Rehukasvit. — Silloin kuin löytää toukat kasveilta (syömässä), niin ei tarvitse 

epäilläkään, etteivät nämät juuri ole niiden rehukasveja, joten niitä vo i siis syöttää tou

kalle kotonakin. Sitävastoin vo i usein joutua pulaan sellaisten toukkien kanssa, jotka on 

löytänyt teiltä tai muilta kasvittomilta paikoilta, tai ottanut haavin avulla. Kaikeksi on

neksi eivät useimmat yöperhostoukat ole juuri kärkkäitä ruokaansa valitessa, jo ten niitä 

vo i ruokkia ruoholla, salaatilla, mustikan lehdillä tai muilla tavallisilla kasveilla, Mutta 

useita löy tyy , jotka ovat sidotut johonkuhun määrättyyn kasviin ja kuolevat, elleivät saa 

ravinnokseen sitä. Sentähden tulee hyvin tarkastaa niitä kasveja, jotka löytyvät sen pai

kan lähistöllä, josta toukka on tavattu, sekä tarjotaan sitten sille niitä, ellei se syö sitä, 

mitä sille ensin on annettu. Yleensä pitää joka kerta ottaa rehukasvia löydetyille tou

kille kotiin vietäväksi. Hyönteistutkijan, joka haluaa saada jotakin aikaan hyönteisiä 

kasvattamalla, tulee siis omistaa myös kasviopissa jonkunlaisia tietoja, ainakin tuntea 

tavallisimmat kasvit. 
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Koteloitten kerääminen. — Päiväperhosten kotelot ovat tavallisesti kiinnitet

tyinä oksiin, puunrunkoihin tai seiniin; Zygsenidien, useimpien kehrääjien, monen mitta

rin ja pikkuperhosten kotelot ovat kote lokopan sisässä tai yhteensidottujen lehtien välissä; 

useimpien kiitäjien, yökkö jen ja mittarien ovat j o k o maan päällä tai sen sisässä usein 

rehukasvien ja kivien alla sekä sammalien välissä j . n. e . Hyönteis ten keräysretkillä ei 

siis pidä laiminlyödä koteloidenkaari etsimistä. Useat ri ippuvat ja kotelokopissa olevat 

kotelot ovat helposti löydettävissä, jo ta vastoin toiset vaativat välisti hyv ink in tarkkaa 

ja vaivaloista etsimistä. Samaten on asianlaita m y ö s niitten kote lokoppien kanssa, jo i ta 

Harpyia- y. m. lajit valmistavat. Nämät kiinnittävät koteloppansa nimittäin puiden runkoi

hin ja sekoittavat niihin huolellisesti kaarnan ja jäkälän palasia, joten ne tulevat eksyt-

tävästi pienen kasvannaisen näköisiksi ja vaativat siis etsijältä välisti hyvinkin tottunutta 

silmää, Useita koteloita vo i etsiä puunkuoren halkeamissa, löysän kuoren alta, sammalien 

joukosta kantojen, juurien ja kivien päällä; toisia taas tavataan itse rehukasvin korressa; 

niinkuin esim. Nonag?~ia-l&jien kotelot kaislojen ja Typhan sisässä, jossa niiden läsnäolo 

ilmaantuu kasvin lakastumisesta sekä niistä reijistä, joi ta toukat ovat tehneet. Niitä ko 

teloita, jo tka makaavat suorastaan maan päällä, tapaa paraiten sammalien ja kivien alla 

ruohorinteillä. Jotta saisi käsiinsä sellaisia koteloita, jo tka ovat maan sisässä, pitää sopi

vissa paikoissa kaivaa maata usean cm. syvältä. Paraimmat tällaiset paikat ovat yksi

näisten tai rivissä kasvavien puiden juurella. Ylöskaivet tu maa on huolellisesti tar

kastettava sekä samoin ne juuret, jo tka mahdollisesti ovat paljastuneet, sillä kotelot ovat 

useinkin kiinnitetyt juuri in tai makaavat ni iden mutkissa. Koteloi ta v o i täten kaivamalla 

etsiä minä vuodenaikana tahansa, vaikka talvi lienee siinä suhteessa sopivin aika, silloin 

kun on vähemmin toimimista kuin muulloin. K u n peltoja kynnetään tai puutarhamaata 

muokataan keväällä, niin on edullista pitää varansa, sillä silloin v o i useinkin saada hyvän 

saaliin. 

Kote lo t tulee kulettaa kotiin pumpulilla tai sammalilla täytetyissä askeissa, sillä 

niissä ne ovat parhaiten suojatut loukkaantumasta. Jos löytää r i ippuvan kotelon, niin 

täytyy leikata se lehti tai oksa, j o h o n kotelo on kiinnitetty, poikki turmelematta niitä 

lankoja, joista se riippuu, sekä kiinnittää se toukkahäkkiin samaan asentoon kuin se oli 

löydettäissä, sillä muuten vo i saada ainoastaan vahingoittuneena eksemplaarin. 

Kerääjän puku sekä varustukset. — Kuten edellisestä näkyy, on se varus

tus, jonka kerääjä tarvitsisi, liian suuri, jot ta kerääjä voisi sitä kulettaa mukanaan ilman 

vastusta. Sentähden on parasta, että kutakin retkeä varten asettaa määrätyn suunnitel

man. Yhtenä kertana v o i kerätä täysin kehittyneitä hyönteisiä, toisena kertana taas etsiä 

toukkia tai koteloita j . n . e . Mutta sattumalta v o i joskus perhosretkellä löytää toukan 

tai kotelon, tai päinvastoin, sentähden onkin melkein välttämätöntä, että toukkaretkellä 

on mukana m y ö s haavi ja myrkkypul lo , ja päinvastoin perhosretkellä j o k u toukka-aski. 

Siten vo i ottaa mukaansa m y ö s välttämättömimmät tarpeet sellaisillakin retkillä, joi l la 

aikoo yksinomaan kerätä jotakuta määrättyä hyönteisten kehitysmuotoa. 

Jotta retkillä vois i kulettaa mukanaan tarpeellisen määrän myrkkypul loja , lasiputkia 

ja askeja, niin käytetään kevyttä laukkua, j o k a riippuu toisella sivulla, tai tehdään siten, 

että vaatteet varustetaan tarpeellisella määrällä taskuja. Koska hyönteisten kerääjän usein 

täytyy tunkeutua piikkisiin pensastoihin ja juosta kosteilla soilla, niin pitää hänellä olla 

vahvasta kankaasta tehdyt vaatteet sekä vettäpitävät, pitkävartiset jalkineet. Toukkia 

kerätessä kosteilla paikoilla olisi m y ö s hyvä , j o s kerääjällä olisi mukanaan palanen vettä-

pitävää kangasta, j onka päälle hän voisi laskeutua polvil leen maata tarkastaessaan. 
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3. Toukkien ja koteloiden hoito. 

Yleisiä neuvoja. — Tärkeintä toukkien kasvatuksessa on se, että annetaan niiden 

elää samallaisissa olosuhteissa, kuin ne vapaudessaankin olivat. Koska nämät ovat hyvin 

erilaisia eri lajeilla, niin täytyy toukkien hoitokin olla erilainen. Yleensä vo i seurata sitä 

sääntöä, että matkitaan niin paljon kuin mahdollista niitä olosuhteita, joissa toukka on 

löydetty. Sillä tulee olla raitista ilmaa, valoa, auringonpaistetta sekä varjoa ynnä piilo

paikkoja, sillä tulee olla kosteutta tai kuivuutta aina löytöpaikan mukaan, mutta ennen 

kaikkia tulee sillä aina olla saatavissa riittävästi tuoretta ruokaa. Rehukasvit pidetään 

tuoreina siten, että toukkahäkissä on kylmällä vedellä täytetty, kapeasuinen astia, j o h o n 

rehukasvien tyvet pistetään; pumpulilla tai muulla sopivalla aineella täytetään astian suu, 

niin etteivät toukat pääse ryömimään veteen. Siten pysyvät kasvit useita päiviä tuoreina. 

Mutta useita toukkia löy tyy , jo tka eivät vo i tyytyä tällaisella tavalla tuoreina säilytettyi

hin kasveihin. Ne syövät kyllä alussa ja kasvavat, mutta rupeavat sitten laihtumaan ja 

kuolevat, Siten on varsinkin sellaisten toukkien laita, jotka elävät jokseenkin mehutto-

milla kasveilla tai sellaisilla, jotka kasvavat kuivalla, laihalla maaperällä. Sellaisia toukkia 

tulee j o k o ruokkia tuoreilla juurilla, tai jokapäivä uudistetulla ruualla. Kasvin nopean 

kuihtumisen vo i estää siten, että pannaan hiukan vahaa siilien paikkaan runkoa, josta 

kasvi on katkaistu. Ei koskaan saa toukalle antaa märkää rehua. 

Kaikki toukat, jotka elävät maassa tai piiloutuvat sinne päivän ajaksi, tarvitsevat mul

taa ja kosteutta. Koska useat toukat, jo tka elävät kasveilla, koteloituvat j o k o maan sisään 

tai sen päälle, on välttämätöntä, että jokaisen toukkanakin pohjalle pannaan pieni kerros 

mullan ja sannan sekoitusta. Varsinkin kuivina, kuumina aikoina tulee hieman kostuttaa 

sadevedellä pohjakerrosta. Tämä tapahtuu paraiten räiskyttämällä veteen kastetulla karjalla, 

Toukkia, jo tka elävät maassa, pitää vähän väliä kostuttaa täten, jotta sade ja kaste tulisi 

korvatuksi. K u n toukkia hoidetaan jossakin kosteassa paikassa, kuten kellarissa, ei niitä 

tietysti tarvitse keinotekoisesti kostutella. 

Toukkahäkit. — Toukkien kasvatuspaikkoina käytetään j o s jonkinlaisia laitoksia. 

Mainittakoon tässä ainoastaan yksinkertaisimmat ja mukavimmat. Eräs niistä tehdään 

suureksi, 45 cm. pituiseksi, 30 cm. levyiseksi ja 40 cm. korkuiseksi kannelliseksi laatikoksi; 

tähän pannaan sellaiset toukat, jotka kerääjä jo ennestään tuntee, ja joi ta ei tarvitse pitää 

yksinään, erillään muista. Laatikon tulee olla hyvin tehty, ettei se halkeile kosteuden 

vaikutuksesta. Suuri osa kannesta ja seinistä on leikattava pois ja aukko peitettävä hie

nolla rautalankaverkolla. Täten saadaan hyvä ilmanvaihdos ja toukille sekä kasveille tar-

peellisesti valoa. Alempi osa on pohjalla jaettava kahtia noin 7 cm. korkuisella välisei

nällä, jonka yläsyrjässä on pieniä, puolipyöreitä lovia, joihin rehulasit voivat nojautua. 

Toisella puolella väliseinää peitetään pohja mullalla aina väliseinän reunaan asti, ja tämän 

päälle, varsinkin sivuilla, pannaan sammalia sekä joitakuita litteitä kiviä. Toiselle puo

lelle pannaan niinikään sammalia, kuivia lehtiä, pieniä palasia lahonnutta puuta, turvetta 

tai korkkia. Rehulasit pannaan nojaamaan vinosti väliseinälle siten, että muutamia lehtiä 

tulee riippumaan pohjaan asti, jotta ne toukat, jotka mahdollisesti putoavat pohjalle, 

pääsisivät jälleen ryömimään ylös. Ellei häkissä ole muunlaisia toukkia kuin sellaisia, 

jo tka elävät heinillä, niin vo i häkin pohjan peittää mullalla ja ruohoa kasvavalla turpeella, 

jo ta vähän väliä tulee kostutella, jotta se pysyisi tuoreena. Toukat voivat jäädä häkkiin 

siksi, kunnes ne tulevat täyskasvaneiksi ja koteloituvat. 

Tällaisissa häkeissä on toukilla kaikkia, mitä ne tarvitsevat: ilmaa, piilopaikkoja, 

aineita kotelokoppiinsa y. m. 
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Tuntemattomia ja sellaisia toukkia varten, joi ta täytyy pitää erillään muista, käyte

tään pienempiä laatikoita, samalla tavalla sisustettuja, noin 15 cm. pitkiä ja leveitä ja 

22 cm. korkeita. Sellaisiin ei vo i panna väliseinää kuten edellisissä, vaan rehukasvilasi 

pannaan jotakuta nurkkaa vastaan nojaamaan. Tällaisten toukkahäkkien asemesta käyt

tää moni kerääjä tavallista hillopurkkia, jonka pohja on peitetty mullalla ja suu tukittu 

hienolla harsolla. Edellä mainituita häkkejä yksinkertaisemmat ovat suuret, puusta tehdyt 

laatikot, jo iden pohja on peitetty mullalla, ja kansi rautalankaverkosta. Jos käytetään 

sellaista laatikkoa, jonka kansi on saranoilla varustettu, niin on se vaara tarjona, että 

kantta avatessa ja sulettaessa helposti saattaa musertaa jonkun toukan. Kaikissa tapauk

sissa on katsottava, että häkit ovat niin tiiviisti tehtyjä, etteivät toukat pääse sieltä mi

tenkään ulos. Myösk in tavallisia kukkaruukkuja sopii käyttää toukkia kasvatettaessa. 

Niillä on sen lisäksi se etu, että siten voidaan toukkia ruokkia elävillä kasveilla. Ruukku 

on puolittain täytettävä mullalla, j o h o n rehukasvi istutetaan. Siinä tapauksessa, että 

tämä on matala kasvi, j oka ei ulotu ruukun reunoja ylemmäksi, v o i sitoa kappaleen 

vahvaa harsoa yli ruukun. Parempi kuitenkin on, varsinkin silloin kun kasvi ulottuu 

ruukun reunoja korkeammalle, että ruukun suulle sidotaan holvimaisesti taivutettu rauta

lankaverkko, j oka antaa kasville tilaa mielin määrin kasvaa. Jos tahtoo rautalanka

verkon asemesta käyttää harsoa, niin pingoitetaan se tikuista tehtyjen telineitten päälle. 

Täten sulettua kasvia täytyy tietysti tarpeen mukaan kostutella j o k o siten, että pirskoi-

tetaan vettä kasvin päälle, tai siten, että ruukku asetetaan vedellä täytetylle lautaselle. 

Saman määrän kosteutta, jo ta kasvi vaatii, tarvitsee myös sillä elävä toukkakin. Ruukun 

pohjalla oleva reikä on tarkoin tukittava, sillä muuten tunkeutuu multaan koteloituva 

toukka sitä tietä ulos häkistä. 

Kaikkien sopivinta lienee käyttää lasilioriötä, j oka sopii ruukun sisään. Yläpää lie

riöstä on tietysti harsolla tai kankaalla sulettava, Tuollaisella lieriöllä on se etu, että 

siinä vo i helposti tarkastella toukan elintapoja sekä että rehukasvi sen sisässä saa tar

peellisen määrän valoa. Lieriön suuruus tietysti riippuu kasvin suuruudesta. Varsinkin 

silloin, kun toukkia kasvatetaan munasta pitäin, on välttämätöntä, että rehukasvi on ruu

kussa ja tuollaisen lieriön peittämänä. 

Sellaisia toukkia, jotka elävät puuaineesta, tai jo tka koteloitumiseensa tarvitsevat 

puunpalasia, kuten esim. Harpyia-la^it, ei voida säilyttää puuhäkeissä, vaan niitä täy tyy 

kasvattaa j o k o kiviruukuissa tai lasipurkeissa, jo iden suut ovat peitetyt rautalankaverkolla. 

Useat yökkö jen y. m. toukat nakertavat reikiä harsoon ja kankaaseen, joten niille aina 

täytyy käyttää rautalankaverkkoa. 

Tarpeelliset varovaisuusohjeet. — Yleensä ei pidä panna samaan häkkiin 

liian monta toukkaa, Häkit ovat pidettävät niin puhtaina kuin mahdollista ja toukkien 

ulostukset otettavat huolellisesti pois. Jos samassa häkissä on liian monta toukkaa, niin 

voivat ne helposti vahingoittaa toinen toistaan, varsinkin nahanvaihto- sekä koteloitumis-

aikoina; sitäpaitse liikkuu toukissa kulkutauteja, jo tka tappavat monta toukkaa. Ulos

tuksien kokoutuminen häkkiin on senkautta vahingoksi, että ne levittävät ilkeätä hajua, 

ja antavat homeelle tilaisuuden kehittyä. Jotta estettäisiin ulostuksia putoamasta mullalle, 

asetetaan häkkiin v inoon asentoon pingoitettu harson palanen. Rehukasvi asetetaan yläpuo

lelle harsoa, j oka peittää sen osan häkkiä, jossa multa on. Ulostukset vierivät harsoa m y ö 

ten siihen häkin osaan, jossa ei ole multaa, ja voidaan ottaa sieltä pois . K u n rehukasvi 

vaihdetaan tuoreeseen, niin pitää niin paljon kuin mahdollista varoa koskettelemasta toukkaa 

varsinkin silloin, kun sillä on nahanvaihto- tai koteloitumis-aika. Niitä ei pidä kiskoa irti 

vanhasta rehukasvista, vaan uusi asetetaan vanhan viereen ja odotetaan siksi, kunnes toukat 

ovat ryömineet sille. Jos vanhassa rehukasvissa löydetään yhteensidottuja lehtiä, niin 

jätetään ne koskemattomina häkkiin, kunnes arvellaan toukan koteloituneen, tai j o s tahdo

taan olla vieläkin varovaisempia, muutetaan k o k o kasvi toiseen häkkiin. Usein sattuu, 
Suomen perhoset. IV 
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että toukat, jo tka alkavat koteloitua tai valmistautua talvehtimaan, kiinnittävät muutamia 

lehtiä rehukasvistaan j o k o kattoon tai seiniin tai kutovat kotelokoppansa kiinni multaan 

rehukasvinsa juurelle. Sellaisissa tapauksissa tulee varovaisesti leikata irti ne lehdet, 

jo tka ovat kiinnitetyt kudoksi in ja jättää ne paikoilleen muun osan kasvista otettaessa pois . 

Erityisiä Ohjeita. — Tässä tahdomme lisätä hiukan sellaisia toukkia koskevata, 

joi t ten elintavat poikkeavat tavallisuudesta. Tähän kuuluvat varsinkin ne toukat, jo tka 

elävät kasvien sisässä. Hedelmät ja siemenet, jo tka sisältävät toukkia, pannaan mullan 

päälle ja kostutetaan silloin tällöin. K u n kasvattaa sellaisia toukkia, jo tka elävät korren 

sisässä, niin pistetään korsi kosteaan hietaan, ja kun huomataan, että se on syö ty tai 

lakastunut, niin asetetaan toinen tuore sen viereen, jot ta toukka voisi syödä itsensä sen 

sisään. Ellei toukka tahdo sitä tehdä, kaivetaan tuoreen korren yläpäähän reikä ja ase

tetaan korsi siten, ettii toukka vo i ryömiä reijästä sisään. Vaikeampaa on elättää sellaisia 

toukkia, jo tka elävät puitten tai pensaitten oksissa, varsinkin silloin, kun toukat vielä 

ovat pieniä, sillä oksat pysyvät harvoin vedessäkään niin kauan virkeinä, että toukka 

ennättäisi kasvaa täyskasvaneeksi ja koteloitua. Viisainta sentähden on, ettei sellaisia 

toukkia oteta kotiin, ennenkuin ne ovat melkein täyskasvaneita. Muuten ei v o i tehdä 

mitään muuta kuin katkaista kasvavasta puusta oksa ja kaivertaa siihen reikä, j o h o n tou

kan annetaan ryömiä sisään, sitenkun se ensin on varovaisesti otettu pois entisestä asun

nostaan. Reikä on sitten tukittava puupalasella, j onka jälkeen oksaa ei saa liikutella, 

ennenkuin arvellaan siellä olevan toukan koteloituneen. Sitten leikataan oksasta se paikka 

pois , jossa kote lon arvellaan olevan ja pala pannaan talteen. Tämä lienee paras keino 

kasvattaa niitä Stesia-lajeja, jo tka elävät hienoissa oksissa, Niitä, jo tka elävät kuoressa 

tai puunrungossa, käsitellään samalla tavalla. Niille kaivetaan reikä uuteen kaarnapala-

seen, ja suletaan toukka sinne edellä mainitulla tavalla, j onka jälkeen kaarnan palanen 

pannaan kostealle hiedalle. Vielä parempi on, j o s kaarnan palanen voidaan ottaa irti 

puusta toukkaa loukkaamatta. Toukat, jo tka elävät itse puun sisässä, otetaan niinikään 

ulos siten, että puusta leikataan irti koko toukkaa ympäröivä osa, ja se pannaan koste

alle hiedalle. Cossits-suYnn toukille on riittävänä ravintona lahonnut puu, jo ten niille ei 

tarvitse panna kuin lahonneen puun palasia. Toukat, jo tka elävät juurissa, siirretään 

juurineen ja sitä ympäröivine multineen suoraan häkkiin. Toisia toukkia, jo tka elävät 

juurissa, täytyy siirtää niinikään ruukkuihin rehukasvineen, tai panna ne juuret ja mu

kulat (kuten perunat y. m.) , joissa toukat elävät, j o k o maan sisään tai sen päälle. Ne, 

jo tka elävät jäkälistä, on parasta panna kivineen tai kaarnan kappaleineen, joit ten päällä 

niiden rehukasvit kasvavat, toukkahäkkiin. Tällaisia jäkäliä täytyy usein kostutella. 

Munista saatujen toukkien hoito. — Ne toukat, jo tka ovat saadut munista, 

ovat tavallisesti niin pieniä, että ne helposti joutuvat hukkaan sellaisissakin toukka-

häkeissä, jo tka ovat aijotut pikkuperhosten toukkia varten. Senpätähden niitä ruokitaan 

jokunen aika lasiputkissa tai pahviaskeissa, joissa ei ole multaa ja pidetään kellareissa 

ainakin siksi, kun ovat ensi kerran vaihtaneet nahkansa. Rehua täytyy vähän väliä 

muuttaa. Useimmat toukat, jo tka elävät matalilla kasveilla, voidaan ensi aikoina ruokkia 

salaatilla. H y v i n nuorille toukille etsitään hennoimmat ja ohuimmat lehdet. Nuoria y ö k -

köjen toukkia, jo tka ovat talvehtineet tai aikaisin keväällä tulleet ulos munista, ennenkuin 

ne puut, joilla ne elävät, ovat tehneet lehtiä, tulee ruokkia silmuilla, j o iden sisään ne 

heti syövät itsensä, tai m y ö s pajun „kissoilla". Ensimmäisen nahanvaihdon jälkeen voi

daan toukat muuttaa tavalliseen toukkahäkkiin. 

Toukkahäkkien säilytyspaikka. — Yleensä tulee toukkahäkkejä säilyttää sel

laisissa paikoissa, joissa ilma on puhdasta ja raitista. Jos häkkiä täytyy pitää lämpöi

sessä huoneessa, niin on välttämätöntä, että ikkunoita joskus pidetään auki, jot ta ilma 

puhdistuisi. Samoin on pidettävä vaari siitä, ettei keskipäivän polttava aurinko pääse sä

teillään liiaksi lämmittämään häkkiä, jo ten se on pidettävä siihen aikaan vuorokaudesta 
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varjossa. Aamu- ja ilta-aurinko sitävastoin on toukille mieluinen, ei ainakaan se ole va

hingollinen. Rankkasade on toukille vahingoksi, sillä vaikka toukat tarvitsevatkin välttä-

mättömästi kosteutta, niin sellaisen sateen tuottama vesimäärä kuivuu hyvin hitaasti, jo ten 

se turmelee paitse muuta m y ö s rehun ja helpoittaa sienien y. m. vahingollisten alempien 

kasvien sikiämistä. Jos tahtoo toukkahäkkiä pitää ulkoilmassa, niin on epäilemättä edul

lisin paikka sille koillinen tai lounainen puoli rakennuksesta tai m y ö s vo i ne panna j o 

honkin ulkohuoneeseen. 

Toukkien talvehtiminen. — Toukat, jo tka viettävät talven toukkamuotona, 

vaativat erityistä hoitoa. Useat talvehtivat kyllä hyvinkin helposti suotuisissa olosuh

teissa, mutta on toisia, jo tka ovat hyvinkin vaativaisia, jo ten vo i pitää itseään onnellisena, 

j o s saa edes jonkunkaan talvehtijoista pysymään elossa. Yleensä onnistuu paraiten touk

kien talvehtiminen silloin, kun toukat ovat keskenkasvuisia, jotavastoin se on paljoa vai

keampi hyv in nuorille tai aivan täyskasvuisille toukille. Itsestään selvää on, että kuta 

enemmän olosuhteita saadaan samallaisiksi, kuin missä toukat vapaina ollessaan olisivat, 

sitä paremmin onnistuu talvehtiminen, ja päinvastoin. Kuitenkaan emme v o i sanoa, että 

toukkia vankina ollessaan kuolisi enemmän kuin vapaina, sillä varmaa on, että sopimaton 

sää talvella ja keväällä, kuten pitkälliset pakkaset ja sateiset ilmat tappavat toukkia 

suurissa j o u k o i n ; ovathan häkeissä säilytetyt toukat edes suojatut tällaisilta vuodenaiko

j en vaihtelevaisuuksilta. 

Suurperhosten toukat, jo tka jo syksyllä ovat vaihtaneet j onkun kerran nahkansa, 

pannaan noin 35 cm. pituisiin, 25 cm. levyisiin ja 30 cm. korkuisiin laatikkoihin, jo tka 

ovat hyv in tiiviitä; kannessa tulee olla jokseenkin suuri rautalankaverkolla päällystetty 

aukko, jot ta valoa ja ilmaa pääsee laatikkoon riittämään asti. Pohja peitetään noin 5 cm. 

paksulla hiedansekaisella mullalla, jonka päälle asetetaan litteitä kiviä, puunpalasia, sam

malia ja kuivia lehtiä. Tällaisiin laatikkoihin pannaan toukat lokakuun loppupuolel la ja 

varustetaan joillakuilla rehukasveilla, jot ta niillä olisi tarpeen vaatiessa ravintoa. Jos 

suinkin on mahdollista, niin pannaan laatikot sellaisiin paikkoihin ulkoilmassa, joissa ne 

ovat hiukan suojatut sateelta ja lumelta. Sitten peitetään ne heinillä tai oljilla, joi t ten 

päälle pannaan pieni paino, jotta ne paremmin pysyis ivät paikoillaan. Ellei häkki ole 

katonräystään suojassa, niin on hyvä, j o s parista laudan kappaleesta laittaa sille pienen 

suojelevan katon. Siinä tapauksessa, että talvi on ankara ja kov in luminen, on parasta 

peittää häkit* tykkönään lumella, kuitenkin sellaisilla varokeinoilla, ettei häkkeihin pääse 

liiaksi vuotamaan vettä leutoina ilmoina. K u n ilma on kohtalaisen kylinä, niin lumella 

peittäminen sitävastoin ei ole ainoastaan tarpeeton, vaan vieläpä vahingoll inenkin. Talven 

lopussa tulee katsoa, etteivät sammalet häkissä pääse liiaksi kuivumaan kauniina, kirk

kaina kevätpäivinä, jo ten niitä täytyy silloin tällöin kostutella. Täten vo i toukkia pitää 

terveinä helmikuun loppuun tai, j o s pakkasta jatkuu, siihen asti kuin säät tulevat leu

doiksi. Mutta sitten tulee aika, jo l lo in toukat tavallisesti sairastuvat luultavasti liian 

kosteuden ja ummehtuneen ilman seurauksesta. Silloin muutetaan laatikot sisällyksineen 

johonk in lämmittämättömään huoneeseen millään muulla tavoin niitä koskettelematta, paitse 

että silloin tällöin kostutetaan. K u n rehukasveja i lmestyy, pannaan niitä häkkeihin, ja 

sitten, kun toukat ovat jättäneet talviasemansa, muutetaan ne tavallisiin häkkeihin. Muu

ton jälkeen on toukille terveellistä, että ne kastellaan pari kertaa vedellä, sillä se näkyy 

auttavan niitä virkistymään pitkän talvipaaston jälkeen. Useat toukat eivät syö ensi

päivinä tuoretta rehua, vaan käyttävät ravintonaan edellisen vuoden rehukasvinsa kuiva

neita lehtiä, jonkatähden pitäisi tällaisiakin olla aina häkissä saatavissa. Useimmat toukat 

syövät kuitenkin tavallisesti suolaheinää (Rumex acetosclla), peippiä (Lamium), ratamon-

lehtiä (Plantagö), pihatähtimöä (Stellaria media), heiniä y. m. 

Myösk in vo i toukkia säilyttää talven yli kukkaruukuissa, joissa on niiden rehu

kasveja istutettuna. Multa peitetään niissä sammalilla ja kuivilla lehdillä, ja ruukun suulle 
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sidotaan harsoa tai muuta kangasta. Sellaiset toukat, jo tka elävät ruohoilla, vo i panna 

talvehtimaan laatikkoihin tai ruukkuihin, jo ih in istutetaan j o k u heinämätäs. 

Syksyl lä täyskasvaneet toukat jätetään koskemattomina häkkeihin, sillä useat niistä 

koteloituvat syksyn kuluessa. 

H y v i n pieniä toukkia säilytetään paraiten lasiputkissa, j o iden suu on tukittu harsolla 

tai kankaalla, tai tavallisissa hilloruukuissa, jo iden pohja on peitetty mullalla, hiedalla, 

sammalilla sekä muutamilla kuivilla lehdillä. Jos toukat jo syksyn kuluessa ovat kuto

neet itselleen talviasunnon toukkanakin seiniin, rehukasvinsa lehtien väliin, tai, kuten 

useat Conchylis-l&jii, korsien sisään, niin annetaan niiden jäädä paikoilleen, kunnes ne itse 

keväällä tulevat sieltä ulos. Useat tällaiset toukat koteloituvat näihin suojiinsa, jo ten se 

on senkin tähden parasta olla niitä liikuttelematta. Talvella pannaan ne pakkaseen j o 

honkin lämmittämättömään huoneeseen ja kostutetaan hieman silloin tällöin, paitse silloin 

kun on kov in kova pakkanen. 

Toukkien kasvatus ulkoilmassa. — Edelliset neuvot ja ohjeet koskevat yk

sinomaan toukkien kasvatusta huoneessa, mutta j o s perhoskerääjä omistaa puutarhan tai 

kasvihuoneen, niin vo i hän ehken mukavimmin kasvattaa toukkia elävillä, kasveilla. Rehu

kasvi on silloin istutettava puutarhaan, ellei siellä sitä jo ole ennestään, sellaiseen paik

kaan, j oka on suojattu tuulilta ja johonk in määrin sateelta. K u n on kysymyksessä sellai

sia toukkia, jo tka elävät puilla tai pensailla, niin valitaan j o k u suojattu, runsaslehtinen 

oksa, jo l le toukat asetetaan, sitten sidotaan j o k u kankaasta tehty pussi ympäri oksan 

alapuolelta toukkia. K u n kaikki lehdet ovat pussissa syödyt , niin muutetaan se toiselle 

oksalle, tai pannaan uusia oksia pussiin. Jälkimäinen tapa lienee käytännöllisempi 

silloin kun toukat ovat kiinni oksissa, sillä silloin ei niitä tarvitse kiskoa irti ja ne py

syvät siten loukkautumatta. Edellinen keino taas silloin kun toukat ovat kiinni pussissa 

tai lehtien ruodeissa, sillä niitä vo i helposti liikutella tarvitsematta suoraan toukkiin koskea. 

Jätteet ravistetaan pussista ulos j oka kerta kun pussi avataan. K u n toukat elävät mata

lilla kasveilla, niin peitetään koko kasvi lasisella lieriöllä tai rautalankaverkosta tehdyllä 

häkillä. Häkki painetaan lujasti maahan ja laitetaan mullasta sen ympäri valli, j oka estää 

toukkia pääsemästä ulos häkistä. Sitten kun toukat ovat melkein valmiita koteloitumaan, 

muutetaan ne tavallisiin toukkahäkkeihin. Tällainen kasvattamistapa sopii varsinkin ylei

sille toukille, jotavastoin harvinaisia lajeja ei pidä koskaan panna alttiiksi niille vaaroille, 

jo tka ulkoilmassa, paremmin kuin huoneessa, ovat tarjona toukille. 

Koteloitten hoito. — Kaikki vapaasti ri ippuvat kotelot jätetään koskemattomina 

paikoilleen, sillä muussa tapauksessa v o i saada niistä ainoastaan vahingoittuneita perho

sia. Samoin sellaiset kotelot, jo tka ovat verhon sisässä, jätetään paikoilleen; tai m y ö s 

v o i varovasti irroittaa kudokset toukkanakin seinistä tai leikata irti ne, jo tka ovat yhteen-

sidottujen lehtien välissä, sammalissa j . n . e . ja panna erityiseen laatikkoon, jossa ne 

eivät tarvitse muuta hoitoa. Ne kotelot, jo tka ovat mullassa, kaivetaan varovasti sieltä 

esille koettelemalla niin paljon kuin mahdollista olla särkemättä niitä kudoksia, jo tka tou

kat tavallisesti kutovat ennen koteloitumistaan. Useat yökkö jen toukat elävät kauvan 

koteloitumattomina asunnoissaan, muutamat koko talven, toiset taas toukokuusta elokuuhun 

asti; näitä pitää varoa ottamasta liian aikasin mullasta. Kaikkien sellaisten lajien kotelot, 

jo tka ovat maassa, vaativat erityistä tarkkuutta ja varsinkin määrättyä kosteutta. Usein 

on vaikea määrätä oikea määrä; j o s toukkia pidetään liian kuivina, niin kuivuvat ne 

ja kuolevat, ja j o s ne taas ovat liian kosteassa, niin tahtovat ne mädätä. Kotelohäkin 

pohja on peitettävä paksulla multakerroksella ja sammalilla, j onka päälle kotelot pannaan. 

Näitten päälle pannaan löysä kerros sammalia ja alla olevaa multaa kostutetaan silloin 

tällöin sadevedellä sekä samalla kertaa sammalia päältäpäin. Siten joutuvat kotelot kah

den, puolittain kostean kerroksen väliin ja säilyvät tavallisesti hyvin. M y ö s vo i kotelot 

panna imupaperikerrokselle; tämän päälle asetetaan sitten 5 — 6 arkkia samallaista pa-
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periä, joista päällimmäinen kastellaan vedessä silloin tällöin; vesi imeytyy tästä arkista 

yhä alemmaksi ja alemmaksi, jo ten kotelot siten pysyvät alituisesti tarpeellisen kosteina. 

Eräs sangen mukava ja käytännöllinen keino on myöskin se, että kotelohäkkiin asetetaan 

vedellä täytetty lautanen, jonka päälle pingoitetaan harsoa; tämän päällä kotelot pysyvät 

alituisesti kostoina ilmaan haihtuvan veden vaikutuksesta. Kuivassa ilmassa pitää yleensä 

koteloita kostutella useammin, jotavastoin kosteassa no eivät vaadi juuri suurempaa 

huolenpitoa. 

Talvehtivat kotelot ovat säilytettävät alkuaikoina lämmittämättömässä huoneessa. 

Kovinkaan pakkanen ei vahingoita niitä ensinkään, päinvastoin näyttää niinkuin niiden 

kehitykselle olisi välttämätöntäkin j o k u määrätty ky lmyys . Niinkauan kun kylmiä 

ilmoja kestää, ei tarvitse koteloita kostutella. Jos tahtoo saada kotelon kehittymään ta

vallista nopeammin, niin tuodaan se lämpöiseen huoneeseen oltuaan kuitenkin ensin pari 

päivää kunnon pakkasessa; ensi alussa pannaan se johonkin kylmempään nurkkaan, jonka 

jälkeen sen voi muuttaa aina lämpöisempään ja lämpöisempään paikkaan; uunin viereen 

ei sitä kuitenkaan saa koskaan asettaa. Lämpöisissä huoneissa on niitä vähän vähä 

kostutettava. 

Itse kotclohäkeissä tulee olla hyvä ilmanvaihto, jottei hometta pääsisi siellä kehitty

mään. Sitä tarkoitusta varten tehdään suuret aukot laatikon kahteen vastakkaiseen si

vuun tai kanteen. Nämät reijät sekä häkin sisusta vuorataan harsolla, jotta koteloista 

tulevat perhoset voivat ryömiä ylös pitkin seiniä ja asettua sellaiseen asentoon, j oka on 

paras niiden oikealle kehitykselle. 

4. Päivä- ja muistiinpanokirjat. 

Kuten ennen olemme huomauttaneet, on perhosten kasvattamisesta se etu, että sen-

kautta oppii tuntemaan m y ö s toukat ja niiden elintavat. Jotta tämä tarkoitus saavutet

taisiin, niin vaaditaan, että tiedetään, mistä toukasta mikin perhonen on kehittynyt, ja 

että kirjoitetaan muistiin kaikki ne huomiot, mitkä on huomattu toukissa, niiden kehi

tyksessä ja elintavoissa. Tätä tarkoitusta varten pidetään säännöllistä päiväkirjaa, j o h o n 

merkitään kaikki, mikä suinkin on silmäänpistävää, muutokset toukissa kussakin nahan-

vaihdoksessa sekä kaikki olosuhteet, jo tka voivat tehdä huomiot luotettaviksi ja estää 

erehdyksiä sekä sekaannuksia toukista. Kullakin toukka- tai kotelohäkillä on oma nu

meronsa, ja kaikki ne toukat, joista ei tiedetä, mille perhoselle no kuuluvat, tai jo iden 

kehitystä ei tunneta, ovat säilytettävät erillään muista, Näiden kotelot säilytetään m y ö s 

niin paljon kuin mahdollista erikseen, mutta j o s on puute kotelohäkeistä, niin asetetaan 

sellaisten koteloitten viereen numerolla varustettu lippu. 

Sitten merkitään päiväkirjaan sen häkin numero, j o h o n ensin toukka sitten kotelo 

pannaan, sekä vielä kotelon numero, päivä, paikka ja .kasvi , josta toukka on löydetty, 

aika, jo l loin se vaihtoi nahkansa, koteloituminen sekä ulospuhkoaminen täysin kehitty

neenä hyönteisenä. Sitäpaitsi tehdään tarkkoja selityksiä kaikista tuntemattomista tou

kista ja kaikista niistä, jotka eivät täydellisesti sovellu ennen saaatuihin selityksiin tai 

kuviin. Sellaisista toukista, jo tka nahanvaihclossaan muuttavat ulkomuotoaan, tehdään 

niinikään tarkkoja selityksiä joka nahanvaihdoksessa. Siinä tapauksessa, että kerääjä 

osaa piirtää on erinomaisen hyvä, j o s hän piirtää toukan muodon niin tarkkaan kuin 

mahdollista. K u n luulee tuntevansa toukan jonkun kuvan tai selityksen mukaan, niin 

viitataan siihen. Perhosen puhjettua kotelosta lisätään sen nimi toukan selitykseen. 

Tuollaisen päiväkirjan vo i paraiten laittaa siihen muotoon, kuin seuraavalla sivulla 

oleva taulu osoittaa. 
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Semmoiseksi päiväkirjaksi käytetään vihkoa kvarttiformaatissa ja sovitetaan taulu 

kahdelle vastakkaiselle sivulle siten, että toukan selityksille jää riittävä tila. Tilan sääs

tämiseksi taulussa, voidaan myös toukan selitys tehdä eri v ihkoon, jol loin taulun toiseen 

sarekkeeseen pannaan ainoastaan viittaus selitykseen. Semmoinen taulu mahtuu yhdelle 

ainoalle sivulle. 

Tähän tauluun merkitään kaikki ne toukat, joi ta ei ennen ole itse kasvattanut; sel

laisista toukista, joitten kaikki vaiheet jo ennestään omasta kokemuksestaan tuntee, mer

kitään ainoastaan poikkeukset edellisistä havainnoista esim. rehukasveista, koteloitumis-

ajasta, perhosen syntymisestä j . n . e . 

Suotava myöskin olisi, että tauluihin merkittäisiin huomiot säästä, lämmöstä, onko 

kevät aikainen tai myöhäinen, kasvillisuuden edistymisestä, y. m. s. Kaikki nämät seikat 

vaikuttavat toukkien ja perhosten joutumiseen ja tällaiset eroavaisuudet viittaavat siihen 

aikaan, jo l lo in vo i odottaa määrättyjä toukka- ja perhoslajeja kunakin vuonna säitten 

mukaan esiintuloviksi. Tätä tarkoitusta varten vo i jättää lehden tai sivun kutakin 

kuukautta kohti. Kasvillisuuden edistymisen osoittamiseksi, josta hyönteisten esiin-

tulemisen aika pääasiallisesti riippuu, merkitään tähän muutamien hyvin tunnettujen ja 

kaikkialla kasvavien kasvien kukkimisaika, joista esimerkkinä mainitsemme raita (Salix 

caprea), va lkovuokko (Anemone nemorosa), karviaismarja (Ribes grossularia), tuomi (Pru-
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nus padus), sireeni (Syringa vidgaris) omenapuu, lehmus, ruis, kuismo (Hypericum), ka

nerva (Calhtna vidgaris). Lopulla merkitään muistiin korkein-, keski- ja aliniämpömäärä, 

kirkkaitten, auringonpaisteisten sekä sateisten päivien lukumäärä, tuulien suunnat y. m. s. 

Kunakin vuonna laitetaan tällaisista tauluista vihko, joka vuoden lopussa varuste

taan aakkosellisella nimiluettelolla, jotta myöhempinä aikoina vo i helposti niistä löytää 

tarvittavan kohdan. 

Mitä sellaisiin perhosiin tulee, jotka ovat saadut löydetyistä koteloista, niin tehdään 

niistäkin muistiinpanoja; niistä sentään laittanee, j o s merkitsee paikan ja l ö y d ö n tai pyy-

dystyksen tavan sekä ajan, jol loin kotelo löydettiin ja jol loin siitä tuli ulos perhonen. 

5. Perhosten kuntoonlaittaminen. 

Neulat. — Perhoset pistetään n. k. hyönteisneuloihin, ja j o s ne ovat hyv in pienet, 

niin hienosta hopealangasta tehtyihin neulasiin. Neulojen paras pituus on noin 32—36 mm. 

ja paksuus aina sen mukaan, miten suuria hyönteisiä niissä on säilytettävä; niitten täy

tyy olla hyvin teräväkärkisiä ja tehtyjä jokseenkin kovasta metallista, etteivät ne taipuisi 

vääriksi. Tavalliset valkeat hyönteisneulat ovat ehken rjaraita ja huokeimpia, kuitenkin 

on niillä se paha ominaisuus, että ne helposti erittävät viheliäistä ruostetta, j oka saattaa 

joskus vahingoittaa itse hyönteistäkin. Tämä ruosteen ilmestyminen riippuu hyönteisten 

ruumiissa löytyvien happojen vaikutuksesta, jo ten muutamissa lajeissa sitä i lmestyy ko-

solta, toisissa taas vähemmän. Kaupassa löytyvät neulat ovat tavallisesti paksuuteensa 

nähden lajitellut numeroihin n:o 0:sta n:o 7 tai 8:aan niin, että n:o 0 on hienoin ja n:o 7 

tai 8 paksuin laji. Meikäläisiä päivä- ja useampia muita suurperhosia varten sopivat 

n:ot 3 ja 4 paraiten. Suuria kiitäjiä ja kehrääjiä varten täytyy kuitenkin käyttää kor

keampia numeroita, sillä muuten niiden suuri ja raskas ruumis ei p y s y oikein vakavana 

neulassa, vaan pyöri i sinne tänne, j oka on hyvin harmittava varsinkin kokoelmia nos

tellessa ja pidellessä, sillä silloin ne helposti särkevät lähellä seisovat perhoset tai itsensä 

säpäleiksi. EupitJiecia ja muutamille muille pienille mittareille tarvitaan sitävastoin hienom

pia neuloja. Useimpia pikkuperhosia ei vo i vahingoittamatta pistää edes nro 0:n neuloi

hin, vaan niitä varten tarvitaan hienoja hopea neulasia, joi ta saa useimmilta luonnon

tieteellisten tavaroitten kauppiailta. Näilläkin tulee toinen kärki olla hyvin teroitettu. 

Ruosteen karttamiseksi käytetään, varsinkin sellaisia lajeja varten, jo tka helposti synnyt

tävät ruostetta, mustia neuloja tai galvaanista tietä kullattuja neuloja. 

Perhosliaarukka. — Haarukka on hyvin tarpeellinen perhosia, varsinkin y ö 

perhosia, pistettäessä. Noin 60 mm. pituisen varren päähän kiinnitetään lujasti pari kolme 

hienon silmäneulän puolikasta niin, että niistä jää esille noin 3 mm. pituinen kärki; ja 

koko tämä hyödyll inen laitos on valmis. K u n on pistettävä j o k u perhonen neulaan, niin 

työnnetään haarukan piikit keskiruumiin kylkeen. Täten voi perhosta käsitellä ja pistää 

neulaan koskematta siihen sormilla. Ellei tällaista kapinetta osu olemaan saapuvilla, niin 

vo i sen asemasta käyttää tavallista nuppineulaa; sormilla ei saa perhosia koskaan koske

tella, sillä siitä ne voivat helposti vahingoittua. On sopiva pitää isompi haarukka isom

pia ja pienempi haarukka pienempiä perhosia varten. 

Perhosten neulaan pistäminen. — Sittenkuin perhoset ovat ennen kerrotulla 

tavalla tapetut, ovat ne heti pistettävät neuloihin, ellei niitä ennemmin tahdo panna pa-

perikuoriin. Sitävarten valitaan sopiva neula, tartutaan oikealla kädellä sen nuppiin ja 

pistetään neula perhosen keskiruumiiseen siipien keskiväliin niin, että ruumis tulee ole

maan vaakasuorassa asennossa ja neulan kärki tulee keskeltä rintaa ulos. Perhonen 

työnnetään niin korkealle y lös neulaan, että ruumiin alapuolella oleva osa siitä tulee kaksi 

kertaa niin pitkäksi, kuin ruumiin yläpuolella oleva osa. Li pidä koskaan panna per-
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kosta niin y lös , ettei helposti vo i sormilla pitää neulasta kiinni itse perhoseen koskematta. 

Jo s käyttää hopea neulasia, niin pitää pienen pinsetin avulla se pistää ruumiiseen, sillä 

sehän on niin pieni, ettei siihen voi sormin tarttua. Usein vo i helpommin pistää neulan 

rinta- kuin selkäpuolelta. 

Perhosten levityslaudat. — Koska porhosten siivet kuoleman jälkeen harvoin 

asettuvat säännölliseen asemaan, tai siten, että vo i täydellisesti nähdä kummankin puolen 

niistä, niin täytyy keinotekoisesti pakoittaa niitä asettumaan sellaiseen asemaan. Yleensä 

halutaan, että siipien asento olisi vaakasuora, kuten ne lennossa ovat. Jotta saataisiin 

siivet tällaiseen asentoon, tarvitaan n. k. l e v i t y s l a u t o j a . Se uoma, j o k a kulkee levitys-

laudan keskustassa on perhosen ruumista ja jalkoja varten. Perhosen koosta ri ippuen 

täytyy tuon uoman olla j o k o kapeamman tai leveämmän. Sentähden täytyy erisuuruisia 

perhosia varten olla j o k o useita erisuuruisia levityslautoja tai myös siten laitettuja, että 

laudan toinen sivu on liikkuva, jo ten siirtämällä sitä lähemmäksi tai ulommaksi toisesta 

sivusta uoma tulee j o k o kapeammaksi tai leveämmäksi. Uoman pohjalla pitää olla ohut 

turvelevy, jot ta neuloja vois i helposti pistää siihen. Itse levityslaudan leveys on tietysti 

oleva niin suuri, etteivät levitetyt siivet ulotu reunoihin asti. Tavaksi on tullut, että 

tällaisissa levityslaudoissa sivulaudat ovat hieman keskustaan päin viettäviä; siivet tosin 

siten tulevat hioman taipumaan ylöspäin, mutta koska ne aina laskeutuvat hieman alas

päin, sittenkuin perhonen on otettu pois levityslaudasta, niin ei siitä ole mitään haittaa, 

päin vastoin jäävät ne luonnollisempaan asentoon. Levityslautojen täytyy olla josta

kin pehmeästä puulajista, kuten haavasta, jot ta neulat pystyvät niihin paremmin. 

Levitysnenlat, -liuskat ja lasilevyt. — Perhosten levittämistä varten tarvi

taan sitä paitse m y ö s nuppineuloja, paperiliuskoja ja lasilevyjä. Nuppineulojen tulee olla 

tukevia, hyv in toräväpäisiä ja isonuppuisia. Eräs laji mustia, suuripäisiä, teräviä neuloja 

lienee tähän tarkoitukseen sopivin. Liuskat, jo tka estävät siipiä nousemasta y lös levitys-

laudalta, leikataan tavallisesti vahvasta, sileästä paperista tai n. k. kalkeerauskankaasta, 

noin 2—5 mm. levyisiksi aina sen mukaan, miten suuria perhosia on levitettävinä. Lasi

levyjen tulee olla aivan tasaisia hiotuilla reunoilla sekä aina kapeammat kuin levitys-

laudan sivu. Tällaisina levyinä vo i hyv in käyttää tavallisia objektilaseja, joi ta käytetään 

mikroskoopillisille preparaateille. Puuvarteen kiinnitetty silmäneula, n. k. l e v i t y s n e u l a , 

on niinikään hyvänä apuna perhosten siipiä levitellessä. 

Perhosten levittäminen. — Perhosia levitellessä menetellään seuraavalla ta

valla. Ensin pyyhitään levityslaudat tarkoin puhtaiksi tomusta ja silitetään ne epätasai

suudet, joi ta on voinut syntyä lautojen pintaan edellisistä neulanpistoista, sitten pistetään 

neula, jossa perhonen on, kohtisuoraan uoman turpeeseen, siten että perhosen ruumis 

tulee asettumaan itse uomaan ja siivet vaakasuorasti kummallekin sivulaudalle. Sitten 

otetaan levityslaudan pituinen, kapea paperiliuska ja kiinnitetään se lautaan heti siipien 

taakse, niin että se tulee olemaan niin lähellä kuin mahdollista uomaa. Asetetaan liuska 

siipien päälle ja vasemmalla kädellä vedetään se jokseenkin kireälle, senjaikeen tartutaan 

oikealla kädellä levitysneulaan ja asetetaan sen kärki etusiipien etukylkisuonen taakse 

lähelle tyveä ja viedään etusiipeä eteenpäin, kunnes se on tullut haluttuun asentoon; j o s 

tämän jälkeen kiristetään vieläkin paperiliuskaa, niin p y s y y etusiipi tavallisesti paikoillaan. 

Ellei se sittenkään tahtoisi olla alallaan, niin pistetään hyv in hieno neula etukylkisuonen 

taakse kiinni lautaan. K u n etusiipi täten on saanut oikean asemansa, kiinnitetään paperi

liuska heti etusiiven edessä nuppineulalla lautaan, tämän jälkeen kuletetaan takasiipeä sa

malla tavalla eteenpäin, kunnes sekin on saanut oikean asentonsa. Siinä tapauksessa, että 

paperiliuska olisi tullut niin lujasti kiristetyksi, ettei takasiipi pääso sen alla liikkumaan, 

hellitetään takimaista neulaa, kunnes siipi on saatu paikoilleen, jonka jälkeen se taas 

työnnetään lautaan. Lopuks i otetaan lasilevy, joka on hieman leveämpi kuin se osa sii

peä, j oka on paperiliuskan ulkopuolella, ja asetetaan se yl i siipien siten, että se sisä-
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reunallaan nojaa molempiin neuloihin, jo tka pitävät paperiliuskaa kiinni, ja peittää täy

dellisesti siivet. Etteivät lasilevyt pääsisi mielin määrin luisumaan edestakaisin, niin 

asetetaan joitakuita neuloja reunojen ympäri. Sitten menetellään aivan samalla tavalla 

toisellakin puolella tarkasti katsomalla, että sen sivun siivet tulevat aivan samallaiseen 

asentoon kuin toisenkin. K u n siivet ovat levitetyt, asetetaan tuntosarvetkin liuskojen 

alle siten, että ne tulevat asettumaan yhdensuuntaisiksi etusiipien etureunan kanssa. 

Samaten on katsottava, että takaruumis tulee vaakasuoraksi, ja j o s niin tarvitaan, täytyy 

tukea sitä. Sitten asetetaan tällä tavalla perhonen perhosen perästä, kunnes levityslauta 

on aivan täysi, jo l lo in samoja liuskoja voi käyttää koko matkan, j o s kerran ne ovat 

otetut yhtäpitkiksi kuin lauta, Lasilevyjen asemesta sopii myös käyttää leveitä paperi-

levyjä, joil la peitetään siivet; edelliset ovat kuitenkin paremmat siinä suhteessa, että nii

den läpi vo i nähdä siiven asennon, ja etteivät ne, j o s kerran ovat puhtaita, millään tavalla 

turmele suomupeitettä. Niiden reunat täytyvät kuitenkin olla hiotut, sillä muuten voivat 

ne helposti tehdä naarmuja siipiin; tämä estetään kuitenkin m y ö s siten, että annetaan 

levyn nojata paperiliuskan neuloihin, jo ten se tulee lepäämään liuskan reunoilla. 

Mitä siipien asentoon tulee, niin on nykyjään tapana levittää etusiivet siten, että 

niiden takareunat muodostavat suoran vi ivan; muutamilla muodoil la tulevat etusiivet 

siten tosin luonnottoman pitkälle eteenpäin; mutta useimmissa tapauksissa vastaa tällainen 

asento paraiten niiden asentoa lennossa, jo ten se lienee paras tapa käyttää, kun tahdotaan 

levittää kaikki perhoset samallaisiksi. 

Levityslautoja tulee säilyttää kuivalla ja lämpöisellä paikalla sekä suojella tomulta 

ja vahingollisilta hyönteisiltä. Perhosen täytyy olla tässä asennossa kunnes se on täy

dellisesti kuiva, sillä muuten muuttavat siivet asentoaan, sittenkun perhonen on otettu 

pois levityslaudalta. Tuoreet perhoset tarvitsevat kiiivaakseen pitemmän ajan kuin ne, 

jo tka jo kerran ovat olleet kuivat, mutta sitten taas pehmitetyt levittämistä varten. 

Perhosten pehmittäminen. — Sellaiset perhoset, jo tka j o k o ovat ennättäneet 

kuivua, ennenkuin ne ovat levitetyt tai pantu paperikoteloihin tai pumpuleihin, tai joita 

täy tyy levittää uudestaan, ovat ensin pehmitettävät, jot ta niiden siipiä voisi liikutella. 

Tätä tarkoitusta varten täytetään j o k u lautanen kostealla hiedalla, peitetään se paperilla 

ja pannaan perhoset makaamaan sen päälle tai pistetään neulat seisomaan hietaan. Sitten 

pannaan lasikupu yli lautasen, jo ten kostea ilma ei pääse ulos. I—2 vuorokauden ku

luttua ovat perhoset niin pehmeitä, että ne voidaan levittää. Muutamat viheliäiset ja 

siniset perhoset ovat viiriltään niin herkkiä, että vahingoittuvat kostean ilman vaikutuk

sesta, jo ten sellaiset perhoset ovat levitettävät tuoreina ollessaan. Meikäläisistä lajeista 

ovat viheliäiset mittarit (Oeometra papilionaria, Jodis putata y. m.) hyv in herkät ja muut

tuvat melkein heti kellahtaviksi, kun ne asetetaan lasikuvun alle. Samaten ovat Lycomat 

hyvin kärkkäitä saamaan täpliä pehmitettäessä, 

Ydinkappaleet. — Pikkuperhosia varten, jotka ovat pistetyt hopeaneulasiin, tar

vitaan pieniä ydinkappaleita, jo ihin hopeaneulaset pistetään. Tällaista sopivata ydintä 

saadaan paraiten takiaisesta (Arctium minus), jota kasvaa kaikkialla. Ydintä kerätään syk

syllä, jo l lo in se on täysin kypsynyttä , tarkastetaan, ettei se ole hyönteistoukkien syömää 

ja kuivatetaan huolellisesti, niin ettei siihen muodostuisi hometta. Terävällä veitsellä 

leikataan se sitten säännöllisiin palasiin. Näitten ko ' on tietysti voi tehdä oman mielensä 

mukaiseksi, mutta seuraavat kolmo lajia lienevät sopivimmat: n:o 1, pituus 5 mm., leveys 

2 mm., korkeus 4 mm. ; n:o 2, pituus 7 mm., leveys 3 mm., korkeus 4 m m . ; nro 3, pituus 

10 mm., leveys 4 mm., korkeus 4 mm. K u n on käytettävä tuollaista ydinkappaletta, niin 

pistetään hyönteisneula (n:o 3 tai 4) sen toisen pään läpi ja kiinnitetään hopeaneulanen 

perhosineen toiseen päähän, siten että perhonen tulee olemaan pää ulospäin ja ruumis 

yhdensuuntaisena ydinpalasen kanssa, Hopeaneulasia ja ydinkappaleita ei yleensä tar

vitse käyttää muihin perhosiin kuin pikkuperkosiin. 

Suomen perhoset. 
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Siipien puhdistus. — Muutamissa tapauksissa on perhosia tutkittaessa välttämä

töntä, että nähdään siipi suonien asento. Sentähden täytyy useinkin poistaa ne suomut, 

jotka peittävät suonia, Monasti voi tämän tehdä nuppineulan kärjellä raapimalla sitä 

kohtaa siiven alapuolella, jo ta tahtoo tutkia. On aina valittava siiven alapuoli, sillä suonet 

ovat sillä puolella paljon selvemmät, eikä perhosen ulkomuoto tule senkautta turmelluksi. 

Pienemmissä perhosissa, joil la on ohuet siivet, käy tällainen raapiminen kuitenkin san

gen vaikeaksi; silloin vo i koko siiven prepareerata ja saada se aivan läpinäkyväiseksi 

siten, että se irroitetaan ruumiista, pannaan jonkun lasilevyn päälle ja kastellaan jolla

kulla kalium tai natriumhypokloridi „eau de javel le" tipoilla. Näillä nesteillä, joi ta saadaan 

jokaisesta apteekista, on se hyvä ominaisuus, että ne liuottavat suomuissa ja siivissä 

olevan kitiinin, joten kaikki väri katoaa ja siipi tulee läpinäkyväiseksi. Heti kun siipi on 

vaalennut, niin että suomut selvään näkyvät, poistetaan siitä hypokloridi , siipi huuhdotaan 

vedessä ja annetaan kuivua kahden lasilevyn välissä, tai, j o s se on hyvin pieni, laitetaan 

mikroskoopill iseksi preparaatiksi. Siinä tapauksessa että siipi on tarpeeksi suuri ja luja 

kiinnitetään se araabikumilla takaisin entiseen paikkaansa, jo ten saadaan eksemplaari, 

jonka toiset siivet ovat luonnollisen värisiä, vaan toiset läpinäkyviä, jotta suonet niissä 

helposti näkyvät. 

6. Perhosten säilyttäminen ja kokoelman järjesteleminen. 

Laatikot. — Valmiit perhoset säilytetään erityisissä laatikoissa, jotka j o k o sopivat 

laatikoiksi kaappiin tai ovat tehdyt kirjan muotoisiksi hyllyillä säilytettäviksi. Kumpai-

sessakin tapauksessa ovat laatikkojen pohjat peitetyt noin senttimetrin paksuisilla turvo

ta i korkkilevyillä. Jälkimmäiset ovat tavallisesti kalliita ja sitä paitse liian kovia hie

noille neuloille, jo ten turve on käytännöllisempää. Yleensä ovat laatikot tehtävät hyvin 

huolellisesti kuivasta puusta ja tiiviillä saumoilla, jottei pöly ja koit pääse niiden sisällystä 

turmelemaan. 

K u n laatikko on laitettava kuntoon, niin liimataan ensin sen pohjalle turvekerros 

niin vähällä liimalla kuin mahdollista, sillä muuten halkeilee tai koukistuu pohja liian 

kosteuden vaikutuksesta. Sitten päällystetään laatikon pohja ja seinät sisäpuolelta val

koisella paperilla, siten että paperi liimataan ainoastaan reunoillaan kiinni laatikon sei

niin, sillä jo s itse paperin keskustakin liimataan turpeisiin, niin se tulee niin kovaksi, 

että hienot neulat eivät pääse helposti tunkeutumaan sen läpi. 

Pienempiä kokoelmia varten ovat kirjan muotoiset laatikot sopivimmat. Niitä voi

daan tehdä j o k o paksusta pahvista tai kevyestä puusta. Ettei tomu pääsisi tunkeutumaan 

laatikkoon, laitetaan sen toiseen puoliskoon matalat liisteet, jo tka sopivat tiiviisti toisen 

puol iskon sisään. 

Kaappi. — Kaapin koko riippuu tietysti siitä laatikoitten lukumäärästä, j oka halu

taan siihen mahtumaan. Sen voi tehdä j o k o yksi- tai kaksiriviseksi, edellisessä tapauk

sessa yhdellä, jälkimmäisessä taas kahdella ovella. Ellei heti tahdo hankkia itselleen 

kaappia, niin voi alkaa hankkimalla laatikoita, joitten mukaan sitten teettää kaapin, kun 

laatikoita on keräytynyt tarpeeksi monta. Siinä tapauksessa täytyy tietysti tarkoin kat

soa, että kaikki laatikot tulevat ylitäsuuriksi. — Perhoskaappi on pidettävä kuivassa huo

neessa, jota talven aikaan lämmitetään, niin etteivät perhoset j o u d u liian äkkinäisten 

lämmön vaihteluiden alaisiksi, sillä silloin ne tulevat helposti kosteiksi ja siivet laskeutu

vat, Sitä paitse ovat perhoset hyvin suojeltavat valolta, sillä päivänvalossa ne vähitellen 

vaalenevat ja menettävät lopulta kokonaan värinsä. Sentähden on aivan sopimatonta 

ripustaa perhoslaatikoita seinille. 
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Hyönteispihdit. — Jotta helposti neuloja taivuttamatta ja perhosia vahingoitta

matta voisi pistää neulat laatikoitten pohjiin, niin käytetään n. k. hyönteispihtejä. Pihtiin 

tartutaan oikealla kädellä siten, että etusormi pistetään renkaan läpi ja peukalo asetetaan 

toisen varren ympäri, jonka jälkeen tartutaan neulan alapäähän ja työnnetään se poh

jaan. Täten voi korkkiinkin helposti työntää hienojakin neuloja. 

Perhosten liputtaminen. — Kukin eksemplaari kokoelmassa on varustettava 

pienellä lipulla, j oka kiinnitetään neulaan perhosen alapuolelle. Tässä lipussa on niin 

lyhyesti kuin mahdollista mainittava, m i s t ä (maakunta tai pitäjä) ja k o s k a sekä k u k a 

perhosen on ottanut. Paikat ja nimet, joi ta tarvitaan käyttää usein, voi painattaa, sillä 

siten säästää aikaa ja kokoelma näyttää siistimmältä. 

Kokoelman järjesteleminen. — Kokoelmassa ovat perhoset asetettavat sään

nöllisen järjestelmän mukaan, jo ten tarvittaessa löytää helposti jonkun halutun perhosen-

Tässä tietysti on seurattava uusinta käsikirjaa tai luetteloa maan perhosista. Jos on run

saasti tilaa, niin vo i jättää aukkoja niitä perhosia varten, joi ta to ivoo vastaisuudessa saa

vansa, sillä muuten on aika työ muutellessa perhosia, j o s sattuu saamaan jonkun uuden 

lajin. Itse järjestelemisessä on kokoelma saatettava niin siistiksi ja monipuoliseksi kuin 

mahdollista. Kutakin lajia varten on sentähden asetettava kaksi riviä toinen naarasta, 

toinen koirasta varten, jo ten kokoelma tulee näyttämään jokseenkin vieressä olevan ku

vion näköiseltä. Kunkin kaksoisrivin yläpuolelle kiinnitetään pienillä mes- . , 

sinkineuloilla lippu, j ohon on kirjoitettu sukunimi ja sen alapuolelle hieman ' j 

pienempi lippu lajinimeä varten. Vieressä oleva kuvio osoittaa siis kahden , . 

samaan sukuun kuuluvan lajin järjestystä. Täten järjestämällä kokoelman, voi 

heti nähdä, onko kussakin lajissa yhtämonta eksemplaaria kumpaakin suku- F i 

puolta sekä millainen eroitus on koiraan ja naaraan välillä. 

Miten monta kappaletta on pantava kokoelmaan riippuu tietysti tilasta, 

vähin määrä on kuitenkin 1 koiras ja 1 naaras sekä joitakuita tärkeimpiä muunnoksia ja 

poikkeuksia, Sellaisista lajeista, jotka vaihtelevat vähän tai ei ensinkään värilleen, ei 

tarvitse olla kokoelmassa montaakaan kappaletta, jotavastoin sellaisista, jo tka vaihtelevat 

hyvin paljon, on pantava niin monta erilaista muotoa kuin mahdollista. 

Perhosten Säilyttäminen ja hoito. — Jotta kokoelma olisi niin tarkoitustaan 

vastaava ja siisti kuin mahdollista, täytyvät kalkki eksemplaarit olla täydellisiä ja vahin

goittumattomia sekä huolellisesti säilytettyjä valolta, kosteudelta ja vahingollisilta eläi

miltä, Tätä tarkoitusta varten ovat laatikot ja kaapit laitettavat, kuten jo ennen on 

sanottu, niin tiiviiksi ja kuiviksi kuin mahdollista. Kaikista varokeinoista huolimatta 

sattuu joskus, ettii vahingolliset hyönteiset pääsevät sittenkin hävityksiään tekemään. 

Sentähden pitää silloin tällöin tarkastella laatikoltaan. Ja j o s huomaa, että jokukaan 

eksemplaari on turmeltunut, niin pitää se heti poistaa laatikosta, Ne hyönteiset, jotka 

pahimmin hätyyttävät kuivia perhosia, kuuluvat kovakuoriaissukuihin Dermestes, Ptinus 

ja Anthrenus sekä erääseen koiperhossukuun Tinea. 

Vahingoittunut perhonen asetetaan kovaan kuumuuteen tai k loroformihöyryyn, joka 

heti tappaa nuo pienet syöpäläiset. Samaten on tehtävä koko laatikolle, j o s sen suinkin 

voi , ainakin täytyy panna sellaiseen laatikkoon kloroformissa kostutettu pumpuli tuppo. 

Ellei ole tarpeeksi varovainen ottaessa perhosia pois levityslaudalta tai saadessa 

niitä vieraalta taholta, niin vo i helposti saada laatikkoonsa vahingollisia eläviä. Sentäh

den on parasta antaa tuollaisten perhosten olla jonkun ajan erityisessä laatikossa, jo ten 

saa nähdä, onko niissä vahingollisia tonkkia, tai ainakin voi panna ne jonkun korkean 

lämpömäärän vaikutuksen alle, 

Tomuiset perhoset harjataan varovasti pienellä, hienokarvaisella harjalla, H o m e taas 

poistetaan siten, että homehtuneet paikat sivellään likkieetterillä tai anisspriillä; kuitenkin 
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on varottava, ettei sivellä tällaisella nesteellä siipien ripsikarvoja, sillä ne tarttuvat helposti 

toinen toisiinsa kiinni, eivätkä enää pääse erilleen. 

To inen haitta, j oka varsinkin tapahtuu sellaisille perhosille, jo iden toukat elävät 

puitten sisässä, on se, että ne tulevat öljyisiksi tai turpoavat. Niitten ruumiista eriää 

nimittäin rasvamaista ainetta, j oka alkaen tavallisesti takaruumiin päästä, leviää koko 

ruumiin ja siipien yli, jo ten perhonen tulee aivan kiiltäväksi, värit katoavat ja koko eläin 

tulee mustaksi. Jos huomaa rasvan silloin kun se vasta on takaruumiissa, niin on pa

rasta varovasti irroittaa takaruumis ja panna se eräänlaiseen nesteeseen, j oka saadaan 

sekoittamalla 5 osaa vahvaa spriitä 1 osaan rikkieetteriä ja lämmittämällä hieman sekoi

tusta hyv in suletussa astiassa, Sitten kuivataan takaruumis ja pannaan lyhyeksi ajaksi 

puhtaaseen rikkieetteriin, j oka vetää viimeisenkin rasvan ulos siitä, jonka jälkeen se on 

valmis taas kiinnitettäväksi ruumiiseen. Näitä nesteitä v o i käyttää useita kertoja. Toinen 

keino on m y ö s se, että takaruumis heitetään suorastaan rikkieetteriin, mutta kun rikkieetteri 

turmeltuu hyv in nopeasti, niin tulee tällainen menettely hieman kalliiksi. Jos sitävastoin 

rasva on levinnyt muihin ruumiinosiin, niin sivellään niitä puhtaalla terpettispriillä sekä 

ripotetaan täten kostutetut paikat bolus jauholla. Rasva kuivuu täten nopeasti, jonka 

jälkeen jauho varovasti puistellaan pois tai poistetaaan hienolla pensselillä, Kuta pitem

män aikaa rasva saa vaikuttaa ruumiissa sitä vaikeampaa on se saada po i s ; sentähden on 

tarkoin otettava huomioon kaikki pienet rasvapilkut ja koetettava heti poistaa ne. 

Se viheriäinen ruoste, j oka joskus syn tyy neuloihin, on varovasti poistettava pinse

tillä tai. neulankärjellä. Katkenneet tuntosarvet, jalat ja siivet voidaan tavallisella araabi-

kumilla tai spriissä tai kloroformissa liuotetulla n. k. shellakilla, liimata entisille paikoil

leen. Tällaista tehtäessä on useinkin välttämätöntä, että perhonen pannaan levityslautaan, 

jotta liimatuilla tuntosarvilla tai siivillä olisi tarpeellinen tuki, kunnes liima ennättää 

kuivua. 

Munien, toukkien ja koteloitten kuntoon laittaminen. 

Perhosten munat tapetaan j o k o kovassa kuumuudessa tai väkiviinassa ja liimataan 

sitten pienille paperilipuille, jotka pistetään tavallisiin neuloihin. Siinä tapauksessa, että 

perhonen on asettanut munansa johonkin määrättyyn asentoon, leikataan se oksa tai 

lehti, jossa munat ovat, irti ja säilytetään pienessä askissa tai neulaan pistettynä. 

Toukkia voidaan säilyttää pienissä spriillä täytetyissä lasiputkissa, mutta siinä muut

tavat ne tavallisesti tuntuvassa määrässä muotoansa ja väriänsä. Sentähden lienee parempi 

keino puhaltaa toukat, Se tapahtuu seuraavalla tavalla. Sitten kun toukka on spriissä tapettu 

ja takaruumiin päähän leikattu pieni reikä, pannaan se imupaperien väliin ja painamalla 

sitä hiljalleen pääpuolesta päin työnnetään sisus reijän kautta ulos. K u n nahka on tullut 

tyhjäksi, otetaan oljenkorsi tai hieno lasiputki ja asetetaan se tehtyyn aukkoon sekä 

puhalletaan hiljalleen torveen, niin että nahka pingoittuu luonnolliseen kokoonsa ja liide

tään sitä sellaisena jatkamalla puhaltamista siksi kun se on kuivunut. Jotta kuivuminen 

kävisi nopeammin, voi pitää nahan jonkun kuummennetun metallilevyn tai hiilien ylä

puolella, K u n toukka on valmis, pistetään sen sisään oljenkorsi, jonka pää jätetään sen 

verran ulos ruumiista, että sen läpi vo i pistää neulan. Puhalletutkin toukat menettävät 

hiukan väristään varsinkin viheliäisen, vieläpä voivat muuttua muodolleenkin, ellei puhal

taessa olla varovaisia. Nämät epäkohdat voidaan välttää jossakin määrin siten, että tyhjä 

nahka täytetään jollakin hienolla jauholla, j oka siinä tapauksessa, että nahan viheriäinen 

väri on muuttunut, värjätään viheliäiseksi. 

Jos toukka on eri kehitysasteillaan erilainen, niin puhalletaan kokoelmaa varten 

ainakin yksi eksemplaari kustakin kehitysasteesta. 
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Kotelot tapetaan niinikään spriissä, j onka jälkeen ne kuivataan kovassa lämmössä 

ja pistetään neulaan tai liimataan paperille, Tyhjät kotelot, joista perhonen on tullut ulos, 

pistetään j o k o samaan neulaan, jossa perhonenkin on, tai eri neulaan, j o k a asetetaan 

perhosen viereen. Vaikka pää ja siipitupet ovatkin enemmän tai vähemmän vahingoittu

neet tyhjässä kotelossa, niin näkee kuitenkin selän ja takaruumiin muodon . 

Täydellisessä kokoelmassa tulee aina olla kustakin lajista muna, toukka, kotelo ja 

koiras- sekä naarasperhonen, jo ten saa selvän käsityksen lajin koko kehityksestä. 

Perhosten vaihto. 
Omalla keräämisellä tietysti voi hankkia itselleen ainoastaan sellaisia perhosia, jo i ta 

l öy tyy siinä paikkakunnassa, jossa asuu, tai joi ta vo i kerätä matkoilla. Jos Siis tahtoo 

itselleen lajeja muualtakin, niin täytyy turvautua ostamiseen tai vaihtoon. Mitä edelliseen 

tulee, niin ei tietysti pidä ostaa sellaisia perhosia, joi ta vo i olla itse tilaisuudessa löytä

mään, tai joita vo i saada vaihtokaupalla. Mitä 

vaihtoon tulee, niin ei pidä koskaan ottaa vastaan 

tai antaa muunlaisia kuin sellaisia, jo tka ovat 

aivan vapaat vioista; sillä siten vältetään tuo vai

valoinen arvioiminen ja kukin tottuu vähitellen 

käsittelemään eksemplaareja huolellisesti. Itse vaih

taessa v o i j o k o vaihtaa kappale kappaletta vastaan 

tai erityisten luetteloiden arvojen mukaan, Ulko

maille lähettämistä varten kerätään j o k o harvinai

sia tai paikallisia lajeja, joi ta sattuu tapaamaan 

suuremmissa määrin. Hyönteiskauppiaat ottavat 

usein tuollaisia vaihdettavikseen, vaikka heiltä ei 

saa yhtä korkeata hintaa kuin luetteloiden mu

kaan oikeastaan perhosen a ivo olisi. 

Mitä lähetykseen tulee, on se tehtävä hy

v in huolellisesti, ettei perhosille tapahtuisi mat

kalla mitään turmiota. Käytetään pieniä puisia 

tai pahvisia laatikoita, jo iden pohjat ovat peitetyt 

turpeella. Laatikoitten korkeus ei saa olla suu

rempi kuin että neulat juuri ja juuri mahtuvat 

siellä seisomaan pystyssä. Turpeen päälle v o i panna 

ohuen, löysän kerroksen pumpulia, j o k a estää mat

kalla mahdollisesti katkenneitten ruumiin osien luisumasta sinne tänne laatikossa. K u n 

laatikko on valmis, niin kääritään se j o k o paperiin tai liimataan kannen ja laatikon väli

nen rako paperiliuskalla umpeen, jotta tomu ei pääse tunkeutumaan sisään. Täten sulettu 

laatikko pannaan toiseen suurempaan laatikkoon, j o k a tehtäköön niin suureksi, että 3—6 

cm suuruinen välipaikka l ö y t y y sen ja pienemmän laatikon välissä. Tämä välipaikka 

täytetään j o k o pehmeillä heinillä tai pumpulilla niin höllästi, että sisempi laatikko tulee 

olemaan pehmeällä alustalla, j o k a estää kaikki täräykset y. m., jo tka mahdollisesti vois i 

vat vahingoittaa perhosia. 

Matkoilla ja lähetettäessä perhosia pitempien matkojen päähän, ei pidä niitä pistää 

neuloihin, sillä silloin ottavat ne liian suuren tilan, vaan panna paperikoteloihin, sitten-

kun siivet ovat ensin taivutetut ylöspäin siihen asentoon, jossa päiväperhoset pitävät niitä 

lepotilassaan. Tällaisia paperikoteloita tehdään siten, että puolitoista kertaa leveyttään 

pitempi paperipalanen kääritään k o k o o n kolmiomaiseksi koteloksi, niinkuin viivat yllä

olevissa kuvioissa osoittavat. 
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Kuv. 1. a valmis haavi ; h siilien kuu

luva haavirengas, joka kiinnitetään 

vartoen rihmalla: c eräs toinen ren-

gasmalli, tämän kannassa on ruuvikis-

koja, jotka sopivat varren päässä ole

vaan runvireikään (siv. X V I I ) . 

K u v . 4 c . Poikkileikkaus 

a—h kohdalta kuvassa 41». 

K u v . 2 . Myrkky-

pullo (siv. X V I I ) . 

Kuv . !?. Kukkaruukussa 

oleva lasilioriö (siv. 

X X V ) . 

Kuv . 7. Ydinkappale 

perhosineen neulaan-

pistettynä (siv. 

X X X I I I ) . 

Kuv. 4 a. Erään hyvin käytännöllisen tonkka-

häkin malli, ah cd irtonaisella lasilevyllä katet

tava; e i lmanvaihtokehys: f maakerros. 

Nurkkapylvään poikkileikkaus. 

Häkin seininä olevat lasilevyt 

asetetaan kuurniin, joten niitä 

voi liikuttaa ylösjalas. 

Kuv. 4 h. Ilmanvaihtokehys (keskustassa on 

käytettävä hienoa rautalankaverkkoa). 

Kuv. 5 . Levityslanta (siv. X X X I I ) . Kuv. 8. Hyönteispihdit 

(siv. X X X I V ) . 

Kuv. f i . Perhoshaarnkka 

(siv. X X X I ) . 
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Uddman, I. Novaa insectorum species Aboaa 1753. 

Wasastjerna, H. Acronycta Aini L., imago tagen i Finland. (Sam. 15. 1889, siv. 184.) 
— Leucania obsoleta Hb. anträffad i Finland. (Sam. siv. 218.) 

Perhosten tutkiminen ja määrääminen. 

Voidakseen tarkoin tutkia ja määrätä tässä kirjassa löytyviä perhoslajeja, ei tar

vitse yleensä mitään muuta kuin hyvän suurennuslasin, j oka suurentaa 2—10 kertaa. 

Vaan j o s tahtoo nähdä suomujen, varsinkin koirassuomujen, rakenteen, tarvitaan mikros

kooppi , j oka suurentaa vähintäin 100 kertaa. 

Ensimmäinen työ, j oka on tehtävä käytettäessä tätä teosta, on se, että huolellisesti 

sivujen V I I — X I I johdol la tutustuu perhosen ruumiinrakennukseen ja oppii eri ruumiinosien 

nimitykset. Tätä ei pidä tehdä siten, että käyttää yksinomaan selityksiä ja kuvia, vaan 

pitää ennemmin hankkia itselleen tuoreita kappaleita jostakin yleisestä lajista, esim. 

Kaaliperhosesta, ja siitä ottaa selko selityksissä mainituista ruumiinosista; sitten on otet

tava vielä j o k u kappale ulkonäölleen aivan erilaista perhoslajia, kuten esim. j o k u y ö 

perhonen tai mittari ja tutkia samalla tavalla sekin. K u n tämä on tehty ja tutkitun 

perhosen siivet puhdistetut sivulla X X X V I annettujen ohjeiden mukaan, voi harjoittuak-

seen vielä j^aremmin vertailla tutkitut lajit toisiinsa ja koetella ominpäin saada selkoa suu

remmista eroavaisuuksista niiden välillä, 

Vasta sittenkun täten huolellisesti on valmistautunut, voitanee koetella määrätä tä

män teoksen mukaan ne perhoset, joi ta on saanut kokoelmaansa. Tässä käytetään kaik

kein ensiksi ,.katsahdusta perhosten järjestelmään", mennään sitten heimoihin, sukuihin, 

ja kun suku on löydetty, niin katsotaan ensin soveltuuko siinä oleva selitys täydellisesti 

tutkittavan kappaleen kanssa, lopuksi määrätään laji kaavan mukaan. 

Tällainen menettelytapa tuntunee ehkä monesta raskaalta ja aikaavievältä, mutta 

itse asiassa on se paljon luotettavampi ja enemmän opettavainen kuin tuo tosin muka

vampi, mutta huomiokykyä ja ajatusvoimaa vähemmän kehittävä tapa ottaa selvän eläi

mestä vertaamalla sitä kuvaan. Kuvia käytetään paraiten siten, että niitten avulla ainoas

taan vahvistetaan tutkimus, sittenkun ensin on selitysten avulla saatu j o k u määrätty tulos. 

Itsestään on selvä, että vasta-alkava tekee silloin tällöin j onkun virheen, mutta kuta 

useamman lajin hän on tutkinut, sitä helpommaksi käy hänen sitten tulla toimeen ja sitä 

varmemmaksi käy hänen silmänsä huomaamaan eroavaisuudet ja hänen tietonsa meidän 

perhosistamme yhä enemmän kasvaa. 

Koska pääinto perhosten tutkimisessa ei ole pantava eri lajien nimen tuntemiseen, 

vaan koko niiden elämän, kehityksen ja elintapojen selville saamiseen, olemme m y ö s 

koettaneet niin paljon kuin mahdollista selittää eri kehitysasteita. Ikävä kyllä emme ole 

voineet tässä suhteessa tehdä sitä mitä olisimme haluneet osaksi siitä syystä, että on 

ollut tilanpuute, osaksi taas sentähden, että tällaisia selityksiä varten tarvittavaa aineis

toa ei ole ollut saatavissa. Pohjoismaissa, vieläpä koko Euroopassakaan ei vielä l ö y d y 

sellaista kokoelmaa, joka voisi tehdä mahdolliseksi tarkemman selittämisen esim. katsoen 

yökköih in ja mittareihin. Kun ei ota huomioon näitä ryhmiä, niin to ivomme, että ilman 

erinomaisempaa vaikeutta vo i määrätä ne toukat, jo tka kuuluvat muihin ryhmiin. Touk

kien määräämisessä on tietysti meneteltävä aivan samalla tavalla kuin perhostenkin. 
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Perhosten luonnollinen järjestelmä. 

Tekstissä on, pääasiallisesti käytännöllisistä syistä *) sekä ettei tarvitsisi teoksesta 

sulkea pois muutamia perhosryhmiä, jo tka tavallisesti luetaan Macrolepidopteroihin ja joi ta 

sentähden jokainen suurperhosten kerääjä kokoo , käytetty pääasiallisesti tavallista per-

hosjärjestelmää, vaikka sitä nykyjään pidetäänkin jo vanhentuneena, ja vaikkei se olek-

kaan täysin yhtäpitävä nykyisten tietojemme kanssa eri perhosryhmien sukulaisuussuhteista. 

Antaaksemme lukijalle paremman käsityksen perhosten keskinäisestä sukulaisuudesta, 

esitämme seuraavassa yleiskatsahduksessa prof. C. A u r i v i l l i u k s e n tekemän ryhmityk

sen, j oka on luonnoll isempi järjestelmä, j o k o sitten ottaa huomioon toukan tai kehitty

neen perhosen rakenteen. 

K a t s a h d u s p e r h o s t e n j ä r j e s t e l m ä ä n . 

A . K e h i t t y n y t p e r h o n e n . 

I. Takasiivillä korkeintaan 8 suonta. 

A. Takasiivillä korkeintaan 2 selkäsuonta (etumainen selkäsuoni ja varsinainen selkäsuoni) sekä 

yleensä täydellinen suonihaaroitus. Takasiipien ripset aina paljon lyhemmät kuin siiven leveys . 

Siivet eivät koskaan jakoisia. Leukarihmat aina surkastuneita. I. Neolepidoptera. 

a. Tuntosarvet aivan kärjessään enemmän tai vähemmän nappi-, tai nuijamaisia. Takasiivet taval

lisesti alta enemmän koristetut kuin päältä 1. Päiväperhoset (Rhopalocera) siv. 1. 

/3. Tuntosarvet eivät ole päistään nappimaisesti turvonneita. 

* Tuntosarvet keskikohdan ulkopuolel ta huomattavasti turvonneet, tuntuvasti paksummat kuin 

päästään ja tyvestään 2. Kiitäjät (Closterocera) siv. 43. 

** Tuntosarvet j o k o harjas- tai rihmamaiset, yksinkertaiset, hammaslaitaiset tai kampamaiset. 

f Siivet ilman pidäkehakasta 3. Kehrääjät (Bombyces) siv. 55. 

ff Siivissä on pidäkehakanen. 

1. Suoni 5 etusiivillä lähtee suonien 4 ja 6 keskivälistä, tai lähempää suonta 6. 

a'. Suoni 7 takasiivissä lähtee keskisaran etureunasta hyvän joukon sisemmältä keskisaran 

nurkkaa, tai myös ovat jalat, j o s nimittäin suoni 7 lähtee keskisaran nurkasta tai ulko

puolelta sitä, lyhye t ja karvaiset 3. Kehrääjät (Bombyces) siv. 55. 

a". Suonet 6 ja 7 takasiivillä lähtevät j o k o samasta paikasta tai yhteisellä varrella. Jalat 

pitkät, karvattomat. 

b'. Silmät pitkänpyöreät 5. Tyttöperhosot (Brephidce) siv. 179. 

b" . Silmät pyöreät 6. Mittarit (Geometros) siv. 180. 

2. Suoni 5 lähtee etusiivissä lähempää suon. 4. 

a'. Suoni 8 on takasiivissä tyveltään vapaa, mutta sitten joskus poikkisuonen kautta yh

teydessä etumaisen keskisuonen kanssa, j o t en syn tyy suljettu takim. etusarka, tai se 

lähtee etum. keskisuonesta 3. Kehrääjät (Bombyces) siv. 55. 

a". Suoni 8 lähtee takasiivissä siiven tyvestä, mutta on jonkun matkaa yhteenkasvanut 

etum. keskisuonen kanssa muodostamatta takimaista etusarkaa. 

4. Yököt (Noctuce) siv. 102. 

B. Takasiivissä 3 selkäsuonta tai epätäydellinen suoni verkko sekä hyvin pitkät ripset. Siivet joskus 

jakoiset. Leukarihmat usein hyvin kehittyneitä II. Mesolepidoptera. 
a. Etusiivissä 2 täydellistä selkäsuonta. Takasiivissä on takakylkisuoni (= suoni 8). 

* Takasiipien suoni 8 lähtee etumaisesta keskisuonesta 7. Siiraperhoset (Cochliopodce). 

** Takasiipien suoni 8 tyvestä aikain vapaa. 8. Puutuhoojat (Gossidcc) (Katso Kehrääjistä, siv. 59). 

/?. Etusiivissä ainoastaan yksi t ä y d e l l i n e n selkäsuoni. 

* Etusiipien selkäsuoni kärjessään halkoinen. Huulirihmat surkastuneita. Koiraksen tuntosarvet 

pitkästi kampahampaiset. Naaras liereä, ilman tuntosarvia; suuosia, jalkoja ja siipiä. 

9. Pussikehrääjät (Psychidce). (Katso Kehrääjistä, siv. 60). 

*) Katso siv. X V I . 
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** Etusiipien selkäsuoni yksinkertainen tai korkeintaan kaksijuurinen. Naaraalla aina tuntosarvet, 

f Subcostalisuoni (= suoni 8) puuttuu takasiivistä. Siivissä enemmän tai vähemmän läpikuul

tavia, lasimaisia täpliä 10. Lasisilpiset (Sesiidce). (Kats. Kiitäjistä, siv. 49.) 

ff Subcostalisuoni on takasiivissä tai suoniverkko epätäydellinen ja ripset pitkiä. 

1. Takasääret enemmän kuin kaksi kertaa reisiä pitemmät. Siivet useimmiten jakoiset. 

11. Sulkaperhosot (Pterophoridai) *) 

2. Takasääret eivät koskaan ole enemmän kuin kaksi kertaa reisiä pitemmät. Siivet eivät 

koskaan halkoisia. 

a'. Etusiipien suonten 5 ja 6, s. t. s. takimaisen ja etumaisen keskisuomen haarojen väli 

suurempi kuin muitten suonien välit. Takasiivet hyvin suuret ja leveät, verrattain lyhyt-

ripsiset; niitten suoni 1 b ehytjuurinen 12. Koisaperhoset (Pyralidce). 

a". Suonet 4—11 etusiivillä lähtevät jokseenkin yhtäpitkien välimatkojen päässä toisistaan, 

b ' . Suoni 1 b takasiivillä kaksijuurinen. Huulirihmat päistään tylpät ja varustetut lyhyellä 

päätönivelellä. Leukarihmoja puuttuu 13. Käärijäiset (Tortricidce). 

b" . Suoni 1 b takasiivillä ehytjuurinen. Huulirihmat ohuita, riippuvia tai päättyvät hie

nolla, neulakärkisellä päätönivelellä. Leukarihmoja on useimmiten. 

14. Koiperhoset (Tineidce). 

II. Takasiivillä enemmän kuin 8 suonta Palaeolcpidoptera. 
a. Tuntosarvet tuskin päätä pitemmät. Leukarihmoja puuttuu. Sääret ilman kannuksia. 

15. Juurisyöjät (HepiaMdos). (Katso Kehrääjistä, siv. 58.) 

/?. Tuntosarvet päätä paljon pitemmät. Leukarihmat hyvin pitkät. Säärissä kannukset. 

16. Leukaperkoset (Microptcrygidce). 

B . T o u k k a . 

I. Toukan vatsajalat, joi ta on ainakin kahdessa takaruumiin nivelessä, ovat varustetut epätäydellisellä 

väkäskehällä, n. k. tarttumajalat (vertaa siv. III) . Viimeistä edellinen (= 12) ruumiinnivel on, aina

kin selkäpuoleltaan, hyvin heikosti kehi t tynyt ja epäselvä, paljon lyhempi muita niveliä. 

I. Neolepidoptera. 
A. Ruumiissa ainakin 3 paria täydellisesti kehittyneitä vatsajalkoja. 

or. Ruumiin selkäpuolella on pään ja ensimäisen nivelen välissä tuntosarven tapainen, venyvä , 

kaksihaarainen haarake. Ruumis siiramainen, jo l lo in pää on kilpimäisen ensinivelen suojassa, tai 

pei tet ty pienihaaraisilla haarakkeilla ja orailla, tai lyhytkarvainen siellä täällä pienissä, poikki-

juoviksi järjestyneissä käsnissä seisovilla harjaksilla, tai kalju, jo l lo in pään päällä on 2 pitkää 

haaraketta, Viimeisessä takaruumiin nivelessä aina kehittyneet jalat. 

1. Päiväperhoset (Bhopalocera) siv. 1. 

/?. Ruumiin selkäpuolella ei ole tuntosarven tapaista lisäkettä pään ja ensinivelen välissä; se ei ole 

koskaan siiramainen tai orailla varustettu; j o k o kalju, tai karvainen, jo l lo in se on j o k o tiheä-

karvainen tai ovat karvat kokoutuneet harvalukuisiin (korkeintaan 12—18 kussakin nivelessä.) 

käsniin, jo l loin näiden välit ovat kaljuja, Viimeinen ruumiinnivel ei koskaan kärjeltään kahtia 

jakautunut * * ) , eikä ensimäinen supistunut kaulaksi. 

* Ruumis karvainen; karvat pitkiä ja pehmeitä, levinneet y l i koko ruumiin tai m y ö s kankeat ja 

kokoutuneet käsniin, karvat harvoin yksinäisiä, mutta silloin aina pitkiä ja selviä. 

1. Pään puoliskot eivät yhdy ylhäällä, vaan ovat pienen nahan kautta erillään toisistaan suu-

kilpeen asti. Pää ensimäisen nivelen suojassa . . . . 2. Kiitäjät (Closterocera) siv. 43. 

2. Pään puoliskot ylhäällä enemmän tai vähemmän yhteenkasvaneita. 

3. Kehrääjät (Bombyces) siv. 55. 

** Ruumis aivan kalju tai kussakin surkastuneessa käsnässä ainoastaan lyhyt , melkein epäselvä 

harjas. 

1. Nivelen 11 selkäpuolella sarvimaisesti kaartunut, pys ty tai kaatunut haarake tai ainakin jäl

kiä siitä 2. Kiitäjät (Closterocera) siv. 43. 

2. Nivelessä 11 ei haaraketta. 

*) Seuraavat 5 lahkoa muodostavat tavallisesti Pikkuucrhosten (Microlepidoptera) alalahkon, ei
vätkä ole selitetyt tässä teoksessa. Meillä l ö y t y y niitä ainakin 700 lajia. 

**) Tässä on huomattava, että ne kaksi huippua, jotka toisinaan ovat ruumiin takapäässä tänne 
kuuluvilla toukilla, lähtevät viimeisestä jalkaparista tai ovat syntyneet tästä jalkaparista. 
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a'. Joko ilman tai peräjaloilla varustettuja, jälkimäisessä tapauksessa on j o k o pää suuri, tun

tuvasti isompi ensi niveltä, tai ovat ruumiin nivelten reunat kamaramisesti kohonneita, tai 

kyljillä vaaleita vinoviiruja ja yhdestoista nivel kyhmymäisesti turvonnut. Nivelissä 6 ja 

7 aina täysinkehittyneitä jalkoja 3. Kehrääjät (Bombyces) siv. 55. 

a". Peräjalkoja l ö y t y y aina. Pää ei suurempi ensi niveltä. Nivelten reunat ei kamaramaisia; 

kyljillä tavallisesti ei varsinaisia vinoviiruja, vaan sensijaan pituusviivoja; yhdestoista nivel 

harvoin kyhmymäisesti turvonnut. Nivelistä 6 ja 7 puuttuu joskus jalkoja tai ovat ne sur

kastuneita 4. Yököt (Noctuce) siv. 102. 5. Tyttöperhosot (Brephidce) siv. 179. 

B. Ainoastaan nivelissä 9 ja 13 kehittyneitä jalkoja. Jalkapari nivelessä 9 on niin takaalla, että se 

melkein näyttää lähtevän nivelestä 10 6. Mittarit (Geometrce) 18. 

II. Vatsajaloissa on y l fympär i jalkapohjaa väkäsiä, n. k. s e p e l j a l a t , tai puuttuvat ne toisinaan tyk

känään. Nivel 12 hyvin kehi t tynyt ja jyrkästi erillään läheisistä nivelistä. 

II. Mesolepidoptera ja III. Palaeolopidoptcra. 

A. Vatsajalkoja puuttuu. 

a. Rintajalkoja l öy tyy , vaikka hyvin pieniä. Toukat siiramaisia ja elävät vapaasti kasvien lehdillä. 

7. Siiraperhoset (Cockliopodce). 

@. Myöskin rintajalat puuttuvat kokonaan. Toukat muistuttavat kovakuoriaistoukkia ja elävät leh

tien sisässä 16. Leukaperhoset (Microptcrygidce). 

B. Vatsajalkoja on. 

a. Vatsajalkojen väkässepel muodostunut kahdesta sisä- ja ulkopuolella erillään olevasta kaaresta. 

10. Lasisiipiset (Sesiidce) siv. 49. 

(3. Vatsajalkojen väkässepel kuten hevosenkenkä sisäpuolelta avonainen. 

10. Pussikohrääjät (Psychidce). 

y. Vatsajalkojen väkässepel suljettu. 

8. Puutuhoojat (Coccidce) siv. 56; 13. Kääriäiset (Tortricidce)', 

11. Sulkaperhoset (Pterophoridce); 14. Koiperhoset (Tineidce). 

12. Koisaperhoset (Pyralidce); 15. Juurisyöjät (Hepicdidce) s. 58. 

Selitys lyhennetyistä kirjailijanimistä. 

Bjerk. = Bjerkander. 

Bergstr. = Bergsträsser. 

Boh. = Boheman. 

Boisd. = Boisduval. 

Borkh. = Borkhausen. 

Brunn. = Briinnich. 

Cram. = Cramer. 

Curt. = Curtis. 

Dalm = Dalman. 

Donov. = Donovan. 

Douhl. = Doubleday. 

Dup. = Duponchel . 

DTJrb. = DTJrban. 

Duuri. = D u u r l o o . 

Esp. = Esper. 

Ev. eli Evers. = Eversmann. 

Fabr. = Fabricius. 

Fall. = Fallou. 

Forst. = Förster. 

Frr. = Freyer. 

Fliessl. = Fiiessly. 

I Gerh. = Gerhard. 

Germ. = Germar. 

Gumppemb. = Gumppemberg. 

Guen. 1. Gn. = Guenee. 

Haw. = Haworth. 

Heinem. = Heinemann. 

H. S. 1. H. Sch. = Herrich—Schaef-

fer. 

Hocheirvv. = Hochemvarth. 

Holmgr . = Holmgren, Emil. 

Hiibn. 1. Hb. ,= Hubner. 

Hufn. = Hufnagel. 

Ke f erst. = Keferstein. 
Kn. = Knoch . 

L. = Linne. 

Lah. = De la Harpe. 

Lpa. = Lampa. 

Lasp. = Laspeyres. 

Latr. = Latreille. 

Led. = Lederer. 

Lef. = Lefebure. 

L e w . = Lewin . 

Mab. = Mabille. 

Meig. = Meigen. 

Men. = Menetries. 

Meissn. = Meissner. 

Mev. = Meves, F. W. 

Mn. = Mann. 

Miill. - MiiUer. 

Nick. = Nickerl. 

Nolck. = Nolcken. 

O. 1. Ochs. = Ochsenheimer. 

Osb. = Osbeck. 

Pall. = Pallas. 

Pauz. = Pauzer. 

Payk. = Paykull. 

Pierr. = Pierret. 

Popp. = Poppius. 

Quens. = Quensel. 

Ramb. = Rambur. 

E. Reut . = E. Reuter. 

Rot t . = Rottenburg. 

Rössl . = Rössler. 
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Sahlb. 1. J. SaUb. = Sahlberg, J. 

Sandb. — Sandberg. 

Schiff. = Schiffermiiller. 

Schn. = Sahneider. 

Schr. = Schrank. 

Schöy. = Schöyen. 

Sc. 1. Scop . = Scopoli . 

Schrib. = Scriba. 

Sieb. = Siebert. 

Snell. = Snellen. 

Spängb. = Spangberg. 

Sp. Schn. = Sparre-Schneider. 

Staud. 1. Stgr. = Staudinger. 

Steph. = Stephens. 

Sulz. = Sidzer. 

Tausch. = Tauscher. 

Tengstr. = Tengström. 

Thunb. = Thunberg. 

Tr. 1. Treitsch. = Treitschke. 

View. = Vieweg . 

Vili. = Villers. 

Wallengr. = Wall lengren. 

Werneb . = Werneburg. 

W k . = W o c k e . 

Zel l . = Zeller. 
Zet t . = Zetterstedt. 
Zinck. = Zincken-Sommer. 



I. Pä iväpe rhose t ( R h o p a l o e e r a ) . 

Siivet leveät ja suuret, ilman pidäkekakasta, lepotilassa pystyssä; takasiivissä taval

lisesti enemmän koristuksia ala- kuin yläjnnnalla. Tuntosarvien päät j o k o nappimaiset 

tai nuijainaiset. Imutorvi hyv in kehittynyt. — Perhoset lentelevät päivisin, mieluummin 

auringon paisteessa. — Toukat ulkonäöltään vaihtelevaisia, mutta aina varustetut viidellä 

parilla vatsajalkoja, elävät kasvien lehdillä ja ovat usein liikkeellä ainoastaan öisin. — 

Kotelot useimmiten kaunisvärisiä; ovat vapaasti r i ippuvia peränivelestään ja joskus 

samalla m y ö s ympärö idy t vyö l l ä ; harvoin makaavat ne harvojen silkkirihmojen ympäröi

minä, Ne ovat enemmän tai vähemmän kulmikkaita ja varustettuja haarakkeilla päässä 

tai selkäpuolella. 

Päiväperhoset ovat kauneimmat ja enimmin tunnetut kaikista perhosista. Niitä on 

lukuisimmin kääntöpiirien välissä, jossa ne saavuttavat kerrassaan ihmeteltävän k o ' o n 

ja komeuden . Nykyjään tunnetaan noin 15,000 lajia, joista ainoastaan 99 l ö y t y y meidän 

maassamme. Tänne kuuluvat heimot ja alaheimot voidaan eroittaa toinen toisistaan seu

raavalla tavalla. 

P e r h o s e t . 

I. Etusiipien etumaisessa keskisuomessa korkeintaan 4 haaraa. Tuntosarvien tyve t ilman karvatupsuja. 

A. Kaikki raajaparit kummallakin sukupuolella täysin kehittyneitä ja varustettuja 2:11a kynnellä jal

kojen kärjessä. (Siivet päältä keltaisia tai valkoisia mustilla kirjauksilla) 1. He imo Papilionidce. 

B. Naaraksen kaikki raajaparit täysin kehittyneitä ja varustettuja 2:11a kynnellä, mutta koiraksen 

eturaajat enemmän tai vähemmän surkastuneita, j o k o aivan kynnettömiä tai yhdellä ainoalla kouk-

kumaisella kynnellä. (Siipien pohjaväri päältä ruskea, sininen tai vaskinpunainen). Pieniä muo

toja, jo iden siipien kärkien väli on korkeintaan 40 m m . * ) Takasiipien suonet 6 ja 7 tyveltään 

erillään 2. He imo Lyccenidce. 

C. Eturaajat kumpaisellakin sukupuolella surkastuneet ja kelpaamattomat kävelemiseen; niiden jalat 

ilman kynsiä 3. He imo Nymphaliclce. 

I I . Etusiipien etumaisessa keskisuonessa 5 yksinkertaista haaraa. Tuntosarvien tyvessä karvatupsu. 

4. He imo Hesperidce. 

T o u k a t . 

A. Toukilla on kaksihaarainen tuntosai*ven tapainen haarake, jonka no voivat työntää ulos pään ja en

simmäisen ruumiinrenkaan välistä (taul. 2, kuv. 1, a) Alaheimo Papilionince. 

B. Toukat ilman tuollaista haaraketta. 

a. Ruumis siiramainen (katso taulua 6, kuv. 6 a), pieni pää kilpimäisen ensi nivelen peitossa. 

He imo Lyccenidce. 

L3. Ruumis enemmän tai vähemmän lieriömäinen; pää vapaasti liikkuva. 

1. Ruumiissa enemmän tai vähemmän pienihaaraisia haarakkeita, o r a i t a (taul. 10, kuv. 2 a). 

Alaheimo Nymphcdince. 

*) Mitat ovat kaikkialla otetut millimetreissä ja lasketaan levitetyn perhosen siipikärkien väli

matkasta. 
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2. Ruumis hienokarvainen, ilman oraita. 

* Pää suuri; ruumis heti pään takana supistunut kaulaksi Heimo Hesperidce. 

** Ruumis ei pään takana supistunut kaulaksi. 

a. Viimeisen ruumiinnivelen kärki ehjä, pyöristetty tai poikkipäinen Alaheimo Pierince. 

b. Viimeinen ruumiinnivel kärjeltään jakautunut kahtia (taulu 15, kuv. 4 a), ruumis taakse

päin kapeneva Alaheimo Satyrince. 

3. Ruumis päältä karvaton, viimeinen nivel jakautunut kahtia; päässä kaksi sarvimäistä haara

ketta Suku Apatura. 

K o t e l o t . 

A. Kote lo vapaasti riippuva peränivelestään, ilman vyötä. Pää pyöristetty tai kaksihuippuinen. 
He imo Nymphaliclce. 

B. Kote lon vyötäisten ympärillä silkkinen rihma. 

1. Pää pyöristetty, ilman haaraketta. Ko te lo ei ensinkään tai ainoastaan vähän kulmikas. 

a. K o t e l o kalju tai hienokarvainen, ei härmäinen Heimo Lyccenidce. 

b. Ko te lo peitet ty siniharmaalla härmällä . • Suku Parnassius. 

2. Pään kummallakin puolella haarake. Ko te lo kulmikas Alaheimo Papilionince. 

3. Päässä y k s i a i n o a , usein pitkä haarake silmien välissä. 

a. Ko te lo vapaasti riippuva; kielituppi hyvin vähän esiinpistävä siipituppien takaa. 

Alaheimo Pierince. 

h. Ko te lo harvojen silkkirihmojen ympäröimä. Kielituppi suora, pitkälle esiinpistävä. 

He imo Hesperidce. 

I. Heimo Papilioiiidap. 
Ritariperhosia. 

Nämä perhoset eroavat helposti muista 
sen kautta, että niillä on kolme kehit
tynyttä raajaparia kummallakin suku
puolella, takasiivissä etukylkisuoni (costa 

praicostalis) sekä etumaisessa keskisuo-
nessa korkeintaan 4 päähaaraa. Silmät 
ovat puolipalleroiset, kaljut. Huulirih-
moissa siirrottavia karvoja. — Ne jae
taan kahteen helposti eroitettavaan ala
heimoon. 
A. Takasiipien sisäreuna selvästi sisäänpäin ko-

vertunut; selkäsuonia ainoastaan yksi, — Tou

kalla kaksihaarainen, tuntosarven tapainen 

haarake pään takana. — Kote lon pää j o k o pyö

ristetty tai kaksihaarakkoinen 

Alaheimo Papilionince. 

B. Takasiipien sisäreuna ulospäin kaartunut; 

selkäsuonia kaksi. — Toukat lieriömäisiä, 

hienokarvaisia, ilman tuntosarven tapaista 

haaraketta, — Koteloi l la on pitkä haarake 

silmien välissä Alaheimo Pierince 

Alaheimo Papilioninae. 

Ritariperhosia. 

Tähän alaheimoon kuuluvat suurimmat 

kaikista tunnetuista päiväperhosista, kuten 

Ornithoptera Priamus, L. Amboinasta ja 

Papilio Antimachus, Dr . Afrikasta, joit ten 

siipien väliä vo i olla aina 180—225 mm. 

Lauhkeissa ja kylmissä vyöhykkeissä on 

ainoastaan aniharvoja lajeja. — Tunto sar

vet ovat lyhyet, k arjiltaan turvonneet nui

jaksi. Siivet ovat meikäläisissä lajeissa 

keltaiset tai valkoiset, mustatäpläiset. Taka

siipien sisäreunat eivät muodosta minkään

laista kuurnaa, j o k a ympäröitsisi takaruu

miin. Suoni 5 lähtee kaikilla siivillä lä

hempää suonta 4 kuin 6. — Perhoset len

televät avonaisilla seuduilla laskeutuen 

kukille tai kosteille paikoille. 

Meikäläiset tähän heimoon kuuluvat 

suvut eroitetaan toisistaan seuraavasti: 

A. Takasiivet matalasti hampaiset kannuksen 

tapaisella lisäkkeellä suonessa 4. (Siipien 

pohjaväri keltainen). Toukat kaljuja. K o t e l o 

kulmikas; pää kaksihaarakkeinen. 

1. Papilio. 

B. Takasiivet ehytlaitaisia, ilman lisäkettii. Sii

pien pohjaväri valkoinen. Toukat hienokar

vaisia. Ko te lon pää pyöristetty. 

2. Parnassius. 

1. Papilio, L. 

Ritariperhonen. 

Etusiivet 12 suoniset, leveät, kolmikul-

maiset selvästi suomupeitteisillä kärjillä. 

Takasiipien sisäkulmassa silmätäplä. Tunto

sarvet yksiväriset. — Toukat viheliäisiä, 
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mustajuovaisia punaisilla pisaratäplillä. —-
Kotelo taaksepäin kapeneva, silkki vyöl lä 
ympäröi ty; talvehtii. — 1—2 sukupolvea. 
Lentävät korkealla ja reippaasti. 

1. P. Machaoil, L. Ritariperhonen. — 

Taulu 2, kuv. 3. — rf, 2- Siivet päältä rikin 

keltaiset, etumaisissa tyvi, suonet, etureunan 

täplät sekä kaksi, keltaisilla kuutäplillä eroi-

tettua juovaa pitkin ulkoreunaa, mustia, sisempi 

näistä juovista keltakehnäinen; takasiivissä jok

seenkin pitkä kannus ja pitkin ulkoreunaa leveä, 

musta juova, joka sisäosassaan on vahvasti si-

nikehnäinen ja lähellä ulkoreunaa sulkee si

säänsä kuusi suurta, keltaista kuutäplää; silmä-

täplä punaisenkeltainen sisäänpäin rajoittuen 

siniseen ja mustaan renkaaseen. — 58—80 mm. 

Jokseenkin yleinen koko alueella, pohjoisimm. 

Varenkivuonon rannoilla. — Lentelee kesä- ja 

elokuussa tai kesä—heinäkuussa. 

Toukka (kuv. 3 a) viheriäinen mustalla, pu-
natäpläisellä poikkijuovalla kunkin nivelen keski
kohdalla ; elää useilla putkikasveilla, kuten pork
kanalla, tillillä, Angelicalla y. m. — Kote lo taval
lisesti viheriänkeltainen tai harvoin harmaa — 
mustanharmaa vaaleammalla syrjäviivalla. 

P. Podalirius, L. (taul. 2, kuv. 1), Keski-

Euroopasta, P. Alexanor, Esp. (taul. 2, kuv, 

2), Välimeren maista, Thais Polyxena, Schiff 

(taul. 2, kuv. 4) Itävallasta, Thais Rumina, 

L. (taul. 2, kuv. 5) eteläEuroopasta ja Doritis 

Apollhms, Herbst (taul. 2, kuv. 6) Kreikasta 

eivät kuulu meidän faunaamme. 

2. Parnassius, Latr. 
Apolloj jerhoset . 

Siivet leveät, pyöris te tyt ; etusiivet 11 
suoniset, niiden kärjet ja ulkoreunat har
mahtavat, puoleksi läpinäkyväiset, h y v i n 
pienisuomuiset; keskisaran keskessä suuri, 
musta täplä ja toinen samallainen sen kär
jessä; takasiipien sisäreuna (= sarat 1 a j a 
1 b) sekä sisäpuolinen osa keskisarkaa vah
vasti mustakehnäiset, ilman keskitäpliä. 
$:lla on parittelun jälkeen kummallinen, 
pergamenttimaisesta aineesta muodostunut 
säkki, j oka on kiinni takaruumiin kärjessä 
sekä ulospäin avonainen; se on muodos 
tunut nähtävästi jostakusta koiraksen erot
tumasta; sen merkitys on tuntematon. 
— Toukat lieriömäisiä, mustia punaisilla 
sivutäplillä; talvehtivat, ja koteloituvat 
kesäkuussa. — Kote lo t tylppäperäisiä, yk
sivärisiä, ruskeita ja siveltyjä siniharmaalla 
härmällä, makaavat tavallisesti harvan silk
kiverhon ympäröiminä. — 1 sukupolvi 
vuodessa. 

A. Takasiivillä suuret punaiset silmätäplät sa

roissa 5 ja 7 1. P. Apollo. 

A. Takasiivet ilman punaisia täpliä. 

2. P. Mnemosyne. 

1. P. Apollo, L. Apolloperhonen. — Taulu 

3, kuv. 1. — Etusiivillä, keskisaran ulkopuo

lella, kaksi, joskus yhteensattuvaa, mustaa täp

lää, sekä yksi sar. 1 b keskellä; läpinäkyvä 

juova siipien kärjissä kapeampi kuin puolet 

kärjen ja keskisaran välistä; takasiipien päällä 

suuri, mustareunainen, sekä usein valkoisella 

silmäterällä koristettu täplä sar. 5 ja 7, sekä 

kaksi mustaa täplää lähellä peräkulmaa. — 

65—85 mm. — Joks. yi. Etelä- ja Keski-

Suom., pohjoisimm. Mikkelissä ja Kirjavalah-

clessa. Lentää kesä—elokuussa. 

Pitkin säkin alapintaa kulkee korkea 

harju, joka ei ulotu takareunaan saakka. 

Toukan (kuv. 1 a) kunkin nivelen kyljessä 
on 3 punaista täplää, joista takimainen on suu
rin ja keskimäinen aivan pieni. Elää maksa
ruohoilla (Sedum telephium), 

2. P. Mnemosyne, L. Mnemosyneperho-

nen. — Taul. 3, kuv. 3. — Etusiivet ilman 

mustia täpliä sar. 1 b ja keskisaran ulkopuo

lella, jossa kuitenkin on joskus harmaa varjo; 

läpinäkyvä juova siipien kärjissä täydelleen niin 

leveä kuin puolet kärjen ja keskisaran välistä; 

takasiivet ilman silmätäpliä. — 60—68 mm. 

— Harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, poh

joisimmassa 62 °. Lentelee kesä- ja heinäkuussa. 

2- Säkin alapinta liereä, ilman harjua. 

Toukan (kuv. 3 a) sanotaan elävän Corydalis-
lajeilla ja näyttävän hyvin Apol loperhon toukalta 
sekä päivän ajaksi piiloutuvan. — Kote lo paksu, 
tylppä, savikeltainen. 

P. Delius, Esp. (taul. 3, kuv. 2) lentelee 

Alpeilla. 

Alaheimo Pierinse. 

Kaaliperhosia. 

Tänne kuuluu keskikokoisia perhosia, 

joil la on valkoinen tai keltainen pohjaväri. 

Suoni 5 lähtee, ainakin etusiivillä, lähem

pää suonta 6 kuin 4:jää. Takasiipien sisä

reuna on alaspäin taipunut ja sulkee kuur

nan tavoin takaruumiin. Koirailla on usein 

n. k. koirassuomuja (suomuja, jo tka istuvat 

etusiipien keskisuonien keskipalkoilla), 

jo tka aina ovat tupsupäisiä ja hajallaan. 

— Toukat ovat solakoita, pitkänomaisia, 

pitkittäisillä viivoilla. — Kote lo t ovat vilk-
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kaasti väritettyjä, usein täplikkäitä; kieli

tuppi melkein suora suvuissa Aporia ja 

Pieris, vahvasti kaartunut muilla. — Mu

nat ovat pitkänomaisia, melkein sukkula-

maisia (vertaa kuv. cl, sivulla I I ) . 

Meidän faunamme käsittää kuusi sukua, 

jo tka eroitetaan toisistaan seuraavasti: 

A. Etusiipien kärki pyöristetty; takasiipien ulko

reuna tasaisesti kaareva. 

a. Takasiivillä on selvä prsecostalisuoni; siipi-

ripset eivät koskaan ole punaisia. 

1. Keskisarka kaikilla siivillä puolta siipeä 

pitempi; suonet 6 ja 7 takasiivillä erillään 

toisistaan. 

a. Suoni, joka lähtee etusiipien keskisaran 

kärjestä, on 2—3 haarainen, samalla 

kuin suoni 8 lähtee hyvin lyhyenä haa

rana suonesta 7, tai kokonaan puuttuu. 

* Etusiipien ulkoreunassa kolmikulmai-

sia, puolittain läpinäkyväisiä täpliä; 

kaikki suonet mustia. 1. Aporia. 

** Etusiipien ulkoreuna ilman läpinäky

väisiä täpliä; siipien kärjet mustia tai 

mustatäpläisiä; suonet eivät yleensä 

ole mustia 2. Pieris. 

b. Suoni, joka lähtee etusiiven keskisaran 

kärjestä, on nelihaarainen, samalla kuin 

suonet 8 ja 9 lähtevät suonesta 7. 

3. Anthoeharis. 

2. Keskisarka kaikissa siivissä puolta siipeä 

lyhempi; takasiipien suonilla 6 ja 7 yhtei

nen varsi 4. Leucophasia. 

/?. Takasiipien prsecostalisuoni epäselvä; siipi-

ripset ja tuntosarvet punaisia. 

5. Colias. 

B. Etusiipien kärki terävästi ulkoneva, hiukan 

taaksepäin kaartunut; takasiipien ulkoreu

nassa on hammas suonen 3 kärjessä. 

6. Gonepteryx. 

1. Aporia, Hiibn. 

Suoniperhoset. 

Tuntosarvet pälliinsä päin vähitellen 

turvonneita. — Kotelo mustatäpläinen. — 

1 sukupolvi. 

1. A. C r a t s e g i , L. Orapihlajaperhonen.— 

Taul. 4, kuv. 2. — Siivet yksivärisesti valkoi

set selvillä mustilla suonilla; keskisaran poikki-

suoni mustareunainen. — 63—66 mm. — Ylei

sempi etelässä, harvinaisempi Keski-Suomessa, 

pohj. Kuopiossa. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Etusiivillä ja varsinkin takasiivillä hy

vin pieniä, paljaalle silmälle näkymättömiä, 

harvasti istuvia, 0,os mm. pituisia tupsupäisiä 

suomuja. 

Toukka (kuv. 2 a) jokseenkin pitkäkarvainen, 
harmahtava, leveällä punaisenruskealla pitkittäi
sellä juovalla kummallakin puolen selkää; talveh
tii puolikasvuisena; elää pihlajoilla ja hedelmä
puilla. — Kote lo helakan vihertävänkeltainen kir
jailtu mustilla ja heleän keltaisilla täplillä ja 
viivoilla. 

2. Pieris, Schr. 

Kaaliperhoset. 

Tuntosarvien päissä selvät nuijat. Sii

pien pohjaväri valkoinen tai keltainen. 

— Kotelot kulmikkaita ja mustatäpläisiä. 

— 2(—3) sukupolvea, Syksyisen suku

polven kotelot talvehtivat. 

A. Etusiivet ilman keskitäplää, alta usein kah

della mustalla täplällä; takasiivet alta ei vi-

heriätäpläisiä. 

a. Siipisuonet ilman tummia reunuksia; taka

siivet alta yksivärisiä, vaaleankeltaisia, 

mustakehnäisiä. 

1. Etusiipien musta kärkitäplä ulottuu pit

kin ulkoreunaa ainakin suoneen 3. 

1. P. brassicce. 

2. Etusiipien kärkitäplä ulottuu korkeintaan 

suoneen 5 2. P. rapcc. 

jS. Siipisuonet, etenkin takasiipien alapuo

lella, tummareunaisia . . . 3. P. napi. 

B. Etusiivillä suuri, melkein nelikulmainen keski-

täplä; takasiipien alapinta viheriätäpläinen. 

4. P. Daplidice. 

1. P. b r a s s i c a ? , L. Kaaliperhonen. — 

Taul. 4, kuv. 3. — Etusiipien kärki ja puolet 

ulkoreunasta mustia; takasiipien etureunassa 

musta täplä. — 50—64 mm. — Yleinen kaik

kialla, Lapissa harvinaisempi. Lentelee kesä- ja 

elokuussa. 

o* (kuv. 3 b). Siivet päältä tiheäsuomui-

set, ikäänkuin jauhoiset siirrottavista 0,37 mm. 

pituisista koirassuomuista; etusiivet päältä ilman 

mustia täpliä. 

$. Siivet päältä jauhottomat; etusiivillä 2 

suurta, mustaa täplää ja yksi nuijan näköinen 

viiru takareunassa. 

Toukka (kuv. 3 a) sinertävänvihreä tai vi-
heriänkeltainen mustilla pisteillä ja täplillä ja kel 
täisillä selkä- ja sivuvirvoilla; elää kaalilla ja tekee 
suurta vahinkoa. Eräs loisampiainen (Microyastcr 
glomeratus) on osoittautunut paraiten kykeneväksi 
estämään kaaliperhosen liiallista sikiämistä. Se 
panee munansa toukan ruumiiseen, jo ten pienet 
ampiaistoukat syövät ensin toukan rasvakerroksen 
ja sitten arempia sisäosia, tulevat sitten ulos pin
nalle ja kutovat ympärilleen pienet keltaiset 
kotelokopat, joihin koteloituvat. — Kote lo kel-
lanviheriä mustilla pisteillä ja täplillä; päässä iso, 
tylppä ja selässä useita pieniä huippuja. 

2. P. r a p a e , L. Naurisperho. — Taul. 

4, kuv 4. — Takasiipien yläpinnalla tavallisesti 

pieni, musta täplä etureunassa. Kevätmuodon 
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siipikärjentäplä on valkeakchnäinen ja pieni, 

joskus melkein epäselvä, takasiipien alapinta yk-

sivärisesti keltainen. — 42—50 mm. — Harv. 

Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisimm. Kuo

piossa. Lentelee heinä- ja elo-kuussa. 

o". Siivet päältä jauhoiset; koirassuomut 

0 , i 5 mm. pitkät; etusiipien päällä tavallisesti 

musta täplä sarassa 3. 

$ (kuv. 4 b). Siivet jauhottomat; etusiipien 

päällä kaksi mustaa täplää ja yksi, usein epä

selvä viiru takareunassa. 

Toukka (kuv. 4 a) harmaan viheriäin en kape
alla, keltaisella selkä- ja sivuviivalla; elää samalla 
tavalla kuin edellisen lajin toukka. — Kote lo 
keltainen, vihertävän harmaa tai ruskeahko kol
mella keltaisella viivalla. 

3. P. napi, L. Lanttuperhonen. — Taul. 

4, kuv. 5. — Siipisuonia reunustava tumma 

väri vaihtelee hyvin paljon sekä selvyydelleen 

että leveydelleen. Syksymuodolla ( = n a p 8 e s e , 

Esp.) ovat suonet takasiipien alapuolella pai

ninsa päin melkein ilman tummaa reunustaa, 

sekä musta täplä etusiipien kärjessä cheämpi 

ja suurempi kuin kevätmuodolla, jolla se on 

jakautunut täpliksi suonien kärkiin. — 42—47 

mm. — Yleinen kaikkialla, ainakin 68 °. 

o*. Siivet päältä hieman jauhoiset, koiras-

suomut 0 , i5 mm. pitkät; etusiivissä joskus musta 

täplä sarassa 3. 

QL. Siivet jauhottomia; etusiipien päällä 2 

mustaa täplää ja juova ulkoreunassa. 

Var. $ bryoninse, O. Siivet harmaankel-

taiset hyvin leveillä, enemmän tai vähemmän 

yhteensulavilla reunoilla suonien ympärillä, cf 

voi tuskin eroittaa päälajin kevätmuodosta. — 

Harvinainen; Lapissa ja Pohjois-Suomessa, ete-

läisimm. Solovetskoissa (65 °). 

Ab. sulphurea, Schöy. Siivet molemmin 

puolin rikinkeltaiset. 

Ab. sulphureotincta, E. Reuter eroaa huo

mattavasti päämuodosta siinä, että molemmat 

siipiparit päältä ovat likaisenkeltaisia; alta ovat 

varsinkin takasiivet helakanrikinkeltaisia. — 

Yliopiston suomal. perhoskokoelmassa on yksi 

kappale tätä muotoa Venäjän Lapista (Inberg). 

Toukka (Hfm. E. taul. 1, kuv. 9) päältä vi
heriäinen hyvin pienillä mustilla pisteillä ja ilman 
selkäviivaa, alta vaaleampi; mustat huokoset ovat 
ympäröidyt keltaisilla kehyksillä; elää ristikuk-
kasilla. — K o t e l o viheriänkeltainen, mustatäpläi
nen; siipituppien tyvi kellertävä. 

4. P. Daplidice, L. Viheriätäpläinen kaali-

perho. — Taul. 4, kuv. 6 — Etusiipien 

musta kärki valkcatäpläincn. Täplät takasiipien 

alla ovat kellanviheriäiset. — 42— 47mm. — Har

vinainen. Tavattu Turussa, Helsingin pit., Valk

järvellä ja Petroskoissa. Lentelee touko- ja 

heinäkuussa. 

cf. Etusiivet päältä ilman täplää sarassa 

l b . ; takasiivet päältä yksiväriscsti valkeat. Pie

niä, 0,07 mm. pitkiä koirassuomuja on ainoastaan 

takasiivillä. 

Etusiipien päällä, sarassa 1 b musta 

täplä; takasiivillä on pitkin ulkoreunaa kaksin

kertainen rivi erikokoisia, yhtcensattuvia, mus

tia täpliä. 

Var. Bellidice, Hb. kevätmuoto. Täplät 

takasiipien alapuolella tummanviheriät. 

Toukka (Hfm. E,, taul. 1, kuv. 11) sinisen-
harmaa, mustatäpläinen, 5 keltaisella, pitkittäis-
viivalla; elää ristikukkaisilla (Turritis, Sisym-
brium) y. m. — K o t e l o vihert. harmaa vaaleilla 
kylki viivoilla takaruumiissa. 

3. A n t h o e h a r i s , Boisd. 

(Euchloc, Hiibn.) 

Aurooraperhoset. 

Tuntosarvien nuijat hyv in selvät. Etu
siivissä 12 suonta. — Toukat ovat kuten 
edellisissäkin suvuissa, hoikkia ja liereitä. 
— Kote lo on pitkäveteinen, melkein yksi
värinen; päässä on hyv in pitkä huippu. 

— 1 sukupolvi . 

1. A. Cardamines, L. Aurooraperhonen. 

— Taul. 4, kuv. 7. — Siipien pohjaväri val

koinen; etusiivillä ovat keskitäplä ja kärkitäplät 

mustia; takasiipien alapinnalla viheriäisiä, mo

nimutkaisia juovia. —> 31—50 mm. — Yleinen. 

Etelä- ja Keski-Suomessa, poihj. Kuopio. Len

telee touko- ja kesäkuussa. 

O* (kuv. 7 a). Musta täplä etusiipien kär

jessä ei täytä kolmatta osaa siiven kärjen ja 

keskisaran välistä. Etusiiven ulommainen osa 

aina keskisaran mustaan täplään asti vaalean

punainen. Koirassuomut 0,oo mm. pitkiä. 

$ (kuv. 7 b). Etusiipien musta kärkitäplä 

ulottuu melkein kärjen ja keskisaran puoliväliin; 

etusiivet ilman punankeltaista täplää. 

Toukka (Hfm. R, taul. 1, kuv. 12), joka on 
viheriäinen heleän valkoisilla kylkiviivoilla ja 
vaaleilla huokosilla, elää Sinapis arvcnsikseUn, 
Cardaminella y. m. ristikukkasilla. — Kote lo tal
vehtii. 

A. euphenoidess, Staud. (Taul. 4, kuv. 8) 

tavataan ainoastaan Etelä-Euroopassa. 
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4. Leucopliasia, Steph, 

Narskuperhoset. 

Siivet ohuet, hennot ilman keskitäplää; 
ripsitetyt; takaruumis kapea ja pitkä, ulot
tuen takasiipien ulkopuolelle; cf ilman koi
rassuomuja. — Toukan viimeinen nivel 
poikkipäinen. — 1—-2 sukupolvea. 

1. L. siliapis, L. Narskuperhonen.— Taul. 

4, kuv. 1. -— Siivet valkeat; takimaiset alta 

kellertävät, epäsäännöllisesti ruskeanharmaan 

kehnäiset — 18 mm. — Jokseenkin yleinen 

Etelä- ja Keski-Suomessa, ainakin Kuopioon 

asti. Lentelee touko- ja kesä-, sekä heinä- ja 

elokuussa. 

cf (kuv. 1 c). Etusiivet jokseenkin kapeat 

mustalla kärkitäplällä. 

$. Etusiivet hieman leveämmät joko ilman 

tai epäselvällä kärkitäplällä. 

Toukka (kuv. 1 a) viheriäinen selvällä, kel
taisella kylkiviivalla, hyvin lyhytkarvainen; elää 
Maiteella (Lotus corniculatus) ja Nätkelmällä (La-
thyrus pratensis). •— Kote lo (kuv. 1 b) viheriäinen 
punaisella viirulla pitkin siipituppia. 

5. Colias, Fabr. 

Nurmiperhoset. 

Siivet punankeltaiset •— valkoiset mus
talla juovalla pitkin ulkoreunaa ainakin 
etusiivissä; etusiipien sekä ylä- että ala
pinnalla on keskitäplä; takasiipien alapuo
lella hopeapilkkuinen keskitäplä. — Toukat 
viheliäiset keltaisella sivuvirvalla, — Kote
lot viheliäiset kaarevalla kiehtupella. —• 
Useimmiten 1 sukupolvi. Tänne kuuluvat 
lajit ovat niin vaihtelevaisia väriltään ja 
kirjauksiltaan, että on hyvin vaikea asettaa 
minkäänlaisia selviä rajoja niiden välille. 
Meikäläiset lajit tosin näyttävät hyvinkin 
helposti eroaviksi toisistaan, mutta kuiten
kin on eksemplaareja, jo tka esim. yhdistä
vät Heclan Werdandin kanssa, ja j o s ottaa 
huomioon muissa maissa löytyviä muotoja, 
niin tulee vaikeus vieläkin suuremmaksi. 
A. Siivet päältä rikinkeltaiset, valkeankeltaiset 

tai valkeat. 

or. Etusiipien suonet päältä saman väriset 

kuin ympäristökin. 

1. Etusiipien tumma reunajuova täplätön 

tai ainoastaan epäselvästi täpläinen (Q:lla); 

niiden keskitäplä kapea, viivamainen tai 

valkeasilmäinen; takasiipien keskitäplä 

yksinkertainen 1. C. Palceno. 

2. Etusiipien tumma reunajuova kummalla

kin sukupuolella selvästi täplikäs: niiden 

keskitäplä suuri, pyöreämäinen, yksiväri

nen; takasiipien keskitäplä kaksinkertai

nen 2. C. Hyale. 

(1. Etusiipien kaikki suonet päältä mustia. 

C. Werclandi. 

B. Siivet päältä punankeltaiset; musta ulkoreuna 

täplätön cf:lla, keltatäpläinen <J:lla. 

cc. Etusiipien keskitäplä :11a pieni, kapea, 

Q:lla hieman suurempi, pyöreämäinen, 

takasiivet alta viheliäiset heikolla keltai

sella vivahduksella, niiden keskitäplä kes

kikokoinen, hieman kulmikas, (f ilman 

koirastäplää C. Haeta. 

/?. Etusiipien keskitäplä (j^lla suuri, pyöreä

mäinen, Q:lla vielä suurempi; takasiivet 

alta keltaiset, heikolla, viheliäisellä vi

vahduksella, niiden keskitäplä hyvin suuri, 

pyöreämäinen; ^ : l l a keltainen koiras-

täplä takasiipien päällä saran 7 sisäosassa. 

3. G. Edusa. 

1. C. PalaeilO, L. Rikinkeltainen nurmi-

pe rho .— Taul. 5, kuv. 1. cf. — Etusiipien 

reunajuova sisäänpäin selvästi rajoitettu ja ta

vallisesti ilman täpliä; takasiivet alta keltaiset, 

viheriäkehnäiset, täplä yksinkertainen kapealla, 

ruskealla reunalla. — 44—50 mm. — Kosteilla 

niityillä ja soilla, yleinen koko alueella. Lente

lee kesäkuun lopusta elokuun alkuun. 

cf. Rikinkeltainen; etusiipien reunajuova 

kapenee hiukan takanurkkaan päin; takasiipien 

reunajuova ulottuu lähelle suonta 2. 

$. Valkoinen: etusiipien reunajuova kape

nee takanurkkaan päin, on sisäpuoleltaan hie

man hampainen ja joskus on lähellä siipikärkeä 

1—2 valkeata täplää; takasiipien reunajuova 

enemmän tai vähemmän hajautunut täpliin, tus

kin ulottuva suonen 4 taakse. 

Var. lapponica, Staud. Eroaa päälajista 

ainoastaan senkautta, että takasiivet ovat alta 

viheriäisemmät ja siis hyvin heikosti keltaiset. 

— Päämuodon joukossa. 

Var. cretacea, Schilde. „Molemmat suku

puolet valkoiset, valkea ripsiset". — Tavattu 

ainoastaan Kuusamossa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 1 kuv. 14) viheriäinen 
keltaisella sivuvirvalla, elää juolukalla (Vaceinium 
uliginosum) ja talvehtii nuorena. 

2. C. Hyale, L. Vaaleankeltainen nurmi-

perho. — Taul. 5, kuv. 3. — Etusiipien reuna

juova kärjeltään hyvin leveä, mutta kapenee 

kapenemistaan takanurkkaan päin, sekä koris

tettu vaaleankeltaisilla täplillä; täplä sarassa 3 

on pienempi kuin muut tai puuttuu tykkönään. 

Siipien alapuolella on rivi tummia täpliä reunan 

sisäpuolella; takasiivet alta keltaiset, musta-

kehnäiset. 45—48 mm. — Hyvin harvinainen, 
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tavattu ainoastaan Karjalohjalla (Av en a Sahl

berg) . Lentelee touko-, elo- ja syyskuussa, 

cf (kuv. 3 b). Siivet rikinkeltaiset. 

Siivet valkoiset, viheriään vivahtavat. 

Toukka (kuv. 3 a) viberiänen 4 keltaisella, 
pitkittäisellä viivalla, elää virna-(Ficw?) lajeilla. — 
Kote lo viheriäinen keltaisella kylkiviivalla. 

C. Werdandi, Zeit. Viheriän keltainen 

nurmipcrho. — Kaikki suonet päältä mustat; 

etusiipien ulkoreuna enemmän tai vähemmän le

veältä musta rivillä suuria, vaaleita täpliä, jotka 

joskus ovat ainoastaan epätäydellisesti eroi-

tetut pohjaväristä ulkoreunan sisäpuolella; reuna-

täplä sarassa 3 joko yhtä suuri tai hieman 

pienempi kuin muut; takasiivet alta tummasti 

harmaanviheriäiset tai kellanviheriäiset pienellä, 

yksinkertaisella keskitäplällä; etusiipien alla rivi 

mustia täpliä ulkoreunan sisäpuolella. — 34—46 

mm. — Pohjoinen. Ei vielä varmuudella tavattu 

Suomessa. Se on hyvin tähän kuvatun Alppi-

muodon (taul. 5, kuv. 2) C. Phicomene, Scrib. 

näköinen paitse että se on pienempi eikä päältä 

niin viheriäinen ja tummakehnäinen. Lentelee 

kesä-, ja heinäkuussa. 

cf. Päältä vaalean rikinkeltainen, hieman 

vihertävä; etusiipien tumma reunajuova täplien 

sisäpuolella tavallisesti kapea ja katkonainen, 

joskus myös näiden ulkopuolellakin hajaantunut 

täpliksi; takasiivet päältä ei ensinkään tai hie

man keskikohdaltaan tummakehnäiset, jonka 

tähden vaaleat reunatäplät tuskin näkyvät. 

$. Päältä valkoinen heikolla viheriäisellä 

tai siniharmaalla vivahduksella; etusiipien tumma 

reunajuova täplien molemmin puolin selvä ja 

yhtäjaksoinen ; takasiivet päältä vahvasti tumma

kehnäiset, joten suuret, neliskulmaiset reuna-

täplät selvästi näkyvät. 

Toukka tuntematon. 

C. Hecla, Lef. Pohjoinen nurmiperho. — 

38—44 mm. — Harvinainen; ,,pohjois Lapissa 

ja Ruijassa" (ei varmuudella suomalainen). Len

telee kesä- ja heinäkuussa. 

cf. Punankeltainen, siipien musta reuna

juova täplätön, mutta etusiipien kärjissä taval

lisesti rikinkeltaiset suonet; etusiipien etu

reuna tyveltään ja joskus aina kärkeensä asti 

rikinkeltainen; niiden suonet hyvin harvoin 

mustahkot. 

§. Punankeltainen; takasiivet mustakehnäi-

set; etusiipien suonet tummia, kaikkien siipien 

tummassa reunajuovassa rikinkeltaisia täpliä, 

täplä etusiipien sarassa 3 on pienempi ja epä

selvempi kuin muut, tai puuttuu kokonaan; etu

siipien etureuna tyveltään punanharmaa. 

Toukka tuntematon. 

3. C. Edusa, Fabr. Punankeltainen nur

miperho. — Taul. 5, kuv. 4. — 45—52 mm. 

Harvinainen; tavattu ainoastaan Varsinais-Suo-

messa (Korpo); kuuluu niihin lajeihin, jotka il

mestyvät joinakuina vuosina ja katoavat sitten 

taas pitkiksi ajoiksi. Lentelee elokuussa. 

cf (kuv. 4 c). Punankeltainen ilman me-

tallihohdetta; reunajuova leveä, täplätön, mutta 

rikinkeltaisilla suonilla; takasiipien päällä sa

rassa 7 keltainen koirastäplä, jonka etusiivet 

melkein peittävät ja joka on muodostunut tyl

pistä 0 ,25 mm. pituisista pistesuomuista. 

2 (kuv. 4 d). Punankeltainen tai valkoinen 

(= ab. Helice, Hiibn); reunajuovassa rivi kel

taisia täpliä. 

Toukka (4 a) viheriäinen vaaleankeltaisella 
tai vaikeahkolla, keltatäpläisellä sivuviivalla, elää 
maitikalla (Lotus cornicidatus) tai apila-lajeilla. — 
Kote lo viheriäinen keltaisella kylkiviivalla. 

6. Gonepteryx, Leach. 

(Rhodocera, Boisd.) 

Keltaperhoset. 

Tuntosarvet punaiset. Siivet leveät; 
etusiivissä 11 suonta ja kärkeensä päin 
vahvasti kaartunut etureuna. — Kotelossa 
kaareva kielituppi. — 1 sukupolvi, talvehtii 
perhosena, 

1. (j. rhamui, L. Paatsaman Sitruuna-

perho. — Taul. 4, kuv. 9. cf — Yksiväristen 

siipien molemmin puolin pieni, ruostekeltainen 

keskitäplä. — 55—-60 mm. — Yleinen Etelä-

ja Keski-Suomessa, pohj. Tuovilanlahdessa, 63 °. 

Lentelee elo-, toukokuussa. 

cf. Sitruunankeltainen ilman koirassuomuja. 

$. Vaaleankeltainen, viheriälle vivahtava. 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kuv. 1) viheriäinen 
vaalealla sivuviivalla, elää paatsamoilla (Rliamnus 
frangula). — K o t e l o kulmainen, viheriäinen kah
della helakan kelt. kylkiviivalla; rinta hyvin kor
kea ja kupera. 

II. Heimo Lycaenidae. 
Siinisiipisiä. 

Pieniä (korkeintaan 40 mm.) perho

sia tummanruskealla, koiraalla usein si

nisellä, keltaisella tai kullankeltaisella 

yläpinnalla. Tuntosarvissa pitkäveteinen 
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nuija. Huulirihmat sukakarvaiset kal

juilla päätönivelillä. Silmät soikeat, päl

liinsä suippenevat. Etusiivillä 10—11 

suonta, keskisaran poikkisuoni pystysuora, 

sen keskikohdalta lähtee suoni 5. Koi

raalla ovat eturaajat lyhemmät ja päät

tyvät nivelettömään jalkaan, jonka kär

jessä on yksi ainoa koukkumainen kynsi. 

Koirassuomut ovat, silloin kun niitä en

sinkään on olemassa, pieniä n. k. rakko-

suomuja tai karvamaisia. — Sikamai

silla, lyhytkarvaisilla toukilla on pieni 

pää, jonka ne voivat vetää tarpeen vaa

tiessa kilpimäisen ensi nivelen suojaan. 

Väriltään ovat ne viheliäisiä keltaisilla 

tai punaisilla kirjauksilla. — Kotelot 

ovat lyhyitä, tylppäpäisiä ja tavallisesti 

pyöristettyjä ilman särmiä ja haarak-

keita. 

A. Takasiivet alta ilman keskitäplää, mutta ta

vallisesti varustetut ulkoreunassaan suonen 2 

kohdalla pienellä kannusliuskalla. Silmät kar

vaiset. 

a. Etusiipien suoni 6 lähtökohdassaan keski

saran kärjestä yhtynyt suoneen 7—1-8. 

1. Zephyrus. 

(3. Etusiipien suoni 6 kokonaan erillään suo

nesta 7 2. Thecla. 

B. Takasiipien alapuolella tumma, tavallisesti 

vaaleareunainen keskitäplä (Takareunassa ei 

ole kannusliuskaa). 

or. Etusiipien keskisarassa (alapuolella) 3 toi

nen toistansa seuraavaa, mustaa täplää, 

ulommaisin niistä = keskitäplä; takasiivet, 

varsinkin ulkoreunassaan, hieman hammas

laitaiset 3. Polyommatus. 

/?. Etusiipien keskisarassa (alapuolella) kor

keintaan 2 mustaa täplää; takasiipien ul

koreuna ehyt 4. Lyccena. 

1. Zephyrus, Dalm. 

Nopsasiipiset. 

Tämä suku eroaa seuraavasta ainoas
taan etusiipiensä suonien kautta. Taka
siipien ulkoreunassa selvä kannusliuska 
suonen 2 kärjessä. Koiraalta puuttuu koi
rassuomuja, mutta naaras eroaa koiraasta 
vilkkaamman välinsä kautta. — 1 suku
polvi . 

1. Z. betlllae, L. Koivuperho. — Taul. 

7 kuv. 5. — Takasiipien päällä punankeltainen 

täplä takanurkassa sekä toinen samallainen 

kannusliuskassa. Siivet alta keltaiset tai har-

maankeltaiset; etumaisissa tumma keskiviiru 

sekä punankeltainen, vaaleareunainen poikki-

juova lähellä ulkoreunaa; takimaisissa leveämpi, 

molemmin puolin vaaleareunainen poikkijuova. 

— 28—38 mm. — Tavataan Etelä- ja Keski

suomessa, vaikka harvinaisena, pohj. Mikkelissä. 

Lentelee elo—syyskuussa. 

cf. Päältä tummanruskea; etusiivet yksi

väriset. 

9 (kuv. 3 a). Päältä tummanruskea; etu

siipien päällä suuri punankeltainen poikkijuova 

sar. 1 b — 9 . 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kuv. 3) on viheri
äinen keltaisilla selkä- ja sivuvirvoilla sekä pah-
kamaisesti kohonneilla nivelillä; elää oratuomilla, 
koivuilla y. m. — Kote lo ruskea, karvaton. — 
Munat talvehtivat. 

2. Z. quercus, L. Tammiperho. — Taul. 

7, kuv. 6. — Tuhkaharmaitten siipien ala

pinnalla on yhteinen, valkea, sisäänpäin tumma-

reunainen poikkiviiva, takasiipien alla pieni, 

musta, sisäänpäin keltainen täplä takanurkassa, 

sekä punankeltainen silmätäplä sarassa 2. — 

27—34 mm. — Harvinainen; tavattu ainoastaan 

Lounais-Suomessa (Raisiossa). Lentelee heinä 

—elokuussa. 

cf. Siivet päältä mustanruskeat, punansini-

sen hohteiset ja mustareunaiset. 

$. Siivet päältä mustanruskeat, etummai

sissa heleänsininen täplä, joka peittää koko kes

kisaran sekä sisemmän 3 / 4 sarkaa 1 b sekä 

joskus myös sisimmän osan sar. 2 ja 3. 

Toukka punanruskea, mustalla, keltareunai
sella selkä viivalla; elää tammella, piilee päivällä 
lehtien alapuolella. — K o t e l o ruskea, pyöristetty. 

2. Thecla, Fabr. 

Teklaperhoset. 

Siivet päältä tummanruskeat, joskus 
ö*:lla keltakirjaiset. Siipiripset ilman täpliä. 
Koiraalla on useimmissa lajeissa, harmaa, 
0 ,15 mm. pituisista pistesuomuista muodos
tunut pieni täplä etusiipien keskisaran e tu 
reunassa; siinä tapauksessa lähtee suoni 7 
hyv in läheltä suonta 8, jotavastoin se naa
raalla lähtee aivan suonen 6 vierestä. — 
1 sukupolvi. 

A. Siivet alta ruskeat; keskisaran ulkopuolella 

valkoinen poikkiviiru; takasiipien ulkoreunassa 

selvä kannusliuska suonen 2 kärjessä. 
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a. Takasiipien ulkoreunassa punankeltainen 

juova ; tämä juova on siipien alla sisä

puoleltaan koristettu pyöreillä, mustilla 

täplillä 1. Th. pruni. 

(3. Takasiivet päältä yksiväriset, ainoastaan 

pieni, punankeltainen täplä takanurkassa; 

punanruskeat täplät takasiipien alla rajoi

tetut sisäänpäin mustilla puolikaarilla. 

Valkea poikkiviiru takasiipien alapuolella 

yhtäjaksoinen, takanurkkaan päin taipunut 

kaksinkerroin W : n muotoiseksi. 

2. Th, W album. 

B. Siivet alta tumman viheriäiset; takimaiset 

ilman kannusliuskaa ja alta j o k o valkeatäp-

läiset tai yksiväriset . . . . 3. Th. rubi. 

1. Th. pruni, L. Luumuperho. — Taul. 

7, kuv. 4. — 30—35 mm. — Harvinainen; 

alueemme itäosassa; tavattu Kivennavalla ja Ven. 

Karjalassa. Lentelee heinäkuussa. 

cf (kuv. 4 c). Etusiivet päältä yksiväriset; 

koirastäplä himmeänharmaa. 

$. Etusiipien päällä pitkin ulkoreunaa rivi 

punankeltaisia täpliä. 

Toukka (kuv. 4 a.) viheriäinen vaikeahkolla 
selkä- ja vaaleilla vinoviivoil la; pää keltainen; 
elää toukokuussa luultavasti tuomella. — Kote 
lossa (kuv. 4 b) jokseenkin piikkinen takaruumis. 

2. Th. W album, Knoch. Jalavaperho. 

— (Hfm. Sch. taul. 4, kuv. 4) — 27—32 mm. 

— Hyvin harvinainen. Löydetty ainoastaan 

yksi ainoa kappale Suomessa, nim. Korpoossa, 

Varsinaissuomessa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Etusiivet päältä yksiväriset; koirastäplä 

himmeänharmaa. 

Etusiivet päältä yksiväriset. 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kuv. 5) on viheriäi
nen 2 rivillä vaaleita käsniä pitkin selkää; elää 
jalavalla. — K o t e l o ruskea, hieno- ja lyhytharjak-
sinen. 

3. Th. rubi, L. Vattuperho. — Taul. 7, 

kuv. 3. — 23—28 mm. — Yleinen ainakin Ke

miin saakka. Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Siivet päältä yksivärisesti tummanrus

keat; etusiivissä himmeänharmaa koirastäplä. 

§. Siivet päältä yksivärisesti tummanrus

keat. 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kuv. 9) viheriäinen 
keltaisella selkä- ja sivuviivalla, elää hernekas-
veilla. — K o t e l o ruskea, peitetty hienoilla, lyhyillä 
harjaksilla, talvehtii maan sisässä. 

3. Polyommatus, Latr. 

(Chrysophanus, Hiibn.) 

Kultasiipiset. 

Siivet ovat päältä, varsinkin koiraalla, 
j o k o enemmän tai vähemmän punankeltai-

Suomen perhoset. 

sia, sinipunaiselle vivahtavia. Etusiipien ul
koreuna on aina musta. Naaraalla ovat etu
siivet päältä mustatäpläisiä, Takasiivet 
alta mustatäpläiset. Silmät kaljuja. Koiraat 
ilman koirassuomuja, — Toukilla on lyhyt, 
hieno, punainen karvapeite; ne pysyttele-
vät päivisin piilossa. Useimmat elävät 
Rumex-lajeilla, — 1—2 sukupolvea. 

A. Etusiivet alta ilman mustaa pilkkua sarassa 

1 b suonen 2 lähtökohdassa, päältä ilman tai 

vähäisellä sinertävällä kiillolla. 

a. Takasiipien ulkoreunassa ei tai epäselvä 

pykälä suonien lb ja 2 välissä; mustat 

täplät siipien alapuolella ympäröidyt sel

vällä, harmaanvalkealla kehyksellä. 

1. P. Hippothoe. 

b. Takasiipien ulkoreunassa selvä pykälä 

suonien 1 b ja 2 välissä; alapuolen mustat 

täplät j o k o ilman tai epäselvällä vaalealla 

kehyksellä. 

1. Yhden tai useamman ulkoreunan mus

tan pilkun ulko-osassa on takasiipien 

alapinnalla lumivalkea täplä; etusii

pien musta ulkoreuna kapea tai täpli

käs takanurkassa. 2. P. virgaurece. 

2. Takasiipien alapinta ilman valkeita 

täpliä; etusiipien musta ulkoreuna 

tasaleveä, ilman täpliä. 

3. P. Phlceas. 

B. Sarassa. 1 b on etusiipien alla heti keskisaran 

keskimäisen täplän takana musta täplä (joten 

siis tässä sarassa on 3 mustaa täplää yhdessä 

rivissä); päältä suurimmaksi osaksi punan-

sinisellä pei t tyneet . . . . 4 P . Amphidamas. 

1. P. Hippothoe, L. (Euryclice, Rott.). 

Yleinen kultasiipi. — Taul. 6, kuv. 12. cf' — 

Siivet alta enemmän tai vähemmän tuhkahar-

maat runsailla, mustilla silmätäplillä; takasiipien 

ulkoreuna on punankeltainen, molemmin puolin 

mustapilkkuinen sekä eteenpäin epäselvä poikki

juova; niiden keskitäplä kaksinkertainen. — 

28-—34 mm. — Ainakin 66 0 yleinen. Lentää 

heinä—elokuussa. 

cf. Siivet päältä punankeltaisia, kullan-

hohteisia, pitkin reunojaan siniselle vivahtavia. 

Etusiivillä musta keskitäplä. Takasiivet pitkin 

sisäreunaansa aina keskisarkaan asti leveästi 

mustanruskeita, sinertävähohteisia. 

9. Siivet päältä tummanruskealla peittyneet; 

etusiipien pohjaväri enemmän tai vähemmän 

läpikuultava, punankeltainen ja mustatäpläinen; 

pitkin takasiipien ulkoreunaa punankeltainen 

poikkijuova. 

Ab. confluens, Gerh. Mustat silmätäplät 

siipien alapinnalla venyneet pituudelleen ja enem-
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man tai vähemmän yhteensulaneita. — Harvi

nainen ; tavattu ainoastaan Helsingin pitäjässä 

Uudellamaalla ja Valamossa. 

Var. Eurybia, O. Hieman pienempi; cf 

vahvempi kiiltoinen, $ melkein yksivärisesti 

ruskea. Hyvin harvinainen; päämuodon jou

kossa; tavattu Helsingin pitäjässä Uudellamaalla. 

Var. Stieberi, Gerh. Pienempi kuin pää

muoto, cf on päältä vaaleamman punankeltai

nen ; etusiivissä kapeampi, musta ulkoreuna, 

sekä selvä, punankeltainen juova pitkin taka

siipien ulkoreunaa. $ ovat etusiivet päältä 

punankeltaiset, mustatäpläiset, sekä ainoastaan 

lähinnä siipityveä ja pitkin ulkoreunaa mustan

ruskealla peittyneet. — On tavattu ainoastaan 

Olenitsassa Venäjän Lapissa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kuv. 13) on vihe
riäinen tummalla selkäviivalla ja kahdella valkoi
sella kylkiviivalla; pää ruskea; elää suolaheinillä. 
— K o t e l o vuotakeltäinen mustilla silmäpisteillä. 

2. P. virgailrerT, L. Valkeapilkkuinen 

kultasiipi. — Taul. 7, kuv. 1. —- Takasiivet 

alta kellanharmaat ilman, tai epäselvällä keski-

täplällä; niiden ulkoreunan takanurkassa pari 

punankeltaista varjotäplää. — 30—32 mm. — 

Yleinen ainakin 66 °. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf (kuv. 1 b). Siivet päältä punankeltaiset, 

kullankiiltävät ilman sinistä vivahdusta sekä 

ilman keskitäplää; ulkoreuna kapea, musta, sekä 

takasiivissä täplikäs; takasiipien musta sisäreuna 

kapea, ulottuen ainoastaan suoneen 1 b. 

£ (kuv. 1 c). Etusiivet päältä punankeltai

set, heikkokiiltoiset sekä samoilla mustilla täp

lillä kuin alapuolellakin; niiden ulkoreuna leve

ästi musta, takanurkkaan päin täplikäs. Taka

siipien päällä, keskisaran ulkopuolella, kolme 

yhdensuuntaista, mustapilkkuista poikkijuovaa, 

jotka enemmän tai vähemmän yhtyvät toisiinsa 

aina sen mukaan, onko siipi vahvemmin tai 

heikommin mustanruskealla peittynyt. Joskus 

löytää muunnoksen, jolla ulommainen osa taka-

siivistä on harmaanvalkoinen. 

Toukka (kuv. 1 a) tummanviheriäinen kellah
tavalla selkä- ja kylkiviivalla sekä mustapäinen; 
elää Solidago virgaurealla ja suolaheinä-lajeilla. — 
K o t e l o tylppä, ruskeahko; siipitupet tummempia. 

3. P. Phlseas, L. Pikku kultasiipi. — 

Taul. 7, kuv. 2. — cf, 9- Punankeltaisten ja 

kullankiiltoisten etusiipien päällä on leveä, musta 

ulkoreuna ja 8—9 mustaa, neliskulmaista täp

lää (keskitäplä, 1—2 keskisarassa ja 6 poikki- | 

rivissä keskisaran ulkopuolella); mustanruskeit-

ten takasiipien päällä on punankeltainen, mo

lemmin puolin hampainen juova pitkin ulko

reunaa, sekä ilman tai sinisiä täpliä reunajuovan 

sisäpuolella; takasiivet päälajissa alta tumman

harmaat, hyvin pieni- ja mustatäpläiset. — 24— 

28 mm. — Yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa; 

pohjoisiin. Kokkola; lentelee koko kesän ku

luessa, mutta lukuisimmin touko- ja elokuussa. 

Var. Eleus, Fabr. Etusiivet päältä pitkin 

takareunaa sekä myös keskustassaan enemmän 

tai vähemmän tummanruskealla peittyneet; taka

siipien takanurkka hieman pitempi. — Tavataan 

useimmiten keskikesällä; harvin. päämuodon 

joukossa. 

Toukka (kuv. 2 a) on viheriäinen punaisella 
selkäviivalla ja elää suolaheinä-lajeilla. — Kote lo 
kellertävän ruskea, mustapilkkuinen. 

4. P. Amphidamas, Esp. (Helle S. V.). 

Sinertävä kultasiipi. — (Hfm. Sch, taul. 4, kuv. 

21). — Etusiivet alta vaaleasti punankeltaiset, 

sisempi täplärivi tasaisesti kaareva; takasiivet 

alta ruskeahkoja, pitkin ulkoreunaa punankeltai

nen juova, joka sisäänpäin rajoittuu mustilla, 

valk eakehyks i s i l l ä kuutäplillä. — 24—26 

mm. —• Jokseenkin yleinen Pohj.- ja Keski-

Suomessa; eteläisimm. Poomarkku, Mikkeli ja 

Rautu. Lentelee touko- ja kesäkuussa. 

cf. Siivet päältä ruskeat, vahvasti ja tasai

sesti, sinipunaiselle kiiltävät, alapinnan mustat 

täplät näkyvät myös yläpuolella, vaikka tosin 

himmeämpinä; takasiipien takanurkassa on pari 

punankeltaista kaarta. 

$. Siivet päältä mustanruskeat runsaalla 

sinertävällä, epätasaisesti täpliin jakautuneella 

kiillolla; etusiipien päällä punankeltainen poikki

juova ulkopuolella mustaa täpläriviä ja toinen 

samallainen, vaikka kapeampi, eteenpäin häviävä, 

pitkin ulkoreunaa; takasiivissä on pitkin ulko

reunaa useita, selviä, punankeltaisia kaaritäpliä. 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kuv. 17) on vihe
riäinen, päältä kellertävä tummanviheriäisellä 
selkäviivalla sekä vaalealla kylkiviivalla; pää ja 
perä punankeltaiset; elää kesä-ja elokuussa suola
heinä-lajeilla. — Kote lo kellanruskea, takaruumis 
vaikeahko, selkäpuolella mustia pisteitä. 

P. dispar, Haiv., var. rutilus, Werneb. 

(taulu 6, kuv. 13. cf, 9) lentelee siellä täällä 

Saksan vesiperäisillä niityillä, vaan ei ole löy

detty meillä. Se on hyvin P. Hippothoe, L. 

näköinen, mutta cfrltä puuttuu sinistä hohdetta. 
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4. Lycaena, Fabr. 

(Cupido, Schrank.) 

Siivet päältä siniset, ulkoreuna kapea, 
musta, tai ruskeat tyvessä ja keskustassa sini-
hohteiset, tai ruskeat ilman sinistä; ripset 
vaaleat, useimmiten valkoiset ja yksiväri
set. Etusiipien alla on keskisarassa selvä 
keskitäplä, kaareva rivi mustia, useimmiten 
valkeakehyksisiä pikkutäpliä keskisaran 
ulkopuolella (= sisempi täplärivi) sekä yksi 
rivi mustia, sisäpuolelta mustilla (ja punai
silla) kaalilla tai viiruilla rajoittuneita täp
liä pitkin ulkoreunaa (= ulompi täplärivi); 
keskisarassa on keskitäplän sisäpuolella 
korkeintaan y k s i , joskus ei yhtään täplää; 
joskus on m y ö s sar. 1 b sisimmässä osassa 
täplä. Takasiipien alla on pääasiallisesti 
samat kirjaukset kuin etusiivissäkin, mutta 
sisempi täplärivi *) on enemmän epäsään
nöllinen, jo ten se ei muodosta kaarta, vaan 
suoran kulman tai kaksimutkaisen mutka-
viivan, ja tyvessä on usein 2—4 täpläinen 
poikkirivi. Useimpien lajien koirailla (poik
keuksia ovat Orion, Astrarche, Eumedon) 
on siipien yläpinnassa omituisia, pieniä 
suomuja, n. k. r a k k o s u o m u j a (kuv. e, 
siv. X) sekä usein sitäpaitsi m y ö s pitkiä, 
tasasoukkia h i u s s u o m u j a , joi ta ei pidä 
sekoittaa niitten karvojen kanssa, jo tka 
ovat siipien tyvessä. — Munat ovat pitkiä, 
juusto- tai turbaanimaisia sekä koristetut 
verkkomaisesti kulkevilla harjanteilla (ver
taa kuv. a ja b sivulla I I ) . — Toukat ovat 
tavallisesti viheliäisiä tai ruskeita ja elävät 
usein hernekasveilla. On huomattu, että 
muutamat toukat erittävät eräästä erityi
sestä rauhasesta, j o k a aukeaa 10:nen nive
len selkäpuolelle, makeata nestettä, jota 
muurahaiset imevät hyv in halukkaasti. 
Palkkioksi tästä suojelevat muurahaiset 
toukkia näiden vihollisilta ja antavat nii
den, ainakin joskus , koteloitua kekoihinsa. 
Kummallakin puolen l l : t a niveltä on usein 
tuntosarven tapainen, venyvä haarake, 
jonka päässä on pieniä, kankeita karvoja ; 
sen merkitystä ei tunneta. — Kote lo t ovat 
lyhyet ja paksut, väriltään ruskeat tai vi
hertävät, ilman särmiä ja haarakkeita, j o k o 
ilman tai epäselvällä peräokasella. — 1 
(—2) sukupolvea, 

I. Siipien alapuolella suuria, kulmikkaita, mustia 

täpliä, joi l ta puuttuu valkoinen kehys ; täplät 

takasiipien ulommaisessa täplärivissä suuria 

*) Useimmista lajeista on satunnaisia poik
keuksia, joi l ta tykkönään puuttuu sisempi täplä
rivi sekä etu- että takasiivillä. Tuollaisia muotoja 
täytyy määrätä muitten tuntomerkkien nuikaan 
tai vertaamalla niitä tyypillisiin eksemplaaroihin. 

sekä, samaten kuin punankeltainen poikki-

juovakin, kaukana ulkoreunasta. Siipiripsissä 

suuria, mustia täpliä. Silmät kaljut. Eturaa

jo jen säärissä pitkä oka. 1. L. Orion. 

II. Siipien alapuolella pyöristettyjä, mustia, usein 

valkeakehyksisiä pisteitä; takasiipien ulommai

nen täplärivi puuttuu t a i o n muodostunut pie

nistä pisteistä, jo tka ovat lähellä ulkoreunaa. 

Siipiripset yksiväriset tai ainoastaan kapeita 

varjotäpliä suonien kärjissä, 

or. Takasiipien alla yhdestä useampaan punan

keltaisia täpliä ulkoreunan pisterivin sisä

puolella. 

J. Ainakin yhdessä (sar. 2) ulommaisen täplä-

rivin täplistä takasiipien alapuolella sinisiä, 

metallikiiltoisia suomuja, Silmät kaljut. 

* Punankeltaiset täplät takasiipien alla lukui

sia, yhtäjaksoisesti tai melkein yhtäjaksoi

sesti yh tynee t toisiinsa, j o t en ne muodos

tavat katkeamattoman poikkijuovan, joka 

m y ö s jatkuu ulommaisen täplärivin sini-

kiiltoisten täplien väliin. 

a. Etusäärien kärjessä on käyrä oka. 

2. L. Argus, 

h. Etusäärien kärki ilman okaa. 

3. L. Argyrognomon. 

** Punankeltaiset täplät takasiipien alla hy

vin harvalukuisia, 2—3 (sar. 1 c, 2 ja 3), ei 

yhtäjaksoisia. Etusäärien kärki ilman okaa. 

4. L. Optilete. 

2. Kaikki takasiipien ulommaisen täplärivin 

täplät metallikiillottomia. Etusäärien kär

jessä oka (n:lla 5 ja 6 hyvin lyhyt ) . 

* Silmät kaljut. Etusiivet ilman täplää keski

täplän sisäpuolella. Koiras ilman hiussuo

muja. 

a. Molemmat sukupuolet päältä tummanrus

keat ilman sinisen jälkeäkään. Takasiipien 

alapuolella ei ole tyvestä lähtevää val

keata viirua. 

f Silmätäplät sar. 6 ja 7 takasiipien ala

puolel la likekkäiset ja asettuneet suoraksi 

viivaksi täplän kanssa sar. 2 tai 3; sar. 

3 ja 1 valkea täplä, joka ei ulotu keski-

täplään asti. 5. L. Astrarche. 

ff Silmätäplät sar. 6 ja 7 takasiipien ala

puolella asettuneet suoraksi viivaksi 

täpliin kanssa sar. 5 ja muodostaen suo-

rankulman täplien kanssa sar. 2 —4. Kes

kitäplä tavallisesti y h t y n y t valkean vii

run kautta pitkin suonta 5 ulkoreunan 

täpläriviin. 6. L. Eumedon. 

b. Takasiipien alapuolella on valkea viiru, 

joka alkaa keskisarassa lähellä tyveä ja 

jatkuu keskitäplän takanurkan läpi pitkin 

suonta 4 aina punankeltaisiin reunatäpliin. 

7. L. Donzelii. 

** Silmät karvaiset. Silmätäplät sar. 5—7 

takasiipien alapuolella asettuneet suo-



12 

vaksi viivaksi sekä suoraksi kulmaksi täp

lien kanssa sar. 2—4. Koiraat päältä si

nisiä; siipien keskustassa ja ulko-osassa 

lukuisia hiussuomuja, jotka antavat siivelle 

samettimaisen ulkonäön. 

a, Takasiipien alla on sar. 3 ja 4 valkea 

täplä, joka ulommaisesta täplärivistä ku

rottuu keskitäplää kohti; niiden punaiset 

reunatäplät selviä myös sar. 5—7. 

8. L. Icarm. 

b. Takasiivet alta ilman valkeata täplää sar. 

3 ja 4; niiden punaiset reunatäplät vaa

leita ja pieniä, sar. 5 — 7 epäselviä tai 

kokonaan puuttuvia. 

9. L. Amanda, 

/?. Takasiivet alta ilman punankeltaisia täpliä 

ulkoreunan sisäpuolella. Etusäärien kärki 

ilman okaa. 
: i : Takasiipien alla pitkin ulkoreunaa joko ei 

yhtään tai muutamia harvoja yksinkertaiseen 

riviin asettuneita pisteitä. 

a, Etusiipien ripset selvästi mustatäpläiset; 

siivet alta vaaleasti valkeanharmaat, niin 

etteivät mustien täplien kehykset näy. 

Silmät hienokarvaiset. 10. L. Argiolus. 

b. Siipiripset täplättömät; siivet alta harmaat, 

pisteitten ympärillä selvät, valkoiset ke

hykset. 

f Takasiivet alta aina keskustaansa asti 

siniviheriät; etusiipien silmätäplät paljon 

suuremmat takasiipien silmätäpliä. Silmät 

hienokarvaiset . . . . 11. L . Cyllarm. 

y-j- Takasiivet alta ainoastaan tyveltään tai 

ei ensinkään viheriän tai sinihohteisia; 

etusiipien silmätäplät ei suuremmat kuin 

takasiipien. 

1. Silmätäplä sar. 6 takasiivissä kauvem-

pana tyvestä kuin täplä sar. 7; silmä-

täplä etusiipien sar. 2 lähempänä tyveä 

kuin muut. Silmät hienokarvaiset. 

12. L. semiargus. 

2. Silmätäplä takasiipien sar. 6 lähempänä 

tyveä kuin täplä sar. 7; silmätäplä etu-

Vasen takasiipi alta lajeissa: 1. L. Argus, L; 2. L. Eumedon, 

Esp.; 3. Xi. Amanda, Schn ja 4. L. Optilete, Knoch, 

siipien sar. 2 tuskin likempänä tyveä 

kuin muutkaan. Silmät kaljut. 

13. L. minima, 

** Takasiipien alla pitkin ulkoreunaa on kak

sinkertainen rivi mustia täpliä. Silmät 

kaljuja 14. L. Arion. 

1. L. Orion, Pall. (Battus, S. V.) Mus-

tansininen sinisiipi. — (Hfm. Sch. taul. 5, kuv. 

8) — Siivet alta harmaanvalkeat; etumaisissa 

2 (1 keskisarassa ja 1 sar. 1 b), takiinaisissa 

3—4 täplää keskisaran sisäpuolella; takasiipien 

sisempi täplärivi melkein suorakulmaisesti tai

punut, niin että täplät saroissa 4—7 ovat mel

kein suorassa viivassa ja muodostavat suoran-

kulman täplien kanssa sar. 1 c—4; näistä jäl

kimäisistä on kuitenkin täplä sarassa 2 hieman 

sisemmällä muita. — 27—32 mm. — Harvi

nainen; on löydetty ainoastaan Heisingistä, Mik

kelistä, Kurkijoelta ja Käkisalmesta. Lentelee 

touko—kesäkuussa. 

cf. Päältä mustanruskea; siivet yli kes

kustansa vahvasti sinikehnäiset sekä pitkin ulko

reunaa sinisiä renkaita; molemmissa siivissä 

suuri, selvä keskitäplä. Koirassuomuja ei ole. 

$ näyttää hyvin ö*:lta, mutta on suurempi 

ja vähemmän sinikehnäinen, joten alapuolen 

mustat kirjaukset näkyvät myös selvästi ylä

puolella. 

Pitkin viheriäisen toukan selkää tumman sini
punainen selkäviiva; pää ja huokoset mustia; 
elää leveälehtisellä maksaruoholla (Sedum tele-
phium); lepää lehtien alapinnalla. — Vaaleanvihe-
riäisessä tai vaaleanruskeassa kotelossa himmeän-
ruskeita pisteitä; lepää lehtien ja kivien alla. 

2. L. Argus, L. (Argyrotoxus, Bergh.; 

Aegon Schiff.) Yleinen sinisiipi. — Siipikuv. 1. 

(Hfm. Sch. taul. 5, kuv. 3.) — 22—27 mm.— 

Yleinen varsinkin kankailla ja kuivilla mäillä, 

ainakin 66 °. Lentää heinä—elokuussa, 

cf. Siivet päältä siniset, usein punaiselle 

vivahtavat, jokseenkin leveällä, sisäänpäin jyr

kästi rajoitetulla, mustalla ulkoreunalla, jossa 

takasiivillä on usein pyöreitä, mustia täpliä; 

siivet alta usein valkeanharmaat, harvoin rus

keanharmaat; etusiipien ulkoreuna ulommaisen 

täplärivin ulkopuolella selvästi valkoinen ja vaa

leampi kuin siiven pohjaväri. Hiussuomuja 

puuttuu kokonaan tai on niitä hyvin harvassa 

sar. 1 b ja 2 sekä keskisarassa. Rakkosuomut 

0,054 mm. pituiset, noin 0,023 mm. levyiset sekä 

usein varustetut ainoastaan 8—9 rakkorivillä. 
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Siivet päältä ruskeat — mustanruskeat 

ilman tai epäselvällä sinisellä hohteella siipi-

tyvessä, mutta usein punankeltaisilla puolikaa

rilla pitkin ulkoreunoja. Siivet alta harmaan

ruskeat selvillä valkoisilla kirjauksilla; koko se 

juova, joka on sisemmän täplärivin ja punan-

keltaisen poikkijuovan välissä takasiivillä, on 

nimittäin yhtäjaksoisesti valkoinen, ja etusiipien 

ulkoreunassa on selviä, valkoisia täpliä ulom

maisen täplärivin ulkopuolella. 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kuv. 20) karvaton, 
hoikka, viheriäinen tai punanruskea, ruskeanpunai
sella, valkeareunaisella selkäviivalla; jalkojen yl i 
valkoinen pituusviiva; pää ja rintajalat mustia; 
elää kesäkuussa suurin joukoin kanervalla. — 
K o t e l o vaaleanviheriäinen; huokoset keltaisen-
ruskeat; on tavallisesti kiinnitetty johonkin var
puun lähellä maata, tavataan myös toisinaan 
muurahaispesissä. 

3. L. Argyrogiioinon, Bergstr. (Argus, 

Esp.). Vaihteleva sinisiipi. — Taul. 6, kuv. 

10. cf- — Tämä laji on niin läheinen edelli

selle ja on niin vaihteleva, ettei sitä, ainakaan 

9, varmuudella voi eroittaa L. Argusesta muun 

kuin puuttuvan okaan avulla etusäärien kärjessä. 

— 24—27 mm. — Jokseenkin harvinainen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa. Lentää heinä—elo

kuussa. 

cf. Sinisten siipien päällä on kapea, sisään

päin jyrkästi rajoitettu, musta ulkoreuna, jota 

seuraa useinkin takasiivissä pyöreitä, mustia 

täpliä; siivet alta harmaat tai ruskeanharmaat; 

etusiipien ulkoreuna ulomman täplärivin ulko

puolella ei vaaleampi kuin siiven pohjaväri. 

Hiussuomut lukuisat sekä levinneet yli suurem

man osan etusiipiä sekä joskus myös ilmaantu

vat takasiivilläkin. Rakkosuomut 0,054 mm. 

pitkiä, noin 0,045 leveitä ja ylimalkaan varus

tetut 10—12 rakkorivillä. 

$. Siivet päältä useimmin osittain peitetty 

sinisellä, joka etusiivillä tavallisesti täyttää koko 

keskisaran ja saroissa 1—3 ulottuu pitkälle 

keskisaran ulkopuolelle sekä takasiivillä ulottuu 

aina ulkoreunan täpläriviin, harvoin yksivärisesti 

ruskeat; siivet alta ruskeanharmaat vähemmin 

jyrkillä valkoisilla kirjauksilla; takasiipien sisem

män täplärivin ja punankeltaisen poikkijuovan 

välinen ala ei nimittäin ole yksivärisesti valkoi

nen, vaan ainoastaan valkoisilla, nuolimaisilla 

täplillä kirjailtu, jonka ohessa etusiipien ulko

reunalla on siiven pohjavärin väri. 

Var. aegidion, Meissn. Tämä muunnos eroaa 

päälajista pienemmän kokonsa sekä siipiensä 

värin kautta, joka cf on päältä punansininen, 

alta vaaleampi ja pienemmillä silmätäplillä, sekä 

lähenee Argusta, josta kuitenkin heti cf eroaa 

koirassuomujensa, ja $ himmeämpien, vaikeitten 

kirjauksiensa kautta siipien alapuolella. — Yli

opiston suomalaisessa perhoskokoelmassa on aino

astaan kaksi kappaletta tästä muunnoksesta nim. 

toinen Kajaanista ja toinen Sodankylästä. 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kuv. 21) karvainen, 
viheriäinen; selkäpuolella valkoisia käsniä ja tum
manruskea, valkeareunainen selkäviiva sekä si
vuilla valkoisia vinoviivoja ja punaisenruskea 
kylkiviiva, jossa näkyy vaikeakehyksiset huoko
set; elää useilla hernekasveilla, kuten apilalla 
y. m. sekä ehken myös kanervalla. — Kote lo 
alussa viheriäinen, myöhemmin vaaleanruskea; 
silmät ja takaruumiin nivelvälit^punanruskeat. 

4. L. Optilete, Knoch. Juolukka-sinisiipi. 

— Siipikuv. 4. (Hfm. Sch. taul. 5, kuv. 5) . — 

Siivet alta tuhkaharmaat tai ruskeanharmaat, 

pitkin ulkoreunaa kaksinkertainen rivi mustia 

täpliä, jotka ainoastaan sar. 2 (toisinaan myös 

sar. 1 c ja 3) takasiivillä ovat eroitetut toisis

taan punankeltaisella; etusiivet ilman, takasiivillä 

2 silmätäplää keskitäplän sisäpuolella. — 25 

—27 mm. — Tavataan jokseenkin yleisesti kos

teilla paikoilla yli koko alueemme. Lentelee 

heinä—elokuussa. 

cf- Siivet päältä tummansinipunaiset, ulko

reuna kapea, musta. Hiussuomuja puuttuu. Rak

kosuomut 0,048 mm. pitkiä ja 0,04 mm. leveitä 

sekä 11—12 rakkoriviset. 

$. Siivet päältä ruskeat, tyveltään sekä 

keskustan ulkopuolella enemmän tai vähemmän 

sinikehnäiset. 

Var. Cyparissus, Hiibn. Pohjoinen muoto, 

joka eroaa päämuodosta ainoastaan pienemmän 

kokonsa sekä hieman vaaleamman alapuolensa 

kautta. — Pohjois-Suomessa päämuodon jou

kossa, eteläisin löytöpaikka on Kuusamo. 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kiiv. 22) elää juolu
kalla ja karpalolla; se on viheriäinen kapealla, 
piinertavalla selkäviivalla ja leveämmällä, valkoi
sella, mustasisustaisella kylkiviivalla, jossa valkoi
set huokoset hyvin näkyvät ; pää pieni, mustan
ruskea. — K o t e l o t3^1ppä, vihertävä^ nivelvälit 
punertavia. 

5. L. Astrarche, Bergstr. (L. Medon, 

Hufn.). Punatäpläinen sinisiipi. — Taul. 6, 

kuv. 9. — Siivet alta harmaanruskeat, pitkin 

ulkoreunoja punatäpläiset; takasiivillä on taval

lisesti kolme silmätäplää keskitäplän sisäpuo

lella. Päämuodolla on siipien päällä useampia 
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tai harvempia, punankeltaisia täpliä ulkoreunan 

sisäpuolella. — 26—31 mm. — Jokseenkin har

vinainen; ainakin 6 6 ° asti. Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Päältä hieman vaaleamman ruskea. 

Koirassuomuja ei ole. 

9. Tummemman ruskea. 

Ab. Allous, Hiibn. Päältä ilman punan

keltaisia reunatäpliä. — Harvinainen; tavataan 

päämuodon joukossa eteläisimm. Suomessa. 

Toukka (Hfm. E. taul. 2, kuv. 23) on vihe
liäinen ja peitetty hienoilla, valkoisilla karvoilla. 
Selkäviiva tummanviheriä tai purpuranruskea ja 
kylkiviiva, joka alkaa toisessa nivelessä ja päät
tyy keskellä viimeistä, on leveä, purpuranpunai-
nen, keskeltä vaikeahko. Selkäviivan ja kylki-
viivan välillä on pohjaväri juovainen vaaleam
mista ja tummemmista vinoviivoista. Talvehtii 
pienenä. Elää Erodium cicutariumilla ja Gera-
nium silvaticumilla, — K o t e l o vihertävä; selkä
puoli tummempi ; siipitupet vaikeahkoja, 

6. L. Eumedon, Esp. (Chiron, Rott.). 

Ruskea sinisiipi. — Siipikuv. 2. (Hfm. Sch. 

taul. 5, kuv. 19). — cf, 9. Siivet päältä 

yksiväriset, ruskeat joko ilman tai punan-

keltaisilla reunatäplillä; alta ruskeanharmaat, 

silmätäplät sar. 2—5 kumpaisellakin siipiparilla 

asettuneet suoraan (tai melkein suoraan) viivaan; 

takasiipien viheriäkehnäinen tyvi joko ilman tai 

silmätäpläinen. Silmätäplät tällä lajilla ovat 

hyvin taipuvaiset katoamaan. — 27—32 mm. — 

Jokseenkin yleinen; pohjoisimm. Kuusamo ja 

Alkula. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Var. Fylgia, Spängb. Takasiipien ala

puolella puuttuu valkoinen viiru pitkin suonta 

5. Hyvin harvinainen päämuodon joukossa. 

Toukka, j oka elää Geranium silvaticumillm ja 
talvehtii hyvin pienenä, on yksivärisesti punan-
ruskea ja hienokarvainen. 

7. L. Donzelii, Boisd. Donzelin sinisiipi. 

— (Hmf. Sch. taul. 6, kuv. 5). — Siivet alta 

tuhkaharmaat pienillä toisinaan epäselvillä 

silmäpisteillä; punankeltaiset reunatäplät hyvin 

vaaleat ja epäselvät. — 27 — 28 mm. — Har

vinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa; pohjoisimm. 

tavattu Kajaanissa. Lentelee heinä—elokuussa. 

— 1 sukupolvi. 

cf. Siivet päältä vihertävän siniset, ulko

reuna leveä, musta; suonet ja etusiipien keski

täplä niinikään mustat. Rakkosuomut 0 , O G S — 

0,07 mm. pituiset ja 0,04 mm. levyiset ja niissä ko

konaista 17—19 rakkoriviä. Hiussuomuja ei ole. 

9- Siivet päältä tummanruskeat, tyveltään 

tuskin huomattavasti sinertävät. 

Toukka viheriäinen, peitetty hienoilla, valkoi
silla karvoilla; selkäviiva tummanviheriäinen kel-
lanvihreillä reunuksilla; kylkiviiva, joka alkaa 
toisesta ja loppuu keskelle viimeistä niveltä, kel
tainen; selkä- ja kylkiviivojen välissä on kussakin 
ruumiinnivelessä kaksi vaaleankeltaista vinoviivaa. 
Elää Geranium silvaticumilla. 

8. L. Icarus, Rott. Orakkoperho. — 

Taul. 6, kuv. 8. — Siivet alta harmaat — rus

keanharmaat, tyveltään viheriäkehnäiset; pää

muodolla on etusiivillä 2 (1 keskisarassa ja 1 

sar. 1 b), takasiivillä 3 — 4 silmätäplää keski

täplän sisäpuolella. — 22—33 mm. — Yleinen 

yli koko Suomen, ainakin 66 0 asti. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

cf (kuv. 8 c). Päältä kiiltävän taivaan

sininen jyrkällä, mutta kapealla, mustalla vii

valla siipien ulkoreunassa. Koirassuomut (katso 

kuv. e, siv. X) ovat 0,054 mm. pitkiä ja 0,026 

mm. leveitä ja varustetut 5—6 rakkorivillä. 

Hiussuomut lukuisia, 0,24—0,28 pitkiä ja 0,oos 

leveitä. 

9 (kuv. 8 d). Päältä hyvin vaihteleva vä

riltään, milloin ruskea enemmän tai vähemmän 

vahvasti sinikiiltoinen siipien tyvessä ja puna-

täpläinen pitkin ulkoreunoja, milloin taas mel

kein kokonaan sininen (= var. coerulea, Schilde; 

harvinainen päämuodon joukossa Etelä-Suomessa) 

leveällä, mustanruskealla ulkoreunalla etusii

vissä ja mustilla, sinikehyksisillä täplillä siipien 

ulkoreunassa. Näitten vaihtelevaisuuksien vä

lillä löytyy kaikenmoisia välimuotoja. 

Ab. Icarinus, Scriba. Etusiipien alapuoli 

ilman silmätäpliä keskitäplän sisäpuolella; taka

siivissä useimmiten ainoastaan yksi sellainen 

täplä. — Harvinainen. Päämuodon joukossa. 

Toukka (kuv. 8 a), joka elää useimmilla herne-
kasveilla, on viheriäinen, tummanviheriäisellä, 
tavallisesti vaaleareunaisella selkäviivalla sekä 
vaaleankeltaisella tai melkein valkoisella kylki
viivalla.— K o t e l o (kuv. 8 b) on 10 mm. pituinen, 
viheriäinen heikosti ruskeahkoilla siipitupilla; 
huokoset keltaiset. — Munat (kuv. a ja h siv. II) 
ovat viheriänvalkoiset verkkomaisesti asettuneilla, 
kiiltävillä, valkoisilla harjanteilla. 

9. L. Amanda, Schn. Hopeahohteinen 

sinisiipi. — Siipikuv. 3. (Hfm. taul. 5, kuv. 

20). — Siivet alta tuhkaharmaat, tyveltään sini-

viheriäiset; etusiivet ilman, takasiivissä 1—3 

silmätäplää keskitäplän sisäpuolella. — 31—36 

mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa ainakin 63 0 (Kuopio). Lentelee kesä 

— heinäkuussa. 

cf. Siivet päältä siniset, hopeahohteiset ja 

sisäänpäin epäselvästi rajoittuneella, mustalla 
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ulkoreunalla; suonet ulko-osissaan mustia. Rak-

kosuomut 0,045 mm. pituiset, 0,oi5 levyiset ja 

8—9 rakkoriviset. Hiussuomut lukuiset. 

$. Siivet päältä tummanruskeat, tyveltään 

ja keskeltä enemmän tai vähemmän sinikehnäi-

set; sininen väri on selvin takasiivillä ja sar. 

1 b—3 etusiivillä; pitkin takasiipien ulkoreu

naa on mustia, joskus sisäänpäin punanruskealla 

rajoittuneita täpliä. 

Toukka on berliiniläisen rehtori Gleismerin 
mukaan tummanviheriäinen; selkäjuova punan-
ruskea, valkeareunuksinen; jalkaviivat valkoiset; 
pää musta ja kiiltävä. Elää Vicia craecalla. 

10. L. Argiolus, L. Paatsama sinisiipi. 

— Taul. 6, kuv. 4. — Siivet alta sinertävän 

harmaan valkoiset, tyviltään hyvin vähän vihe-

riäkehnäiset; etusiivet ilman, takasiivissä 3 sil

mätäplää viirumaisen keskitäplän sisäpuolella; 

täplät etusiipien sisemmässä täplärivissä piden

tyneet, joten ne näyttävät leveiltä viiruilta; 

täplä sarassa 6 takasiipien sisemmässä täplä-

rivissä on hieman sisemmällä täplää sarassa 7. 

— 28—32 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa ainakin 63 0 asti. Lentelee 

touko—kesäkuussa. 

cf (kuv. 4 a). Siivet päältä punertavan 

vaaleansiniset kapeilla, jyrkästi rajoittuneilla, 

mustilla ulkoreunoilla, jotka etusiipien kärjissä 

hieman levenevät. Rakkosuomut 0,o?2 mm. pit

kät ja 0,05 mm. leveät sekä noin 13 rakko

riviset. Hiussuomuja ei ole. 

$. Siivet päältä siniset; etusiivillä leveä, 

musta ulkoreuna, joka siipikärjessä on yhtä 

leveä kuin puolet keskitäplän ja siipikärjen vä

listä; takasiivillä mustanko etureuna ja pieniä, 

mustia täpliä pitkin ulkoreunaa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kuv. 28) on vihe
riäinen tai joskus myös ruskea, tummalla selkä-
ja keltaisella kylkiviivalla; pää pieni, ruskea; elää 
paatsamalla (Bhammis frangilla). — Kote lo on 
ruskeahko, hieman läpikuultava ja talvehtii. — 
Munat ovat hyvin L. Icarusen munien näköisiä. 

11. L. Cyllarus, Bott. (Alexis, Pocla). 

Apila sinisiipi. — Taul. 6, kuv. 2. — Siivet 

alta vaaleanharmaat ilman reunatäpliä; etusiivet 

ilman, takasiivissä tavallisesti silmätäplä keski

täplän sisäpuolella; takasiiviltä puuttuu toisinaan 

kaikki silmätäplät. — 30—33 mm. — Harvi

nainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin 

löytöpaikka Kuopio. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf (kuv. 2 b). Siivet päältä punertavan 

taivaansiniset jokseenkin leveällä, mustalla ulko

reunalla. Rakkosuomut 0,os mm. pitkiä ja 0,045 

mm. leveitä sekä 9—10 rakkorivisiä. Hius

suomuja puuttuu. 

$. Siivet päältä mustanruskeat, tyveltään 

ja keskeltä tavallisesti sinertävät, mustalla kes-

kitäplällä. 

Toukka (kuv. 2 a) viheriäinen tummalla sel
käviivalla sekä tiheillä, tuminanviheiiäisillä vino-
viiruilla ruumiin kyljillä; pää ja rintajalat mustia; 
elää hernekasveilla. — Kote lo ruskeanharmaa. 

12. L. semiargus, Bott. Niitty sinisiipi. 

— (Hfm. Sch. taul. 6, kuv. 9). — Siivet alta 

tuhkaharmaat ilman täpliä ulkoreunoissa; etu

maiset ilman, takimaisissa tavallisesti yksi silmä

täplä keskitäplän sisäpuolella; silmätäplät sa

roissa 6 ja 7 takasiivissä ovat tavallisesti suo

rassa viivassa täplän kanssa sar. 3 tai 4, har

vemmin sen kanssa, joka on sarassa 5. — 29 

-—33 mm. — Yleinen yli suurimman osan alu

ettamme, pohjoisimmassa saatu Alkulassa ja 

Kantalahdella. — Lentelee heinäkuussa. 

cf. Siivet päältä siniset epäselvästi rajoite

tulla, mustalla ulkoreunalla ja tummilla suonilla. 

Rakkosuomut 0,054 mm. pitkiä, 0,03 mm. leveitä 

ja noin 8 rakkorivisiä. Hiussuomuja puuttuu. 

Q.. Siivet päältä mustanruskeat, yksiväriset, 

selvästi kiiltoiset. 

Toukka on tuntematon; elää luultavasti her
nekasveilla. 

13. L. minima, Fuessl. {Alsus, S. V.). 

Pikku sinisiipi. — Taul. 6, kuv. 3. — Siivet 

alta tuhkaharmaat ilman reunatäpliä etusiivillä 

ja ainoastaan joku harva takasiivillä; etusiipien 

silmätäplät asettuneet melkein suoraksi viivaksi, 

takasiipien katkaistuksi viivaksi, niin että täplät 

saroissa 6 ja 7 ovat suorassa viivassa täplän 

kanssa sar. 2. — 19—25 mm. — Saatu Ah

venanmaalla, Turun seudulla ja Käkisalmessa; 

harvinainen. Lentelee kesäkuussa, 

cf. Siivet päältä ruskeat harvalla, sinisellä 

hohteella. Rakkosuomut 0,054 mm. pitkiä, 0,04 

mm. leveitä ja noin 12 rakkoriviset. Hius

suomuja ei ole. 

$. Siivet päältä mustanruskeat, ilman si

nistä hohdetta. 

Toukka (Hfm. R. taul. 2, kuv. 29) on likalsen-
viheriäinen tummalla selkä- ja kylkiviivalla, ja 
talvehtii täyskasvaneena; sanotaan elävän masma-
lolla (Anthyllis vithieraria). — Kote lo on ruskean-
viheriäinen, karvainen, mustatäpläinen ja viiru i-
nen; se makaa maan päällä ilman silkki vyötä. 
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14. L. Arioil, L. Mustapilkkuinen sini

siipi. — Taul. 6, kuv. 1. — Siivet alta 

tuhkaharmaat, takasiivet tyveltään vahvasti vi-

heriäkehnäisiä ja 3—4 silmätäpläisiä keskitäplän 

sisäpuolella. — 36—39 mm. — Hyvin harvi

nainen ; tavattu ainoastaan Lohjalla ja Kiven

navalla Karjalassa. Lentelee kesäkuussa. 

cf. Siivet päältä helakansiniset korkeintaan 

1,5 mm. levyisellä, mustalla ulkoreunalla; etu

siivissä selvä, musta keskitäplä sekä tavallisesti 

mustia, pitkittäisiä täpliä sar. 2—6; takasiivissä 

pyöreitä, mustia täpliä ulkoreunassa. Rakko

suomut 0,oö mm. pituisia, 0,027 mm. levyisiä ja 

10—12 rakkorivisiä. Hiussuomuja ei ole. 

5>. Siivet päältä kuten cf, mutta vähintään 

2 mm. levyisellä, mustalla ulkoreunalla ja suu

remmilla, mustilla täplillä etusiipien keskellä; 

myös takasiivissä usein mustia täpliä sar. 3 — 6. 

Toukka, ainakin nuorena, punanruskea, musta
päinen; elää ajuruoholla (Thymus serpyllum) ja 
talvehtii. Perhonen lentelee tavallisesti toukan 
rehukasvin lähistöllä. 

L. Damon, Schiff. (taul. 6, kuv. 5), L. 

Corydoii, Poda (taul. 6, kuv. 6), L. Bellar-

gus, Esp. (taul. 6, kuv. 7) sekä L. Argiades, 

Pall. (taul. 6, kuv. 11) ovat Keski-Euroopan 

perhosia. 

III. Heim. Nymplialidae. 
Täpläperhosia. 

Nymphalideihin kuuluvat useimmat 

meikäläisistä suuremmista päiväperho

sista. Eturaajojen vaillinaisen kehityk

sen kautta kummallakin sukupuolella 

eroavat tähän kuuluvat perhoset muista 

heimoista. Vaikka naaraankin etujalat 

ovat hyvin surkastuneet ja siis kelpaa

mattomat liikuntaelimiksi, niin eroavat 

ne kuitenkin lähemmin tarkastettaessa 

koiraksen jaloista siinä, että ne ovat 

pitemmät ja vähemmän karvaiset. Toi

sinaan ovat ne myös selvästi niveliset, 

mutta kärjessä ei ole koskaan kynsiä. 

Silmät ovat puolipalleroisia. 
A. Siipisuonet eivät tyveltään paisuneita. — 

Toukat oraisia ja peränivel ehyt tai kaljuja, 

jol loin peränivelessä on kaksi liuskaa. — Kote

lon takaruumiissa j o k o useampia tai harvempia, 

selviä haarakkeita tai pieniä kyhmyjä. — 

Munissa on p} r s ty su orasti kulkevia, yläpääs-

sään korkeampia, säännöllisiä suonia tai ovat 

ne karkeasti verkkosuonisia rihmamaisilla 

haarakkeilla Alaheimo Nymplialinm. 

B. Yksi tai useampi suoni rakkomaisesti paisu

nut etusiiven tyvessä, — Toukilla on kaksi

jakoinen peränivel; tavallisesti hienokarvai-

sia. — Kote lo t ilman selviä haarakkeita tai 

kyhmyjä, — Munat hienosti verkkosuonisia 

tai melkein sileitä, harvemmin tasakorkeilla, 

P3rst}^suorasti kulkevilla suonilla. 

Alaheimo Satyrince. 

Alaheimo Nymphalinse. 
Täpläperhosia. 

Tämä alaheimo on lämpimämmissä 

maissa hyvin rikas lajeista, jotka pistävät 

silmiin komeilla väreillään ja rikkailla kir

jauksillaan. Meikäläiset lajit ovat tavalli

sesti päältä mustan ja punankeltaisen kir

javia. Niillä on reipas ja voimakas lento 

ja käyvät ahkerasti kukilla. — Takasiipien 

keskisarka on j o k o avonainen tai ainoas

taan hyvin hienon poikkisuonen sulkema. 

Naaraan etujalat ovat hyvin niveliset ja 

okaiset; niitten neljä ulommaisinta niveltä 

ovat hyvin lyhyet ja yhteensä lyhemmät 

kuin ensimmäinen nivel. 

P e r h o n e n . 

A. Tuntosarvet kärkiinsä päin vähitellen turvon

neita melkein liereällä ja epäselvästi rajoite

tulla nuijalla. 

1. Etusiipien keskisarka avonainen; huulirihmat 

myötäsuomuisia, ainoastaan alareunassa harva 

karvakampa . . . , 1. Apatura. 

2, Etusiipien keskisarka suljettu; huulirihmat 

harjaskarvaisia 2. Limenitis. 

B. Tuntosarvissa jyrkästi rajoitettu ja (kuivana) 

selvästi litteä nuija. 

1. Silmät karvaisia. Siipien ulkoreunassa joku tai 

muutamia suurempia hampaita tai haarakkeita. 

3. Vanessa. 

2. Silmät kaljuja. Siipien reunoissa ei koskaan 

suurempia hampaita; ehytlaitaisia tai tasaisesti 

matalahampaisia. 

* Takasiipien keskisarka hienon poikkisiionen 

sulkema. Siipien pohjaväri päältä punan

keltainen 4. Argynnis. 

** Takasiipien keskisarka avonainen. Siipien 

pohjaväri päältä enemmän punertava, kel

lanpunainen 5. Melitaea. 

T o u k k a . 

A. Ilman oraita; peränivel taaksepäin keilamai-

sesti pidentynyt, kärjeltään matalasti kaksi

jakoinen, päässä kaksi sarvimäistä haaraketta. 

Apatura. 
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B. Ruumis orainen: peränivel pyör is te t ty jä ehyt. 

a. Oraat erilaatuisia, korkeintaan yksi pari kus

sakin nivelessä Limenitis. 

/?. Oraat samanlaatuisia (paitse joskus ensinive-

lessä olevat), useampia kuin kaksi useim

missa nivelissä. 

1. Oraat kankeita, sarveisaineisia, päättyen 

selvästi pidentyneeseen kankeaan kärkeen, 

a. Ensimäisestä nivelestä puuttuu täysin 

kehittyneitä oraita. Nivelissä 4—11 tai 

ainakin 6—41 on useimmiten ora k e s k e l l ä 

selkää (selkäora) Vanessa, 

h. Ensimäisessä nivelessä kaksi oraa (sivu-

selkäoraat). Kaikki nivelet ilman selkä-

oraa Argynnis. 

2. Oraat pehmeitä, lihamaisia, tylppäpäisiä 

ilman erityistä kärkiokaa . . . . Melitcea. 

K o t e l o . 

A. Takaruumiin selkäpuoli vahvasti ja tasaisesti 

kupera ilman haarakkeita Apatura, 

B. Takaruumiin selkäpuolella useampia tai har

vempia haarakkeita tai pieniä kyhmyjä. 

a. Takaruumiin toisen nivelen selkäpuolella 

suuri syrjiltään litistynyt haarake, toiset ni

velet sileitä Limenitis. 

|3. Kaikkien tai useimpien takaruumiin nivelten 

selkäpuolella pari kyhmymäistä tai keila-

maista okaa; toisen nivelen keskusta ilman 

haaraketta. 

* Ko te lo tavallisesti kulmikas ja selkäpuolelta 

selän ia takaruumiin välissä selvästi kover-. . . 1 

tunut; pää on usein selvästi kaksihuippuinen. 

1. Peräkärki pitkäveteinen, l i t t e ä , kärkeensä 

kapeneva ja siinä tuskin sivuilta litistynyt. 

Vanessa. 

2. Peräkärki lyhempi, kärkeensä päin vah

vasti s y r j i l t ä ä n l i t i s t y n y t j a laajentu

nut Argynnis. 

** Ko te lo lyhyt ja pyöristetty ilman kulmia; 

pää pyöristetty ilman huippuja . Melitcea, 

M u n a . 

A. Munat vahvasti verkkosuoniset rihmamaisilla 

haarakkeilla niissä paikoissa, joissa harjanteet 

risteilevät toinen toisensa kanssa, tai itse har

janteissa Limenitis. 

B. Ainakin munien yläpäässä pystysuoria harjan

teita; aina ilman rihmamaisia haarakkeita. 

cr. Harjut kulkevat tyvestä kärkeen asti. 

* Munat lyhyesti lieriömäisiä tai soikeita; pyö

ristetty pää yhtä leveä tai hieman kapeampi 

kuin tyvi. 

1. Harjanteet koko matkan tasakorkeita. 

Apatura. 

2. Harjanteet ylöspäin melkoisesti korkeam
pia Vanessa, 

** Munat katkotusti keilamaisia; kärjet tyviä 

melkoisen kapeammat Argynnis. 

Suomen perhoset. 

/?. Kylkien alaosassa puuttuu kokonaan harjan

teita, jo ten nämät siis ovat selviä ainoastaan 

yläosassa Melitcea, 

1. Apatura, Fabr. 

Välkkyvät perhoset. 

Suuria perhosia, jo iden pohjaväri on 

mustanruskea, juovat ja täplät valkean tai 

kellanruskeat. Kummankin siipiparin ala

pinnalla ja takasiipien m y ö s yläpinnalla 

on sarassa 2 silmätäplä. Takasiivet ovat 

ulkoreunassa lyhyt- ja tasahampaisia; etu

siivet ovat ulkoreunassaan heikosti aalto-

laitaisia ja keskustassaan selvästi kovertu-

neita. — Toukat sukkulamaisia, viheliäisiä, 

keltapisteisiä, päältä kaljuja, sivuilta jalko

j en luona hienokarvaisia; kyljillä 6—7 

keltaista v ino viirua; talvehtivat. — Kote lo t 

viheliäisiä, syrjiltään litistyneitä, vahvasti 

kupevia selkäpuolelta; pää kaksihuippui

nen; ne kiinnitetään rehukasvin lehtiin. 

— 1 sukupolvi. 

1. A. Ilia, Schiff. Välkkyväperho. :— 

Taul. 8, kuv. 2 a, 2 b. — Etusiipien ulkoreuna 

muodostaa suonen 6 kohdalla tylpän kulman, 

niiden keskisarassa on kaksi paria mustia täp

liä, sitäpaitse on niissä 10 valkoista täplää, 

joista 2 on lähellä siipikärkeä, 5 muodostaa 

katkonaisen, vinosti kulkevan juovan keskisaran 

ulkopuolella ja 3 on poikkirivissä saroissa 1 a 

— 2 ; siivet alta tuskin ruskeatäpläisiä. — 59 

— 64 mm. — Päämuoto, jolla on mustahkoilla 

siivillä valkoisia kirjauksia, ei ole vielä tavattu 

alueellamme. Lentää kesä—heinäkuussa. 

cf. Siipien päällä vahva sininen välke. 

Siivet ilman sinistä välkettä. 

Var. Clytie, Schiff. (kuv. 3). Päämuodon 

valkoiset kirjaukset ovat tällä multakeltaiset ja 

lähellä ulkoreunaa kulkee ruskeankeltainen 

juova, cf:11a on punansininen välke. — Tavattu 

Aunuksessa, lähellä Petroskoita. 

Toukka (kuv. 2 a) likaisen viheriäinen, kelta-
pilkkuinen; peräkärki punertava, vatsa ja jalat 
sinertävän viheliäiset; lepotilassa on se sarvineen 
sangen suuressa määrässä etanan näköinen; elää 
haavalla (Populus tremula). — Kote lo (kuv. 2 b) 
on vaaleanviheriäinen ja selkäpuolelta niin pyö
ristetty, ettei siihen muodostu minkäänlaista 
kyhmyä. 

A. Iris, L. (taul. 8, kuv. 2 c, cf) on ta

vattu Keski-Euroopassa, Tanskassa asti; Cha-

raxes JasiUS, L. (taul. 8, kuv. 4) on ainoa 

eurooppalainen laji Charaxes suvusta ja tava

taan ainoastaan siellä, missä toukan rehukasvi, 

mansikkapuu (Arbutus unedo), kasvaa villinä. 

3 
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2. Limenitis, Fabr. 
(Nymphalis, Latr.). 

Haapaperhoset. 

Suuria muotoja, päältä mustia tai mus
tanruskeita valkeilla kirjauksilla, alta sitä-
paitse ruostekeltaisilla tai ruostepunaisilla 
täplillä ja juovilla. Etusiivissä melkein 
eliyt, takasiivissä matalahampainen ulko
reuna. — Toukkien selkäpuolella on kaksi 
pitkittäin kulkevaa orariviä, jo tka ovat 
hyv in vaihtelevia suuruudelleen ja muo
dolleen eri nivelissä; talvehtivat pieninä. 
— Kote lon päässä kaksi, tavallisesti hyv in 
lyhyttä huippua. — Munat ovat kauneim
pia perhosmunia ja näyttävät piikkiensä 
kautta melkein pieniltä merisiileiltä. — 1 
sukupolvi. — Perhoset lentelevät, kuten 
Apatura, usein korkealla puitten latvoissa, 
mutta laskeutuvat alas myös kosteille pai
koille sekä ulostusläjille. 

1. L. populi, L. Haapaperho. — Taul. 

8, kuv. lt — Etusiivissä täplä keskisarassa, 

7—8 täplän muodostama epäsäännöllinen poikki

juova saroissa 1 a—6 ja 9 —11, sekä 3—4 

täplää lähellä siipikärkeä saroissa 5—8, kaikki 

valkoisia; takasiipien keskustassa 7 täplän (sar. 

1 c — 7) muodostama valkoinen poikkijuovasekä 

rivi punankeltaisia, mustareunaisia viiruja sen 

ulkopuolella. Siivet alta tyveltään ja pitkin 

ulkoreunoja sinertävän viheriäisenharmaita, kes

kisaran sisässä ja sen ympärillä sekä valkoisen 

poikkijuovan ulkopuolella punankeltaisia, musta

täpläisiä; sisempi osa sar. 1 b ja 2 etusiivissä 

puhtaasti musta. Silmät kaljuja, — 72—90 

mm. — Harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa; 

pohjoisimmat löytöpaikat ovat Messukylä ja 

Kirjavalahti. Lentelee heinäkuussa. 

cf. (1 d). Tuntuvasti pienempi, noin 72 

mm., päältä puhtaamman mustanruskea; etusiipien 

valkoiset täplät pienempiä, takasiipien poikkijuova 

kapea, 2—5 mm. leveä. 

cf (kuv. 1 c). Suurempi, noin 78 mm, päältä 

viheriänmusta vaaleten ulkoreunoihin päin; etu

siipien valkoiset täplät suurempia, takasiipien 

poikkijuova 8—10 mm. leveä. 

Var. cf- tremulse, Esp. Siipien yläpin

nalla ei ole muita valkoisia täpliä kuin pienet 

täplät siipien kärjissä. Ei ole vielä tavattu 

meillä, mutta löytynee niinkuin muuallakin hy

vin harvinaisena päämuodon seassa, varsinkin 

koska sitä on löydetty Pietarin seudussa. 

Toukka (kuv. 1 a), joka elää haavalla, on vi
heriäinen ruskeilla kirjauksilla viidennessä ja 

seitsemännessä nivelessä, jo tka samoin kuin myös 
kolmas, ovat selkäpuolelta kamaramaisesti turvon
neita. Toisessa nivelessä on pari ruskeata, pieni-
haaraista oraa. Sen lisäksi on nivelissä 3, 5, 7, 
10, 11, 12 kussakin pari aivan pientä, käsnämäistä 
ja pikkuokaista kyhmyä. K o k o ruumis karkea 
pienistä kyhmyistä. Toukka asustaa ensiaikoina 
lehden keskisuonella ja jyrsii lehtilapaa molem
min puolin suonta kärjestä tyveen päin; talveh-
tiakseen jyrsii se lehteä pitkin pituutta, käärii sen 
kokoon torveksi, jossa se makaa niin että taka
puoli on näkyvissä. Harjaantunut silmä saattaa 
huomata päiväpaisteessa helposti toukan ylhäällä 
puussa. — Kote lo (kuv. 1 b) on kellertävä rus
keilla tuntosarvi-, raaja- ja siipitupilla sekä kir
jailtu suuremmilla ja pienemmillä, mustilla täp
lillä takaruumiissa. 

L. Sibylla, L. (taul. 9, kuv. 2) löytyy 

Keski-Euroopassa Tanskaan asti; Neptis Lu-

cilla, Fabr. (taul. 9, kuv. 1) Etelä-Saksassa. 

3. Vanessa, Fabr. 

Nokkosperhoset . 

Tähän sukuun kuuluvat meidän kau
neimmat ja rikkaimmin kirjaillut nympha-
lidimme. Karvaisten silmiensä ja enemmän 
tai vähemmän kulmikkaitten siipiensä kautta 
eroavat ne helposti muista meikäläisistä su
vuista. Tänne kuuluvat lajit ovat osittain 
keskenään hyv in erilaisia, jo ten ne voidaan 
jakaa useampaan alasukuun. Kaikilla on 
voimakas ja nopea lento ja käyvät usein 
kukilla, varsinkin mykcrökukkasil la. Eri 
sukupuolet ovat täydellisesti toistensa nä
köisiä sekä värilleen että ko 'ol leen, jo ten 
ne voidaan eroittaa toisistaan ainoastaan 
etujalkojen (katso siv. 16) sekä viimeisen 
takaruumiin nivelen rakenteesta. — Munat 
ovat viheriäisiä. — Toukkien oraat ovat 
4—11 nivelessä tavallisesti järjestyneet 
7: ään pitkittäin kulkevaan riviin, yksi pit
kin selkäpuolen keskustaa (selkäoraat), yksi 
kummallakin puolen selkää (sivuselkäoraat), 
yksi kummallakin ruumiin kyljellä (ylem
mät sivuoraat) sekä yksi heti huokosten 
alapuolella (alemmat sivuoraat); ensimäi-
sessä nivelessä ei ole koskaan oraita. — 
Kotelossa on vahva, syrjiltään litistynyt 
haarake keskiselässä sekä kaksi terävää, 
keilamaista haaraketta kunkin takaruumiin 
nivelen selkäpuolella. Kaikki meikäläiset 
lajit talvehtivat perhosena. — 1 sukupolvi, 
paitse urticce, jol la on 2 sukupolvea. 

P e r h o n e n . 

A. Etusiivissä lähtee kaksi suonta (10 ja 11) kes

kisaran etureunasta; alapuoli ilman hienoja, 

valkoisia poikkiviiruja keskisarassa. Takasii

pien ulkoreunassa suurehko hammas suonen 

4 kohdalla; takasiivet ilman silmätäpliä ulko

reunassa. 
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or. Etusiipien takareunan ulko-osa vahvasti 

kovertunut. — Alasuku Polygonia, Hiibn. 

1. V. C albumi. 

/?. Etusiipien takareuna suora. — Alasuku 

Vanessa. 
1. Siivet päältä ilman silmätäpliä. 

a. Ainakin takasiipien ulkoreunan sisäpuo

lella rivi sinisiä täpliä. 

f Siivet päältä punankeltaisia, mustatäp

läisiä tummalla ulkoreunalla. Etusiipien 

etureunassa kolme suurta, mustaa täplää 

(sisin niistä ei ulotu etureunaan asti) 

sekä tavallisesti yksi pienempi kummas

sakin sarassa 2 ja 3. 

A Takasiivet tyvestä keskustan ulkopuo

lelle asti mustia; etusiipien sarassa 1 b 

ainoastaan yksi musta täplä, joka sulaa 

yhteen tummaan takareunaan. 

2. V. urticce. 

A A Takasiivet tyvessaan punanruskeita 

mustalla täplällä etureunassa; etusii

pien sarassa 1 b kaksi mustaa täplää, 

joista ei kumpikaan ulotu takareunaan. 

Etusiipien kärjessä helakan valkea 

täplä 3. V. xanthomelas. 

ff Siivet päältä mustanruskeat noin 4 

mm. levyisellä, valkeankeltaisella ulko

reunalla sekä kahdella samanvärisellä 

etureunantäplällä 4. V. Antiopa. 

b. Siipien ulkoreunoissa ei sinisiä täpliä; 

takasiipien etureunassa suuri, lumivalkea 

täplä 5. V. L album. 

2. Punan ruskeissa siivissä yksivärinen, prons-

sinharmaa ulkoreuna sekä hyvin suuri 

silmätäplä lähellä siipikärkeä. 

6. V. Io. 

B. Takasiipien ulkoreuna tasainen, ilman ham

masta suonen 4 kohdalla. Takasiipien päällä 

sinertävä viira takanurkassa, alla silmätäpliä 

ulkoreunan sisäpuolella. Etusiipien mustassa 

kärjessä seuraavat lumivalkoiset täplät: iso 

täplä keskisaran ulkopuolella ja 4—5 pienem

pää saroissa (3), 4—8. — Alasuku Pyrameis, 

Hiibn. 

cc. Mustissa takasiivissä leveä, punainen, 4 mus

tan pilkun koristama ulkoreuna. 

7. V. Atalanta. 

§. Tiilinpunaisissa takasiivissä mustia kirjauksia. 

8. V. cardui. 

T o u k k a . 

A. Päässä kaksi pystyssä seisovaa oraa. 

or. 6 ensimäistä niveltä selkäpuolelta punan

keltaisia, muut valkoisia V C album. 

/?. Kaikki nivelet samanvärisiä. 

V. L album. 

B. Päässä harjaksia ja pieniä kyhmyjä, vaan ei 

oraita. 

or. Oraissa on" useita vahvoja sekä ainakin ty

veltään paksuja ja kankeita haaroja. Vatsa-

jalat eivät ole punaisia. Nivelissä 4—11 on 

selkäora. Nivelissä 2 ja 3 on kummassakin 4 

oraa. 

* Ensimäisessä ruumiin nivelessä poikkirivi 

6—8 yksinkertaisesta haarakkeesta. Oraitten 

haarat tyveltään paksuja, sitten yhfäkkiä 

harjasmaisia V. Atalanta. 

** Ensimäisessä ruumiin nivelessä harjaksia, 

mutta ei haarakkeita. Oraitten haarat ka

penevat vähitellen kärkeensä. 

1. Päässä harjaksia, mutta ei pikkukyhmyjä. 

V. cardui. 

2. Päässä harjaksia ja pikkukyhmyjä. 

f Oraat mustia V. xanthomelas. 

ff Oraat viheäriänkeltaisia. V. urticce. 

/?. Oraat pitkiä ja melkein haarattomia tai aino

astaan harjasmaisilla haaroilla. Vatsajalat 

ruostepunaiset. 

* Nivelissä 7—11 selkäoraita. 4 oraa kummas

sakin nivelessä 2 ja 3. Toukka musta; kun

kin 3—10 nivelen selkäpuolella kolmikul-

mainen, punainen täplä . . . V Antiopa. 

** Selkäoraita ei ole. Kummassakin nivelessä 

2 ja 3 ainoastaan 2 oraa. Ruumis musta, 

valkeapilkkuinen V. Io. 

K o t e l o . * ) 

A. Päässä 2, ainakin 1 mm. pituista, terävää haa

raketta. 

or. Pään haarakkeet melkein tasapaksuja ja yh

densuuntaisia, kärjessään vinosti poikkipäisiä. 

V. C album. 

|3. Pään haarakkeet keilamaisia, ulospäisiä. 

* Siipituppien takaosassa, kolmannen taka

ruumiin nivelen edessä, k y h m y tai pieni oka. 

Neljännen takaruumiin nivelen oat suurem

mat muita V. Antiopa. 

** Siipituppien takaosa ilman okaa. Neljännen 

takaruumiin nivelen oat tuskin muita suu

remmat. 

1. Takaruumiin oat jokseenkin lyhye t ja 

hieman tylpät, melkein toistensa näköiset; 

kote lo 20—21 mm. pitkä . . . . V . urticce. 

2. Takaruumiin takimaiset oat pitkiä ja hy

vin teräviä, kaksi ensimäistä (toisessa ni

velessä) hyvin pienet ; kote lo noin 25 mm. 

pitkä V. Io. 

B. Pään kaksi haaraketta hyvin lyhye t ja tylpät, 

or. Kahdeksannessa takaruumiin nivelessä on 

kummallakin puolen selkää pari pientä okaa. 

V. Atalanta. 

/?. Kahdeksas takaruumiin nivel sileä. 

V. cardui. 

1. V. C album, L. Liuskainen nokkos-

perho. — Taul. 10, kuv. 2. — cf, Siivet 

*) V. xanthomelasen ja V. L albumin kote

loista katso lajiselityksiä. 
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ulkoreunoissaan epäsäännöllisesti vahvasti ham-

paisia, joista pisimmät hampaat ovat suonien 2 

ja 6 kohdalla etusiivillä sekä 1 b ja 7 kohdalla 

takasiivillä; siivet päältä punankeltaiset, musta

täpläiset, alta harmaan, vihreähkön ja ruskean 

kirjavat; takasiipien keskisaran suussa c-muotoi-

nen, valkoinen viiru. — 44—50 mm. — Ylei

nen Etelä- ja Keski-Suomessa; pohjoisin löytö

paikka Kokkola (64 °). Lentelee heinä—syys

kuussa sekä touko—kesäkuussa. 

Toukka (kuv. 2 a), jonka kyljet ovat mustan 
ja punaisen kirjavat, elää viinimarjapensailla, nok
kosilla y. m. — Kote lo (kuv. 2 b) on noin 20—22 
mm. pitkä, vaihtelevaa väriä, punanharmaa, kel
lanruskea tai viheriälle vivahtava, usein koristettu 
kolmella hopeatäpläparilla. 

2. V. urtica>, L. Tavallinen nokkosperho. 

— Taul. 11 5 kuv. 4. — o", $. Etusiipien 

pohjaväri mustien etureunatäplien välissä vaale

ampi, kellertävä tai valkoisen keltainen. Etu

siivet alta samanväriset kuin päältäkin, vaikka 

vaaleammat sekä ilman mustia täpliä saroissa 

2 ja 3; takasiipien mustalla alapinnalla rus

keahko, kirjava poikkijuova keskustan ulko

puolella. — 40—47 mm. — Hyvin yleinen 

kaikkialla. Eteläisissä maakunnissa on sillä 2 

sukupolvea, vuodessa. Lentelee sentähden ke

väällä, kesällä ja syksyllä, vieläpä lämpöisinä, 

auringonpaisteisina talvipäivinäkin. 

Toukka (Hfm. R. taul. 3, kuv. 2), joka elää 
nokkosilla, on alta viheriänkeltainen, päältä joskus 
aivan musta; selkäjuova keltainen, hienon mustan 
pitkittäisjuovan jakama; selkäpuolella kylkiä kul
kee leveämpi musta juova . — Kote lo vaihtelee 
väriltään mustanharmaasta viheriänkeltaiseen, ja 
on kultahohtoinen. Tämän lajin (kuten useim
pien muitten päiväperhosten) kotelosta saadaan 
usein sadottain pieniä, viheriähohteisia loisampi-
aisia, jo tka useimmiten kuuluvat Linnen 'Ptero-
tnalus puparuni-lajiin. 

3. V. xanthomelas, Esp. Mustanpunai-

nen nokkosperho. — Taul. 10, kuv. 1. — O n 

V. urticcen näköinen, mutta eroaa siinä, että 

sillä on sisin etureunan mustista täplistä jakau

tunut kahdeksi pyöreäksi täpläksi. Etusiipien 

sarassa 2 b kaksi mustaa täplää. — 60—68 

mm. — Hyvin harvinainen; saatu ainoastaan 

kaksi kertaa Suomessa, nim. Mäntsälässä (I. 

L i n d r o t h ) ja Vihdissä, Ojakkalankylässä (Lauri 

For s se l l ) . Lentelee heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 6, kuv. 12) on musta 
valkeilla pituusviivoilla; pää ja rintajalat mustia; 
elää paju-lajeilla. — K o t e l o on punertavanruskea, 
ilman metallinkiiltoisia täpliä, 

V. Polychloros, L. (taul. 11, kuv. 5) eroaa 

edellisestä siinä, että sisin etusiipien etureunan 

täplistä ei ole kahtia jakautunut. — Hyvin ylei

nen Keski-Euroopassa; Ruotsissa harvinaisena 

tavattu Tukholmassa asti, mutta ei vielä Suo

messa. 

4. V. Antiopa, L. Suruperhonen. — 

Taul. 11, kuv. 2. — cf, $. Siivet alta mustia, 

hienokirjaisia; ulkoreunat päältä keltaisia tai 

valkeankeltaisia, alta melkein valkoisia; taka

siipien alla keskisarassa pieni keltainen pilkku. 

— 63—72 mm. — Yleinen yli koko alueen. 

Lentelee elo—syyskuussa ja touko—kesäkuussa. 

Toukka (kuv. 2 a) elää suurissa joukoin koi
vulla, haavalla, pajulla y. m. ; on väriltään musta, 
ripoitettu pienillä pisteillä; seljassa 3—10 niv. 
kussakin ruostepunainen, mustan keskiviivan ja
kama täplä; pää musta; vatsajalat ruostevärisiä. 
— Kote lo (kuv. 2 b ) ruskea tai harmaa; päässä 
kaksi terävää huippua ja pienempiä huippuja 
useassa rivissä pitkin selkää, 

5. V. L album, Esp. (V album, S. V.). 
Valkeatäpläinen nokkosperho. — (Hfm. Sch. 

taul. 8, kuv. 3). —On V. urticcen näköinen, mutta 

eroaa siinä, että sillä on etusiivillä saroissa 1 b — 

5, sekä takasiipien ulkoreunan sisäpuolella vaa

leita varjotäpliä. Takasiipien päällä etureunassa 

suuri lumivalkea täplä; alla valkoinen L- tai V-

muotoinen viiru siiven keskustassa. — 55—60 

mm. — Hyvin harvinainen; tavattu tähän asti 

ainoastaan yhden kerran Suomessa ja koko 

Skandinaaviassa, nim. Kuopiossa(63°)(J.E. A r o ) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 3, kuv. 8), joka elää 
pajulla, tyrnipensaalla ; • (Hippopliae rhamnoides), 
on mustanruskea; selkäpuolella kulkee leveä, kel
tainen, ruskean keskiviivan kalitiajakama juova ; 
kylkiviivat keltaisia; oraat kellertäviä, musta-
kärkisiä, istuvat ruskeilla käsnillä; huokoset pu
nankeltaisia; vatsa ruosteruskea; kulmikkaassa, 
ruskeassa päässä kellertäviä pisteitä ja kaksi piik-
kitnäistä oraa. — Kote lo vaalean tai tumman 
ruskeanharmaa 4:llä suurella hopeatäplällä. 

6. V. Io, L. Neitonen. — Taul. 11, kuv. 

3. — cf> -$• Etusiipien Suurissa silmätäplissä 

on punanruskea silmäterä, jota sisäpuolella ra

joittaa vaaleankeltainen, ulkopuolella sininen 

kehys; sinisessä kehyksessä on 3 ja sen ala

puolella 2 sinivalkeata pilkkua; sisäpuolelta 

rajoittaa silmätäplän suuri musta etureunan-

täplä; takasiipien silmätäplässä on hyvin suuri, 

musta, sinikehnäinen silmäterä, jota ympäröi 

pronssinkeltainen kehys. Alta ovat siivet rus

keanmustat, hienokirjaiset. — 52—62 mm. — 

Harvinainen; eteläisimmässä Suomessa. Lentelee 

heinä—syyskuussa sekä toukokuussa. 

Toukka (kuv. 3 a) elää joukottain nokkosilla 
ja humalalla; on väriltään musta, y l t ' yleensä val-
keapisteinen; vatsajalat punertavan harmaat; oraat 
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ja pää mustia. — K o t e l o (kuv. 3 b) on tavallisesti 
vaalea sekä enemmän tai vähemmän metalli-
hohteinen; kuitenkin vo i se m y ö s olla, kuten 
muissakin lajeissa, tumma tai harmahtava. 

7. V. Atalanta, L. Amiraali. — Taul. 11, 

kuv. 1. — cf» $. Etusiipien päällä punainen 

poikkijuova, joka ulottuu etureunasta keskisaran 

läpi lähelle takanurkkaa. Etusiivet alta melkein 

samallaiset kuin päältäkin, vaikka vaaleampi-

kärkiset ja siniviiruiset keskisaran ulkopuolella. 

Takasiivet alta mustan, ruskean ja sinisen sekä 

hieman valkean kirjavia; silmätäplät tummia ja 

epäselviä. — 55—62 mm. — Harvinainen; 

Etelä-Suomessa; pohjoisimmassa tavattu Ylä-

neellä (61 °). Lentelee kesäkuussa. 

Toukka (Hfm. K. taul. 3, kuv. 12) on väriltään 
hyvin vaihte leva; tavallisesti ruskeanharmaa tai 
mustanharmaa, valkeapilkkuinen. Pitkin kylkiä 
on rivi suuria, valkoisia täpliä vatsajalkojen ylä
puolella. Se elää yksinäisenä yhteenkudottujen 
nokkoslehtien välissä, — K o t e l o on ruskea tai 
harmaa; selkäpuolella on kullankiiltäviä täpliä, 

8. V. cardui, L. Ohdakeperho.—Taul. 10, 

kuv. 3. — cf, Etusiivet tyveltään viheriän-

harmaat; tiilinpunaisella keskustalla 3 mustaa 

täplää poikkirivissä; kärjet mustat ja keltaisen-

valkean kirjavat; saroissa 2—5 ( — 6) on 4 — 5 

selvää silmätäplää; niiden suonet vaaleat. — 

55—60 mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä-

ja Keski-Suomessa; pohjoisimm. löydetty Kok

kolassa. Tämä laji on merkillinen siitä, että 

sillä on kaikista päiväperhosista suurin levene

minen, sillä sitä löytyy kaikissa muissa maa

pallon osissa paitsi Etelä-Amerikassa. Lentelee 

touko—kesäkuussa. 

Toukka (Hfm. K, taul, 3, kuv. 13), joka elää 
ohdakkeilla (Cirsium), nokkosilla y. m., on eri 
olosuhteissa niin vaihteleva väriltään, ettei vo i 
tehdä minkäänlaista selitystä ottamatta suunnat
toman määrän muotoja. Pohjaväriltään vaihtelee 
se harmaasta ja ruskeasta punansiniseen ja vihe-
riäiseen sekä siniharmaaseen. — K o t e l o on taval
lisesti ruskeahko useammalla tai harvemmalla 
metallihohteisella täplällä, 

V. Levana, L., jonka syksymuoto ( — 

Prorsa, L. taul. 10, kuv. 4) eroaa niin pal

jon kevätmuodosta, että niitä pidettiin hyvän 

aikaa eri lajeina, kunnes toukkia kasvattamalla 

saatiin selville, että ne olivatkin samaa lajia. 

On tavattu Inkerissä. 

4. Argynnis, Fabr. 

H opeatäpläperhoset. 

Tähän sukuun kuuluvat lajit ovat, lu
kuunottamatta kokoa ja siipimuotoa, niin 

toistensa näköisiä siipiensä yläpinnalta, 
että. tässä lienee tarpeeksi, j o s antaa yhden, 
kaikille lajeille yhteisen sel i tyksen; m y ö s 
etusiipien alapinta on melkein samannä
köinen kaikilla lajeilla. Lajien eroittami-
seksi toisistaan täytyy siis turvautua taka
siipien alapintaan, jossa onkin suuria eroa
vaisuuksia sekä useimmiten useampia tai 
harvempia hopeahohteisia täpliä, joista suku 
onkin saanut nimensä, — Siivet ovat päältä 
punankeltaisia (enemmän tai vähemmän) 
musta- tai tummanviheriätyvisiä sekä varus
tetut mustilla viiruilla ja täplillä, jo tka 
tavallisesti ovat asettuneet seuraavasti: 
kolme poikkivi irua keskisarassa; yksi vii-
ruinainen keskitäplä; mutkainen poikki
juova , j onka muodostaa 6 täplää tai viirua 
(saroissa 1 b—6) , j oka kulkee siiven kes
kustan y l i ; 6—7 pyöreätä täplää, samaten 
saroissa 1 b—6, mutta siiven keskustan 
ulkopuolella sekä melkein suorassa rivissä; 
7—8 tavallisesti kaalimaista tai kolmikul-
maista täplää tumman ulkoreunan lähellä 
sekä usein yhtyneinä siihen (= kaaririvi). 
Takasiipien alla v o i eroittaa: 1. t y v i t ä p 
l ä t , neljä, vaaleata täplää siipity vessa sa
roissa l e , 7 , 8 ja keskisarassa (= a kuv. 
1—5); 2 . s i s e m p i k e s k i j u o v a , j o k a 
kulkee siiven yli lähinnä tyvitäpliä ja j o k a 
on muodostunut 5—6 täplästä, joista kes
kisarassa oleva on suurin (= b kuv. 1—5); 
3 . k e s k i j u o v a (= c kuv. 1—5), j o k a 
on muodostunut 10 täplästä, yks i jokai
sessa sarassa 1 a—c, 2—7 sekä yksi kes
kisaran kärjessä; 4 . u l o m p i k e s k i j u o v a 
(= d kuv. 1—5), j oka ottaa koko ulom
maisen osan siivestä ja jossa on poikki-
rivi pilkkuja ( = : „silmätäplät") saroissa 
1 c—6 sekä vaalea, epäselvästi rajoittu
nut ja usein epätäydellinen poikkivi iva 
( v a l o j u o m u 1 kuv. 1—5), j o k a kulkee 
siiven poikki keskijuovan ja silmätäplien 
välitse; sekä 5. u l k o r e u n a n t ä p l ä t , joi ta 
on 7, yksi kussakin saroista 1 c—7, ja 
joi ta sisäänpäin rajoittavat tummat, kol-
mikulmaiset, kulmikkaat tai kaarimaiset 
täplät ( k a a r i t ä p l ä t ) . — Useimmista la
jeista tunnetaan tummia poikkeuksia, jo issa 
mustat kirjaukset ovat hyv in suuria, vie
läpä yhtäjaksoisiakin, jo t en keltaisesta 
pohjaväristä on näkyvissä hyv in vähän tai 
ei ensinkään. — Toukissa on 6 riviä oraita 
nivelissä 4—12 sekä ainakin 2 sivuselkä-
oraa ensimäisessä nivelessä; ne elävät ta
vallisesti orvokki- ja ruusukasvien he imoon 
kuuluvilla kasveilla. — Kote lo t ovat selkä
puoleltaan vahvasti kovertuneita, varustetut 
kyhmypari l la myöskin etuselässä, sekä usein 
metallitäpläisiä, — 1, harvoin 2 sukupolvea. 
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P e r h o n e n . 
A. Re ide t alta kaljuja. Suuria lajeja; säännön 

mukaan ei alle 48 mm. Koirailla on koiras

suomuja 2 tai useammassa suonista 1—4 etu

siivillä. Etusiivissä lähtee 2 toisistaan erillään 

olevaa suonta (10 ja 11) keskisaran etureunasta. 

or. Takasiivet alta keskijuovan ja ulkoreunan 

kaaritäplien välissä ei yksivärisiä, vaan koris

tetut 4—5 silmätäplän muodostamalla poikki-

rivillä, joka kulkee sar. 2—0. 

* Takasiivet alta viheliäisiä ja koristetut enem

män tai vähemmän mutkikkailla, hopeahoh

toisilla poikkijuovilla 1. A. Paphia. 

** Takasiivet alta ainoastaan sisäreunan puo

lelta tummanviheriäisiä, muu osa sitävastoin 

keltainen tai punanruskea; silmätäplät pie

niä, punanruskeakehyksisiä 

1. Etusiipien ulkoreunan keskiosa selvästi, 

mutta heikosti kovertunut. Silmätäplä 

puuttuu 4:ssä sarassa . . . . 2. A. Adippa. 

2. Etusiipien ulkoreuna suora, ei kovertunut. 

Sarassa 4 on silmätäplä, vaikka pienempi 

kuin muut 3. A. Niobe. 

/?. Takasiivet alta keskijuovan ja ulkoreunan 

kaaritäplien välillä yksivärisiä, ilman silmä

täpliä 4. A. Aglaia. 

B. Re ide t (ainakin keskiraajojen) alta karvaisia. 

Pienempiä lajeja, ei suurempia kuin 46 mm. 

Koiraat ilman koirassuomuja. 

or. Etusiipien suonet 10 ja 11 lähtevät erillään 

toisistaan keskisaran etureunasta. 

* Etusiipien ulkoreunan keskiosa selvästi ko

vertunut. Takasiipien alapuolella hyv in suu

ria, jyrkästi rajoittuneita hopeatäpliä sekä 

6—7 silmätäplää kaarevassa rivissä ulko

reunan hopeatäplien sisäpuolella. 

5. A. Lathonia. 

** Etusiipien ulkoreuna ulospäin kaartunut. 

Siivet alta ilman hopeatäpliä. Takasiipien 

sisäosa alta vaaleankeltainen ilman punan-

ruskeita täpliä 6. A. Ino. 

/?. Etusiivissä lähtee ainoastaan yksi (11) suoni 

keskisaran etureunasta. Etusiipien ulkoreuna 

selvästi kaareva. 

* Takasiivissä ulkoreunan sisäpuolella viiru-

maisia „kaaritäpliä", jo tka muodostavat yh-

täjaksoisen^sisäpuolella aivan tasaisen vi ivan; 

alapuolella ei ensinkään silmätäpliä tämän 

viivan ja ulkoreunan välissä. 

1. Takasiipien alapuolella keltainen keski

juova, sisempi keskijuova vaaleanruskea; 

u lompi keskijuova liekkinen. 

7. A. Thore. 

2. Takasiivet alta y l i keskustan tummanpunan-

ruskeat, valkealla, enemmän tai vähemmän 

keltakehnäisellä keskijuovalla 8. A. Frigga. 

** Takasiipien ulkoreunan sisäpuolella kolmi-

kulmaisia tai teräväkulmaisia kaaritäpliä, 

jo tka kääntävät kärkensä sisäänpäin ja 

ulospäin sulkevat sisäänsä kolmikulmaisia, 

vaaleita täpliä. 

1. Takasiipien alapuolella ulommaisen keski

juovan pilkut yksivärisiä, tummanruskeita 

j o k o ilman tai epäselvällä, vaalealla silmä

terällä; sekä tavallisesti keskisaran suussa 

epäselvä mustasuomuinen poikkisuoni. 

a. Takasiipien keskisaran suuri, punanruskea 

täplä on (siipien alapuolella) j o k o yksivä

rinen tai valkeatäpläinen (harvoin musta-

kehnäinen). 

f Keskisaran poikkisuoni, takasiipien ala

puolella on asettunut niin vinoon, että se 

jatkettuna yhtyis i melkein suonen 3 

kanssa, ei ainakaan koskaan voisi leikata 

suonta 2. 

A Takasiipien kärki melkein suorakulmai

nen; keskijuova (c kuv. 2) niitten ala

puolella saroissa 1 b—3 ulospäin mata

lasti kovertunut eikä rajoittunut rus

keanmustilla nuolitäplillä; valojuomu 

(1 kuv. 2) keskeltä leveästi katkennut 

ja näkyvä ainoastaan etu-ja sisäreunassa 

useimmiten hopeahohteisena täplänä. 

11. A. Palas. 

A A Takasiipien kärki pyöreäpäinen; keski

j uova (c kuv. 1) niitten alla kussakin 

saroista 1 b—3 syvästi kovertunut ja 

rajoittunut ruskeanmustilla kulmilla; 

valojuomu (1 kuv. 1) täydellinen, heti 

keskijuovan ulkopuolella ja suonen 4 

kohdalla yh tyen keskijuovaan. 

10. A. Fraija. 

*j*f Keskisaran poikkisuoni takasiivillä aset

tunut enemmän poikittain, jo ten se jat

kettuna heti leikkaisi suonta 3 sekä 

m y ö s suonta 2. 

A Keskijuova takasiipien alapuolella ka

peimmillaan sarassa 5; sen täplä sa

rassa 6 ulottuu paljon ulommaksi kuin 

täplä sarassa 5; valojuomu täydellinen 

ja on välittömästi pilkkurivin sisä

puolel la sekä punanruskean juovan 

kautta kaikkialla erillään keskijuo-

vasta 9. A. polaris. 

A A Keski juova takasiipien alapuolella 

kapeimmillaan sisäreunan luona sekä 

siellä sar. 1 c tavallisesti katkennut 

ja jakautunut kahdeksi eri täpläksi; 

sen täplä sar. 6 ulottuu tuskin pi

temmälle eteenpäin kuin täplä sar. 

5; valojuomu (1 kuv. 3) osittain epä

selvä ja hävinnyt eikä ole välit tö

mästi pilkkurivin sisäpuolella. 

12. A. Chariclea. 

b. Takasiipien keskisaran punanruskeassa 

keskitäplässä musta (toisinaan vaalea-

kehyksinen) piste, 

f Takasiipien poikkisuoni suora ja asettu-
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nut siten poikittain, että se on suorassa 

kulmassa suonta 5 vastaan ja kohtaa 

takimaisen keskisuonen aivan kolmannen 

suonen lähtökohdassa; jatkettuna leik

kaisi se melkein heti niinhyvin suonta 

2 kuin suonta 1 b:kin; ulkoreunan kaari-

täplät terävästi kolmikulmaisia ilman 

hopeatäpliä 13. A. Amathusia. 

ff Takasiipien poikkisuoni taipunut siten, 

että se tapaa takimaisen keskisuonen 

hieman ulkopuolella kolmannen suonen 

lähtökohtaa ja jatkettuna tuskin leik

kaisi suonta 2; ulkoreunan kaaritäplissä 

selviä hopeatäpliä. 

A Hopeatäplät takasiipien ulkoreunassa 

sisäänpäin tylpästi pyöris te tyt sekä 

rajoitetut paksuilla punanruskeilla kaa-

ritäplillä; valojuomu melkein koko 

matkan selvästi näkyvä, vaaleankeltai

nen ilman hopeahohdetta. 

14. A. Euphrosyne. 

A A Hopeatäplät takasiipien ulkoreunassa 

sisäänpäin jokseenkin teräväkärkisiä 

ja rajoitetut kapeilla, mustilla kul

milla; valojuomu (1 kuv. 4) keskeltä 

katkennut, sisä- ja etureunassa enem

män tai vähemmän hopeahohteinen. 

15. A. Selene. 

2. Takasiipien alapuolella jokaisessa iilom-

man keskijuovan täplässä selvä, valkoi

nen silmäterä; keskisaran poikkisuoni 

leveän musta, suora, mutta asettunut 

niin vinoon, ettei se jatkettuna leikkaisi 

suonta 2; keskisaran punanruskea täplä 

yksivärinen; valojuomu (1 kuv. 5) täy

dellinen ja aivan silmätäplien sisäpuolella. 

16. A. Aphirape. 

T o u k k a . *) 

A. Ensi nivelen sivuselkäoraat pi temmät kuin ruu

miin muut oraat ja ojennetut eteenpäin tunto

sarvien tapaisesti. 

or. Punanruskea — harmaanruskea. Kaksinkertai

nen, vaalea selkäviiva A. Paphia, 

(9. Mustahko ilman vaaleata selkäviivaa. 

* Oraat punankeltaisia, etummaiset mustakär-

kisiä; toisen ja kolmannen nivelen kylki-

oraat tyveltään valkoisia . . . A . Selene, 

** Oraat sitruunankeltaisia; ruumis puhtaasti 

musta A. Amathusia. 

P>. Ensi nivelen sivuselkäoraat ei pitemmät muita 

sivuselkäoraita. 

a. Selässä selvästi näkyvä, vaalea selkäviiva. 

* Nivelissä 4—11 kummallakin puolen huoko

sia veripunainen täplä . . . . A . Aglaia. 

** Ruumiin kyljet ilman punaisia täpliä. 

A. Niobe, Adippe ja Ino. 

') Sen mukaan kuin ne ovat tunnetut. 

/?. Selässä ei ensinkään tai epäselvä, vaalea 

selkäviiva. A. Euphrosyne, ja Lathonia (? A. 

Aphirape ja Palcs). 

K o t e l o . * ) 

A. Pää selvästi kaksihuippuinen. 

or. Toisen takaruumiin nivelen selkäkyhmyt 

monta kertaa pitemmät muitten nivelten 

selkäkyhmyjä A. Paphia. 

/?. Toisen takaruumiin nivelen selkäkyhmyt ei 

ensinkään tai ainoastaan hieman pi temmät 

kuin muitten nivelten selkäkyhmyt. 

A. Euphrostjne, A. Amathusia. 

B. Pää pyöristet ty ilman huippuja. 

a. Huokoset mustia. A. Lathonia ja Adippe. 

/?. Huokose t vaaleita A. Ino. 

1. A. Paphia, L. Keisarinviitta. — Taul. 

13, kuv. 6. — Takasiipien viheriäisessä alapin

nassa 4 etureunasta lähtevää, leveätä hopean-

hohteista poikkijuovaa, joista kaksi sisintä on 

lyhyttä ja neljäs ulottuu lähelle ulkoreunaa ja 

sulkee sisäänsä viheriäiset reunatäplät. — 60— 

65 mm. — Harvinainen; Laatokan ympäristöillä. 

Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Etusiivet suipompia, päältä pienemmillä, 

mustilla kirjauksilla; suonet l b — 4 sisäosissaan 

leveästi mustareunaisia ja peitetyt tupsusuomuilla, 

joita suonen 2 kohdalla suojaa leveät ja suuret 

peitesuomut; tupsusuomut suonella 2 hiushienoja, 

0,50 — 0,55 mm. pitkiä sekä varustetut hyvin 

hienolla, joka haaralle hajautuvalla tupsulla; 

tupsusuomut muilla suonilla noin 0,40 mm. pi

tuisia, tyveen päin hieman leveämpiä ja varustetut 

nuolenmuotoisella, syrjiltään harjaskarvaisella 

kärjellä; suonet 2 ja 3 lähtevät läheltä toinen 

toisiaan, paljon sisempää keskisaran keskustaa. 

Q (kuv. 6 c, d). Etusiivissä lyhyempi kärki 

ja suuremmat, mustat kirjaukset; suonet 1 b—4 

ilman mustia reunuksia ja ilman tupsusuomuja; 

suoni 2 lähtee läheltä keskisaran keskustaa ja 

suoni 3 hyvän joukon keskustan ulkopuolelta. 

Toukka (kuv. 6 a), joka elää orvokeilla (Viola), 
on sametinruskea; pitkin selkää kulkee kaksi kel
taista, kapean, mustan viivan eroittamaa juovaa. 
Toukka talvehtii pienenä. — K o t e l o (kuv. 6 b) on 
punanruskea ja tunnetaan erittäin takaruumiin 
toisen nivelen suurista kyhmyistä. — Munat ovat 
viheriänkeltaiset — vaikeahkot noin 20 suoniset. 

2. A. Adippe, L. Adippe-perho. — Taul. 

13, kuv. 3. 9. — Hyvin seuraavan lajin nä

köinen, mutta päältä vilkkaamman punanruskea 

ja tavallisesti hieman suurempi. Ne täplät sa

roissa 3—6, jotka kuuluvat takasiipien keski-

*) Sen mukaan kuin ne ovat tunnetut. 
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juovaan *), ovat yksivärisesti vaaleankeltaiset 

joko ilman tai epäselvästi hopeahohteiset. Koi

raan voi aina helposti eroittaa, mutta naaras 

on toisinaan hyvin Nioben näköinen. Päämuo

dolla on yli 20 hopeatäplää takasiipien alapuo

lella. — 53—60 mm. Jokseenkin yleinen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa aina 6 3 ° asti. Len

telee heinä—elokuussa. 

cf. Etusiipien suonet 2 ja 3 päältä keski

kohdallaan peitetyt mustilla tupsusuomuilla, jotka 

ovat noin 0,30 — 0,32 mm. pitkiä. Suoni 2 lähtee 

aivan läheltä siipityveä. 

Siivet päältä aivan tupsusuomuttomat. 

Suoni 2 lähtee keskisaran sisemmän kolmas

osan ulkopuolelta. 

Var. Cleodoxa, OcJis. Takasiipien alapuo

lella harvoja tai ei ollenkaan hopeahohteisia 

täpliä. — Harvinainen; päämuodon joukossa. 
Toukka (Hfm. E. taul. 2, kuv. 12) on punan

ruskea, ruskean- tai mustanharmaa; selkäviiva 
valkoinen tai kellertävä; kussakin nivelessä on 
selkäviivan kummallakin puolella musta täplä; 
oraat ruosteruskeat; vatsa ja jalat kellanharmaat; 
pää mustanruskea; elää Viola-laje\Ua ja talvehtii 
nuorena, — K o t e l o on mustanruskea; selkäkyhmyt 
kullanhohteiset. — Munat ovat vaaleankeltaiset 
tai ruusunpunaiset, varustetut 15 pitkittäisellä 
suonella. 

3. A. Niobe, L. Niobe-perho. — (Hfm. 

Sch. taul. 10, kuv. 6). — Täplät saroissa 3—6 

takasiipien keskijuovassa ovat keskustassaan 

enemmän tai vähemmän punanruskean kehnäiset 

tai joskus myös hieman hopeahohteiset. Pää

muodolla on noin 20 hopeatäplää. — 48 — 57 

mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suo

messa, ainakin 6 3 ° . Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Etusiipien suonet 2—4 tyvipuolellaan pei

tetyt 0,20—0,21 mm. pitkillä tupsusuomuilla ja 

senkautta kapeasti mustareunaiset. Etusiipien 

ulkoreunan punanruskeat täplät ei vaaleammat 

siipien kärjessä. 

Siivet tyveltään vahvasti mustakehnäiset, 

Tupsusuomuja ei ole. Punanruskeat täplät etu. 

siipien ulkoreunassa vaalenevat siipien kärjessä-

joten ne ovat saroissa 6—8 vaaleankeltaiset. 

Var. Eris, Meig. Takasiivet alta joko ilman 

tai harvasti hopeatäpläiset. — On jokseenkin 

yhtä yleinen kuin päämuotokin. 

*) Hu o m. Suuret hopeahohteiset täplät, 
jo tka tällä ja kahdella seuraavalla lajilla muodos
tavat poikkirivin heti siiven keskustan ulkopuo
lelle, eivät kuulu keskijuovaan, vaan vastaavat 
sitä poikkiviivaa (valojuomu), joka useimmilla 
muilla lajeilla on. ulommaisen keskijuovan sisä
osassa. 

Toukka (Hfm. R, taul. 4, kuv. 11) on ruske
ahko valkoisella, mustareunaisella selkäviivalla; 
kussakin nivelessä on kolmikulmainen, valkoinen 
täplä; oraat vaikeahkon ihonväriset; päässä kaksi 
pitkää oraa. — Kote lo hohtavan ruskeanviheriäi-
nen hopeahohteisilla täplillä (Hfm.) 

4. A. Aglaia, L. Aglaia-perho. — Taul. 

13, kuv. 4. — Takasiipien alapinnasta kaksi

kolmasosaa viheriäinen (tavallisesti on kuitenkin 

keskisaran suussa vaaleankeltainen täplä sa

roissa 4 ja 5) ; siipi koristettu 14 hopeatäplällä; 

sen ulkopuolella oleva osa ulommaisesta keski-

juovasta on päämuodolla vaaleankeltainen. — 

47—58 mm. — Yleinen yli koko maan; poh

joisin löytöpaikka on Sodankylä ja Kittilä. Len

telee heinä—elokuussa. 

cf. Etusiipien yläpuolella 0,20— 0,23 mm. 

pitkiä tupsusuomuja suonilla 1—4, runsaimmin 

suonilla 1—2, jotka senkautta näyttävät tur

vonneilta. 

$ (kuv. 4 c, d) tupsusuomuton. 

Ab. Emilia, Quens. Siivet päältä enem

män tai vähemmän mustanruskealla peitetyt, jo 

ten näkyy hyvin vähän punankeltaista väriä; 

takasiivet alta aina ulkoreunaan asti täydelli

sesti vihreällä peitetyt; hopeatäplät sinertävät. 

— Hyvin harvinainen; löydetty Kakskerrassa 

lähellä Turkua sekä Vihdissä (H. Sah lbe rg) . 

Toukka (kuv. 4 a) on väriltään musta; selkä
viiva leveä, kellanvalkea hienon, mustan viivan 
jakama; kylkitäplät punaisia; oraat ja pää mustia; 
elää orvokeilla, — Kote lo (kuv. 4 b) on mustan
ruskea, hohtava; se lkäkyhmyt mustia, ei metal-
lihohteisia. 

5. A. Lathonia, L. Monitäpläinen helmi-

perho. — Taul. 13, kuv. 5. — Siivet päältä 

tyvessaan selvästi viheriäkehnäisiä; etusiipien 

kärjessä (alapuolella) on hopeatäpliä, niiden 

ulkoreunantäplät ainoastaan näkyvinä siiven kär

jessä; vaalea poikkiviiva takasiipien ulommai

sessa keskijuovassa keskeltä kapea ja keller

tävä, etu- ja sisäreunassa laajennut hopeahoh-

teiseksi täpläksi. — 37—45 mm. — Yleinen; 

tavattu ainakin 65 0 asti. Lentelee touko — 

kesäkuussa sekä elo—syyskuussa. 

cf. Etusiivet hieman suipommat, niitten 

kärkitäplät päältä ei vaaleammat pohjaväriä. 

Etusiivet hieman tylpemmät, niitten 

kärkitäplät pohjaväriä vaaleammat. 
Toukka (Hfm. E. taul. 4, kuv. 9) elää orvo

keilla on mustanharmaa; kylkijuovatkellanruskeat; 
oraat lyhye t ja punertavat; pää herttamainen, 
musta, — Kote lo kellanruskea keltaisella selkä
viivalla ja valkoisella poikkijuovalla takaruumiin 
etupäässä; siipituppien päässä valkoinen täplä; 
selkäkyhmyt metallihohteiset. 
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6. A. Ino, Rott. Angervo-perho. — (Hfm. 

Sch. taul. 10, kuv. 1). — cf, £. Takasiipien 

alla ovat tyvitäplät ja keskijuova rikinkeltaiset, 

punanruskeitten viivojen rajoittamina; samaten 

ovat sisempi ja ulompi keskijuova vaaleankeltai

set, mutta enemmän tai vähemmän punanruskea-

kehnäiset, jälkimäisessä juovassa punanruskeita 

leimuja ja selviä silmätäpliä, mutta ainoastaan etu

ja sisäreunassa selvä valojuomu; ulkoreunan kaari-

täplät viirumaisia, hyvin tylppäpäisiä. —34 — 42 

mm. — Jokseenkin yleinen kosteilla paikoilla 

Etelä-, Keski- ja rohjois-Suomessa 6 G 0 asti. 

Lentelee heinä—elokuussa. 

Valkeahkonkeltaisella tai keltaisenharmaalla 
toukalla (Hfm. R. taul. 4, kuv. 8) on leveä, ruskea 
juova pitkin selkää ja ruskea kylkiviiva sekä sen 
alapuolella kapea, vaaleankeltainen viiru, oraat 
kellertäviä, hienosti karvaisia; pää herttamainen, 
ruskea kahdella mustalla täplällä; elää angervolla 
ja J2'?«fc?/Ä-lajeilla: päivisin piilossa. — Kote lo kel
lanruskea, keltakyhmyinen, joista etnselässä ole
vat ovat suurimmat, 

7. A. Tliore, Hiibn. Thorenperho. — 

(Hfm. Sch. taul. 9, kuv. 20). — cf, 9- Taka

siivet alta ulommaisessa keskijuovassa vahvasti 

sinipunanruskea-kehnäiset, joten ne ovat ulko

reunoihinsa päin paljon tummemmat kuin tyvel

tään. — 37—47 mm. — Hyvin harvinainen; 

on tavattu ainoastaan Ruskealassa, Tornion La

pissa ja Kuolanniemimaalla. Lentelee heinä

kuussa mieluummin ahtaissa laaksoissa, joissa 

se asettuu tuon tuostakin Geranium silvati-

cum\\\e tai Aconitum lycoctonum\\\Q. 

Var. borealis, Staud. Eroaa päämuodosta 

vaaleamman värinsä kautta. — Saatu Kuolannie

mimaalla 8 kappaletta (R. Envald) . 

Lajin kehityshistoria tuntematon. 

8. A. Frigga, TJiunb. Erigganpcrhonen. 

— (Hfm. Sch. taul. 9, kuv. 19). — cf, $• 

Takasiipien ulompi keskijuova on koko matkan 

aina keskijuovaan asti tummanpunanruskea, mutta 

siitä ulospäin paljon vaaleampi, sinipunaiselle 

vivahtava; valojuomu on ainoastaan etureunassa 

selvä ja valkoinen, silmätäplät ovat himmeitä. 

— 38—47 mm. —On jokseenkin harvinainen; 

levinnyt melkein yli koko maan. Lentelee soilla 

kesä—heinäkuussa. 

Ab. Ahti, J. Saldb. Takasiipien alta puut

tuu kokonaan ruskeankeltainen sisempi keski

juova, joka kuten koko tyvijuovakin on vaike

ahko, ainoastaan sisäreunassa ja keskustassa on 

kellertäviä, ruskeakehnäisiä varjoja ja ruskeita 

Suotuen perhoset. 

suonia; ulompi osa siivistä kuten päämuodolla

kin. — Tavattu Sammatin Härkäsuolta (Shlbg). 

Vertaa: Medd. F. F. F. 18 vihko, siv. 205, 

kuv. 4 (eikä 3, kuten selityksissä ilmoitetaan). 

Ab. Tapio, J. Sahlb. Eroaa päämuodosta 

senkautta, että sillä on etusiipien tyvessä iso 

musta täplä, joka ottaa 1 / 3 siiven pituudesta. 

— Tavattu niinikään Sammatin Härkäsuolta 

(Shlbg). Vertaa: Medd. F. F. F. 18 vihko, 

siv. 205, kuv. 5 (eikä kuv. G, kuten selityk

sissä ilmoitetaan). 

Toukka on SchUden mukaan ruskea: kyljet 
vaaleatäpläiset; oraat vaaleanruskeat; elää luul
tavasti suomuuraimella. — Munat ovat katkotun 
kartiomaiset, vahakeltaiset. 

9. A. polaris, Boisd. Tunturiperho. — 

Takasiivet päältä sisä-osassaan mustanharmaita, 

alta sisempi keskijuova ja sisempi osa ulompaa 

keskijuovaa tumman punanruskeat; keskijuova 

kellanruskea, valkea leimuinen ja ulkoreunan 

valkeat täplät T:n muotoisia. — 38—42 mm. 

— Hyvin harvinainen. Lentelee pohjoisimman 

Lapin aukeilla, tuulisilla tunturirinteillä kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Siivet päältä enemmän puhtaan punan

keltaiset; etusiivet ainoastaan lähinnä tyveä 

tummakehnäisiä. 

$. Siivet päältä harmahtavan punankeltai

set; etusiivet, ainakin pitkin takareunaa, kes

kustan ulkopuolelle sinipunanharmaa-kehnäiset. 
Toukka tuntematon; elää ehken Dryas octo-

10. A. Preyja, Thunb. Freijanperhonen. 

— (Hfm. Sch. taul. 9, kuv. 1G). — o", £• 

Takasiipien sisempi keskijuova (b kuv. 1) on 

punanruskea; keskijuova (c kuv. 1) on tavalli

sesti hieman vaaleamman ruskea, mutta toisi

naan yhtä tumma kuin sisempi keskijuovakin, 

kuitenkin ovat täplät sar. 4 ja 7 melkein aina 

valkoisia. — 35—44 mm. — Jokseenkin har

vinainen Keski- ja Etelä-Suomessa; yleinen 

K u v . 1. A. Yreyjn. Takasiivon alapuoli. 
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alueen pohjoisosissa. Lentelee soilla touko— 

heinäkuussa. 
Toukka on Sandbergin mukaan nuorena lyhyt 

ja leveä, kalju, harmaan sinipunainen; kussakin 
nivelessä on keltaisia tai kellanviheriäisiä, musta-
karvaisia oraita; pää pieni, hienokarvainen, musta; 
huokoset kiiltävän mustat: vatsajalat punankel
taiset. 

11. A. Pales, Schiff. Kanelinkarvainen 

hopeatäpläperho. — (Hfm. Sch. taul. 9, kuv. 14.). 

— cf, Takasiipien sisempi keskijuova vaike

ahko, enemmän tai vähemmän keltakehnäinen, 

sen täplä keskisaran suussa hopeahohteinen ja 

iso, joten se ulottuu lähelle suonen 2 ja 7 lähtö

kohtaa; ulommainen keskijuova enemmän tai vä

hemmän punanruskealla peittynyt, sarassa 3 on 

keltainen täplä, joka ulottuu ulkoreunan hopea-

täplän ja silmäpisteen väliin tahi silmäpisteen 

sisäpuolellekin. Päälajilla on takasiipien alapuoli 

heikommin punanruskea, sitäpaitse puuttuu siltä 

sinipunainen hohde; niinikään ovat etusiipien ala

pinnalla olevat mustat kirjaukset epäselviä tai 

heikommin rajoitettuja (f. lapponica, Staud.). 

— 3 5 - 4 0 mm. — Päälaji hyvin harvinainen; 

varmuudella tavattu alueellamme ainoastaan 

yhden kerran nim. Njuorgamissa Tenojoen var

rella (,T. S a hl h.). Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Ab. Napaea, Hiibn. Päältä tumma, mus

tanko, usein vivahtava punansiniselle. — Har

vinainen ; alueemme pohjoisissa tunturiseuduissa. 

K u v . 2, A. fales, var. Arsilache. Takasiiven alapuoli. 

Var. Arsilache, Esp. Niinhyvin mustat 

viirut kuin pyöreät täplät etusiipien alapuolella 

isoja ja jyrkästi rajoitettuja; takasiivet alta 

vahvemman punanruskeat sekä punansinihohtei-

set; keskijuova (c kuv. 2) tumma, ruskeankelta-

kehnäinen. — Yleinen yli koko alueemme; len

telee kosteilla niityillä ja soilla heinä—elokuussa. 

Ab. inducta, Sandb. Tumma, päältä mus-

tansinipunainen. Vertaa Medd. F. F. F. 18 

vihko, siv. 205, kuv. 6 (eikä 4, kuten selityk

sissä ilmoitetaan). — Harvinainen; tavattu ai

noastaan etelä-Varangissa (Sandberg), Parikka

lassa Tetrisuolla (J. S a h l b e r g ) sekä Akaassa 

(A. H o r n b o r g ) . 

Toukka (Hfm. R. taul 4, kuv. 4) on ruskean
harmaa, hienosti mustapisteinen ja koristettu 
ruskealla selkäviivalla; kussakin ti:sta takanive-
lestä on selkäviivan vieressä 2 samettimustaa 
pistetäplää; oraat iho väriset, tummakarvaiset 
jalat punertavanruskeat; pää mustanruskea (Schil
dt mukaan). — Kote lo harmaa tai punanruskea 
hienoilla tummilla viiruilla ja pisteillä, 

12. A. Chariclea, Schneider. Pohjoinen 

hopeatäpläperho. — (Hfm. Sch. taul. 9, kuv. 

15). — Takasiipien sisempi keskijuova (h, kuv. 

3) punanruskea, sen täplä keskisarassa ulospäin 

kupera ja hyvin pitkäveteinen (joten hopeatäplä 

keskisaran kärjessä tulee hyvin kapeaksi) ja 

valkoinen, osittain keltakehnäinen ja ulko-osas-

saan rajoittunut punanruskealla, sen täplä sa

rassa 4 ulkoreunassaan suora tai leveästi pyö

ristetty, ulottuen ainoastaan hieman ulommaksi 

kuin täplä sarassa 3; ulommassa keskijuovassa 

on lähellä ulkoreunaa vaalea täplä, joka sijait

see samalla tapaa kuin Paasillakin; takasiipien 

etureuna ja ulkoreuna muodostavat selvän kul

man, joka kuitenkin on paljon tylpempi kuin 

edellisellä lajilla, jonka kanssa A. Chariclea 

on suuressa määrin kirjauksiltaan samankaltai-

K u v . 3. A. Chariclea. Takasiiveu alapuoli. 

nen. — 35—42 mm. — Hyvin harvinainen; 

tavattu ainoastaan pohjoisimmassa Suomessa 

nim. Ounastunturilla (J. A. Palmen), Peldoai-

villa (B. R. P o p p i u s ) ja Njuorgamissa Utsjoen 

pitäjän pohjoisimmassa kolkassa (J. ja Av en a 

Sahlb.). 

Ab. Kolsensis, E. Reuter. Eroaa päämuo

dosta siinä, että sen takasiivet ovat alta paljon 

tummemmat ja ulompi keskijuova melkein yksi

värisesti punanruskea, jonka ohessa hopeatäplät, 

varsinkin tyvijuovassa, mutta myös keskijuovassa 
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sekä ulkoreunassa, ovat huomattavasti pienem

mät. — Hyvin harvinainen; tavattu päämuodon 

joukossa Ounastunturilla (J. A. Palmen) , Pel-

doaivilla (B. R. P o p p i u s ) ja Njuorgamissa (J. 

Sahlb.). 

Toukka tuntematon. 

13. A. Amathusia, Esp. Amathusian ho

peatäpläperho. — Taul. 13, kuv. 2. — cA $. 

Takasiivet alta hyvin edellisen lajin näköiset, 

mutta ilman hopeatäpliä; sisempi keskijuova pu

nanruskea, sen täplä keskisarassa ulospäin mel

kein suora, joten keskisaran keltainen kärkitäplä 

on sangen leveä; keskijuova keltainen, siellä ja 

täällä punankeltaisen-kehnäinen; ulompi keski

juova on keltaisen, ruosteruskean ja hieman 

sinipunaisen kirjava; saroissa 3 ja 4 on kum

mallakin puolella suonta 4 kolmikulmaincn, 

vaaleankeltainen täplä, joka kääntää kärkensä 

ulkoreunaan päin; keskimmäisissä silmätäplissä 

on hyvin selvät, vaaleat silmäterät. — 40—48 

mm. — Harvinainen Etelä- ja Keski-Suomessa; 

yleisempi Aunuksen Karjalassa; läntisin löytö

paikka Turku, pohjoisin Kangasniemi ja Schungu 

(Suunu) 62 °. Lentelee heinäkuussa kosteilla 

niityillä. 

Toukka (Hfm. R. taul. 4, kuv. 6), joka on 
musta tai tuhkaharmaa tummanmustilla selkä- ja 
kylkiviivoilla ja keltaisilla orailla sekä kahdella 
pitkällä, keltaisella oraalla niskassa, elää Viola 
mirabilisella ja Polygonum historialla,. — K o t e l o 
ruskeanharmaa; siipitupissa ja rinnassa mustia 
täpliä sekä pitkin takaruumiin kylkiä valkea juova. 

14. A. Euphrosyne, L. Euphrosynen 

perhonen. — (Hfm. Sch. taul. 9, kuv. 13). — 

cf, Takasiipien tyvitäplät tavallisesti selviä, 

keltaisia; se tyvitäplä, joka on sarassa 1 c, on 

hopeahohteinen; sisempi keskijuova punan

ruskea; keskijuova keltainen hopeahohteisella 

keskitäplällä; ulommainen keskijuova keltaisen 

ja vaalean punanruskean lieskainen ilman hopea

täpliä. — 35—44 mm. — Yleinen yli koko 

maan. Lentelee touko—kesäkuussa, sekä poh

joisemmassa heinäkuussa. — 1 sukupolvi. 

Var. Fingal, Herbst. Pienempi ja päältä 

suuremmilla ja enemmän yhtäjaksoisilla, mus

tilla kirjauksilla; ulkoreunan kaaritäplät yhty

neet toisiinsa ja tummaan ulkoreunaan, joten 

ne sulkevat sisäänsä hyvin pieniä punankeltaisia 

reunatäpliä. — Jokseenkin harvinainen; alueen 

pohjoisissa ja itäisissä osissa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 4, kuv. 3), joka elää 

orvokeilla (Viola) ja talvehtii, on samettimusta: 
selkäviiva tumma; kylkiviiva harmaanvalkea; 

sivuselkäoraat ovat keltaisia, mustakärkisiä, muut 
mustia; kiiltävän mustassa päässä 2 pitempää 
oraa. — K o t e l o ruskeahko : selkäkyhmyt niinikään 
ruskeahkoja ilman metallihohdetta 

15. A. Selene, Schiff. Seleneperhonen. 

— (Hfm. Sch. taul. 9, kuv. 12). — cf, $. 

Takasiipien tyvitäplät isoja ja selviä, kellan-

valkoisia (sarassa 1 c oleva jossakin määrin 

hopeahohteinen); sisempi keskijuova kapea, 

punanruskea; keskijuova kellanvalkea, keski-

mäinen täplä hopeahohteinen; ulommainen kes

kijuova epätasaisesti peittynyt ruosteruskealla, 

joka väri näkyy selvimmin saroissa 2 ja 5 

mustan „silmätäplän" ympärillä; ulommaisessa 

osassa sarkoja 3 ja 4 sekä usein myös lähinnä 

keskijuovaa ei ole ruosteruskeata väriä ensin

kään. — 33—41 mm. — Yleinen yli koko 

alueen. Lentelee kesä —heinäkuussa; etelässä 

myös elokuussa, vaikka harvalukuisesti; tämä 

on seurauksena siitä, että toukat, vieläpä sa

masta pesyeestäkin, kehittyvät eri aikoina, niin 

että muutamat jonkun ajan kuluttua lakkaavat 

| kasvamasta ja talvehtivat, jota vastoin toiset 

koteloituvat ja kuoriutuvat samana kesänä. Laji 

on hyvin taipuvainen varieeraamaan ja ilmaan

tumaan tilapäisinä aberrationeina. 

Kuv. 4. A. Selene. Takaaiiveu alapuoli. 

Var. Hela, Staad, Päältä hieman suurem

milla mustilla kirjauksilla; takasiivet alta vaaleam

mat; hopeahohto heikompi niissä täplissä, jotka 

päämuodolla ovat hopeakiiltoisia; ulommaisessa 

keskijuovassa on vähemmän, toisinaan ci ensin

kään ruosteruskeata väriä. Harvinainen; tavattu 

Kemissä (Envald) ja Kuusamossa (Schi ldc) . 

Ab. Thalia, Hiibn. {Rinaldus, Herbst; 

Lado, Hummel). Tälle nimelle yhdistetään 

useita poikkeuksia, jotka harvoin ovat täydelli

sesti toinen toistensa kaltaisia, sillä yläpuoli 

vaihtelee vaalean punanruskeasta himmeämmillä 

kirjauksilla kuin päämuodolla melkein yksiväri-



sesti mustanruskeaan. Ne ovat omituisia siitä 

että takasiivet ovat alta sisemmässä osassaan mel

kein yksivärisesti kellanvalkeita ilman eroitusta 

sisemmän keskijuovan ja keskijuovan välillä 

sekä siitä, että ulkoreunan hopeatäplät ovat 

jatketut pitkälle sisäänpäin ja ovat ilman selvää 

rajaa; suoraan poikki ulomman keskijuovan on 

tavallisesti tummempi varjo punanruskeasta ja 

siniharmaasta; silmätäplät epäselviä tai koko

naan hävinneitä; keskisaran musta täplä on 

useimmiten selvästi esiintyvä, mutta toisinaan 

epäselvä. Joskus ovat kaikki vaaleat osat 

hopeakiiltoisia. — Harvinainen; on löydetty 

yksinäisiä kappaleita sieltä täältä päämuodon 

joukossa. 

Toukka (Hfm. E, taul. 4, kuv. 2), joka elää 
17ofo-lajeilla, on mustanruskea punankeltäisillä 
orailla; pää musta. — Kote lo on ruskeankeltainen, 
mustatäpläinen; selkäpuolella metallikiiltoisia 
täpliä, — Munat ovat vaaleankeltaisia, katkaistun 
kartion muotoisia ja noin 18-harjuisia, 

16. A. Aphirape, Hiibn. Mustakehyksinen 

hopeatäpläperho. — Taul. 12, kuv. 8. — cf, $. 

Takasiipien alla puhtaita, jyrkkiä kirjauksia; 

ulommainen keskijuova punanruskea, selvän va-

lojuomun kahtia jakama, joista ulommaisessa 

osassa on vaalea täplä saroissa 3 ja 4. — 35— 

40 mm. — Päämuoto hyvin harvinainen; tähän 

asti varmuudella tavattu ainoastaan Petroskoissa 

(A. Giinther). Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Päämuodolla ovat takasiipien ruostetäplät, 

keskijuova ja ulkoreunantäplät vaaleankeltaisia. 

Kuv. 5. A. Aphirape. Takasiiven alapuoli. 

Var. Ossianus, Herbst. Päältä tummempi, 

siipityvet ja ulkoreunat tavallisesti vahvasti 

mustakehnäiset. Siipien tyvitäplät, keskijuova 

sekä ulkoreunantäplät valkoiset ja enemmän tai 

vähemmän hopeakiiltoiset. — Lentelee yleisenä 

niityillä ja soilla kesä—heinäkuussa yli koko 

alueen. — 1 sukupolvi. 

Ab. Isabella, Tengstr. Ruumiin karvat 

sinertäväkiiltoisia; kaikki siivet päältä luuval-

koiset tavallisilla, mustilla kirjauksilla. — Hyvin 

harvinainen; Petroskoissa Aunuksen Karjalassa 

(A. Gunther) ja Sammatin Härkäsuolla (Shlbg.). 

Ab. Kullervo, J. SaJdb. Siivet päältä 

ruskeankeltaisia suurilla, mustilla, yhteensula-

villa täplillä, jotka etusiivillä täyttävät melkein 

koko keskisaran. Takasiivet alta vaaleankeltai

set kahdella mustalla, leveällä ja kaarevalla 

täpläjuovalla; ulommaisessa keskijuovassa 4 

epäselvää, punanruskean kehyksen ympäröimää 

silmätäplää. — Yksi ainoa kappale löydetty 

Sammatin Härkäsuolta (Shlbg). Vertaa: Medd. 

F. F. F. 18 vihk. sivu 204, kuv. 1. 

Ab. Aino, J. Sahlb. Siivet päältä mustah-

kot. Takasiipien alla tyvijuova vaaleankeltainen, 

sisempi keskijuova tumman ruskeanpunainen ra

joittuen ulospäin mustaan viivaan. — Yksi ainoa 

kappale saatu Sammatin Härkäsuolta (Shlbg) . 

Vertaa Medd. F. F. F. 18 vihko, 204 siv. 

kuv. 2. 
Toukka (Hfm. R, taul, 4. kuv. 1) hopeanhar

maa, selkäpuolella hieno- ja valkeapilkkuinen: 
jalkojen yli kulkee valkoinen juova ; vatsapuoli 
4—8 niveleesen mustanruskea; pää pieni, ruskean
keltainen. — Kote lo vaaleanharmaa; selkäpuolella 
vaaleampia tai tummempia viiruja; vatsapnololla 
hopeatäpliä. — Schilden mukaan on toukka rus
keankeltainen ja tummien huokosten alla koris
tettu vaaleammalla, aaltoisella sivuviivalla; 4—11 
nivelessä on kussakin ö, ensimäisessä ja kahden
nessatoista kummassakin 4 sekä muissa ainoastaan 
2 oraa: oraitten välissä on hienoja, mustia har
jaksia, — Kote lo vuotaruskea; selässä parittain 
asettuneita, metallikiiltoisia täpliä, 

A. Dia, L. (taul. 12, kuv. 1) on aivan 

yleinen Saksassa, mutta ei tavattu meillä. 

5. Melita?a, Fabr. 

Verkko-perhoset. 

Tänne kuuluvat lajit muistuttavat ensi 
silmäyksellä hyvin edellisen suvun lajeja, 
mutta lähemmin tarkastaessa huomaa niissä 
aivan erilaisen pohjakirjauksen. Siivet ovat 
meikäläisissä lajeissa päältä kirjatut mus
tilla poikkijuovilla ja suonet ovat myös
kin mustia, jonka kautta kellanpunainen 
pohjaväri tulee jakautumaan erillään ole
viksi täpliksi. Etusiivillä on keskisaran 
ulkopuolella kolme tummaa poikkijuovaa, 
joista keskimmäinen vastaa Argynnis-lajien 
mustia täpliä, jotka Melitasa-lajeilla tykkö
nään puuttuvat. Takasiipien alapinnassa 
on kolme v a a l e a t a poikkijuovaa niin. 
yksi (~ t y v i j u o v a ; a kuv . 6 ) j o k o siipi-
tyven vieressä tai sen lähellä, yksi (— k e s 
k i j u o v a ; e kuv. 6) suoraan poikki kes
kustan sekä yksi (— r e u n a j u o v a ; e kuv. 
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6) lähellä ulkoreunaa: sitä tummaa poikki

juovaa (h, kuv. 6), j oka kulkee tyvi juovan 

ja keskijuovan välitse, kutsutaan s i s e m 

m ä k s i ja sitä, j oka on keskijuovan ulko

puolella u l o m m a k s i k e s k i j u o v a k s i (cl 

kuv. 6 ) ; tämä on näillä paljon kapeampi 

kuin Argynnis-lajeilla. — Toukissa, jo tka 

talvehtivat pieninä, ei ole ensimäisen ni

velen selkäpuolella oraita, mutta sen sijaan 

1—2 oraa kummallakin kyljellä huokosten 

alapuolella; toisessa ja kolmannessa nive

lessä on 4 (— 5) oraa molemmin puolin ja 

kussakin nivelistä 4—11 on yksi selkäora 

sekä molemmin puolin 2 oraa huokosten 

ylä- ja toiset 2—3 huokosten alapuolella. 

Oraat ovat karvaisia sekä ilman terävästi 

ulkonevaa kärkeä, — Kote lo t ovat pyöris

tettyjä, selän ja takaruumiin välissä on 

epäselvä pykälä. — 1 sukupolvi. 

P e r h o n e n . 

A. Punankeltaiset täplät lähinnä ulommaisessa 

poikkirivissä takasiipien päällä (ainakin osaksi) 

koristetut mustalla keskipilkulla, 

<v. Nämät pilkulliset täplät ovat tuntuvasti suu

remmat ulkopuolella olevia reunatäpliä, joi t 

ten läpi, alapuolella siipeä, kulkee hyvin lä

hellä ulkoreunaa hieno, musta vi iva; ripset 

harmahtavat, yksiväriset tai epäselvästi täp

likkäät 1. M. Aminia. 

/?. Pilkulliset täplät ei, tai hyvin vähän, suu

remmat reunatäpliä, jotka, siiven alapuolella, 

ovat ulkoreunan lähellä mustatäpläisiä; val

koisissa ripsissä isoja, mustia täpliä. 

2. M. Cinxia, 

B. Ei yhdessäkään takasiipien päällä olevassa 

vaaleassa täplässä mustaa pilkkua, 

or. Takasiipien vaalea reunajuova, siiven ala

puolella, eroitettu itse ulkoreunasta kapean, 

punanruskean viivan kautta; niitten ulommai

nen keskijuova punanruskea, sisäänpäin ja 

ulospäin mustareunaincn, mutta ilman mustia 

kirjauksia, 

* Siipien ulkoreuna päältä musta tai epäsel

västi punankel täisillä täplillä kirjailtu; j o k o 

täplätön tai koristettu pienillä, valkoisilla 

täplillä . . . • 3. M. Maturna, 

** Siipien kummallakin puolen kapea, punan

ruskea ulkoreuna; siipien yläpuolel la mel

kein aina lukuisia, valkeita täpliä. 

4. M. Muna. 

/?. Takasiipien vaalea reunajuova (e kuv. 6,) 

eroitettu ulkoreunasta kapean viivan kautta, 

joka tuskin on tummempi kuin itse reuna

juova ; niitten ulommainen keskijuova (d kuv. 

6,) saroissa. 1 c—5 koristettu mustilla, sisään

päin vahvasti kuperilla kaarilla. 

* Takasiipien ulommainen keskijuova jokseen

kin tumma ja (mustien kaarien ulkopuolella) 

koristettu mustalla pilkulla kussakin saroista 

1 c—5 5. M. Dictynna. 

** Takasiipien ulommainen keskijuova tavalli

sesti vaaleampi ilman mustia pilkkuja. 

6. M. Athalia. 

T o u k k a . 

A. Sekä pää että peräjalat (ruskeanpunaisia. 

M. Cinxia. 

B. Pää musta, 

a. Kaikki oraat mustia tai mustanharmaita. 

* Pitkin ruumiin selkää ja kylkiä on ripotet

tuna pieniä, valkoisia pilkkuja, 

M. Aminia. 

** Pitkin ruumiin selkää ja kumpaakin kylkeä 

on kaksinkertainen rivi keltaisia täpliä. 

M. Maturna. 

/ } . Selkä- ja kylkioraat huokosten yläpuolella 

ovat punankeltaisia; oraat huokosten alapuo

lella valkoisia; ruumis päältä valkea- tai kel-

tapilkkuinen M. Athalia, 

y. Kaikki oraat punanruskeat; ruumiissa siner

täviä pilkkuja M. Dictynna. 

1. M. Aurinia, {Rott. {Artemis, Hiibn.). 
Purtojuuren verkkoperho. — Taul. 12, kuv. 3. 

— cf, Takasiipien alla tyvijuova sisinnä 

punankeltainen, sen ulkopuolella vaaleankeltai

nen; sisempi keskijuova punankeltainen, musta-

reunainen, mutta ilman mustia kirjauksia; ulom

mainen keskijuova jokseenkin leveän punankel

tainen, sisäänpäin toisinaan harmahtava, sen 

mustat pilkut vaaleankeltaisen kehyksen ympä

röimiä. — 35—42 mm. — Hyvin harvinainen; 

tavattu Kemiössä (A. J. Ma lmgren) , Uudella

maalla ja Heinolassa ( 6 1 ° 10') (Furuhje lm) . 

Lentelee touko — kesäkuussa. 

Toukka (kuv. 3 a) on musta, selkäpuolelta 
valkeapisteinen; kyljillä hienoista valkoisista pis
teistä muodostunut pituusviiva; oraat mustia, alta 
kellertäviä, mustakarvaisia; jalat punanruskeat; 
pää musta; elää ratamolla (Plantayo), purtojuu-
rella (Succisa pratmsis) ja tätyruoholla (Veronica). 
— K o t e l o (kuv. 3 b) on harmaa — harmaanmusta, 
mustatäpläinen: selkäkyhmyt keltaisia. 

2. M. Cinxia, L. Keltano-verkkoperho. 

— Taul. 12, kuv. 5. — cf, £• Takasiipien 

alapuolella on tyvisarka kellanvalkoinen, sisinnä 

mustatäpläinen; sisempi keskijuova punankeltai

nen; keskijuova hyvin leveä, kellanvalkea, musta-

reunainen ja koristettu mustilla viiruilla, jotka 

muodostavat enemmän tai vähemmän yhtäjaksoisen, 

mustan viivan, joka jakaa keskijuovan kapeampaan 

sisäosaan ja leveämpään ulkoosaan; ulommaisen 

keskijuovan punankeltainen väri on vahvin mus

tien pilkkujen ympärillä. — 37—45 mm. Har-
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villainen lounais-saaristossa, yleisempi Ahvenan

maalla. Lentelee kesä—heinäkuussa. 
Toukka (kuv. 5 a) on musta pienien valkois

ten pilkkujen ja mustien oraitten muodostamilla 
poikkiriveillä; pää ja vatsajalat punertavia: elää 
joukottain keltanoita (Hieracium) ja ratamolla. — 
Kote lo on ruskeanharmaa; selkäkyhmyt keltaisia. 

3. M. Maturna, L. Maitikka-verkkoperho. 

— Taul. 12, kuv. 1. — cA $. Päältä mustan

ruskea, koristettu punankeltaisilla tai osittain 

vaikeahkoilla täplillä (var. uralensis, Staucl. 

— Tavattu Käkisalmessa T e n g s t r . ) ; takasiivet 

alta tyvessaan punanruskeat; tyven ja sisemmän, 

niinikään punanruskean keskijuovan välissä on 

muutamia vaaleankeltaisia täpliä; keskijuova 

keltainen, hienon mustan viivan kahtia jakama. 

— 38—46 mm. — Harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kajaani (64 0 

10'). Lentelee metsäniityillä kesä —heinäkuussa. 
Toukka (Hiin. R. taul. 3, kuv. 15) on musta; 

selkäviiva rikinkeltainen, mustan keskiviivan ja
kama ja kussakin nivelessä kolmen hienon mus
tan poikkiviirun koristama; kyljillä kellertävä 
täpläviiva, jossa mustat huokoset näkyvät ; vatsa-
puoli kellanharmaa; pää ja rintajalat mustia; elää 
maitikalla (Mdampyrum) y. m. — Kote lo vihre-
ähkö tai keltaisenvalkoinen, mustatäpläinen ja 
varustettu 7 rivillä keltaisia selkäkyhmyjä. 

4. M. Muna, Dalm. Lapin verkkoperho. 

— Siipien (yläpuolella) on toinen, neljäs ja vii

des poikkijuova (ulkoreunasta lukien) muodostu

nut valkoisista tai hyvin harvoin vaaleankeltai

sista täplistä. Takasiivet alta kuten M. Ma-

turna\la\än, mutta keskijuovassa tuskin koskaan 

jälkiä mustasta jakoviivasta. — 32—42 mm. 

— Hyvin harvinainen; Voroninskissa Venäjän 

lapissa (J. A. Palmen). Lentelee heinäkuussa. 
Toukka tuntematon. 

5. M. Dictynna, Esp. Tädyke-verkko-

perho. — Taul. 12, kuv. 6. — cf, $. Siipien 

yläpuolella harvoja, pieniä punan tai vaalean

keltaisia täpliä, jotka takasiivillä ovat hyvin 

harvassa tai puuttuvat joskus kokonaan, joten 

takasiivet tulevat yksivärisesti mustanruskeiksi. 

Takasiipien alla melkein valkoinen, selvän mus

tan viivan jakama keskijuova; vaaleat reuna

täplät eroitetut itse ulkoreunasta kapealla, pu-

nankeltaisella tai kellertävällä viivalla. — 3 2 — 

35 mm. —Hyvin harvinainen; tavattu Yläneen 

Kolvassa (Shlbg) , Porissa (S. M a l m g r e n ) sekä 

Ruovedellä (62° ) (Shlbg). 

Toukka (Hfm. R. taul. 3, kuv. 21) on mustan
harmaa, sinertävä täpläinen; pitkin selkää, kulkee 
kolme mustaa viivaa; oraat punankeltaisia; mus
tassa päässä kaksi vaaleansinistä täplää; elää tä-

dykkeillä (Veronica) ja maitikkailla (Melampyrum). 
— Kote lo on hopeanharmaa, mustapilkkuinen; 
selkäkyhmyt punaisia. 

6. M. Athalia, Bott. Ratamo-verkko-

perho. — Taul. 12, kuv. 7. — Siipien alapin

nalla on tavallisen leveitä, mustia kirjauksia, 

jonka kautta punankeltaiset täplät tulevat ole

maan jokseenkin suuria sekä näkyviä lähellä 

siipityveäkin; kolme ulommaista punankeltaista 

poikkijuovaa jokseenkin yhtä leveitä (ulommai

nen kuitenkin usein pienempien täplien muo

dostama). Huulirihmat ovat ulko-osassaan val

koisia, ainoastaan lähinnä tyveään kellertäviä. 

Takasiipien alla sisempi keskijuova (b, kuv. 6) 

punankeltainen; vaaleankeltaisen keskijuovan 

(1 kuv. 6) jakaa musta viiva pienempään sisä-

ja suurempaan ulko-osaan; ulommainen keskijuova 

(d kuv. 6) mustien kaarien välissä punankettai-

nen, sisäpuolella näitä (lähinnä keskijuovaa) 

vaaleankeltainen; reunajuova (e kuv. 6), vaalean

keltainen, ei sanottavasti tummempi hienon, 

mustan viivan ulkopuolellakaan. — 35—42 mm. 

— Yleinen; Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa, 

ainakin 66 °. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Kuv. 6. M. Alkalia. Takasiivou alapuoli. 

Ab. fennica, E. Beuter. Tyvitäplät hyvin 

pieniä, pyöristettyjä, osittain aivan hävinneitä, 

jolloin ei niistä ole jälellä muuta kuin musta 

täplä tai kehys. — Saatu Uudellamaalla (Ström

borg ja Saelan). 

Seuraavaa kahta muotoa pitävät muutamat 

perhostutkijat itsenäisinä lajeina, mutta ne ovat 

niin läheisiä M. Athaliälle ja vaihtelevat niin 

paljon värilleen, että lienee parasta pitää niitä 

vielä tämän lajin muunnoksina. Ne ansaitsevat 

tarkkaa tutkimista kaikkialla yli koko alueemme. 

Var. Parthenie, Borkh. [Aurelia, Nick; 
Athalia, Hiibn.). Pienempi; siivet päältä tum-



memmat (sisimmässä neljänneksessä tavallisesti 

yksivärisesti mustia) leveämmillä, mustilla juo

villa ja pienemmillä, enemmän erillään olevilla, 

punankeltaisilla täplillä (muistuttaen M. Dictyn-

naa); takasiipien reunatäplät usein kokonaan 

kadonneet tai epäselvät. Huulirihmat ulko-

ösassaan punankeltaisia. Takasiipien keski

juova mustan jakoviivan sisäpuolella kellertävä 

ja selvästi tummempi kuin ulko-osassaan; ulom

mainen keskijuova sisäosassaan (s. t. s. mustien 

kaarien ja keskijuovan ulommaisen mustan rajan 

välissä) selvästi tummempi kuin keskijuova, kel

tainen tai punankeltainen ja enemmän tai vä

hemmän mustakehnäinen, sen mustat kaaret 

useimmiten hyvin leveät ja suuret, joten juovan 

ulompi punanruskea osa siten tulee jaetuksi 

saroissa 1 c—5 erillisiksi, pyöristetyiksi täp

liksi; reunajuovan ulko-osa (mustan viivan ulko

puolella) tavallisesti voimallisemmin keltainen 

kuin sisäosa. Etusiivet ovat yleensä pitemmät 

ja kapeammat kuin päämuodolla. — Harvinai

nen; Pohjois-Suomessa; saatu P]telä-Varangerissa 

(Sparre—Schneider) , Lapissa (P>1 an k), Kas-

karantsassa Venäjän Lapissa ( K . M . L e v a n d e r ) 

ja Kemissä (Hel ls t röm jr.) sekä Tengströmin 

luettelon mukaan Laatokan Karjalassa. 

Var. norvegica, Auriv. (varia, Scheyen). 

On hyvin edellisen näköinen, mutta on vielä 

pienempi; keskijuova ja reunajuova takasiipien 

aika vaikeahkoja. — Harvinainen; saatu Vala

mossa (J. J. Chydenius) . 
Toukka (päämuodon; Hfm. R. taul. 3, kuv. 

22) on musta, tiheästi valkeapilkkuinen, paitsi 
puhtaasti mustassa selkäviivassa; oraissa ja val
koisissa pilkuissa mustia karvoja; vatsapuoli val
koinen; pää musta; elää ratamolla, maitikalla 
y. m. — Kote lo on harmaanvalkoinen; siipitupet 
vaikeahkoja, mustatäpläisiä; takaruumiissa mustia 
täpliä ja 7 riviä punankeltaisia kyhmyjä. 

M. Cynthia, Hiibn. (taul. 12, kuv. 2), Al

peilla, M. didyma, Ochs. (taul. 12, kuv. 4) 

Etelä- ja Keski-Euroopassa; Danais Chrysip-

pus, L. (taul. 8, kuv. 5) on ainoa eurooppalai

nen laji suuresta Danainae alaheimosta. Sitä 

tavataan ainoastaan eteläisessä Kreikassa. 

Alaheimo S a t y r i n a e . 

Heinäperhoset. 

Tähän kuuluu keskikokoisia tai pieniä 

päiväperhosia, jo tka useimmiten ovat har

maanruskeita tai mustanruskeita sekä ko

ristetut useammalla tai harvemmalla silmä-

täplällä ulkoreunan sisäpuolella; sitäpaitse 

on niillä siipien yläpinnalla harvoja tai ei 

ensinkään kirjauksi. Takasiipien alapinta 

on usein niin väritetty, että se erinomai

sesti muistuttaa niitä jäkälillä peitettyjä ki

viä tai kantoja, joille perhonen tavallisesti 

laskeutuu. Eturaajat ovat karvaisemmat 

cfrila kuin £:lla ja yleensä surkastuneemmat 

kuin edellisessä heimossa. Huulirihmat ovat 

alapuoleltaan sukakarvaisia. Koirassuomut 

ovat useimmiten, silloin kun niitä löy tyy , 

tupsupäisiä. — 1 sukupolvi. — Toukat, 

jo tka useimmiten liikkuvat ainoastaan öisin, 

eroavat kaikista muista päiväperhosten tou

kista sen kautta, että niillä on kaksihal-

koinen peränivel sekä lyhyt , mutta usein 

tiheä karvapeite. Niillä on ylöspäin p y ö 

ristetty pää, ja ovat väriltään viheriäisiä 

tai ruskeita, kirjatut pitkittäisillä, vaaleilla 

viiruilla; ne elävät kaikki heinäkasveilla, 

joista perhoset ovatkin saaneet nimekseen 

h e i n ä p e r h o s e t , Sen mukaan mitä tun

netaan, talvehtivat kaikki meikäläiset lajit 

(paitsi ehken mahdollisesti Pararge Hiera) 

toukkina. — Kote lo t ovat pyöristettyjä ja 

ilman kyhmyjä ; takaruumiin nivelet ovat 

liikkumattomia; säännön mukaan riippuvat 

ne vapaasti kuten edellisenkin heimon ko

telot, mutta muutamilla lajeilla on kuiten

kin se omituinen tapa, että ne koteloituvat 

j o k o maan päälle tai sisään aivan samalla 

tapaa kuin yököt . Siinä tapauksessa ei 

niillä ole koukkuja peränivelessä. — Munat 

ovat melkein pallomaiset tai lieriömäiset, 

litteähkötyviset; niissä on j o k o pystysuo

ria, aaltomaisia harjuja, kuten Erebia, Oe

neis, Epinephele ja Coenonympha-suvuissn 

tai ovat ne hienosti verkkosuonisia, kuten 

suvuissa Pararge ja Aphantopns. 

P e r h o n e n . 

A. Silmät kaljuja, Takasiipien suonet 3 ja 4 ovat 

lähtökohdissaan keskisarasta jokseenkin pit

källe eroitetut toisistaan. 

a. Ainoastaan takakylkisuoni (— suoni 12) etu

siivissä on tyvessään selvästi paisunut. 

* Keskisaran poikkisuoni etusiivillä suonien 

4 ja 5 välissä aivan suora. Siipien yläpuo

lella on pohjaväri mustanruskea. 

1 . Erebia. 
: ! : : | : Keskisaran poikkisuoni etusiivillä suonien 

4 ja 3 välissä selvästi kaareva. Tuntosarvet 
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kärkeensä päin vähitellen turvonneita, nuija 

hoikkatyvinen. Siipien yläpinnalla on poh

javäri harmaanruskea tai kellanruskea, 

2. Oeneis. 

/?. Sekä takakylkisuoni että takim. keskisuoni 

tyvessään selvästi paisuneita. 

* Keskimäisen raajaparin sääri lyhyempi kuin 

jalan ensi nivel ja siten siis lyhyempi kuin 

puolet jalasta. (Tuntosarven nuija jokseen

kin jyrkkätyvinen. Siipiripset musta- tai 

valkeatäpläisiä.) 3. Safyrus. 

Keskimäisen raajaparin sääri melkein yhtä 

pitkä kuin jalka, Siipiripset yksivärisiä. 

1. Takasiipien sisäreunan ulko-osa tuskin huo

mattavasti kovertunut, niitten ulkoreuna 

melkein ehyt. Etusiivet alta yksivärisiä. 

Tuntosarven nuija tuskin huomattava, 

4. Aphanlopus. 

2. Takasiipien sisäreunan ulko-osa selvästi 

kovertunut, niitten ulkoreuna aaltomai

sesti hampainen. Etusiipien alapinta kes

kustassaan punankeltainen. Tuntosarven 

nuija hyvin hoikkatyvinen. 

5. Epinephele. 
y. Etusiivissä 3 tyvessään rakkomaisesti paisu

nutta suonta (takakylkisuoni, takim. keski

suoni ja etum. selkäsuoni). 6. Coenonympha, 

B. Silmät tiheäkarvaiset. Takasiipien suonet 3 ja 

4 lähtevät samasta paikasta, 7. Pararge, 

T o u k k a . 

A. Ruumis sukkulamainen; sen pohjaväri punan

ruskea, harmaanruskea tai kellanruskea; har

voin viheriäinen, mustapäinen Erebia, Oeneis, 

Satyrus. Aphanlopus. 

B. Ruumis melkein lieriömäinen, tasapaksu, vilk

kaan viheriäinen tai vaaleanviheriäinen"; pää 

viheriäinen. 

a. Ruumis kalju tai melkein kalju, kirjailtu val

koisilla, keltaisilla tai sinivihreillä ja sentäh

den terävästi näkyvillä pitkittäisviivoilla. 

Coenonympha. 

fi . Ruumis selvästi karvainen vihertävillä ja 

sen kautta epäselvillä pitkittäisviivoilla, 

Epinephele, Pararge. 

K o t e l o . 

A. Peräkärki ilman harjashakasia (katso kuv. 7). 

K o t e l o useimmiten punanruskea; lepää maassa 

tai maan päällä. 

a. Peräkärki lyhyt ja tylppä, ilman harjaksia. 

Erebia. Oeneis, Saiyrus. 

/?. Peräkärki pitkäveteinen, suippo ja hieman 

kaartunut; kärjessä jokunen harva karva, 

Aphanlopus. 

B. Peräkärjessä harjashakasia, K o t e l o viheriäi

nen viheriänmusta. vapaasti riippuva peräkär-

jestään. 

or. Ko te lo t jokseenkin pitkiä, enemmän kuin 

kaksi kertaa leveyttään pitempiä, 

Epinephele, Pararge, 

/?. Ko te lo t lyhyitä, paksuja, tuskin kaksi kertaa 

leveyttään pi temmät Coenonympha, 

1. Erehia, Dahn. 

Nokiperhoset . 

Keskikokoisia perhosia mustanruskeilla 
siivillä, jo tka (ainakin etusiivet) ovat ulko
reunan sisäpuolella koristetut useammalla tai 
harvemmalla, enemmän tai vähemmän yhtä
jaksoisella, punankeltaisella täplällä, Punan-
keltaisissa täplissä on pyöreitä, mustia täp
liä, joit ten keskuksissa on toisinaan pieni, 
valkea silmäterä, Naaraan etujalat ovat 
j o k o nivelittömät kuten koiraksenkin tai 
neliniveliset (E. Ligea). — 1 sukupolvi . 

A. Siipiripset yksivärisiä, tummanruskeita tai ai

noastaan kärjessään valkoisia, Etusiivet alta 

tavallisesti keskisarassa enemmän tai vähem

män punanruskeita. 

a. Takasiipien valkeanharmaalla alapuolella j o k o 

on tai ei ole leveä,, tumma poikkijuova, joka 

kulkee keskustan yli, sekii, mustia pisteitä 

vähän matkaa ulkoreunan sisäpuolella. 

1. E. Lappona. 

(3. Takasiipien alapuolen kolmannes hieman vaa

leampi kuin molemmat sisemmät kolmannek

set, jotka ovat yksivärisesti tummanruskeat; 

sitäpaitse on ulommaisessa kolmanneksessa 

mustia, punankeltaisen kehyksen ympäröimiä 

täpliä 2. E. polaris. 

B. Siipiripset selvästi vaaleatäpläisiä. 

or. Punankeltaiset täplät siipien päällä muodos

tavat pyöristettyjä, melkein ympyrämäisiä 

kehyksiä mustien täplien ympäri. Tunto

sarvet päältä valkeaviiruisia. 
: ; : Takasiipien tyve t alta niin tummia, että 

keskijuova tulee epäselväksi ja katoaa koko

naan, ja päältä usein koristettuja 3—4 sel

vällä, silmätäplällä, Etusiipien mustat täp

lät saroissa 4 ja 5 yh tynee t yhdeksi ainoak

si, melkein ympyrämäiseksi, punankeltaisen 

kehyksen ympäröimäksi täpläksi, jo ta usein 

koristaa 2 pientä, valkoista pilkkua. 

3. E. Embla. 

** Takasiipien tyvi alta keskustaa vaaleampi, 

jo ten keskijuova tulee hyvin selväksi, päältä 

yksiväriset tai harvoin jonkun yksinäisen, 

punankeltaisen täplän koristamat. Etusii

pien mustat täplät saroissa 4 ja 5 erillään 

toisistaan, j o s kohta joskus likekkäisiä. 

4. E. Disa, 

j3. Punankeltaiset täplät siipien päällä melkein 

nelikulmaisia, suorareunaisia ja usein yhtä

jaksoisia, niin että ne muodostavat poikki

juovan. Tuntosarvet päältä yksivärisiä, rus

keita 5. E. LÄgea. 
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1. E. Lappona, Esp. Tunturi-nokiperho. 

— (Hfm. Sch. taul. 12, kuv. 8). — cf, $. 

Etusiipien päällä tavallisesti 4 mustaa, punan

keltaisen ympäröimää täplää; punankeltaiset 

täplät saroissa 3—5 pitkäveteisiä ja sisäänpäin 

rajoittuneita mustaan poikkiviivaan; tämän 

poikkiviivan ja keskisaran välissä ovat niin

ikään sarat 4 ja 5 usein punankeltaisia. Taka

siivet päältä yksiväriset tai varustetut 1—3 

epäselvällä, mustalla täplällä, joita harvoin ym

päröi punankeltainen kehys. Päämuodolla on 

takasiipien alla kaksi tummaa, hammaslaitaista 

poikkiviivaa, jotka rajoittavat leveätä keski-

juovaa, joka tuskin on pohjaväriä tummempi. 

— 40—45 mm. — Yleinen Pohjois-Suomen 

tunturiseuduilla; eteläisimmässä tavattu Kuola-

järvellä ( 6 7 ° ) , yksi eksemplaari saatu Kor-

poossa (G. C y g n a e u k s e n mukaan). Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

Toukka on heinänvihreä, mustapäinen, hieno
ja mustakarvainen; pitkin selkää kulkee musta, 
etupäässään katkonainen selkäviiva; kylkiviivan 
muodostaa mustat täplät; huokosia ympäröi musta 
kehys; ruumis päät tyy kahteen liuskaan. — K o 
telon takaruumis on likaisen kellanruskea; siipi-
tupet ja keskiruumis tummanvihreät; peräkoukku 
puuttuu (Sandbergin mukaan). 

2. E. polaris, Staud. Pohjan-nokiperho. 

—• cf-, Etusiipien päällä on saroissa 4 ja 5 

mustia, punankeltaisen kehyksen ympäröimiä, 

melkein yhtyneitä täpliä, myös saroissa 1 b—3 

on usein pienempiä silmätäpliä ja sarassa 6 on 

punankeltainen täplä. Takasiipien päällä on 

1 — 4 pientä silmätäplää ulkoreunan sisäpuo

lella. Tuntosarvet päältä mustanruskeat alta 

vaikeahkot, — 37—40 mm. — Hyvin harvi

nainen; tavattu ainoastaan Njuorgamin kylässä 

Utsjoen pitäjän pohjois kolkassa, mutta siellä 

jokseenkin lukuisesti (J. Sah lbg) . Lentelee 

niityillä kesä—heinäkuussa. 

Toukka tuntematon. 

3. E. Embla, Thunb. Emblan nokiperho. 

— (Hfm. Sch. taul. 13, kuv. 2). — cf, $. 

Etusiipien silmätäplät (täplä sarassa 1 b puuttuu 

usein) asettuneet kaareksi; kaksoistäplä saroissa 

4—5 on paljon suurempi kuin muut. — 44-— 

50 mm. — Jokseenkin harvinainen; mutta le

vinnyt yli suurimman osan aluetta. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

Kehitysasteet tuntemattomia. 

4. E. Disa, Thunb. Disan nokiperho. — 

Etusiipien silmätäplät jokseenkin yhtäkokoisia 

Suomen perhoset. 

ja asettuneet melkein suoraan viivaan. — 44— 

48 mm. — Harvinainen; pohjoisimmassa osassa 

aluetta. Lentelee kesä —heinäkuussa. 

cf. Siivet päältä mustanruskeat; etusiipien 

kärjet eivät ole päältä huomattavasti harmaa-

kehnäisiä. 

$. Siivet päältä vaaleammat, harmahtavan 

samettikiiltoiset; etusiipien kärjet sekä päältä 

että alta harmaakehnäiset. 

Toukkaa ei tunneta. 

5. E. Ligea, L. Metsä-nokiperho. — 

Taul 14, kuv. 8.—Etusiipien punankeltaisessa 

poikkijuovassa on tavallisesti 4 (saroissa 2—5) 

mustaa täplää, takasiivillä 5 (saroissa 2—4) 

mustaa täplää, joissa usein on valkoinen silmä

täplä. Päämuodon takasiipien alla keskustan 

ulkopuolella on tavallisesti selvä harmaankeltai-

nen poikkijuova, joka sisältää silmäpisteet, ja 

joka etureunassa rajoittuu sisäänpäin lumival

kealla viivalla. (Kuvassa poikkeavat takasiivet 

tuntuvasti meikäläisestä muodosta). — 42—48 

mm. — Yleinen ainakin 67 0 asti. Lentelee 

heinä— elokuussa. 

cf. Etusiipien päällä on saroissa 1 a ja 1 b 

sekä sisimmässä nurkassa sar. 2—5 poikkirivi 

epäselviä, samettikiiltoisia koirastäpliä. Koiras

suomut ovat tupsusuomuja, 0 ,4 mm. pitkiä, kan

nassa syvä lovi. Etujalat nivelettömät. 

Etusiivet ilman koirastäpliä ja tupsu

suomuja. Etujaloissa 4 niveltä. 

Kuv. 7. Erebia Ligea. Kotelon takaosa katsottuna 

solkäpuolelta ja sivulta. 

Var. Adyte, Hiibn. Pienempi kuin pää

muoto (39—40 mm). Takasiivet alta enemmän 

yksivärisiä. — Tavattu Kuusamon tuntureilla pää

muodon joukossa ( S c h i l d e ja A. Hoffman). 

Var. grisescens, J. Sahlb. Pienempi pää

muotoa; siivet päältä ja varsinkin altapäin har

mahtavia.— Hyvin harvinainen; Hämeestä, Pih

lajavesi (J. Sahlb) . 

Toukka (Hfm. E. taul. 4, kuv. 22), joka elää use
alla heinälajilla, on vaalean kellanharmaa tumman
ruskealla, vaaleareunaisella selkäviivalla ja valkoi
silla kylkiviivoil la; huokoset mustia; vatsapuoli 

5 
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ruskeanharmaa. — Kote lo on ruskeankeltainen; 
takaruumiissa on 12 riviä parittaan asettunutta, 
mustaa pilkkua ja siipitupissa mustanruskeita pit
kittäis v iiruja. Peräkärki (kuv. 7) on taipunut, 
poikkipäinen ja varustettu pienellä haarakkeella 
kummassakin nurkassa. 

E. Mednsa, Fabr. (taul. 14, kuv. 5) on 

hyvin E. polarisen näköinen, mutta takasiivet 

alta yksivärisiä; ei ole löydetty meillä. E. Epi-

phron, Kn. (taul. 14, kuv. 6) ja E. Aetliiops, 

Esp. (taul. 13, kuv. 7) löytyvät Saksan vuoris

toissa. 

2. Oeneis, Hiibn. 

Kylmänperhoset . 

Keskikokoisia perhosia, jo tka ovat kau
kaisen pohjolan ja tunturien asukkaita ja 
joi ta joskus tapaa eteläisimmissä seuduissa 
laajoilla, mäntymetsäisillä soilla. Edellisen 
suvun lajeista eroavat ne helpoimmin vaa
leamman, harmaanruskean pohjavärinsä ja 
ohuemman suomupeitteensä kautta, jo ten 
siipien kirjaukset alapuolella näkyvät myös 
yläpuolella. Takasiivet alta hienosti mus
tan ja valkoisen kirjavat; keskustan yli 
tummempi poikkijuova. Koiraalla on sa
mettimainen koirastäplä, j oka tummemman 
poikki juovan muotoisena täyttää koko si
simmän osan saroista 1 b — 3 sekä sitä ra
joittavan osan keskisarasta. Naaraitten 
etujalat ovat selvästi nivelikkäitä; nivelet 
lieriömäisiä. — Toukat talvehtivat kerran 
tai kahdesti; ovat ruskeankeltaisia mus
tilla, pitkittäisillä kirjauksilla. — Kotelot 
makaavat maassa, — Munat ovat enemmän 
tai vähemmän pitkäveteisen soikeita ja 
koristetut pystysuorilla, hieman aaltomai
silla harjuilla. — 1 sukupolvi. 

A. Takasiipien päällä on ulkoreunan sisäpuolella 

rivi punankeltaisia täpliä, jotka ainakin sisä

puolella ovat selvästi erillään toisistaan. 

1. Oe. Jutta. 
B. Takasiipien päällä on ulkoreunan sisäpuolella 

leveä, kellertävä poikkijuova, jonka muodostaa 

joukko täydellisesti yhtäjaksoisia (ainoastaan 

suonien eroittamia), sisäänpäin jyrkästi kat

kottuja, melkein suorakaiteen muotoisia täpliä. 

a. Etusiivissä 1—3 mustaa silmätäplää (saroissa 

2 (3) ja 5) punankeltaisessa poikkijuovassa; 

takasiivissä hyvin harvoin yksi samallainen 

sarassa 2 2. Oe, Norna. 
(S. Siivet molemmin puolin ilman mustia silmä

täpliä 3. Oe. Bore, 

1. Oe. Jutta, Hiibn. Harmaanruskea 

kylmänperho. — (Hfm. Sch. taul. 13, kuv. 3). 

— Etusiipien saroissa 1 a—6 rivi enemmän tai 

vähemmän selviä, punankeltaisia — vaaleankel

taisia täpliä, joista niissä, jotka ovat sar. 2, 3 

ja 5, tavallisesti on musta silmätäplä, Taka

siivillä on korkeintaan 2 silmätäplää (saroissa 

2 ja 3). — 48—56 mm. — Jokseenkin ylei

nen yli suurimman osan aluetta. Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

cf. Etusiivet suipommat selvällä koiras-

täplällä. Tupsusuomut (kuv. a siv. X) 0,5 mm. 

pitkiä. 

$• Etusiivet leveämpiä, pyöreämpi kärkisiä 

ja keltaiset täplät tavallisesti suurempia ja vaa

leampia. 

Var. Balderi, Hiibn. Etusiivissä on aino

astaan 2, takasiivissä 1 silmätäplä. •— Pää

muodon joukossa; harvinainen. 
Tonkka on toisen nahanvaihdon jälkeen vaa-

leanviheriäinen tummalla selkäviivalla, kapeam
malla, tummalla sivuselkäviivalla ja leveämmällä, 
niinikään tummalla ylemmällä kylkiviivalla. Huo
koset ovat mustia, Buumiin tummat viivat jat
kuvat päähän asti. (E. Holmgren 2 mukaan.) — 
Kotelol la on kellan viheliäinen, mustapilkkuinen 
takaruumis ja viheliäiset, ruskeaviiruiset siipi-
tupet; pituus on 16 mm.—Munat ovat viheriän-
valkoisia. 

2. Oe. Nonia, Thunb. Kellanruskea kyl

mänperho. — (Hfm. Sch. taul. 13, kuv. 6). 

— Päämuodolla on kellertävä reunajuova mo

lemmissa siipipareissa sisäänpäin terävästi har

maanruskean pohjavärin rajoittama, ja etusii

vissä on 2—3, takasiivissä 1 tai ei ensinkään 

mustaa silmätäplää. — 40—54 (58) mm. — 

Siellä, täällä Pohjois-Suomessa, eteläisimmässä 

tavattu Kuusamossa. Lentelee kesä —heinä

kuussa. 

cf. Etusiivet hieman suipommat selvällä 

koirastäplällä. Tupsusuomut ovat 0 ,37—0,4 mm. 

pituiset. 

$. Etusiivet leveämpiä, pyöreämpipäisiä ja 

silmätäplät suurempia, usein koristettuja valkoi

sella terällä, 

Var. Fulla, Evers. Etusiivissä yksi (sa

rassa 5), ainakin siiven alapuolella selvä silmä

täplä ; takasiivet ilman silmätäplää. — Yliopis

ton suomalaisessa perhoskokoelmassa on yksi 

kappale tätä muotoa, joka ennen on kuulunut 

Vasast jernan kokoelmaan ja otettu Lapista. 

Ab. ochracea, Auriv. Etusiivet aina ty-

veensä asti kokonaan vaalean multakeltaiset, 

niin että vaalea reunajuova sisäänpäin aivan 

häviää pohjaväriin. — Harvinainen; tavattu So

dankylässä (Euren), Muonionniskassa (Pa l 

men) ja Tenojoella (J. Sahlb.) . 
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Var. pygmsea, J. Sahlbg. Tuntuvasti pie

nempi päämuotoa; etusiipien silmätäplästä tus

kin merkkiäkään. — Kuolan niemimaalta (K. 

E d g r e n ) . 

Kehitysasteet ovat aivan tuntemattomia. 

3. Oe. Bore, Schneid. Harmaankeltainen 

kylmänperho. — (Hfm. taul. 13, kuv. 7). — 

Etusiivet ovat päältä melkein yksivärisesti kellan-

harmaat senkautta että kellertävä reunajuova 

on ainakin koiraksella hyvin epäselvä eikä 

eroa sanottavasti pohjaväristä. — (38) 44—50 

mm.—Harvinainen; tavattu ainoastaan pohjoi

simmassa Suomessa. Lentelee kesä—heinäkuussa 

kuivilla tunturirinteillä ja heinää kasvavilla hieta

rannoilla. 

cf. Etusiivet hieman suipommat, päältä 

enemmän harmahtavat; koirastäplä vaaleanmus-

tahko ja sentähden epäselvempi kuin muilla 

lajeilla. Tupsusuomut lyhyet, ainoastaan 0 ,25 

— 0 , 2 7 mm. pituiset. 

$. Etusiivet tylpemmät, päältä enemmän 

kellertävän harmaat kuin cf. 

Var. Taygete, Hb. Takasiipien suonet alta 

valkoisia. — Lapissa päämuodon joukossa. 

Toukka, joka elää Festuca ovinalls, ja muilla 
heinillä, jotka kasvavat kuivilla paikoilla, on vaa
lean kellanruskea tummalla, katkonaisella (täplien 
muodostamalla) selkäviivalla ja leveämmällä, 
enemmän yksijaksoisella ylemmällä kylkiviivalla. 
Pää on harmaankeltainen 6 tummalla, mustien 
pilkkujen muodostamalla juomulla. Se talvehtii 
kaksi kertaa ja koteloituu maan sisässä toisen 
talvehtimisen jälkeisenä keväänä. — K o t e l o on 
lyhyt ja paksu vaalean punankeltaisella, musta-
viiruisella takaruumiilla, jo ta koristaa vaalean-
vihreä selkäviiva; keskiruumis ja siipitupet ovat 
vaaleanviheriäiset. — Munat ovat marmorin val
koiset, lieriömäiset (Sandbergin mukaan). 

3. Satyrus, Latr. 

( I l i p p a r c l i i a , Fabr) 

Heinäperhoset. 

Keskikokoisia perhosia, joil la on taval
lisesti mustat tai mustanruskeat siivet, joit
ten ulkoreunan sisäpuolellakin on valkea 
tai kellertävä poikkijuova, Tässä poikki-
juovassa on melkein aina sarassa 5 etu
siivillä tumma silmätäplä. Ripset täpläisiä, 
Tuntosarvien nuija selvästi rajoitettu. Ko i 
rasten etusiivillä on selvästi näkyvä, sa
mettimainen koirastäplä, j oka on samassa 
paikassa kuin Oewm-suvun lajeilla ja sitä
paitse ulottuu sisimpään osaan sar. 4. ja 5. 
Naaraitten jaloissa on 4 lieriömäistä ni
veltä. — Toukat ovat keskeltä paksummat, 
ruskeat tai ruskeankeltaiset ja melkein kal
jut. Ne koteloituvat maan sisässä. 

1. S. Semele, L. Hieta-heinäperho. — 

(Hfm. Sch. taul. 13, kuv. 14.) — Siivet päältä 

ruskeat yhteisellä, leveällä, kellertävällä juo

valla ulkoreunan sisäpuolella, Etusiipien sar. 

2 ja 5 on useimmiten silmätäplä; takasiipien 

sarassa 2 on pieni, samallainen. — 44—54 

mm. — Yleinen eteläisimmässä Suomessa; ta

vattu myös Lapissa. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Etusiivet useimmiten suipommat. Sii

pien poikkijuova päältä vahvasti harmahtava, 

joten keltainen väri käy epäselväksi. Koiras

täplä musta, selvästi näkyvä. Tupsusuomut 

tasasoukkia, ei pitempiä kuin 0, io—0 ,20 mm. 

Etusiipien kärjet leveämpiä, enemmän 

pyöristettyjä. Siipien poikkijuova päältä vaa

leankeltainen tai hieman punankeltainen, taka

siipien sisäosa, mutta etusiipien ainoastaan sarka 

4 harmaakehnäinen. 
Toukka (Hfm. E. taul. 5, kuv. 4), j oka on 

kellanruskea ruskealla selkäviivalla sekä mustilla 
ja ruskeilla kylkiviivoilla, elää Jira-lajeilla ja 
kä tkeytyy päivän ajaksi hietaan. — K o t e l o on 
yksivärinen, mahonkiruskea epäselvillä rajoilla 
takaruumiin nivelien välissä; makaa kolossa maan 
sisässä. 

S. Ciree, Fabr. (taul. 14, kuv. 1), S. Bri-

seis, L. (taul. 14, kuv. 3), S. Acta>a, Esp. (taul. 

14, kuv. 4) ja S. fagi, Sc (taul. 14, kuv. 2) 

ovat Keski-Euroopan perhosia. Melanargia 

Galathea, L. (taul. 14, kuv. 9) on aivan ylei

nen Saksassa, mutta ei löydetty Pohjolassa. 

4. Aphantopus, Wallengr. 

Tesmaperhoset. 

Siivet pyöristetyt , ehytlaitaiset. Etu
raajat hyv in lyhyet , paksut ja tiheäkarvai-
set; etujalat kummallakin sukupuolella 
nivelettömät. — 1 sukupolvi . 

1. A. Hyperantus, L. Tesmaperho. — 

Taul. 15, kuv. 3. — Siivet päältä mustanrus

keat, alta tummasti harmaanruskeat. Etusiivet 

joko ilman tai koristetut kahdella silmätäplällä 

saroissa 3 ja 5; takasiipien päällä tavallisesti 

2 (saroissa 2 ja 3), alla 5 silmätäplää, jotka 

ovat saroissa 1 c—3 sekä 5 ja 6. Silmätäpliä 

ympäröi siiven alapuolella selvä, vaaleankeltai

nen kehys, sitäpaitse on niissä useimmiten val

kea silmäterä, — 36—40 mm. — Hyvin ylei

nen; Etelä-, ja Keski Suomessa, ainakin 6 3 ° 

asti. Lentelee niityillä ja mäkirinteillä heinä 

—elokuussa. 

cf. Sisimmässä osassa sarkoja 2 ja 3 on 
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samettimainen, jokseenkin epäselvä koirastäplä. 

Tupsusomut 0 ,31 — 0 ,35 mm. pituisia. 

$. Ilman tummaa varjoa sar. 2 ja 3. 
Toukka (Hfm. R. taul. 5, kuv. 14), joka elää 

Milium effusumilla, ja Poa annualla, y. m., on rus
keankeltainen. — kellanharmaa tummalla selkävii
valla; peräkärki vaaleahkon harmaa; pää vaalean
ruskea neljällä ruskealla viirulla ja pisteellä. — 
K o t e l o on lyhyt ja paksu; peräkärki pitkä, hie
man käyrä ja varustettu ainoastaan muutamalla 
harvalla, suoralla harjaksella. Sentähden ei vo i 
koteloa ripustaa kasveihin, vaan lepää se mie
luummin maassa ja muodostaa siten kauniin väli
muodon edellisten ja seuraavien sukujen välillä. 
— Munat (kuv. e siv. I I) ovat melkein palleroisia 
ja koristetut matalilla kuopilla, jo i ta ei eroita 
toisistaan selvät harjanteet. 

5. Epinephele, Hiibn. 

Häränsilmät. 

Siivet ovat lyhyet ja jokseenkin leveät, 
väriltään erilaiset koiraksella ja naarak
sella. Koiraksen etusiivillä on ainakin 
saroissa 1 b — 2 selvä, samettimainen koi
rastalla sekä vahvasti karvainen keski
sarka, Etujalat nivelettömät, cfdla pitem
mät ja karvaiset, $:lla lyhyemmät ja suo
muiset. — Toukat ovat viheriäisiä (tai 
harmahtavia), mustakarvaisia; talvehtivat 
pieninä, — Kote lo t vapaasti riippuvia, vi
heriäisiä tai ruskeahkoja, — Munien kyl
jissä on selviä harjanteita. 

A. cf. Koirastäplä kapea, mutta jyrkästi rajoittu

nut, loppuen kärjellä sar. 3; Q:lla on 2 isoa, 

pyöreää, mustaa täplää etusiipien punankeltai-

sessa juovassa 1. JS. Lycaon. 

B. cf- Koirastäplä leveämpi, epäselvästi rajoittu

nut, ei ulottuen sar. 3. <J:lla ainoastaan yksi 

silmätäplä etusiivillä 2. E. Jurtina. 

1. E. Lycaon, Rott. {Eudora, Esp.) 

Harmaanruskea häränsilmä. -— (Hfm. Sch. 

taul. 14, kuv. 14). — Siivet päältä harmaan

ruskeat; takasiivet alta tuhkaharmaat ruskeilla 

ja mustilla pikkuviiruilla sekä epäselvällä poikki-

juovalla. — 44—46 mm. — Yleinen Etelä- ja 

Keski-Suomessa, varsinkin alueemme itäisim

mässä osassa, jossa se on levinnyt Lappiin asti. 

Lentelee heinäkuussa. 

cf. Etusiivet päältä yksiväriset, sarassa 5 

musta piste. Koirastäplä kapea, taipunut sirppi-

mäisesti keskisaran takapuolen mukaan loppuen 

suiposti sarkaan 3 sekä täyttäen sisimmän kolmas

osan sarasta 1 b. Koirassuomut noin 0 ,4 mm. 

pitkiä, 0,oi mm. leveitä. 

Etusiivissä on ulkoreunan sisäpuolella 

leveä, punankeltainen poikkijuova, jota koristaa 

2 mustaa täplää (sar. 2 ja 5). Takasiivet 

päältä, keskustan ulkopuolella, vaaleamman har

maat, joten melkein muodostuu poikkijuova. 

Toukka (Hfm. R. taul. 5, kuv. 10), joka elää 
heinä-lajeilla, on viheriäinen; kylkiviivat keltaisia, 
yläreunassaan punertavia; keltaisessa peräkärjessä 
punainen kärki; pää viheriäinen, koristettu punai
sella, valkeareunaisella keski viirulla, — K o t e l o 
lyhyt, nuijamainen, tummanruskean punainen val
koisella pituus vi ivalla, tai vihreä, jo l lo in siipi
tuppien reunat ovat keltaisia. 

2. E. Jurtina, L. (janira, L.) Tumman

ruskea häränsilmä. — Taul. 15, kuv. 4. — 

Siivet päältä tummanruskeat; etusiipien sarassa 

5 silmätäplä. — 38—46 mm. — Hyvin yleinen 

Etelä-Suomessa, varsinkin maan lounaisosassa. 

Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Etusiivet päältä yksiväriset, harmaan

ruskeat tai epäselvä, punankeltainen vivahdus 

keskisaran ulkopuolella. Takasiipien alla useim

miten musta piste saroissa 2 ja 5. Koirastäplä 

on ainoastaan sar. 1 b ja 2, mutta peittää mel

kein koko sisemmän osan sar. 1 b. Tupsusuo

mut 0,3 mm. pitkiä. 

$ (kuv. 4 b). Etusiipien päällä iso, punan

keltainen täplä kekisaran ulkopuolella. Taka

siivet ovat alta useimmiten ilman mustia pis

teitä; tavallisesti on niissä vaalea poikkijuova 

keskisaran ulkopuolella. 

Toukka (kuv. 4a) on viheriäinen; selkäviiva 
himmeä, musta; kyljet tummempia; jalkojen yli 
kulkee kellertävän valkoinen pituusviiva; vatsa-
puoli harmaanvihreä; pää kellertävänvihreä; elää 
heinäkasveilla, — K o t e l o vihreä, mustakirjauksi-
nen; takaruumiissa ruskeita kyhmyjä ; peräkärki 
l yhy t ja varustettu harvoilla, heikoilla harjaksilla, 
j o t e n kote lo saattaa riippua tukevasti ainoastaan 
jäljelle jääneen toukkanahan avulla, — Munat 
(kuv. f, siv. I I ) päältä vahvasti kuperia, vaikeah
koja, ikäänkuin suomuisia; kyljillä on harjuja, 
jo i ta poikkijuomut yhdistää toisiinsa. 

E. Tithonusta, L. (taul. 15, kuv. 5. cf) 

sekä Nemeobius Lucinaa, L. (taul. 15, kuv. 

10) ei ole tavattu meillä. 

6. Coenonympha, Hiibn. 

Nii t typ erh o set. 

Pieniä lajeja pyöristetyillä, ehytlaitai-
tai silla siivillä. Pohjaväri päältä ruskea 
tai punankeltainen. Takasiipien alla on 
keskustan ulkopuolella kokonainen tai epä
täydellinen, valkoinen poikki juova. K o i 
raalla on nivelettömät, naaraalla neliniveli-
set etujalat. Huulirihmat ulottuvat pitkälle 
pään ulkopuolel le ja ovat alapuoleltaan 
pitkäkarvaisia; vi imeinen nivel on hieman 
pitempi naaraalla kuin koiraalla. Tupsu
suomut eivät ole silloin kuin niitä l öy tyy , 
kokoutuneet täpläksi. — Toukat ovat he-
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leänviheriäisiä, melkein kaljuja, — Kote lo 
on lykyt ja varustettu hyv in kehittyneellä 
peräokasella sekä hakaharj akselia, — 1 
(—2) sukupolvea. 

A. Takasiivet päältä mustanruskeat, alta lyijy-

harmaalla, metallikiiltoisella viivalla ulkoreu

nan sisäpuolella. 

or. Etusiivet molemmin puolin mustanruskeat; 

takasiipien alla 6 silmätäplää, jotka kaikki 

ovat valkoisen poikkijuovan ulkopuolella, 

1. C. liero. 

/?. Etusiivet alta punankeltaiset: takasiipien alla 

on etummaisin silmätäplä (sarassa 6) selvästi 

valkoisen poikkijuovan tai niitten valkoisten 

täplien sisäpuolella, jotka edustavat poikki

juovaa 2. C. Iphis. 

B. Takasiivet päältä vaaleankeltaiset tai punan

ruskeat, alta ulkoreunan sisäpuolella tuhka

harmaat ilman lyijynväristä viivaa, 

or. Siipien yläpuolella on selvä, mutta kapea, 

musta ulkoreuna. Takasiipien alla on ulkoreu

nan sisäpuolella 1—useita pieniä, epäselviä, v a l 

k o i s i a , mustan kehyksen ympäröimiä pisteitä 

tai ei ensinkään pisteitä, 3. C. Pamphilus. 

Siipien yläpuolella on leveä, sisäänpäin epä

selvästi rajoitettu, tummanruskea ulkoreuna 

tai ovat ne aivan yksiväriset. Takasiipien alla 

on useimmiten 1 — 7 mu s taa , vaalean kehyk

sen ympäröimää pistettä, +. G. Tiphou. 

1. C. Hero, L. Ruskea niittyperho. — 

(Hfm. Sch. taul. 15, kuv. 7). — Etusiipien 

sarka 5 joko ilman tai silmätäplällä koristettu. 

Takasiipien alla olevat silmätäplät ovat myös 

päällä enemmän tai vähemmän selvästi näkyviä. 

— 26 — 31 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu 

ainoastaan eteläisessä Karjalassa (Kivennavan 

pitäjässä, A. Boman). Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Koirassuomuja puuttuu. 

Toukkaa ei tunneta, 

2. C. Iphis, Schiff. Räpelöperho.J — 

Taul. 15, kuv. 6, cf. — Takasiivet alta rus

keanharmaat, valkoinen poikkijuova harvoin 

täydellinen, tavallisesti edustaa sitä suurenpuo

leinen täplä saroissa 4 ja 5 sekä toinen pie

nempi sar. 1 c. — 30—34 mm. — Jokseenkin 

harvinainen; Laatokan ympäristöillä ja Venäjän 

Karjalassa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Etusiivet päältä multaruskeat, keski

saran ulkopuolella tummemmat. 

_9- Etusiivet päältä multakeltaiset tummalla 

varjojuovalla, joka rajoittuu ulospäin keltaiseen 

reunaviivaan ja sisäänpäin on epäselvä. 

Toukka (Hfm. R. taul, 5. kuv. 15) tumman 
tai himmeän viheriä; selkäviiva tummempi; kylki

viiva hieno, valkea, sen alapuolella punankeltai
set huokoset ; pää sinertävä tai tummanvihreä; 
peräkärki punertava, ohuet karvat pitkiä; elää 
usealla heinälajilla, varsinkin arohisteella (Bra-
chypoäium). — Kote lo vihreä; siipituppien reunat 
tummia; takaruumiissa 6 valkoista pistettä. 

3. C. Pamphilus, L. Nurmikkaperho. — 

Taul. 15, kuv. 8. — Siivet päältä vaaleasti 

multakeltaiset kapealla ja jokseenkin epäselvästi 

rajoittuneella, tummalla ulkoreunalla; etusiipien 

sarassa 5 musta, alla selvempi silmätäplä. Taka

siivet alta tuhkaharmaat, sisäosassaan tummem

mat. —- 28 — 30 mm. — Yleinen ; Etelä-ja Keski-

Suomessa, pohjoisimmassa tavattu Kajaanissa. 

Lentelee mäkirinteillä ja niityillä melkein koko 

kesän kuluessa. Sukupolvet ovat usein epä

säännöllisiä senkautta että toukat samasta pe

syeestä voivat osittain kehittyä perhosiksi jo 

samana syksynä tai osittain talvehtia. 

cf. Sarkojen 2 ja 3 sisäosassa ja keski

saran ulko-osassa on ripoitettuna keltaisia tupsu

suomuja, jotka värinsä ja harvalukuisuutensa 

tähden eivät muodosta näkyvää koirastäplää. 

Ne ovat noin 0,is—0,ig mm. pitkiä. 

Var. Lyllus, Esp. Eroaa päämuodosta siinä, 

ettei mustanruskea varjostus ulotu siipireunoi-

hin asti. — Hyvin harvinainen; saatu yksi ainoa 

kappale Kastelholmassa Ahvenanmaalla (A. P o p -

pius). 

Toukka (Hfm. R, taul. 5, kuv. 17), heinä-
vihreä; selkäpuolella vaikeahko pisaraviiva; kylki
viiva kellertävä; vatsapuoli vaalean viheriä; pää 
vihreä; elää heinillä kuten nurmikalla (Boa) y. m. 
— K o t e l o lyhyt , paksu, viheriäinen, keltapistei-
nen, noin 11 mm. pituinen. — Munat ovat kellan
ruskeat, katkaistun kartion muotoiset ; kyljillä 
noin 50 epäsäännöllistä, hienoa suonta. 

4. C. Tiphon, Bott. (Tullia, Milli.; Da-
vus, E.). Saraperho. — (Hfm. Sch. taul. 15, 

kuv. 15). — Päämuodon etusiivillä on sarassa 

5 sekä siiven ylä- että alapinnalla silmätäplä; 

ja alla saroissa 2 ja 3 usein myöskin silmätäplä; 

takasiipien päällä sar. 1—3 sekä alla sar. 5—6 

on niinikään silmätäplä; viimemainituissa on usein 

valkoinen silmäterä. Takasiivet ovat alta pu

nertavan tummanharmaita. — 34—37 mm. — 

Yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa; Pohjois

suomen pohjoisin löytöpaikka on Sodankylä 

(67 1 / 2 °). Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Etusiivet päältä ruskeankeltaiset tai 

tummasti multakeltaiset, ulkoreuna leveä, mus

tanruskea, sisäänpäin vähitellen muuttuen pohja

väriksi ; takasiivet päältä tummanruskeat. Tupsu

suomuja puuttuu. 
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-9. Etusiivet päältä yksiväriset, multakel

taiset, ei sanottavasti tummemmat ulkoreunaan 

päin; takasiivet päältä samaa väriä kuin etu-

siivetkin tai tummanruskeat. 

Var. Laidion, Borkh. (Isis, Thunb.). Pie
nempi (ei enempää kuin 28 mm.), päältä tum

mempi, punanruskea, ilman silmäpisteitä tai 

ainoastaan sar. 5 epäselvä sellainen; takasiivet 

alta sinertävän harmaat ilman silmätäpliä tai 

1 — 3 hyvin pientä, joilta puuttuu valkoinen 

silmäterä. — Jokseenkin yleinen päämuodon jou

kossa, käy ainakin 68 0 asti. 

Toukka, joka elää useilla kaislakasvcilla, ku
ten Rkynchospora alballa ja Eriophorumilhi, on 
heleän viheriäinen tummansinisellä, valkeareunai-
sella selkäviivalla sekä kellanvalkoisilla sivuselkä-
ja kylkiviivoilla. — Kote lo on viheriäinen, siipi-
tupissa ja peräkärjessä ruskeita viiruja, — Munat 
ovat soikeita, litteäpäisiä ja varustettuja selvillä, 
pystysuorilla suonilla. 

C. Arcania, L. (taul. 15, kuv. 7) ei ole 

tavattu meillä. 

7. Pararge, Hiibn. 

Papurikot. 

Keskikokoisia perhosia, jo iden pohja
väri on tummanruskea ja joilla on pyöris
tetyt, ehytlaitaiset tai hainpaiset siivet ja 
keskiraajojen sääret tuskin jalkoja lyhy
emmät. Takimainen kylkisuoni ja toisinaan 
myös takim. keskisuoni ovat tyveltään vah
vasti paisuneita. Koiraksella on tavallisesti 
tupsusuomuja, jotka ovat ryhmistyneet 
siten, että ne etusiivillä muodostavat sa
mettimaisen poikkijuovan, joka kulkee sa
ran 1 b poikki ja peittää sisemmän osan 
saroista 2—5, mutta ei ulotu keskisarkaan 
asti. cf:lla on nivelettömät, 9:11a viisinive-
liset etujalat, nivelet 2—5 lyhyet, pituut
taan leveämmät. — Toukat ovat viheliäi
siä, kienokarvaisia, — Kotelot ovat pitkä
veteisiä, viheliäisiä tai mustahkoja lukui
silla, hyvin kehittyneillä harjashakasilla 
peräkärjessä. — Munat ovat verkkosuo-
niset. 

A. Tuntosarven nuija (useimmiten) vastapuikea, 

selvä. Etusiipien päällä on ainoastaan sarassa 

5 yksi ainoa, iso silmätäplä, Takasiipien alla 

on sisäosassa useampia tai harvempia tummia 

poikkiviivoja, c/:lla on selvä samettijuova. 

or. Takasiivet melkein ehytlaitaisia tai ulkoreu

nassa hyvin' lyhyet hampaat. Takim. keski

suoni^ tuskin tyveltään paisunut ja aina paljon 

ohuempi kuin takim. kylkisuoni. 
: ; : Etusiipien sisäosa yksivärinen, tummanrus

kea; ulkoreunassa on sar. 4+5 iso, punan

keltaisen kehyksen ympäröimä silmätäpläja 

sarassa 6 aivan pieni silmäpiste; silmätäplien 

takana saroissa lb—3 on useimmiten 2 - 3 

punankeltaista varjo täplää; takasiivet ovat 

päältä tummanruskeita, ulkoreunan lähellä 

on 3 punankeltaisen kehyksen ympäröimää 

silmäpistettä. 

1. Suurempia (noin 48 mm.) ; siipien päällä ei 

ole selviä, tummia poikkiviivoja. 

1. P. Mcera. 

2. Pienempiä (noin 40 mm.) ; etusiipien päällä 

on keskisarassa kaksi mustaa poikkiviirua 

ja takasiivillä kaareva, musta poikkiviiva 

heti keskisaran ulkopuolella, 2. P. Hicra, 

Etusiipien sisäosassa useita, isoja, punan

keltaisia täpliä; molempien siipiparien ulko

reunan sisäpuolella on leveä, punankeltai

nen juova 3. P. Megcera. 

@. Takasiivet selvästi hammaslaitaisia. Takim. 

keskisuoni tyveltään yhtä vahvasti paisunut 

kuin takim. kylkisuoni . . . . 4 . P . Egeria. 

B. Tuntosarven nuija ohut, epäselvä. Etusiivissä 

on 4 - 5 terätöntä silmätäplää; saroissa 2 ja 3 

suurimmat. Takasiivet alta sisäosassaan 3rksi-

värisiä tai koristettuja valkealla täplällä, mutta 

ilman mustia poikkiviivoja, Q ilman koiras

suomuja 5. P. AcMna. 

1. P. Msera, L. Ruskeasilmäinen papu

rikko. — Taul. 15, kuv. 1. 9- — Takasiivet 

alta harmaita ruskeilla lieskoilla ja kahdella 

yhdensuuntaisella, tummalla, hammaslaitaisella 

poikkiviivalla keskustan sisäpuolella, sekä ulko-

osassa 5—7 mustaa, neljän erivärisen kehyksen 

ympäröimää ja valkoisen silmäterän koristamaa 

silmätäplää. Päämuodolla on etusiipien kum

mallakin puolella punankeltaisia täpliä. — (38) 

44—50 mm. — Yleinen; Etelä- ja Keski-Suo

messa, ainakin 63 0 asti. Lentelee 15 p. kesä

kuuta elokuuhun. 

cf. Koirastäplä ulottuu ainoastaan suoneen 

4 eikä näy selvästi tummaa pohjaväriä vastaan. 

Koirassuomut 0,35—0,37 mm. pitkiä. 

9- Etusiipien punankeltainen väri enemmän 

levinnyt kuin cf:lla. 

Kuv. 8. Pararge Mcera. Kotelon takaosa katsottuna sulkä-

puolelta ja sivulta. 

Var. monotonia, Schilde. Etusiipien kum

pikin puoli ilman punankeltaisia täpliä. — 

Harvinainen; Heinola (Furuhjelm). 
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Toukka (Hfm. R. taul. 5, kuv. 6) on vihe
riäinen tummalla, vaaleareunaisella selkäviivalla 
sekä vaaleanharmaalla kylkiviivalla; pää sinertä
vän vihreä; vatsa vihreänharmaa; elää heinäkas
veilla ja talvehtii puolikasvuisena, — Kote lo on 
joko viheriäinen tai mustanruskea, varustettu 
suoralla, tiheäharjaksisella peräkärjellä (kuv. 8). 

2. P. Hiera, Fabr. Vuori-papurikko. — 

(Hfm. Sch. taul. 14, kuv. 10). — Hyvin edelli

sen näköinen, mutta pienempi, pohjaväri vaa

leampi, yläpuolen mustat poikkiviirut selviä. 

— 38—42 mm. — Yleinen yli koko alueen. 

Lentelee touko—heinäkuussa. 

cf. Koirassuomut ainoastaan 0 ,20 — 0 ,22 mm. 

pitkiä. Koirastäplän ala sama kuin edellisessä

kin lajissa. 

Kehit3 rsasteita ei tunneta. 

3. P. Mega^ra, L. Nata-papurikko. — 

Taul. 15, kuv. 2. — Etusiipien päällä on kolme 

punankeltaista täplää keskisarassa ja yksi sa-

mallainen saran 1 b sisimmässä osassa, sekä 

ulkoreunan sisäpuolella leveä, punankeltainen, 

taaksepäin kapeneva poikkijuova, jossa sarassa 

5 on iso silmätäplä; takasiipien sisempi puo

lisko on päältä mustanruskea, ulommaisessa 

puoliskossa; on leveä, punankeltainen poikki

juova, jossa on 3-—4 silmätäplää, alta kirjatut 

samalla tapaa kuin P. Mcera. -— 38—42 mm. 

— Hyvin harvinainen; tavattu tähän asti aino

astaan kaksi kappaletta maassamme, nim. Sata

kunnassa (Korpoo G. Cygnaeus) ja Uudella

maalla (Hankoniemi, M. Ti lj an der). Lentelee 

touko—kesäkuussa ja heinä—elokuussa. 

cf (kuv. 2 c). Etusiipien päällä on leveä, 

eteenpäin kapeneva, samettimainen poikkijuova, 

joka ulottuu takareunan keskeltä sarkojen 1 a 

—5 läpi. Punankeltaiset täplät, jotka ovat sa

roissa lb ja 2 ulkoreunan poikkijuovan ja 

saran 1 b tyvitäplän välissä, tulevat tämän kautta 

pieniksi ja lyhyiksi. 

Punankeltainen täplä saran 1 b keskessä 

on eroitettuna tyvitäplästä ainoastaan kapean, 

mustan viivan kautta; saran 2 sisäosa punan

keltaisen värin peittämä. 

Toukka (kuv. 2 a ) vihreä; selkäviiva tumma, 
valkeareunainen; kylkiviivat valkoisia, ylöspäin 
keltareunaisia; huokoset kellertäviä, pää ruskean
vihreä; elää heinäkasveilla. — Kote lo (kuv. 2 b) 
vihreä, harmahko tai mustahko; takaruumiin ni
velissä 2—6 on kummallakin puolella kellertävä, 
tylppä k y h m y ; neljännen nivelen kyhmyt ovat 
suurimmat. — Munat ovat typistetyn kartion 
muotoisia, kiiltäviä, matalasti ja verkkosuonisesti 
kuoppaisia. 

4. P. Egeria, L. Vehnä-papurikko. — 

Taul. 14, kuv. 10. — Siivet päältä ruskeita, 

harmahtavankiiltoisia. Etusiipien päällä on sa

rassa 5 silmätäplä ja 9—12 kulmikasta, ei 

yhtäjaksoista, keltaista täplää (1 tai 2 kussakin 

sar. 1 h—3, 2 keskisarassa, 1 keskisaran kär

jen ulkopuolella ja 3 silmätäplän ympärillä); 

takasiipien päällä poikkirivi 4—5 keltaisesta 

täplästä, joista saroista 2—4 olevat kumpikin 

sisältää 1 silmätäplän-. — 38 —44 mm. — Pää

muotoa, jonka täplät ovat punankeltaisia, tuskin 

löytynee maassamme. 

Var. Egerides, Staud. Täplät vaaleankel

taisia. — Harvinainen; Etelä-Suomessa; pohjoi

sin löytöpaikka Valamo. Lentelee kesä—heinä

kuussa havumetsissä. 

cf. Samettimainen täplä harmahtava, jok

seenkin epäselvä. Koirassuomut 0 , 37—0 , 40 mm. 

pituisia. 

2- Keltaiset täplät hieman isompia ja vaa

leampia kuin koiraksella. 

Toukka (Hfm. R. taul. 4, kuv. 8) on viheriäi
nen tummanvihreällä selkäviivalla; kyljillä vaa
leankeltainen pisaraviiva: huokoset kellertäviä; 
elää heinälajeilla, kuten Tritieum repensiUii y. m. 
— Kote lo on lylryempi kuin muilla lajeilla, vihe
riäinen; takaruumiin kummallakin kyljellä on 
kolme kellanruskeata, pientä kyhmyä. 

5. P. Achine, Scop. (Dejanira, L.). 

Luste-papurikko. — (Hfm. Sch. taul. 14, kuv. 

13). — cfi $• Siivet päältä harmaanruskeat 

5:llä soikealla, kellertävän kehyksen ympäröi

mällä, mustalla silmätäplällä; alta vaaleamman 

harmaat, ulkoreunan sisäpuolella kaksi hienoa, 

mustahkoa viivaa, keskisaran kärjen ulkopuo

lella valkoinen poikkijuova. Valkoinen poikki

juova etusiivillä on suonen 4 kohdalla, taka

siivillä suenen 5 kohdalla taipunut kulmaksi. 

Silmätäplät asettuneet siipien alla samaten kuin 

päälläkin, mutta koristetut valkoisella silmä

terällä ja lisätyt yhdellä täplällä takasiipien 

sarassa 1 c. — 43—48 mm. — Hyvin harvi

nainen; ainoastaan yksi koiras tavattu Suomessa, 

nim. Viipurissa (A. Thesleff) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 5, kuv. 9) on vihreä; 
selkäviiva tumma; k3dki- ja sivuselkäviivat val
koisia; peräkärki valkoinen; vatsapuoli tumman
vihreä; elää huimalusteella (Lolium temulentum) 
ja sara-lajeilla. — Kote lo vihreä; siipitupissa kaksi 
valkoista viirua; takaruumiissa 4 valkoista pistettä. 

IV. Heimo Hespericbp. 
Paksupää-perhosia. 

Pieniä, mutta voimakkaasti raken
nettuja päiväperhosia, joiden pää on le-
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veä ja tuntosarvien tyvet siinä kaukana 

toisistaan. Tuntosarvien tyven ja sil

mien välissä on kummallakin pääpuolis

kolla tupsu mustia karvoja, jotka siir-

rottavat sivulle päin yhtäpitkälle kuin 

silmätkin tai vielä ulommaksikin. Huuli

rihmat tuuheasti harjaskarvaisia, viimei

nen nivel kapea ja melkein kalju. Etu

siipien suonet 6 —11 lähtevät erillään 

toisistaan suorastaan etum. keskisuonesta. 

Takasiivillä on kaksi selkäsuonta. Etu

raajat ovat täydellisesti kehittyneitä. — 

Toukat elävät hyvin piilossa, ovat suk-

kulamaisia, vahvasti kapenevia isoa pää

tänsä kohti, joka senkautta näyttääkin 

olevan kiinnitettynä erityisen kaulan 

kautta ruumiiseen. — Kotelot ovat har

van silkkikudoksen ympäröiminä sekä 

kiinnitettyinä johonkin esineeseen rih

malla, joka kulkee vyötäisten ympäri; 

niitten pää tavallisesti päättyy huipuksi, 

ja kielituppi ulettuu useimmiten siipi tap

pia paljon taemmaksi. — Munat ovat si

leitä tai verkkosuonisia. — Tänne kuu

luvilla perhosilla on nopea, suriseva 

lento ja levätessään pitävät ne siipiään 

enemmän tai vähemmän levitettyinä. 

Useimmat talvehtivat toukkana, anihar

vat munina tai koteloina. — 1 sukupolvi. 

A. Takaraajojen sääressä ainoastaan yksi pari 

kannuksia. Etusiivet päältä keltaisia mustilla 

täplillä, tai mustan ruskeita keltaisilla täplillä. 
1. Carlerocephalus. 

B. Takaraajojen sääressä kaksi paria kannuksia, 

joista toinen pari on kiinnitettynä itse kär

keen, toinen hieman ylemmälle. 

a. Siivet päältä, ainakin keskustassaan, punan

keltaisia tai kellanruskeita, <f ilman sääri-

tupsua ja 1 ilman etureunanpalletta, mutta 

nivelsuomujen (kuv. d, siv. X) muodostama 

koirastäplä keskellä etusiipeä, 

* Tuntosarven nuija pitkäveteisesti puikea, 

tylppä, kärjetön. Siivet päältä ilman keltai

sia täpliä 2. Thymelieus. 

** Tuntosarven nuija päätt} ry koukkumaisesti 

taipuneella kärjellä. Siipien päällä keltaisia 

täpliä 3. Hesperia, 

/?. Siivet päältä mustanruskeita valkoisilla tai 

harmahtavilla täplillä, Siipiripset valkoisia 

selvillä, mustilla täplillä, cf etusiivillä on 

etureunanpalle 4. Syrichtus. 

1. Carterocephalus, Led, 
(Heteropterus, Dum.) 

Mäki kiipi jät. 
Takasiivet päältä mustanruskeat keltai

sella täplällä keskisarassa ja kahdella poikki-
rivillä keltaisia täpliä keskisaran ulkopuo
lella; täplät sisemmässä rivissä isompia, 
2—4; ulommaisessa rivissä pienempiä, 7 — 8, 
toisinaan epäselviä, 

1. C. Paliemon, Pcdl. (Paniscus F.). 

Keltatäpläinen mäkibiipijä. — Taul. 7, kuv. 11. 

— cf, $• Etusiivet päältä mustanruskeat pu-

nankeltaisilla, mustien suonien eroittamilla täp

lillä. Tällaisia täpliä on seuraavissa paikoissa: 

siiven sisäosassa: keskisarassa 2, sar. 1 h lähellä 

tyveä 1 ja sisimmäisessä osassa sar. 2 yksi 

täplä; siiven ulko-osassa: 1 kussakin sar. 6—9 

muodostaen täplän etureunassa, 1 kussakin sar. 

1 h—3 muodostaen siten poikkijuovan, sekä 2 

saroissa 4 ja 5 ollen paljon ulompana kuin 

edellämainitut. Sitäpaitse on ulkoreunan lähellä 

noin 8 epäselvää, pientä täplää. — 25—30 

mm. — Jokseenkin harvinainen; Itä-Suomessa; 

pohjoisin löytöpaikka Imanteron Lappi. Len

telee kesä—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. li. taul. 5, kuv. 27) on Rogen-
hoferin mukaan yksivärisesti nurmi vihreä, elää 
aikaisin keväällä ainoastaan heinillä. Aurivillnisen 
mukaan olisi se taas vaalean viheriäinen; selkä
viiva punanruskea; pää ruskeahko: elää heinillä 
ja talvehtii. — Kote lo on noin 15 mm. pitkä, 
varustettu 1 mm. pituisella okasella silmien vä
lissä, väriltään vihertävän valkoinen. — Munat 
ovat valkoisia, puolipalleroisia, kiiltäviä ja sileitä 
kuin posliini. 

2. C. Silvius, Knoch. Mustatäpläinen 

mäkihiipijä. — (Hfm. Sch. taul. 16, kuv. 18, 

a, b.) — Etusiivet päältä keltaisia, mustatäp

läisiä. — 23—26 mm. —- Jokseenkin harvi

nainen; runsaimmin tavattu itäosissa Etelä- ja 

Keski-Suomea, pohjoisin löytöpaikka Tuovilan-

lahti (Kuopio) ja läntisin Kristiinankaupunki. 

Lentelee kesäkuussa. 

cf. Etusiivet päältä kullankeltaiset, tyvel

tään mustakehnäiset 4:llä (1 keskisarassa, 1 

kummassakin sar. 1 b ja 2 sekä 1 keskisaran 

suussa) mustalla täplällä ja 7—8 pienellä sa-

mallaisella pitkin ulkoreunaa. 

Etusiivet päältä kullankeltaiset, tyvel

tään leveästi sekä etu- ja takareunoistaan ka-
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peasti mustia; keskustassa on samat, mustat 

täplät kuin pi lakin, mutta täplät ovat suurem

mat ja yhtäjaksoiset, joten ne muodostavat 

poikkijuovan heti keskisaran ulkopuolella. Sa

maten ovat täplät pitkin ulkoreunaa isommat 

ja yhtäjaksoiset. — Naaras näyttää hyvin edel

liseltä lajilta, mutta eroaa siinä, että keltainen 

poikkijuova ulkoreunan mustien täplien sisä

puolella on yhtäjaksoinen eikä kuten C. Paloe-

monilla ison, mustan täplän katkoma sar. 4—5, 

sekä senkautta, etteivät suonet ole keltaisissa 

saroissa tummia. 

Toukka (Hfm. R. taul. 5. kuv. 28) on likaisen 
keltainen punertavalla selkäviivalla ja kolmella 
samanvärisellä kylkiviivalla; huokoset mustia; 
pää ja rintajalat ruskeankeltaiset; elää heinillä. 

2. Thymelicus, Hiibn. 

Lauhahiipijät. 

Siivet päältä yksivärisiä, punankeltaisia 
kyvin kapealla, mustalla ulkoreunalla; rip
set mustia vaaleakärkisiä. Takasiivet alta 
harmaankeltaisia, täplättömiä. Huulirihmo-
jen viimeinen nivel hyv in pitkä, tuskin 
lyhempi kuin viimeistä edellinen nivel. — 
Toukat elävät heinäkasveilla ja talvehtivat. 

1. Th. lineola, O. (Hesperia lineola, 

Ochs.). Pikku lauhahiipijä. — (Hfm. Sch. taul. 

16, kuv. 10). — Tuntosarven nuijan kärki on 

alta musta. — 25—28 mm. — Jokseenkin har

vinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin 

löytöpaikka Kuopio (63 °). Lentelee heinä— 

elokuussa mäkirinteillä. 

cf. Etusiipien päällä kapea, musta, nivel-

suomujen muodostama viiva, joka ulottuu pitkin 

takim. keskisuonta suonien 2 ja 3 väliin ja 

jota seuraa tavallisesti pieni, musta täplä sa

rassa 1 b. Nivelsuomut ovat epäselvästi niveli

set, 0, i3—0,i8 mm. pitkiä ja 0,oo34 mm. leveitä. 

£:lla puuttuu etusiiviltä musta viiru. 

Toukka (Hfm. R. taul. 5, kuv. 22) vihreä — 
kellanvihreä; selkäkanava tummasti läpinäkyvä, 
kahden keltaisen pituusviivan reunustama; kum
mallakin puolella selkää kellertävä pituusviiva ja 
samanvärinen viiru jalkojen y l i ; vatsapuoli vih-
reähkö, kymmenennessä ja viidennessätoista ni
velessä pisaramainen, lumivalkea, silkkikiiltoinen 
poikkitäplä; vihreänharmaassa päässä 2 keltaista, 
punareunaista viirua. — K o t e l o on vihertävä; 
imutorvi tuppi punertava; päässä hieno huippu, 
jonka kärjessä on hienoja, käyriä pikkuokasia. 

Th. Thaumas, Hufn. (taul. 7, kuv. 14) ei 

tavattu meillä. 

Suomen perhoset. 

3. Hesperia, Fabr. 

(Pamputta, Fabr.). 

Paksupäät. 

Siivet ovat päältä punankeltaisia, reu
noihinsa päin ruskeavarjoisia vaaleankeltai
silla, kulmikkailla, täplillä. Takasiivet alta 
täplikkäitä, Huulirihmojen viimeinen nivel 
hyv in lyhyt, paljon lyhempi kuin viimeistä 
edellinen nivel. 
A. Takasiipien alla epäselviä, himmeitä, keltaisia 

täpliä 1. H. Sylvanus. 

B. Takasiipien alla selvästi näkyviä, vaikeahkoja 

täpliä 2. H. comma. 

1. H. Sylvanus, Esp. Piippo-paksupää. 

— Taul. 7, kuv. 13, cf- — Takasiivet alta 

keltaisia, tuskin vihertäviä. Tuntosarven nuijan 

kärki pitempi, noin 1 / 3 nuijan pituudesta. — 

26—32 mm. — Yleinen; Etelä- ja Keski-Suo

messa, ainakin 63 0 asti. Lentelee kesä—elo

kuussa. 

cf. Musta viiru etusiivillä ulottuu suonen 

3 lähtökohdasta vinosti taakse- ja sisäänpäin 

niin, että se kohtaa sisemmän kolmanneksen 

suonesta 1, ja on yksivärisesti musta. Nivel -

suomut ovat lähemmä 0,5 mm. pituisia ja se-

kasin toisten, litteäkärkisten suomujen kanssa. 

$:lta puuttuu musta viiru. On päältä enem

män ruskeavarjoinen, joten keskisaran keltainen 

väri tulee selvästi eroitetuksi sarkojen 1 b—8 

keltaisista täplistä. 
Toukka (Hfm. R. taul. 5. kuv. 24) on melkein 

yksivärinen, vihreä vaaleammilla kylkiviivoilla ja 
ruskeilla huokosilla; pää ruskea; elää heinillä ja 
piipolla (Litzula). — Kote lo on ruskea pitkälle 
ulottuvalla imutorvitupella. — Munat ovat mel
kein himmeän valkoisia, pallomaisia litteällä ala
pinnalla; niitten pinta on heikosti ja epäselvästi 
verkkosuoninen kuusikulmaisilla silmuilla. 

2. H. comma, L. Yleinen paksupää, — 

Taul. 7, kuv. 12. — Takasiivet alta kellan

vihreää. Tuntosarven nuijan kärki on hyvin 

lyhyt, ei 1 / 4 nuijan pituudesta. — 25 — 32 mm. 

— Yleinen; sama leveneminen kuin edellisellä

kin lajilla. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Etusiipien musta viiru hieman pak

sumpi kuin edellisellä lajilla, pitkin sen keskus

taa vaikeahko, kiiltävä viiva. Tämän viivan 

muodostaa joukko erityisiä, isoja suomuja, jotka 

peittävät oikeat koirassuomut samalla tapaa kuin 

Argynnis PaphiaMn. Nivelsuomut (kuv. d siv. 

X) ovat 0,27—0 ,35 min. pitkiä ja 0,oo± mm. 

leveitä. Nivelien luku voi nousta lähemmä 

20:een. 

6 
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£ eroaa koiraksesta samalla tavalla kuin 

edellisen lajin naaras. 

Var. catena, Staud. Takasiivet alta vah

vemman viheriäiset, täplät valkeampia, musta-

reunaisia. — Harvinainen; alueen koillisosissa, 

tavattu Solovetskoissa (K. E d g r e n ja K. M. 

Levander ) , Kaschkarantsassa ja Tschavangassa 

Venäjän Lapissa (K. M. Levande r ) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 5, kuv. 25) on keskeltä 
vahvasti kupera, mustanharmaa; kyljillä hieno 
pisteviiva; pää suuri, musta valkoisella, musta-
reunaisella niskarenkaalla; kymmenennen ja yh
dennentoista nivelen vatsapuolella kummassakin 
valkoinen pisaratäplä. — Munat ovat puolipalle-
roisia, valkoisia, melkein sileitä, ja talvehtivat. 

4. Syrichtus, Boisd. 
(Pyrgus, Hiibn.) 

Kirjosiipiset. 
Etusiivissä on molemmin puolin sään

nön mukaan seuraavat valkoiset täplät: 
1) yksi keskisarassa, sen keskustan ulko
puolella; 2) yksi himmeämpi keskisaran 
suussa; 3) yksi sarassa 10 lähellä n:o 1; 
4) kaksi tai kolme saran 1 b sisäosassa ja 
kaksi heti n:o 1 takana ja sisäpuolella; 
5 ) kaksi vieretysten saran lb ulko-osassa; 
6) yksi kussakin sar. 2—5, asettuneina, 
melkein suoraan viivaan toinen toistensa 
kanssa ja siten, että sarassa 5 sijaitseva 
on uloinna kaikista muista (siis lähinnä 
ulkoreunaa) ja sarassa 2 sisimpänä; 7) 
kolme pientä täplää sar. 6—8, asettuneina 
poikki juovaksi keskisaran kärjen ja siipi-
kärjen keskivälille. Takasiipien päällä on 
yleensä ainoastaan epäselviä, harmaita var-
jotäpliä, mutta alapuolta koristaa poikki
j u o v a vaaleita täpliä, joista kaksi sisintä 
on aina selväpiirteistä. Koirailla on etu
siivillä selvä etureunanpalle, j oka sisältää 
tiheään sullottuja, hiushienoksi kärjeksi 
päättyviä koirassuomuja (katso kuv. b siv. 
X) sekä takaraajojen sääressä iso karva
tupsu, j onka vo i asettaa takaruumiissa ole
vaan kuurnaan. — Tämän suvun lajit ovat 
h y v i n toistensa näköisiä, jo ten niitä on 
jokseenkin vaikeata varmasti eroittaa toi
sistaan. 

A. Takasiipien päällä epäselviä, harmahtavia var-

jotäpliä, jo tka eivät ole koskaan yhtä puhtaasti 

valkoisia tai niin terävästi rajoitettuja, kuin 

etusiipien täplät 1. S. älveus. 

B. Takasiipien päällä useampia tai harvempia 

puhtaasti valkoisia ja hyvin rajoitettuja täpliä 

sekä toisia, jo tka ovat vähemmän selviä. Täplä 

sarassa 5 keskijuovassa takasiipien alla on pi

temmälle v e n y n y t siipityveä kohti kuin täplä 

sarassa 4. 

a. Isompia, 28—32 mm.: tummat täplät taka

siipien alla vihertävän mustia ilman kellan

ruskeata vivahdusta ja puhtaasti valkoisten 

suonien eroittamia 2. S. centaurece. 

(3. Pienempiä, 22—24 mm.; takasiivet alta, kel

lertävänruskeita, viheriänvivahtavia ja val

keat täplät verrattain pieniä, takasiipien suo

net kellertäviä, ei koskaan puhtaasti valkoi

sia 3. 8. maivce. 

1. S. alveus, Hiibn. Tummempi kirjo-

siipi. — Taul. 7, kuv. 8 sekä alla oleva 

kuv. 9. — Takasiipien alapinnalla on seuraa

vat kirjaukset: tyvessä (katso alla olevaa kuvaa) 

3 valkoista täplää, joista se, joka on sar. 7, on 

a j f f f 7 f 

Kuv. 9. Syrichtus alreus, Hiibn. Takasiiven alapuoli. 

selvästi nelikulmainen (b, kuv. 9), yhtäjak

soinen, valkoinen keskijuova (d, kuv. 10), ja 

valkoisia, erikokoisia täpliä ulkoreunassa; taka

siipien takanurkka hieman ulkoneva. Tunto

sarven nuijan kärki on alta punankeltainen. — 

27—29 mm. —Jokseenkin harvinainen; Etelä-

ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kuo

pio (63 °) . Lentelee heinäkuussa. 

cf. Koirassuomut. etureunan palteessa ovat 

noin 0 ,24 mm. pitkiä, vähitellen kapenevia ly

hyeen, 0,ou mm. pituiseen, hiushienoon kärkeen. 

Var. Fritillum, Hb. Pienempi ja vaaleampi 

päämuotoa. Takasiivet ruostekeltaiset ja valkea-

suoniset. — Harvinainen; päämuodon joukossa. 

Toukkaa ei varmasti tunneta, 

2. S. centaurere, Ramb. Nurmikirjosiipi. 

— (Hfm. Sch. taul. 16, kuv. 2). — Etusiivet 

yleensä päältä selvästi valkeakehnäisiä tai val-

Kuv. 10. Syrichtus centaurece, Ramb. Takasiiven alapuoli. 



43 

keahkoja valkoisten täplien välissä; takasiipien 

päällä kaareva rivi valkoisia pisteitä ulkoreunan 

sisäpuolella, pohjaväri alta mustanharmaa, hie

man vihertävä, mutta ei kellanruskeanko, val

koiset, kiillottomat täplät isoja; suonet valkoi

sia; niitten keskijuova (katso yllä olevaa kuv. d.) 

tavallisesti yhtäjaksoinen. — 28—32 mm. — 

Jokseenkin harvinainen; Pohjois- ja Keski-

Suomessa, eteläisin löytöpaikka Ruovesi. Len

telee kesä—heinäkuussa. 

cf. Koirassuomut noin 0,ai mm. pitkiä, 

ruskeahkoja epätasaisilla reunoilla, tasasoukkia 

ja vasta lähellä kärkeä yhfäkkiä kapenevia. 

Toukkaa ei tunneta. 

3. S. malvse, L. Malvakirjosiipi. — Taul. 

7, kuv. 9. — 22—24 mm. — Yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Iisalmi 

(64 °). Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Koirassuomut (kuv. h, siv. X) ovat 

0,25 mm. pitkiä, tyveltään 0,on mm. leveitä ja 

kapenevat vähitellen pitkään, hiushienoon kär

keen päin. 

Var. Taras, Meig. Etusiipien valkoiset 

täplät yhtyvät leveäksi, valkoiseksi juovaksi. — 

Harvinainen; Etelä-Suomessa päämuodon jou

kossa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 5, kuv. 19), joka elää 
mansikalla y. m., on ruskeanpunainen tai vaalean-
viheriäinen; selkä- ja kylkiviivat ruskeanpunaisia; 
pää on tummanruskea, "hienokarvainen; ensimmäi
nen ruumiin nivel on hyvin kapea ja punertava. 
— Kote lo , joka talvehtii, on ruskea vaaleansini
sillä kirjauksilla ja mustilla pisteillä; päässä ja 
selässä on lyhyitä, kankeita, punanruskeita kar
voja, — Munat ovat vaaleanviheriäisiä, pallero-
maisia, litteätyvisiä ja koristettuja noin 18 pys ty
suoralla harjanteella, joita hienommat poikkihar-
janteet yhdistävät toisiinsa. 

Spilothyrus AlceaB, Esp. (taul. 7, kuv. 7) 

ja Cyclopides Morpheus, Pall. (taul. 7, kuv. 

10) kumpikin saksalaisia. 

II. Kiitäjät (Closterocera). 
Tuntosarvet paksuja, vahvasti rakennettuja, ei ensinkään tai hieman notkeita, ka

peimmat tyvestä ja kärjestä, keskustan ulkopuolella enemmän tai vähemmän nuijamaisesti 

turvonneita, Silmät kaljuja. Imutorvi useimmiten hyv in kehittynyt. Etusiivet pitkät ja 

kapeat, aina enemmän kuin kaksi kertaa leveyttään pitemmät; takasiivet lyhyet , toisinaan 

ei enemmän kuin puolet etusiipien pituudesta, melkein aina varustetut pidäkehakasella 

(vert. siv. X ) . Keskisarka kuminassakin siipiparissa suljettu. Takaruumis tavallisesti 

keilamainen, pitkäveteinen, jo ten se ulettuu levitettyjä takasiipiä ulommaksi. — Toukilla 

on aina 3 paria rinta- ja 5 paria vatsajalkoja. 

Vaikka tänne kuuluvat perhoset ulkonäölleen ja elämäntavoilleen ovat keskenään 

hyvin erilaisia, niin niitä ei kuitenkaan, j o s tarkastaa tuntosarvia ja siipimuotoa, v o i se

koittaa minkään seuraavan alalahkon kanssa, Ne jaetaan kolmeen, selvästi eroavaan 

heimoon, joista toinen monessa suhteessa muistuttaa pikkuperhosia ja kolmas on kaunis 

välimuoto kehrääjiin. Kaikilla meikäläisillä kiitäjillä on ainoastaan 1 sukupolvi vuodessa, 

A. Etusiivissä ainoastaan yksi selkäsuoni, niitten ulkoreuna tavallisesti ei tahi hiukan lyhempi taka

reunaa. Keskisarka kummassakin siipiparissa ei uletu siiven keskustaan asti. — Toukat kaljuja, 

värillisiä; viimeisen edellisen nivelen selkäpuolella on sarvi tai k y h m y ; pää vapaasti liikkuva. — 

Kote lo t keilamaisia, useimmiten ilman pieniä piikkejä takaruumiin nivelten ympärillä; niitten imu-

torven tuppi ei uletu siipituppien taakse Heim. Sphingidce. 

B. Etusiipien ulkoreuna melkoisen lyhempi takareunaa, Keskisarka ulettuu, ainakin etusiivissä, mel

koisesti siiven keskustaa ulommaksi. Takasiivet ilman täpliä tai poikkijuovia, 

a. Ainakin takasiivet lasikirkkaat ilman suomuja paitsi siipireunoissa, Etusiivet vähintään neljä ker

taa leveyttään pitemmät ja varustetut ainoastaan yhdellä selkäsuonella. — Toukat vaikeahkoja, 

sepeljalkaisia. — Kote lo t melkein lieriömäisiä; 2.—9 takaruumiin nivelen selkäpuolella on 1—2, pie

nien okien muodostamaa kaarta; huokoset pyöreitä Heim. Sesiicke. 

/?. Siivet, vaikka useinkin hyvin harvasti, aina kokonaan suomupeitteisiä. Etusiivet korkeintaan kolme 

kertaa leveyttään pitemmät, varustettuja kahdella selkäsuonella, — Toukat vilkkaasti väritettyjä, 

karvaisia, tarttumajaikaisia; pää pieni, piiloitettu. — Ko te lo t silkkiverhon ympäröimiä, mustia, 

siipituppien taakse ulkonevalla imutorven tupella Heim. Anthroceridce. 
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I. Heimo Sphingidae. 
Kiitäjäperhosia. 

Hyvin isoja tai keskikokoisia perho

sia, joitten lento on nopea ja kestäväi

nen. Ne eivät asetu kukille, vaan ime

vät mettä liidellen kukkien edessä. 

Useimmat ovat liikkeellä hämärän ai

kana, mutta jotkut lentävät myös päi

vänpaisteessa. — Takaruumis on paksu 

ja niin pitkä, että vähintäänkin puolet 

ulettuu takasiipien takanurkan ohitse. 

Huulirihmat ovat lyhyet, yhteenkäänty-

neet ja niin tiheäsuomuiset, ettei niitten 

niveliä voi eroittaa. Koiraksen tunto

sarvet ovat alapuoleltaan karvaisia tahi 

ripsisiä. — Toukat ovat liereitä, kaljuja, 

16 raajaparisia; 11 nivelessä sarvi tai 

pieni kyhmy; elävät vapaasti kasvien 

pinnoilla. — Munat ovat sileitä, kaljuja 

ja puolipalleroisia tahi lyhyesti puikeita. — 

Kotelot makaavat maan päällä tai maan 

sisässä ilman varsinaista kotelokoppaa. 

P e r h o n e n . 

A . Etusiipien ulkoreuna epäsäännöllisesti hampai

nen tahi pykäleinen, niitten takareuna on taka

nurkan sisäpuolelta vahvasti kovertunut. Imu

torvi surkastunut. Takaruumis yksivärinen 

ilman kirjauksia 1. Smerinthus. 

B. Etusiipien ulkoreuna ehyt, useimmiten kaa

reva; takareuna melkein suora. Takaruumis 

enemmän tai vähemmän kirjava. 

a. Tuntosarvet ovat puolta etusiipeä paljon ly-

hemmät, ainakin kärjeltään valkoiset tai har

maat. 

* Imutorvi rintaa lyhempi. Takaruumiin kärki 

paksu, leveästi pyöristetty. Takasiipien poh

javäri keltainen 2. Acherontia. 

** Imutorvi rintaa paljon pitempi. Takaruu

mis keilamaisesti taaksepäin suippeneva. 

Takasiivet eivät ole koskaan keltaisia. 

1. Takaruumiin 5 ensi nivelessä vuorottaisia, 

vaaleita ja tummia k3'lkitäpliä. 

3. Sphinx. 

2. Korkeintaan takaruumiin ensi nivelessä 

vuorottaisia, vaaleita ja tummia täpliä. 

4. Deilephila. 

/?. Tuntosarvet eivät ole puolta etusiipeä ly-

hemmät, puhtaasti valkoisia tai mustansinisiä. 

5. Macroglossa. 

T o u k k a . 

A . Pää terävästi kolmikulmainen, ylöspäin sel

vään kulmikas. Ruumis karkea y l fy leensä 

levinneistä pikkukyhmyistä . . . . Smerinthus. 

B. Pää ylöspäin enemmän tai vähemmän pyöris

tetty. 

or. Nahka aivan sileä. 

* Sarvi yhdennessätoista nivelessä taaksepäin 

alastaipunut, vahvasti pikkupiikkinen. 

Acherontia. 

** Yhdennessätoista nivelessä on suora tai 

heikosti taipunut, tavallisesti vinosti y lös-

päinen sarvi tai tykkönään ilman sarvea. 

1. Ruumis kummallakin kyljellä koristettu 

vinoviiruilla tai pitkittäisillä juovil la ilman 

silmätäpliä Sphinx. 

2. Ruumiin kyljet ainakin nivelissä 3, 4 tai 5 

koristetut yhdellä tai kahdella, pyöreällä 

täplällä Deilephila. 

p. Nahka ryppyinen ja pikkukyhmyinen. 

Macroglossa, 

K o t e l o . 

A . Imutorven tuppi niin lyhyt, että raajojen j a 

ja etusiipien tupet satUivat yhteen vatsapuolen 

keskustassa Smerinthus. 

B. Imutorven tuppi pitkä, ulottuen siipituppien 

takareunaan asti ja eroittaen ne toisistaan. 

a. Imutorven tuppi tyveltään muodostunut, pi

temmäksi tai lyhemmäksi, lieriömäiseksi tor

veksi, joka lähtee pään alapuolelta ja on 

taaspäinen Sphinx. 

/?. Pää ilman tuollaista haaraketta. 

* Kotelokuori paksu, ruskea tai mustanruskea; 

pää ilman kyhmyjä. 

1. Takaselässä (metathorax) kaksi, ryppyistä, 

hieman ulkonevaa alaa; 6—8:ssa takaruu

miin nivelessä on heti huokosten edessä 

korkea, terävä harjanne . . . . Acherontia. 

2. Takaselkä ilman ryppyisiä aloja; takaruu

miissa ei harjannetta huokosten edessä. 

Deilephila, 

** Kote lokuor i ohut, vaikeahko, tai paksumpi, 

ruskea, mutta pään kummallakin kyljellä 

siinä tapauksessa pieni, kyhmyinen haarake 

imutorvitupen tyvessä Macroglossa, 

1. Smer in thus , O. 

Yökiitäjät. 

Tuntosarvet tasapaksuja, puolta etu

siipeä lyhemmät. Pää ja silmät pieniä. 

Huulirihmat lyhyet . Pidäkehakanen puut

tuu lajeissa 8. populi ja 8. ocellata $:lla. 

— Toukat ovat viheriäisiä tai vaaleanvihe-

riäisiä ja joskus koristettuja punaisilla täp

lillä, 4—11 nivelen sivuilla vaaleita v ino

viiruja. — Hitaita eläimiä, jo tka liikkuvat 

ainoastaan öillä. Päivisin pitävät ne levä

tessään takasiipensä vaakasuorassa asen-
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nossa ja etusiivet taaksepäin vedettyinä 
niin, että takasiipien etureuna näk3 7y etu
siipien alta. Talvehtivat koteloina. 

P e r h o n e n . 

A. Takasiivissä on takanurkan ja suonen 3 välissä 

uloskaartunut mutka, mutta muuten ehyt 

reuna. 

or. Etusiipien ulkoreuna on terävästi kovertunut 

suonien 3 ja 6 välissä. Takasiivet ilman silmä

täplää. Takasäärissä 2 paria kannuksia. 

1. S. tilicB. 
/?. Etusiipien ulkoreuna tasaisesti, mutta vähä-

pätöisesti kovertunut siipikärjen ja suonen 

2 välissä. Takasiivissä iso, sininen, musta-

kehyksinen silmätäplä takanurkan edessä, 

Takasäärissä 1 pari kannuksia 2. S. ocellata. 

B. Takasiivet eivät huomattavasti kovertuneita 

takanurkassa, pitkin ulkoreunaa enemmän tai 

vähemmän hampaisia. 

or. Takasiipien tyve t ovat päältä tiheästi pei

tettyjä punanruskealla karvapeitteellä, 

3. S. populi. 

p. Takasiipien karvapeite y l fy leensä saman vä

rinen kuin siipikin 4. S. tremulce. 

T o u k k a . 

A. Kolmikulmainen perälevy päältä kupera ja 

varustettu neljällä suuremmalla ja usealla pie

nemmällä kyhmyllä , punainen tai keltainen ja 

aina muunvärinen kuin ruumis . . S. tiUce. 

B. Perälevy päältä tasainen ilman suurempia 

kyhmyjä sekä yleensä ruumiin värinen. 

or. Sarvi ainakin tyveltään sinertävä S. ocellata. 

/?. Sarvi viheriänkeltainen tai vaaleanviheriäi-

nen S. populi. 

y. Sarvi hyvin pitkä, tavallisesti punainen. 

S. tremulce. 

K o t e l o . 

A. Peräkärki on venynyt kehämäiseksi, hyvin 

teräväksi, mutta aivan yksinkertaiseksi ja sile

äksi okaaksi; kuori rosoinen ilman kiiltoa. 

S. populi. 

B. Peräkärki tyveltään paksu, tiuhasti pienten 

okien peittämä ja varustettu kaksihalkoisella 

kärjellä. 

or. Kote lokuor i hyv in rosoinen ja pikkukyhmyi-

nen ilman kiiltoa S. tilice. 

/?. Kote lokuor i ilman pikkukyhmyjä, melkein 

sileä, pilkutettu ja selvästi kiiltoinen. 

S. ocellata. 

1. S. t i l i » , L. Lehmus-yökiitäjä. — 

Taul. 19, kuv. 1. — cf, $• Etusiivet päältä 

vihertäviä, viheriänkeltaisia tai kellanruskeita 

tummemmalla, joskus keskeltä katkotulla (= ab. 

maculata, Miitzel) leveällä juovalla keskustan 

poikki; takasiivet päältä melkein yksivärisiä, 

kellertäviä tai koristettuja mustalla juovalla, 

joka joskus leviää yli koko siiven sisäosan (har

voin taulussa olevan kuvan näköinen). — 6 0 — 

75 mm. — Jokseenkin harvinainen; eteläisim

mässä Suomessa. Lentelee kesäkuussa. 

Toukka (kuv. l a ) elää useimmiten lehmuksilla, 
harvoin muilla lehtipuilla; on viheriäinen, selkä
puolelta kellertävä, kyljillä punertavia ja keller
täviä vinoviiruja, sarvi sininen tai viheriäinen. 
— Kote lo tummanruskea; siipitupet mustahkoja. 

2. S. ocellata, L. Sinisilmäinen yökiitäjä. 

— Taul. 19, kuv. 4. — Keskiselkä keskustas

saan samettiruskea tai melkein musta, kaulus 

ja siipikannet harmaita; etusiivet päältä puner

tavan harmaat ruskeilla kirjauksilla, alta sisä

osassaan purpuranpunaiset; takasiivet päältä 

vaaleasti ruusunpunaiset, alta koristetut har

mailla ja ruskeilla poikkijuovilla. — 74-—87 

mm. — Jokseenkin yleinen Etelä- ja Keski-

Suomessa; tavattu yksinäisiä kappaleita Lapissa 

asti. Lentelee touko—kesäkuussa. 

Toukka (kuv. 4 a) vaihtelee tuntuvasti; siner
tävän viheriäinen tai vaaleanviheriäinen; 4—11 
nivelissä seitsemän valkoista vino viirua; huokoset 
valkoisia, tav. punakehyksisiä; elää paju-lajeilla 
ja omenapuilla. Toisinaan tapaa kappaleita, jo l la 
on kyljillä 2 riviä punaisia täpliä. — Kote lo kiil
tävä, tumma, punanruskea. 

3. S. populi, L. Poppeli-yökiitäjä. — 

Taul. 19, kuv. 3. — Selkä yksivärinen, har

maanruskea tai punertavan harmaa; siivet har

maita mustanharmailla tai ruskeanharmailla, 

aaltomaisilla poikkijuovilla ja poikkiviivoilla; 

i etusiivissä tavallisesti selvä, valkoinen keski

täplä. — 60—90 mm. — Yleinen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa, ainakin 63 0 (Kuopio). Lentelee 

touko—kesäkuussa. 

Var. roseotincta, E. Eeut. Siivet punan-

sinihohteiset. — Harvinainen; saatu Kristiinan

kaupungissa (K. S jöbe rg ) ja Ahvenanmaalla 

(Bj . L i n d b e r g ) . 
Toukka (kuv. 3 a) on hyvin edellisen lajin 

näköinen, josta se kuitenkin paraiten eroaa perä-
sarvensa viheriänkeltaisen tai vaaleanviheriäisen 
värin kautta; kyljillä j o k o ei tai punaisia täpliä; 
elää tavallisesti haavalla ja pajulla. — K o t e l o 
likaisen mustanruskea hienolla peräkärjellä. 

4. S. tremulae, Tr. Haapa-yökiitäjä. — 

Hyvin edellisen lajin näköinen, josta se kuiten

kin eroaa sen kautta, että etusiiviltä puuttuu 

valkoinen keskitäplä. Takasiivet ovat ulkoreu

nassaan matalampi hampaisia, mutta suonien 6 

ja 7 välissä on suurempi, poikkipäinen liuska. 

— 80—86 mm. — Harvinainen; alueemme etelä-

ja kaakkois-osissa; pohjoisin löytöpaikka Pet-
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roskoi ja Suosaari (62 °) Aunuksessa sekä Mik

keli, läntisin Lammin pitäjä ja lähellä Helsin

kiä. Lentelee iltasin pitkin järvien rantoja ja 

kastelee tuon tuostakin siipiään veteen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 6, kuv. 19) on vaalean-

viheriäinen, pää pyöreähkö, v ino viirut sinertäviä; 
peräsarvi pitkä, keltainen tai punainen; elää haa
valla. 

S. quercus, Schiff. (taul. 19, kuv. 2) ta

vataan Itävallassa ja varsinkin Unkarissa sekä 

Etelä-Ranskassa. 

2. Acherontia, O. 

Pääkallo-perhoset. 

Ruumis hyv in suuri ja paksu. Pää ja 
silmät isoja; tuntosarvet kankeita, melkein 
tasapaksuja, kärjessä karvatupsu. Imutor
ven hankaantumisen kautta huulirihmoihin 
synnyttää eläin omituisen, valittavan äänen. 
— Toukalla on litteä, puikea pää ja S-
muotoisesti taipunut peräsarvi. 

1. A. Atropos, L. Pääkalloperho. — 

Taul. 16, kuv. 1. — Sinertävän mustanruskea; 

tuntosarvien kärjet päältä valkoisia; keskiruu

miin selässä kellertävä kuvio, joka näyttää pää

kallolta; multakeltaisessa takaruumiissa mustia 

poikkijuovia ja tumman siniharmaa selkäjuova. 

Etusiipien päällä mustanruskeita, punanruskeita 

ja keltaisia poikkijuovia ja kirjauksia; keski

täplä pieni, vaaleankeltainen tai valkoinen, 

mustakehyksinen. Keltaisilla takasiivillä kaksi 

mustaa poikkijuovaa. — 105—130 mm. — 

Harvinainen; tavattu melkein yli koko alu

eemme, Etelä- ja Keski-Suomen useimmissa 

maakunnissa sekä Kuusamossa ja Etelä-Varan-

gissa. Lentelee elo—syyskuussa ja touko — 

kesäkuussa. Kokonsa, äänensä ja tuon omitui

sen selkäkuvionsa tähden on tämä laji herättä

nyt suurta huomiota, vieläpä muutamissa taika

uskoista pelkoakin. Perhonen ei käy kukissa, 

vaan etsii tihkuvaa nestettä ja voi tehdä va

hinkoa tunkeutumalla mehiläispesiin imemään 

hunajata. 

Toukka (kuv. 1 a) on keltainen, varustettu 
7—8 leveällä, sinisellä vinoviirulla, jo tka yhtyvät 
selkäpuolella kulmittaisesti; harvemmin mustanko 
tummanvihreillä vinoviiruilla tai vihreä tumman-
vihreillä vinoviiruilla; huokoset mustia; elää pe
runoilla ja muilla koisokasveilla. Yläleukojen 
avulla synnyttää eläin narskuvan äänen. — K o 
telo (kuv. 1 h), joka vo i tulla 65 mm. pituiseksi, 
on kastanjaruskea, talvehtii tai kuoriutuu jo syk
syllä 6 vi ikon koteloajan jälkeen. Peräkärki on kar-
heasti ryppyinen, mutta ilman okia; kielitupen ty
vessä on poikittaisia vakoja, eikä tuntosarvet uletu 
niin pitkälle taaksepäin kuin eturaajojen kärjet. 

3. S p h i n x , L. 

Kiitäjät. 

Takaruumis suippopäinen, koristettu 
vaaleilla ja tummilla täplillä ja poikkivii
voilla. Suuria lajeja, joitten imutorvi on 
hyvin pitkä. Tuntosarvet jokseenkin pak
suja, kärjessä karvatupsu. Perhoset lente
levät hämärän aikana vahvasti tuoksuavilla 
kukilla. — Toukalla on puikea pää, perä-
nivelessä sarvi. 
A. Takasiivissä tummia poikkijuovia. Takaruu

miin kyljillä punaisia ja mustia täpliä. — Tou

kan 4—10 nivelessä on kummallakin kyljellä 

leveitä vinoviiruja, jotka eivät satu yh teen 

selkäpuolella 1. S. ligmtri. 
B. Takasiivet yksivärisiä, mustanharmaita. Taka

ruumiin kyljillä valkoisia ja mustia täpliä. — 

Toukka ilman vinoviiruja, mutta sen sijaan 

pitkittäis]uovainen 2. S. pinastri, 

1. S. ligustri, L. Sireeni-kiitäjä. — 

Taul. 17, kuv. 3. — CF, 9- Etusiivet päältä 

ruskeanharmaat, tyvet vaaleimmat, siipikärjen 

ja takareunan keskustan välissä mustanko juova, 

joka on leveimmillään takareunassa. Takasii

vissä 3 mustaa poikkijuovaa, joista lyhyt, sisin 

joskus puuttuu (= var. spirsese, Esp.). Siipi

ripset yksivärisiä, kellanruskeita. — 90—118 

mm. — Jokseenkin yleinen rannikkoseuduissa 

Ahvenanmaalta Uudellemaalle. Lentelee k e s ä 

heinäkuussa. 

Toukka (kuv. 3a ) on viheriäinen; 4—11 ni
velessä on kummallakin kyljellä sinipunaisia, ala
puolelta valkoisia vinoviiruja; huokoset punan
keltaisia ; peräsarvi keltainen, kärki mustanruskea; 
elää sireeneillä y. m. — K o t e l o punanruskea, 
imutorven tuppi lyhyt. 

2. S. pinastri, L. Mäntykiitäjä. — Taul. 

17, kuv. 1. — CF, Q. Etusiivet päältä tuhka

harmaat joko ilman tai mustilla, pitkittäisillä 

viiruilla: yksi lähellä siipityveä sar. 1 a, yksi 

keskisarassa ja kussakin sar. 2, 3 ja 5 sekä 

yksi siipikärjessä. Siipiripsissä valkoisia täpliä. 

— 67—87 mm. — Yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, 63 0 asti. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

Toukka (kuv. 1 a) on vaaleanviheriäinen, ko
ristettu viidellä valkoisella ja kellertävällä pituus-
viivalla, joista keskimäkien on ruskeanpunaisen 
keskiviivan kahtia jakama; huokoset punaisia, 
mustakehyksisiä; elää männyllä. — K o t e l o tum
manpunainen päättyen kolmeen hienoon huip
puun. 

S. convolvuli, L. (taul. 17, kuv. 2) on 

oikeastaan eteläisten seutujen perhosia, mutta 

eksyy joskus Pohjolaankin; meillä ei sitä kui

tenkaan vielä ole tavattu. 
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4. Deilephila, O. 

Hämäräkiitäj ät. 

Imutorvi paljon lyhyempi kuin edelli

sessä suvussa. Etusiivet levossa hieman 

ylösj)äisiä. Takasiivet vaakasuorasti. — 

Toukka j o k o liereämäinen tai päähänsä 

päin suippeneva. 3—5 nivelten kyljissä 

on suuri silmätäplä. — Kote lo ilman eri

tyistä imutorvituppea. 

P e r h o n e n . 

A. Takaruumiin kahdessa ensinivelessä vuorottai-

sia mustia ja Talkoisia kylkitäpliä. Etusiipien 

päällä vaalea, kellertävä juova, joka kulkee 

vinosti siiven yl i siipikärjestä takareunaan ai

van lähelle si ipi tyveä; niitten ulkoreuna tasai

sesti, mutta heikosti kupera. Takasiivet ty

veltään mustia, heti ulkoreunan sisäpuolella 

kapea, musta poikkijuova. — Alasuku Deile

phila 1. D. galii. 

B. Takaruumis ilman vuorottaisia vaaleita ja tum

mia kylkitäpliä, korkeintaan ensinivelen kyl

jessä yksi musta täplä. Etusiivet ilman kel

taista vinojuovaa; niitten ulkoreuna suora tai 

hieman kovertunut siipikärjen takapuolelta. 

t v . Siivet oliiviviheriäiset punaisilla poikkijuo

villa. — Alasuku Clmrocampa, Dup. 

* Suurempia, 5 0 — 6 5 m m . ; takasiipien sisäosa 

puhtaasti musta, ulko-osa ruusunpunainen. 

2 . D . Elpenor. 

** Pienempiä, 4 5 — 5 0 mm. ; takasiivet tyveltä 

mustahkoja, sitten kellanharmaita, pitkin 

ulkoreunaa ruskeanpunaisia 3 . D . porcellus. 

/ 3 . Siivet heinänviheriäiset vaaleanpunaisilla j a 

tummanviheliäisillä viiruilla ja täplillä. Taka

siivet pitkin ulkoreunaa viheliäisiä. —• Ala

suku Daphuis, Hiibn . . . . 4 . D . nerii. 

T o u k k a . 

A. 2 — 1 1 nivelessä kummallakin kyljellä 1 — 2 suu

rempaa, vaaleata täplää, Peräsarvi hyvin ke

hittynyt, useimmiten punainen . D. galii. 

B . Korkeintaan nivelissä 3 — 5 p3'öreämäisiä, vaa

leita kylkitäpliä, Peräsarvi lyhy t tai surkas-

tunut. 

a. Neljäs ja viides nivel paksummat kuin muut 

sekä koristetut selvällä silmätäplällä kum

mallakin kyljellä; silmätäplä kolmannessa 

nivelessä pienempi ja epäselvä, Kylkiviiva ei 

tai epäselvästi näkyvä. 

1. Peräsarvi selvä, mutta lyhy t . D. Elpenor. 

2 . Peräsarvi puuttuu D . porcellus. 

/?. Ainoastaan kolmannen nivelen kummallakin 

kyljellä silmätäplä, joka on kaksinkertainen. 

Nivelissä 4 — 1 1 terävästi rajoitettu, valkoinen 

kylkiviiva, joka päät tyy peräsarven tyveen. 

D. nerii. 

K o t e l o . 

A. Huokosten ympärillä ei pyöreitä, tummia täp

liä. Ko te lo e i 4 5 mm. pitempi. 

a. Takaruumiin nivelet ilman pikkuokaita. Pe

räkärki melkein suora, vähän litistynyt tyvel

tään. Imutorven tuppi tyveltään tasaisesti 

kupera D. galii, 

( 9 . Takaruumiin 5 — 7 nivelessä o n vatsapuolella 

katkaistu v y ö pienistä, pystysuorista okaista. 

Peräkärki tyveltään vahvasti litteä ja sitten 

melkein polvikkaasti alastaipunut. Imutorven 

tuppi tyveltään selvästi talkainen, 
: i : Noin 4 2 mm. pitkä. Takaruumiin okavyö t 

ovat selkäpuolen keskustalla melkein suoria. 

D. Elpenor. 

Noin 3 3 mm. pitkä. Takaruumiin okavyöt 

muodostavat selkäpuolen keskustalla kaaren 

eteenpäin D. porcellus. 

B. Huokoset ympäröidyt suurilla, pyöreillä, mus

tanruskeilla täplillä. K o t e l o noin 6 0 mm. pi

tuinen D. nerii. 

1. D. galii, Rott. Matarakiitäjä. — Taul. 

18, kuv. 2. — cf, £• Takasiipien vaalea poikki

juova on ainoastaan sar. 1 c ja 2 tumman

punainen, mutta sisäreunassa valkoinen ja suo

nen 3 etupuolella vaaleanpunainen tai melkein 

valkoinen. Pitkin takaruumiin selän keskustaa 

on 4—6 pientä, valkoista pistettä. — 60—75 

mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa 62 0 asti. Lentelee touko—heinä

kuussa. 

Toukka (kuv. 2 a), joka elää maitohorsmalla 
(Epilobium angustifolium), matara-lajeilla y. m., 
vaihtelee hyvin pohjaväriinsä nähden viheriäisestä 
melkein mustaan. Pää, peräsarvi, peräkilpi ja 
peräialat ovat useimmiten punaisia, harvoin vihe
liäisiä tai mustahkoja; kylkitäplät keltaisia tai 
punertavia. — K o t e l o on punertavan tai keller
tävän ruskea, tummasti kirjailtu, sekä varustettu 
kahdella lyhyel lä peräkärjellä. 

2. D. Elpenor, L. Horsmakiitäjä. — Taul. 

16, kuv. 3. — cf, Etusiivet oliiviviheriäi-

siä; etu- ja ulkoreuna tumman sinipunaisia, 

ulkoreunan sisäpuolella leveä, melkein suikea, 

vaalean ruusunpunainen juova; läheltä siipikär-

keä lähtee takareunaan kaksi punaista juovaa, 

joista kuitenkin sisempi useimmiten on suureksi 

osaksi epäselvä; takareuna valkoinen. Oliivi-

vihreässä takaruumiissa punainen selkäviiva ja 

punainen kärki sekä molemmin puolin tyveä 

musta kylkitäplä. — 50—65 mm. — Jokseen

kin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa 62 0 asti. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Toukka (kuv. 3 a) on viheriäinen, ruskea tai 
mustanko, kirjailtu mustilla viiruilla ja vi ivoil la; 
silmätäplissä on puolikuunmuotoinen, valkoinen 
silmäterä; rintarenkaitten kyljissä on vaalea pi-
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tuusviiva; peräsarvi lyhyt, mustanruskea; elää 
maitohorsmalla, mataralla y. m. — K o t e l o (kuv. 
3 h) kellertävän ruskea, mustakirjainen; siipitupet 
tummia. 

3. D. porcellus, L. Kärsäkiitäjä. — Taul. 

16, kuv. 4. — Etusiivet punertavan oliivivih-

reät; keskustan ulkopuolella ruskeanharmaa 

poikkijuova; etureunassa punertavia täpliä; 

ulkoreunan sisäpuolella punertava poikkijuova. 

Takasiivissä valkoiset punatäpläiset, ripset, 

Takaruumis yksivärinen. — 45—50 mm. — 

Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa 

62 °. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Toukka (kuv. 4 a) harmaanruskea, harvoin 
viheriäinen tummasti kirjailtu; mustissa silmä-
täplissä kuunmuotoinen, vaaleareunainen terä; 
l l :ssa nivelessä on sarven asemesta pieni terävä 
piikki; pää pieni, harmaanruskea; elää mataralla 
(Galium). — Kote lo ruskeanharmaa; selkä ja siipi
tupet tummia. 

4. I). nerii, L. Oleanteri-kiitäjä. — Taul. 

18, kuv. 3. — Heinäviheriäisen, ruusunpunai

sen ja valkoisen kirjavien etusiipien saroissa 2 

ja 3 on suuri, himmeä, sinipunanharmaa täplä; 

siipikannet ovat suuria, tummanviheriäisiä ka

peilla, vaaleilla reunoilla. — 90—110 mm. — 

Kuuluu oikeastaan Välimerenmaihin, mutta ek

syy lämpöisinä kesinä toisinaan pitkälle pohjoi

seen ja on löydetty kerran Petroskoissa Venä

jän Karjalassa (1859 Oilnther). Lentelee heinä-

ja syyskuussa. 

Toukka (kuv. 3 a) viheriäinen, rinta- ja vii
meinen nivel kellertävä, harvoin koko ruumis 
multakeltainen tai ruskeankeltainen; kolmannessa 
nivelessä munuamainen, valkeareunainen silmä
täplä; huokoset mustia, keltakehyksisiä; rintajalat 
sinisiä; elää nideruoholla (Vinoa). — Ko te lo (kuv. 
3 h ) ruskeahko; siipituppien välissä musta viiva; 
huokoset näkyvät suurina täplinä. 

D. euphorbiae, L. (taul. 18, kuv. 1) Keski-

Euroopan perhosia, tavattu Skänessakin; I). Ce-

lerio, L. (taul. 16, kuv. 2) taas Etelä-Euroopan 

perhosia. 

5. Macroglossa, O. 

Päiväkiitäjät. 

Pieniä kiitäjiä, jo iden ruumis on lyhyt 
ja paksu, hieman litteä. Peräkärjessä suuri 
karvatupsu. Siivet lyhyet ja ehytlaitaiset. 
Useimmilla lajeilla ovat siivet suureksi 
osaksi suomuttomia, läpinäkyväisiä. — Per
hoset lentelevät päivisin ja imevät kukilla 
mettä, kuten Sphinx-suvnn lajit. Lepotilassa 
ovat siivet kattomaisesti ruumiin ylitse. 
— Toukalla on peräsarvi ja palleroinen pää. 
— Kote lo ilman esiintyvää imutorven 
tuppea. 

P e r h o n e n . 

A. Siivet kokonaan suomupeitteisiä. Takaruumiin 

peitteenä on litteitä suomuja. Pää ja taka

ruumis päältä harmaita. — Alasuku Macro

glossa, O. (= Rhamphoschisma, W a l l e n g r . ) . 

1. M. stellatarum. 

B. Siipien keskusta läpinäkyväinen sentähden, 

että sitä peittävät, harvat suomut pian vari

sevat. Takaruumis päältä karvainen. Pää ja 

takaruumis päältä kellanviheriäisiä. 

a. Etusiipien keskisarka hienon, punanruskean 

viivan kahtiajakama. Siipien suomupeitteiset 

ulkoreunat punanruskeat. Takaruumiin kes

kustan ympärillä punanruskea v y ö . Etusääret 

valkeakarvaiset 2. M. bombyliformis. 

(t. Etusiipien keskisarka ehyt. Siipien ulkoreu

nat mustanruskeat. Takaruumiin keskustan 

ympärillä kapea, musta, reunoiltaan sinertävä 

v y ö . Etusääret mustahkoja 3. M. fuciformis. 

T o u k k a . 

A. Ruumiissa valkoinen sivu selkäviiva ja keltai

nen kylkiviiva jalkojen yläpuolella; tiuhasti 

valkoisten pisteiden peittämä M. stellatarum, 

A. Ruumis ilman keltaista kylkiviivaa, mutta va

rustettu valkoisella, joskus epäselvällä sivu-

selkäviivalla. 

a. Sivuselkäviiva ilman punaisia täpliä yläreu

nassa. Vatsapuoli punanruskea. 

iii. bombyliformis. 

/?. Sivuselkäviivan yläreunassa punainen täplä 

kussakin nivelessä M. fuciformis. 

1. M. stellatarum, L. Suuri päiväkiitäjä. 

— Taul. 20, kuv. 1. — cf, $. Ruskeanhar

mailla etusiivillä 2 mustaa poikkiviivaa; taka

siivet keltaisia, tyveltä mustahkoja ja pitkin 

ulkoreunaa ruskeankeltaisia. — 45—50 mm. 

— Harvinainen; eteläisimmässä Suomessa. Len

telee elo—syyskuussa sekä touko—kesäkuussa; 

talvehtii perhosena. 

Toukka (kuv. 1 a) elää pääasiallisesti mata
ralla (Galium) sekä p y s y y päivisin piilossa; perä
sarvi tyveltään sininen. — Kote lo (kuv. 1 b) on 
vaalea, harmaanvalkoinen, ohutkuorinen; kieli
tuppi tyveltään korkeasti harjuinen, kypärin kal
tainen. Peräkärki suora, sileäreunainen ja kaksi-
kärkinen. Koteloaika on noin 3 viikkoa. 

2. M. bombyliformis, O. (fuciformis, 

Hiibn., Auriv.) Kuusama-päiväkiitäjä. — Taul. 

20, kuv. 3. — cf, Etusiivissä selvä, punan

ruskea keskitäplä. Takasiipien tyvi viheriäinen. 

— 38—46 mm. — Jokseenkin harvinainen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka 

Kuopio (63 °). Lentelee touko—kesäkuussa. 

Toukka (kuv. 3 a) viheriäinen; huokosten y m 
pärillä joskus punaisia täpliä; peräsarvi käyrä; 
elää kuusamalla (Lonicera). — Kote lo (kuv. 3 b) 
on mustanruskea; päässä on kielitupen tyvessä 
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kaksi pientä kyhmyä. Peräkärki litteä, melkein I 
kolmikulmainen ja varustettu molemmin puolin 
pienillä koukuilla. 

3. M. fuciformis, L. [bombyliformis, Esp. 

Auriv). Ruusuruoho-päiväkiitäjä. — Taul. 20, 

kuv. 4. — Etusiivet ilman keskitäplää. — 39 

—44 mm. — Jokseenkin yleinen; sama levene

minen kuin edelliselläkin lajilla. Lentelee touko 

— heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R, taul. 9, kuv. 3) on viheriäi
nen; huokosten ympärillä ja sivuselkäviivan ylä
puolella punaisia täpliä; peräsarvi aivan suora; 
elää ruusuruoholla (Knautia arvensis) ja mataralla 
(Galium). — K o t e l o mustanruskea. 

M. croatica Esp. (taul. 20, kuv. 2) ja 

Pterogon Proserpina, Poli. (taul. 18, kuv. 4) 

löytyvät ainoastaan Etelä-Euroopassa. 

Thyris fenestrella, Scop. (taul. 20, kuv. 5) 

pohjoisin löytöpaikka Keski-Saksa. 

II. Heimo Sesiidre. 

Lasisiipisiä. 

Tähän heimoon kuuluu hyvin omi

tuisia perhosia, jotka värilleen ja ruu

miin muodolleen niin muistuttavat am

piaisia, että pintapuolinen tarkastaja hel

posti voisi pitää niitä sellaisina. Perho

set lentelevät päivisin auringonpaisteessa. 

— Tuntosarvet ovat vähintään puolen 

etusiiven pituisia, koiraalla usein ripsiset 

alapuolelta tai hampaiset, naaraksella 

yksinkertaiset. Huulirihmat ovat vah

vasti kohenevat; päätönivel kalju. Raa

jat voimakkaat, pitkät; takimmaisten 

sääressä 4 kannusta. Etusiipien selkä

suoni kulkee niin lähellä takareunaa, 

että sarka 1 a puuttuu, ja suoni 2 läh

tee keskisaran takanurkasta; takasiivissä 

2 — 3 selkäsuonta. — Toukat elävät 1 

—3 vuotta niinhyvin puitten ja pensait

ten kuin ruohojenkin runko-osissa tai 

juurissa ja koteloituvat keväällä; koukut 

niiden vatsaj aloissa ovat asettuneet kah

teen kaareen, etumaiseen ja takimaiseen, 

jotka yhteensä muodostavat ellipsin. — j 
Kotelot ryömivät ennen kuoriutumistansa 

puoleksi ulos asunnostaan ja käyttävät 
Suomen perhoset. 

liikkuaksensa eteenpäin takaruumiin oka-

sia. 

cf. Takaruumiin muodostaa 8 nä

kyvää ja suomupeitteistä niveltä. Tunto

sarvet ripsiset tai kampamaiset. Pidäke-

hakanen yksinkertainen. Kotelon 2 — 7 
(Trochilium, Sciapteron) tai 3—7 (Se

sia, Bembecia) takaruumiin nivelessä on 

kaksinkertainen rivi okia. 

9. Takaruumiin muodostaa 7 nä

kyvää, suomupeitteistä niveltä. Tunto

sarvet yksinkertaiset. Pidäkehakanen 

moniharjaksinen. Kotelon 2 — 6 (Tro

chilium, Sciapteroii) tai 3—6 (Sesia, 

Bembecia) takaruumiinnivelessä kaksi 

poikkiriviä okia. 

A. Tuntosarvien kärjessä karvatupsu. Takaruu

miin selkäpuolella ei karvatupsuja. 

a. Takaruumiin kärki ilman karvatupsua. Kieli 

surkastunut. Etusiipien keskisarka kärjeltään 

korkeintaan kaksikertaa niin leveä kuin sarka 

lb 1. Trochilium, 

/?. Takaruumiin kärjessä suuri karvatupsu. Kieli 

pitkä, sarveisaineiuen. Etusiipien keskisarka 

kärjeltään vähintään 3 kertaa niin leveä kuin 

sarka 1 b. 

* Etusiivet melkein kokonaan suomupeitteiset, 

ainoastaan lähellä siipityveä 1—2 hienoa, 

läpinäkyvää viivaa. Takasiipien suonet 3 ja 

4 erillään toisistaan 2. Sciapteron. 

** Etusiivet ainoastaan reunoiltaan suomu-

peitteisiä. Takasiipien suonet 3 ja 4 tyvel

tään yhtyneitä, jo ten ne lähtevät pienellä 

varrella keskisarasta . . . . 3 . Sesia. 

B. Tuntosarvien kärjet ilman karvatupsua. Taka

ruumiin kolmannen nivelen selkäpuolella karva

tupsu. Kiel i lyhyt ja pehmeä 4. Bembecia. 

1. Trochilium, Scop. 

Haapalasisiipiset. 

Etusiivet ainoastaan pitkin etureunaa 

suoneen 7 asti suomupeitteisiä, muuten 

lasikirkkaat. Takaruumis melkein tasa

paksu. — Toukan vatsajaloissa 2 sisään

päin melkein yhtyvää koukkukaarta. 

1. T. apiforme, Clerck. Suurempi haa-

palasisiipi. — Taul. 20, kuv. 6. —Kahviruskea; 

huulirihmat, ohimot, päälaki, suuri nelikulmainen 

täplä siipikannessa, 2—5 takaruumiin nivelten 

tyvi, suurin osa viimenivelestä sekä takareisien 

alapuoli keltaisia. Otsa silmien luona valkoinen. 

7 
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Siipiripset mustanruskeat. — 35—47 mm. — 

Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suo

messa ainakin 63 0 asti. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Tuntosarvet varustetut kampahampailla, 

jotka ovat pisimmät tuntosarven keskustassa, 

mutta ei tuntosarven läpimittaa pitemmät. 

Toukka (Hfm. E. taul. 9, kuv. 4) on valkean-
keltainen, aivan kalju, ilman karvoja tai harjak
sia; elää haapojen rungossa; talvehdittuaan kaksi 
kertaa koteloituu se toukokuussa. — K o t e l o pitkä
veteinen, ruskeankeltainen tai punanruskea; taka
ruumiin renkaissa okia; peräkärki pyöristetty, 
varustettu 11 — 12 lyhyellä, vahvalla okasella. 

2. T. melanocephaluiii, Dalm. Pienempi 

haapalasisiipi. — Sinisenmusta; kaulustimen ja 

siipikansien reunat, 2—4 takaruumiin niveltä 

tyveltään sekä 5 ja 6:s kärjeltään sitruunankel

taisia. Tuntosarvet keltaisia. — 30—35 mm. 

— Hyvin harvinainen; ainoastaan yksi kappale 

saatu Suomessa nimittäin Kristiinankaupungissa 

(K. S j ö b e r g ) . Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Tuntosarvien kampahampaat paljon pi

temmät tuntosarven läpimittaa; tuntosarven ty

vestä asti pitkiä. 

Luukeltainen toukka elää haavan rungossa 
ja oksissa. 

T. crabroniforme, Lew. (taul. 20, kuv. 7) 

löytyy Saksassa ja Englannissa. 

2. Sc iap te ron , Staud. 

Varjosiipiset. 

1. S. tabanifornie, Rott. Varjosiipi. — 

(Hfm. Sch. taul. 18, kuv. 16). — Etusiivet 

läpinäkymättömiä, kahviruskeita, siipityvessä 

on keskisarassa ja sar. 1 b läpinäkyvainen viiva; 

takasiivet läpinäkyväisiä. Ruumis musta; huuli-

rihmojen päätönivel ja toisen nivelen alapuoli, 

pään takareuna, kauluksen sivureunat, piste etu

siipien tyvessä, täplä pikkukilven kummallakin 

puolella, viiru etulonkissa, takalonkkien kärjet 

sekä takaruumiissa cf ;lla 4 ja $:lla 3 kapeata 

vyötä sitruunankeltaisia. Tuntosarvet alta, sää

ret suurimmaksi osaksi sekä jalat punankeltai

sia. Otsan molemmilla sivuilla valkoinen täplä. 

25—32 mm. — Harvinainen; tavattu Ahvenan

maalla, Turussa, Helsingissä, Savonlinnassa ja 

Ven. Karjalassa. Lentelee kesä—elokuussa. 

•cf. Takaruumiin 2, 4, 6 ja 7 nivelessä 

keltainen takareuna. Perätupsu musta. Tunto

sarvien alapuolella lyhyitä, kolmikulmaisia haa

rakkeita, jotka päättyvät karvatupsulla. 

$. Takaruumiin 2, 4 ja 6 nivelessä keltai

nen takareuna. Perätupsu musta, yläpinnalla 

kaksi keltaista viirua. Tuntosarvet yksinker

taisia. 

Toukka vaikeahkon keltainen tummalla selkä
viivalla; pää ja niskakilpi mustanruskeat; elää haa
van (Popuhis tremula) rungossa, — K o t e l o kellan
ruskea. 

3. Sesia, Fabr. 

Lasisiipiset. 

Etusiipien kärki, suuremmaksi tai pie
nemmäksi osaksi, sekä suuri keskitäplä 
suomupeitteisiä. Tämän kautta syn tyy etu
siivillä kolme läpinäkyvätä sareketta: 1. pit-
känkolmiomainen keskisar tl S S cl, 2. kapea, 
tasasoukka sar. 1 b, ja 3. pyöreämäinen, 
mustien suonien 5—6 pikkusarekkeeksi 
jakama sareke keskisaran ulkopuolella. 
Koiraan tuntosarvet tupsuisia, mutta ilman 
haarakkeita alapuolella, tavallisesti hieman 
paksummat ja pitemmät kuin naaraksen. 
— Toukat ovat kellanvalkoisia; pää ja 
niskalevy kellanruskeita. Vatsajalkojen 
koukkukaaret sekä sisä- että ulkopuolella 
vahvasti yhteenkäyviä, mutta ei yhteen-
sattuvia ja kauemmaksi eroitettuna toisis
taan ulkopuolella. 

A . Lasikirkas osa sar. 1 b ulottuu keskisarkaa 

ulommaksi; keskitäplä senkautta erotettu ta

kareunasta. — Toukat elävät puunrungossa, 

o r . Otsa yksivärinen, musta tai sinisenmusta. 

Rinnan kummallakin puolella iso, keltainen 

tai punankeltainen täplä. *) 

* Tuntosarvet lähellä kärkeä leveästi valkoi-

senkeltaisia. Etusiipien molemmin puolin 

musta suomupeite . . . . 1 . 8 . spheciformis 

** Tuntosarvet yksivärisiä, mustia. Etusiipien 

takareuna ainakin siipityven luona molem

min puolin kellanpunainen 2. S. polaris. 

/?. Otsan kummallakin puolella valkea viiru pit

kin silmien sisäreunaa. 

* Takaruumiin selkäpuolella 2—4 keltaista 

poikkijuovaa. *) 

1. Etusiipien keskitäplä iso, melkein pyöreä

mäinen, työntäen kärjen keskisarkaan; niit

ten suoni 2 ainakin tyveltään selvä, koska 

sar. 1 b ja 2 kärki ei ole suomupeitteinen. 

Perätupsu yksivärinen, ruostekeltainen. 

Takaruumiin selkäpuolella 2 keltaista poik

kijuovaa 3. »S', scoliiformis. 

2, Etusiipien keskitäplä kapeampi, sen sisä

reuna melkein suora; sar. Ib kärki ja koko 

sar. 2 suomupeitteisiä, jo ten suoni 2 ei tule 

*) On tarkoin katsottava, että ne eksemplaa-
rit, joi ta tutkitaan, eivät ole osittain kuluneita 
tai öljyisiä, sillä siinä tapauksessa eivät keltaiset 
väritykset ole näkyvissä. 
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näkymään. Perätupsu ainakin sivuilta musta, 

Takaruumiin selkäpuolella 3—4 keltaista 

poikkijuovaa. Etusiipien keskitäplä j o k o 

yksivärinen musta tai keskeltä kultahohtei-

nen 4. S. tvpuUformis. 
** Takaruumiin neljäs nivel päältä punainen. 

1. Rinnan kummallakin sivulla iso, punainen 

täplä. Lasikirkas sisäosa sar. 5 ja 6 paljon 

pitempi ulompaa, mustien suomujen peit

tämää osaa. Huulirihmat alta punankel

taisia 5. S. culiciformis. 
2. Rinta yksivärinen, sinisen musta. Sisempi 

lasikirkas osa sar. 5 ja 6 ei pitempi ulom

paa, punanniskeitten suomujen peittämää 

osaa 6. S. formiciformis. 
B. Sarka 1 b kokonaan tai ainakin ulommassa 

osassaan suomupeitteinen, jo ten lasikirkas osa 

ei uletu keskitäplään. Keskitäplän ulkoreuna 

punankeltainen. — Toukat elävät ruohoissa. 

7. S. ichneumoniformis. 

1. S. spheciformis, Oerning. Petoampiais-

lasisiipi. — (Hfm. Sch. taul. 18, kuv. 18). — 

Ruumis ja raajat sinisen mustia. Huulirihmojen 

alapuoli, siipikansicn yläreuna, takaruumiin toi

sen nivelen takareuna selkäpuolelta ja neljäs 

vatsapuolelta, siipien etureunat alapuolelta sekä 

jalkojen sisäpuoli keltaisia, — 26 — 29 mm. — 

Jokseenkin harvinainen; levinnyt aina Lappiin 

asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet alapuolelta tupsuisia. Perä

tupsu päältä sinisenmusta, alapuolella muutamia 

keltaisia karvoja. 

2- Tuntosarvet yksinkertaisia. Perätupsu 

yksivärinen, sinisenmusta. 

Toukka liereä, molemmilta sivuilta hieman 
litistynyt, kellertävän valkoinen; pää ja niska-
kiipi ruskeanpunaisia; elää lepän (Alnus glutinosa, 
A. incana) rungossa ja oksissa. — Kote lo heleän-
keltainen. 

2. S. polaris, Staud, Pohjoinen lasisiipi. 

— Sinisenmusta; huulirihmat alta punankeltai

sia. Lasikirkas osa sar. 3—6 selvästi lyhyempi 

ulompaa suomupeitteistä osaa; sarka 7 kokonaan 

suomupeitteinen. — 20—23 mm. -— Hyvin har

vinainen; ainoastaan yksi koiraskappale saatu 

Suomessa, nim. Kuusamossa (Höge). 

cf. Tuntosarvet alta tupsuisia. Takaruumis 

sivuilta yksivärinen. Perätupsu päältä musta, 

alta keskikohdaltaan vaaleasti punankeltainen 

sekä joukossa punankeltaisia karvoja, jotka is

tuvat kiinni viimeistä edellisessä vatsanivelessä. 

Rinnan sivutäplä punankeltainen. Takasääret 

ulkopuolelta mustansinisiä, sisäpuolelta keltaisia 

pitkillä, harvoilla karvoilla. Etusiipien keski- j 

täplä ja kärkitäplä yksivärisiä, mustia tai aino

astaan muutamilla harvoilla punankeltaisilla suo

muilla. Lasitäplä sar. 8 ulottuu selvästi pitem

mälle siipikärkeen päin kuin täplät sar. 3—6. 

$. (= S. Aurivillii, Lampa). Ensi ja 

toisen takaruumiin nivelen sivureunat ja neljän

nen nivelen takareuna sekä selkä- että vatsa-

puolella kapeasti keltaisia. Perätupsun molem

mat sivut mustia. Rinnan sivutäplä pieni, vaa

leankeltainen. Takasääret ei sanottavasti kar

vaisia, molemmin puolin mustansinisiä, keskellä 

säärtä ylempien kannuksien lähtökohdalla keltai

nen täplä. Etusiipien keskitäplä keskeltä mus-

tansininen, pitkin reunoja helakan kellanpunai

nen; kärkitäplä sisäreunassaan kellanpunainen. 

Lasitäplä sarassa 8 ei uletu pitemmälle ulos

päin kuin täplät sar. 3—6. 

Toukka tuntematon. 

3. S. scoliiformis, Borkh. Koivun lasi

siipi. — (Hfm. Sch. taul. 18, kuv. 17). — cf, 

Sinisenmusta; rinnan sivut, takaruumiin toisen 

ja neljännen selkänivelen takareuna, koko neljäs 

vatsanivel, jalkojen ja säärien sisäpuolet sekä 

siipien etureunat alapuolelta vaaleankeltaisia; 

huulirihmat alta punankeltaisia. — 26 — 32 mm. 

— Harvinainen; tavattu Hämeessä, Ylänecllä ja 

Savossa (Tuovilanlahti) Lentelee kesä—heinä

kuussa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 9, kuv. 5) likaisen 

valkoinen; selkäkanava läpikuultava, punanrus
kea; niskakilpi kellanruskea; pää tummanpunai
nen; elää vanhojen koivujen kuoren ja puun 
välissä; kaivautuu kaksivuotisen talvehtimisen 
jälkeen lähelle kuoren pintaa, jossa se keteloituu. 
— Kote lo kellanruskea, varustettu hienolla pää-
haarakkeella ja okamaisella peräkärjellä. 

4. S. tipuliformis, Clerck. Vaaksiaislasi-

siipi. — Taul. 20, kuv. 8. — Sinimusta, perä

tupsu ja tuntosarvet samaa väriä. Huulirihmo

jen alapuoli, siipikansien yläreuna, täplä rinnan 

kummallakin sivulla ja raajat osittain keltaisia. 

Etusiipien kärjessä punankeltaisia viiruja suo

nien välissä. — 15—20 mm. — Jokseenkin 

yleinen eteläisimmässä Suomessa; tavattu myös 

Kuopiossa (K. W. Natunen). Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvien alapinnassa hyvin lyhyitä 

tupsuja. Takaruumiin selkäpuolella 4 keltaista 

poikkiviivaa (takareuna nivelistä 2, 4, 6 ja 7). 

2> Takaruumiin selkäpuolella 3 keltaista 

poikkiviivaa (takareuna nivelistä 2, 4 ja 6). 
Toukka (kuv. 8 a) elää punaisen ja valkoisen 

viinimarjapensaan oksissa ja voi joskus, kun se 
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i lmestyy joukottain, tehdä suurta vahinkoa. Se 
talvehtii ainoastaan yhden kerran ja jyrsii itsel
leen tien yt imeen ylhäältä alaspäin. Turmeltu
neet oksat tunnetaan siitä, että äsken puhjenneet 
lehdet kellastuvat ja kuihtuvat, sekä kuivuneesta 
ja halkeilleesta kuoresta. Jos oksat touko- tai 
alkupuolella kesäkuuta leikataan poikki vähän 
matkaa turmeltuneen osan alapuolelta, niin voi
daan ne ottaa sisään ja saada helposti niistä per
honen. Itse toukka on vaikeahko tummalla selkä
viivalla; niskakilpi sininen, jakautunut; pää ja 
rintajalat ruskeita, — Kote lo ruskeankeltainen. 

S. conopiformis, Esp. (taul. 20, kuv. 9), 

on hyvin edellisen näköinen, mutta takaselässä 

(metathorax) on keltainen täplä ja etusiipi-

kärjet ovat kellanpunaisia. — Ei tavattu meillä. 

S. vespiformis, L. (asiliformis, Rott), 

(taul. 20, kuv. 10), keskitäplä ulkoreunassaan 

helakan kellanpunainen. Toukka elää tammen 

kuoren alla. — Ei ole tavattu meillä; etsittävä 

etelä-Karjalassa, koska sitä on löydetty Inkerissä, 

5. S. culiciformis, L. Hyttyislasisiipi. 

— Taul. 20, kuv. 11. — cf, $. Sinimusta; 

huulirihmojen alapinta, rinnan sivutäplä ja etu

siipien tyvi molemmin puolin punankeltaisia; 

jalat harmaankeltaisia; takaruumiin neljäs nivel 

kummallakin puolella punainen, toisinaan on 

myös toisen nivelen takareuna selkäpuolelta 

punainen. — 23—27 mm. — Jokseenkin har

vinainen; levinnyt Etelä-Suomesta Lappiin asti. 

Lentelee kesä—elokuussa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 9, kuv. 9) valkean-

harmaa; niskakilpi kellanruskea; pää vaaleanrus
kea; elää koivujen (harv. leppien) rungoissa ja 
koteloituu yhden kerran talvehdittuaan multakel-
taiseksi koteloksi. 

6. S. formiciformis, Esp. Muurahaislasi-

siipi. -—Taul. 20, kuv. 13. — Sinimusta; huuli

rihmat alta punankeltaisia; etusiipien kärki 

molemmin puolin kellanpunainen, mustasuoninen; 

takaruumiin neljäs nivel (joskus myös viidennen 

tyvi) selkäpuolelta sekä neljäs ja viides alta 

punaisia; toisen ja kolmannen takaruumiin nivelen 

sivut ripoitettuja keltaisilla suomuilla. Joskus 

on rinnan sivuilla pieni keltainen (ei punainen) 

täplä. — 21—25 mm. —Harvinainen; tavattu 

Etelä- ja Keski-Suomessa (itäisin löytöpaikka 

Tiutia Aunuksessa) sekä Oulussa. Lentelee kesä 

— heinäkuussa. 

cf. Perätupsu musta, kummallakin sivulla 

keltainen täplä. 

Perätupsu musta, päältä kovertunut ja 

ylöspäiset sivut reunoissaan valkoisia. 
Toukka (Hfm. R. taul. 9, kuv. 10) vaikeahkon-

keltainen; selkäviiva himmeänruskea; niskakilpi 

vaaleanruskea, pää punanruskea; elää pajulajien 
rungoissa. — Kote lo kellanruskea. 

S. stomoxiformis, Schr. (taul. 20, kuv. 12) 

kuuluu samaan ryhmään kuin edellinen lajikin, 

mutta siipikansien ylemmät reunat ovat punaisia 

ja etusiipien kärjet mustansinisiä. — Ei ole 

tavattu meillä. 

7. S. ichiieumoiiiformis, Fabr. Ilernc-

lasisiipi. — (Hfm. Sch. taul. 18, kuv. 28.) — 

— Musta; otsa (tavallisesti kokonaisuudessaan), 

pään takareuna, siipikansien reuna etusiipien 

tyvessä, keskiselkä päältä, takaruumiin nivelten 

takareuna sekä huulirihmat ja raajat suurim

maksi osaksi keltaisia, Perätupsu musta jouk

koon sekaantuneilla keltaisilla karvakimpuilla. 

Sarat 3—6 etusiivillä ulommaisessa osassaan 

peittyneet punankeltaisilla suomuilla. — 17 — 

23 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu ainoas

taan Ahvenanmaalla (Tcngs t röm) . Lentelee 

heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksiväriset, mustat. 

Q.. Tuntosarvissa on keskustan ulkopuolella 

kellertävä täplä. 

Toukka luunvärinen, ohuesti karvainen; pää 
mustakirjainen; elää maiteella (Lotus corniculatus). 
masmalolla sekä muutamilla muilla hernekasveilla. 

S. empiformis, Esp. (taul. 20, kuv. 14 

on Saksassa aivan yleinen; ei tavattu meillä. 

4. Bembecia, Hiibn. 

Vattulasisiipiset. 

Läpinäkyvä täplä etusiipien kärjessä 
muodostunut ainoastaan 3 pienestä sarasta; 
sarka 1 b ainoastaan tyvessään, keskisarka 
ainoastaan kärjessään läpinäkyvä. Koirak-
sen tuntosarvien alapuolella k a k s i riviä 
kampahampaita, naaraksen hyv in lyhyitä 
pi kkuhamp aita. 

1. B. liylanformis, Lasp. Vattulasisiipi. 

— Taul. 20, kuv. 15. — Sinimusta; pään taka

reuna, siipikansien alareuna, viiru takaselässä 

ja raajat osittain keltaisia. — 22—32 mm. 

— Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kuopio (63 ö ) ; 

istuu tavallisesti vattupensaan lehdillä. Lentelee 

heinä—elokuussa. 

cf. Takaruumiin nivelet 1 ja 2 tyvessään, 

4 — 7 takareunassaan keltaisia. Perätupsu päältä 

musta, alta keltaisilla karvoilla varustettu. 

$. Takaruumiin nivelet 1 ja 2 tyvessään, 

4—6 takareunassaan keltaisia. Perätupsu mus

tanruskea. 



53 

Toukka (Hfm, B. taul. 9, kuv. 11) valkeah-
konharmaa; niskakilpi ja perälevy keltaisia; pää 
ruskeankeltainen. Elää ensi aikoina vattupensaan 
(Rubus idmus) tyvessä ja nousee kerran talveli-
dittuaan kesäkiiussa koteloitumaan edellisen vuo
den varsiin. — K o t e l o ruskeahkon keltainen; päässä 
litteä huippu. 

III. Heimo Antliroceridae. 
Angervokiitäjät. 

Etusiipien keskisarka on sisäosassaan 

hyvin kapea, melkein hävinnyt, sentäh

den että keskisuonet ovat aivan lähellä 

toisiaan; ulompi, leveämpi osa sentähden 

ikäänkuin kiinnitetty varteen. Molem

milla siipipapereilla on keskisarka hie

non, pitkittäin kulkevan suonen kahtia-

jakama. Takasiipien takakylkisuoni on 

tyvessään pitkälti halkoinen ja sitten 

poikkisuonella yhdistetty etumaisen kes

kisuonen kanssa tai sattuu tämän kanssa 

yhteen lyhyen matkaa. — Tänne kuu

luvat perhoset lentelevät auringonpais

teessa niityillä ja mäillä, jossa ne var

sinkin käyvät synantheristeillä. Lento 

on hidasta ja surisevaa. Ne oleskelevat 

mieluimmin kalkkiperäisillä mailla. Kun 

niitä häiritään niin tekeytyvät ne kuol

leiksi ja erittävät keltaista, pahanhajuista 

nestettä; linnut eivät syö niitä. Siivet 

ovat lepotilassa kattomaisesti. — Tou

killa on pieni pää, jonka ne voivat ve

tää ensimäisen ruumiinnivelen sisään. 

Pään puolipallot eivät satu yhteen ylä

puolella, vaan ovat aina suukilpeen asti 

takaapäin pistäytyvän, pehmeän nahan 

eroittamat. Karvat ovat joukottain eri

tyisissä, pitkittäisiin riveihin järjesty

neissä, enemmän tai vähemmän kohoile

vissa sarekkeissa; muuten on nahka 

kalju. 

P e r h o n e n . 

A. Takaruumis suomuinen, selkäpuolelta ilman 

karvoja, Takasiivet harmaita tai nrastahkoja. 

Etusiivet ilman kirjauksia. Tuntosarvet kam

pamaiset tai hampaiset. 

a. Tuntosarvien kärki ohut ja terävä. Imutorvi 

pehmeä, paljon lyhempi kuin rinta. 

1. Bhagades. 

/?. Txmtosarvien kärki tylpästi pyöristetty. Imu

torvi pehmeä, noin rinnan pituinen. 

2. Procris. 

B. Takaruumiin suomut enemmän tai vähemmän 

mustien karvojen peitossa. Takasiivet suurim

maksi osaksi punaisia tai punankeltaisia. Etu

siivissä punaisia täpliä. Tuntosarvet yksin

kertaisia 3. Anthroccra. 

T o u k k a . 

A. Kussakin nivelessä 8 karvaista sareketta, sillä 

alemmassa sivuviivassa on ainoastaan 1 sareke. 

or. Sivuselkäviivan karvasarekkeet selvästi eroi-

tetut toisistaan. Nahka ei mustapilkkuinen. 

Bhagades. 

/?. Sivuselkäviivan karvasarekkeet selkäpuolella 

melkein yhtyviä. Nahka karvasarekkeitten 

välissä tiheästi mustapilkkuinen. Procris. 

B. Kussakin nivelessä 10 karvaista sareketta, sillä 

alemman sivuviivan molemmin puolin on yksi 

sareke. Sivuselkäviivan sarekkeet leveästi eril

lään toisistaan Anthroccra. 

1. Klingat les, Wallengr. 

Kanervaperhoset. 

Huulirihmat hyvin lyhyet , eivät ulotu 

silmiä ulommaksi. Takimmaisissa säärissä 

2 kannusta. 

1. Rh. pruni, Schiff. Kanervaperho. — 

(Hfm. Sch. taul. 19, kuv. 30). — Mustanhar

maa; pää, kcskiruumis ja etusiivet enemmän tai 

vähemmän pitkin keskustaa viheriänsiniscn kiil-

toisia. — 20—24 mm. — Hyvin harvinainen; 

tavattu Käkisalmessa (Tengs t röm) ja Karja

lohjalla (J. Sah lbe rg ) . Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Tuntosarvissa hyvin pitkät, mustanrus

keat kampahampaat. 

Tuntosarvet alta selvästi sahahampaisia. 

Toukka (Hfm. E. taul. 9, kuv. 14), on keller
tävä tai lihapunainen; karvat säteettäisesti y lös -
päisiä; pitkin selkää rivi mustia, ruutumaisia täp
liä; sivuilla tummia varjoja; elää tammella ja 
kanervalla. — Kote lo kellertävä, edestä tumman
ruskea. 

Rh. globularire, Hb. (taul. 21, kuv. 2) on 

jokseenkin yleinen Keski-Saksassa; ei tavattu 

meillä. 

2. Procris, Fabr. 

(Ino, Leach.) 

Suolaheinä-perhoset. 

Huulirihmat ulottuvat silmiä ulommaksi. 

Takimmaisissa säärissä ainoastaan 2 kan

nusta, 
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P. statices, L. Suolaheinä-perhonen. — 

Taul. 21, kuv. 3. —Ruumis ja etusiivet päältä 

metalliviheriäiset, enemmän tai vähemmän kul-

lankiiltoiset; etusiivet alta mustanruskeat. — 

24—32 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa ainakin 64 0 asti. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

cf. Suurempi. Tuntosarvissa mustanruskeita 

kampahampaita, jotka ovat pisimmät tyvessä ja 

puuttuvat kärjessä. 

$. Pienempi. Tuntosarvien alla hyvin pie

niä, melkein eroittamattomia hampaita. 
Toukka (Hfm. R. taul. 9, kuv. 16) kellertävän 

harmaa; selkäviiva musta; jalkaviini karmosiinin-
punainen; pää pieni, musta ja tavallisesti mustan, 
edestä punareunaisen niskakilven suojassa. Elää 
suolaheinällä (Rumex). — Kote lo , joka makaa val
koisen, läpinäkyväisen kudoksen sisässä, on vaa
leanruskea; siipitupet pitkiä. 

3. Anthrocera, Scop. 

(Zygama, Fabr.) 

Anger vokiitäj ät. 

Etusiivet mustansiniset tai mustanvihe-
riäiset; tyypillisesti 6 punaista täplää, jo tka 
merkitään numeroilla seuraavasti: täplä 1 
siipityvessa etureunan ja etumaisen keski
suonen välissä; täplä 2 heti edellisen ta
kana takimaisen keskisuonen ja suonen 
1 a välissä täyttäen sisemmän osan sar. 1 b 
ja 1 c; täplä 3 keskisarassa etureunan kes
kellä; täplä 4 vinosti täplän 3 takana taki
maisen keskisuonen ja suonen 1 a välissä 
sekä suonen 1 b läpileikkaama; täplä 5 
keskisaran poikkisuonen päällä (siis = 
keskitäplä); sekä täplä 6 vinosti keskitäp
län ulkopuolella saroissa 3 ja 4. Täplät 
sulavat usein yhteen ja täplä 6 puuttuu 
useilla lajeilla kokonaan. Takasiivet ovat 
punaisia, ripset ja usein m y ö s ulkoreuna 
enemmän tai vähemmän leveästi mustia. 
Ruumis on meikäläisillä lajeilla yksiväri
nen, joskus muutamia vaaleita karvoja 
kaulustimessa. Tuntosarvet ovat kärkeensä 
päin tuntuvasti turvonneita. Takasäärissä 
on 1—4 kannusta. Lajit ovat hyv in vaih-
televaisia. Koiras eroaa helpoimmin naa
raasta siinä, että sillä on takaruumiin kär
jessä jokseenkin suuret, ei karvojen peit
tämät lämsät, joi t ten väliin muodostuu ala
puolella pitkittäinen rako. — Toukan kus
sakin nivelessä on yksi karvainen sareke 
sivuselkäviivassa, yksi ylemmässä kylki-
viivassa, yksi alemman kylkivi ivan molem
min puolin ja yksi heti jalkojen yläpuo
lella (yhteensä 10). Mailanvaihdossa hal
keaa nahka pitkin koko selkää. — Kote
lossa, j oka lepää veneen kaltaisessa silkki-

kopassa (taul. 21, kuv. 7 b) ovat tunto
sarvi tupet, kielituppi ja takaraajojen tupet 
vapaasti ulkonevia siipituppien takaa. Tun
tosarvien tupet asettuvat taaksepäin yli 
kielitupen ja sattuvat siten yhteen keskellä. 
Takaruumis pyöreäpäinen ja peräkärjetön. 

P e r h o n e n . 

A. Etusiipien täplät pituudelleen pidentyneitä ja 

yhtyneet toisiinsa kolmeksi, pitkittäiseksi juo

vaksi, yksi keskisaran edessä (= täplä 1), yksi 

keskisarassa ja sen kärjen ulkopuolella (= täplä 

3 + 5) sekä yksi pitkin suonta 1 b (= täplä 

2 - j - 4). Täplä 6 puuttuu. Takasäärissä 2 kan

nusta 1. A. scabiosce. 

B. Etusiipien täplät ei pituudelleen pidentyneitä 

(paitse joskus täplä 1), erillisiä tai poikittai-

sesti yhtyneitä. 

a. Täplä 6 puuttuu (ainakin paljon epäselvempi 

muita). 

* Täplä 1 pidentynyt, useimmiten ulottuen 

etureunan keskelle, päättyen~täplän 3 eteen. 

Tuntosarven nuija tylppä. 2. A. exulans. 

** Täplä 1 ei ulotu pitemmälle täplää 2, kau

kana täplästä 3. Tuntosarvien kärki terävä. 

1. Ripsien kärjet ruskeahkoja. Etusiivet puo

littain läpi näkyväisiä, kapeita, takanurkka 

epäselvä, Takasiipien takakylkisuoni ly

hyen matkaa keskeltä yhtynyt etumaiseen 

keskisuoneen 3. A. meliloti. 

2. Ripset yksivärisiä, mustansinisiä, Etusii

ve t jokseenkin tiheäsuomuisia. Takasii

pien takakylkisuoni yh tynyt etumaiseen 

keskisuoneen lyhyen poikkisuonen kautta. 

f Täplät 3 ja 4 yhtyneitä, jälkimmäinen 

nelikulmainen. Etusiivet lyhyempiä, tyl-

pempiä 4. A. trifolii. 

ff Täplät 3 ja 4 erillisiä, jälkimäinen p y ö 

ristetty. Etusiivet pitempiä, suipompia. 

5. A. lonicerce. 

/?. Täplä 6 löy tyy . Etusiipien alla ovat täplät 

yhteensulavia; yli koko keskustan punertava 

hohde. Ripset mustansiniset 6. A. filipendulce. 

T o u k k a . 

A. Ruumiissa vaalea pohjaväri ja siinä pitkittäi-
sesti kulkevia riviä mustia täpliä, 

a. Mustista täplistä muodostuneissa sivuselkä-

viivoissa ainoastaan yksi musta täplä kussa

kin nivelessä. 

* Selkäviiva vaalea tai epäselvä A. meliloti. 

** Selkäviiva musta ja selvä, mutta nivelreu-

noissa katkonainen A, scabiosce. 

/?. Sivuselkäviivat muodostuneet kahdesta mus

tasta täplästä kussakin nivelessä. 

1. Toukka~viheriäinen A. trifolii, 

2. Toukka vaaleankeltainen. . . A. lonicerce, 

3. Toukka kullankeltainen . . . A . f i l ipendulce . 

B. Ruumiin pohjaväri tumma; kunkin nivelen 

sivulla pyöreä, keltainen täplä A. exulans. 
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1. A. scabiosse, Scheven. Purtojuuren-

kiitäjä. — Taul. 21, kuv. 5. — cf, 9- Etu

siivet puolittain läpinäkyväisiä; punainen viiru 

pitkin suonta 1 b ulottuu suonen 2 lähtökohdan 

ulkopuolelle. Takasiivissä kapea, mustanharmaa 

ulkoreuna; ripset tummia. — 32—34 mm. — 

Harvinainen; tavattu Itä-Suomessa sekä Kuo

piossa ja Kuhmoisissa. Lentelee kesäkuun lo

pussa ja heinäkuussa. 

Toukka kullankeltainen, valkeakarvainen; se
län molemmin puolin rivi mustia täpliä; pää 
musta, valkokirjainen; huokoset mustia; elää apila-
lajeilla. — Kote lo ruskeankeltainen tummemmilla 
siipitupilla; makaa kiiltävän, kullankeltaisen silkki-
kudoksen sisässä, joka on kiinnitetty tavallisesti 
puurunkoihin. 

2. A. exulans, Hocheniv. Tunturi-angervo-

kiitäjä. — (Hfm. Sch. taul. 9, kuv. 48 a, b). 

— cf, 9- Etusiivet puolittain läpinäkyväisiii, 

sini- tai vihertävän tummanharmaita; takasiivet 

punaisia, saroissa 1 c—7 epäsäännöllinen, har

maa ulkoreuna. — 29—35 mm. — Päämuotoa, 

jolla on enemmän tai vähemmän valkeasuomui-

set suonet ja vaikeahko kaulus, tavataan Alpeilla 

ja eteläisimmän Norjan sekä Daalain tunturi

seuduissa. 

Var. Vanadis, Dalm. Kaulus musta, suo

net tummia. — Jokseenkin yleinen Lapissa Jää

meren rannoilta aina 08 0 asti. Lentelee heinä-

elokuussa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 9, kuv. 22) musta; 2-

10 nivelen kyljillä on soikea, keltainen täplä; 
vatsa, jalat ja pää mustahkon viheliäiset; hieno 
karvapeite mustanko; elää Azalea procumbensilla 
ja L o i s e l l a . — Kote lo kiiltävän musta; makaa 
pitkäveteisen, korkeankuperan, kellanvalkean ku
doksen sisässä. 

3. A. meliloti, Esp. Mesikkäkiitäjä. — 

Taul. 21, kuv. 9. — cf, 9- Etusiipien kärki 

tylpästi pyöristetty, täplä 3 pieni, kapeasti pui

kea. Takasiipien sisäreuna ja koko ulkoreuna 

kapeasti mustanharmaita. — 25—32 mm. — 

Harvinainen; tavattu Fagerviikissa, Kuhmoisissa 

ja Sortavalassa sekä Hämeessä. Lentelee heinä 

—elokuussa. 

Var. Ehnbergii, E. Reuter. Pienempi, etu

siivissä pienemmät täplät, takasiipien reunat 

leveästi mustia. — Hyvin harvinainen; tavattu 

ainoastaan yksi kappale nim. Kuhmoisissa Pasin 

kestikievarin lähellä (K. J. Ehnberg) . 

Toukka vaaleanviheriäinen vaaleammalla sel
käviivalla; hieman sivuselkäviivan alapuolella on 
kussakin nivessä, lähellä takareunaa, keltainen 
täplä; pää, huokoset ja rintajalat mustia; • elää 
apilalla (Trifolium), maitikalla (Lotus) ja virnalla 
(Vicia). — Kote lo mustanruskea, takaruumis kel

lertävän valkoinen; makaa pitkäveteisen, vaalean
keltaisen kudoksen sisässä. 

4. A. trifolii, Esp. Apilakiitäjä. — Taul. 

21, kuv. 8. — cf, 9- Hyvin seuraavan lajin 

näköinen, mutta siivet lyhyempiä ja tylpempiä, 

sekä tuntosarvet lyhyempiä, ulottuen tuskin täp

lään 5. — 30—35 mm. — Jokseenkin harvi

nainen; eteläisimmässä Suomessa. Lentelee kesä 

—heinäkuussa kosteilla niityillä. 

Toukka (Hfm. R. taul. 9, kuv. 24) on viheri
äinen tai kellanviheriäinen; sivuselkäviivan pis
teistä on etumaisin kussakin nivelessä selvästi 
suurempi takimaista; kylkiviivan muodostaa kus
sakin nivelessä 3 täplää, joista alin, joka ympäröi 
huokosen, on pienin ja usein yh tyny t etumaisen 
kanssa; elää apilalla (Trifolium). — Kote lo musta; 
makaa pitkäveteisen, olkikeltaisen kudoksen si
sässä. 

5. A. lonicerae, Esp. Kuusamakiitäjä. — 

Taul. 21, kuv. 7. — cf, 9. Siivet pitemmät 

ja suipommat kuin edellisellä lajilla; tuntosarvet 

ulottuvat täplään 5 asti tai hieman sen ohikin. 

Takasiipien ulkoreuna, varsinkin siipikärkeen 

päin, hyvin leveä, terässininen. — 30—-41 mm. 

— Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suo

messa, ainakin 62 °. Lentelee heinä—elokuussa. 

Toukka (kuv. 7 a) on vaaleankeltainen tai 
vaalean viheliäinen; kylkiviivassa on kussakin ni
velessä kaksi mustaa täplää, jotka näyttävät hy
vin siltä, joka on sivuselkäviivassa; huokoset, pää 
ja rintajalat mustia; elää apilalla {Trifolium) ja vir
nalla (Vicia). — Kote lo musta, peräkärki poikki-
päinen; makaa pitkäveteisen, olkikeltaisen kudok
sen sisässä. 

6. A. filipeildulflB, L. Angervokiitäjä. — 

Taul. 21, kuv. 10. — cf, 9- — Takasiivissä 

kapea, mustansininen ulkoreuna. — 28—35 

mm. — Harvinainen; Lounais-Suomessa. Lente

lee kesä—elokuussa. 

Toukka (kuv. 10 a) on kullankeltainen; sivusel
käviivassa samankokoisia, mustia täpliä ja ylem
mässä kylkiviivassa kussakin nivelessä kaksi mus
taa täplää, joista etumainen on suurempi ja sisäl
tää huokosen; elää apilalla (Trifolium), ratamolla 
(Plantago), keltanolla (Hieracium pilosella) y. m. 
— Kote lo musta, takaruumis ruskeankeltainen; 
makaa pitkäveteisen, rikinkeltaisen kotelokopan 
sisässä. 

A. purpuralis, Briinn. (piloselloe, Esp.) 

(taul. 21, kuv. 4) tavattu Tanskassa ja eteläi

sessä Ruotsissa, mutta ei meillä; A. achilleae, 

Esp. (taul. 21, kuv. 6), A. ephialtes, L. (taul. 

21, kuv. 11), A. carniolica, Scop. (taul. 21, 

kuv. 12), A. fausta, L. (taul. 21, kuv. 13), 

A. laeta, Hiibn. (taul. 21, kuv. 14), Aglaope 

infausta, L. (taul. 21, kuv. 1) ja Syntomis 

phegea, L. (taul. 21, kuv. 15) ovat Keski-

Eurooppan perhosia. 



III. Kehrääjät ( B o m b y c e s ) . 

Ne heimot, jo tka yhdistämme tämän nimen alle, ovat toisistaan niin suuresti 

eroavaisia, että on vaikeata antaa minkäänlaisia niille kaikille yhteisiä, suoranaisia tunnus

merkkejä. Päiväperhosista ja kiitäjistä poikkeavat ne helposti tuntosarvien rakenteen 

kautta, seuraavista yököis tä eroavat ne yleensä paljon k o k o ulkonäössään, sentähden että 

niillä on paksumpi ruumis, rintaan vedet ty pää ja lyhyt tai hävinnyt imutorvi sekä ettei 

niillä ole etusiivillä yökkökuvio ta . Ainoastaan joillakuilla muodoilla, jo tka kuuluvat hei

m o o n Cymatophoridae ja alaheimoon Acronyct inse, on etusiivillä kuvio , j o k a muistuttaa 

yökköjä . Edellisillä lähtee kuitenkin etusiipien suoni 5 keskeltä suonia 4 ja 6, jotavastoin 

se yököi l lä lähtee läheltä suonta 4, ja jälkimmäisillä muodostuu takasiivillä takakylkisarka, 

j o k a puuttuu yököil tä . Mittarien kanssa on kehrääjillä hyv in vähän yhteistä, ja voidaan 

yleensä, vaikkapa ne kuten Drepanulidit ulkomuodoltaan muistuttavat niitä, helposti eroit

taa näistä karvaisten, suomuttomien raajojensa kautta. Lopuksi on joitakuita kehrääjiä, 

jo tka hyv in paljon näyttävät pikkuperhosilta, varsinkin kääriäisiltä; näistä eroavat ne 

kuitenkin useimmiten senkautta, että takasiivillä on ainoastaan 2 selkäsuonta. — Pää on 

tavallisesti pieni; huulirihmat lyhyet (harvoin pitkät); imutorvi surkastunut tai puuttuu se 

kokonaan. Tuntosarvet ovat tavallisesti kampamaiset tai hampaiset, harvoin rihmamai-

set eikä koskaan sukkulamaiset tai nuijapäiset. Raajat tavallisesti lyhyet , hyv in harvoin 

pitkät kuten yököil lä , mutta silloinkin ilman okia tai oraita. — Toukilla on 4—5 paria 

vatsajalkoja; ne kutovat melkein aina koteloituessaan itsensä silkkiseen kotelokoppaan. — 

Melkein kaikilla meikäläisillä kehrääjillä on ainoastaan 1 sukupolvi . Naaras on useimmi

ten suurempi ja kömpelömpi kuin koiras. Silloin kuin naarakselta puuttuu siivet, on se 

j o k o tiheästi villainen (Orgyia) tai m y ö s elää se koko aikansa toukan pussin sisässä 

(Psychidce). 

P e r h o n e n . 

I. Kaikki sääret ilman kannuksia. Tuntosarvet hyvin lyhyet , ei ulottuen etusiipien ensimmäistä neljän

nestä ulommaksi. Takasiivet tuskin etusiipiä lyhemmät, ilman kirjauksia 1. Repialidce. 

II. Ainakin takimaisissa säärissä kannukset. Tuntosarvet ulottuvat useimmiten etusiipien ensimäisen 

kolmanneksen päähän. Takasiivet yleensä tuntuvasti etusiipiä lyhemmät. 

cc. Etusiivillä 2 täydellistä, takasiivillä 3 selkäsuonta. Takaruumis pitkä, ulottuen pitkälle takasiipien 

taakse. Suuria perhosia 2. Cossidce. 

(}. Etusiipien suoni 1 b ainoastaan tyveltään selvä, ulospäin hävinnyt tai yh tyny t 1 a kanssa, josta-

lähtee haara takareunaan; takasiivillä 3 selkäsuonta. Siivet ohutsuomuiset, mustanharmaat ilman 

kirjauksia. Takaraajat eturaajoja lyhemmät, varustetut 2 kannuksella. $ siivetön, matomainen. 

3. Psychidce. 

y. Etusiivillä 1 yksinkertainen tai ainoastaan tyvessään kaksijakoinen selkäsuoni. Takasiivillä 1 tai 

2 selkäsuonta. 

* Siivet ilman pidäkehakasta (vert. siv. I X ) . Suuria tai keskikokoisia muotoja, joilla on paksu 

ruumis. 

1. Siipien keskitäplä, silloin kuin sitä on olemassa, ei silmätäplän muotoinen. Takasiivillä useim

miten 2 selkäsuonta. 
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a. Etusiivillä vaalea keskitäplä tai ilman sitä, Takasiipien suoni 1 a selvä, ulottuen peräkärkeen. 

4. Lasiocampidce. 

b. Etusiivillä musta, kulmanmuotoisesti taipunut keskiviiru. Takasiipien suoni 1 a lyhyt, epä

selvä, päättyen sisäreunan keskustalle 5. Endromidce. 

I. Kummassakin siipiparissa iso, silmätäplän muotoinen keskitäplä. Takasiivillä ainoastaan 1 selkä

suoni 6. Saturniidce. 

* Siivissä pidäkehakanen. (Toisinaan on pidäkehakanen kehittymätön, mutta silloin ovat perhoset 

pieniä ja takaruumis on hento ja myötäsuomuinen). 

1. Suoni 5 etusiivillä lähtee suonien 4 ja (i keskiväliltä tai lähempää suonta 6. 

a. Suoni 5 lähtee takasiivillä suonien 4 ja 6 keskiväliltä 8. Notodontidce. 

b. Suoni 5 lähtee takasiivillä lähempää suonta 4 kuin 6 9. Cymatophoridce. 

2. Suoni 5 etusiivillä puuttuu tai lähtee lähempää suonta 4. 

a. Etusiipien kärki sirpin muotoisesti p identynyt tai myös ovat siivet ilman pidäkehakasta. 

7. Drepanulidce. 

b. Etusiipien kärki ei sirpin muotoisesti pidentynyt. Siivissä aina pidäkehakanen. 

10. Arctiidce. 

T o u k k a . 

Vatsajalat ovat sepeljalkoja, 5 paria. 

Okasepel täydellinen ja suljettu. 

1. Elävät maassa juurista ja ruohorungoista Hepialidce. 

2. Elävät puitten rungoissa Cossidce. 

Okasepel sisäänpäin avonainen, hevosenkengän muotoinen. Elävät ulkoilmassa, mutta sulkevat 

ruumiinsa tiimistä, lehtisirpaleista y. m. laitettuun koteloon, jota ne kulottavat mukanaan. 

PsycMdce. 

Vatsajalat ovat tarttumajalkoja. 

. Peräjalkoja puuttuu; siis 3 paria rintajalkoja ja 4 paria vatsajalkoja. Ruumiin takapää on p3 rstyssä 

ylöspäin. 

1. Viimeinen ruumiinnivel päättyy yhteen ainoaan ylöspäiseen haarakkeeseen. Ensi nivelen kum

mallakin kyljellä, jalkojen jdäpuolella, pieni, venyvä rauhanen Drepanulidce. 

2. Viimeinen ruumiinnivel varustettu kahdella kapealla lisäkkeellä tai aivan varukseton. 

Notodontidce. 

Peräjalkoja on. 

1. Ruumis aivan kalju ilman karvapeitettä tai peitetty ainoastaan hyvin pienillä, hajallaan olevilla 

pikkukarvoilla, 

* Ruumiin nivelten reunat kamaramaisesti paisuneita Saturniidce. 

** Ruumiin nivelten reunat ei kamaramaisesti paisuneita, 

a. Pää pieni. 

' ] ' Ruumiin kyljillä vaaleita vinoviiruja Endromidce. 

ff Ruumiin kyljet ilman vaaleita vinoviiruja ja ilman selviä pituusviivoja . Cymatophoridce. 

b. Pää suuri. Rmimiin kyljet tavallisesti ilman vinoviiruja, mutta usein koristetut pituusviivoilla. 

f Nivel 11 pyramiidimainen tai ruumis taaksepäin suippeneva ja varustettu vaaleilla pituus-

viivoilla. Elävät useimmiten vapaina Notodontidce. 

ff Nivel 11 tavallinen. Elävät yhteensidottujen lehtien välissä Cymatophoridce. 

2. Ruumis enemmän tai vähemmän karvainen. Karvat useimmin monta jdidessä käsnämäisillä 

nystyröillä, kun ne istuvat harvassa, ovat ne pitkiä ja helposti näkyviä. 

* Karvat lukuisia, hajallaan yl i koko ruumiin, ei kokoutuneina nystyröille, mutta useasti tihe

ämmin toisissa paikoin kuin toisissa ja eripitkiä. (Joskus on matalia käsniä, mutta niissä ta

pauksissa on nahka käsnien välissäkin karvainen). 

a. Nivelessä 4 on keskellä selkäpuolta pieni kyhmy tai lihainen haarake. Pygcera ja muutamat 

Acronycta-la^it. 

b. Nivelessä 4 ei ole keskellä selkäpuolta haaraketta, Muutamat Acronycta-lajit, Phalera ja La

siocampidce. 

** Karvat lukuisia, mutta kaikki ovat harjanteen kaltaisilla käsnämäisillä nystyröillä, jotka ovat 

säännöllisesti järjest3meet. Nahka käsnien välissä kalju. 

a. Käsnät sangen korkeita, 6 kussakin nivelessä, asettuneet yksinkertaiseen riviin. Toukan 

pohjaväri viheriäinen Saturniidce. 

b. Käsnät eivät ole yksinkertaisessa rivissä. Toukan pohjaväri ei viheriäinen Arctiidce. 

*** Karvoja hyvin vähiin, yksinäisiä, ei useampia kuin 18 kussakin nivelessä. 

Suomen perhoset. 
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a. Karvat kärkeensä päin turvonneita Aeronyrta alni. 

b. Karvat tavallisia. 

f Ruumis taaksepäin kapeneva, varustettu pitkillä, lepotilassa taaksepäin ojennetuilla perä-

jaloilla Cymbince. 

f j Ruumis enemmän lieriömäinen, peräjalat tavallista muotoa. 

A Pohjaväri viheriäinen Graniophora. 

AA Pohjaväri ei viheriäinen Euchelia, Bryophila. 

I. Heimo Hepialidas. 

Juurisyöjiä. 

Keskikokoisia tai pieniä perhosia, joi

den takaruumis on pitkäveteinen ja sii

vet jokseenkin kapeita, melkein yhtäläi

siä, takanurkka pyöristetty. Takasiivet 

eroavat kaikkien muitten suurperhosten 

siivistä senkautta, että niissä on kuten 

etusiivissäkin 12 suonta. Pidäkehakanen 

ja imutorvi puuttuu. Huulirihmat ovat 

pienet ja silmät kaljut. — Toukka tal

vehtii, on varustettu muutamilla har

voilla, hajallaan olevilla karvoilla ja 

soikeilla huokosilla. Kahdestoista ja kol

mastoista nivel, jotka useimmilla tou

killa ovat yhteensulaneita toistensa kans

sa, ovat näillä selvästi erillään. — Ko

telo on pitkäveteinen, tasapaksu, lieriö

mäinen lyhyillä siipitupilla, jotka eivät 

ulotu kolmatta takaruumiin niveltä pi

temmälle; takaruumiin nivelten 3 — 7 

selkäpuolella on kussakin 2 poikkiriviä 

pieniä okasia; seitsemännen nivelen toi

nen okarivi on korkeasti kohonevalla 

harjulla. Useampia tai harvempia kaa

voja on niinikään kotelossa. Kotelo le

pää kotelokopassa ja tunkeutuu ennen 

puhkeamistaan ylös maan pinnalle. — 

Munat ovat sileitä, palleroisia, alussa 

vaikeahkoja, mutta mustuvat sangen 

pian. — 1 sukupolvi. Naaras etsii koi

raan, silloin kun tämä kellon heilurin 

tavoin liitelee yhdessä kohdin. 

1. Hepialus, Fabr. 

J u u r i s y ö j ä t . 

A. Etusiivet suipot, yksiväriset, hopeanvalkoiset, 

(f, tai vaaleankeltaiset punertavilla kirjauksilla, 

9 1 . H . humuli. 

B. Etusiivet kärjeltään enemmän pyöristettyjä, 

punanruskeat — ruskeanharmaat, useimmiten 

vaaleatäpläiset. 

a. Etusiivillä 2 vaaleata viirua, jotka yhtyvät 

kulmittain takareunassa, tai ainoastaan muu

tamia vaaleita täpliä tai kokonaan yksiväriset. 

1 . Etusiivet epäsäännöllisesti kirjavia vaikeah

koilla täplillä tai melkein yksiväriset. 

2. H. fuseonebulosus. 

2. Etusiivillä hyvin rajoittunut, valkea vino-

juova, joka kulkee siipikärjestä takareunaa 

kohti ja valkea viiru keskisarassa, joka koh

taa tai lähenee edellistä suorakulmaisesti. 

3. H. Ganna. 

§. Etusiivillä 2 vaaleata, keskenään melkein yh

densuuntaista vinoviirua 4 . H . heeta. 

1. H. humuli, L. Humala-kehrääjä. — 

Taul. 24, kuv. 4. — 42—70 mm. — Jokseen

kin harvinainen; tavattu Etelä-Suomessa. Len

telee kesä—heinäkuussa. 

cf (kuv. 4 a). Siivet päältä yksiväriset, val

koiset, hopeakiiltoiset, ruskeareunaiset. Taka

sääret turvonneet, takareunassa suuri karva

tupsu. 

9 (kuv. 4 b). Etusiivet päältä vaalean mul

takeltaiset, koristetut useammilla tai harvem

milla punertavilla viiruilla ja täplillä; takasiivet 

ruskeankeltaiset. 

Toukka (Hfm. R . taul. 1 4 , kuv. 5 ) o n vaike
ahko, peitetty harvoilla, mustilla karvoilla; pää, 
niskakilpi ja huokoset ruskeankeltaiset; elää hu
malan, nokkosen y. m. juurilla. — K o t e l o tumman 
kellanruskea. 

2. H. fuseonebulosus, De Geer. (Vel-

leda, Hb.). Sanajalkakehrääjä. — (Hfm. Sch. 

taul. 23, kuv. 6). — Etusiivet punanruskean, 

harmaan ja valkoisen kirjavat; takasiivet rus

keat tai harmaat; ripsissä tummia täpliä. — 

33 — 48 mm. •— Harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, tavattu Kemissäkin. Lentelee heinä

kuussa. 

Toukka on kiiltävän valkoinen, ensi nivelessä 
keltaisella täplitetty; huokoset mustia; pää rus
keanpunainen, mustalla viivalla jaettu herttamai-
sesti; elää tavallisen sananjalan (Pteris aquilina) 
juurakossa. — K o t e l o punanruskea; lepää pallo-
maisesti yhteenkudotun kotelokopan sisässä. 

3. H. (Janna, Hiibn. Ganna-kehrääjä. — 

(Hfm. Sch. taul. 23, kuv. 9). — cf, 9. Etu-
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siivet punanruskeat, paitse edellämainitut kir

jaukset, tyvessä valkoinen viiru ja etureunassa 

valkoinen täplä; ripset yksiväriset. — 30—35 

mm. — Hyvin harvinainen; löydetty siellä ja 

täällä alueellamme aina 68 1 / 2

 0 asti. Lentelee 

heinäkuussa. 

Toukka tuntematon. 

4. H. hecta, L. Pieni juurisyöjä. — Taul. 

24, kuv. 6. — Takasiivet ruskeanharmaat. — 

25—27 mm. — Jokseenkin yleinen; ainakin 

67 0 asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf (kuv. 6 b). Etusiivet päältä ruostekeltai-

set, kirjatut hopeanvalkoisilla tai kullanvärisillä 

poikkijuovilla ja muutamilla samallaisilla, ha

jallaan olevilla täplillä. Takasääret kärkiinsä 

päin rakkomaisesti paisuneita ja takapuolelta 

vahvasti karvaiset, jalattomia. 

Etusiivet ruskeat, varustetut vaalean

harmailla poikkijuovilla. Takaraajat tavallista 

muotoa. 

Toukka (kuv. 6 a), joka elää sananjalalla (Pie
ris aquilina) ja talvehtii kahdesti, on likaisen har
maa tai vaaleanharmaa; pää, kaulakilpi, karva-
harjanteet ja 7 pientä levyä kummassakin nive
lessä 2 ja 3 mustia, kiiltäviä. — Kote lo on tum
manruskea tai ruskeankeltainen, siipitupet tum
mempia, 

H. lupuliiius, L. (taul. 24, kuv. 5) ei ole 

tavattu meillä. 

II Heimo. Cossidae. 
Pimtuhoojia. 

Silmät kaljuja. Huulirihmat lyhyet. 

Imutorvi surkastunut. Pidäkehakanen 

löytyy- Suoni 5 lähtee kumpaisessakin 

siipiparissa lähempää suonta 4 kuin 6. 

Ruumis myötäkarvainen. Raajat kar

vaiset. — Toukat elävät puurungoissa 

ja huomataan tavallisesti siitä, että me

hua tihkuu ulos ja lastuja on näkyvissä 

rungon pinnalla; ne tarvitsevat useita 

vuosia kehitykseensä. Ruumiin peittää 

muutama, hajallaan seisova karva, ja 

ensi nivelen peittää selkäpuolella suuri, 

kiiltävä kaulakilpi. — Kotelot ovat pit

käveteisiä, taaksepäin suippenevia; taka

ruumiin nivelten selkäpuolella on 1—2 

poikkiriviä pieniä okasia. — 1 suku

polvi. Perhoset ovat liikkeellä ainoas

taan öisin. 

1. Cossus, Fabr. 

(Xyleutes, Hiibn.) 

Puutuhoojat . 

Takaraaj oissa on 4 kannusta. Taka
siipien takakylkisuoni vapaa. Isoja per
hosia, jo iden ruumis on paksu ja siivet 
harmaita hienojen, mustien poikkivi ivojen 
jakamia. — Toukat ovat hieman litteät; 
pää litteä, u lkoneva; ne kutovat ennen ko
teloitumistaan itsensä sitkeän, puulastuista 
tehdyn kote lokopan sisään. 

1. C. cossus, L. (Ugniperda, Fabr.). Ylei

nen puutuhooja. — Taul. 24, kuv. 1. £>. — 

cf, $. Kaulustin vaaleanharmaa, koristettu 

multakeltaisella reunalla; keskiselän takareu

nassa musta poikkijuova, joka eteenpäin rajoit

tuu harmaan valkeaan poikkiviivaan. Takaruu

miin nivelreunat kellanvalkeat. — 65—-88 mm. 

— Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suo

messa, pohjoisin löytöpaikka Kemi (65 1 / 2 ° ) . 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Toukka (kuv. 1 a) on nuorena tumman iho-
värinen tai tummanpunainen, vanhempana keller
tävän ihovärinen; selkäpuoli punanruskea; selkä
puolella ja sivuilla yksinäisiä karvoja; huokoset 
ruskeakehyksiset; kellertävässä niskakilvessä kak
si mustaa täplää; pää ja rintajalat mustia. Ne 
elävät useassa lehtipuussa, kuten koivussa, rai
dassa ja haavassa, ja saavat usein aikaan suurta 
vahinkoa; erittävät itsestään ilkeätä hajua. — 
K o t e l o (kuv. I b ) punanruskea; takaruumiin nive
lissä 2—6 ja 7 — 9 on poikkirivi pieniä okia. 

2. C. terebra, Fabr. Pienempi puutuhooja. 

— (Hfm. Sch. taul. 23, kuv. 12). — Edellisen 

lajin näköinen, mutta pienempi; etusiipien keski

osa tummempi, ikäänkuin poikkijuovan halkai

sema; kaulus, keskiselkä ja takaruumis yksi

väriset, tummanruskeat. — 55—70 mm. — 

Hyvin harvinainen; ainoastaan kerran löydetty 

Turussa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm, R. taul. 14, kuv. 10) on likai-
senvalkoinen; selkä kellertävä; niskakilpi ja kaksi 
sarveisaineista täplää nivelissä 2 ja 3 ruskean
keltaiset; pää tummanruskea; huokoset ruskeat; 
elää saarnin ja haavan (Populus tremula) rungossa. 
— K o t e l o mustanruskea; takaruumis vaaleampi. 

Zeuzera pyrina, L. (taul. 24, kuv. 2. $) 

ei ole tavattu meillä. 

Heterogenea limacodes, Hufn. (taul. 24, 

kuv. 3. $) kuuluu Cochliopodavheimoon, joka 

eroaa Oomcte-heimosta siinä, että takakylki

suoni lähtee etumaisesta keskisuonesta; ei ole 

tavattu meillä. 



60 

III Heimo. Psychida). 
Pussikehi 'aajia. 

Koiraksen tuntosarvet toiskertaan 

kampamaisia. Huulirihmat ja imutorvi 

puuttuvat. Silmät kaljuja. Etusiivissä 

selkäsuoni tyveltään usein halkoinen ja 

3 selkäsuonta. Naarakset siivettömiä, 

jäävät, paitsi .FWea-suvussa, kotelo-

koppineen pussiin. Koirakset ovat useim

miten pieniä perhosia, joiden ruumis on 

karvainen ja siivet leveitä, usein pyöris

tettyjä; lentelevät päivisin, varsinkin 

aamulla ja elävät ainoastaan lyhyen 

aikaa. — Toukat elävät silkkisessä pus

sissa, joka on ulkoapäin peitetty kaikel-

laisilla kasviosilla, kuten heinillä, lehti-

sirpaleilla y. m. Ne ovat kaljuja, kol

messa ensinivelessä pieniä, sarveisainei-

sia, kiiltäviä selkäkilpiä. Rintajalat ovat 

voimakkaita, mutta vatsajalat lyhyitä, 

täydellisellä okaseppeleellä varustettuja. 

Koteloituminen tapahtuu itse pussissa, 

koiraskotelot ojentautuvat osaksi ulos 

pussista, mutta naaraskotelot jäävät ko

konaan pussiin. — Munat, jotka naaras 

laskee pussin sisään, ovat soikeita, si

leitä ja väriltään kellertäviä. — Muu

tamat perhostutkijat vievät molemmat 

viimeiset suvut pikkuperhosiin. 

A. Etusiipien selkäsuoni haarukkamaisesti jakau

tunut 1. Psyche. 

B. Selkäsuoni ei jakautunut. 

a. Etusiivet läpinäkyväisiä karvamaisilla suo

muilla (9 matomainen) . . 2. Epidinoptcryx. 

b. Etusiivet tiheästi suomuiset (9:11a raajat). 

3. Fumea. 

1. Psyche, Sclir. 

Pussikehrääj ät. 

Siivet leveät, pyöris te tyt ; keskisarka 

suljettu, pitkittäisesti kulkevan suonen ja

kama kahteen puol i skoon; tuntosarvet 

kampamaisia latvaan asti, kaksi kampapiitä 

kussakin nivelessä. Ruumiin karvat ha

littavia. Naaras siivetön, sokea, matomai

nen ; tuntosarvet, huulirihmat ja raajat 

hyv in surkastuneita. — Toukat talvehtivat 

useimmiten kaksi kertaa. 

K o i r a s . 

A. Takasiipien takakylkisuoni yh tyny t poikki

suonen kautta etumaiseen keskisuoneen. Tun

tosarvien kampahampaat hyv in pitkät. 

or. Siivet läpinäkymättömät, suomupeitteiset. — 

Alasuku Lepidopsyclie, Walleng\ 

1. Ps. unicolor. 

§. Siivet enemmän tai vähemmän läpinäkyväi-

set, karvapeitteiset. 

1. Ruumis ja siivet punertavan harmaat; noin 

27 mm 2. Ps. villosella, 

2. Ruumis ja siivet mustanharmaat tai mustat. 

Takaruumis ulottuu takasiipiä ulommalle. 

a. Takasiivissä 8 suonta . 3. Ps. Graslinella. 

b. Takasiivissä 7 suonta . 4. Ps. opacella. 

B. Takasiipien takakylkisuoni aivan vapaa. Tunto

sarvien kampahampaat lyhyet , ainoastaan noin 

3 kertaa tuntosarvien paksuutta pitemmät. 

Siivet leveät, ohuet, hyvin harvakarvaiset. — 

Alasuku Gymna, Ramb. (Triehopsyche, Wal-

lengr.) 5. Ps. hirsitiellä. 

T o u k a n p u s s i . 

A. Pussi peitet ty lehtien ja korsien palasilla, jotka 

ovat pituus asennossa ja jo iden takapäät ovat 

vapaat. 

a. Pussi 3 2 - 3 8 mm. pitkä. 

* Pussi peitetty heinän korsilla, oljilla ja leh

dillä; pienempi Ps. unicolor. 

** p U S s i peitet ty vanhoilla lehdillä; suurempi. 

Ps. viitosella. 

/?. Pussi 15 — 20 mm Ps. opacella. 

B. Pussi peitet ty lyhyillä, pikittäisesti olevilla 

korren palasilla Ps. Graslinella. 

C. Pussin peite kiinnitetty pintaan ilman järjes

tystä. Pussi pitkäveteinen . . Ps. hirsutella, 

1. Ps. unicolor, Hufn. (Graminella, 

Schiff.). Iso pussikehrääjä. — Taul. 24, kuv. 

7. — Harvinainen; Etelä-Suomessa. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

cf (kuv. 7 b). 23—25 mm. Siivet mustah-

kot, etumaisissa 11, takimaisissa 7 suonta. Ruu

mis hento. 

9- 13—18 mm. pitkä, kellanvalkoinen; ni-

nelissä 1—3 ruskeita täpliä. 

Toukka (kuv. 7 a) on kellertävä tai harmaan
ruskea; viimeisen nivelen peittää ruskea kilpi; 
rintajalat kiiltävän ruskeat kolmella, keltaisella 
pituusviivalla; elää heinä-lajeilla; talvehtii kah
desti. — K o t e l o tummanruskea tummemmilla ren
kailla. 

2. Ps. villosella, Ochs. Punanruskea pussi-

kehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 23, kuv. 2 2 ) . — 

Hyvin harvinainen; tavattu ainoastaan Ruove

dellä (Sahlbg.) kaksi koiraskappaletta, jotka 

lentelivät iltasilla pitkin seinän vierustaa. Len

telee kesä—heinäkuussa. 
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cf. 25—27 mm. Ruumis jokseenkin paksu. 

Etusiivillä 11, takasiivillä 7 suonta. 

$. 18—20 mm. pituinen, vaaleankeltainen; 

ruskeat kilvet nivelissä 1—4. 

Toukka (Hfm. R. taul. 15, kuv. 2) on likaisen 
kellanruskea; sarveislevyt kolmella viimeisellä 
nivelellä kellertäviä; perälevy mustanruskea; huo
koset ruskeakehyksiset; elää kanervalla y. m. — 
Kote lo punanruskea. 

3. Ps. Graslinella, Boisd. Graslinin pussi-

kehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 23, kuv. 27.). — 

Hyvin harvinainen; tavattu Kuusamossa (A. 

Hoffman) , jossa useita kappaleita kumpaakin 

sukupuolta tavattiin soilla ja Betida nanaMa,. 

cf. 20—21 mm. Etusiivillä 12 suonta. 

Ruumis taaksepäin hyvin pitkäkarvainen. 

$. Noin 14 mm. pituinen, punanruskea. 

Toukka (Hfm. R. taul. 15, kuv. 5) on harmaan
ruskea kolmiomaisilla, ruskeilla täplillä neljännestä 
nivelestä alkaen; pää ruskeapilkkuinen; elää ka
nervalla. — Naaraskotelo musta, päistään vaalean
ruskea. Koiraspussit ovat kudotut tiheään ruo-
hostoon. 

4. Ps. opacella, H. Sch. Mustanharmaa 

pussikehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 23, kuv. 28.). 

— Harvinainen; tavattu Etelä- ja Keski-Suo

messa sekä Kemissä. Lentelee kesäkuussa. 

cf. 16—20 mm. Etusiivillä 11 suonta. 

$. 11—14 mm. pituinen, kellertävä. 

Toukka (Hfm. R. taul. 15, kuv. 6) on ruskea 
mustilla rintanivelillä, koristettu hienolla, keltai
sella keskiviivalla ja punankeltaisella täplällä kun
kin nivelen sivuilla; vatsa likaisen keltainen; pää 
kiiltävän musta; elää heinä-kasveilla. — Koiras-
kotelo vaaleanruskea, naaraskotelo vaaleanruskea, 
selkäpuoli tummempi. 

5. Ps. hirsutella, Hiibn. (fusea, Haw.). 

Karvainen pussikehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 

24, kuv. 1.). — Hyvin harvinainen; tavattu 

useissa paikoin Etelä-Suomesta Rovaniemelle 

asti. Lentelee kesäkuussa. 

cf. 20—22 mm. Siivet harmaat, vahvasti 

läpinäkyväiset. Suonen 8 + 9 edestä lähtee 

etusiivillä ainoastaan 1 suoni etumaisesta keski

suonesta. Ruumis hento. 

$. Kellanvalkoinen. 

Toukka (Hfm. R. taul. 15, kuv. 14) on puner-
tavanruskea; pää ja rintanivelet tummanruskeat, 
viimemainituissa kolme vaaleata pituusviivaa, si
vuilla tummia vinoviiruja; elää pensailla ja puilla. 
— Naaraskotelo musta, päät punaisia. 

Ps. viciella, Schiff. (taul. 24, kuv. 8, cf) 

ja Ps. Muscella, Hiibn. (taul. 24, kuv. 9) ovat 

keski-eurooppalaisia perhosia, edellinen tavattu 

myös eteläisimmässä Ruotsissa. 

2. Epichnopteryx, Hiibn. 

Villasiipikehr ääj ät. 

Koiraksen ruumis hoikka, ohutkarvai-
nen. Tuntosarvissa jokseenkin lyhyet ham
paat. Siivet läpinäkyväiset, harvasuomui-
set, varustetut 10 tai 11 suonella ja lyhyillä 
ripsillä; takasiivissä jakautunut keskisarka 
ja 7 suonta, $ on matomainen, mutta va
rustettu kuitenkin enemmän tai vähemmän 
selvillä, hyvin lyhyillä tuntosarvilla ja jalan-
tyngillä. 

1. E. hombycella, Schiff. Villasiipikeh-

rääjä. — (Hfm. Sch. taul. 24, kuv. 4.). — Sii

vet leveät, vaalean multakeltaiset; etusiivillä 

himmeän tummia kirjauksia. $ likaisen keltai

nen, molemmilla ensimmäisillä nivelillä on kiil

tävän kellanruskea kilpi ja kolmannella nivelellä 

musta kilpi; tuntosarvet nivelisiä. — cf 20— 

22 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Aunuk

sessa (G ii n t h.). 

Toukka (Hfm. R. taul. 15, kuv. 16) mustan
ruskea; rintanivelissä viisi vaaleampaa pituusviivaa 
ja neljännestä nivelestä alkaen kaksi vaaleampaa 
viivaa, kunkin nivelen kyljessä vaalea täplä ja sen 
alapuolella vino viiru; mustassa päässä kaksi vaa
leampaa viirua. Pussi peitetty lyhyillä, paksuilla 
heinänkorsilla, 

3. Fumea, Hiibn. 

Savu-pussikehrääjät. 

Siivet tiheäsuomuiset, cfdla pitkäripsi-
set. Naaraksella kehittyneet, niveliset tun
tosarvet ja raajat sekä selvät pikkusilmät. 
— Toukilla on rintanivelissä sarveisainei-
sia kilpiä, — Muutamat perhostutkijat lu
kevat tämän kuten edellisenkin suvun pikku-
perhosiin. 

1. F. intermediella, Brd.(nitidella, Ho f m.). 

Savu-pussikehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 24, kuv. 

9). — Etusiivet leveät, vaskiruskeat harmailla, 

kärjeltään useimmiten vaaleilla ripsillä; taka

siivet tiheäsuomuiset, tummasti ruskeanharmaat; 

tuntosarvissa noin 16 hammasta. Punertavan 

ruskealla naaraksella on tumma, nelikulmainen 

selkätäplä ja hopeanharmaa perätupsu. — 12— 

14 mm. — Harvinainen; Etelä-Suomessa, tavattu 

myös Oulussa ja Kemissä. Lentelee kesäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 15, kuv. 19) on puner
tava tai kellertävä; pää ja täplät rintanivelissä 
kiiltävän kastanjanruskeat; elää kaikellaisilla lehti
puilla, varsinkin pähkinällä (Corylus) ja tammella 
(Quercus) ja kutoo torvimaisen, tiheästi pitkillä, 
hienoilla heinänkappaleilla peitetyn pussinsa ta
vallisesti kiinni lehden keskustaan. 
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IV. Heimo Las ioeampida} . 

Lehtikehräajiä. 

Kumpaisenkin sukupuolen tuntosar

vissa kaksi riviä kampahampaita; naa

raalla ovat hampaat kuitenkin toisinaan 

hyvin lyhyet, aina lyhemmät kuin koi

raalla. Imutorvi surkastunut. Siipien 

keskisarka avonainen tai hienon poikki

suonen sulkema. Etusiipien selkäsuonella 

on ehyt tyvi. Takaraajoissa 2 kannusta. 

— Isoja tai jokseenkin pieniä, tanakka-

ruumisia perhosia, joilla on lepotilassa 

etusiivet asettuneina kattomaisesti, mutta 

takasiivet usein enemmän vaakasuorasti, 

josta on seurauksena, että takasiipien 

etureuna näkyy etusiipien ulkopuolella. 

Muutamien lajien koiraat lentelevät päi

visin auringonpaisteessa, mutta naaraat, 

jotka ovat hyvin hitaita, ovat liikkeellä 

ainoastaan hämärässä tai öillä. — Tou

killa on 5 paria vatsajalkoja ja ovat 

enemmän tai vähemmän tiheäkarvaiset 

sekä elävät yksinäisinä tai suurissa jou

koissa. — Kotelo lepää useimmiten ti

heän silkkisen kotelokopan sisässä; sen 

takaruumis on tylpästi pyöristetty. — 1 

sukupolvi. 

P e r h o n e n . 
A. Suoni 5 lähtee kaikissa siivissä lähompää suonta 

6 kuin suonta 4 1. Crateronyx. 

B. Suoni 5 lähtee kaikissa siivissä keskisaran ta

kanurkasta aivan suonen 4 läheltä. 

a. Etusiivet ilman keskitäplää, mutta koristetut 

2 poikkiviivalla, joista sisempi on tavallisesti 

takareunassa epäselvä tai taipuu sisäänpäin 

siipityveä kohti. Siipien ulkoreuna ehyt ja 

aivan tasainen. Takasiipien takakylkisarka 

aina pienempi kuin keskisarka, toisinaaan 

epäselvä. 

* Ripse t täpläisiä, Pienempiä muotoja, 27—• 

44 mm. 

a. Ripsien täplät suonien kärjissä yhtäsuuria, 

vaaleita. Takasiipien suonilla 7 ja 8 yhtei

nen, varsi. Huulirihmat hyvin pienet, tuu

heakarvaiset. 

1. Siivet tiheäsuomuiset . 2. Trichiura, 

2. Siivet harvasuomuiset ja karvaiset. 

3. Poecilocampa. 

h. Ripsissä harvoja, erisuuruisia täpliä. Taka 

siipien suonet 7 ja 8 erillään toisistaan, 

Huulirihmat myötäkarvaisia. 

4. Clisiocampa. 

** Ripset yksivärisiä. Suurempia muotoja, 48 — 
65 mm 6. Lachnocampa. 

Etusiivillä selvä keskitäplä tai, j o s keskitäplä 

on epäselvä, hampainen ulkoreuna. 

* Siivet ehytlaitaiset tai epäselvästi aaltolaitai-

set. Etusiivet ilman aaltoviivaa ulommaisen 

poikkiviivan ulkopuolella. Huulirihmat pienet, 

a. Takasiipien etureuna alapuolelta vaaleampi 

kuin muu osa siipeä. Naaraksella on taka

ruumiin kärjessä iso, tiheä villatupsu. 

5. Eriogaster. 

b. Takasiipien etureuna alapuolelta ei vaale

ampi kuin muu osa siipeä. Q ilman villa-

tupsua. Etusiivet ilman sisempää poikki

viivaa 7. Gastropacha. 

** Siivet hampaisia tai matalasti pykäleisiä, 

Etusiivissä melkein aina aaltoviiva ulom

man poikkiviivan ulkopuolella. 

8. Lasiocampa. 

T o u k k a . 

A. Kaikki ruumiin nivelet karvapeitteen ja väri-

tyksensä puolesta pääasiallisesti samanlaiset. 

a. Ruumis karvainen. Kaikki karvat hajallaan 

ja ulospäin siirrottavia tai muutama harva 

(noin 6—10) siellä täällä kokoutuneet pienille 

käsnille. 

* Ruumis ilman yhtäjaksoisia, pitkittäisesti 

kulkevia viivoja. 

a. Nivelien 4—12 selkäpuolella 4 pientä, ne

l iöön asettunutta käsnää, jo tka kantavat 

muutamia harvoja pitempiä karvoja ja joi ta 

seuraa 4 mustaa täplää . . . Crateronyx. 

b. Kunkin nivel. 2—12 selkäpuolella 2, useim

miten vaaleata, käsnämäistä täplää, joissa 

on muutamia, harvoja karvoja, jo tka ovat 

pitemmät ja paksummat kuin muut karvat. 

Trichiura. 

c. Nivelien 2—11 selkäpuolet ilman erityisiä 

käsniä, mutta koristetut epäsäännöllisesti 

kuusikulmaisella, enemmän tai vähemmän 

selvällä, tummalla täplällä . Poecilicampa. 

** Ruumis kirjailtu vilkkaasti väritetyillä, pu-

nankeltaisilla, mustilla ja harmaansinisillä 

pituusviivoilla Clisiocampa. 

/?. Ruumis peitetty kahdellaisella karvapeitteellä, 

osittain pitemmillä, harvemmin asettuneilla, 

ylöspäisillä sukakarvoilla, osittain tiheästi 

sullotuilla, lyhyillä huopakarvoilla, jo tka is

tuvat niin tiheässä, että ne kokonaan kätke

vät ihon niissä paikoissa, joissa niitä l ö y t y y . 

Huopakarvat kellanpunaiset, l öy tyvä t aino

astaan pienemmillä aloilla, joi ta on ainakin 

2 kunkin nivel. 5 - 1 0 selkäpuolella. Vatsa

jalat ruskeanpunaiset Eriogaster. 
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** Huopakarvat peittiivät kaikkien nivelien 

selkäpuolen, niin että ainoastaan itse nivel-

reunat ovat kaljuja. 

a. Buumiin kyljet liuopakarvojen alapuolella 

puhtaasti mustat Lachnocampa. 

b. Buumiin kyljet liuopakarvojen alapuolella 

kirjavat Gastropacha. 

B. Nivelet 2 ja 3 (kummankin tai jommankum

man) selkäpuolella helakka, tiheäkarvainen tai 

kalju ala tai myös nivelissä 2 ja 11 korkeampi 

karvatupsu kuin muissa nivelissä. Jalkojen 

yläpuolella on useimmiten, ainakin niv. 1—3, 

tappimaisia haarakkeita, jotka ovat tiheäkar-

vaiset ja jalkojen näköiset . . . Lasiocampa. 

K o t e l o . 

A. Peräkärki pitkäveteinen, terävä. Kote lo lepää 

maassa ilman kotelokoppaa . . Crateronyx. 

B. Peräkärki enemmän tai vähemmän pyöristet

ty. Ko te lo lepää silkkisessä kotelokopassa. 

or. Kote lokoppa kiinteä, hauras tai pergamentti-

maisesta aineesta tylit}^. Kote lon kuori ohut, 

punankeltainen tai ruskea, kalju. 

* Kote lokoppa ohuempi, sisältäen vieraita ra

kennusaineita. Peräkärjessä selviä, poikki-

sarekkeeseen asettuneita harjashakasia, muu

ten kalju. 

1. Takaruumiin nivelissä on huokosten etu

puolella harvoja pisteitä, muuten melkein 

sileät. Peräkärjen hakasareke hyvin pieni. 

Tuntosarvien tupet lyhyemmät kuin siipi-

tupet , Trichiura. 

2. Takaruumiin nivelet ovat huokosten etu

puolella hienosti, mutta tiheästi, melkein 

ryppyisesti pisteiset. Peräkärjen hakasareke 

suurempi, ikäänkuin kahden osaston muo

dostama. Tuntosarvien tupet ulottuvat 

melkein siipituppien takareunaan asti. 

Poecilocampa. 

** Kote lokoppa paksu, ei sisältäen muuta kuin 

toukan karvoja. Peräkärki hyvin tylppä 

ilman harjaskarvoja, peitetty ainoastaan ha

jallaan olevilla, hyvin hienoilla, pienillä 

harjaksilla, 

1. Kotelokopassa erityinen ilmareikä. 

Eriogaster. 

2. Kote lokoppa ilman ilmareikää, sisältäen 

toukan karvoja Gastropacha. 

|3. Kote lokoppa ohuempi, paperimaisesta ainees

ta tai aivan pehmeä, tavallisesti vaalea. Ko te lo 

musta tai tummanruskea; kuori paksumpi ja 

takaruumis tylpempi. 

* Peräkärki hyvin pitkäveteinen, paljon pi. 

tempi lähinnä edellistä niveltä. Clisiocampa. 
** Peräkärki lyh} Tt, ei edellistä niveltä pitempi. 

Lachnocampa, Lasiocampa. 

1. Crateronyx, Dup. 

Maitiaiskehrääj ät. 

Siivet ehytlaitaisia, jokseenkin harva-

suomuisia. 

1. C. (lumi, L. (dumeti, L.). Ruskea mai-

tiaiskehrääjä. — Taul. 28, kuv. 5. cf. — Sii

vet tummanruskeat, ripset, yhteinen poikkijuova 

keskisaran ulkopuolella sekä etusiipien keski

sarka ja sisin neljäsosa multakeltaiset. — 45 

— 51 mm. — Harvinainen; Etelä-Suomessa. 

Lentelee syys—lokakuussa, 

cf. Tuntosarvien kampahampaat 2 mm. pi

tuiset. 

$. Tuntosarvien kampahampaat tuskin 1 

mm. pituiset. 

Toukka (Hfm. R. taul. 17, kuv. 17) on har
maanmusta, peitetty harvoilla punankeltaisilla 
karvoilla; nivelessä 2 on kaksi ja nivel. 3 - 1 1 
neljä mustaa täplää, siten asettuneita, että ne 
muodostavat katkonaisen sivuselkäviivan; eläämai-
tiaisella (Leontodon), keltanolla (Hieracium) y. m. ; 
koteloituu heinä- tai elokuussa, — Kote lo tum
manruskea, lepää maassa tai lehtien alla. 

2. Trichiura, Steph. 

Orapihlaj akehrääj ät. 

1. T. Cratsegi, L. Orapihlaja-kehrääjä.— 

(Hfm. Sch. taul. 25, kuv. 7.). — cf, $• Etu

siivet valkeanharmaat, poikkiviivojen välinen ala 

tummempi, mustanharmaa. — 28—35 mm. — 

Hyvin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Lentelee elo—syyskuussa tai pohjoisessa kesä

kuussa, koska kehitys siellä kestää 2 vuotta, 

sillä ensi vuonna talvehtii se toukkana, toisena 

taas kotelona. 

Var. Arise, Hiibn. Siivet tummemmat mus

tanharmaat, kuitenkin tavallisesti keskisarek-

keessa vielä tummemmat, mutta joskus aivan 

saman väriset niin hyvin poikkiviivojen sisä-

kuin ulkopuoleltakin. — Tavattu Kuusamossa 

(Schilde). 

Toukka (Hfm. R. taul. 17, kuv. 4) on väril
leen hyvin vaihtelevainen, selkäpuolelta tavalli
sesti mustanruskea ja sivuilta vaaleampi, harmaa 
tai vaikeahko; molempien punankeltaisten täplien 
takana on tavallisesti kussakin nivelessä punan
keltainen poikkiviiva, joka ulottuu yhtä pitkälle 
alaspäin kyljille, kuin tumma selkäjuova; toisilla 
kappaleilla ovat ruumiin kyljet yhtä tummat 
kuin selkäkin j . n. e.; pää sininen tai ruskean
harmaa; elää orapihlajalla {Cratcegus oxyacantha), 
koivulla ja raidalla. — Kotelokoppa on munan
muotoinen, siniharmaa, hauras ja puolittain läpi-
näkyväinen, mutta tavallisesti sekoitettu vierailla 
aineilla, joita toukka kiinnittää sen pinnalle. K o 
telo punanruskea; päiit tylppiä. 
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3. Poecilocampa, Steph. 

Haap akehrääj ät. 

Koiraksen tuntosarvissa pitkät, naarak
sen hyv in lyhyet, hammasmaiset kampa
hampaat. Silmät karvaiset. 

1. P. populi, L. Haapakehrääjä. — Taul. 

27, kuv. 5. 9- •— cf, 9- Ruumis harmaan

ruskea— ruskea; kaulus vaalea, ruskeankeltai

nen. Etusiivet ruskeahkot; poikkiviivat keltai

set, sisempi lähellä siipityveä ja vahvasti kaa

reva. Takasiivet vaaleammat, yli keskustan 

epäselvä valojuomu. — 33—43 mm. — Harvi

nainen; tavattu eteläisimmästä Suomesta aina 

Rovaniemelle asti. Lentelee syys—lokakuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 17, kuv. 5) on väriltään 
niin vaihtelevainen, ettei tässä vo i antaa kaikista 
muodoista selitystä. Pohjaväri vaihtelee tumman
harmaasta — tuhkaharmaaseen — kellanharmaa-
seen ja vaaleanharmaaseen. Ruumiin vatsajiuoli 
on vaaleampi ja koristettu jalkojen välissä isoilla, 
tummanruskeilla täplillä. Muodolleen on ruumis 
hieman litteä; 3 ensi nivelen kyljissä on hyvin 
selvät, lihamaiset haarakkeet jalkojen yläpuolella, 
jonkatähden se muistuttaa Lasiocampa-la^ien touk
kia; pää harmaanruskea; elää tammella, koivulla, 
haavalla, lehmuksella, ja orapihlajalla. — Kote lo 
koppa on tuhkaharmaa ja säännöllisesti aina mul
lan sekainen, toukalla on näet se kummallinen 
tapa, että se täyttää mahalaukkunsa mullalla, 
ennenkuin se kutoo itsensä kotelokopan sisään ja 
tätä multaa se sitten sekoittaa kotelokoppaan. 
Sentähden vo i usein löytää kotelokoppia kiinni
tettyinä korkealla maasta ja kuitenkin rakennet
tuna pääasiallisesti multahiukkasista, K o t e l o mus
tanruskea. 

4. Clisiocampa, Curtis. 

( M a l a c o s o m a , Hiibn.) 

Rengaskekrääj ät. 
Sukupuolet erivärisiä, erikokoisia, siipi-

muoto erilainen. Koiraksen etusiivet ly
hyemmät ja tylpemmät kuin naaraksen, 
niin että niitten takareuna on hiukan ly
hempi kuin etureuna. — Naaras asettaa 
munansa syksyisin tiheisiin joukkoih in 
rengasmaisesti pienien oksien ympäri ja 
liittää ne yhteen kumimaisella aineella. 
Munat talvehtivat. Toukat elävät ensi
alussa yhdessä yhteisessä kudoksessa, mutta 
hajaantuvat vanhempana. — Kote lokoppa 
laaja, pehmeä, keltakehnäinen. Kote lo hie
nokarvainen. — Lentelee heinä—elokuussa. 

A. Silmät kaljuja 1. G. castrensis. 

B. Silmät karvaisia . . . . . . . . 2 . G neustria. 

1. C. castrensis, L. Niitty-rengaskehrääjä. 

— Taul. 27, kuv. 7. — Takasiivet tumman

ruskeat. — Jokseenkin harvinainen; tavattu 

eteläisimmässä Suomessa Ahvenanmaalta Uudelle

maalle sekä etelä Pohjanmaalla. 

cf (kuv. 7 h). Keltaisilla etusiivillä 2 rus

keata poikkiviivaa ja aaltoviiva sekä enemmän 

tai vähemmän ruskeakehnäinen keskisarka ja 

siipityvi. — 28—30 mm. 

$ (kuv. 7 c) . Ruskeilla etusiivillä 2 leveätä, 

keltaista poikkiviivaa, joista sisempi toisinaan 

on epäselvä. — 36—41 mm. 

Toukka (kuv. 7 a) on noin 50 mm. pituinen, 
siniharmaa leveällä, punankeltaisella, mustankirja
valla pitkin selkää ja kapeammalla samaHaisella 
kyljillä; mustat kirjaukset selkäjuovassa eivät 
muodosta yhtäjaksoisia pituus viivoja; pää yksi
värisesti siniharmaa; huokoset mustia; vatsa ja 
jalat harmaita; elää, varsinkin hietaisilla mailla, 
ahdekaunokilla (Centaurea Jacea), kanervalla (Cal-
luna) sekä nuorilla koivun vesoilla. — Koteloi tuu 
kotelokopassa mustaksi koteloksi. 

2. C. neustria, L. Puutarha-rengaskeh-

rääjä. — Taul. 27, kuv. 6. — Takasiivet päältä 

keltaisia tai punanruskeahkon keltaisia. — Har

vinainen; tavattu Turussa, Tampereella sekä 

Laatokan Karjalassa. 

cf (kuv. 6 b). Keltaisilla etusiivillä on kaksi 

ruskeata poikkiviivaa, vaan ei aaltoviivaa. 28 

—31 mm. 

9- Ruskeankeltaisilla etusiivillä on ruskea, 

sarassa 2 kapea juova suoraan yli keskustan. 

35—40 mm. 

Toukka (kuv. 6 a) on hyvin edellisen lajin 
toukan näköinen, mutaa eroaa siinä, että sillä on 
2 mustaa täplää otsassa, sekä että mustat kirja
ukset selässä muodostavat pituusviivoja, jo ten 
vaikeahkon selkäviivan molemmin puolin on eräs 
kapea musta, eräs punanruskea, eräs leveämpi 
musta ja vielä yksi punankeltainen pituusviiva, 
jonka jälkeen seuraa siniharmaa pohjaväri; nive
lessä 12 on tumma käsnä; huokoset kellertäviä; 
elää pensailla ja puilla; tekee joskus suurta va
hinkoa Keski-Euroopan hedelmäpuille. — Koteloi-* 
tuu pehmeässä, valkokehnäisessä kotelokopassa 
pehmeäksi, mustaksi koteloksi. 

5. Eriogaster, Germ. 

Villahäntä-kehr ääj ät. 

Tuntosarvet cf:lla kampamaiset, 9:11a 
saliahampaisot. Silmät karvaiset, — Naa
ras asettaa syksyllä munansa tiheästi toinen 
toisensa viereen oksien ympärille ja peittää 
ne tiheällä villakerroksella, jonka se ottaa 
tiheästä, mustanharmaasta tupsusta taka
ruumiinsa kärjessä ja j oka suojelee munia 
pakkaselta ja kosteudelta. Toukat elävät 
nuorempina yhdessä suurissa kudoksissa, 
jo tka he itse valmistavat, ja tavataan kesä 
—heinäkuussa, Kote lot kuoriutuvat hyv in 
epäsäännöllisesti, jo ten yksilöjä samasta 
pesyeestä vo i maata 3:sta viikosta aina 6:teen 
vuoteen. — Lentelee elo—lokakuussa; sat
tumalta myöskin aikaisin keväällä. 
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1. E. lanestris, L. Punanruskea villahäntä-

kehrääjä. — Taul. 28, kuv. 4. $. — Taka

siipien yläpinnalla vaalea varjojuova suoraan 

yli keskustan. Etusiivissä valkoinen täplä (= 

sisempi poikkiviiva) siipityvessä. Etusiivet ruos-

teruskeat, ulommaisen poikkiviivan ulkopuolella 

enemmän tai vähemmän harmaakehnäiset. — 

32—45 mm. — Päämuotoa löytynee tuskin 

meillä. 

Toukka (kuv. 4 a) on sinisenmusta vaalean
keltaisilla karvoilla kyljissä ja tummemmilla kar
voilla selässä. Sivuviiva on keltainen ja muodos
taa ulkoreunan hieman epätäydellisissä neliöissä, 
jo tka sisältävät punaisia huopatäpliä. Elää koi
vulla, pajulla, lehmuksella ja muilla puulajeilla, 

Var. Aavasaksse, Teich. (arbusculce, 

Freyer?) eroaa päälajista siinä, että cf:n etu

siipien valkoinen poikkiviiva tekee suonen 6 

kohdalla selvästi tylpän kulman ja suonen 2 

kohdalla mutkan sisäänpäin siipityveä kohti; 

takasiivillä on koko sisempi osa, tai ainakin 

etureunassa oleva osa siitä, valkeahkompi kuin 

päämuodolla; valkoinen poikkiviiru myös sel

vempi ja jyrkemmin rajoittunut; takasiipien 

ulkoreuna alta jokseenkin vahvasti vaaleakeh-

näinen, joka ei ole laita päämuodolla. Q. etu

siivet yksivärisemmät, eikä kuten päämuodolla 

ulkoreunaan päin valkeakehnäiset. — On jok

seenkin yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa 62 0 

asti; pohjoisin löytöpaikka Aavasaksa. 

Toukka eroaa sen sijaan hyvin paljon pää
muodon toukasta. Sen ulkonäkö on täyskasva-
neena tri E. Reuterin mukaan seuraava: Pohja
väri on mustansininen, rintajalat mustia, vatsa-
ja osaksi m y ö s peräjalat punertavia; sivuviiva ja 
huokoset valkeankeltaiset; karvapeite kyljillä 
valkeahko-tuhkaharmaa, eikä kuten päämuodolla 
ruskeanharmaa; kussakin nivelessä kaksi punan-
ruskeata, vaikeahkon keltaisella neliöllä ympäröi
tyä huopatäplää, sisimmät sivut näissä neliöissä 
muodostavat tuon kaksinkertaisen, katkonaisen 
selkäviivan, sitäpaitse ovat nämät neliöt epätäy-
dellisosti yhdistetyt toinen toisensa kanssa kel
taisilla, lyhyil lä pituus viiruilla; elää koivulla, ora
pihlajalla, raidalla ja ruusulla. 

E. catax, L. (taul. 27, kuv. 8) ja E. rimi-

cola, Hiibn. (taul. 28, kuv. 3. 9) ovat ylei

siä Keski-Euroopassa, vaan eivät ole tavatut 

meillä. 

6. Lachnocampa, Wallengr. 

Heinäkukka. 

1. L. rubi, L. Yleinen heinähukka. — 

Taul. 28, kuv. 2. — Etusiivillä 2 harmaan-

valkoista, melkein yhdensuuntaista poikkiviivaa; 

takasiivet yksiväriset. — Yleinen koko alueel

lamme. Lentelee touko—kesäkuussa. 

Suomen perhoset. 

cf (kuv. 2 b). Siivet kanelinruskeat; etumai

silla tummemmat, paksusuomuisemmat reunat. 

45—50 mm. 

$ (kuv. 2 c). Siivet harmahtavat; etumaiset 

vaaleimmat tyvessä ja tummimmat keskellä. 55 

—65 mm. 

Var. pygmsea, E. Reut. Paljon pienempi; 

kaulus, siipikannet ja keskiruumis tummemmat 

kuin päämuodolla; etusiipien poikkiviivoista on 

näkyvissä ainoastaan tummemmat, ruskeat, ulom

maiset varjo viivat; siivet, varsinkin takimaiset, 

ovat ohutsuomuisemmat kuin päämuodolla. — 

Tavattu ainoastaan yksi ainoa naaras, nim. Mik

kelissä (K. E. Ehnberg) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 17, kuv. 15) on nuo
rempana (kuv. 2 a) samettimusta, koristettu pu
nankeltaisella, keskellä katkenneella poikkiviirulla 
nivelien 2 — 11 takareunassa sekä samallaisella 
viirulla niv. 2 ja 3 m y ö s etureunassa; viimeisen 
nahanvaihdon jälkeen katoavat nämät viirut mel
kein kokonaan, mutta sensijaan muuttuu koko 
selkäpuoli punanruskeaksi tiheään sullotuista 
huopakarvoista; lukuiset, pitkät sukakarvat mus
tia tai harmaanruskeita; kaljut nivelvaot sinimus
tia. Toukka elää lepillä ja tavataaan syksyisin 
yleisesti heinää kasvavilla mäkilöillä; talvehtii ja 
koteloituu aikaisin keväällä ottamatta mitään ra
vintoa. — Kote lo lepää pitkäveteisessä, hyvin 
tilavassa, ohuessa silkkisessä kotelokopassa, ja on 
mustanruskea ruskeilla nivelvaoilla, — Munat 
ovat soikeita, sileitä ja harmaita, 

7. Gastropacha, Och s. 

Tanimikehrääj ät. 

Tuntosarvet cfdla varustetut pitkillä, 
9:11a hyv in lyhyillä kampahampailla. Siivet 
paksuja, tiheäsuomuisia. — Toukat elävät 
yksinäisinä, talvehtivat yhden kerran; kää
riytyvät k o k o o n kuin niitä häiritään. 

1. (J. qiiercus, L. Tammikehrääjä. — Taul. 

28, kuv. 1. — Kummankin siipiparin keski

saran ulkopuolella on multakeltainen poikki

juova, joka päälajilla on leveä ja ulospäin sel

västi rajoittunut. — Yleinen Etelä- ja Keski-

Suomessa, ja tavattu Rövaniemessä (66 1 / 2 °). 

Lentelee kesäkuussa. 

cf (kuv. 1 d). Siivet ja ruumis päältä he

lakan kastanjaruskeat; lähellä siipityveä on ta

vallisesti keltainen täplä. — 60—65 mm. 

£ (kuv. 1 e). Siivet ja ruumis multakeltai

set; edelliset hiukan tummemmat poikkijuovan 

sisäpuolella. — 70—83 mm. 
Toukka (kuv. 2 a) mustanko, kunkin nivelen 

selkäpuolella kellanharmaa huopakarvapeite, joka 
sivuilla melkein heti loppuu valkoiseen, ainakin 
nivelten kohdalla selvään sivu vii vaan; sivuilla 
punanruskeita viiruja; kaljut nivelvaot mustan
siniset, keskustassa, valkea täplä, joka on selkä-

9 
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viivan asemesta; huokoset valkoisia; pää ruskea; 
nuorena on toukan selkäpuolella tylppäkulmaisia 
punankeltaisia kolmioita. Elää kaikellaisilla pen
sailla ja puilla, kuten pajulla, koivulla ja tammella. 
— K o t e l o (kuv. 1 c) paksu, mustanruskea, nivel
vaot vaaleampia; lepää ruskeassa kotelokopassa 
(kuv. 1 b) . Perhonen tulee esiin joko 4 viikon 
kuluttua tai talvehtii kotelona ja kuoriutuu vasta 
seuraavana keväänä (varsinkin pohjoisissa osissa 
maatamme). 

8. Lasiocampa, Schr. 

Lehtikehrääjät. 

Toukat, paitse viimeisten lajien, talveh
tivat nuorina, — Kotelot kuoriutuvat taval
lisesti 3—4 vi ikon kuluttua; ainoastaan 
viimeisen lajin talvehtivat. Lentelee kesä 
—heinäkuussa. 

P e r h o n e n . 

A. Etusiipien ulkoreuna matalasti nyhälaitainen 

tai aaltoinen. 

a. Etusiipien ulompi poikkiviiva melkein suora, 

päättyen aivan siipikärkeen; sisempi kaukana 

keskitäplän sisäpuolella; aaltoviiva päättyy 

suonen 7 kohdalla lähellä ulkoreunaa. Huuli

rihmat hyvin pitkiit, nokkamaiset. Takasiipien 

etusarka yhtäsuuri kuin keskisarka. — Ala

suku Odonestis, Germ 1. L. potaloria, 

§. Etusiipien ulompi poikkiviiva kaareva, päät

tyen hieman ulkopuolelle etureunan keskus

taa; sisempi on j o k o keskitäplän yl i tai heti 

sen ulkopuolella; aaltoviiva päättyy suonen 

9 kohdalla aivan lähelle etureunaa. Huuli

rihmat kohtalaisen pitkät. Takasiipien etu-

sarka paljon pienempi kuin keskisarka. — 

Alasuku Dendrolimus, Germ. (Eutrichia,Stej>b..). 

2. L. pini. 

B. Etusiipien ulkoreuna selvästi hampainen tai 

takanurkassa syvä mutka sisäänpäin. 

a. Etusiivillä valkoinen keskitäplä. Takasiipien 

etureuna suora tai heikosti kovertunut. 

3. L. lunigera. 

§. Etusiipien pistemäinen keskitäplä ja aaltoiset 

poikkiviivat mustia. Takasiipien etureuna 

vahvasti kaareva tai varustettu syvällä mut

kalla sisäänpäin. Takasiipien etusarka iso. 

* Etusiipien ulkoreunassa on suonien 1 ja 2 

välissä hammas. Huulirihmat nokkamaisia, 

päätä paljon pitempiä. Takasiipien etureuna 

tasaisesti kaareva ilman minkäänlaista mut

kaa sisäänpäin. — Alasuku Lasiocampa. 

4. Li. quercifolia. 

** Etusiipien ulkoreuna on suon. 1 ja 2 vä

lissä syvästi kovertunut, ilman hammasta. 

Huulirihmat pieniä, tuskin päätä pitempiä. 

Takasiipien etureunan keskiosassa on syvä 

mutka sisäänpäin. — Alusuku Ammatocam-

pd, Wal lengr 5. L,. ilicifolia. 

T o u k k a . 

A. Toisen ja yhdennentoista nivelen selkäviivassa 

musta karvatupsu, joka kohottautuu muuta 

karvapeitettä ylemmäksi. Sivukyhmyjä puut

tuu tai ovat ne hyvin pieniä ensinivelessä. 

Yhdestoista nivel päältä ilman kyhmyä. Selkä 

tiheäkarvainen. 

a. Nivelissä 4—10 on selän molemmin puolin 

(sivuselkäviivassa) 3—4 pientä, mustanrus

keata vanukekarvoista muodostunutta tupsua. 

Ruumiin kyljillä on huokosten välissä myö

täisistä valkoisista villakarvoista muodostu

neita pieniä nippuja L. potatoria. 

Nivelissä on selkäviivan kummallakin puo

lella suurempi karvatupsu. Kyl je t ilman vaa

leita villakarvoja L. lunigera. 

B. Selkäviiva ilman korkeampia karvatupsuja, 

mutta toisen ja kolmannen nivelen selkäpuo

lella on helakka, kalju tai tiheäkarvainen 

poikkitäplä ( l o i s to t ä p l ä ) ja yhdennentoista 

nivelen selkäpuolella kyhmy tai lihamainen 

haarake. Sivukyhmyt hyvin kehittyneitä, 

Selkä harvasti karvainen. 

a. Loistotäplät karvaisia. 

* Sivukyhmyt selviä ainoastaan nivelissä 1 — 3, 

muissa tuskin huomattavia ja aivan yksinker

taisia. Loistotäplien karvat suurimmaksi 

osaksi 3'ksinkertaisia, ainoastaan etu-ja taka

reunassa on litistyneitä suomukarvoja. 5—9 

nivelen selkäpuolella on 2 pientä ryhmää 

mustia suomukarvoja L. pini. 

** Sivukyhmyt ovat nivelissä 1 — 3 hyvin pit

kiä, tappimaisia, nivelissä 4—10 lyhempiä, 

mutta kaksijakoisia eripitkillä kärjillä. Lois

totäplien karvat lyhyet, litistyneet, hel

posti putoavat, mustansiniset. L. quercifolia. 

f?. Loistotäplät kaljuja, punaisia, reunoiltaan 

mustatäpläisiä, epäselviä; ruumis päältä kir

java IJ ilicifolia. 

K o t e l o . 

A. Kote lo mustanruskea — ruskea ilman kehnää. 

Kote lokoppa ei jauhoinen. 

a. Ko te lo ja peräkärki aivan kaljuja ilman har

jaksia tai harjashakasia . . . . L. lunigera, 

/S. Peräkärjessä harjaksia tai harjashakasia. 

* Silkkisen kotelokopan toisessa päässä on 

muutamien harvojen karvojen sulkema aukko. 

Jj. potaloria. 

** Kote lokoppa kokonaan sxiljettu. L. pini. 

B. Kote lo mustanruskea, karvainen ja peitetty 

siniharmaalla kasteella sekä enemmän tai vä

hemmän valkeakehnäinen. Kote lokoppa jau

hoinen. 

a. Peräkärjessä hienoja harjaksia, mutta ei har

jashakasia. Kote lo noin 45 mm. pitkä. 

L. quercifolia, 

/?. Peräkärjessä selviä harjashakasia. Ko te lo 20 

—24 mm. pitkä L. ilicifolia, 
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1. L. potatoria, L. Heinänorsu.— Taul. 

27, kuv. 4. — Etusiivillä on pieni, valkoinen 

täplä sarassa 9 heti keskitäplän etupuolella. 

Takasiivillä enemmän tai vähemmän selvä, rus

kea poikkijuomu. — Jokseenkin yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa. 

cf (kuv. 4 b). Siivet yläpuolelta ruskeita, 

etusiivillä on siipityvessä suonen 2, sisemmän 

poikkiviivan ja takareunan välinen osa keltai

nen, sekä sisempi osa sar. 3—6 enemmän tai 

vähemmän keltainen. — 42 — 50 mm. 

QL (kuv. 4 c ) . Siivet keltaisia, hieman rus-

kealieskaisia. 55—65 mm. 

Toukka (kuv. 4 a hyvin nuorena) on tumman
ruskea; selkä ja sivuselkäviivat sekä vinoviirut 
kyljillä punankeltaisia; pitkät karvat kellanrus
keita, tiheästi istuvia; karvatupsut toisen ja yh
dennentoista nivelen selkäpuolella tummanrus
keita tai mustia; ruskeankeltaisessa päässä har
maita viiruja; elää heinälajeilla, varsinkin koiran-
ruoholla (Daetylis glomerata). — Ko te lo kiiltävän 
mustanruskea; lepää kellertävän valkoisessa ko
telokopassa. 

2. L. pini, L. Mäntykehrääjä. — Taul. 

27, kuv. 3. $. — cf, 9- Tuhkaharmailla etu

siivillä mustia poikkiviivoja, tyviosa sekä ulom

man poikkiviivan ja aaltoviivan välinen osa ta

vallisesti ruosteruskeita, mutta joskus saman 

värisiä kuin muukin osa siipiä, punanruskeita 

tai harmaanruskeita. — 58 — 80 mm. — Jok

seenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Meillä se tuskin koskaan on esiytynyt niin 

lukuisena, että se olisi tehnyt suurempaa va

hinkoa, mutta Venäjällä ja Saksassa tulee se 

toisinaan hyvinkin vahingolliseksi. 

Toukka (kuv. 3 a), joka elää männyllä ja tu
lee 70—80 mm. pituiseksi on tuhkaharmaa tai 
ruskeanharmaa, mustan ja valkoisen kirjava; lois-
totäplien takana ja välissä sekä muitten nivelien 
valkoisissa täplissä on valkoisia, hopeakiiltoisia 
suomukarvoja; toinen ja kolmas nivelvako tum
mansininen; huokoset vaikeahkoja; pää kupera, 
ruskea; talvehtii sammalissa ja koteloituu pak
sussa, kellanviheriäisessä, karvoilla sekoitetussa 
kotelokopassa mustanruskeaksi koteloksi, jonka 
nivelvaot ovat punanruskeita. 

3. L. lunigera, Esp. Kuutäpläkehrääjä. 

— (Hfm. Sch. taul. 26, kuv. 13). — cf, $. 

Siivet mustanharmaat; takasiivet yksiväriset; 

etusiipien poikkiviivat valkoiset, ulompi epä

säännöllisesti kaksimutkainen; huulirihmat pie

net, päätä lyhemmät; siipiripset valkeatäpläiset. 

Päämuodon etusiivet enemmän tai vähemmän 

valkeanharmaa-kelmäiset, aaltoviiva selvä, poikki

viivat valkoisia ja mustia, ulompi suon. 7 ja 

takareunan välissä selvästi hampainen. — 45— 

50 mm. Päämuotoa ei ole tavattu meillä. 

Var. lobulina, Esp. Etusiivet melkein yk

siväriset, mustanharmaat, ei valkeakehnäiset; 

aaltoviivaa ei eroita; poikkiviivat valkoisia, suo

nen 7 ja takareunan välinen osa ulommaisesta 

poikkiviivasta heikosti aaltoinen. — Hyvin har

vinainen; tähän asti tavattu ainoastaan yksi 

kappale meillä, nim. Paraisissa (Lydia R e u 

ter). 
Päämuodon toukka (Hfm. R. taul. 18, kuv. 7) 

on sinisen tai punansinisen, keltaisen ja mustan 
kirjava; kunkin nivelen selkäpuolella nelikulmai
sia, selkäviivan jakamia, tiheästi mustakarvaisia 
täpliä; pää musta. Muunnoksen toukka on selkä
puolelta keltainen mustalla, samanvärisistä kar
voista muodostuneella täplällä kussakin nivelessä; 
kyljet punansinisiä keltaisilla mustasisustaisilla 
viiruilla; huokoset kellertäviä; pää sinisenmusta. 
Elää männyllä. — K o t e l o kellanruskea, lepää kel
lertävässä kotelokopassa, joka on tavallisesti kiin
nitettynä männyn runkoon tai oksiin. 

4. L. quercifolia, L. Ruostekarvainen 

lehtikehrääjä. — Taul. 27, kuv. 1. — cf, Q.. 

Ruosteruskeilla siivillä punansinisen harmaa 

välke. — 55—80 mm. — Hyvin harvinainen; 

tavattu Kaakkois-Suomessa. 

Toukka (kuv. 1 a) on mustahkon harmaa tai 
ruskeanharmaa; selässä valkoisia ja punanruskeita 
täpliä; toisessa ja kolmannessa nivelessä leveä, 
tummansininen nivelvako; vatsapuoli ruosteruskea, 
mustatäpläinen; pää harmaanruskea, ruskea viirui-
nen ; elää hedelmäpuilla y. m. ja talvehtii run
goilla, painautuneena kuorta vastaan. — K o t e l o 
(kuv. 1 b) on mustanruskea, valkeakehnäinen ja 
hienokarvainen; lepää paksussa, mustanruskeassa 
kotelokopassa. 

5. L. ilicifolia, L. Punanruskea lehti

kehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 26, kuv. 11). — 

cf, $-. Etusiivet keskiosassaan punanharmaat, 

pitkin reunoja siniharmaat; siiven keskellä, 

keskitäplän ja sisemmän poikkiviivan välissä on 

nelikulmainen, harmaanvalkoinen täplä; aalto

viivan sisä-osassa vaikeahkoja täpliä. Sinertävän 

harmailla takasiivillä vaikeahko poikkijuova; 

siipityvessä on sar. 1 b ja 1 c vaikeahko täplä. 

— 34—41 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu 

Etelä-Savossa, Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla. 

Toukka (Hfm. R. taul. 18, kuv. 6) on harmaa 
tai punanharmaa; selässä epäkkään (trapezoidi) 
muotoisia, tummien vi ivojen rajoittamia täpliä; 
sivuviiva tumma; mustanruskean vatsapuolen ni
ve lvaot tummankeltaiset; pää ruskeanharmaa 
ruoste väri sillä karvoilla; elää pajupensailla, haa
valla ja mustikalla, — Kote lo , joka on mustan
ruskea, punertavan valkoisella kirjailtu, talvehtii 
kellanvalkoisessa kotelokopassa. 

L. pruni, L. (taul. 27, kuv. 2) on Etelä-

ja Keski-Eurooppalainen perhonen. 
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V. Heimo Endromida). 
Kiirj osiipi-kehrääjiä. 

Huulirihmat lyhyet, pään karvojen 

peitossa. Siivet ohuet ja ehytlaitaiset. 

Suoni 5 lähtee kaikilla siivillä keski

saran alanurkasta. Keskisarka kaikilla 

siivillä suljettu. Tuntosarvissa kaksi 

riviä kampahampaita, jotka 9:11a ovat 

lyhyemmät. Etusiipien kärki jokseenkin 

suippo. Lentelevät päivisin; siivet le

vossa puolittain ylösnostetut. — Euroo

passa ainoastaan yksi suku, johon kuu

luu 1 laji. 

1. Endromis, Oclis. 

Kirj osiipi-kehrääj ät. 

Koiras ja naaras eriväriset. — Toukalla 
heikko haarake l l : s a nivelessä. 

1. E. versicolora, L. Kirjosiipi-kehrääjä. 

— Taul. 29, kuv. 1. — Tuntosarvet mustia. 

Kaulus valkoinen. Siivet valkoisen ja ruskean 

kirjavat; etusiipien poikkiviivat valkoisia ja 

mustanruskeita, sisempi melkein suora; ulompi 

tekee suonen 2 kohdalla syvän mutkan siipi

tyveä kohti. Takasiivillä ruskea poikkiviiva; 

täplät poikkijuovan ulkopuolella sekä ulkoreu

nan lähellä ruskeita. — Jokseenkin yleinen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa. Lentelee touko— 

kesäkuussa. 

cf (kuv. 1 b). Takaruumis musta, mutta 

peitetty niin tiheästi ruskeankeltaisilla karvoilla, 

että musta väri tuskin näkyy. Etusiivet kane-

linruskeat, takasiivet kellanruskeat. — 55—61 

mm. 

9 (kuv. 1 c). Takaruumiissa harvempi, kel-

lanvalkoinen karvapeite. Etusiivet paljon vaa

leammat kuin cf:lla,, keskijuova vaikeahko. Ta

kasiivet harmaanvalkoiset ruskeilla kirjauksilla. 

— 97—82 mm. 
Toukka (kuv. 1 a) elää useimmiten koivulla, 

mutta myös lepällä ja pähkinäpensaalla. Se on 
paksu, vahvasti suippeneva eteenpäin pientä päätä 
koht i ; l l :sa nivelessä pyramiidimainen, lihakas 
haarake. Täyskasvaneena on se viheriäinen; kyl
jillä on heti huokosten yläpuolel la tiheästi ripoi-
tettuja, pieniä, mustia pisteitä, nivel. 4—11 val
koisia tai kellertäviä vinoviiruja, niv. 1—3 saman 
värinen sivuviiva; huokoset valkoisia, reunat pu
nanruskeita; pyöreässä päässä valkoisia pilkkuja. 
— Kote lo , joka lepää harvassa, mustahkosta silk-
kiaineesta valmistetussa kotelokopassa j o k o maan 
sisässä tai päällä, on musta; keskiselkä on ryp

pyinen, takaselkä ja 4 ensimmäistä takaruumiin-
niveltä koristetut pienillä, hienoilla, pitkittäin 
kulkevilla harjuilla; 5—10 takaruumiin nivelessä, 
ainakin selkäpuolella, lukuisia pikkuokia; perä
kärki hieman alastaipunut, litistynyt, tiheästi 
pikkukyhmyinen, kärjessä muutamia harvoja har
jaksia, vaan ei harjashakasia. Tuntosarvien tupet 
lyhemmät kuin keskiraajojen tupet .—Munat soi
keita, vahvakiiltoisia, sileitä. 

VI. Heimo Saturniida3. 

Riiki nkukko-kehr aa]ia. 

Koiraksen tuntosarvissa hyvin pit

kät, naaraksen hyvin lyhyet kampaham

paat; kampahampaat eivät muodosta, 

kuten edellisessä heimossa, kulmaa kam-

pahampaitten kanssa toisella sivulla, vaan 

ovat näitten kanssa samassa tasossa. 

Siivet isoja, levossa melkein vaakasuo

rassa asennossa, koristetut keskiosassaan 

silmätäplällä, joka usein on keskustas

saan lasikirkas. Keskisaran sulkee hy

vin hieno poikkisuoni. — Toukilla on 

paksu ruumis ja pieni, viheriäinen pää 

sekä 8 paria jalkoja. — Kotelo lepää 

kotelokopassa. — Tähän heimoon kuu

luvat suurimmat ja enimmin kehittyneet 

perhoset kaikista kehrääjistä. Ne kuu

luvat kuitenkin pääasiallisesti lämpi

mämpiin seutuihin. Suurimmalla lajilla 

AttacilS Atlas, joka löytyy Kiinassa 

ja Itä-Intiassa, on siipikärkien väliä 215 

—225 mm. Useat lajit ovat vetäneet 

ihmisen huomion puoleensa, paitse ko

konsa ja komeutensa kautta, myös sen

kautta, että niiden kotelokopista voi 

saada silkkiä. 

A. Etusiipien kärki pyöreä ; silmätäplässä pyö

reitä renkaita; huulirihmat peitossa, — Toukan 

kussakin ruumiinnivelessä harjaksia. 

1. Saturnia. 

B. Etusiipien kärki su ipohko; silmätäplä mustan-

sininen, koristettu valkoisella T-muotoisella 

viirulla; huulirihmat selviä. — Toukka karva

ton 2. Aglia. 

1. Saturnia, Schr. 

Rii kin kukk o-kehr ääj ät. 

Koiraksen tuntosarvissa 4 kampaham-
niasta kussakin nivelessä (2 kummallakin 
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sivulla). Etusiivillä 2 poikkiviivaa, joista 
ulompi on hampainen tai aaltoinen, kolmi
värinen. Takaraaj oissa 2 kannusta- — 
Toukalla on vahvasti kuperia harjanteita, 
joissa on 2 pitempää ja useita lyhempiä 
harjaksia. — Kote lo lepää talven yli maan 
päällä tiheässä, pergamenttimaisesta ainees
ta tehdyssä, puuperunan muotoisessa ko
telokopassa, jonka kapeammassa päässä on 
kankeitten harjaksien sulkema aukko, jonka 
läpi perhonen ryömii ulos vahingoittamatta 
millään tavalla kotelokoppaa. 

1. S. pavonia, L. Pieni riikinkukkokeh

rääjä. — Taul. 29, kuv. 3. — Kaulus valkoi

nen. Etusiipien kärjessä ruusunpunainen täplä; 

silmätäplien keltainen rengas on sillä puolella, 

joka on siipityveen päin, ensin rajoittunut pu

nanruskealla ja sitten valkoisella kaarella. — 

Jokseenkin harvinainen; levinnyt yli koko alu

een 68 0 asti. Lentelee touko—kesäkuussa, 

o* (kuv. 3 d). Ruskeilla etusiivillä ruusun

punainen väritys, silmätäplän ympärillä ja ulko

reunan sisäpuolella vaikeahkot. Takasiivet kel

taisia, enemmän tai vähemmän punavälkkeisiä, 

sisäreuna ja juova ulkoreunan sisäpuolella tum

manruskeita, Tuntosarvet ruskeita, kussakin 

nivelessä 4 pitkää kampahammasta. — 4 2 — 

52 mm. 

$ (kuv. 3 e). Siivet harmaita, silmätäplien 

ympärillä ja ulkoreunan sisäpuolella melkein 

valkoisia. Tuntosarvien nivelet keltaisia, kum

mallakin sivulla yksi ainoa pieni hammas. — 

58—68 mm. 
Toukka (kuv. 3 a) on helakan viheriäinen, va

rustettu keltaisilla käsnillä, joissa on kankeita, 
mustia harjaksia, joista, kun toukkaa häiritään, 
eriää nestettä; pitemmät harjakset eivät ole tur
vonneita kärjessään; käsnien läpi kulkee toisinaan 
musta juova suoraan kunkin nivelen y l i ; huoko
set kellanpunaiset; pää viheriäinen, 6 cm. ; elää 
ruusupensailla, useilla angervopensailla y. m. — 
Kote lokoppa (kuv. 3 h) on ruskea tai vaikeahko, 
säännöllisesti puuperunan muotoinen. — Kote lo 
(kuv. 3 c) on mustanruskea tai musta; nivelvaot 
ruskeat tai kellertävät; päässä pieni, viheriänhar-
maa täplä; sileä, ilman okia. Lyhyessä peräkär
jessä on poikkirivi pitkiä ja kankeita, mutta aivan 
suoria harjaksia, Koiraskotelossa peittävät tunto
sarvien tupet melkein kokonaan keskiraajat. 

S. pyri, Schiff. (taul. 29, kuv. 2. $) on 

Euroopan isoin perhonen; tavataan Keski-Euroo-

passa, varsinkin Itävallassa ja Unkarissa. 

2. Aul ia . Ochs. 

Nastakehrääj ät. 

Tuntosarven nivelissä on cf:lla 2, kak-
sittaista, hyv in lähekkäin istuvaa, $:lla 

1 hyvin lyhyt hammas kummallakin sivulla. 
Huulirihmat selviä. Etusiivillä suipohko 
kärki; sisempi poikkijuova puuttuu, ja 
ulompi on tuskin aaltoinen, yksivärinen. 
Takaraaj oissa 4 kannusta. — Toukka, jol la 
nuorempana on 5 pitkää oraa (2 ensimäi
sessä, 2 kolmannessa ja 1 yhdennessätoista 
nivelessä), on vanhempana sileä. — Kotelo 
lepää maan sisässä kotelokopassa, ja on 
varustettu peräkärjessään voimakkailla ha-
kaharjaksilla. 

1. A. tail, L. Nastakehrääjä, — (Hfm. 

Sch. taul. 28, kuv. 3 a). — Sinisissä silmätäp-

lissä T-muotoinen, valkoinen silmäterä ja musta 

kehys; poikkiviiva sinipunaisen musta, etusii

villä heikosti, takasiivillä enemmän kaareva. 

Siivet enemmän tai vähemmän mustakehnäisct, 

varsinkin poikkiviivan ulkopuolella. — Jokscen-

sin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohj. 

Kuopio (63 °). Lentelee toukokuussa ja kesä

kuun alussa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 19, kuv. 3) on täys-

kasvaneena viheriäinen; nivelet vahvasti kuperia; 
nivel. 4—11 on 7 keltaista vino viirua (kukin ulot
tuen kahden nivelen y l i ) ; kylkiviiva vaaleankel
tainen, neljännessä nivelessä on siinä punainen 
täplä. Pää pieni, viheriäinen, enemmän tai vä
hemmän viittamaisen ensinivelen peitossa. Huo
koset punaisia. Iho pikkukyhmyinen. Elää koi
vulla. — K o t e l o on mustanruskea ilman kiiltoa; 
takaselkä ja takaruumiinnivelet 1—4 ryppyisiä ja 
varustetut suurilla, sisäänpainuneilla pisteillä; 
takaruumiinnivelet 5—9 sitävastoin selkäpuolelta 
tiheästi peit tyneet pienillä, terävillä, taaksepäi-
sillä okasilla; peräkärki suora, hieman litteä, L e 
pää jokseenkin harvassa kotelokopassa, samma
likossa, 

VII. Heimo Drepanulidae. 
Sirppisiipisiä. 

Huulirihmat pienet ja lyhyet. Silmät 

kaljut. Siivet ohuet ja leveät; suoni 5 

lähtee kaikilla siivillä lähempää suonta 

4 kuin 6. Raajat hoikkia. Ruumis 

myötäkarvainen; takaruumiissa on kar

vojen alla suomuja. — Toukat eroavat 

kaikista muista senkautta, että niiltä 

puuttuu peräjalkoja, niitten asemesta on 

niillä viimeisessä nivelessä ylöspäinen 

kärki; pää on ylöspäin enemmän tai 

vähemmän herttapykäläinen; kolmannen 

nivelen selkäpuolella on aina yksi tai 

pari pientä haaraketta. Ensi nivelen 

kuminassakin kyljessä on heti jalkojen 
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yläpuolella pieni aukko, jonka läpi touk

ka voi työntää ulos haarakkeen. — Ko

telo lepää ohuessa, silkkisessä kotelo

kopassa, on usein peitetty valkoisella 

tai sinertävällä härmällä. — Perhoset 

näyttävät ulkomuodolleen jokseenkin pal

jon mittareilta, joista ne kuitenkin heti 

eroavat viidennen suonen asennossa etu

siivillä. Siivet lepotilassa kattomaisesti 

kokoonlasketut. — Etelässä 2, pohjoi

semmassa ainoastaan 1 sukupolvi. 

1. Drepana, Schr. 

(Platypteryx, Lasp.). 

Sirppisiipiset. 

Etusiivet kellertäviä—ruskeita; niiden 

kärki terävä, enemmän tai vähemmän sirp-

pimäisosti taipunut. cf:n tuntosarvissa 2 

riviä kampahampaita. Raajat harvakarvai-

set. — Toukan kolmas nivel ei tai tuskin 

paksumpi muita niveliä, selkäpuolella 1—2 

haaraketta. 

P e r h o n e n . 

A. Etusiipien ulkoreunassa pieniä, tylppiä lius

koja 1. D. laccrtinaria. 

B. Etusiipien ulkoreuna ehyt ; sisäreunan keskus

tan ulkopuolelta lähtee ruskea viiva, joka 

päättyy siipikärkeen. 

a. Vaaleankeltaisilla takasiivillä aaltoisia poik

kiviivoja. Etusiivillä on keskisaran takanur

kan luona tummanruskea täplä, joka on pal

j o n isompi pistemäistä keskitäplää, 

2. D. falcataria. 

/?. Ruskeankeltaisilla takasiivillä ruskeita, ei aal

toisia (paitsi ulommaisin) poikkiviivoja. Etu

siipien täplä keskisaran takanurkan luona ei 

tai tuskin isompi keskitäplää. 3. D. curvatula. 

T o u k k a . 

A. Kolmannen ja aina m y ö s toisen ja viidennen 

nivelen selkäpuolella 2 selvästi erillään ole

vaa, pientä haaraketta, jo tka kärjeltään ovat 

kaksikyhmyisiä, mutta harjaksettomia. Kupe

ran selän ja kylkien välinen väliraja ei sanot

tavan jyrkkä D. laccrtinaria, 

B. Kolmannen ja aina m y ö s toisen ja viidennen 

nivelen selkäpuolella 2 selvästi eroitettua, 

pientä haaraketta, jotka kärjeltään ovat yksin

kertaisia ja kantavat pitkän harjaksen. Väli

raja litistyneen selän ja kylkien välissä hyvin 

jyrkkä D. falcataria ja D. curvatula, 

1. D. lacertinaria, L. Hammaslaitainen 

sirppisiipi. — (Hfm. Sch. taul. 28, kuv. 7). — 

cf, $. Etusiivet keltaiset, kärkeen päin rus

keankeltaiset, yltyleensä tiheästi ruskean kirja

vat sekä koristetut kahdella melkein yhden

suuntaisella poikkiviivalla sekä pistemäisellä, 

mustalla keskitäplällä. Takasiivet vaikeahkot, 

ilman poikkiviivoja. — 28—35 mm. — Jok

seenkin yleinen; levinnyt melkein yli koko alueen 

ainakin 68 l / 2

 0 asti. Pohjoisissa seuduissa on 

kuitenkin ainoastaan muunnos. Lentelee touko 

—kesä— ja elokuussa tai pohjoisessa ainoastaan 

kesä—heinäkuussa. 

Var. scincula, Hiibn. Etusiipien harmah

tavalla pohjavärillä vaikeahko aaltoviiva. 

Toukka (Hfm. R. taul. 19, kuv. 7) on enem
män tai vähemmän tummanruskea; melkein kaik
kien nivelien selkäpuolella on 1 pari pieniä kyh
myjä, mutta kyhmyt nivelissä 2, 3 ja 11 ovat 
muita suuremmat; pää kellanruskea; elää koi
vulla. — K o t e l o on ruskea, vahvasti valkeakeh-
näinen, lepää harvassa rikkikeltaisessa koteloko
passa. 

2. D. falcataria, L. Multakeltainen sirp

pisiipi. — Taul. 30, kuv. 3. — cf, Siivet 

vaaleasti multakeltaiset ruskeilla, aaltoisilla 

poikkiviivoilla; etumaisilla on myös keskisarassa 

pieni, tumma piste. — 27—35 mm. — Jok

seenkin yleinen ainakin 67 1 / 2

 0 asti. Lento

aika kuten edelliselläkin lajilla. 

Toukka (Hfm. R. taul, 19, kuv. 4) on viheri
äinen ruskeahkolla, nivelissä 2—5 tummanruske
alla selkäpuolella; kussakin nivelistä 2—5 pari 
lihakasta haaraketta, joista neljännessä nivelessä 
olevat ovat p ienemmät; haarakkeiden kärjessä on 
paksumpi harjas ja ulkosivulla lähellä tyveä 1—2 
harjasta; huokoset kellertäviä, mustakehyksisiä; 
ruskeahkonkeltaisessa päässä kaksi punanruskeata 
juovaa ; elää lepällä. — K o t e l o ruskea, kehnäinen; 
pää varustettu kahdella pienellä, kapean vaon 
eroittamalla haarakkeella, 

3. D. curvatula, Borkh. Ruskeahko sirp

pisiipi. — (Hfm. Sch. taul. 28, kuv. 5) , — 

cf, $. Hyvin edellisen lajin näköinen, mutta 

helposti eroitettu tummemman, punanruskean 

värinsä ja suorien poikkiviivojen kautta. -— 30 

—40 mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä-

ja Keski-Suomessa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 19, kuv. 5) on hyvin 
edellisen lajin näköinen, mutta eroaa siinä, että 
selkäpuoli on enemmän tasaisesti ja yksivärisesti 
ruskea ilman vaaleampia ja tummempia paikkoja; 
huokoset kellertäviä; vatsa ja jalat heinävihreät; 
pää herttamainen, vaikeahko ruskeilla juovi l la ; 
elää lepällä. — Kote lo ruskea, eroaa heti edelli
sen lajin kotelosta senkautta, että pään kärjet 
ovat teräviä ja ulospäin taipuneita; siipitupet 
tummanruskeita. 

D. Mnaria, Hufn. (taul. 30, kuv. 2) sekä 

Cilix glaucata, Scop. (taul. 30, kuv. 1) ovat 

Keski-Eurooppalaisia perhosia, jälkimäinen ta-
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vattu Etelä-Ruotsissa ja Inkerissä, mutta ei 

meillä. 

VIII. Heimo Notodontidce. 
Hammaskehrääjiä. 

Siivissä aina pidäkehakanen. Raajat 

tiheäkarvaiset. Keskisarka kaikilla sii

villä hienon laskoksen jakama. Suonet 

6 ja 7 ovat takasiivillä useimmiten si

säänpäin yhtyneet yhteiseksi varreksi. 

— Keskikokoisia tai jokseenkin pieniä 

perhosia, jotka liikkuvat ainoastaan öisin. 

Muutamat muodot lähenevät ulkomuo

dolleen yöperhosia, mutta niillä ei ole 

kuitenkaan koskaan yökkökuviota, ja 

suoni 5 lähtee etusiivillä suonen 4 ja 6 

keskiväliltä, Tänne kuuluvat suvut ovat, 

varsinkin katsoen kehitysasteita, keske

nään niin erilaisia, että voi eroittaa 

useita luonnollisia alaheimoja. 

K a t s a h d u s a l a h e i m o i h i n . 

P e r h o n e n . 

A. Etusiipien takareuna ilman kannusta. Pikku

siini iä puuttuu, 

«. Takasäärissä 2 kannusta, Etusiivissä terä

västi aaltoisia tai kulmikkaita poikkiviivoja. 

Silmät kaljut Alaheimo Cerurince. 

/?. Takasäärissä 4 kannusta, Etusiivissä selviä, 

ei tai tuskin aaltoisia poikkiviivoja, kärjessä 

iso, keltainen tai ruskeahko tiiplii. Selkä pit

kin keskustaa keltainen tai punanruskea. 

Alaheimo Phalermce. 

B. Etusiipien takareunassa useimmiten suomuista 

tai karvoista muodostunut hammas tailitteätup-

su sisemmän poikkiviivan lähtökohdassa; ham

mas puuttuu toisinaan tai on epäselvä, mutta 

silloin l ö y t y y pikkusilmiä, ja j o s kannuksia on 

4, niin puuttuu seliistä ruskea tai keltainen 

juova pitkin keskustaa. Alaheimo Notoilontince. 

T o u k k a . 

A. Peräjalkoja puuttuu Cerurince. 

B. Peräjalkoja on. 

a. Ruumis pehmeäkarvainen; pään pohjaväri 

musta Phalerince. 

p. Ruumis kalju (tai harvoin yksinäisillä har

jaksilla); pää iso, viheriäinen, keltainen tai 

ruskeahko Nolodoniince, 

Alaheimo Cerurinse. 
Hankohäntä-kehrääjiä. 

Talvehtivat koteloina. 

1. Cerura, Schr. 

(Harpyia, Ochs.) 

Hankohäntä-kehrääj ät. 

Tuntosarvet kummallakin sukupuolella 

kärkeensä asti kampamaiset, cfdia pitkät, 

$:lla lyhyemmät kampahampaat. Etusii

vissä on värttinäsarka. Huulirihmat ly

hyet, karvaiset. Ruumis tiheästi villainen. 

— Toukat ovat viheriäisiä; toisen ja kol

mannen nivelen selkäpuolella on pieni kyt

tyrä; tästä lähtee eteenpäin kolmikulmai-

nen, tumma sareke ja taaksepäin leveä, 

seitsemännessä nivelessä satulan muotoinen 

juova , j oka päättyy peräkilpeen. Vi imeisen 

nivelen kärjessä 2 rihmamaista liuskaa, 

jo tka sisältävät hienoja, pehmeitä rihmoja, 

jo tka voidaan työntää ulos ja vetää sisään. 

Rintajalat tavallista pituutta. Ensimäinen 

ruumiinnivel iso, ympäröiden pään reunat. 

Nuorena on toukalla ensimäisen nivelen 

kummallakin kyljellä pikkuokainen ora. — 

Kote lo talvehtii 1—2 kertaa ja lepää kiin

teässä, puu- ja kaarnapalasista tehdyssä-

koteloko passa, jonka toukka valmistaa run

g o n tai oksan kuorella. Vi imeinen nivel 

on tylpästi pyöristetty, aivan ilman har

jaksia, — Lentelee touko—kesäkuussa. 

P e r h o n e n . 

A. Suonet 6 ja 7 takasiivillä tuntuvasti pi temmät 

kuin niiden yhteinen varsi. Selkä valkoinen 

mustilla pistetäplillä. Suurempia lajeja, 42— 

75 mm. — Alasuku Cerura . . 1. C. vinula. 

B. Suonet 6 ja 7 takasiivillä lyhemmät kuin nii

den yhteinen varsi. Keskiselkä keskeltä mus

tanko, kaulus ja siipikansien alareunat valkoi

sia tai harmaita. Etusiivillä tumma poikki

juova keskiosan sisäpuolella. Pitkin siipien 

ulkoreunaa mustia pisteitä. — Alasuku Harpyia. 

a. Etusiipien poikkijuova musta, selvästi kover

tunut 2. C. bicuspis. 

p. Etusiipien poikkijuova sisäänpäin rajoittunut 

melkein suoralla viivalla, harmaa tai mustan

harmaa, aina vaaleampi kuin ne mustat vii

vat, jo tka rajoittavat sitä, ja jo tka sentähden 

näkyvät selvästi. 

* Siivet valkoiset—harmaanvalkoiset; etusii

pien tumma poikkijuova ulospäin rajoittunut 

mustalla, paksulla viivalla, joka muodostaa 

tasaisen kaaren etureunasta suoneen 2. 

S. C. bifida. 

** Siivet harmaat — mustanharmaat, etusiipien 

tumma poikkijuova ulospäin rajoitettu hie

nommalla (ei jyrkästi mustalla), epäsään

nöllisesti kaartuneella viivalla, joka tavalli

sesti takimaisella keskisuonella muodostaa 

kulman ulospäin 4. C. fureida. 
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T o u k k a . 

A. Kyt ty rä kolmannessa nivelessä. Pään sivut 

leveästi mustat; ensinivelen reunat ympäri pään 

punaiset. 28—75 mm. pitkä . . . . C . vinula. 

B. Ky t ty rä toisessa nivelessä, lähellä sen taka

reunaa. Pään sivut ei tai ainoastaan hyvin 

kapeasti mustat ; ensimäisen ruumiinnivelen 

etureuna vihreä. 

a. Selkäjuovan etumaisempi (nivelissä 1—2) ja 

takimainen osa (nivelissä 3 — 12) yhdis tyneet 

toisiinsa kolmannessa nivelessä, takimainen 

osa leveimmillään nivelessä 7, kapeimmillaan 

10 ja 11 nivelen välissä G furcula, 

@. Selkäjuovan etumainen osa erillään takimai-

sesta, joka alkaa kärkenä kolmannessa tai 

neljännessä nivelessä, 

* Selkäjuova yhdennessätoista nivelessä vah

vasti ja äkkijyrkästi yhteen puserrettu ja 

sillä kohtaa paljon kapeampi kuin kymme

nennessä nivelessä; kyt tyrä toisessa nive

lessä hyv in vähäpätöinen . . . . G . bifida. 

** Selkäjuova ei yhteenpuserrettu yhdennes

sätoista nivelessä, sen reunat nivelissä 4—6 

syvästi pykeiset ja hampaiset . C. bicuspis. 

1. C. vinula, L. Yleinen hankohäntä-

kehrääjä. — Taul. 30, kuv. 4. — Keskitäplä 

puolikuunmuotoinen, musta. Etusiivet ovat ty

veltään harmaanvalkoiset sirotetuilla, mustilla 

pisteillä. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa. 

cf. Etusiivet valkoiset; ulko-osassaan läpi

näkyväiset, ei ensinkään tai hyvin epäselvillä 

kirjauksilla. Takasiivet valkoiset, läpinäkyväiset, 

paitse sar. 1 a ja l b . — 42—62 mm. 

$ (kuv. 4 c). Etusiivet valkoisenharmaat 

terävästi kulmikkailla poikkiviivoilla, joista 2 

on keskisaran ulkopuolella; takasiivet enemmän 

tai vähemmän tummasti harmaat—mustanhar

maat. Pohjaväri on tummempi pohjoisilla muo

doilla. — 60—75 mm. 

Toukka (kuv. 4 a) elää lehmuksella ja haapa-
pensailla, on viheriäinen; selkäjuova ruskea, val-
keareunainen ja keskustassaan enemmän tai vä
hemmän vaalea; huokoset valkoiset, mustateräiset, 
— K o t e l o (kuv. 4 b) tummanruskea; viimeisessä 
nivelessä muutamia pieniä kyhmyjä. — Munat 
ovat vuotaruskeat, alta litteät, päältä kuperat, 
harvemmin ruskeat mustalla, keltakehyksisellä 
keskipisteellä, 

C. erminea, Esp. (taul. 30, kuv. 5) tava

taan harvinaisena Saksassa. 

2. C. bicuspis, Borkli. Lumivalkea hanko-

häntä-kehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 28, kuv. 

12). — cf, $. Siivet lumivalkoiset. Etusiipien 

musta poikkijuova keskiosan molemmilta reu

noilta kovertunut. — 35—40 mm. — Hyvin har

vinainen; tavattu Uudellamaalla ja Varsinais-

Suomessa, sekä Vaasassa. 

Toukka (Hfm. B. taul. 19, kuv. 12) on vaa
lean viheriäinen; niskakilpi molemmissa ensimäi-
sissä nivelissä pyramiitimainen, päättyen nuppi-
maiseen kärkeen, punanruskea, valkeareunainen; 
punanruskea, valkea- ja punertavareunainen selkä-
täpla alkua terävänä, neljännessä nivelessä, laaje
nee seitsemänteen niveleen asti huokosia myö ten 
ja kapenee sitten aina häntäkärkeen asti; huoko
set valkoisia, mustareunaisia; kellanruskeassa 
päässä kaksi isoa, mustaa täplää; elää koivulla. 

3. C. bifida, Hiibn. Harmaanvalkoinen 

hankohäntä-kehrääjä. — Taul. 30, kuv. 6. — 

Hyvin seuraavan lajin näköinen, josta se eroaa 

valkeamman värinsä ja jyrkempien, mustien kir-

jauksiensa kautta. — 30—40 mm. — Jokseen

kin harvinainen; Etelä-ja Keski-Suomessa; poh

joisin löytöpaikka Kuopio (63 °). 

Toukka (Hfm. B. taul. 19, kuv. 14) on musta, 
yksivärinen; täplät eivät ole yhtäjaksoisia, jonka-
tähden valkean viivan jakama niskatäplä ei kos
keta sinipunanruskeata selkätäplää; huokoset kel
taisia, punanruskeakehyksisiä; häntäkärki vihreä. 
Elää pienillä haapapensailla. Sitä hätyyttää usein 
eräs loisampiaistoukka, joka vähän ajan kiduttua 
ryömii ulos toukasta ja kiinnittää sen kylkeen 
ruskean kotelokoppansa. — Kote lo tylppä, vaa
leanruskea ; lepää ruskeanharmaassa kotelokopassa. 

4. C. furcula, L. Harmaa hankohäntä-

kehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 28, kuv. 13.).—• 

cf, Siivet päämuodolla vaaleanharmaat. — 

27—36 mm. — Harvinainen; tavattu Etelä- ja 

Keski-Suomessa, ainakin 63 0 asti. 

Var. borealis, Boh. Siivet tummanharmaat 

—mustanharmaat. — Tavattu Kuusamossa 

(Schi lde) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 19, kuv. 13) on kellan-
vihreä, hieman punertava, keltaisesti ja tumman-
viheriäisesti pilkutettu; niskatäplä neljänteen ni
veleen asti punansininen, puna- ja keltatäpläinen, 
keltareunainen; ruutumainen selkätäplä sattuu 
niskatäplän kanssa yhteen, on väriltään punan-
sininen tai ruusunpunainen tummemmalla keski
viivalla; pää vihertävä, keltareunainen, suuosat 
punanruskeat; elää koivulla ja pajulla, varsinkin 
Salix caprealla. — Kote lo ruskea; siipitupet vi
hertäviä; takaruumiinnivelet hienosti pikkujyväi-
siä; lepää kellanruskeassa kotelokopassa. 

Stauropus fagi, L. (taul. 30, kuv. 8. $) 

ja Hybocampa Milhauseri, Fabr. (taul. 30, 

kuv. 7) ovat Keski-eurooppalaisia perhosia, edel

linen tavattu Tukholmassa asti. 

Alaheimo Notodontinae. 

Hammassiipisiä, 

Kaikki talvehtivat koteloina. 

P e r h o n e n . 

A. Takasäärissä 4 kannusta, Pikkusilmiä puuttuu. 
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Tuntosarvet cfdla kampamaiset tai varustetut 

kaksihampaisilla liistakkeilla. 

a. Etusiivissä ehyt tai epäselvästi aaltoinen 

ulkoreuna, Huulirihmat pienet, päätä lyhem

mät, 

* Silmät kaljut. Etusiipien takareunassa selvä 

hammas. Etusiivet ilman keskitäplää. 

a. Tuntosarvet Qdlakin kampamaiset. Etusii

vet ilman poikkiviivoja ja värttinäsarkaa. 

1 . Pheosia. 

b. Koiraksen tuntosarvissa kaksihampaisia liis-

takkeita, naaraksella yksinkertaiset. Etusii

vet lumivalkoiset enemmän tai vähemmän 

selvillä, mustilla poikkiviivoilla, varustetut 

värttinäsaralla 3 . Microdonta. 

** Silmät karvaiset. Tuntosarvet Q:lla hie

nosti sahaiset, melkein yksinkertaiset. Etu

siivet ilman värttinäsarkaa 2 . Notodonta. 

/?. Etusiivissä sanainen ulkoreuna ja selvä värt-

tinäsarka. 

* Huulirihmat lyhyet, ei päätä pitemmät. Tun

tosarvet §:lla hienosti sahaiset 4 . Odontosia. 

** Huulirihmat isot paljon pitemmät päätä, 

nokkamaisesti ulkonevat. Tuntosarvet kum

mallakin sukupuolella kampamaiset. 

5. Pterostoma. 

B. Takasäärissä 2 kannusta. Etusiivissä selviä 

poikkiviivoja, mutta takareuna hampaaton. 

Pikkusilmiä on. Tuntosarvet kummallakin su

kupuolella kampamaiset . . . 6 . Gluphisia, 

T o u k k a . 

A. Ainakin yhdennentoista nivelen selkäpuolella 

1 — 2 kohopaikkaa tai kyhmyä. 

r v . Ainoastaan yhdennessätoista nivelessä 1 — 2 
kohopaikkaa. 

* Yhdennessätoista nivelessä yksi ainoa pyra-

miitimainen nystyrä, Iho kiiltävän sileä ja 

aivan kalju Pheosia. 

** Yhdennessätoista nivelessä 2 pientä, kär

jeltään harjaksisista haaraketta. Ruumis 

peitetty harvoilla harjaksilla. 

Odontosia camelina. 

( 3 . 2 - 4 : s s ä nivelistä 4 — 7 on kyttyrä. Nivelessä 

1 1 pyramiitimainen nystja-ä . . . . Notodonta. 

B. Selkä tasainen ilman haarakkeita tai n} r sty-

röitä. Ruumiin kyljet ilman vinoviiruja. 

a. Pitkin selän keskustaa kapea, enemmän tai 

vähemmän selvä viiva. 

1 . Pää e i eteenpäin ojennettu; kylkiviiva e i 

jatku päähän asti. 

Odontosia carmelita, Microdonta. 

2 . Pää eteenpäin ojennettu, kylkiviiva jatkuu 

pitkin pään sivuja suuhun asti Pterostoma. 

/ 3 . Pitkin selän keskustaa leveä juova, joka si

sältää kussakin nivelistä 2 , 3 , 6 — 1 0 j a 1 2 
kaksi punaista täplää, joi ta rajoittaa keltaiset 

viivat Gluphisia. 

Suomen perhoset. 

1. Pheosia, Hiibn. 

(Leiocampa, Steph.) 

Posliinisiipiset. 

Etusiivet kapeat, pitkin keskustaansa 

vaikeahkot, ulkoreunan sisäpuolella hieno, 

valkoinen viiva, pitkin etureunaa ainakin 

kärjessä sekä pitkin takareunaa ruskeat. 

Takasiivet valkoiset, peränurkassa ruskea 

täplä. — Kote lon peräkärki muodostunut 

kahdesta ulospäin taipuneesta koukusta. 

— 1—2 sukupolvea. 

1. Ph. tremula, Glerck. [dictcea, L). 

Haapa-posliinisiipinen. — Taul. 31, kuv. 6 . — 

cf, $. Etusiipien suonet 2 ja 3 kärkeensä päin 

valkoisia; sarassa 1 b on ulkoreunan luona ka

pea, ulospäin leveämpi, vaaleanruskea juomu, 

joka ulottuu siiven keskustaan, mutta usein on 

epäselvä. Takasiipien tumma täplä vaalean vii

run jakama. — 48—57 mm. — Jokseenkin 

harvinainen; Etelä-Suomessa ja Etelä-Pohjan

maalla. Lentelee touko—kesäkuussa. 
Toukka (Hfm. R . taul. 2 0 , kuv. 1 ) o n säännön 

mukaan viheriäinen, selkäpuolelta vaaleampi (toi
sinaan vaikeahko) keltaisella kylkiviivalla; har
vemmin ruskea, ilman kylkiviivaa; huokoset mus
tia, valkeakehyksisiä; pää harmaanruskea; vatsa 
kellertävä; elää haavalla ja koivulla. — Kote lo 
kastanjanvärinen. 

2. Ph. dictseoides, Esp. Koivu-posliinisii-

pinen. — (Hfm. Sch. taul. 29, kuv. 4) . — 

Hyvin edellisen lajin näköinen, josta se eroaa 

senkautta, että suonet 2 ja 3 etusiivillä eivät 

ole ulospäin vaaleita, jotavastoin sarassa 1 b on 

ulkoreunan lähellä puhtaasti valkoinen, kolmi-

kulmainen täplä, joka ei uletu siiven keskus

taan asti. Takasiipien ruskea peränurkka ehyt. 

— 40—50 mm. — Harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa. Lentelee touko—kesäkuussa. 

Var. frigida, Zett. Etusiipien valkoinen 

täplä ruskeakehnäinen. — Tavattu kerran So

dankylässä (Euron). 

Toukka (Hfm. R . taul. 2 0 , kuv. 2 ) o n useim
miten punanruskea, vahvasti kiiltävä leveällä, 
kellahtavalla kylkiviivalla, jonka päällä mustat, 
valkeakehyksiset huokoset ovat ; pää ruskea, val-
keapisteinen; vatsapuoli mustanharmaa; elää koi
vulla. — Kote lo liereä, tummanruskea. 

2. Notodonta, Ochs. 

Hammaskehrääj ät. 

P e r h o n e n . 

A. Etusiivet yksivärisesti tummanharmaat, poik

kiviivat mustat ja vaikeahkot. 

1 . N . tritophus. 

10 
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B. Etusiivilla kellertäviä tai ruostepunaisia kir

jauksia. 

«. Etusiivet pitkin takareunaa leveästi (aina 

keskisarkaan asti) ruskeankeltaiset ilman sel

viä poikkiviivoja 2. iV. ziczac. 

/?. Etusiipien poikkiviivat selviä aina takareu

naan asti. 

1. Etusiivet takareunassaan sisemmän poikki

viivan sisäpuolella mustahkoja ja tuntuvasti 

tummemmat kuin poikkiviivojen välissä, 

jossa pohjaväri on kellanruskea tai keltainen. 

3. N Phcebe. 

2. Etusiivet jokseenkin tasaisesti harmaanrus-

keat, ei vaaleammat takareunassa poikkivii

vojen välissä, enemmän tai vähemmän peit

tyneet ruosteruskealla; ulompi poikkiviiva 

takareunan luona keltainen. 

4. N. dromedarius. 

T o u k k a . 

A. Selän keskellä 2 melkein suoraa kyttyrää (ni

velissä 5 ja 6) N. iritoplvus ja ziczac_ 

B. Selässä 3 taaksepäin taipunutta kyttyrää (ni

velissä 5—7) • N. Phcebe. 

C. Selässä 4 kyttyrää (nivelissä 4—7). 

Ar. dromedarius. 

1. N. tritophus, Esp. {torva, Hiibn.) 

Haapa-hammassiipi. — (Hfm. Sch. taul. 29, kuv. 

8). — Perhonen näyttää hyvin taul. 31, kuv. 

7 kuvatulta Drymonia ruficornis, mutta eroaa 

heti tästä suuren hampaansa kautta etusiipien 

takareunassa. Takasiivet ovat harmaat epäsel

vällä, valkoisella poikkijuovalla ja tummalla 

varjolla peränurkassa. — 40 — 45 mm. — Hy

vin harvinainen; tavattu kerran Saarijärvellä 

(Ehnberg) ja Kuopiossa (J. E. A r o ) . Lente

lee toukokuussa. 

Toukka on hyvin seuraavan lajin toukan nä
köinen ja on kuten sekin byvin vaihteleva väril
tään, be on vaaleamman tai tummemman har
maa; viidennessä ja kuudennessa nivelessä on 
kyttyrä ja yhdennessätoista nivelessä keilamainen, 
keltatäpfäinen nasta. I—ö nivelen selkäpuolella 
musta, valkeareunainen juova ; huokoset mustia, 
valkeakehyksisiä; pää harmaa, tummatäpläinen; 
vatsapuoli tummanharmaa, paikoittain valkeapis-
teinen; elää haavalla, ehken myös koivulla. — 
Kote lo on kastanjaruskea, viimeinen nivel p y ö 
ristetty lyhyellä, poikittaisella ja melkein poikki-
päisellä peräkärjeilä, jossa on noin 8 harjashakasta 
sekä kummassakin nurkassa lyhyt, suora oka. 

2. N. ziczac, L. Raita-hammassiipi. — 

Taul. 31, kuv. 9. —Etusiivet ruskeankeltaiset, 

etureunassa, varsinkin keskellä, leveästi tuhka

harmaat; keskitäplä tummanruskea, puolikuun 

muotoinen. — 35—40 mm. — Jokseenkin ylei

nen yli koko alueemme. Lentelee touko—kesä

kuussa. 

Toukka (kuv. 9 a) elää paju-lajeilla ja haa
valla; on pohjaväriltään tavallisesti punanruskea 
tai ruusunpunainen valkoisen tai keltaisen kir
java ; kyttyrä viidennessä nivelessä suurempi kuin 
kuudennessa; selkäpuolella on ensimaiseen kyt
tyrään asti ulottuva ruskeanpunainen vi iva; perä
l evy ruusunpunainen; pää herttamainen, punan
ruskea. — Kote lo (kuv. 9 b) lepää lehtien väliin 
tai maahan kudotussa kotelokopassa (kuv. 9 c ) ; 
on väriltään punanruskea; viimeisessä nivelessä 
2 pientä, hieman ulospäin taipunut hakasta, joissa 
on yksi tai toinen hieno harjas, mutta ei harjas
hakasia. 

3. N. Phcebe, Sieb. (tritophus, Fabr.). 

Kellanruskea hammassiipi. — Taul. 31, kuv. 8. 

— Perhosen ulkonäkö on Saksassa sellainen, 

kuin kuva osoittaa, mutta meillä se on paljon 

vaaleampi, niin että siipityvi, koko keskisareke 

sekä eräs leveä juova pitkin ulkoreunaa ovat 

kellertäviä. — 40—55 mm. — Hyvin harvinai

nen; tavattu ainoastaan yksi naaraskappale 

Getassa (Mont.) sekä Dvoretzissa Venäjän Kar

jalassa (Giinth. kirjallisen tiedonannon mukaan). 

Lentelee touko—kesäkuussa. 

Toukka on pohjaväriltään harmaa—punan
ruskea—vihertävä; kyttyrä kuudennessa nivelessä 
on sumin tai ainakaan ei pienempi viidennessä 
olevaa; pään ja ensimäisen kyttyrän välissä on 
punainen pituusviiru; jalkajuovat punaiset; huo
koset mustia; pää punanruskea, hienosti musta-
pisteinen; elää. koivulla ja haavalla. — Kote lo 
tummanruskea; viimeisessä nivelessä 2 okaa. 

4. N. dromedarius, L. Koivu-hammas-

siipi. — (Hiin. Sch. taul. 29, kuv. 9). — Etu

siivet sisinnä tyveltään keltaisia, ulkoreunan 

sisäpuolella rivi punanruskeita täpliä. — 38— 

42 mm. — Jokseenkin yleinen yli koko alueen. 

Lentelee touko—kesäkuussa. 

Var. polaris, E. Reuter. Tummempi, enem

män yksivärinen; etusiivet mustanruskeat. Ulom

maisesta poikkiviivasta on jälellä ainoastaan kel

tainen täplä sisäreunassa ja sekin epäselvempi 

kuin päämuodolla; punanruskeat täplät ulkoreu

nan sisäpuolella vaaleammat, epäselvemmät, cf. 

— Ylen harvinainen; Muonioniska (Sahlbg.). 

Toukka (Hfm. R. taul. 20, kuv. 5) on useim
miten viheriäinen tai viheriänkeltainen leveällä, 
punanruskealla viivalla pitkin nivelten 1—3 selkä
puolta sekä samanlaisia täpliä ruumiin kyljillä; 
kyttyrät ovat tavallisesti kärjeltään punanruskeat, 
ja viidennessä nivelessä oleva on suurin; huoko
set valkoisia, mustakehyksisiä; pää mustanhar
maa; elää koivulla. — Kote lo mustanruskea; 
viimeisessä nivelessä 2 suurempaa ja 2 pienempää 
okaa. 

Drymonia ruiieorinis, Hufn. (taul. 31, 

kuv. 7) on Keski-Euroopan perhosia. 

3. Microdonta, Dup. 

Hakasiipiset. 
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1. M. bicoloria, Schiff'. Valkoinen haka-

siipinen. — Taul. 31, kuv. 5. — cf, Siivet 

lumivalkoiset; etumaisissa mustista täplistä muo

dostuneita, enemmän tai vähemmän selviä poik

kiviivoja; sisempi poikkiviiva ulkoreunassaan 

sekä 1—-2 suurempaa täplää sar. 1 b punan

keltaiset. — 32—40 mm. — Hyvin harvinainen; 

päämuoto tavattu ainoastaan Suonpohj clS S cl Ve

näjän Karjalassa. Lentelee touko—kesäkuussa. 

Ab. unicolora, Mm. Siivet aivan valkoi

set, täplättömät. — Harvinainen; tavattu Kuh

moisissa (Ehnbn.) ja Kivennavalla Karjalan 

kannaksella (Bom.). 

Var. a lb ida , Boisd. Etusiivissä ei punan

keltaisia täpliä, poikkiviivat epäselviä. — Ta

vattu Ven. Karjalassa. 

Tcmkka (Hfm. R. taul. 20, kuv. 9) on viheri
äinen keltaisella kylkiviivalla ja 2 vaalealla vii
valla pitkin selän kumpaakin sivua; huokoset 
mustia, valkeakehyksisiä; vatsapuoli harmaanvih
reä; pää iso, vihreä; elää koivulla. — Kote lo , joka 
lepää lehtien väliin kudotussa valkoisessa kotelo
kopassa, on liereä, mustanruskea. 

4. Odontosia, Hiibn. 

(Lophopteryx, Steph.) 

Liuskasiipisct. 

A. Etusiipien ulkoreuna suonen 4 kohdalla ja 

takasiipien peränurkassa selvästi ulospistävä, 

1. O. carmdita. 

B. Siipien ulkoreuna tasaisesti kaareva. 

a. Etusiivet valkoiset tai harmahtavat. 

2. O. Sieversii. 

/?. Etusiivet ruosteruskeat . . . 3. O. eamelina. 

1. 0. carmelita, Esp. Koivu-liuskasiipi-

nen. — Taul. 31, kuv. 4. — cf, 9- Siivet 

sinipunaisen harmaat; etumaiset pitkin etureu

naa ruosteruskeat, lähellä kärkeä kellanvalkoinen 

täplä; takimaisessa ruskeahko täplä peränur

kassa. Keskiruumis ilman tupsua. — 40—45 

mm. — Harvinainen; tavattu kolmasti meillä 

nim. Turussa (E. J. B.), Evossa (Furuhje lm) 

ja Lammin pitäjässä (Leopo ld ) . 

Toukka (Hfm. B. taul. 20, kuv. 11) ilman kyh
myjä tai haarakkeita, kellanvihreä tummanvih-
reillä pituusviivoilla ja keltaisella, useimmiten 
punatäpläisellä kylkiviivalla; huokoset mustia; 
pää vihreä kahdella kaarevalla valkoisella viivalla; 
elää koivulla. — Kote lo on tummanruskea, lieriö
mäinen, molemmissa päissään tylppä ja noin 16 
mm. pituinen. 

2. 0. Sieversii, Mm. Harmahtava liuska-

siipinen. — (Hfm. Sch. taul. 29, kuv. 16). — 

Pohjaväri valkoinen tai harmahtava, ainoastaan 

etureunassa likaisen ruskeahko; etusiivillä sel

västi näkyvä, tummempi poikkiviiva, joka etu

reunasta kapenee takareunaan päin. Takasiipien 

suonet selviä, tummia, Muuten puuttuu tällä 

lajilla takasiipien alapuolelta ruskeat kirjaukset, 

jotka edellisessä lajissa ovat hyvin lukuiset. — 

Hyvin harvinainen; tavattu Venäjän Karjalassa 

nim. Aunuksessa (Gunth.) ja Petroskoissa 

(Gunth.). 

Kehityshistoriaa ei tunneta. 

3. 0. camelilia, L. Tammi-liuskasiipinen. 

— Taul. 31, kuv. 3. — Etusiivet ruosteruskeat 

ja ruostekeltaiset, takareunassaan tummemmat; 

poikkiviivat terävästi kulmikkaat, joskus epä

selvät. Kellertävillä takasiivillä tumina, keltai

sen viivan jakama täplä peränurkassa. Pää ja 

keskiruumis eteenpäin ruosteruskeat, keskiruu

mis pitkin keskustaa ja takaruumis multakeltai

set. Keskiruumiissa on eteenpäin siipikansien 

välissä korkeasti törröttävä, taaksepäin matalampi 

tupsu. — 34— 42 mm. —Jokseenkin yleinen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa Lapin rajoille asti. 

Toukka (kuv. 3 a), joka elää lepällä, koivulla 
ja usealla muulla lehtipuulla, on peitetty har
voilla, mustilla karvoilla; nivelessä 11 kaksi pu
naista, lihakasta haaraketta. Väri on vaihteleva, 
mutta tavallisesti on se selkäpuolella kiiltävän 
vihreänvalkoinen, vatsapuolella vihreä ja koris
tettu keltaisella, usein punatäpläisellä kylkivii
valla; huokoset keltaisia tai punertavia; pää him-
meänvihreä. — Kote lo , joka lepää maankolossa, 
on mustanruskea; peräokasen kärjessä on 4—5 
tähtimäisesti ulospäin siirrottavaa okaa. 

5. Pterostoma, Germ. 

Nokkakehrääjät. 

1. Pt. palpina, L. Nokkakehrääjä. — 

Taul. 31, kuv. 2. — cf- Etusiivet harmah

tavan multakeltaiset ruskealla sekoitetut ja 

enemmän tai vähemmän selvillä poikkiviivoilla. 

Takasiivet kellanharmaat—tummanharmaat. Se

län keskellä nappulamainen karvatupsu ja siir-

rottavia karvoja siipikansilla. — 35—50 mm. 

— Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Lentelee touko—kesäkuussa. 

Var. lapponica, Teich. Etusiivet tummem

man harmaanruskeat; takasiivet valkoiset, ulko

reunaan päin heikosti harmaakehnäiset. — Ta

vattu ainoastaan Aavasaksalla (C. A. Te ich . ) . 

Toukka (Hfm. B. taul. 20, kuv. 14) on sinisen-
vihreä; selkäpuoli epätasainen tiheästi asettuneista, 
poikittaisista rypyistä, jo tka osittain ovat valkoi
sia; kylkiviiva keltainen ja valkoinen, ylöspäin 
hienosti mustareunainen; huokoset himmeät, kel
lanharmaat; pää litteä, vihreä valkeilla kirjauk
silla; elää haavalla ja paju-lajeilla. — K o t e l o tum-
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manruskea, paksu, lieriömäinen; peräkärki suora, 
ryppyinen, varustettu 1—4 pienellä okasella, 

(>. Gluphisia, Boisd. 

Kääriäiskehrääjät. 

1. G. Creiiata, Esp. Kääriäiskehrääjä. — 

(Hfm. Sch. taul. 29, kuv. 22.). - cf, £• Etu

siivet tummanharmaat, koristetut mustilla poik

kiviivoilla, keltakehnäisellä keskisarekkeella, 

vaaleanharmaalla aaltoviivalla ja kellertävällä, 

epäselvällä keskltäplällä; sisempi poikkiviiva etu

reunan ja suonen 1 välillä melkein aivan suora. 

Tummanharmailla takasiivillä tummempi ulko

reuna ja mustahko täplä peränurkassa. — 30 

—34 mm.—Hyvin harvivainen; tavattu ainoas

taan Petroskoissa Aunuksessa (Gunth.). Len

telee huhti—toukokuussa. 

Toukka (Hfm. B. taul. 20, kuv. 17) elää haa-
palajien yhteenkudottujen lehtien välissä, on vä
riltään viheriäinen keltaisella sivuselkäviivalla; 
pään yläosassa on kummallakin päänpuoliskolla 
pieni, musta täplä; jalkaviivat kellertäviä. — K o 
telo on lyhyt ja paksu, mustanruskea, kiiltävä; 
takaruumiin viimeinen nivel leveästi pyöristetty 
ja aseeton. 

Ptilophora plumigera, Esp. (taul. 30, kuv. 

9) löytyy Keski-Euroopassa. 

Alaheimo Phalerinse. 

Härkäpääkehrääjiä. 

Talvehtivat koteloina. 

A. Tuntosarvet kummallakin sukupuolella ilman 

kampahampaita, koiraksella tupsuiset. Silmät 

kaljut. Etusiivissä värttinäsarka. — Toukka 

ilman kyhmyjä selässä; kaikki nivelet saman

väriset. — Kote lon imutorvi- ja siipitupet yhtä 

pitkät, ulottuen etu- ja keski raajojen tuppien 

ohi 1. Phalera. 

B. Tuntosarvet kummallakin sukupuolella kär

keensä asti kampamaiset. Silmät karvaiset. 

Etusiivet ilman värttinäsarkaa. — Toukan nel

jännen nivelen selkäpuolella lihakas kyhmy, 

tai on se paksumpi ja toisen värinen kuin 

muut nivelet. — Kote lon imutorvituppi hyvin 

lyhyt , paljon lyhempi kuin eturaajojen tupet, 

jo tka sentähden kohtaavat toisensa pitkin kes

kustaa; tuntosarvien tupet eivät uleta pitem

mälle kuin eturaajojen tupet . . . 2 . Pygaera. 

1. Phalera, Hiibn. 

(Pygfera, B.) 

Härkäp ääkeh rääj ät. 

1. Ph. bucephala, L. Härkäpääkehrääjä. 

— Taul. 31, kuv. 1. — Etusiivet hopeanhar

maat, pitkin etureunaa tummemmat; poikkiviivat 

ruskeat, leveästi erillään toisistaan; keskitäplä 

pieni, kellertävä; siipikärjessä iso, pyöristetty, 

vaaleankeltainen täplä, joka ulottuu ulommai

seen poikkiviivaan asti. Selkä etupuolelta kel

tainen, ruskeareunainen, takapuolelta ja sivuilta 

harmaa. Takaruumiissa mustia kylkitäpliä. 

Takasiivet vaaleankeltaiset—ruskeanharmaat. —• 

45—65 mm. — Yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, ainakin 6 3 ° asti. Lentelee touko 

—kesäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 20, kuv. 21), joka elää 
kaikellaisilla lehtipuilla ja pensailla, on musta 10 
kapealla, keltaisella pituusviivalla ja enemmän tai 
vähemmän katkonaisella, keltaisella juovalla suo
raan yli kunkin nivelen keskustan; pää musta, 
otsa koristettu keltaisella f\-muotoisella viirulla. 
Karvat valkeanharmaat. — Kote lo , joka lepää 
maan sisässä, on mustanruskea; viimeisessä nive
lessä 2 lyhyttä, 2— 3-okaista haaraketta, — Munat 
puolipalleroiset, viheriän valkoiset. 

2. Pygaera, Ochs. 
(Clostera, Stph.) 

Pystyperät . 

Pieniä tai keskikokoisia perhosia, jo tka 
lepotilassa pitävät siipensä melkein pysty
suorasti alastaivutettuina lähellä ruumis
taan ja tiheäkarvaiset eturaajansa eteenpäin 
ojennettuina sekä takaruumiinsa ylösnos
tettuna, niin että sen kärki näkyy etusii
pien takanurkan välistä. Selässä pysty 
karvatupsu, etupuolelta pitkin keskustaa 
punanruskea. Etusiivillä 3—4 valkoista tai 
harmaata poikkijuovaa. 

cf. Tuntosarvien kampahampaat pitemmät. 

Takaruumiin kärjessä pitkä, syvästi kaksihalkoi-

nen karvatupsu. 

$. Tuntosarvien kampahampaat hyvin ly

hyet. Takaruumiin karvatupsu lyhyt ja mata

lasti halkoinen. 

P e r h o n e n . 

A. Etusiivillä 3 valkoista poikkiviivaa ja terävä 

kärki, jonka takana ulkoreuna on selvästi ko

vertunut. Takasiivillä 2 vaaleata poikkijuovaa, 

1. T. Timon. 

B. Etusiivillä 4 valkoista poikkiviivaa, joista kol

mas, joka kulkee pitkin keskisaran poikkisuon-

ta, on epäselvempi ja lähellä takareunaa y h t y y 

neljänteen; siipikärki tylppä, ulkoreuna kaa

reva. Takasiivet yksivärisesti harmaat. 

et. Iso, tumma täplä etusiipien kärjessä terävästi 

rajoittunut, taaksepäin suonella 3 ja 

* sisäänpäin keskisaran poikkisuonella. Saras

sa 2 pyöristetty, musta täplä, 

3. P. anachoreta. 

** sisäänpäin valkoisella ulommaisella (— nel

jännellä) poikkiviivalla. Sarka 2 ilman sel

vää, mustaa täplää . . . 4. P. curtula. 
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fl. Täplä etusiiven kärjessä vaaleampi ja epä

selvästi rajoittunut. 

* Suurempia, 30—40 mm.; etusiipien ensimäi-

nen ja toinen poikkiviiva yhdensuuntaiset, 

aivan erillään toisistaan 2. P. anastomosis. 

** Pienempiä, 24—27 mm.; etusiipien ensimäi-

nen ja toinen poikkiviiva ainakin takareu

nassa kaarimaisesti kokoontaipuneet ja yh

tyneet toisiinsa 5. P. pigra. 

T o u k k a . 

A. Neljäs nivel leveämpi ja paksumpi muita, mutta 

ilman kyhmyä keskessä, kummallakin puolen 

selkää 2 punaista käsnää. — Kote lo ilman 

peräokaa P. Timon. 

B. Neljäs nivel ei leveämpi ja paksumpi muita, 

mutta selän keskessä enemmän tai vähemmän 

korkea kyhmy. — Kotelossa hieno, suora, kär

jeltään 2—4 hampainen peräoka, 

or. Neljännen nivelen k y h m y vähintään niin 

korkea kuin puoli ruumiinkorkeutta ja koris

tettu 4:llä karvapeitteisellä käsnällä. Nive

lissä 2 ja 3 selkäpuolella 4 käsnää (ulommai

set isoja, nastamaisia) poikkirivissä, nivelissä 

5—11 selkäpuolella 4 (melkein samankokoista) 

epäkkääseen asettunutta käsnää; nivelen 12 

selkäpuolia 6 käsnää, Nivelen 4 kummallakin 

kyljellä suippo käsnä P. anastomosis. 

/?. K y h m y nivelessä 6 matala ja tylppä ilman 

selviä käsniä. Selkäpuoli ilman selviä käsniä 

paitse nivelissä 2 ja 3, joissa kummassakin 

on 4 pientä käsnää. 

* Nivelessä 4 on ruosteruskean kyhmyn kum

mallakin puolella kiiltävä, valkoinen täplä, 

Nivelessä 11 matalampi, ruosteruskea kyhmy\ 

P. anachoreta, 

** Nivel 4 ilman valkoisia täpliä. Nivelten 4 

ja 11 selkäpuolella musta tai mustanruskea, 

täplikäs, heikko, pitkänpyöreä kjdrmy. 

1. Buumiin kyljet huokosten yläpuolella ei 

tai tuskin selkää tummemmat. P. curtula, 

2. Buumiin kyljet huokosten yläpuolel la ko

ristetut leveällä, yhtäjaksoisella, mustan

ruskealla juovalla P. pigra. 

1. P. Timon, Hiibn. Tummanharmaa pys-

typerä. — (Hfm. Sch. taul. 30, kuv. 3 a. b.). 

— cf, $• Etusiivet punansinisenharmaat; ensi-

mäinen poikkiviiva ulkoreunassaan koristettu 

punanruskeilla täplillä; ulommainen poikkiviiva 

etureunan lähellä laajentunut, muodostaen puoli-

kuunmuotoisen, valkoisen täplän, joka ulospäin 

rajoittuu punanruskeaan täplään. — 40—45 

mm. — Ylen harvinainen; tavattu Venäjän Kar

jalassa. Lentelee touko —kesäkuussa, 

Toukka, joka elää haavalla ja tavallisesti pii
lo ittuu oksahankaan, jossa sitä on hyvin vaikea 
eroittaa, on väriltään harmaa—ruskeanharmaa, kol
mannessa ja neljännessä nivelessä vihertävä; käs

nät ovat kellanvihreät paitse nivelissä 3, 4, 8 ja 
11, joit ten käsnät ovat punertavia; huokoset val
koisia; pää ruskea, — Kote lo kahviruskea. 

2. P. anastomosis, L. Ruskeanharmaa 

pystyperä. — (Hfm. Sch. taul. 30, kuv. 4). — 

cf, $. Ruskeanharmaa; etusiipien kärkitäplä 

epäsäännöllisesti rajoittunut, ruostevärinen, sel

vin sar. 3—5 ja koristettu 5:llä mustahkolla 

täplällä; ulommaisessa osassa sarkaa 1 b mus

tanruskea lieska, joka sisäänpäin rajoittuu kol

manteen poikkiviivaan; ulommaisin poikkiviiva 

ei leveämpi eikä vaaleampi etureunan lähellä. 

— 30—40 mm. — Harvinainen; tavattu Ge-

tassa Ahvenanmaalla (Mont.) ja Mikkelissä 

(Ehnbg.). Lentelee touko- ja heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 21, kuv. 2), joka elää 
haavalla ja paju-lalajeilla, on pitkin selkää mus
tanharmaa, kyljillä vaaleamman harmaa, enemmän 
tai vähemmän punertavan kirjava; kaksi sisintä 
selkäkäsnää valkoisia, ulommaiset punaisia tai 
punankeltaisia; huokoset mustia; pää pyöreä, ku
pera, himmeänmusta. — Kote lo kiiltävän mustan
ruskea, selässä 2 riviä punanruskeita täpliä; perä-
oraan kärjessä 2 ulospäin taipunutta hakasta. 

3. P. anachoreta, Fabr. Mustatäpläinen 

pystyperä. — Taul. 25, kuv. 8. — cf, $. Etu

siivet harmaat, enemmän tai vähemmän musta-

kehnäiset; kärkitäplä tummasti sinipunaisen 

harmaa enemmän tai vähemmän selvällä, punan

ruskealla sekoituksella, ulkoreunan lähellä vaa

leampi. — 25—35 mm.—Jokseenkin yleinen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa. Lentelee touko — 

heinäkuussa. 

Toidcka (Hfm. R. taul. 21, kuv. 4) elää paju
lajeilla ja haavalla; pitkin selkää leveä, vaalea 
juova, joka vaihtelee kellanharmaasta ihonväriseen 
ja on reunoissaan ruskeankirjava; huokoset mus
tia; pää mustanharmaa; karvapeite kellanharmaa. 
— Kote lo on mustanruskea; peräoraan kärjessä 
poikittainen levy, jonka kummallakin reunalla on 
2 huippua. 

4. P. curtula, L. Punanharmaa pysty

perä. — (Hfm. Sch. taul. 30, kuv. 5). — cA 

$. P^tusiivet punertavan harmaat tai puhtaasti 

harmaat ja hienosti mustakehnäiset; kärkitäplä 

ruosteruskea; ulommaisin poikkiviiva etureunan 

lähellä hieman leveämpi ja enemmän puhtaan 

valkoinen. — 28—32 mm. — Jokseenkin ylei

nen; Etelä- ja Keski-Suomessa. Lentelee touko 

—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R, taul. 21, kuv. 3) on väriltään 
vaihteleva, ruskeanharmaa, kellanvihreä tai ihon
värinen keltaisilla tai punertavilla käsnillä ja täp
lillä ; pää harmaa; karvapeite harmaa; elää haa
valla ja paju-lajeilla, — Kote lo on punanruskea; 
peräoraan kärjessä poikittainen, kapea kappale, 
jonka huiput ovat hieman alastaipuneita. 
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5. P. pigra, Hufn. Pieni pystyperä. — 

(Hfm. Sch. taul. 30, kuv. 7). — cf, 9- Etu

siivet harmaat, kolmannen poikkiviivan ulko

puolella tummemmat ja punanruskeat varsinkin 

neljännen poikkiviivan ympärillä, joka etureunan 

lähellä laajenee pieneksi valkoiseksi täpläksi. 

— 24—27 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa. Lentelee touko —kesäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 21, kuv. 5), joka kuten 
edellisenkin lajin elää raidalla ja haavalla yhteen-
kudottujen lehtien välissä, on pitkin selkää kel
tainen tai harmahtava ja kyljillä selkäjuovan ja 
epätasaisen, keltaisen kylki viivan välillä musta 
tai mustanruskea; huokoset mustia'; mustassa 
päässä keltainen keskiviiva. Tämän ja edellisen 
lajin toukkia ahdistavat usein eräät pienet, kiiltä
vän vihreät, pitkulaiset loiset, jotka ovat ptero-
malidien toukkia ja elävät koko ikänsä perhos
toukan pinnalla. — Kote lo punanruskea; siipitupet 
tummempia; lepää valkoisen harmaassa kotelo
kopassa. 

Thaumetopcea processionea, L. (taul. 25, 

kuv. 7) on Keski-Euroopan perhosia. 

IX. Heimo Cymatophorids». 
Villaselkäkehi aajia. 

Ne perhoset, jotka kuuluvat tähän 

pieneen heimoon, ovat monessa suhteessa 

edellisten ja varsinaisten yöperhosten 

välimuotona. Näistä jälkimäisistä eroavat 

ne varsinkin senkautta, että suoni 5 etu

siivillä lähtee pitkän matkaa suonesta 4, 

ja että suoni 7 takasiivillä lähtee keski

saran etusivulta kauvaksi eroitettuna suo

nesta 6. — Tuntosarvet ovat meikäläi

sillä lajeilla ilman kampahampaita, har-

jasmaisia, yksinkertaisia. Pikkusilmät 

pieniä. Huulirihmat hyvin kehittyneitä. 

Imutorvi selvä. Takasäärissä 4 kan

nusta. Takasiipien takakylkisuoni siipi-

tyveen asti vapaa, mutta keski-osassaan 

taipunut, niin että se tulee hyvin lähelle 

suonta 7. Etusiivissä on värttinäsarka. 

— Toukat istuvat lepotilassaan koukus

sa, niin että pää tulee olemaan taakse

päin kääntyneenä (vert. taul. 32, kuv. 

1 a, 2 a, 3 a, 4 a). — Kotelot talvehti

vat ja lepäävät harvassa kudoksessa 

sammalien alla tai alespudonneitten leh

tien välissä- Niitten peräkärki on hy

vin kehittynyt, varustettu muutamalla 

harvalla harjashakasella; kielituppi ulot

tuu yhtä pitkälle kuin keskiraajojen tu

pet ja melkein siipituppien päähän. — 

Perhoset lentelevät myöhään iltasilla ja 

voidaan pyydystää syötillä. 1 sukupolvi. 

P e r h o n e n . 

A. Etusiivillä isoja, pyöreitä, vaaleanpunaisia täp

liä 1. Thyatira. 

B. Etusiivillä ei täpliä, vaan selviä, mustia poik

kiviivoja. 

a. Silmät kaljuja tai melkein kaljuja. Huulirih-

mojen viimeinen nivel tasapaksu; viimeistä 

edellinen myötäkarvainen. Niskassa ei tai 

pieni tupsu 2. Cymatophora 

/i Silmät hyvin karvaiset. Huulirihmojen vii

meinen nivel kärjeltään paksumpi, vaakasuora; 

viimeistä edellinen tiheästi pitkäkarvainen. 

Niskassa iso tupsu 3. AsphaMa. 

T o u k k a . 

A. Pää jokseenkin pieni, ensimmäistä niveltä pie

nempi. Ruumis päältä kupera; nivel 11 enem

män tai vähemmän selvästi koheneva Thyatira. 

B. Pää jokseenkin iso, ei ensimmäistä niveltä 

pienempi. Ruumis litteähkö ilman kyhmyjä 

selässä Cymatophora, Asphalia. 

1. Thyatira, Ochs. 

Vattukehrääj ät. 

Silmät kaljuja. Siipikannet leveitä, pit
kin selän keskustaa yhteensattuvia. Taka
ruumiin selkäpuolella nivelessä 2 ja 3 pieni 
karvatupsu. 

1. Th. hatis, L. Täpläinen vattukehrääjä. 

— Taul. 32, kuv. 1. — Etusiivet vihertävän 

tummanruskeat, koristetut 5 — 6 isolla, pyöris

tetyllä, punertavan valkoisella, keskiosassaan 

ruskeavarjoisella täplällä, joista yksi peittää 

siipityven, yksi on takareunan keski-osassa, yksi 

takanurkassa, yksi siipikärjessä ja yksi etureu

nassa heti viimeksimainitun sisäpuolella; har

mailla takasiivillä epäselvä, vaalea poikkijuova. 

— 28—36 mm. — Jokseenkin harvinainen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka 

Kuopio (63 °). Lentelee kesäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienosti tupsuiset. 

9. Tuntosarvet kaljut. 

Ab. confluens, E. Reuter. Etusiipien vaa

leanpunaiset täplät melkein hävinneet. — Hyvin 

harvinainen; tavattu Karjalohjalla (E. Reuter ) . 
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Toukka (kuv. 1 a), joka elää Rubus-lajeilla, on 
ruskea—ruosteruskea ja selkäpuolella varustettu 
kärjessään kaksihalkoisella kyttyrällä kussakin 
niv. 5—9; kylkiviiva melkein liisteen kaltaisesti 
ylöstaipunut, ruskeassa vatsassa vaikeahko keski
viiva. — K o t e l o tummanruskea, kellertävän kir
java; peräkärjessä 4 — 0 käyrää harjasta. 

2. Cymatophora, Treitsch. 

Vihaselkäkehrääj ät. 

Etusiipien keskisareke rajoitettu sekä 

sisään- että ulospäin 4 hienolla, enemmän 

tai vähemmän selvällä, mustalla poikkivii

valla. Silmät kaljuja. 

A. Ruumis hyvin karkeatekoinen. Pää sisäänve

det ty ; etusiipien keskiosassa 1—2 selvää, vaa

leata, kellertävää täplää (= keskitäplä ja p y ö -

reätäplä). Takaruumis ulottuu takasiipien ta

kanurkan ulkopuolelle. 

<v. Ne molemmat poikkiviivat, jotka ovat lähinnä 

keski sareketta, ovat lähellä etureunaa melkein 

yhdensuuntaiset ja siinä tuskin enemmän 

eroitetut toisistaan kuin ulkoreunassakaan. 

1. C. octogesima. 

0. Ne molemmat poikkiviivat, jo tka ovat lähinnä 

keski sareketta, ovat etureunaan päin vahvasti 

loit tonevia ja siinä paljon pitemmällä toisis

taan kuin takareunassa . . 2. C. flavicornis. 

B. Ruumis hoikka, ei uletu takasiipien takanurk

kaa pitemmälle. Pää ei sisäänvedetty. Etu

siivet ilman keskitäplää tai koristetut 2 pie

nellä, mustalla pisteellä. Suoni 5 takasiivillä 

lähtee läheltä poikkisuonen keskustaa .—Ala

suku Tefhea, (O e h s.) H i i b n . (Ochropacha, W a l -

l e n g r . ) . 

. or. Pienempiä, 28—32 mm.; etusiivillä 2 mustaa 

pistettä keskisaran suussa ja epäselviä poikki

juovia, tyveltään tuskin vaaleammat. 

3. C. iluplaris. 

fi. Suurempia, 35 -42 mm. ; etusiivillä ei jälkeä

kään keskitäplästä, mutta hyvin selviä poikki

viivoja, tyveltään harmaanvalkoiset. 

4. G. fiuctuosa. 

1. C. octogesima, Hiibn. (ocularis, Ouen.). 

Punertava villaselkäkehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 

30, kuv. 11). — o", $. Hyvin seuraavan lajin 

näköinen, josta se eroaa enemmän punertavien 

tai ruskeahkojen etu siipiensä kautta, joitten 

molemmat keltaiset täplät keskijuovassa ovat 

varustetut mustalla silmäterällä, ulommaisen sil

mäterä kaksinkertainen tai viirumainen, jonka 

kautta molemmat täplät muistuttavat lukua 80. 

— 30—35 mm. — Harvinainen; eteläisimmässä 

Suomessa. Lentelee touko—kesäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 21, kuv. 8) elää haa
valla. Väriltään se on vaaleankeltainen; ensi
mäisen ja viimeisen nivelen kummallakin kyljellä 
2—3 mustaa pistettä; huokoset ruostekeltaiset; 

pää vaaleanruskea, leuvat mustat ja kummallakin 
pääpuoliskolla musta täplä, — Kote lo paksu, rus
kea; peräkärjessä 2 pitempää, kärjeltään taipu
nutta harjasta. 

2. C. flavicornis, (L.) Clerck. {or. Fabr.). 

Haapa-villaselkäkehrääjä. — Taul. 32, kuv. 2. — 

cf, $. Etusiivet tuhkaharmaat, keskijuova ta

vallisesti vaaleampi; täplät keskijuovassa keltai

sia ja ilman mustaa silmäterää, ulommainen 

muodoltaan kuin R, sisempi kuin O. — 32—40 

mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, tavattu myös Oulussa. Lentelee touko 

—kesäkuussa. 

Ab. unimaculata, J. Meves. Sisempi eli 

pyöreä täplä etusiipien keskijuovassa puuttuu. 

— Harvinainen; tavattu Oulussa. 

Toukka (kuv. 2 a), joka elää yhteenkudottujen 
haapalehtien välissä, on vaikeahko—vaaleanvih-
reä; ruumiin kyljillä j o k o on tai ei pieniä, mustia 
täpliä; nivelvaot vaaleammat; pää ruskeankeltai
nen; leuvat .mustia; huokoset keltaiset. — Kote lo 
ruskea, peräokasen kärjessä 2 ja kummallakin 
sivulla 2 harjasta. 

3. C. (luplaris, L. Koivu-villaselkäkeh-

rääjä. — (Hfm. Sch. taul. 30, kuv. 13). — cf, 

P^tusiivet ruskeahkon harmaat, tyveltään ja 

heti keskisaran suussa olevien mustien pisteit-

ten ulkopuolella vaaleammat; toisinaan myös 

keskijuova pohjaväriä vaaleampi. Takasiivet 

harmaat, tummimmat ulkoreunan lähellä. — 28 

— 32 mm. — Jokseenkin yleinen yli koko alu

eemme ainakin Ouluun asti. Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 21, kuv. 10) kellan
vihreää selkäviiva tummempi ; kussakin nivelessä 
4—6 pientä, valkoista pistettä; kyljet ja vatsa-
puoli kellanharmaa; huokoset mustia; niskakilpi 
kapea, mustareunainen keltaisella keskiviirulla; 
D ä ä punanruskea, leuvat mustat; elää koivulla ja 
lepällä. — Kote lo tummanruskea. 

4. C. fiuctuosa, Hiibn. Mustanharmaa 

villaselkäkehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 30, kuv. 

14). — cf, Q- Etusiivet tummanharmaat, siipi-

tyvi ja 2 kaukana erillään olevaa, aaltoista 

poikkiviivaa keskustan ulkopuolella vaikeahkoja; 

molempien valkoisten poikkiviivojen välissä ovat 

suonet mustia, muodostaen pieniä poikkiviiruja. 

— 35—42 mm. — Harvinainen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kuhmoi

nen, itäisin Jaakkima. 

Toukka, joka elää koivulla, on päältä tum
manvihreä yksinäisillä, valkoisilla karvoilla; kyljet 
vaaleamman vihreät; vatsa, kyljet ja jalat vihreän 
valkoiset ; pää ja niskakilpi ruskeat tai mustat 
• Kote lo , joka on maassa lehtien välissä, on rus

kea, peräkärjessä muutamia harvoja kärjeltään 
käyriä. harjaksia. 
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3. Asphalia, Hiibn. 

Villaraajakehrääjät. 

Suorii 5 takasiivillä lähtee hyv in läheltä 

suonta 4. 

1. A. cinerea, Qoeze [flavicornis, Auct.). 

Koivu-villaraajakehrääjä. — Taul. 32, kuv. 3. 

— cf, Q. Etusiivet päältä tummanharmaat, 

pitkin etureunaa vaaleammat sekä päämuodolla 

koristetut selvillä ja hyvin rajoittuneilla, mus

tilla poikkiviivoilla; keskisarekkeessa on selvä, 

keltainen, pyöreä täplä ja epäselvä munuais-

täplä; harmailla takasiivillä vaalea poikkiviiva. 

— 40—45 mm. — Harvinainen; mutta levin

nyt yli koko alueemme. Lentelee huhti—touko

kuussa. 

Var. Finmarchica, Schöyen. Etusiivet päältä 

tummemmat, mustanharmaat; mustien poikkivii

vojen väliset alat peitetyt mustalla, niin että 

viivat (kaksi ja kaksi) sulavat yhteen tai tulevat 

epäselviksi. — Pohjoinen muoto; tavattu Muo-

nionniskalla (Palmen) . 

Toukka (kuv. 3 a), joka elää koivulla, on vih
reänharmaa, päältä tummempi, sirotettu valkoi
silla pisteillä, jo tka nivel. 2 ja 3 ovat järjestyneet 
poikittain, mutta seuraavissa nivelissä siten, että 
ne muodostavat pi tuusviivoja: sitäpaitse on kus
sakin nivelessä 1 musta täplä sivuselkäviivassa 
ja 1 heti huokosten yläpuolel la; huokoset punan
keltaiset; vatsapuoli ja jalat kellanharmaat; pää 
kellanruskea. — K o t e l o on punanruskea; perä-
okasen kärjessä on 2 likekkäin asettunutta har
jasta, joi t ten kärjet ovat ulospäin taipuneita. 

A. ridens, Fabr. (taul. 32, kuv. 4) ei ole 

tavattu meillä; lentelee yleisenä Saksassa. 

X . Heimo Arctii<la\ 
Siilikeln 'aajia. 

Tämä suuri heimo käsittää koko 

joukon muotoja, jotka osittain ovat kes

kenään hyvin erilaisia, mutta kuitenkin 

välimuotojen ja kehitysasteittensa kautta 

niin läheisiä toisilleen, että on vaikeata 

eroittaa niitä erityisiin luonnollisiin hei

moihin. Yhdeltä puolelta näyttävät arc-

tiidit suurta heimolaisuutta angervokiitä-

jien sekä eräitten muitten, ulkomaalaisten 

kiitäjien kanssa, joten ne usein asete

taankin kehrääjien etunenään, mutta toi

selta puolen ovat ne molempien viimeis

ten alaheimojensa kautta niin ylen lä

heisesti sidotut yökköihin, että on joten

sakin vaikeata löytää täysin kehitty

neessä hyönteisessä joitakuita jyrkkiä 

eroavaisuuksia niitten ja yökköjen vä

lillä. — Toukat, joilla on 4—5 paria 

tarttumajaikoja, ovat omituisia etenkin 

senkautta, että kussakin nivelessä on 

määrätty luku karvapeitteisiä käsniä. 

Niveliin 4 — 11 katsoen voi sanoa, että 

käsniä säännöllisesti on 12 kussakin, 4 

selässä (2 etumaista ja sisempää, 2 ta-

kimaista ja ulompaa) ja 4 kummallakin 

kyljellä (1 heti jalan yläpuolella, j a l k a -

käsnä), 1 yläpuolella (ylempi-), 1 ala

puolella (alempi-) ja 1 heti huokosen 

takana (takimainen huokoskäsnä). 

Yksi pari selkäkäsniä sekä jalkakäsnät 

ja takimainen huokoskäsnä saattavat olla 

surkastuneita tai kokonaan puuttua. Kul

lakin käsnällä on yleensä iso joukko 

karvoja, harvoin on yksi ainoa kullakin. 

— Koteloissa on joskus tuskin tai ei 

ensinkään liikkuva takaruumis. 

Katsahdus alaheimoihin. 

P e r h o n e n . 

A. Takasiipien takakylkisuoni lähtee etumaisesta 

keskisuonesta ikäänkiun tämän haarana. (Toi

sinaan on se tyvessä erillään keskisuonesta, 

mutta siinä tapauksessa ovat etusiivet vihe-

riäiset harvoilla tai ilman kirjauksia). Silmät 

kaljuja. Takaraajoissa 4 kannusta. Etusiipien 

selkäsuonella on yksinkertainen tyvi (poikk. 

Sarrothripua). 

a. Etusiipien pohjaväri ei vihreä. 
: : Huulirihmat isoja ja pitkiä, paljon pitemmät 

päätä. Takasäärissä 4 kannusta. Imutorvi 

pitkä, hyvin kehittynyt. Etusiivet ilman 

värttinäsarkaa. 

1. Etusiivet ilman suomuk3'ttyröitä. Pikku

silmiä on 1. Nycteolince. 

2. Etusiipien yläpuolella pitkin etumaista kes

kisuonta 3 pientä, suomuista muodostunutta 

kyttyrää tai kyhmyä * ) . Pikkusilmiä puut

tuu 3. Nolincm. 

** Huulirihmat pieniä, ei tai tuskin päätä pi

pi tempiä. 

1. Etusiivet useimmiten pitkät ja kapeat; 

*) Nämät pienet suomukyhmyt vahingoittu
vat kosketettaessa helposti, jo ten niitä tuskin voi 
silloin huomata. 
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takasiivet pitkät ja hyvin leveät, lepotilassa 

viuhkamaisesti kokoonkäärityt, tavallisesti 

ilman kirjauksia. Takasiipien suonilla 6 ja 

7 pitkä, yhteinen varsi 4. Lithosiince. 

2. Etusiivet useimmiten leveät; takasiivet 

lyhyemmät, pyöristetyt, useimmiten he-

lakkaväriset ja koristetut kirjauksilla. Ta

kasiipien suonet 6 ja 7 ilman tai lyhyellä, 

yhteisellä varrella . . . 5 . Arctiince. 

/?. Etusiivet pohjaväriltään vihreät ilman kirja

uksia tai kapeilla poikkiviivoilla, aina ilman 

värttinäsarkaa 2. Cymbince. 

B. Takasiipien takakylkisuoni lähtee siipityvestä, 

mutta koskettaa sitten etumaista keskisuonta 

tai on yh tyny t sen kanssa poikkisuonen kautta, 

jo ten syntyy sulettu takakylkisarka. Etusiivet 

eivät koskaan yksivärisesti vihreät. Takasiivet 

ruskeat, valkoiset tai harmaat, useimmiten 

yksiväriset ilman muita kirjauksia, kuin ne, 

jotka tavataan useimmilla yököillä, s. t. s. 

tumma keskitäplä ja vaaleampi poikkijuova; 

niitten ripset joskus mustatäpläiset. 

«. Pikkusilmiä puuttuu. Etusiipien selkäsuonella 

yksinkertainen tyvi. Takasiipien takakylki

suoni siipityvessä hyvin erillään etumaisesta 

keskisuonesta, jo ten takakylkisarka tulee 

isoksi ja selväksi, ja sitten kappaleen matkaa 

kulkien lähellä tai aivan etumaisen keski

suonen vieressä, mutta ei koskaan kuitenkaan 

yhteensulanut tämän kanssa, vaan koko mat

kan selvästi erillään kuten erityinen suoni. 

Imutoi vi s u r k a s t u n u t . . . 6. Orgyiince. 

@. Pikkusilmiä on. Etusiipien selkäsuonen tyvi 

kaksinkertainen. Takasiipien takakylkisuoni 

siipityvessä aivan vähäpätöisesti eroitettuna 

keskisuonesta, jo ten takakylkisarka tulee hy

vin pieneksi tai melkein epäselväksi, mutta 

sitten kappaleen matkaa aivan yhteensulanut 

etumaisen keskisuonen kanssa, niin että mo

lemmat yhdessä muodostavat yhden suonen. 

Takasäärissä 4 kannusta. Etusiivissä värttinä-

sarka. Sääret ilman okia. 

* Huulirihmat otsaa lyhyemmät, joskus riip

puvia. Pää sisäänvedetty. Imutorvi useim

miten lyhyt ja pehmeä 7. Dilobina?, 

** Huulirihmat ulottuvat otsaa ulommalle, 

ylöspäiset. Pää ei sisäänvedetty. Imutorvi 

pitkä, sarveisaineinen . 8. Acronyctince. 

T o u k k a . 

A. Kuudes ruumiinnivel ilman jalkoja; vatsajal

koja siis ainoastaan 4 paria. Kussakin nive

lessä 6 suurempaa, karvapeitteistä käsnää (1 

sivuselkäviivassa ja 2 läheUä toisiansa huoko

sen kummallakin puolella) sekä 1 pienempi 

kummallakin kyljellä jalkojen yläpuolella tai 

siinä missä nämät olisivat . . Nolince. 

B. Kuudennessa nivelessä täysin kehittyneitä jal

koja; siis 3 paria rinta- ja 5 paria vatsajalkoja. 

<Y. Buumis vahvasti taaksepäin kapeneva, perä-

Suomen perhoset. 

jalat pitkät ja lepotilassa vinosti taaksepäin 

ojennetut. Karvat harvalukuisia ja yksinäisiä. 

Nycteolince (Rivula), Cymbince. 

/?. Buumis enemmän lieriömäinen; peräjalat sään

nöllistä muotoa. 

* Karvat harvalukuisia ja yksinäisiä. 

1. Karvat kärkeensä päin turvonneita. 

Acronyeta alni. 

2. Karvat tavallista muotoa. 

X Buumiin pohjaväri vihreä. 

a. Karvakäsnät mustia . . . Diloba. 

b. Karvakäsnät ei koskaan mustia, joskus 

epäselviä . . . . Nycteolince, Craniophora. 

X X Buumiin pohjaväri e i vihreä. 

a. Karvat ruumiin korkeutta pitemmät. 

Arctiince. 

b. Karvat ruumiin korkeutta lyhyeämmät. 

Acronyctince. 

** Karvat lukuisia. 

1. Kummankin tai jommankumman niv. 9 ja 

10 selkäpuolella helakkavärinen (punainen), 

liikkuva rakko (ihorauhanen), joka sisään

vedettynä muodostaa maljamaisen syven

nyksen. Nämät rakot ovat toisinaan kar

vojen peitossa, mutta silloin on selässä 

tiheitä, poikkipäisiä karvatupsuja. 

Orgyiince. 

2. Selkä ilman liikkuvia ihorauhasia ja useim

miten ilman poikkipäisiä karvatupsuja. 

X Kaikki karvat kokoutuneet korkeille käs-

nille. Nivelissä 4—11, selkäpuolella useim

miten 4 käsnää, joista 2 etumaisinta on 

lähempänä selkäviivaa. 

a, 6—9 nivelen selkäpuolella (2 tai) 4 ja 

kummallakin kyljellä 3 selvää käsnää. 

Neljännestä kylkikäsnästä, joka olisi heti 

huokosen takana, on joskus jälki, mutta 

se on silloin paljon pienempi muita. 

•{• Elävät jäkälistä. Karvat useimmiten 

lyhyet , tavallisesti ei ruumiin läpileik

kausta pitemmät Lithosiince. 

j j Elävät korkeammista kasveista. Kar

vat ainakin osaksi ruumiin läpileik

kausta pitemmät. 

Dilobince ja Acronyctince. 

b. 6 - 9 nivelessä 4 selkäkäsnää ja 4 mel

kein samankokoista kylkikäsnää, joista 

1 on heti jalan yläpuolella ja huokosen 

alapuolella 1 ja yläpuolella 1 ja takana 1. 

Arctiince. 

X X Karvat siroitetut yl i koko ruumiin; käs

niä ei ensinkään tai epäselviä. 

Acronyctince. 

K o t e l o . 

A. Karvainen Orgyiince. 

B. Kalju tai varustettu ainoastaan hyvin hienoilla 

harjaksilla. 
ix. Sulettu tiheän, veneen muotoisen silkkikopan 

U 
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sisään. Takaruumiin viimeinen nivel tylpästi 

pyöristetty ilman peräokaa sekä harjaksia. 

Nycteolince, Cymbince, Nolince-
/?. Silkkikoppa ei veneen muotoinen, tavallisesti 

harva ja pehmeä, 

* Viimeinen takaruumiin nivel lyhyt , tylpästi 

pyöristetty ilman peräokaa ja harjaksia. 

Lithosiince. 
** Viimeisessä takaruumiin nivelessä peräoka 

tai anakin pieniä harjaksia tai okasia. 

1. Pohjaväri vihreä Rivula, 
2. Pohjaväri ei vihreä, 

Arctiince, Dilobince. Acronyctince. 

1. Alaheimo Nycteolinae. 

Pikkukehrääjiä. 

Tänne kuuluvat perhoset ovat hyv in 

pieniä ja muistuttavat paljon muutamia 

pikkuperhosia. Näistä eroavat ne kuiten

kin sen kautta, että takasiivissä on aino

astaan 2 selkäsuonta. Tuntosarvet o*:lla 

karvaiset, $:lla kaljut. Etusiiviltä puuttuu 

värttinäsarka. Takasiipien suoni 5 lähtee 

lähempää suonta 4, jokseenkin poikkisuo

nen ensimäisen kolmasosan lopusta. — 

Toukat 16-jaikaiset, koteloituvat kiinteän 

veneen muotoisen kotelokopan sisässä. Per

hoset lentelevät öisin. 

A. Etusiipien etureuna siipityvestä alkaen lähelle 

kärkeä melkein aivan suora; niitten suonilla 

7 ja 8 yhteinen varsi 1. Rivula. 
B. Etusiipien etureuna tyvessä vahvasti uloskaar-

tunut, sitten suora; suonet 7 ja 8 erillään. 

2. Sarrothripus. 

1. fiivula, Guen. 

Fiihmakehrääj ät. 

Etusiivet leveät; takasiivet jokseenkin 
lyhyet , ilman kirjauksia. cf:n tuntosarvet 
hienosti karvaiset. — Toukka hieno- ja ly
hytkarvainen. Siivet lepotilassa kattomai-
sessa asennossa. 

1. R. sericealis, Scop. Rihmakehrääjä. 

— (Hfm. Sch. taul. 55, kuv. 22). Vieressä 

. oleva kuv. 11. — cf, 

^P^v*^^^p Etusiivet vaalean inultakel-

^ f e ^ ^ ^ f e ^ ^ täiset, koristetut pyöriste-

v tyllä, tummanruskealla kes-

Kuv. 11. Sivula kitäplällä ja hienolla, rus-

sericeaus, Scop. k e a l l a p ojkkijuovalla keski

täplän ulkopuolella; ulkoreunaan päin ruoste

ruskeat. Takasiivet vaaleasti harmaankeltaiset, 

ulkoreuna tummempi. — 20—22. mm. — Jok

seenkin harvinainen; Itä-Suomessa, tavattu myös 

Kuopiossa. Lentelee heinä—elokuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 38, kuv. 21), joka elää 
usealla heinälajilla ja talvehtii pienenä, on vih
reä, päältä tummempi tummanharmaalla selkä
viivalla ja vaikeahkoilla sivuselkäviivoilla; käsnät 
selviä, kiiltävän vihreitä, kärjeltään tummempia 
ja varustetut pitkällä harjaksella; pää himmeän-
ruskea. — Kote lo kiinnitetään heinälehden ko
ko ontaivutettuun kärkeen ja ympäröidään muuta
milla silkkilangoilla. Se on noin 10 mm. pituinen, 
väriltään vihreä; takaruumiin kärki varustettu 
muutamilla hienoilla hakaharjaksilla. 

2. Sarrothripus, Curt. 

Jalkalaahustaj at. 

1. S. Revayanus, Scop. Jalkalaahustaja. 

— (Hfm. Sch. taul. 20, kuv. 19). — Otsassa 

on heti tuntosarvien alapuolella litteä, eteenpäin 

törröttävä karvatupsu; takaselässä iso, ensimäi

sessä takaruumiin nivelessä pieni karvatupsu. 

Takasiivet harmaat—ruskeanharmaat, ulkoreu

naan päin tummemmat. Etusiivet väriltään ja 

kirjauksiltaan niin vaihtelevaisia, ettei voi antaa 

minkäänlaista kaikille muunnoksille yhteistä tun

tomerkkiä. — 22—27 mm. — Jokseenkin har

vinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa. Lentelee 

heinä—syyskuussa; talvehtii perhosena. 

Kuv. 12. 5. Revayanus, var. diluianus. 

K u v . 13. S. Revayanus, var. degeneranus. 

Var. dilutanus, Hiibn. — Yllä oleva kuv. 

12. — Keskijuova ruskea, paljon tummempi 

kuin välisareke ja koristettu muutamalla mus

talla viirulla, jotka lähtevät sisemmän poikki

viivan ulkoreunasta. — Harvinainen: tavattu 

Karjalassa. 

Var. degeneranus, Hiibn. — Kuv. 13. — 

Harmaa; tyvi ja keskijuova ainakin etureunassa 

harmahtavia; sisempi välisareke melkein aivan, 

ulommainen välisareke ja reunasareke osittain 

peittyneet vihertävillä täplillä, myös poikkiviivat 

peitetyt vaaleanvihreällä. — Harvinainen; ta

vattu Kivennavalla Karjalan kannaksella (Ehn-

berg) . 
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Toukka (Hfm. B. taul. 10, kuv. 13), joka elää 
tammella [tai raidalla (Salix caprea) var. degenera
nus] yhteenkudottujen lehtien välissä, on vihreä 
harvaan asettuneilla, yksinäisillä, hyvin hienoilla, 
mutta pitkillä, vaaleilla karvoilla, jo tka eivät seiso 
käsnillä; kylkiviiva katkonainen, kellertävä; nivel
vaot keltaisia. — K o t e l o on vihreä; selkäviiva 
punanruskea; lepää veneen muotoisessa, valkeassa 
silkki kopassa. 

2. Alaheimo C y m b i n s e . 

Y enhokehr ääj iä, 

Huulirihmat tuskin päätä pitemmät. 

Imutorvi pitkä. Takasäärissä 4 kannusta. 

Silmät kaljuja. Etusiivet ilman värttinä

sarkaa. Etusiipien selkäsuonella yksinker

tainen tyvi . — Yenhomaisen silkkikopan 

etupäässä on pystysuora rako, j onka läpi 

perhonen ryömii ulos. 

P e r h o n e n . 
A. Etusiivet ilman vaaleita poikkiviivoja. Suoni 

5 puuttuu takasiivillä 1. Earias. 
B. Etusiivillä ainakin 2 yhdensuuntaista, vaaleata 

poikkiviivaa. Suoni 5 takasiivillä hyvin kehit

tynyt . Etusiipien etureuna melkein tyvestä 

alkaen kärkeen asti suora . . . 2 . Hylophila. 

T o u k k a . 
A. Pohjaväri harmahtava, Nivelien 2, 3, 5 ja 11 

selkäpuolella pari pientä, nappulamaista, liha

kasta, karvapeitteistä haaraketta . Earias. 

B. Pohjaväri vihreä. Selkä ilman haarakkeita tai 

käsniä Hylophila. 

1. Earias, Hiibn. 

Rantakehrääj ät. 

1. E. clorana, L. Vihreä rantakehrääjä. 

— (Hfm. Sch. taul. 20, kuv. 21). — Etusiivet 

vihreät ilman kirjauksia, pitkin etureunaa vai

keahkoja; takasiivet, pää ja takaruumis valkoi

set. —- 22—24 mm.—Jokseenkin harvinainen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa. Lentelee toukokuussa. 

cf. Tuntosarvet alapuolelta hienokarvaiset. 

$. Tuntosarvet kaljut. 
Toukka (Hfm. B. taul. 10, kuv. 14) elää paju

lajeilla varsinkin lammikoiden ja lätäköiden par
tailla, on väriltään vihreänharmaa tai ruskean
harmaa; pitkin selkää kulkee leveä, vaikeahko 
juova, joka nivelessä 4 on täplämäisesti laajentu
nut; pää vaaleanruskeahkolla kaulanauhalla. — 
Kote lo , joka lepää valkoisessa tai ruskeahkossa 
kotelokopassa, on ruskeahko, selkäpuolelta tum
mempi; viimeistä edellisen takaruumiinnivelen 
takareunan kummallakin kyljellä 2 pientä okaa. 

2. Hylophila, Hiibn. 

y enhokehrääj ät. 

Koiraksen tuntosarvissa 2 lyhyttä har
jasta kussakin nivelessä; naaraksen kaljuja. 

Takaruumiin tyven alapuolella syvennys , 
j onka takalonkat peittävät. Reidet alta 
villaisia. — Kote lo talvehtii. — 1 suku
polvi . — Perhonen vo i lentäessään saada 
aikaan piipittävän äänen. 

1. H. prasinana, L. Yleinen venhokeh-

rääjä. — Taul. 42, kuv. 9. — Vihreillä etu

siivillä 4 valkoista, tummanvihreällä reunustet

tua ja hieman hopeakiiltoista poikkiviivaa, joista 

ulommaisin jatkuu itse siipikärkeen. — 30—36 

mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa. Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf (kuv. 9 d). Etusiipien takareuna ja etu

reuna kapeasti punankeltaiset, ripset kärjeltään 

punaisia. Takasiivet vihertävän keltaiset, silkki-

kiiltoiset. Takaruumis kellanvihreä. 

QL. Etusiipien reunat kellahtavan valkoiset; 

takasiivet valkoiset. Takaruumis vaaleanvihreä. 
Toukka (kuv. 9 a), joka elää tammella, koi

vulla tai lepällä, on vihreä keltaisella kylkiviivalla 
ja kellanvalkoisilla pisteillä. Ison pään voi hie
man vetää ensimäisen nivelen sisään, jonka reuna 
on paisunut, toisinaan punainen; huokoset valkoi
sia. — Kote lo (kuv. 9 c) on kellertävä, päältä pu
nansinisen ruskea, pei tet ty hienolla, sinisellä här
mällä; lepää valkean—keltaisen—ruskeahkon ko-
telokopan (kuv. 9 b) sisässä. 

Chloephora hicolorana, Fuessly. (taul. 42, 

kuv. 10) on yleinen Saksassa, mutta ei tavattu 

meillä. 

3. Alaheimo Nolinse. 

Allaskehr 

Tämä pieni alaheimo eroaa hyv in sel

västi kaikista muista suurperhosista sii

piensä suomukyhmyjen ja toukkiensa ra

kenteen kautta. —• Naaraksen tuntosarvet 

yksinkertaiset, harjasmaiset. Etusiiviltä 

puuttuu melkein kokonaan se poikkivi iva 

( tyvivi iva; 1 kuv. 20), j o k a eroittaisi tyvi-

sarekkeen sisimmästä keskisarekkeesta. 

Takasiipien suoni 5 lähtee suonien 4 ja 6 

keskivälistä. — Puolipaller öisillä munilla 

harjuja. — Toukalla on kunkin nivelen 

4:ssä ylemmässä käsnässä ainoastaan kan

keita harjaksia, mutta alimmaisessa molem

min puolin on sitäpaitse m y ö s pitkiä, siir-

rottavia karvoja. — Perhoset pitävät lepo

tilassa siipensä litteän kattomaisesti. — 

Ainoastaan 1 suku. 
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1. Nola, Leach. 

Allaskehrääjät. 

P e r h o n e n . 

A. Kaulus enemmän tai vähemmän sekä keski

selän etureuna ruskeahkoja. Etusiipien ulom

mainen poikkiviiva muodostaa suonien 3 ja 7 

välissä hyvin vahvasti ulospäin kaarevan kaa

ren ja taipuu sitten vähitellen sisäänpäin etu

reunaa kohti. Ulommainen keskisareke harmaa 

tai ruskeahko 1. N. confusalis. 

B. Kaulus ja keskiselkä yksivärisesti valkoiset. 

Etusiipien ulommainen poikkiviiva on suonien 

3 ja 7 välissä ainoastaan hiukkasen kaareva. 

Ulommainen keskisareke tavallisesti valkoinen. 

a. Ulommainen poikkiviiva tuskin hampainen, 

suonen 7 kohdalla taipunut teräväksi kul

maksi etureunaa kohti . . . 2. JV. centonalis. 

|3. Ulommmainen poikkiviiva terävästi hampai

nen tai mustapisteinen, taipunut kaareksi suo

nen 7 ja etureunan välissä 3. JV. arctica. 

T o u k k a . 

A. Selkäviiva vaalea, ruumis ja käsnät tummia. 

JV. centonalis. 

B. Selkäviiva tummanruskea . . . . JV. confusalis. 

1. N. confusalis, Herr. Sch. Ruskea-

kyhmyinen allaskehrääjä. — Alla oleva kuv. 14. 

Kuv. 14. JV. confusalisen etusiipi. 

(Hfm. Sch. taul. 20, kuv. 29). — Etusiivet val

keanharmaat; poikkiviivat mustia, kyttyrät sisä

puoleltaan ruskeat, ulkopuoleltaan valkoiset; si

sempi poikkiviiva (2) on vahvasti ja epätasaisesti 

kaareva tai muodostaa toisen kyhmyn sisäpuo

lella kulman ulospäin; keskisarekkeen varjovii-

va (3) muodostaa kolmannen kyhmyn edessä tum

man täplän ja on sitä paitse enemmän tai vähem

män selvä; ulommainen poikkiviiva (4) on keski

osassa hyvin vahvasti ulospäin kaartunut ja 

enemmän tai vähemmän selvästi hampainen. 

Tummanharmailla takasiivillä enemmän tai vä

hemmän selvä keskitäplä. — 18—20 mm. — 

Hyvin harvinainen; tavattu ainoastaan kerran 

alueellamme, nim. Karjalohjalla (Aug. Hoff

man). Lentelee touko—kesäkuussa. 

ö". Tuntosarvet ilman kampahampaita, mutta 

varustetut alapuoleltaan hienoilla karvakimpuilla. 

Toukka, joka elää heinäkuussa tammella ja 
lehmuksella, on vaaleasti tiilipunainen—ruskean
punainen; selkäviiva tummanruskea; käsnät ruu
miin väriset; pää ruskea. — K o t e l o on ruskea; 
takaruumiissa on hienoja, siirrottavia harjaksia; 
talvehtii. 

2. N. centonalis, Hiibn. Valkeakyhmyi-

nen allaskehrääjä. — Allaoleva kuv. 15. (Hfm. 

Kuv. 15. N. centonalison K u v . 16. JV. arctican 

etusiipi. etusiipi. 

Sch. taul. 20, kuv. 33). — Etusiipien pohja

väri lumivalkea, mutta usein enemmän tai vä

hemmän muutamissa kohdin peittynyt ruskealla 

tai mustanruskealla; poikkiviivat mustia; sisempi 

poikkiviiva (2) hieman epäsäännöllisesti kaartu

nut, tavallisesti muodostaen kulman toisen kyh

myn sisäpuolella; ulommainen osa keskisarek-

keesta (c), varjoviivan (3) ja ulommaisen poikki

viivan (4) välissä useimmiten kellanruskea—tum

manruskea, tummempi muuta siipeä; ulompi 

poikkiviiva (4) takareunan ja suonen 7 välissä 

melkein suora, suonen 7 kohdalla muodostaen 

jyrkän kulman; ulompi keskisareke (d) useim

miten valkoinen. — 18—19 mm. — Jokseenkin 

harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa. Lente

lee heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet kuten edelliselläkin lajilla. 

Toukka (Hfm. R. 10, kuv. 19) on tummasti 
punertavan ruskea tai ruskeanharmaa; selkäviiva 
keltainen: käsnät mustakarvaisia; elää apila-
lajeilla; talvehtii melkein täyskasvaneena. — Mu
nat ovat puolipalleroiset päältä litistyneet, vah-
vaharjuiset, verkkosuoniset, väriltään vaaleankel
taiset, selän keskusta tummempi. 

3. N. arctica, Schöyen (karelica, Tengstr.). 
Karjalan allaskehrääjä. — Ylläoleva kuv. 16. 

— Etusiivet päältä valkoiset; poikkiviivat rus

keankeltaiset; kyhmyt lumivalkoiset; sisempi 

poikkiviiva (2) heikosti kaareva, hieman kulmi

kas; varjoviiva (3) ja sen ulkopuolella oleva osa 

keskisarekkeesta (c) enemmän tai vähemmän 

ruskeankeltaiset, enimmin kolmannen kyhmyn 

ympärillä; ulompi poikkiviiva (4) mustapilkkui

nen, takareunan ja suonen 7 välissä tuskin kaar

tunut, sitten kulkien kaaressa etureunaan; 

ulompi keskisareke (d) valkoinen; aaltoviiva (5) 

jokseenkin leveä, ruskeankeltainen; reunasareke 
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(e) keltatäpläinen ripsien tyvessä. Takasiivet 

mustanharmaat, päältä ilman keskitäplää. Kau

lus ja keskiselkä yksivärisesti valkoiset. Ripset 

ruskeankeltaiset valkoisilla täplillä. — 21—22 

mm. — Harvinainen; tavattu ainoastaan Käki

salmen luona ja Ven. Karjalassa sekä etelä-

Varangissa. 

cf. Tuntosarvien alapuolella karvakimppuja. 

Varjoviivan ja ulommaisen poikkiviivan välinen 

ala kapeampi, enemmän yksivärisesti kellertävä; 

keskitäplä pyöristetty. 

$. Tuntosarvet kaljuja. Varjoviivan ja ulom

maisen poikkiviivan välinen ala leveämpi ja ko

ristettu pitkittäin kulkevilla, valkoisilla täplillä; 

keskitäplä soikea. 

Var. obsoleta, E. Reut. Etusiivet melkein 

yksivärisesti lumivalkoiset. — Hyvin harvinai

nen; tavattu Sammatissa Härkäsuolla yksi ainoa 

kappale (E. Reut.) . 

Kehitysasteet tuntemattomia. 

4. Alaheimo Lithosiinse. 

Jäkäläkehr 

Vaikka tänne kuuluvat muodo t ulko

muotonsa puolesta yleensä helposti eroite-

taan seuraavasta heimosta, l ö y t y y kuiten

kin sukuja, jo tka ovat niin näitten kum-

paistenkin välimuotoja, että on vaikeata 

määritellä mitään jyrkkää r 8>J cl cl. Tavalli

sesti sanotaan, että Lithosiideiltä puuttuu 

pikkusilmiä, mutta se ei koske niitä kaik

kia ja sitäpaitse ovat ne vaikeat nähdä. 

Tuntosarvet eivät koskaan ole kampamai

sia, mutta sensijaan varustetut 2 harjak

sella kussakin nivelessä. — Toukat , jo tka 

elävät jäkälistä tai kuivana aikana nuorista 

lehdistä ja useimmiten talvehtivat, ovat 

omituisia siinä suhteessa, että kylkikäsniä 

on kussakin nivelessä ainoastaan (2—)3 , 

sillä se, j onka pitäisi olla huokosen takana, 

puuttuu tai on aivan Vähänen; samaten 

etumaiset selkäkäsnät nivelissä 4—11 nä

kyvät olevan taipuvaisia pienenemään tai 

häviämään. •— Kote lo t ovat lyhyet , tylpät; 

niitten vi imeinen takaruumiin nivel on 

pyöristetty, aivan sileä; takaruumis liikku

maton. 

P e r h o n e n . 

A. Etusiivissä on suoni 5; niitten suonet 3 ja 4 

eivät lähde yhteisellä varrella. 

a. Suoni 5 l ö y t y y takasiivissä ja on eroitettu 

suonesta 4. Tuntosarvien ensimäinen nivel 

paksumpi kuin seuraava. Etusiiviltä puuttuu 

värttinäsarka. 

* Siivet puolittain läpinäkyväiset, hyvin ohuet. 

Imutorvi hieno, rintaa lyhyempi . 1. Nudaria, 

Siivet läpinäkymättömät, tiheäsuomuiset. 

Imutorvi paksu, rintaa pitempi. 

2. Miltochrista. 

/?. Suoni 5 puuttuu takasiivissä tai on yh tyny t 

suonen 4 kanssa yhteiseen varteen. 

* Etusiivet jokseenkin leveät ; niitten taka

reuna ei kaksi kertaa ulkoreunaa pi tempi; 

värttinäsarka puuttuu. Takasiipien etunurkka 

lyhyt ja pyöristet ty 3. Setinä. 

** Etusiivet pitkät ja kapeat; niitten takareuna 

enemmän kuin kaksi kertaa ulkoreunaa 

pitempi; värttinäsarka löy tyy . Takasiipien 

etunurkka pitkäveteinen ja suippo. 

5. Atolmis. 

B. Etusiivistä puuttuu suoni 5; niitten suonilla 

3 ja 4 on yhteinen tyvi. Etusiivet hyvin pit

kät ja kapeat; niitten takareuna lähes 3 kertaa 

ulkoreunaa pitempi 4. Lithosia. 

T o u k k a . 

A. Kussakin nivelessä ainoastaan 2 selkäkäsnää, 

alimmainen kylkikäsnä usein pieni tai surkas

tunut, jo ten ainoastaan 6 käsnää on kussakin 

nivelessä. Yks i osa karvoista sulkamaisia, s. 

t. s. varustetut pitkillä, hienoilla, kiehkuraan 

asettuneilla haaroilla. 

Nudaria, Miltochrista, Setinä. 

B. Kussakin nivelessä 4 selkäkäsnää, etumaiset 

nivelissä 4—11 kuitenkin usein pienempiä ja 

tuskin karvaisia. Karvat yksinkertaisia tai 

melkein yksinkertaisia . . . Lithosia, Atolmis. 

1. Nudaria, Haiv. 

Ohutsiipiset. 

Toukat talvehtivat. •— Perhoset ovat 
liikkeellä ainoastaan öisin ja lepäävät päi
visin puitten rungoilla ja muureilla; niillä 
on hoikka ruumis ja ohuet, ei laskoiset 
siivet. Koiraksen perälämssät ovat hyv in 
pitkät. — 1 sukupolvi . 

1. N. senex, Hiibn. Harmaankeltainen 

ohutsiipi. — (Hfm. Sch. taul. 20, kuv. 37). — 

cf, Tuntosarvien ensimäinen nivel ilman 

karvatupsua. Etusiivet vuotakeltaiset; keski

täplä, pisteistä muodostuneet epäselvät poikki

viivat sekä ripsitäplät ruskeita. Takasiivet vaa

leammat, ainoastaan keskitäplä ruskea. — 17 

—19 mm. — Jokseenkin harvinainen; levinnyt 

yli suurimman osan aluettamme aina Ouluun 

asti. Lentelee heinäkuussa. 
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$. Takaruumis vahvasti karvainen. Karvat 

käytetään munien peitteeksi. 
Toukka (Hfm. R. taul. 10, kuv. 21) tummasti 

punanharmaa, ruskeakarvainen, karvat ovat niin 
lähekkäisiä, että ne kokonaan peittävät nahan, ja 
ovat osittain yksinkertaisia, osittain sulkamaisia; 
pää mustanruskea. — K o t e l o tummanruskea; le
pää tiheäkarvaisessa kotelokopassa. — Munat pal
leroisia, kellertäviä, hyvin ohutkuorisia ja hienosti 
verkkoharjuisia. 

2. N. mundana, L. Harmaa ohutsiipi. 

— Taul. 22, kuv. 1. — Tuntosarvien ensimäi

sessä nivelessä karvatupsu, joka lepotilassa peit

tää silmän. Etusiivet läpinäkyväiset, kellahtavan 

harmaat ruskealla keskitäplällä ja hienoilla, rus

keilla poikkiviivoilla; ripset yksivärisiä, Taka

siivet yksiväriset ilman kirjauksia. —- 20—-24 

mm. — Harvinainen; alueen etelä osissa, poh

joisin löytöpaikka Kuopio (63 °). Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 
Toukka (Hfm. E. taul. 10, kuv. 22) lyhvt , hie

man litistynyt, päältä keltainen, alta ja kyljiltä har
maanruskea; selkäviiva, karvat ja käsnät harmaan
ruskeat; nivelen 7 selkäpuolella mustanko täplä: 
pää kiiltävän musta. Karvat ovat paljon harvem
massa kuin edellisen lajin toukalla. — K o t e l o 
vaaleankeltainen, tummatäpläinen; lepää hyvin 
harvassa, suurimmaksi osaksi toukan karvoista 
tehdyssä kotelokopassa. 

2. Miltochrista, Hiibn. 

(Cal l igenia , Dup.) 

Ruususiipiset. 

Siivet lepotilassa kattomaisesti. — 1 
sukupolvi . 

1. 31. miniata, Förster. Ruususiipinen. 

— Taul. 22, kuv. 2. — Etusiivet multakeltai

set, pitkin etureunaa ja ulkoreunaa mönjäpunai-

set; sisempi poikkijuova puuttuu tai on epä

selvä; ulompi on musta, hyvin vahvasti kulmi

kas; aaltoviivan korvaa rivi pisteitä. Takasiivillä 

heikko, ruusunpunainen vivahdus. — 25—27 

mm. — Harvinainen; tavattu Ahvenkoskella 

Pyhtään pitäj (S a e la n) ja Suursaarella (E. 

Ny lande r ) sekä Viipurissa (A. L i p p o n e n ) . 

Lentelee heinä—elokuussa. 

Toukka (kuv. 2 a) on tasapaksu, mustanharmaa, 
tiheästi pitkäkarvainen; karvat nivelissä 1 ja 12 
yksinkertaisia, nmtta muissa osaksi sulkamaisia, 
väriltään mustanharmaat; pää ruskeahko tai musta. 
— K o t e l o on punanruskea; lepää tiheässä, kar
vaisessa kotelokopassa (kuv. 2 b) , joka eksyttä-
västi näyttää kokoonkääriytyneeltä toukalta. — 
Munat ovat soikeita, keltaisia, asettuneet päälleen. 

3. Setinä, Schrank. 

Koikehrääjät. 

Huulirihmat lyhyet ja kapeat. Perho

set lentelevät tavallisesti öisin, toisinaan 

m y ö s päivällä. Naaraksella on pienemmät 
siivet kuin koiraksella. — Toukat talveh
tivat nuorina. — 1 sukupolvi . 
A. Etusiivet läpinäkymättömät, valkoiset; niitten 

etureuna hieman kaartunut. Takarinta ilman 

kaljuja rakkuloita. Ruumis päältä kellan val

koinen. — Alasuku Gybosia, Hiibn. 

1. S. mesomella. 

B. Etusiivet hieman läpinäkyväiset, pohjaväri kel

tainen, etureuna melkein suora. Takarinnan 

kummallakin puolella on takalonkkien alla 

kalju, kiiltävä, rakkomainen kuhmu, jo t a ar

vellaan jonkinlaiseksi äämelimeksi. Ruumis ja 

jalat mustia; kaulus ja siipikansi useimmiten, 

takaruumiin kärki aina punankeltainen. Siivet 

ilman tummaa varjoa 2. S. irrorella. 

1. S. mesomella, L. Valkoinen koikeh-

rääjä. — Taul. 22, kuv. 6. — cf, 9- Etusiivet 

valkoiset, varustetut keltaisella ulkoreunalla ja 

2 mustalla täplällä, toinen etu-, toinen taka

reunassa; takasiivet päältä harmaat, sisäreuna 

valkoinen. Ripset keltaiset. — 29 - 3 4 mm. 

— Yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, ainakin 

63 0 asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 11, kuv. 3) musta, sa-
mettikiiltoinen, tiheäkarvainen; karvat ovat, paitse 
ensimäisessä nivelessä, suureksi osaksi sulkamai
sia; vatsapuoli vaaleampi, ruskeanharmaa; pää 
kiiltävän kellanruskea. — Kote lo vaaleanruskea, 
lyhyt. 

2. S. irrorella, L. Iso koikehrääjä. — 

22, kuv. 3. — Etusiivet päältä siipityveen asti 

multakeltaiset, keskustassaan heikosti harmah

tavia 3 poikkirivilla mustia pisteitä, alta kes

kustassaan mustanharmaat. Takasiivillä 1—3 

pientä, mustaa pistettä lähellä ulkoreunaa. — 

25(£) — 35(ry). — Jokseenkin yleinen yli koko 

alueen. Lentäessään päästää eläin omituisen, 

surisevan äänen. Lentelee kesä—elokuussa. 

Var. Andereggi, Herr. Sch. Etusiipien 

keskisuonet ja suonet 1—4 sisäosassaan mus

tia, 2 sisempää pisteriviä puuttuu. — Harvinai

nen; tavattu Venäjän Karjalassa. 

Var. Freyeri, Wallengr. Pienempi ja vaa

leampi, etusiivissä vähemmän pisteitä, takasiivet 

ilman pisteitä. — Harvinainen; tavattu Tiu-

tiassa Venäjän Karjalassa (Coll. Tm.) ja Sodan

kylässä (Euren , Sundman). 

Toukka (Hfm. R. taul. 11, kuv. 1) on selkä
puolelta mustanruskea leveällä, kussakin nivelessä 
täpläisesti laajentuneella, keltaisella selkäviivalla; 
sivuselkäviivat ja kylkiviivat keltaisia; käsnät ja 
karvat mus tahkoja .—Kote lo mustanko; perälevy 
pyöristet ty; lepää ohuessa silkkikopassa. 

S. aurita, Esp. (taul. 22, kuv. 4) sekä sen 

muunnos ramosa, Fabr. (taul. 22, kuv. 5) ovat 
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Alppiperhosia; sitä kannattanee siis ehken etsiä 

meikäläisiltäkin tuntureilta. Se eroaa helposti 

8. irrorellasta ja sen vastaavasta var. Ande-
reggista, siinä, että etusiivet avat alta puhtaasti 

keltaiset, joten niiltä puuttuu se musta karva

peite, joka tavataan irrorella\\a. 

4. Lithosia, Fabr. 

Jäkäläkehrääj ät. 

Takasiivet kaksi kertaa etusiipiä leve
ämmät ja varustetut pitkäveteisellä kär
jellä. Siivet lepotilassa melkein kiedottuna 
takaruumiin ympäri. — Toukilla on 4 selkä
käsnää, näistä on nivelissä 2 ja 3 takimai-
set, nivelissä 4—11 etumaiset lähempänä 
selkäviivaa; talvehtivat. — Kote lo t tylp
piä, liikkumattomia: takaruumiissa on vielä 
jälellä toukkanahka. — Munat palleroisia, 
alta hieman litistyneitä melkein erottamat
tomilla, pienillä syvennyksil lä kuoressa. 
A. Takasiivet päältä yksiväriset, vaaleankeltaiset. 

«. Etusiivet päältä lyijyharmaat kapealla, kel

taisella tai punankeltaisella etureunalla. Ta

kasiivet alta pitkin etureunaa enemmän tai 

vähemmän tummavarjoiset. 

* Keltainen etureuna kapenee ulospäin kär

jeksi eikä ulotu siipikärkeen asti. Kaulus 

keltainen, keskustan takana harmaa täplä. 

2. L. lurideola. 
Keltainen etureuna tasasoukka siipikärkeen 

asti. Kaulus yksivärinen, keltainen tai pu

nankeltainen 3. L. complana. 
(S. Etusiivet päältä yksiväriset, keltaiset tai kel-

lanvalkoiset. Takasiivet alta yksiväriset, vaa

leankeltaiset. Etusiipien etureuna melkein 

kärkeensä asti suora. Keskiruumis harmaa, 

ainoastaan kaulus ja siipikannet keltaisia. 

5. L. cereola. 
E. Takasiivet päältä, ainakin pitkin ulkoreunaa 

tai etureunaa, harmaat—mustahkot. 

a. Takasiivet ei tummemmat pitkin etureunaa, 

ainakin pitkin ulkoreunaa harmaat. 

1. L. yriscola. 

|?. Takasiivet molemmin puolin pitkin etureunaa 

enemmän tai vähemmän leveästi mustahkot, 

takaosassaan enimmäkseen keltaiset. 

4. L. lutarella. 

1. L. griseola, Hiibn. Tuhkaharmaa jä-

käläkehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 20, kuv. 47). 

— cf, Lyijyharmaa; ainoastaan pää, kau

lus ja eräs hyvin kapea viiru etusiipien etureu

nassa, joka ei uletu etumaiseen keskisuoneen, 

keltaisia. Takasiivet yksivärisesti harmaat, etu

siipiä vaaleammat. — 28—32 mm. — Hyvin 

harvinainen; tavattu Lohjalla (Nordman) . Len

telee kesä—heinäkuussa kosteilla paikoilla. 

Toukka (Hfm. E. taul. 11, kuv. 5) on pohja
väriltään mustahko; selkäviiva tummempi ; sivu-
selkäviivat punankeltaiset, nivelissä 1, 2 ja 12 
enemmän tai vähemmän yhtäjaksoisia, nivelissä 
4—11 mustien käsnien katkomia ja toisinaan epä
selviä; pää kiiltävän musta; elää haavalla kasva
villa jäkälillä. — K o t e l o punanruskea; lepää sam
malista ja jäkälistä valmistetussa kotelokopassa, 

2. L. lurideola, Zink. Lyijyharmaa jä-

käläkehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 21, kuv. 2) . 

— cf, Etusiipien etui-euna heikosti, mutta 

selvästi kaareva. — 30—34 mm. — Jokseenkin 

yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, ainakin 63 0 

asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. E. taul. 11, kuv, 7) on tumman 
siniharmaa; pää, käsnät, karvat, selkäviiva ja sivu-
selkäviivat mustia; neljännestä yhteentoista nive-
leesen kulkee punankeltainen sivuviiva, joka sul
kee sisäänsä mustat huokoset ; karvat ja käsnät 
tässä viivassa punankeltaiset; vatsa ja vatsajalat 
harmaat; pää ja rintajalat mustat; elää kivien ja 
vanhojen runkojen päällä kasvavilla jäkälillä. — 
Kote lo punanruskea. 

3. L. complana, L. Tummanharmaa jä-

käläkehrääjä. — Taul. 22, kuv. 9. — Etusii

pien etureuna melkein kärkeen asti aivan suora. 

— 30—35 mm. — Harvinainen; tavattu Ge-

tassa Ahvenanmaalla (J. E. Monte l l ) ja Kaks-

kerrassa (E. J. B.). Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Etusiipien alapuolella on etureunan 

keskiosassa keltaisilla, pystyillä suomuilla pei

tetty palle. 

Toukka (Hfm. E. taul. 11, kuv. 8) on mus
tanharmaa, kirjailtu hienoilla, vaaleanharmailla 
vi ivoil la; pää, selkäviiva, käsnät ja lyhyemmät 
karvat mustia; sivuselkäviivan muodostaa kussa
kin nivelessä oleva suurempi, etumaisempi pyö
ristetty tai soikea, punankeltainen ja taempi, pie
nempi, valkoinen täplä, jo i t ten välissä ulompi 
selkäkäsnä on ; k3Tlkiviiva kapea, punankeltainen, 
laissakin nivelessä muodostunut 2 pienestä vii
rusta, jo tka keskimäkien kylkikäsnä eroittaa toi
sistaan; elää puujäkälistä tai maa- ja kivijäkälistä 
(Parmelia, Sticta). — K o t e l o punanruskea; ty lppä ; 
perälevy puikea; lepää harvassa, ruskeanharmaassa 
kotelokopassa. 

4. L. lutarella, L. Multakeltainen jäkälä-

kehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 21, kuv. 6). — 

Etusiivet kapeat melkein suoralla etureunalla, 

heleänkeltaiset; otsa mustanharmaa; päälaki, 

kaulus ja siipikannet keltaisia; takaruumis mus

tahko; takasiipien etupuolisko mustahko, taka-

puolisko keltainen. — 25—28 mm. — Jok

seenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, poh

joisin löytöpaikka Kuopio (63 °). Lentelee heinä 

—elokuussa. 

Var. pygmseloa, Doubl. (pattifrons, Boh.). 
Etusiivet harmaankeltaiset(cf)—harmaat ($) , 

etureuna enemmän tai vähemmän selvästi kel-
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täinen; takasiivet vaaleammat kuin päämuodolla, 

pitkin etureunaa harmaat, ei mustahkot. Selkä 

ynnä kaulus ja siipikannet sekä takaruumis 

(paitsi kärki) harmaat epäselvästi tai ei ensin

kään keltaisella vivahduksella. Päälaki harmaa, 

tummempi kuin päämuodolla; otsa tuskin vaa

leampi kuin päämuodollakaan, mutta koristettu 

tuntosarvien välissä muutamalla keltaisella suo

mulla. Koiraksen perälämssien kärjessä pitempi 

oka kuin päämuodolla. — Hyvin harvinainen, 

tavattu kerran Korpoossa (E. Reu te r ) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 11, kuv, 11) on mus-
tansininen; kylkiviiva päältä keltainen alta val
koinen; käsnät ja karvat mustia. — K o t e l o tum
manruskea; lepää ruskeanharmaassa kotelokopassa. 

5. L. cereola, Hiibn. Vahakeltainen jäkälä-

kehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 21, kuv. 8). — 

Etusiivet päältä keltaiset, keskiosassaan vaa

leammat, alta keskiosassaan mustahkot; takaruu

mis mustanharmaa, kärjessään kellertävä. — 

27—30 mm. — Harvinainen Kuhmoisissa (K. 

Ehnbe rg ) ja Impilahdella (B. R. Poppius) , 

jokseenkin yleinen Kuopiossa (J. E. Aro) ; ete

läisin löytöpaikka Orimattila (Mäkiin) . Lente

lee heinä—elokuussa. 

$. Pienempi, etusiivet kapeammat. 

Toukka on noin 17 mm. pituinen, harmahta
van punanruskea; kyljet hieman vaaleammat; 
sivuselkäviiva sitruunankeltainen; kylkiviiva vaa
leankeltainen; pää kiiltävän musta (Rogenhoferin 
mukaan). Nuorena on toukka ruusunpunainen, 
kaksi viimeistä niveltä pomeranssin keltaiset. — 
Munat ruusunpunaiset, sileät (Schöyen, n:o 22). 

L. deplana, Esp. (taul. 22, kuv. 7) ja 

L. sororcula, Hufn. (taul. 22, kuv. 8) ei ole 

tavattu meillä. 

5. Atolmis, Hiibn. 

( C x n o p l i r i a , Steph.) 

Naavakehrääj ät. 

1. A. rubricollis, L. Punakaulainen naa-

vakehrääjä. — Taul. 22, kuv. 10. — cf, Q. 

Suoni 5 löytyy takasiivillä ja lähtee suonesta 4. 

Huulirihmat melkein suorat. Siivet yksivärisesti 

mustat. Ruumis musta, kaulus punainen, taka

ruumis selkäpuolelta kärjessään ja vatsapuolelta 

kokonaan punankeltainen. — 30—35 mm. — 

Harvinainen; tavattu eteläisimmässä Suomessa 

Turun seuduilta Helsinkiin asti. Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 11, kuv. 14) on har
maa, kellertävä; kaikki käsnät melkein yhden-
kokoisia, punanruskeita; nivelet syvästi eroitetut 
toisistaan; tummanruskeassa päässä kaksi valkois
ta, keskiosassa toisiansa tapaavaa kaariviivaa; elää 

varsinkin havupuitten jäkälillä. — K o t e l o punan
ruskea; lepää ruskeanharmaassa kotelokopassa. 

A. quadra, L. (taul. 22, kuv. 9 a—9 c) ei 

ole tavattu meillä. 

5. Alaheimo Arct i inse . 

Siilikehrääjiä. 

Takasiipien suoni 5 puuttuu tai lähtee 

lähempää keskisaran takanurkkaa. — Tou

kat ovat vilkasliikkeisiä, kaikkiruokaisia 

ja tunnetaan siitä, että niillä on kussakin 

nivelistä 4—11 4 selkäkäsnää ja 4 (mel

kein aina) hyv in kehittynyttä kylkikäsnää 

sekä nivelissä 2 ja 3 8 käsnää, 2 selässä 

ja 3 kummallakin kyljellä; nivelissä 4, 5, 

10 ja 11 on kussakin 2—4 vatsakäsnää. 

P e r h o n e n . 

A. Suoni 5 puuttuu takasiiviltä. Etusiivet pitkät 

ja kapeat. Tuntosarvet rf :11a kampamaiset, 

2:11a hienosahaiset 1. Eulepia, 

B. Suoni 5 l ö y t y y takasiivillä. Etusiivet leveäm

mät. 

or. Tuntosarvet kummallakin sukupuolella yksin

kertaiset, rihmamaiset, alta ripsiset ja varus

tetut 2 harjaksella kussakin nivelessä. 

* Takaruumis päältä yksivärinen. Etusiivissä 

värttinäsarka. 

1. Huulirihmat jokseenkin pitkät, ylöspäiset, 

sirppimäiset. Buumiissa mustia pisteitä. 

Takasiipien ripset valkoisia. 

2. Utetheisa. 

2. Huulirihmat lyhyet , riippuvat. Buumis yk

sivärinen, tummanruskea. Takasiipien rip

set tummia 3. Euchelia. 

** Takaruumis kirjava, karvainen. Etusiivet 

ilman värttinäsarkaa . . . 6 . Phragmatobia. 

/?. Tuntosarvet cf:lla kampamaiset, Q:lla saha-

hampaiset. 

* Etu- ja takasiivet kirjatut täplillä tai viiruilla 

sekä melkein aina pohjaväriltään erilaiset. 

a. Etusiivissä iso, tumma keskitäplä, mutta ei 

muita kirjauksia 4. Diacrisia. 

b. Etusiivet ilman keskitäplää, mutta muuten 

rikkaasti kirjatut 5. Arctia. 

** Etu- ja takasiivillä sama (harmaa, kellan-

valkea tai lumivalkea) pohjaväri kirjattu 

mustilla pisteillä tai ilman kirjauksia. 

7. Spilosoma. 

T o u k k a . 

A. Käsnät surkastuneita, kussakin ainoastaan 1 

karva. 

a. Karvat yksinkertaisia Euchelia. 

/?. Karvoissa hienoja, harjasmaisia haaroja. 

Utetheisa. 
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B. Käsnät hyvin kehittyneitä, monikarvaisia. 

n. Takimaiset selkäkäsnät nivelissä 4—11 sel

västi pienemmät etumaisia. Karvat jokseen

kin lyhye t Eulepia. 

/?. Takimaiset selkäkäsnät nivelissä 4—41 suu

remmat tai ei ainakaan pienemmät etumaisia, 

jotka usein ovat aivan pieniä, Nahka tumma, 

karvapeite tiheä. 

* Karvat eripitkiä, tavallisesti takimaisissa ni

velissä pitempiä, ja useimmiten myös erivä

risiä, jo ten muutamilla käsnillä on mustia 

tai harmaita ja toisilla taas punanruskeita 

karvoja Arctia, Bhraymatobia. 

** Kaikki karvat jokseenkin yhtäpitkiä ja sa

manvärisiä, ei niin mumista peittäviä kuin 

edellisillä. 

a. Selkäviiva vaaleankeltainen, kussakin nive

lessä punainen täplä Diacrisia. 

b. Selkäviiva yksivärisesti punankeltainen 

tai puuttuu Spilosoma, 

1. Eulepia, Curtis. 

(Emydia, Boisd.) 

Nummikehrääj ät. 

Ulkomuodol taan ovat tännekuuluvat 
muodo t läheisiä edelliselle heimolle, mutta 
tuntosarvien ja toukkien rakenne näyttää 
selvästi, että ne kuuluvat tähän alaheimoon. 
— Toukat talvehtivat. — Kotelot liikku
mattomia. — Munat palleroisia. — 1 suku
polvi . 

1. E. cribrum, L. Pisteinen nummikeh-

rääjä. — (Hfm. Sch. taul. 21, kuv. 14 a. b.). 

— cf, $. Etusiivet valkoiset tai harmaanval-

koiset, koristetut 4 poikkirivillä pieniä, mustia 

täpliä; takasiivet tummanharmaat. — 32—-38 

mm. •— Harvinainen; tavattu eteläisimmässä 

Suomessa sekä Kuopiossa (J. E. Aro) . Lente

lee heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. B. taul. I l , kuv. 17), joka elää 
orvokilla (Viola), kanervalla ja heinillä, on har
maanruskea; selkäviiva valkoinen; sivuselkäviivat 
valkoisia; näitten välissä on kussakin nivelessä 
iso, neliskulmainen, musta täplä ja pienempi, sa-
mallainen heti sivuselkäviivan alapuolella; pää ja 
rintajalat mustia. — K o t e l o lyhyt , paksu, mus
tanruskea. 

E. striata, L. (taul. 22, kuv. 11) ei ole 

tavattu meillä. 

2. Utetheisa, Hiibn. 

(Deiopeia, Curt.) 

Lemmikkikehrääj ät. 

1. U. pulchella, L. Lemmikkikehrääjä. 

— Taul. 22, kuv. 12. — cf, $. Kellanvalkeilla 

etusiivillä 6—7 poikkiriviä mustia pisteitä ja 

lukuisia, punaisia, kulmikkaita täpliä; valkoisilla 

Suomen perhoset. 

takasiivillä leveä, sisäreunassaan epätasaisesti 

pykäleinen, musta ulkoreuna. — 32—38 mm. 

— Hyvin harvinainen; tavattu Petroskoissa 

(Gunth.) ankaran myrskyn jälkeen useita kap

paleita. Lentelee melkein yli koko kesän. 

Toukka (kuv. 12a) on siniharmaa; selässä ja 
kummallakin kyljellä valkoinen' juova ja kunkin 
nivelen kyljessä mustia täpliä, jotka punankeltai
nen poikkiviiva eroittaa toisistaan; kellanrus
keassa päässä kaksi mustaa pistettä ja viirua; elää 
lemmikillä (Myosotis arvensis) y. m. — Kote lo on 
kiiltävän ruskeankeltainen mustahkoilla kirjauk
silla; takaruumis tylpästi pyöristetty, kärjessä 8 
pientä harjasta. 

3. Euchelia, Boisd. 

Pelto villakehrääj ät. 

1. E. jacobeae, L. Peltovillakehrääjä. 

— Taul. 22, kuv. 13. — cf, 9- Mustanruskeilla 

etusiivillä ovat pitkittäinen viiru etureunan sisä

puolella, kaksi täplää ulkoreunan lähellä ja 

viiru takareunassa karmiininpunaisia; punaisilla 

takasiivillä ovat etureuna ja ulkoreunan ripset 

mustanruskeita. — 35—40 mm. — Harvinainen; 

Yliopiston suomalaisessa perhoskokoelmassa on 

yksi kappale, joka ennen on kuulunut B o n s 

dor f f in kokoelmaan ja otettu Kakskerrasta 

(E. J. B.). Lentelee touko—kesäkuussa. 

Toukka (kuv. 13 a), joka elää Seneciojalobealla 
ja muilla Senecio-lajeilla, on keltainen, kussakin 
nivelessä koristettu leveällä, mustalla poikkijuo-
valla, joka kulkee koko ruumiin ympäri. Pää ja 
karvat mustia. — Kote lo talvehtii, on lyhyt , mus
tanruskea, karkeapisteinen; viimeinen takaruumiin 
nivel on tylpästi pyöristetty, ilman harjaksia tai 
okia. 

Callimorpha dominula, L. (taul. 23, kuv. 

1) ja C. quadripunctaria, Poda {Hera, L.) 

(taul. 23, kuv. 2) ovat Keski-Eurooppalaisia 

perhosia, edellinen tavattu myös Tukholmassa 

asti. 

4. Diacrisia, Hiibn. 

(Euthemonia, Steph.) 

Karhukehrääjät. 

1. 1). russula, L. (Nemeophila russida, 

L.). Punaripsinen karhukehrääjä. — Taul. 

23, kuv. 4, cf- — Ripset kaikilla siivillä ruu

sunpunaiset. — Yleinen; Etelä- ja Keski-Suo

messa, ainakin 64 0 asti. Lentelee kesä—heinä

kuussa sekä elokuussa, pohjoisessa ainoastaan 

heinäkuussa. 

cf. Etusiivet päältä sitruunankeltaiset, suo

nen 1 takana ruusunpunaiset; keskitäplä punai-

12 
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nen ja ruskea; kellanvalkoisilla takasiivillä musta 

keskitäplä ja enemmän tai vähemmän leveä ja 

tumma juova pitkin ulkoreunaa. — 39—44 mm. 

$. Etusiivet ruostekeltaiset; takasiivet ty-

veltään mustia, ulko-osassaan ruostekeltaiset 

enemmän tai vähemmän yhteensulaneilla, mus

tilla täplillä. — 37—39 mm. 

Toukka (Hfm. R, taul. 11, kuv. 20) talvehtii, 
on väriltään tummanruskea; selkäviiva kellan-
valkoinen ja koristettu kussakin nivelessä punai
sella täplällä; huokoset valkoisia; karvat punan-
ruskeita; pää harmaa, mustareunainen; elää rata
molla (Plantago) ja voikukalla (Taraxacum). — 
Kote lo punanruskea, hyvin hienosti ja lyhyesti 
karvainen; viimeisessä takaruumiinnivelessä hy
vin lyhy t kärki, jossa on muutamia tiheästi 
koossaseisovia hakaharjaksia. 

Pericallia matronula, L. (taul. 23, kuv. 

3) on tavattu Liivinmaalla ja Pohjois-Saksassa. 

5. Arctia, Schr. 

Siilikelirääjät. 

Isoja tai jokseenkin pieniä perhosia, 

joit ten takaruumis on paksu ja siivet he-

lakkaväriset. — Toukat talvehtivat, tiheä-

karvaisia. — Kote lo lepää useimmiten ava-

l'cLSS£l J cl ohuessa silkkikopassa; peräoka 

hyvin kehittynyt ja varustettu lukuisilla 

hakaharjaksilla. —• Korkeintaan 1 suku

polv i vuodessa. 

P e r h o n e n . 

A. Siipisuonet pohjavärin väriset. Etusiivet leveät 

ja tylpät. 

a. Etusiivet päältä ruskeat—punanruskeat vaa

leilla kirjauksilla. 
: i : Etusiivillä valkoisia täpliä ja kiemurtelevia 

viiruja, jotka näyttävät kanavilta. Takasiivet 

punaiset mustansinisillä täplillä. 

1. A. caja. 

** Etusiivillä keltaisia täpliä; takasiivet kel

taiset mustilla kiijauksilla. 

1. 4—5 keltaista, mustareunaista täplää tai 

poikkijuovaa ulottuu etusiipien etureunaan. 

Etusiipien pohjaväri punertava. 

4. A. festiva. 

2. Ei yksikään keltaisista täplistä ulotu etu

reunaan. Etusiivet kanelinruskeat. 

5. A. aulica. 

fi. Etusiivet päältä sitruunankeltaiset lukuisilla 

pienillä, ruskeilla täplillä . 2. A. purpurata. 

y. Etusiivet mustat valkoisilla tai keltaisilla kir

jauksilla. 

* Siipityvestä lähtee sarassa 1 b pitkittäinen 

vaalea viiru, joka ulottmi lähelle takanurk

kaa ja lähettää haaraisen haarakkeen siipi-

kärkeä koht i ; keskisarassa pyöreä, keltainen 

täplä 6. A. plantaginis. 

** Etusiivet ilman pitkittäisiä viiruja siipi

tyvestä. Takasiivet tyveltään mustat, 

3. A. alpina. 

B. Siipisuonet etusiivillä keltaiset. Etusiivet pi

temmät ja suipommat. — Alasuku Chinophila, 

Fall. (Orodemnias, Wallengr.) 7. A. Quenseli. 

T o u k k a . 

A. Ruumiissa vaaleita, katkonaisia selkä-ja ky Iki -

viivoja A. purpurata. 

B. Ruumis ilman selkäviivaa ja kylkiviivoja tai 

ainoastaan hieno, valkoinen selkäviiva. 

a. Selän karvat ainakin neljännestä nivelestä 

alkaen pitkiä ja pehmeitä, ei harjasmaisia. 

1. Ainakin karvat käsnillä huokosten alapuo

lella punanruskeat; selkäkarvat harmaat— 

valkeanharmaat tai mustahkot. 

A. caja. 

2. Kaikki ruumiin karvat samanväriset, punan

ruskeat tai mustat A. festiva. 

p. Selän karvat nivelissä 1—9 jokseenkin lyhyet , 

kankeat ja harjasmaiset, ainoastaan nivelissä 

10—12 osittain pitkät ja pehmeät. 

1. Nivelet 4—9 (selkäpuolelta) punanruskeat, 

muut mustat A. plantaginis. 

2. Kaikissa nivelissä musta nahka. 

a. Selkäkarvat nivelissä 10—12 vahvasti pi

dentyneitä, mustia: kolmen alemman kylki -

käsnän karvat ainakin nivelissä 4—12 pu

nanruskeat. Selkäviiva puuttuu. 

A. aulica. 

b. Selkäkarvat nivelissä 10—12 ei paljon pi

dentyneitä. L ö y t y y tavallisesti hieno, pis

teistä ja viiruista muodostunut selkäviiva. 

Ylimmät kylkikäsnät useimmiten punan-

ruskeita A. Quenseli. 

1. A. caja, L. Juovikas siilikehrääjä. — 

Taul. 23, kuv. 6. — Ruskeilla etusiivillä le

veämpiä tai kapeampia, valkoisia juovia ja täp

liä; takasiivet punaiset tai keltaiset, koristetut 

4 — 6 pyöristetyllä, mustansinisellä täplällä; 

keskiruumiin selkäpuoli ruskea; takaruumis kär-

keensä asti punainen, selkäpuolella 3—6 poikki-

täplää. — 43— 68 mm. — Jokseenkin yleinen 

Lappiin asti. Lentelee heinä—elokuussa. 

Toukalla (kuv. 6 a) on useimmiten valkoisia 
käsniä, ja tunnetaan helposti kolmen ensimäisen 
nivelen punanruskeista ja hieman lyhyistä kar
voista; pää musta. — Kote lo (kuv. 6 b) on musta; 
peräkärki lyhy t ja poikkipäinen, kärjeltään hei
kosti lanttopäinen ja syvästi uurteinen; lepää 
avarassa, pehmeässä, karvoista y. m. tehdyssä 
kotelokopassa. 

2. A. purpurata, L. Sitruunankeltainen 

siilikehrääjä. — Taul. 23, kuv. 8. — Punaisilla 

takasiivillä pyöristettyjä, mustia täpliä. Ruumis 

keltainen, takaruumis hieman punertava, koris

tettu 3 rivillä mustia täpliä. — 44—52 mm. 
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— Hyvin harvinainen; tavattu ainoastaan Tai

palsaarella (Mäki in) ja Kirjavalahdella (H, 

Feder ley) . Lentelee kesä—heinäkuussa. 
Toukka (kuv. 8 a) musta, vaaleakäsnäinen; 

kaikki karvat keltaisia, tai kyljillä keltaisia ja 
selkäpuolella punanruskeita; vatsa harmaa vai
keahkoilla poikkijuovilla; pää pieni ja, kuten rin-
tajalatkin, musta. — Mustanruskeassa kotelossa 
lyhyt peräkärki, jossa on useita, tiheästi seisovia, 
eripitkiä hakaharjaksia; lepää kellanharmaassa 
kotelokopassa. 

3. A. alpina, Quens. Pohjoinen siilikeh-

rääjä. — Kaulus valkoinen, keskiosassaan ka

peasti musta; siipikansien etuosassa pyöristetty 

valkoinen täplä; ruumis yleensä ruskeanmusta, 

takaruumiin kärki punanruskea. — 50 mm. — 

On harvinaisin kaikista perhosistamme; ainoas

taan yksi kappale on tunnettu, se saatiin luul

tavasti viime vuosisadan loppupuolella Enon-

tekiäisissä Tornion lapissa ja säilytetään Tuk

holman valtionmuseossa. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

4. A. festiva, BorJih. (lapponica, Thub). 

Lapin siilikehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 22, 

kuv. 7.). — Etusiipien keltaiset täplät hyvin 

vaihtelevaisia koolleen ja luvulleen, ulommaiset 

yhtyvät usein kahdeksi poikkijuovaksi siiven 

keskustan ulkopuolella. Takasiipien tyvi leveästi 

musta. — 38—45 mm. — Hyvin harvinainen; 

tavattu Patsjoella (B. VVessel). Lentelee heinä

kuussa. 

Toukka musta, varustettu tiheällä punanrus
kealla tai mustalla karvapeitteellä, edellisessä 
tapauksessa on se hyvin Phramatobia fuliginosan 
toukan näköinen, vaikka isompi. Pää pieni, kiil
tävän musta; niskakilvessä lyhyitä, harjasmaisia 
karvoja. Kussakin nivelessä on 12 käsnää, joissa 
on pimanruskeita tai sysimustia karvatupsuja. 
Elää kosteilla paikoilla juolukalla (Vaccinium uli-
ginosum) vaivaiskoivulla ja suomuuraimella. — 
Mustassa kotelossa on punanruskea peräkärki ja 
harvasti hienokarvainen takaruumis; peräkärki on 
jokseenkin pitkä ja leveä, mutta hyvin ohut, kär
jeltään tylpästi pyöristetty, sen reunoissa yksin
kertainen rivi hyvin muodostuneita hakaharjaksia. 

5. A. aulica, L. Keltatäpläinen siilikeh

rääjä. — (Hfm. Sch. taul. 22, kuv. 8.). — 

Kanelinruskeilla etusiivillä 7 — 9 pyöristettyä 

(joskus yhtyvää), vaaleankeltaista täplää; oranki-

keltaisilla takasiivillä musta kärki ja isoja, mus

tia täpliä. — 34—38 mm. — Harvinainen; 

eteläisimmässä Suomessa, pohjoisin löytöpaikka 

Kirjavalahti. Lentelee touko—kesäkuussa. 
Toukka (Hfm. B. taul. 13, kuv. 2) on hyvin 

cajan toukan näköinen; sametinmusta mustilla 
käsnillä, joissa on selkäpuoleisissa ruosteruskeita, 
jalkojen päällä olevissa taas osittan ruosteruskeita 
karvatupsuja; kolmen viimeisen nivelen karvat 

hyvin pidentyneitä ja osittain mustia; 1—9 nive
len karvatupsut j o k o kaikki tai osaksi ruoste
ruskeita; pää kiiltävän musta; elää ratamolla 
(PJmilago), virnalla (Vicia) y. m. —• Ko te lo kiiltä
vän ruskea—musta; peräkärki pitkä, kärjeltään 
litistynyt ja selvästi kaksiliuskainen sekä varus
tettu y len lyhyillä hakasilla; lepää ohuessa, val
koisessa kotelokopassa. 

6. A. plailtaginis, L. Pikku siilikehrääjä. 

— Taul. 23, kuv. 5. — Takaruumiissa leveä, 

musta selkäjuova. — 28 — 38 mm. — Yleinen 

68 0 asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf (kuv. 5 c) . Takasiivet keltaiset, kaksi 

viirua tyvestä ja täplät ulkoreunassa mustia. 

$ (kuv. 5 b). Takasiivet punaiset (harvoin 

keltaiset) suuremmilla, mustilla kirjauksilla; 2 

viirua tyvestä yhtyvät joskus, niin että koko 

siipityvi tulee mustaksi. Täplät etusiipien reu

noissa punankeltaiset. 

Var. hospita, Schiff'. Takasiipien pohja

väri ja kirjaukset valkoisia. — Päämuodon jou

kossa. 

Var. matronalis, Freyer. Etusiipien val

koiset kirjaukset pieniä; takasiivet mustia tai 

ainoastaan ulkoreunassa pieniä täpliä. Taka

ruumis melkein yksivärinen, musta. — Harvi

nainen; tavattu Petroskoissa Aunuksen Karja

lassa (Gunth.) ja Kuusamossa (Sch i lde ) . 

Toukka (kuv. 5 a) tunnetaan helposti siitä, että 
keskimäiset nivelet ovat punanruskeat samanväri
sillä karvoilla, ensimäiset nivelet sitävastoin mus
tat; vatsa harmaanmusta; pää musta; elää puna-
ailakilla (Lychnis dioica) y. m. — Kote lo musta 
siniharmaalla härmällä; peräkärki jokseenkin pit
kä, melkein pyöreä ja varustettu pienillä harjas-
hakasilla; lepää ruskeanharmaassa kotelokopassa. 

7. A. Quenselii, Payk. Tunturi-siilikehrääjä. 

— (Hfm. Schm. taul. 22, kuv. 15.). — cf, $. 

Etusiivet mustia; suonet, leveä juomu keski

sarassa ja terävä, kulmikas poikkijuova keskus

tan ulkopuolella keltaisia, Takasiivet mustia, 

useimmiten keltaisella, M-muotoisesti taipuneella 

viirulla ulkoreunan sisäpuolella. — 30—35 mm. 

— Harvinainen; tavattu etelä-Varangissa (B. 

W e s s e l ) . Lentelee kesä—heinäkuussa tunturi

seutujen kuivilla paikoilla. 

Var. gelida, Schöyen (Uturata, Mm.). Q.. 

Etusiivillä harva, tuskin kaareva poikkijuova 

keskustan sisäpuolella. Kellanharmailla taka

siivillä musta tyvi ja ulkoreuna sekä joitakuita 

mustia täpliä keskustassa. — Olisi Lampan 

mukaan kerran löydetty Lapissa. 
Toukka (Hfm. B, taul. 13, kuv. 7) on musta, 

karvat selkäpuolella tavallisesti mustia, huokos
ten alapuolella punanruskeita, joskus kaikki pu
nanruskeat; selkäviiva muodostunut vaaleammista 
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pisteistä ja viiruista; karvat ovat ensimäisissä 
nivelissä paljon lyhemmät kuin viimeisissä; vatsa-
jalat vaikeahkoja, punertava karvaisia; elää tun-
turikasveilla kivien alla piilossa. — Kote lo on 
musta siniharmaalla härmällä. 

A. villica, L. (taul. 23, kuv. 7) ja A. Hebe, 

L. (taul. 21, kuv. 9) ovat Keski- ja Etelä-

Euroopan perhosia, edellinen tavattu myös Tans

kassa ja eteläisimmässä Ruotsissa. 

6. Phragmatobia, Steph. 

Ruostesiipiset. 

Takaruumis karvainen. Etusiivet ilman 

värttinäsarkaa. Siivet ohutsuomuisia, keski

osassaan puoleksi läpinäkyväisiä. 

1. P. fuliginosa, L. Ruostesiipinen. — 

(Hfm. Sch. taul. 22, kuv. 33). — o", Ruos-

teruskeitten etusiipien poikkisuonella 2 mustaa 

pistettä. Ruusunpunaisten takasiipien ulkoreu

nassa mustia täpliä. Takaruumis punainen, ko

ristettu mustalla selkäjuovalla. — 28 — 34 mm. 

— Päämuoto tuskin löytynee meillä. 

Var. borealis, Staiid. Mustanharmailla 

takasiivillä punaiset (harvoin tummat) ripset ja 

enemmän tai vähemmän leveästi punainen sisä

reuna. — Yleinen yli koko alueemme. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 13, kuv. 12) talvehtii, 
on väriltään musta, hyvin tiheäkarvainen; karvat 
punanruskeat—mustanruskeat, viimeisissä nive
lissä pi temmät; pää ruskea tai musta. — K o t e l o 
mustanruskea; takaruumis ilman peräokaa, mutta 
sensijaan varustettu kärjessään kimpulla, useim
miten tiheästi sulloutuneita harjashakasia, jo tka 
erehdyttävässä määrässä näyttävät peräokaselta; 
takaruumiin nivelvaot keltaisia; lepää harmaan
ruskeassa tai ruskeahkossa kotelokopassa. 

7. Spilosoma, Curtis. 

Tiikerikehrääj ät. 

Ruumis paksu; selkä pörrökarvainen; 

etureidet keltakarvaiset. — Toukat harjas-

karvaisia. — Kote lo t talvehtivat, ovat ly

hyet, paksut, liikkumattomat ja varustetut 

hyv in lyhyellä tai melkein huomaamatto

malla, kyhmymäisellä peräoalla, jossa on 

muutamia harvoja karvoja. — 1 sukupolvi . 

Lentelee touko—kesäkuussa. 

P e r h o n e n . 

A. Takaruumiissa, joka on siipien värinen on 

harvoja, mutta harittavia karvoja. Siivet jok

seenkin harvasti suomuisia. — Alasuku Cycnia, 

Hiibn 1. S. mendica. 

B. Takaruumis orankikeltainen, tyveltään ja kär-

jeltään valkoinen, varustettu 5 rivillä mustia 

pisteitä (1 pitkin selkää, 1 kummallakin kyl

jel lä ja 2 vatsapuolella). Siivet aivan läpi

näkymättömiä. 

rv. Vaaleankeltaisilla etusiivillä rivi mustia täpliä, 

jo tka ovat osittain yläpuolella, osittain alapuo

lella selviä; tämä täplärivi kulkee vinosti 

takareunasta siipikärkeen; ainoastaan 1 keski -

täplä ja 1 piste etureunassa keskustan sisä

puolella 2. 8. lubricipeäa. 

[3. Siivet lumivalkoiset tai ainoastaan heikosti 

kellertävät. Etusiivillä sinne tänne sirotet

tuja mustia pisteitä . . . . 3. S. menthastri. 

T o u k k a . 

A. Ruumis musta—mustanruskea; selkäviiva sel

vä, orankikeltainen. Pää musta. 8. menthastri. 

B. Ruumis tummanruskea—kellanruskea ilman tai 

epäselvällä selkäviivalla. Pää useimmiten kel

lanruskea. 

<Y. Huokosten yläpuolella, suorastaan ylimmäis

ten kylkikäsnien läpi kulkee leveä, valkean-

keltainen kylkiviiva S. lubricipeäa. 

j3. Ruumis ilman vaaleata kylkiviivaa. 

S. mendica. 

1. S. mendica, L. Harmaa tiikerikeh-

rääjä. — (Hfm. Sch. taul. 22, kuv. 27 a. b.). 

— 26 — 35 mm. — Jokseensin harvinainen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka 

Kuopio (63 0). 

o*. Ruumis ja siivet ruskeanharmaat; etu

maisissa 2 mustaa keskitäplää. Kaulus keller

tävä. 

Q. Ruumis ja siivet lumivalkoiset; jälki

mäisissä muutama musta piste. 
Toukka (Hfm. R. taul. 14, kuv. 1) on selkä

puolelta ruskeahkonvihreä hienolla, usein puut
tuvalla vaalealla selkäviivalla; kyljet vihreän-tai 
kellanharmaat; käsnät päässä ruoste väriset; kar
vatupsut vaalean punanruskeat tai harmaat; elää 
ratamolla (Plantago) y. m. — K o t e l o kiiltävän 
punanruskea, hienopisteinen. 

2. S. lubricipeda, L. Keltainen tiikeri-

kehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 23, kuv. 1). — 

Takasiivet vaaleankeltaiset (o*) tai melkein val

koiset ($) 1 — 2 mustalla pisteellä. — 34—41 

mm. — Harvinainen; tavattu ainoastaan alueen 

kaakkoisosassa sekä Ven. Karjalassa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 14, kuv. 2) ruskean
keltainen—vihreänkeltainen punankeltaisilla käs-
nillä ja karvoilla; käsnät päässä punankeltaiset 
ruskeankeltaisilla karvatupsuilla; huokoset keller
täviä; pää kellanruskea; elää vatulla (Rubus idaeus) 
y. m. — K o t e l o punanruskea, varustettu 2 pie
nellä oalla harjaksisessa peräkyhmyssä; lepää har
maassa kotelokopassa. 

3. S. menthastri, Esp. Yleinen tiikeri-

kehrääjä. — Taul. 23, kuv. 10. — Etusiivillä 

useimmiten lukuisia, mustia pisteitä, ei kaksi

kertaa leveyttään pitemmät. Takasiivissä aina-
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kin 1 musta piste lähellä kärkeä. — 34—44 

mm. — Yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, poh

joisin löytöpaikka Kuopio (63 °). 

Toukka (Hfm. H. taul. 14, kuv. 7) tumman
ruskea jyrkällä punankel täisellä selkäviivalla; 
huokoset valkoisia; käsnät päässä mustia tai har
maita; karvatupsut mustanruskeat; mustassa pääs
sä punankeltainen nmtkaviiva; elää hanhen tatta
reita (Polygoniini persicaria) ja luultavasti myös 
nokkosella. — K o t e l o kiiltävän musta; lepää har
maassa kotelokopassa. 

6. Alaheimo Orgyiinae. 

Tnpsutoukka-kehrääjiä. 

Tuntosarvet c/dla pitkästi, $:11a lyhyesti 

kampamaiset; siivettömillä naarailla sahai

set tai yksinkertaiset. Huulirihmat lyhyet, 

harvoin jossakin määrin esiinpistäviä. Imu

torvi surkastunut. Silmät kaljut. Siivet 

leveät, ehytlaitaiset; suoni 5 takasiivillä 

j o k o puuttuu tai lähtee lähempää suonta 

4 kuin 6. Koiraat ovat vilkasliikkeisiä ja 

lentävät usein päivällä; naarat hitaita, j o s 

kus siivettömät. — Toukat eroavat kaikista 

muista senkautta että niillä on nivelien 9 

ja 10 tai ainakin 10 nivelen selkäpuolella 

pieni, l i ikkuva (tavallisesti punainen) rakko. 

Selkäkäsniä on 4, mutta sisemmät ovat aina 

paljon pienemmät ja usein aivan surkas

tuneet, niin että niissä on ainoastaan 1 

harjas tai puuttuvat; kun selkäharjaksia 

löy tyy , ovat selkäkäsnät kadonneet ; kylki-

käsniä on 2 ensimäisessä nivelessä ja 3 

kummallakin puolen niveliä 2—11. — Kote

loissa on pitkä, kartiomainen tai tasapaksu 

peräoka, jossa aina on selviä harjashaka

sia. — Munat ovat sileitä ilman harjuja. 

P e r h o n e n . 

A. Siivet ei lumivalkoiset, etusiivet kirjatut täp

lillä ja poikkiviiruilla. 

n. cf ruskeat takasiivet. Q. Siivetön tai varus

tettu aivan surkastuneilla siivillä. 

1. Orgyia. 

/?. Takasiivet valkoisen harmaat—mustanhar

maat. Q siivellinen 2. Dasychira. 

B. Siivet lumivalkoiset ilman kirjauksia tai etu

siivillä ainoastaan joitakuita mustia kirjauksia. 

Takaruumis yksivärisesti valkoinen. 

a. Etusiivillä värttinäsarka. Takasäärissä 4 kan

nusta Laria. 

j3. Etusiivet ilman värttinäsarkaa. Takasäärissä 

2 kannusta 3. Leucoma, 

T o u k k a . 

A. Selässä 4—5(—8) tiheätä ja kärjeltään tasa-

latvaista karvatupsua ( k a r v a h a r j a t ) . 

a, 11 nivelen selkäpuolella pitkä, tiheä, vinosti 

taaksepäin nojaava, häntämäinen karvatupsu. 

Tupsuisista nivelistä puuttuu selkäkäsniä, 

joi ta korvaa matala, lihakas levy, jossa tupsu 

istim. 

* Häntätupsun karvat hienosti haaraiset, kär

keensä päin ikäänkuin turvonneet, sentähden 

että haarat siinä ovat pitemmät ja likekkäi-

semmät. Selkätupsuja 4 (nivelissä 4—7). 

Orgyia. 

** Häntätupsun karvat melkein yksinkertaiset, 

kärkeensä päin tuskin turvonnneet. Selkä-

tupsuja 4—5 Dasychira, 

/?. Nivele t 11 ja 12, samaten kuin nivelet 1—3 

hyvin pitkäkarvaiset, mutta ilman mitään eri

tyistä karvatupsua Laria. 

B. Selkä ilman tiheitä, poikkipäisiä karvatupsuja. 

Leucoma. 

1. Orgyia, Ochs. 

Tupsutoukka-kehrääjät. 

cf. Siivet leveät, tiheäsuomuiset; taki
maiset kapeata ja hoikkaa takaruumista 
pitemmät. Lentelevät päivisin. £. Siivet 
surkastuneet, näyttävät pieniltä nahkalius-
koilta tai ovat melkein hävinneet. Tunto
sarvet hyv in lyhyet . Takaruumis paksu, 
villakarvainen. Naaras asettaa munansa 
silkkikopan pinnalle tai koteloon, jo ten 
lajit levenevät ainoastaan toukkien kautta. 
— 1—2 sukupolvea. — Toukat ovat kir
javia erinomaisen komealla karvapeitteellä; 
liikkuvat hyv in vilkkaasti. Kylkikäsniä on 
3 kunkin nivelen molemmin puolin paitse 
ensimäisen, jossa niitä on 2, joista ylem
mässä on pitkä eteenpäin nojaava, musta 
karvatupsu, j oka näyttää tuntosarvelta. 
Selkäkäsnät ovat ensimäisessä nivelessä 
kehittymättömiä, niitä korvaa eteenpäin 
nojaavia karvoja, nivelissä 2 ja 3 on 4 
poikkiriviin asettunutta, nivelissä 4—7 kor
vattuja tikeillä karvatupsuilla ja nivelissä 
8—10 taas 4, vaikka sisemmät ja etumai
set ovat hyv in pieniä; nivelessä 11 on 
m y ö s 4 likekkäistä selkäkäsnää, joitten 
karvat muodostavat häntätupsun. — K o 
telo lepää kaksinkertaisen kote lokopan si
sässä; on pehmeäkarvainen, takaruumiin-
nivelien 2—4 selkäpuolella on täpliä; perä
kärki kartiomainen, kärjessä hakaharjas. 

P e r h o n e n . 

A. cf - Siipiripset tummatäpläiset. Etusiivillä sel

vät kirjaukset. Q. Tuntosarvet kampamaiset, 

noin 3 mm. pituiset; siipityngät selviä. 
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a. (f. Takasiivet mustanruskeat. Q. Tuntosarvet 

sahalaitaiset; jalat kaljut; ruumiissa mustan

harmaa karvapeite 1. 0. gonostigma. 

•3. . Takasiivet kellanruskeat. Q. Tuntosarvet 

lyhytkampaiset; jalat hienokarvaiset; ruumis 

harmaakarvainen 2. 0. antiqua. 

B. (j. Siipiripset yksiväriset. Etusiivissä epäsel

viä kirjauksia. Q. Tuntosarvet yksinkertaiset, 

noin 1,5 mm. pituiset; jalat kaljut. Siipityngät 

epäselviä 3. O. eriecc. 

T o u k k a . 

A. Viidennen nivelen keskimäisessä kylkikäsnässä 

pitkä, hyvin törröttävä tupsu samallaisista 

mustista karvoista kuin häntätupsukin ja t u n 

tosarvet" O. antiqua. 

B. Ruumiin kyljet ilman tuollaisia karvatupsuja. 

a. Isoissa selkäkäsnissä nivelissä 2, 3, 8—10 ly

hyitä, lumivalkoisia, sulkamaisia karvoja pi

tempien, yksinkertaisten karvojen välissä. 

O. gonostigma. 

8. Selkäkäsnät ilman valkoisia sulkakarvoja. 

O. ericaz. 

1. 0. gonostigma, L Keltatäpläinen tup-

sutoukka-kehrääjä. — Taul. 25, kuv. 1. o". 

— Hyvin harvinainen; tavattu Syvärissä Au

nuksessa (Gunth.). Lentelee heinäkuussa. 

ö*. Kastanjaruskeissa etusiivissä keskitäplä 

ja poikkiviivat mustahkoja; täplä lähellä taka

nurkkaa ja sisäänpäin kellanruskealla rajoittunut 

juomu lähellä kärkeä valkoisia. — 26—32mm. 

$ noin 16 mm. pitkä, mustanharmaa; on 

sisemmän ja ulomman silkkikopan välissä eikä 

tule sieltä ulos. 

Toukka (Hfm. R. taul. 15, kuv. 24) on musta; 
sivuselkäviivat ja kylkiviivat punaisia; karvatup
sut keltaisia; käsnät valkoisia tai kellertäväkar-
vaisia; pää mustanharmaa punaisella kauluksella; 
talvehtii nuorena; elää kaikellaisilla pensailla ja 
lehtipuilla. — Koiraksen kotelo mustanruskea, 
takaruumis mustankeltainen; naaraksen paksumpi, 
ilman siipituppia, kiiltävän musta, takaruumiin 
nivelvaot punankeltaiset; kummallakin on selvä 
peräkärki ja ruskeanharmaa karvapeite; lepäävät 
munanmuotoisessa ruskeahkossa kotelokopassa. 

2. 0. antiqua, L. Valkotäpläinen tupsu-

toukka-kehrääjä. — Taul. 25, kuv. 2. — Ylei

nen alueemme eteläisissä ja keskiosissa, tavattu 

aina Rovaniemelle asti. Lentelee elo—loka

kuussa. 

ö* (kuv. 2 b). Etusiivet kellanruskeat, poikki

viivat ja ulompi keskisareke mustanruskeat; 

täplä lähellä takanurkkaa sarassa 1 b iso, lumi

valkoinen. — 27—31 mm. 

Q. (kuv. 2 c) noin 15 mm. pituinen, kellan-

harmaa; jättää kumpaisenkin silkkikopan ja pa

nee munansa ulommaisen pinnalle. 

Toukka (kuv. 2 a) sinertävän mustanharmaa, 
pitkin selkää tummempi; käsnät helakan punaiset; 
sivuselkä ja kylkiviivat enemmän tai vähemmän 
selvästi keltaiset; karvatupsut nivelissä 4—7 kel
taiset—kellanruskeat; pää musta; melkein kaikki
ruokainen. — Kote lo musta tai ruskeahko, har
maakarvainen; naaraksen kotelossa tummempi 
selkäviiva; lepää kellanruskeassa, munanmuotoi
sessa kotolokopassa. — Munat talvehtivat; ovat 
ruskeahkon harmaat, latvassa maljamainen sy
vennys. 

3. 0. erica;, Germ. Kanerva-tupsutoukka-

kehrääjä. — (Hfm. Sch. taul. 24, kuv. 19). — 

Hyvin harvinainen; löydetty Johanneksen pitä

jässä kaakkois-Karjalassa (Chr. Aur iv i l l ius ) . 

O*. Etusiivet ruosteruskeat, ulospäin vaa

leammat; poikkiviivat epäselviä ja valkoinen 

täplä lähellä takanurkkaa samaten pieni ja epä

selvä; etureunan keskustassa useimmiten vai

keahko täplä. Takasiivet tummanruskeat. — 

20—25 mm. 

$ on noin 15 mm. pituinen, harmaanvalkoi-

nen; ei jätä kotelokuorta, vaan hedelmöityy 

siellä, jonka jälkeen munat talvehtivat kuol

leessa ruumiissa tai ainakin kotelokopan sisässä. 

Toukka (Hfm. R. taul. 16, kuv. 2) on mus-
tahko valkoisenharmaalla karvapeitteellä; käsnät 
keltaisia; selkätupsut nivelissä4—7 keltaisia; elää 
kanervalla y. m. — Kote lo kellanharmaa; siipi-
tupet mustanruskeat; karvapeite kellertävä; le
pää kellertävässä kotelokopassa. 

2. Dasychira, Steph. 

Karvaj alka-kehrääj ät. 

Eturaajat tiheästi ja jalkoihin asti pitkä

karvaiset, tavallisesti lepotilassa eteenpäin 

ojennettuina. Takaraajoissa 4 kannusta. 

— Toukat eroavat Orgyia-toukista niin-

hyvin häntätupsun karvojen laadun kuin 

„ tuntosarvien" heikon kehityksen kautta; 

abieiiselta, puuttuu sitäpaitsi 9 nivelessä 

ihorauhanen, jo ten sillä ei ole sellaista 

muuta kuin 10 nivelessä. — Karvaisissa 

koteloissa pitkä, hyv in kehittynyt perä

kärki. — 1 sukupolvi. 

P e r h o n e n . 

A. Mustilla—harmailla (harvoin harmaanvalkoi-

silla) takasiivillä yksiväriset, vaaleat ripset. 

Naaraksen takaruumis tasapaksu, kärjessä le

veä, tiheä, poikkipäinen villatupsu. 

a. Takasiivet mustat. Etusiivillä selvä, valkoi

nen ja lähellä takanurkkaa täplämäisesti laa

jentunut aaltoviiva 1. D. selenitica. 

8. Takasiivet tummemman tai vaaleamman har

maat, toisinaan varustetut epäselvällä keski-

täplällä. Etusiipien aaltoviiva epäselvä var

sinkin takanurkkaan päin . 2. D. fascelina. 

B. Takasiivet valkoiset—harmaanvalkoiset tai 
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harvoin mustanharmaat; ripset täpläiset. Naa- i 

raksen takaruumis takapäähän päin nopeasti 

kapeneva kärjeksi, josta puuttuu karvatupsu. 

3. D. äbietis. 

T o u k k a . 

A. Selässä 5 karvatupsua (nivelissä 4—8), jotka 

ovat keskeltä mustia, sivulta valkoisia tai val-

keankeltaisia. Ruumis musta. 

a. Karvatupsuissa sekoitettuina pitempiä kan

keita karvoja. Ensimäisessä nivelessä selvät 

j o s kohta kapeat «tuntosarvet", jo tka ovat 

muodostuneet kärjeltään hieman turvonneista, 

s. t. s. tiheähaaraisista karvoista. 

D. selenitica. 

(j. Karvatupsut ilman kankeita karvoja. „Tunto-

sarvet" puuttuvat (karvat ensinivelen y lem

missä kylkikäsnissä ovat tosin hieman piden

tyneitä, mutta toisistaan siirrottavia eikä 

asettuneita säännöllisiksi tupsuiksi). 

D. fascelina. 

B. Selässä 4 yksiväristä karvatupsua (niv. 4—7). 

Ruumiin pohjaväri useimmiten vihreä. Ensi 

nivelessä pitkät, mustat «tuntosarvet". 

D. abietis. 

1. D. selenitica, Esp. Musta karvajalka-

kehrääjä. — Taul. 25, kuv. 3. — Etusiivissä 

puolikuunniuotoinen, musta, valkeakehyksinen 

keskitäplä; koiraksella tummanruskeat, keski-

sarekkeessa lähellä takareunaa vaikeahkot, naa

raksella mustanharmaat, enemmän tai vähemmän 

valkeakehnäiset. — 28—40 mm. — Harvinai

nen ; tavattu ainoastaan Käkisalmessa ja Petros

koissa (Tengström) sekä Karjalohjalla (J. 

Sahlberg) . Lentelee touko—kesäkuussa. 

ö*:lla on lyhyet, leveät siivet sekä hoikka 

ruumis ja muistuttaa hyvin Orgyia-koiraita. Len

telee päivisin. 

9- Siivet pitemmät ja kapeammat. 

Toukka (Hfm. R. taul. 16, kuv. 3) talvehtii 
melkein täyskasvaneena, on väriltään musta; 
karvapeite pitkä ja tiheä; ensimäisessä ja yhden
nessätoista nivelessä musta karvatupsu; pää mus
ta; elää niittynätkelmällä (Lathyrys pratensis). — 
K o t e l o punanruskea kellertävällä karvapeitteellä; 
siipitupet tummempia; lepää munanmuotoisessa, 
tummanharmaassa tai ruskeassa kotelokopassa. — 
Munat pyöreitä, vihertäviä, peitettyjä naaraksen 
perätupsu-karvoilla. 

2. 1). fascelina, L. Tuhkaharmaa karva

jalka-kehrääjä. — Taul. 25, kuv. 4, 9- — cf, 

$. Etusiivet tuhkaharmaat, vaaleammat etu

reunaan päin, ripoitetut mustilla ja keltaisilla 

pisteillä; poikkiviivat takareunaan päin epäsel

viä, ulompi melkein suora, sisempi muodostaen 

kaaren etureunan lähellä. Takasiivet tavalli

sesti harmaat, joskus cfdla melkein valkoiset. 

— 35—50 mm. — Jokseenkin harvinainen 

Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka 

Rovaniemi. Lentelee kesä —heinäkuussa. 

Toukka (kuv. 4 a) on mustanharmaa; kar
vapeite kellertävä; vatsapuolella on jalkaparien 
välissä vaaleita täpliä; selkäharjakset sivuiltaan 
keltaisia; elää haavalla, raidalla, tammella, hei
nillä y. m. — K o t e l o (kuv. 4 b) on mustanruskea, 
ruskeakarvainen; lepää mustanharmaassa kotelo
kopassa. — Munat palleroisia, molemmissa päis
sään litteitä ja peitetyt naaraksen mustanhar
mailla peräkarvoilla, 

3. D. abietis, Schiff'. Kuusi-karvajalka-

kehrääjä. — Taul. 25, kuv. 6. — Etusiivet 

kauniisti harmaanvalkoisen ja mustanharmaan 

kirjavat; poikkiviivat ja keskiviiru tummia, 

aaltoviiva vaikeahko. — 40—52 mm. — Har

vinainen; tavattu Gretassa Ahvenanmaalla (Mon-

tel l) sekä Lohjalla (A. Luther) . Lentelee heinä

kuussa. 

cf (kuv. 6 b), Pienempi; takaruumis ja 

takasiivet tummasti harmaanruskeat. 

Isompi; takaruumis ja takasiivet val

koiset—valkeanharmaat. 

Toukka (kuv. 6 a) on viheriäinen, mustakar-
vainen; kylkiviivat sekä nuo nivelissä 1—3 ja 8 
—11 näkyvät sivuselkäviivat valkoiset mustilla 
viiruilla; nivelvaot sekä eräs nelikulmainen täplä 
selkäpuolella niveliä 8—11 mustia; selkätupsut 
keltaiset—ruskeankeltaiset, häntätupsu ruskean
keltainen; huokoset valkoisia, mustareunaisia; 
viheriäisessä päässä kaksi tummaa kaariviirua; 
elää kuusella; talvehtii. — K o t e l o kiiltävän musta, 
ruskeahko karvainen; takaruumiin nivelvaot pu
nanruskeat; lepää munanmuotoisessa, harmaassa 
kotelokopasa. — Munat pyöreähköjä, vihertäviä. 

I). piidibumla, L. (taul. 25, kuv. 5) ylei

nen Etelä-, Keski-Eurnopassa, Ruotsissa tavattu 

Tukholmassa asti. 

Laria, Schrank. 

Valkosiipi-kehrääjät. 

L. L nigrnm, Miiller {V nigrum F.). 

Valkosiipikehrääjä. — Taul. 26, kuv. 6. — 

Siivet valkoiset, silkkikiiltoiset; etusiipien poikki

suoni kulmikkaasti taipunut, musta. Raajoissa 

1 — 3 mustaa täplää. — 45—60 mm. — Prof. 

Nordmanin ilmoituksen mukaan tavattu Helsin

gissä, mutta itse kappaletta ei enään ole jäl

jellä, joten on epätietoista, onko tämä laji ko

timainen. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 16, kuv, 8) on selkä
puolelta musta, kyljiltä ruostekeltainen; nivelissä 
1—3 sekä H—12 hyvin pitkiä karvoja; nivelissä 
4—10 on kunkin selkäpuolella jokseenkin harva 
karvatupsu, joka nivelissä 6—8 on punankeltainen, 
muissa vaikeahko; pää musta; elää lehmuksella, 
haavalla, jalavalla ja raidalla; talvehtii nuorena. 
— K o t e l o paksu, taaksepäin suippeneva, viher-
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tävä kolmella keltaisella selkäviivalla ja musta-
reunaisilla siipitupilla; lepää harvassa kotelo
kopassa yhteensidottujen lehtien välissä, — Munat 
palleroisia, kiiltävän heinävihreät. 

3. Leucoma, Steph. 

Valkohännät. 

1. L. salicis, L. Raita-valkohäntä. — 

Taul. 26, kuv. 1, — Ruumis ja siivet yksi

väriset, lumivalkoiset, jälkimäiset silkkikiiltoiset; 

säärissä ja jaloissa leveitä, mustia renkaita. — 

44 — 55 mm. — Jokseenkin yleinen yli koko 

alueemme; toisinaan tapaa näitä mahdottoman 

suurissa parvissa lentelevän paikasta toiseen. 

Lentelee heinä—elokuussa. 

O*. Etusiipien etureuna toisinaan mustanko; 

tuntosarvet kauniin kampamaiset. 

9 (kuv. 1 c). Takaruumiin kärjessä ei kar

vatupsua. 

Toukka (kuv. 1 a) on selkäpuolelta musta, 
kyljiltä ruskeanharmaa; selässä 1 pari isoja, val
koisia tai kellertäviä täpliä, jotka peittävät alun 
ja lopun kustakin nivelestä, mutta jättävät l^os-
kustan vapaaksi; selkäkäsnät isoja, punanktdtai-
sia, ainoastaan 2 kussakin nivelessä; kylkikäsnät 
hieman vaaleammat, punankeltaiset; pää mustan
harmaa: elää haavalla, lehmuksella ja raidalla; 
talvehtii nuorena. — Kote lo (kuv. 1 b) kiiltävän 
musta, valkeatäpläinen ja koristettu tupsumai-
sesti asettuneilla, keltaisilla karvoilla; peräkärki 
pitkä, kärjessä lukuisia harjashakasia, — Munat 
ovat pyöreitä, vihreitä. 

Euproctis chrysorrhea, L. (taul. 26, kuv. 

4. (f), E. similis, Fuessly. (taul. 26, kuv. 5), 

Lymantria monadia. L. (taul. 26, kuv. 3. $) 

ja Ocneria dispar, L. (taul. 26, kuv. 2) ovat 

yleisiä Saksassa, toisinaan tavattu Ruotsissakin. 

7. Alaheimo Di lobinse . 

Sinipääkehrääjiä. 

Useimmat perhostutkijat vievät tänne 

kuuluvat perhoset yökköihin, mutta koska 

niitten ulkomuoto ja kehitysasteet muis

tuttavat kehrääjiä, niin ovat ne luonnolli

sessa järjestelmässä epäilemättä luettavat 

viimemainittujen j oukkoon . — Toukilla on 

arctiideille omituisia käsniä, mutta kylki-

käsniä ei ole kuitenkaan useampia kuin 

kolme. — Kotelot talvehtivat. — Ainoastaan 

1 sukupolvi . 

P e r h o n e n . 

A. Silmät karvaisia. 

a. Etusiipien värttinäsarka varreton. Takaruu

miissa rivi mustia täpliä pitkin selkää. Taka-

siipien sisäreuna rikkikeltainen 1. Diphthera. 

8. Etusiipien värttinäsarka varrellinen, s. t. s. 

pienen kappaleen kautta suonesta 6 erillään 

keskisarasta. Takaruumis ilman mustia selkä-

täpliä. Takasiivet yksiväriset, harmaat. 

1. Colocasin. 

B. Silmät kaljuja, 

r v . Tuntosarvien tyvessä e i karvatupsua. Sil

mien reunoissa harjaksia. Etusiivillä paljon 

kirjauksia 3. Panthea. 

8. Silmät ilman reunaharjaksia. Etusiivillä ei 

kirjauksia, ainoastaan suonet vaaleampia. 

4. Simyra. 

T o u k k a . 

A. Käsnien karvat siirrottavia joka taholle. 

a. Nivelessä 11 kaksinkertainen, lihakas haarake. 

Diphthera. 

8. Ruumis ilman haarakkeita Simyra. 

B. Useammassa tai harvemmassa selkäkäsnässä 

pystyjä, tupsumaisia karvakimppuja. 

a. Melkein kaikissa selkäkäsnissä tuollaisia kar

vatupsuja Panthea. 

8. Ainoastaan ulommaisilla selkäkäsnillä nive

lissä 4, 5 ja 11 karvatupsuja . . . . Colocasia. 

1. Diphtera, Ochs. 

Narrit. 

Huulirihmoissa lyhyt, käsnämäinen pää-
tönivel. Selkä leveä, karvainen. Taka
ruumiin kyljillä lyhyitä karvatupsuja. 

1. D. ludifica, L. Narri. — Taul. 33, 

kuv. 1. — Valkeankeltaisilla etusiivillä 6—7 

hampaista, mustaa poikkiviivaa; selkä musta-

täpläinen; keltaisessa takaruumiissa 3 riviä 

mustia täpliä. — 35 — 45 mm. — Hyvin harvi

nainen: tavattu ainoastaan Kristiinankanpungissa 

(Sjöberg) . Lentelee touko—kesäkuussa. 

(f. Takasiipien pohjaväri valkoinen. Tunto

sarvet hyvin hienoripsiset. 

£. Takasiipien pohjaväri harmaa. Tunto

sarvet yksinkertaiset. 

Toukka (Hfm. R. taul. 22, kuv. 12) on sini
harmaa; selkäviiva ja sivuselkäviivat keltaisia; 
neljännen nivelen selkäpuolella iso, valkea täplä; 
kyljillä keltaisia viiruja; perälevyssä valkea, hert-
tamainen täplä; huokoset mustia, keltakehyksisiä; 
vatsapuoli vaaleanharmaa; pää mustähko; elää 
pihlajalla ja oratuomella sekä usealla hedelmä
puulla, — Kote lo ruskea, valkeakehnäinen, nivel-
vaot vaaleampia: lepää tiheässä silkkikopassa. 

2. Colocasia, Ochs. 

(Demas, Steph.) 

Pähkinäkehrääjät. 

Tuntosarvet o":lla kampamaiset, 9:11a 
hienosahaiset. Takaruumiissa on tupsu ni
velten 3 ja 4 selkäpuolella. 

1. C. coryli, L. Pähkinäkehrääjä. — 
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(Hfm. Sch. taul. Hl, kuv. 8). — Takasiivet si

sinnä tyveä ja koko ulommainen puolisko val

keanharmaat; keskijuova ruskea, rajoittunut 

mustilla viivoilla ja koristettu tummalla ren

kaalla keskisarassa ja isolla samallaisella lähellä 

takareunaa; munuaistäplän sija vaalea kuten 

siiven ulko-osakin. — 28—33 mm. — Jok

seenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohj. 

löytöp. Kemi. Lentelee touko—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. E. taul. 21, kuv. 20) on väril
tään hyvin muuttelevainen, vaihdellen mustasta 
vaaleilla kirjauksilla punanruskeaan tai kellertä
vään j o k o tummilla viiruilla ja täplillä tai ilman 
niitä, Muistuttaa jossakin määrin Orgyia-toukkaa, 
mutta eroaa selvästi kaikista Orgyidse-heimon 
toukista siinä, että siltä puuttuu liikkuvaisia rau
hasia nivelissä 9 ja 10, jonka ohella\ , tuntosarvet" 
ovat toisessa eikä ensimäisessä nivelessä, Elää 
useimmilla meikäläisillä lehtipuilla ja pensailla, 
— K o t e l o on väriltään punanruskea, eteenpäin 
tummempi ; peräkärki kohtalaisen pitkä, lieriö
mäinen, kärjessä lukuisia harjashakasia. — Munat 
puolipalleroisia, hieman litteähköjä 21—24 kar
kealla, pitkittäisestä kulkevalla harjanteella ja 
lukuisilla, hienoilla poikkisuonilla. 

3. Pan thea , Hiibn. 

Munkkikehrääj ät. 

Tuntosarvet cf-lla lyhyesti kampamai
set, $:lla hienosti sahaiset, melkein yksin
kertaiset. Lyhyissä huulirihmoissa tuskin 
huomattava päätönivel. Takaruumis ilman 
karvatupsuja. 

1. P. COenobita, Esp. Munkkikehrääjä. 

— Taul. 26, kuv. 7. — Valkoisilla etusiivillä 

mustia poikkiviivoja; keskijuova on keskisaran 

takana varjostettu mustalla; pyöreätäplä musta; 

munuaistäplässä 2 valkoista kaarta. Takaruu

miin selkäpuoli mustahko. Selkä ja siipiripset 

mustatäpläisiä. Takasiipien alapinnalla selvem

piä, tummia varjotäpliä. — 45—47 mm. — 

Hyvin harvinainen: tavattu Geetassa Ahvenan

maalla (Montel l ) , Helsingissä (W. Nylander ) 

ja Mäntsälässä (E. N o r d e n s k i ö l d ) . Lentelee 

touko —heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. E. taul. 22, kuv. 13) muistut
taa karvatupsu)ensa kautta Orgyia-toukkaa. Pohja
väri harmaa tai mustahko; neljännessä nivelessä 
alkaa valkeankeltainen selkäviiva, joka on kussa
kin nivelessä laajentunut kahdeksi poikkitäpläksi, 
toinen käsnien edessä ja toinen takana, sekä leveä, 
valkoinen kylkiviiva, joka on levein nivelvakojen 
kohdilla; selkä- ja kylkiviivan välissä on kum
mallakin puolen 2 punankeltaista pitmisviivaa, 
jotka joskus ovat hajonneet pieniksi täpliksi; ni
velet 2 ja 3 selkäpuolelta yksivärisiä, sinimustia; | 
pää harmaa: elää kuusella ja männyllä. — K o 
telo on paksu, kiiltävän punanruskea; peräkärki 
hyvin lyhyt , kyhmymäinen, kärjessä lukuisia har
jashakasia; talvehtii. 

Suomen perhoset. 

4. Simyra, Tr. 

(Arsilonche, Ld.) 

Korsikehrääjät. 

1. S. albovenosa, Gceze. {venosa, Bkh.). 

Valkosuoninen korsikehrääjä. — (Hfm. Sch. 

taul. 31, kuv. 4.). — Etusiivet yksiväriset, har-

maankeltaiset, suonet vaaleammat, pitkin ulko

reunaa enemmän tai vähemmän selviä, aivan 

pieniä, mustia pisteitä. Takasiivet valkoiset. 

— 26—36 mm. — Jokseenkin harvinainen: 

eteläisimmässä Suomessa. Lentelee touko — 

kesäkuussa kosteilla niityillä. 

Var. albida, Auriv. Etusiivet päältä vah

vasti valkeakehnäiset. — Päämuodon joukossa. 

Var. murina, Auriv. Ruskeilla etusiivillä 

valkoiset suonet: takasiivet pitkin ulkoreunaa 

enemmän tai vähemmän ruskeavarjoiset. — Har

vinaisena päämuodon joukossa. 
Toukka (Hfm E. taul. 21, kuv. 17) on mus

tanharmaa 4:llä keltaisella pituusvi ivalla (= sivu-
selkä- ja kylkiviivat) sekä punankeltaisillä käs-
nillä; mustassa päässä 3 ruosteruskeata täplää ja 
2 keltaista kaariviivaa; elää useilla rantaheinillä 
niinkuin Elymys, Baldinyera y. m., mutta s y ö 
m y ö s hätätilassa muitakin kasvia. - K o t e l o musta, 
takaruumiin selkä hienopilkkuinen; peräkärki 
lyhyt , vahvasti litteä, kärki poikkipäinen ja va
rustettu lukuisilla, s u o r i l l a harjaksilla; nivel
vaot ruskeankeltaiset; talvehtii silkkikopassa leh
tien välissä. 

8. A l a h e i m o Acronyctinse. 

Iltakehrääjiä. 

Silmät kaljuja, ilman silmäkarvoja. Etu

siivissä leveä ulkoreuna ja värttinäsarka. 

Selkä ilman karvatupsuja tai kampaa pit

kin keskustaa. Raajat ilman pikkuokasia, 

takaraaj oissa 4 kannusta. — Toukilla on 

8 paria ja lkoja ; ovat enemmän tai vähem

män tiheäkarvaisia. Kylkikäsnistä taki-

maisella huokoskäsnällä ei koskaan useam

paa kuin 1 karva. — Kotelot lepäävät maan

päällisessä kotelokopassa. — Munat ovat 

enemmän tai vähemmän puolipalleroisia, 

hieman litteitä sekä koristettuja useam

malla tai harvemmalla harjanteella. — 1 

sukupolvi . 

P e r h o n e n . 

A . Pää j a selkä karvapeitteisiä. 

r v . Etusiipien yläpinnalla vihreä pohjaväri. Taka 

ruumiin selkäpuolella karvatupsuju 1. Monia. 

@. Etusiivet ei vihreitä. 

1. Takaruumiin selkäpuolella ei karvatupsuja. 
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Kaulus ja siipikannet ilman isompia suo

muja 2. Acronycta. 

2, Pitkin taKaruumiin selkäpuolta karvatup

suja * ) . Kauluksessa ja siipikansissa isoja 

suomuja karvojen joukossa 3. Craniophora. 

B. Pää ja keski ruumiin selkäpuoli kokonaan pei

te t ty leveillä, litteillä suomuilla. 

4. Bryophila. 

T o u k k a . 

A. Karvat lukuisia, mutta ainoastaan osaksi ko-

koutuneet käsnille, jo tka usein ovat tuskin 

huomattavia Acronycta. 

B. Karvat ovat käsnillä. 

A. Käsnissä lukuisia karvoja. 

* Ainakin nivelten 4, 6 ja 9 selkäpuolella vaa

lea, hieman koheneva poikkisareke, j o h o n 

kaikki 4 selkäkäsnää ovat asettuneet. 

Moma. 

** Mainitut nivelet ilman tuollaisia sarek-

keita Acronycta. 

3. Kussakin käsnässä ainoastaan 1 karva. 

* Karvat kärjeltään turvonneita. Ylempi huo-

koskäsnä ei isompi muita kylkikäsniä. 

Acronycta' alni. 

** Karvat yksinkertaisia. 

1. Pää vihreä. Käsnät melkein surkastuneita, 

vihreitä Craniophora. 

2. Pää musta tai mustanko. Käsnät kiiltäviä 

(mustia) Bryophila. 

1. M o m a , Hubn. 

Tammikehrääj ät. 

Huulir ihmojen viimeinen nivel pitkä ja 

kapea, tasapaksu. Siipiripset mustatäpläi-

siä. Etusiipien ulommainen poikkivi iva 

asettunut pitkälle u los ; aaltoviivaa edustaa 

ainoastaan pari mustaa täplää (sar. 1 b ja 

4 5) . 

1. M. alpiuin, Osb. (== orion, Esp.). 

Tammikehrääjä. — Taul. 33, kuv. 2. — Vibe-

riäisillä etusiivillä (3) valkoista pituusjuomua 

sekä mustia poikkiviivoja ja täpliä; mustan

harmailla takasiivillä pari valkoista viirua lä

hellä takanurkkaa. Pää ja selkä vihreitä; kau

lus, siipikansien takareuna ja 4 pistettä selässä 

mustia. — 30 — 38 mm. —Harvinainen; eteläi

simmässä Suomessa sekä Mikkelissä ja Taipal

saarella. Lentelee touko—kesäkuussa. 

Toukka (kuv. 2 a) on selkäpuolelta musta, kyl-' 
j i ltä keltainen—punankeltainen; käsnät pikku-
nystyisiä, punaisia; nivelissä 4, 6 ja 9 on aina, 
nivelissä 5, 7 ja 8 toisinaan selkäpuolella iso, 
rikkikeltainen poikkitäplä samaa väriä; mustassa, 

* Karvatupsut kuluvat helposti pois, j o t en 

ne voivat jäädä huomaamatta, j o s perhoset ovat 

vahingoittuneita. 

valkopisteisessä päässä on punertava j u o v a ; elää 
tammella. — K o t e l o tummanruskea, viimeinen 
nivel tylpästi pyöristet ty ja varustettu (Q) 4:llä 
tai ( c f ) 8:11a taipuneella oalla. — Vaikeahkoissa 
munissa noin 20, hieman aaltoilevaa harjua ja 
hienoja poikkisuonia. 

2. Acronycta, Ochs. 

Iltalentäjät. 

Huuliril imojen viimeinen nivel lyhyt 

ja tylppä. Etusiipien ulommainen poikki

vi iva asettunut kauvaksi keskisaran ulko

puolelle ja tekee etuosassaan vahvan mut

kan siipikärkeen päin (harvoin, epätäydel

linen tai melkein hävinnyt) ; aaltoviiva epä

selvä tai hävinnyt. — Toukat syövät mie

lellään itsensä kaarnan sisään tai lahoon 

puuhun ennen koteloitumistaan. — Lente

levät kesä—heinäkuussa. 

P e r h o n e n . 

A. Etusiipien munuaistäplä ja pyöreä täplä kos

kettavat toisiaan tai yhtyvät lyhyen, mustan 

viirun kautta. Sitäpaitsi ou etusiivillä kolme, 

terävätä, mustaa, pitkittäistä viirua, yksi (hie

man haarova) tyvestä sisempään poikkiviivaan 

sarassa I b , yksi samassa sarassa suoraan yl i 

ulommaisen poikkiviivan ja yksi sarassa 5 niin

ikään suoraan yl i ulommaisen poikkiviivan. — 

Alasuku Triasna, Hubn. 

a. Selkä ja etusiivet vaikeahkon harmaat. 

1. A. cuspis. 

6. Selkä ja etusiivet siniharmaat. 

2. A. psi. 

B. Etusiipien munuaistäplä ja pyöreä täplä eril

lään eikä minkään mustan viirun yhdistämiä; 

pohjaväri niiden välissä kuitenkin usein hyvin 

tumma. 

n. Sisemmän ja ulommaisen poikkiviivan välissä 

ei mustaa viirua, mutta etusiipien koko taki-

mainen puolisko mustanko; musta viiru lä

hellä siipityveä ja ulommaisessa osassa sar

kaa 1 b sekä samallainen siipikärjen takana 

sarassa 5. Munuaistäplän ja pyöreän täplän 

välissä mustaa. — Alasuku Jochecera, Hubn. 

3. A. alni. 

3. Etusiivillä ei mustia pituusviiruja tai kor

keintaan 2 samallaista viirua, yksi lähellä 

siipityveä ja yksi saran 1 b ulommaisessa 

osassa. 

* Siivet valkoisia; etusiivillä hävinneitä tai 

epätäydellisiä, ainoastaan useamman tai har

vemman mustan täplän edustamia poikki

viivoja. Huulirihmojen toinen nivel alta 

harjaskarvainen. — Alasuku Acronicta, Hubn. 

4. A. leporina. 

** Siivet ei valkoisia; poikkiviivat täydellisiä. 

Huulirihmat syrjiltään litistyneitä ja t iheä-

karvaisia. 

a. Isompia lajeja, harvoin alle 40 mm. P y ö 

reä täplä useimmiten hieman venyny t pi-
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tuudelleen. Takasiivet ainakin keskustas

saan vaaleita, suonet osittain tummia. 

1. Etusiivillä harmaanvalkea pohjaväri eikä 

pyöreän täplän ja munuaistäplän välissä 

tummaa täplää. Koiraksen sivulämssät 

kärjeltään leveästi pyöristettyjä, ehyitä; 

selkäoka vahvasti litistynyt, kokoonkut is . 

tunut 5. A. Bceris. 

2. Etusiivillä tumman punertavan harmaa 

pohjaväri ja tumma täplä keskitäplien 

välissä. Koiraksen sivulämssät kärjen ylä

kulmassa venynee t vahvaksi, alastaipu-

neeksi hakaseksi; selkäoka liereä. 

6. A. megacephala. 

b. Pienempiä lajeja, jo tka tuskin saavuttavat 

40 mm. pituuden siipikärkien välissä. P y ö 

reä täplä aivan ympyriäinen tai epäselvä, 

Takasiivet tummanharmaat tai valkoiset 

ilman tummia suonia. — Alasuku Pharetra, 

Hiibn. 

1. Etusiipien päällä on lb sarassa 2 mus

taa pituusviirua, yksi siipityvestä ja 1 suo

raan yli ulommaisen poikkisuonen. Taka

siivet yksiväriset, ruskeanharmaat. 

j Etusiivet enemmän yksiväriset ilman 

jälkeä aaltoviivasta; ulommainen poikki

viiva yksinkertainen, mutta leveä. 

7. A. mmyanthidis. 

ff Etusiivet kirjavammat, aaltoviivaa edus

taa valkoiset, ulospäin mustat täplät; 

ulommainen poikkiviiva enemmän tai 

vähemmän selvästi kaksinker-tainen. 

8. A. auricoma. 

2. Etusiivet ilman mustia pituusviiruja. 

f Etusiipien takareunassa 2 valkoista täp

lää 9. A. rumieis. 

ff Etusiivissä ei valkoisia täpliä, 

A Huulirihmat lyhye t 10. A. euphorbice. 

AA Huulirihmat jokseenkin pitkät. 

11. A. abscondita. 

T o u k k a . 

A. Ruumiissa ainoastaan pieniä, surkastuneita 

käsniä, joissa kussakin on ainoastaan yksi 

karva, useimmiten m y ö s käsnien välissä kar

vainen. — Ko te lo t vaaleanruskeat, peräkärki 

kyhmymäisest i pyöristet ty. 

a. Karvat lukuisia, suurimmaksi osaksi peh

meitä ja hienoja. 

* Nivel ten 4 ja 11 selkäpuolella kyhmymäinen 

kohopaikka tai lihakas haarake. 

1. Kohopaikka nivelessä 4 melkoista pitempi 

ruumiin korkeutta, kärjessä tiheä, suippo 

tupsu mustista karvoista . . A. cuspis. 

2. Kohopaikka nivelessä 4 nappulamainen ja 

ruumiin korkuinen A. psi. 

** Ruumis ilman kyhmyjä tai haarakkeita. 

1. Ruumis yl t 'y leensä pitkäkarvainen. 

f Selkä ilman vaaleita täpliä. A. leporina, 

f f Kunkin nivelen 3 - 1 1 selkäpuolella vi-

nokaiteen muotoinen, valkoinen, musta-

reunainen täplä. Selän karvat kokoutu

neet tupsuihin, tavallisesti 2 kunkin selkä-

täplän molemmin puo l in . , A. aceris. 

2. Ruumis kyljiltä pitkäkarvainen, selkäpuo

lelta melkein kalju, ainoastaan yksi harjas 

kussakin selkäkäsnässä. Nivelen 10 selkä

puolella iso, lihanvärinen tai kellertävä, 

neliskulmainen täplä . . . A . megacephala. 

/?. Karvat yksittäisiä, yksi kussakin käsnässä< 

kärjeltään turvonneita . . . A . alni. 

B. Käsnät isoja, nappimaisia lukuisilla, kankeilla 

karvoilla; nahka käsnien välissä kalju. — K o 

telot mustahkoja, himmeitä; peräkärki litis

tynyt , poikkipäinen, varustettu lyhyillä, suo

rilla harjaksilla. — Alasuku Pharetra. 

a. Kylkivi iva ei selvästi näkyvä. Käsnät, aina

kin isot sisimmät selkäkäsnät, vaaleita, kel

taisia tai valkoisia A. auricoma. 

|3. Kylkivi iva vilkasvärinen ja hyvin rajoittunut. 

* Kylkivi iva punainen; ruumiin selkäpuoli 

musta ilman täpliä A. menyanthidis. 

** Kylkiv i iva valkoinen, punatäpläinen; kun

kin nivelen selkäpuolella on sisemmän 

selkäkäsnän edessä v inoon asettunut, val

koinen täplä A. rumieis. 

1. A. cuspis, Hiibn. Keihäsviiruinen ilta-

lentäjä. — (Hfm. Sch. taul. 31, kuv. 16). — 

Hyvin seuraavan lajin näköinen, mutta isompi 

ja molemmilla sukupuolilla tummemmat harmaat 

takasiivet. — 37—41 mm. — Harvinainen; 

tavattu useissa paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Toukka (Hfm. B. taul. 21, kuv. 28) on hyvin 
seuraavan lajin toukan näköinen, mutta eroaa 
helposti senkautta, että sillä on neljännen nive
len pienellä kyhmyl lä pitkä karvatupsu ja kah
den isomman, punaisen ky Iki täplän välissä on 
kussakin nivelessä usein 1 —2 pientä, punaista 
täplää; elää lepällä, — K o t e l o mustanruskea; le
pää lehtien välissä olevassa kotelokopassa, 

2. A. psi, L. Psi (t/j)-merkkinen iltalen-

täjä. — Taul. 32, kuv. 7. — Etusiivet päältä 

sinertävän tuhkaharmaat; takasiivet cf valkoi

set, lähellä ulkoreunaa suonet tummia, $:lla 

heikosti harmaakehnäiset. — 34—38 mm. — 

Jokseenkin harvinainen: Etelä- ja Keski-Suo

messa, pohj. löytöp. Mikkeli. 

Toukka (kuv. 7a) on mustahko; selkäjuova 
yksivärisesti keltainen; kylkiviiva vaikeahko; 
näitten välissä on nahka mustanharmaa, koristettu 
2 isommalla ja 1 lyhyemmäl lä punaisella viirulla 
kussakin niv. 4 11: nivelessä 4 oleva nappula-
haarake musta, tiheästi peitet ty lyhyil lä harjak
silla ja muutamilla harvoilla, pitemmillä karvoilla 
latvassa; mustassa päässä 2 keltaista viirua; elää 
koivulla, lepällä y. m. lehtipuilla. 

3. A. alni, L. Leppä-iltalentäjä. — Taul. 

32, kuv. 6. — Etusiivet valkeanharmaat, pitkin 

takareunaa (paitsi sisinnä tyveä) leveästi mus-
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tahkoja; musta väri muodostaa siiven keskus

tassa keskitäplien välissä haarakkeen etureunaa 

kohti; takasiivet lumivalkoiset, pitkin ulkoreu

naa enemmän tai vähemmän harmaat. — 34— 

38 mm. — Harvinainen; Etelä- ja Keski-Suo-

messa, pohjoisin löytöpaikka Mikkeli (Ehu-

berg). 

Toukka (kuv. 6 a) on nuorempana edestäpäin 
mustanruskea, taaksepäin (nivelet 9—12) likaisen 
valkoiset ja näyttää silloin, siinä kun se istuu 
kokoonkääriytyneenä lehdellä, linnun jätteeltä: 
täyskasvaneena on se sinertävän musta, koristettu 
isolla, suorakaiteen muotoisella, keltaisella täp
lällä kunkin nivelen selkäpuolella: tässä täplässä 
on 4 pientä selkäkäsnää; pää herttamainen, musta; 
elää lepällä ja koivulla. K o t e l o punanruskea; 
viimeinen takaruumiin nivel päältä nappulamai-
sen peräkärjen edessä syväpykeinen. 

4. A. leporina, L. Valkoinen iltalentäjä. 

— Taul. 32, kuv. 5. — Siivet valkoiset; etu

maisilla ripoitettuja, mustia täpliä ja musta-

täpläiset ripset. — 32—40 mm. — Jokseenkin 

harvinainen; Etelä-Suomessa, ainakin 6 1 ° asti. 

Var. bradyporina, Tr. Etusiivet enemmän 

tai vähemmän mustanharmaa kehnäiset. Ta

vattu Kristiinankaupungissa ja Petroskoissa. 

Toukka (Hfm. E, taul. 21, kuv. 21) on nuo
rempana kellertävä varustettu pitkillä, hienoilla, 
keltaisilla karvoilla ja 3—5 lyhyellä, mustalla 
karvapensselillä selässä: viimeisen nahan vaihdon 
jälkeen häviävät karvapensselit usein kokonaan, 
ruumis käy vihreäksi ja pitkät, hienot, yli koko 
ruumiin jakautuneet karvat valkoisiksi; juuri en
nen koteloitumista tulee nahka ruskeankeltaiseksi 
ja karvat ruskeanharmaiksi: pää pohjaväriä, muun
noksella mustatäpläinen; elää lepällä, halavalla 
(Salix pentandra) ja muilla lehtipuilla, — K o t e l o 
tummanruskea. 

5. A. aceris, L. Vaahtera-iltalentäjä. — 

Taul. 32, kuv. 8. — Etusiivet päälajilla har

maan valkoiset; takasiivet valkoiset, suonet tum-

mareunaiset. — 40—46 mm. — Jokseenkin 

harvinainen; Etelä-Suomessa, ainakin 61 0 asti. 

Toukka (Hfm. K. taul. 21, kuv. 22) on punan-
harmaa - lihavärinen, tiheästi pitkäkarvainen; 
karvat helakankeltaiset tai punankeltaiset ja se
lässä kokoutuneet suipoiksi, siirrottaviksi tup
suiksi; selkätäplät kaljuja; mustassa päässä kel
tainen kulmaviiru; elää vaahteralla, hevoiskastan-
jalla ja tammella. — K o t e l o punanruskea, perä-
kärki paljon lyhempi ja poikkipäisempi kuin edel
lisillä lajeilla. 

6. A. megacephala, Göze. Isopäinen 

iltalentäjä. — (Hfm. Sch. taul. 31. kuv. 11). 

— Etusiivet tummanharmaat—mustanharmaat, 

pyöreä täplä, eräs neliskulmainen täplä heti 

tämän takana, eräs pyöristetty täplä välittö

mästi munuaistäplän ulkopuolella sekä pari 

pientä täplää lähellä takareunaa juuri ulommai

sen poikkiviivan sisäpuolella vaaleita, valkean-

harmaita. — 32—42 mm. — Ei harvinainen: 

Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka 

Oulu. 

Toukka (Hfm. R. taul. 21, kuv. 23) kellan-
harmaa—harmaa, varustettu isolla, kellertävällä, 
mustakir jäisellä päällä ja noin 9 epäselvällä, pu
nertavalla pituus viivalla; nivelten 2—9 ja 11 selkä
puolella punanruskea—mustahko, epäselvästi ra
joittunut täplä; elää haava l la .—Kote lo kiiltävän 
punanruskea, 

7. A. menyanthidis, Vieiv. Raate-ilta-

lentäjä. — (Hfm. Sch. taul. 31, kuv. 17). — 

Hyvin seuraavan lajin näköinen; etusiivet rus

keanharmaat—tummanharmaat [var. salicis, 

Curt. — Tavattu Kuusamossa ja Kittilässä]. Poik

kiviivat mustia, keskiosassa melkein yksiväriset, 

tavallisesti ainoastaan tumma varjo etureunan 

ja munuaistäplän välissä. — 34 39 mm. — 

Jokseenkin yleinen yli koko alueemme 68 0 asti. 

Toukka (Hfm. R. taul. 22, kuv. 1) on yksi-
värisesti musta; jalkojen yläpuolella leveä, tum
manpunainen pituusviiva, jonka yläpuolella val
koiset huokoset ovat ; pää sekä pieni niskakilpi 
kiiltävän mustat; elää raateella (Menyanthes trifo-
liata), karpalolla (Vaccinium oxycoccus) sekä suo-
myrtillä (Myrica gcde) ja pajupensailla, 

8. A. auricoma, Fabr. Keltakarvainen 

iltalentäjä. — Taul. 32, kuv. 9. — Etusiivet sini

harmaat— tummanharmaat (var. pepli, Hubn,), 

koristetut mustilla kirjauksilla ja ruskeilla var

joilla, varjoviiva suoraan yli keskustan sekä 

aaltoviiva selviä; takasiivet tummanruskeat. — 

32 — 33 mm. — Yleinen yli koko alueemme. 

Var. Pyhsevaarse, Hoffm. Pienempi pää

muotoa; etusiipien pohjaväri tuhkaharmaa, poikki-

ja pituusviivat epäselviä, levinneet enemmän tai 

vähemmän täydellisesti täplittäin pohjavärin yli, 

joten tummimmat kappaleet näyttävät hyvin 

mustanharmailta. — Harvinainen; tavattu Kuu

samossa (A. Hoffman). 

Toukka (kuv. 9 a) vaihtelee pohjavärilleen 
puhtaan mustasta punankeltaiseen mustalla j uo 
valla tai mustilla täplillä pitkin selkää; edellisessä 
tapauksessa ovat ainoastaan sisemmät selkäkäsnät, 
jälkimäisessä taas kaikki käsnät punankeltaisia 
tai valkeankeltaisia; jalat kellanpunaiset; pää 
kiiltävän ruskea; elää mustikalla, vatulla, kaner
valla sekä lepällä ja koivulla. — Kote lo mustan
ruskea, 

9. A. rumicis, L. Suolaheinä-ilta!entäjä. 

- (Hfm. Sch. taul. 31, kuv. 22). — Edellisen 

lajin näköinen, mutta helposti eroitettu siitä 

etusiipien mustahkon ei niin sinertävän pohja

värin ja kahden valkoisen täplän kautta lähellä 

ulkoreunaa. — 30—35 mm. — Yleinen; napa

piiriin asti. 

Toukka (Hfm. R. taul. 22, kuv. 5) mustan-
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harmaa; selkäpuoli tummempi ; kussakin nivelessä 
valkoinen, punatäpläinen selkäviiva ja 2 valkoista 
selkätäplää; sitäpaitsi l ö y t y y katkonainen punan-
keltaisista täplistä muodostunut selkäviiva. — 
K o t e l o mustanruskea. 

10. A. euphorbise var. obscura, Ström. Etu

siivet tummanharmaat epäselvillä kirjauksilla; 

huulirihmat lyhyet. — 28—32 mm. — Hyvin 

harvinainen; tavattu Sammatissa (J. Sahlberg) . 
Toukka on musta—mustanharmaa, toisessa 

nivelessä punainen poikkijuova; sivuviiva keltai
nen, enemmän tai vähemmän vahvasti punatäp
läinen; selän molemmin puolin nivelissä 3—12 
on isompi keltainen tai valkoinen täplä, 

11. A. abscondita, Tr. Nummi-iltalentäjä. 

— (Hfm. Sch. taul. 31, kuv. 19). — Etusiivet 

suipommat, sinertävän harmaat, melkein ilman 

kirjauksia, täplien välissä ei tummemmat; huuli

rihmat jokseenkin pitkät, hieno- ja lyhytkarvai

set. —• 24—30 mm. — Jokseenkin harvinainen; 

tavattu Valamossa, Kivennavalla, Mikkelissä, 

Evolla ja Kajaanissa. Lentelee touko—heinä

kuussa. 

Toukka eroaa helposti edellisen lajin tou
kasta siinä, ettei sillä o le punaista täplää toisessa 
nivelessä eikä punaista sivuviivaa; elää kanervalla 
y. m. 

3. Craniophora, Snett. 

Saarnikehrääjät. 

1. C. liglistri, Fabr. Saarnikehrääjä. — 

(Hfm. Sch. taul. 31, kuv. 23). — Etusiivet 

päältä vihertävän oliiviruskeat, enemmän tai 

vähemmän valkeakirjaiset [sisempi osa keski-

juovaa (sisemmän poikkiviivan ja varjoviivan 

välissä) ainakin lähellä etureunaa, iso täplä 

munuaistäplän ulkopuolella sekä pieniä täpliä 

lähellä ulkoreunaa vaikeahkoja]; pyöreässä täp

lässä ruskea silmäterä; poikkiviivat mustia ja 

kaksinkertaisia; kaulus ja siipikannet keskus

tassaan valkoisia; takasiivet ruskeanharmaat, 

— 32—40 mm. — Harvinainen; tavattu Ge-

tassa Ahvenanmaalla (Monte l l ) . Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 22, kuv. 6) on vihreä 
vaaleammalla selkäviivalla ja kellertävillä sivu-
selkäviivoilla; käsnät vaikeahkoja; huokoset pu
naisia; karvat mustia; elää saarnilla. — K o t e l o 
punanruskea; takaruumis vaaleampi; peräkärki 

l yhy t ja tylppä sekä varustettu muutamilla aivan 
lyhyillä, suorilla okasilla; talvehtii mustanrus
keassa kotelokopassa. 

4. Bryophila, Tr. 

Jäkälä-lentäjät. 

Pieniä perhosia, jo iden hoikka ruumis 
on peitetty litteillä suomuilla. Takaruumiin 
selkäpuolella pieniä suomutupsuja. Leveillä 
etusiivillä suorakulmainen kärki; ripset 
ehytlaitaisia, — Toukilla, jo tka talvehtivat 
ja elävät jäkälillä, on ainoastaan yksittäi
siä karvoja ruumiissa; kuivalla ja kauniilla 
säällä piiloutuvat ne pieniin koteloihin jä
kälien alle, jo ten niitä on etsittävä sateella 
ja kostealla säällä. — Kotelot lepäävät 
maansekaisessa kotelokopassa. — Kirjauk
siltaan ja väriltään näyttävät perhoset niiltä 
jäkäliltä, joil la ne istuvat ja elävät touk
kina, jo t en niitä on vaikea löytää silloin 
kun ne eivät ole liikkeellä. — 1 sukupolvi . 
Lentelevät heinä—elokuussa. 

1. B. raptricula, Hiibn. Ruskeanharmaa 

jäkälä-lentäjä. — (Hfm. Sch. taul. 31, kuv. 24). 

— Etusiivet päältä tumman ruskeanharmaat, 

siellä ja täällä punakehnäiset, kirjaukset epä

selviä. Takasiipien ripset vaaleita. — 26 — 

28 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Espoossa 

(Tengstr.) ja Tammisaaressa (O. M. Reu te r ) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 22, kuv. 7) sinertävän 
harmaa; sivuselkäviivat muodostuneet orankikel-
taisista ja valkoisista täplistä; huokoset mustia; 
pää ruskea, mustatäpläinen; elää liuskakivilla 
kasvavilla jäkälillä, — K o t e l o tylppä, tumman
ruskea; lepää kevyessä kotelokopassa. 

2. B. fraildatricula, Hiibn. Mustanhar

maa jäkälä-lentäjä.— (Hfm. Sch. taul. 31, kuv. 

25). — Etusiivet tumman ruskeanharmaat, hie

man punertavat; siipikärki pitemmälle venynyt 

ja ulkoreuna leveämpi kuin edellisellä lajilla. 

— 26—27 mm. — Harvinainen; tavattu ainoas

taan Helsingissä (Nordmanin kirjoitusten mu

kaan). 
Toukka (Dorfm. mukaan) eroaa B. raptrindan 

toukasta siinä, että sen kylkiviiva on yhtäjaksoi
nen, eikä katkonainen; elää myös puujäkälillä, 

B. alga, Fabr. (taul. 33, kuv. 4) ja B. 

per la, Fabr. (taul. 33, kuv. 3) ovat saksalaisia 

perhosia, jälkimäinen tavattu myös Tanskassa 

ja Etelä-Ruotsissa. 



IV. Y ö k ö t ( N o e t u s e ) . 

Tähän isoon ja lajirikkaaseen ryhmään, joka meidän alueellamme käsittää enemmän 

kuin 200 lajia, kuuluu keskikokoisia (harvoin pieniä tai isoja) perhosia, jo tka tavallisesti 

ovat vahvarakenteisia ja jo iden takaruumis on enemmän tai vähemmän tasapaksu. — 

Tuntosarvet ovat aina kapeammat kärkeen päin, cfiila usein kampamaiset, ripsiset tai 

tupsuiset, $:lla useimmiten yksinkertaiset. Imutorvi on melkein aina pitkä ja hyv in 

kehittynyt, harvoin lyhyt ja pehmeä tai kokonaan surkastunut. Silmät isot, pyöreät. 

Etusiipien selkäsuonella on kaksinkertainen tyvi, suoni 5 lähtee melkein aina hyv in lä

heltä suonta 4, värttinäsarka (taul. 1, kuv. 1 az) l öy tyy melkein aina. Etusiivillä on 

tavallisesti tälle perhosryhmälle omituinen kuvio , n . k . y ö k k ö k u v i o , josta jo on tehty 

selvää johdatuksessa siv. X I . Tässä lisättäköön ainoastaan, että seuraavassa tulemme 

kutsumaan k e s k i v a r j o a k e s k i v i i v a k s i , siinä tapauksessa, että se on kapea ja selvästi 

rajoittunut, sekä vaihtamaan nimityksen „ p y ö r o ä t ä p l ä " r e n g a s t ä p l ä k s i . Takasiivillä 

on 2 selkäsuonta, ja suoni 8 (= etukylkisuoni) on tyveltään yhtynyt kappaleen matkaa 

etumaiseen keskisuoneen, jo ten ei synny minkäänlaista otukylkisarkaa; suoni 7 lähtee 

keskisaran etunurkasta ja suoni 5, j o k a usein on muita heikompi, tavallisesti lähempää 

suonta 4; väriltään ovat takasiivet harmaat tai valkoiset (harvoin keltaiset tai kirjavat), 

tummemmat ulkoreunaa kohti sekä usein varustetut tummalla keskitäplällä ja tummem

malla poikkivi ival la heti keskustan ulkopuolella. Taka- ja etusiivet ovat aina yhdistyneet 

toisiinsa pidäkehakasen kautta. Takaraajat pitkiä, niitten säärissä 4 kannusta. Siivet 

ovat lepotilassa kattomaisesti takaruumiin yli, jokseenkin harvoin ovat etusiivet vaaka-

suorasti tai litteästi. 

Voidakseen jyrkästi eroittaa toisistaan usein läheiset suvut on välttämätöntä, että 

ottaa tarkasti huomioon keskiruumiin rakenteen ja peitteen. *) Taulussa 1, kuv. 4—7 on 

kuvat tärkeimmistä muodoista. Kokonaisuudessaan on keskiruumis päältä pyöristetystä 

kupera (kuv. 4) tai nelikulmainen (kuv. 5 ja 7 ) ; kaulus on tasaisesti holvimainen ilman 

harjua keskessä (kuv. 4) , levymäinen heikolla keskiharjulla (kuv. 5), sivuilta kovero jyr 

källä keskiharjulla (kuv. 7) tai korkea ja eteenpäin kallistunut, kätkien pään yläpuolelta, 

kaapumaincn (kuv. 6 ) ; ruumis on siipikansien välissä sileä ilman tupsuja (kuv. 4 ja 6) 

tai kauluksen takana varustettu yksinkertaisella tai lovipäisellä (kuv. 5) tupsulla tai 1 — 2 

terävällä, pitkittäisellä harjulla (kuv. 7). 

*) Sentähden on välttämätöntä, että vasta-alkavaisella, silloin kun hän koettaa määrätä yökköjä, 

on käsillä ehyitä ja vahingoittumattomia kappaleita, sillä muussa tapauksessa on hänellä vaikeata saada 

selkoa suvusta ja lajista siinäkin tapauksessa että se olisi mahdollista sellaiselle, jo l la on perusteelli

sempi tieto yököis tä tai jol la on tilaisuus tarkastella järjestettyä kokoelmaa. Sentähden on hankittava 

niin vahingoit tumattomia kappaleita kuin mahdollista, paraiten kasvattamalla, sekä säilyttää ne siten, 

etteivät keskiruumiin karvatupsut vahingoitu. Koska keskiruumiin u lkomuoto muuttuu tuntuvasti sii

piä levitellessä, on syytä että on joitakuita kappaleita kokoonasettuneine silpineen, s. t. s. lepotila-

asennossa. 
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Sukupuolten eroittamiseksi toisistaan on huomattava: 

c/dla on yksinkertainen, yhdestä ainoasta harjaksesta muodostunut pidäkehakanen, 

tavallisesti kampamaiset, ripsiset, harjakaiset tai jossakin muussa suhteessa omituiset 

tuntosarvet, joskus omituisia karvatupsuja raajoissa tai ruumiissa sekä pörröisempi perä

tupsu, j oka kätkee perälämssät. Jos pehmeällä pensselillä varovasti poistaa perätupsun 

karvat, vo i yleensä vahingoittamatta muuten kappaletta nähdä perälämssät, joista usein 

saadaan aivan erinomaisia tunnusmerkkejä lajien tuntemiseksi ja eroittamiseksi. 

$:lla on 2 — useammasta harjaksesta muodostunut pidäkehakanen, tavallisesti yksin

kertaiset tuntosarvet sekä paksumpi ja tylpempi takaruumis, j oka kärjessään on tuskin 

karvainen ja joskus päättyy venyvään munanasetintorveen. 

Toukat ovat useimmiten kaljuja, s. t. s. aivan ilman karvoja tai varustetut ainoas

taan pienillä, hienoilla paljaalle silmälle melkein näkymättömillä karvoilla, jo tka usein ovat 

yksinäisinä surkastuneilla käsnillä. Ne ovat, silloinkuin niitä voi huomata, asettuneet 

samalla tavalla kuin Arctiideilläkin, s. t, s. 4 selkäkäsnää ja kummallakin kyljellä 4 kylki-

käsnää. Harvoin on toukilla käsnien välisessä nahassa hienoja karvoja. Rintajaikoja on 

aina 3 paria ja tavallista pituutta; vatsajalat vaihtelevat luvulleen 10, 8, ja 6 välillä; 

molemmissa jälkimäisissä tapauksissa ovat nivelet 6 ja 7 ne, joissa on kehittymättömät 

tai ei ensinkään jalkoja. 

Kote lo t lepäävät useimmiten maassa tai kasviosien sisässä, karvoin ovat ne sulkeu

tuneet ohuen, valkoisen silkkikudoksen sisään ja kiinnitettyinä rehukasvin lehtiin (Phisia). 

Muodoltaan ovat ne jokseenkin pitkäveteisiä, takaruumis kartiomainen. Imutorvi ei uletu 

tavallisesti siipituppien taakse, harvoin on se kyhmymäisesti (Dianthircia, Cucullia, Plusia) 

tai pitkästi (Calophasia) ulkoneva. Pää on pyöristetty tai joskus varustettu haarakkeella, 

kuten No?iagria\\&. Peräkärjen varustus on hyvin vaihtelevainen ja antaa usein hyviä 

1 aj i tunnu smerkkej ä. 

K a t s a u s h e i m o i h i n j a sukuihin .*) 

P e r h o n e n . 

I. Himlirihmat eivät ulotu pään pituutta päätä pitemmälle ei eteen eikä ylöspäin. Jos etusiipien ulko

reunassa on syvä lovi kärjen takana, niin on ulkoreunassa muitakin hampaita kuin kulma suonen 4 

kohdalla. 

A. Takasiipien keskisarka ulottuu kärjellään lähelle tai ulkopuolel le siiven keslaistaa. 

a. Keskikokoisia ** (useimmiten 25—65 mm.), tavallisesti voimakkaasti rakennettuja muotoja, joilla 

on karvaiset raajat sekä ainakin osittain karvainen keskiruumis. Raajat ja keskiruumis harvoin 

suomuisia, mutta takasiipien suoni 5 silloin yhdensuuntainen suonen 4 kanssa, 
: | : Takasiipien suoni 5 aivan yhdensuuntainen suonen 4 kanssa tai sisäänpäin hieman ulkoneva suo

nesta 4, jokseenkin kaukana suonesta 4, joskus lähtien melkein suonien 6 ja 4 keskiväliltä, ta

vallisesti muita suonia heikompi. — Heimo Noetuidce, 

1. Silmät karvaisia. (Karvat näkyvät paraiten, jos katselee silmää sivultapäin vaaleata taustaa 

kohti.) Otsa säännöllistä muotoa. Sääret ilman harjasokasia. 

a'. Keskiruumis päältä nelikulmainen, kupera (taul. 1, kuv. 5), kauluksen takana tai lähellä taka

reunaa karvatupsu. Takaruumiin selkäpuolella tavallisesti karvatupsuja. Siipiripset useimmi

ten selvästi aaltolaitaiset. 

b'. Imutorvi lyhy t ja pehmeä. Koiraksen tuntosarvet kampamaiset ***) 3. Neuronia. 

b". Imutorvi hyvin kehittynyt, sarveisaineinen. Koiraksen tuntosarvet tavallisesti ei kampamaiset. 

*) Ettei vasta-alkaja tekisi erehdyksiä tutkimuksissaan, on seuraavassa katsauksessa otettu m y ö s 
viittauksia niihin sukuihin Artiidse heimossa, jotka usein viedään yökköihin ja jo tka täysin kehittyneinä 
ovat hyvin vaikeat eroittaa näistä. 

**) Ne harvat lajit, jotka ovat alle 25 mm., ovat j o k o kuten Anarta ja Heliaca vahvasti karvaisia 
tai myös kuten Hydrilla areuosa Q helposti eroitetut suonen 5 kautta takasiivillä. 

***) Suku Colocasia, jonka pää on vahvasti sisäänvedetty kuuluu Arctiidse-heimoon; katso siv. 96. 
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c\ Naaraksen takaruumis tylppä ilman munanasetintorvea 4. Mamestra. 

o". Naaraksen takaruumis suippo, varustettu selvästi ulkonevalla munanasetintorvella. 

5. Dianthoecia. 

a". Keskiruumis päältä pyöristetty, kupera (taul. 1, kuv. 4) ilman karvatupsuja; kaulus ilman 

keskiharjua. Takaruumis ilman selkätupsuja. Etusiipien ripset ehytlaitaiset (tai hyvin epä

selvästi aaltoiset), 

b'. Huulirihmat selviä ja varustettuja selvällä päätönivelellä. 

c'. Yökkökuvio enemmän tai vähemmän epätäydellinen ja epäselvä. Sisempi ja ulompi poikki-

juova puuttuvat usein, ovat joskus edustetut pisteillä, tai pienempiä usein täydellisiä, mutta 

silloin tavallisesti yksinkertaisia ja tasaisia ilman hampaita, hyvin harvoin hampaisia (muuta

mat Tceniocam/pa-l ajit). 

d'. Huulirihmat ylöspäisiä tai ylöspäin taipuneita siten, että niitten kärki ulottuu ainakin yli 

silmän keskustan. 

e'. Munuais-, rengas- ja useimmiten myös puikkotäplä selviä, väriltään vaaleita. Huulirihmojen 

alapinnalla pitkiä ja harvoja kankeita karvoja 2. Charceas. 

e". Täplät puuttuvat tai ainoastaan munuaistäplä vaalea ja selvä. 

1". Etusiipien kärki suippo, suorakulmainen. Huulirihmat peitetyt ainoastaan tiheästi istu

villa, tasakorkeilla karvoilla. Tuntosarvet kummallakin sukupuolella yksinkertaiset. 

2(5. Leucania. 
f". Etusiipien kärki pyöristetty. Huulirihmojen alapinnalla joitakuita pitempiä karvoja, 

tuntosarvissa lyhyet ja paksut kampahampaat, Q keskustassaan paksummat ja hieman 

karvaiset 27. Mithymna. 

d". Huulirihmat vaakasuorasti ulkonevia tai hieman riippuvia (taul. 1, kuv. 12). Rinta ja raajat 

tiheästi ja pörröisesti karvaisia 34. Tceniocampa. 

c". Yökkökuvio hyvin kehittynyt, poikkiviivat aaltoiset tai hampaiset. Tavallisesti pieniä, 

22—25 mm., harvoin 30—35 mm. kokoisia perhosia, joit ten takasiivet ovat keltaiset tai val

koiset, mustalaitaiset, harvoin kokonaan mustat 52. Anarta. 

b". Huulirihmat pieniä, epäselviä, kokonaan karvapeitteen peittämiä. Pää, keskiruumis ja raajat 

takkukarvaisia. Rengas- ja munuaistäplä valkoisia—kellanvalkoisia, jälkimäinen venynyt kär

keen päin 35. Panolis. 

2. Silmät kaljuja. 

a'. Etusiipien ulkoreunassa syviä lovia ja erikokoisia hampaita tai liuskoja. Sääret varuksetto-

mia. Huulirihmojen päätönivel pitkä, lieriömäinen 45. Scoliopleryx. 

a". Etusiipien uiko reuna ehyt, aaltoinen tai tasaisesti hampainen, 

b'. Ainakin keski- ja takasäärissä harjasokia (taul. 1, kuv. 29). *) 

c'. Takasiivet molemmin puolin ja etusiivet ainakin alta mustan ja valkoisen kirjavat. Ainakin 

etusäärien kärjessä 1—2 okaa. Takaruumis ja keskiruumis selkäpuolelta ilman karvatupsuja; 

jälkimäisen selkäpuoli usein peitetty lukuisilla, isoilla suomuilla karvojen välissä. Otsa 

kyhmy- tai kyttyrämäisesti ulkoneva , 54. Heliothis. 

c". Takasiivet yksiväriset tai vaikeahkot—keltaiset, ulkoreuna tumma; etusiipien alapinta ilman 

jyrkästi näkyviä täpliä. Otsa tavallinen, 

d'. Huulirihmojen päätönivel lieriömäinen, useita kertoja paksuuttaan pitempi. Etusiipien ulko

reuna vahvasti ja ripset heikosti aaltoiset. Siivet leveät, etumaisissa vaaleat suonet, 

17. Namia. 

d". Huulirihmojen päätönivel lyhyt, usein kyhmymäinen. 

e'. Takaruumiin ja keskiruumiin selkäpuolella karvatupsuja. Tuntosarvet ilman hampaita. 

] 4. Cloantha. 

e". Takaruumiin selkäpuolella ei karvatupsuja (paitsi joskus ensimäisessä nivelessä). 

1". Etusiipien ulkoreuna ja ripset selvään aaltoiset. Silmissä selviä silmäkarvoja (kuv. 1, taul. 15). 

ö. Ammoconia. 

f". Etusiipien ulkoreuna ja ripset useimmiten ehytlaitaiset, harvoin aaltoiset. Silmät ilman 

selviä silmäkarvoja 1. Ayrolis. 

b". Kaikki sääret ilman harjasokia. 

*) Näillä tarkoitetaan lyhyitä, kankeita, väriltään ruskeita, harjasmaisia okia, jotka ovat rivittäin 
pitkin sääriä ja kärjillään pistävät karvapeitteestä esiin. Ne ovat tavallisesti ulkosivulla ja näkyvät 
sentähden paraiten, j o s tarkastaa säärtä ylhäältä tai altapäin; joskus löy tyy niitä ainoastaan lähellä 
säären kärkeä, jo l loin niitä on erittäin etsittävä ylempien ja alempien takasäarien kannusten välistä. 
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e'. Etusäärien kärjessä 1(—2) pitkä, käyrä oka (taul. 1, kuv. 28). Etusiivet pitkät ja kapeat 

harmailla tai ruskeanharmailla kirjauksilla, munuaistäplä selvä, mutta poikkiviivat epäselviä. 

48. Brachionyclia. 

c". Etusääret ilman okaa. 

ti". Kaulus enemmän tai vähemmän pystyinen, takareuna vapaa, kaapumainen *) (taul. 1, kuv. 6). 

e'. Etusiivet ja takaruumis tavallista pituutta ja muotoa, Etusiipien ulkoreuna ehytlaitainen. 

50. Calophasia. 

e". Etusiivet pitkät, suippokärkiset. Takaruumis kartiomaisesti pidentynyt, ainakin tyvessä 

karvatupsu 51. Cucullia. 

ti". Kaulus ei kaapumainen. 

e'. Otsassa on heti huulirihmojen yläpuolella tylpempi tai suipompi haarake, joka ulottuu 

tavallisesti yhtä pitkälle kuin huulirihmatkin (taul. 1, kuv. 10). * * ) 

1". Etusiivillä täydellinen yökkökuvio . Etusiipien pohjaväri kullankeltainen 21. Gortyna, 

f". Etusiivillä ei tai epätäydellinen y ö k k ö k u v i o ; pohjaväri olkikeltainen tai punertava. Takaruu

mis pitkä, ulettuen enemmän kuin ' /» pituudestaan takasiipien ohi. Silmäkarvoja puuttuu. 

22. Nonagria. 

e". Otsa litteä tai heikosti kupera ilman haarakkeita. ***) 

f. Etusiipien ulkoreuna useimmiten * * * * ) ja ripset aina enemmän tai vähemmän aaltoisia. 

Kauluksessa ja siipikansissa useampia tai harvempia suomuja karvojen joukossa, harvoin 

aivan ilman suomuja, mutta ripset siinä tapauksessa vahvasti aaltoisia, melkeinpä ham

paisia. 

g'. Kauluksessa ja keskiselässä terävä keskiharju. Kaulus ja siipikannet peitetyt ainoastaan 

karvoilla 44. Scopelosoma, 

g". Keskiselkä ilman keskiharjua. Kaulus ja siipikannet melkein aina enemmän tai vähemmän 

suomuisia. 

h'. Kaulus keskustassaan ulkoneva eteenpäin, sivuilta vahvasti kovero , iiartiat hyvin kul-

mikkaasti ulosseisovia. Silmissä hyvin kehittyneitä silmäkarvoja. 

i'. Keskiruumis melkein yksinomaan peitetty kapeilla, hiusmaisilla, kärjeltään syvästi sul-

kamaisesti hampaisilla suomuilla, Siipikannet pörröisiä, Etusiivet lyhyemmät , 

k'. Etujalkojen ensi nivel tuskin 4 kertaa leveyttään pitempi. Pienempiä, 30—35 mm. 

kokoisia lajeja, jo i t ten etusiivet ovat jokseenkin kapeat. (Takaruumis ilman karva

tupsuja) 8. Dryobota, 

k". Etujalkojen ensi nivel monta kertaa leveyttään pitempi. Isompia, 45—50 mm. kokoisia 

lajeja, joi t ten etusiivet ovat leveät. (Takaruumiin selkäpuolella karvatupsuja.) 

9. Miselia. 

i". Siipikannet pei tetyt pääasiallisesti karvoilla ja ainoastaan yksinäisillä, tavallisesti mus

tilla suomuilla karvojen välissä; karvapeite kiinteä, liukas. Etusiivet pitkät ja kapeat, 

jo ten niitten takareuna on melkein kaksi kertaa niin pitkä kuin ulkoreuna, 

k'. Huulirihmat pitkästi j a pörröisesti karvaisia, niin että viimeistä edellisen nivelen kar

vat ulottuvat viimeisen nivelen ohi. Tupsu kauluksen takana jokseenkin korkea. 

46. Xylina, 

k". Huulirihmat lyhyesti, tiheästi ja kiinteästi karvaisia. Tupsu kauluksen takana litistynyt 

ja matala, tuskin siipikantta korkeampi 47. Calocampa, 

h". Kaulus syrjiltään ei tai tuskin kove ro ; hartiat ei terävästi eteenpäin ulkonevia. 

i'. Takaruumis leveä, litteä, aina ilman karvatupsuja selässä 33. Amphipyra. 

i". Takaruumis kartiomainen, selkä kupera, melkein aina tupsuinen. 

k. Takaruumiin selkäpuoli ilman karvatupsuja. Takasiivet kellertäviä, ulkoreuna leveä, 

musta * * * * * ) 10. Thalpophila. 

k". Takaruumiin selkäpuolella isompia tai pienempiä karvatupsuja. Takasiivet eivät kos

kaan kellertäviä. 

*) Koska eläin vo i mielensä mukaan nostaa tai laskea kaulustaan, voi se joskus olla laskettuna 
alas taaksepäin, jo l lo in se näyttää hyvin tavalliselta kaulukselta, mutta on kuitenkin eteenpäin jyrkempi 
melkein pystysuora pään puolelle. 

** ) Tämän haarakkeen peittää tavallisesti karvapeite, mutta hienon neulan kärjellä tuntee hel
posti , l ö y t y y k ö karvojen alla haaraketta tai ei. 

* * * ) Suku Acronycta, joka usemmiten eroaa kaikista seuraavista senkautta, että etusiipien ulompi 
poikkiviiva suonien 4 ja 5 kohdalla käy niin pitkälle ulospäin, että se on lähempänä ulkoreunaa kuin 
munuaistäplää, kuuluu heim. Arctiidee; katso' siv. 97. 

* * * * ) Ulkoreunan laatu näkyy aina paraiten alapuolelta. 
***#*) Suvulla Acronycta ei ole koskaan keltaisia takasiipiä, kuuluu he imoon Arcliicke; katso siv. 98. 

Suomen perhoset. 1-1 
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1'. Silmissä, varsinkin sivuilla otsaan päin, pitkiä ja selviä, mustia silmäkarvoja (vert. 

taul. 1. kuv. 15). Aaltoviiva ilman selvää W, usein jakautunut täpliksi 7. Polta. 

1". Silmät useimmiten ilman tai varustetut lyhyillä silmäkarvoilla. Jos silmäkarvat joskus 
ovat enemmän kehittyneitä, muodostaa aaltoviiva saroissa 2—4 terävän ja selvän W 

(katso taul. 1, kuv. 1). 

m'. Keskiselässä on kauluksen takana 2, syvän vaon eroittamaa, pitkittäistä harjua, jotka 

takana yhtyvät ja ulottuvat ensimäisen takaruumiin nivelen yli. Siipikannet ja etu

siivet, paitse lähellä takanurkkaa, ruskeanmustat 12. Dipterygia. 

m". Keskiselkä taaksepäin ja usein eteenpäin, kauluksen takana, varustettu tavallisesti 

kaksihalkoisella tupsulla, 

n'. Etusiipien ulkoreuna tasainen, ripset sitävastoin terävästi aaltoisia tai melkein ham-

paisia. Keskiselän etuosassa ei, takaosassa korkea, 2—3 osainen tupsu. 

16. Euplexia. 

n". Etusiipien sekä ulkoreuna että ripset aaltoisia. 

o'. Pitkin siipikansien keskustaa juova isompia, vihreitä (ja mustia) suomuja. Etusiivillä 

täpliä samallaisista suomuista ja isompi, vaikeahko, kärjessään kaksihampainen täplä 

pitkin suonta 2 munuaistäplän takana 15. Trachea. 

o". Siipikansien keskusta ilman isompia (vihreitä) suomuja. 

p'. Etusiipien käi-ki pyöristetty. *) Keskiselän etumainen tupsu tavallisesti selvä ja 

sangen korkea 11. Radena. 

p". Etusiipien kärki terävä, suorakulmainen. Keskiselän etumainen tupsu hyvin ma

tala, tuskin kaulusta korkeampi, usein tuskin huomattava. Etusiipien kaikki poikki

viivat ilman teräviä kulmia, useimmiten epäselviä; munuaistäplä valkea tai kellertävä. 

18. Helotropha. 

f'. Etusiipien ulkoreuna ja ripset useimmiten tasaisia, ehytlaitaisia, harvoin heikosti aaltoi

sia, mutta keskiruumis silloin karvainen. Keskiselkä tavallisesti kokonaan karvainen, har

voin suomuja karvojen seassa * * ) ; joskus l ö y t y y karvojen a l l a isoja suomuja, mutta näitä 

ei näy ensinkään niinkauvan kuin karvapeite on vahingoittumaton. Takaruumis useim

miten ilman karvatupsuja, 

g'. Takaruumis leveä, päältä litistynyt, alaspainunut, kärjessään poikkipäinen (taul. l ,kuv. 1). 

h'. Ruumis hoikka. Huulirihmat kiinteästi suomuisia, heikosti ylöspäisiä. Keskiruumiin 

selkäpuoli peitetty suomuilla, kauluksen takana kokoonli t is tynyt tupsu. Etusiivet pitkät 

ja kapeat, koristetut pienten pisteitten edustamilla poikkiviivoilla . . . 23. Sejnta. 

h". Ruumis paksu ja tanakka, 

i'. Lyhyissä huulirihmoissa pieni, karvapeitteeseen melkein piiloutunut päätönivel. Keski

ruumis karvainen. Etusiipien ulkoreunan keskusta uloskaartunut . . . 43. Orrhodia. 

i". Huulirihmat pitkiä, kiinteä-suomuisia, karvattomia; päätönivel pitkä. Keskiruumiin kar

vat osittain hieman litistyneitä. Etusiipien ulkoreuna tasaisesti ja heikosti kaartunut. 

33. Amphipyra. 

g". Takaruumis tavallista muotoa, päältä kupera tahi teräväselkäinen. 

h'. Takaruumiissa isoja ja selviä selkätupsuja. Keskiselkä ilman tupsua kauluksen takana, 

joka on leveä ja pyöristetty. Etusiivillä Hadena-l&jien kirjaus ja heikosti aaltoinen ulko

reuna j) 4. Hyppa. 

h". Takaruumis ilman selkätupsuja, paitse joskus merkki eiisimäisessä nivelessä, f) 

i'. Imutorvi l yhy t ja pehmeä; huulirihmat senvuoksi likekkäisiä ja puristetut toinen toi

siinsa kiinni. Huulirihmat alta pitkäkarvaisia. Ulkonäkö kehrääjän . . 49. Dasypolia. 

i". Imutorvi hyvin kehittynyt, näkyvä tyvessään erillään olevien huulirihmojen välitse, 

k'. Etusiivet vihreät, ruskeat tai kellertävät (olkikeltaiset) ilman poikkiviivoja ja useim

miten ilman tavallisia täpliä, joskus selvällä munuaistäplällä, Huulirihmat tuuhea

karvaiset. Takasiivet yksiväriset. 

*) Suku Craniophora, jol ta puuttuu karvatupsu kauluksen takana, kuuluu Arctiidce he imoon; kats. 
siv. 101. 

* * ) Karvat ovat joskus kärjessään jakautuneet 2—3 haaraksi muodostamatta kuitenkaan litteätä 
levyä. 

f) Rydroecia nictitan silla, on pieniä tupsuja takaruumiissa, mutta eroaa keskiselän harjun kautta 
heti Hyppästä,. CTeocens-suvulla on myös pieniä tupsuja. Moma vihreine etusiipineen kuuluu Arctiidce-
heimoon; katso siv. 98. 
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1'. Pää sisäänvedetty, päältäpäin suureksi osaksi kauluksen peittämä. Pienempiä muo

toja, 20— 36 mm. f) Keskiruumis tuuheakarvainen. Etusiipien kärki tylppä. 

24. Tapinostola. 

1". Pää ei sisäänvedetty. Isompia muotoja 40—55 mm : . . 25. Luceria. 

k". Etusiivillä poikkiviivoja ja enemmän tai vähemmän täydellinen yökkökuvio , joskus epä

selvä kirjaus, mutta etusiivet silloin valkoisia tai takasiivillä keltainen poikkijuova. 

1'. Keskiselässä on kauluksen takana terävä, karvoista muodostunut keskiharju. 

m'. Sekä sisempi että ulompi poikkiviiva selviä, yksinkertaisia, melkein suoria ja tasai

sia, ilman hampaita. Etusiivillä harmaa pohjaväri ja terävä kärki. Takasiivet har

maat 39. Plastenis. 

m". Ainakin sisempi poikkiviiva vahvasti aaltoinen tai kulmikas, joskus epäselvä, 

n'. Silmäkarvoja puuttuu. 

o'. Takasiivet harmaat—mustanharmaat 20. Hydroecia. 

o". Vaaleankeltaisilla takasiivillä leveä, musta ulkoreuna. Etusiipien alla 1—2 selvää 

mustaa täplää; niitten ulompi poikkiviiva tasainen ja melkein suora. 55. Pyrrhia, 

n". Silmäkarvoja löy tyy . Etusiipien pohjaväri siltruunankeltainen—orankikeltainen. 

Takasiivet kellanvalkoiset—vaaleankeltaiset ilman leveätä, tummaa ulkoreunaa. 

42. Xanthia. 

1". Keskiselkä kauluksen takana tasaisesti kupera tai varustettu pienellä, yksinkeraisella 

tai halkoisella karvatupsulla, 

m'. Etusiipien ulompi poikkiviiva selvä, kapea ja tasainen ilman hampaita, 

n'. Huulirihmat ilman karvoja, y l fy l eensä kiinteäsuomuisia. Koiraksen tuntosarvet 

ilman kampahampaita, naaraksen takaruumis ilman ulkonevaa munanasetintorvea. 

36. Calymnia. 

n". Huulirihmojen alapinta karvainen. Q takaruumis pitkäveteinen, varustettu ulko

nevalla munanasetintorvella 37. Cosmia. 

m". Etusiipien ulompi poikkiviiva aaltoinen ja hampainen tai terävästi kulmikas, joskus 

epäselvä tai hävinnyt. 

n'. Mustissa takasiivissä keltainen poikkijuova, Etusiipien kirjaus epäselvä; siipikärkien 

väli 18—20 mm. Keskiruumiin selkäpuoli harjaskarvainen. Huulirihmat hyvin ly

hyet, päätönivel epäselvä. Takaruumis ei ulotu takasiipien ulkopuolelle. 

53. Heliaea. 

n". Takasiivet useimmiten yksiväriset, ei koskaan keltaista poikkijuovaa. 

o'. Yökkökuvio useimmiten hyvin kehittynyt. Rengas- ja munuaistäplä selviä, val

koisia—valkeanharmai ta, vaaleammat pohjaväriä, harvoin epäselviä, mutta takasiivet 

silloin mustia lumivalkoisilla ripsillä, 

p'. Takaruumis pitkä, kapea ja hoikka. Naaraksen siivet pieniä ja lyhyitä, koiraksen 

ohuita, leveitä ja isoja. 32—37 mm. siipikärkien väliä. Koiraksen tuntosarvet hie

nosti ripsiset , 28. Anomoyyna, 

p" . Takaruumis lyhyempi ja tavallisesti paksumpi. Pienempiä muotoja, noin 2 0 - 3 0 

mm. Naaraksen siivet täydellisesti kehitt}meitä. 

r'. Silmät pieniä, tuskin ulkonevia. Otsa leveä, selvästi leveämpi silmän suurinta 

halkasijaa 52. Anarta. 

r". Silmät isoja, puolipalleroisia. Otsa kapea, ei silmän halkasijaa leveämpi. Naarak

sen kaksihalkoinen munanasetintorvi tavallisesti näkyvä perätupsun ulkopuolella, 

s'. Kauluksessa ja siipikansissa on karvojen ja harjaksien välissä kapeita, kärjeltään 

poikkipäisiä ja ehyitä, karvamaisia suomuja. Koiraksen tuntosarvet hienosti 

ripsiset 19. Cekena. 

s". Kauluksessa ja siipikansissa lukuisia, kärjeltään syvästi kaksihalkoisia, mutta 

tuskin litteitä karvoja. Koiraksen tuntosarvet kampamaiset . . 40. Cleoceris. 

o". Yökkökuv io enemmän tai vähemmän epätäydellinen, Rengas-, munuaistäplä epä

selvät tai pohjaväriä tummemmat, harvoin hieman vaaleammat, mutta silloinkin, 

ainakin munuaistäplän takanurkassa, tumma piste. Takasiivet eivät koskaan mus

tia lumivalkeilla ripsillä, 

p' . Silmäkarvat selviä. Selkä ilman suomuja, tiheäkarvainen yksinkertaisista tai kär

jeltään syvästi halkoisista karvoista 41. Orthosia. 

f) Suku Simyra, jol ta puuttuu silmäkarvoja ja jonka etusiivet ovat yksiväriset, suipot, ilman kir
jauksia, mutta vaaleilla suonilla varustetut, kuuluu heimoon Arcliidce; katso siv. 97. 
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p". Silmäkarvoja puuttuu tai ovat ne hyvin lyhyet. 

r'. c{ tuntosarvissa pitkät kampahampaat, Q suomuiset ja heikosti turvonneet, 

Selässä sekoitettuna kapeita suomuja. Huulirihmojen päätönivel lähes kaksi ker

taa leveytensä pituinen 32. Etisinä. 

r". Tuntosarvet kummallakin sukupuolella ilman kampahampaita. 

s'. Kaulus ja siipikannet melkein yksinomaan peitetyt kiiltävillä suomuilla, 

t'. Kauluksen ja siipikansien suomut kapeita. Huulirihmojen päätönivel hyvin ly

hyt, kyhmymäinen 29. Caradrina. 
t". Kauluksen ja siipikansien suomut sangen leveitä. Huulirihmat riippuvia, niitten 

päätönivel jokseenkin pitkä 31. Petilampa. 

s". Kaulus ja siipikannet peitetyt karvoilla, Huulirihmojen päätönivel useimmiten 

kaksi kertaa leyeyttään pitempi. *) 

t'. Munuais- ja rengastäplä mustia, pistemäisiä tai hävinneitä. Aaltoviiva hieno, 

varjomainen tai hävinnyt , 30. Hydrilla. 

t". Munuais- ja rengastäplä isoja ja tavallista muotoa. Aaltovi iva usein muodos

tunut kolmikulmaisista täplistä. Kirjaukset Hadena-kaltaisia 38. Dyschorista. 

** Takasiipien suoni 5 on tuskin heikompi muita suonia ja lähenee sisinnä vähän suonta 4, jo ten 

nämät suonet eivät ole siellä täysin yhdensuuntaisia. **) Keskiruumiin karvapeite kohoaa heti 

kauluksen takana äkisti korkeaksi, usein halkoiseksi tupsuksi. Takaruumiissa selviä karvatup

suja. Sääret ilman harjasokia ja hakasia. Silmät kaljuja. Kaulus ei kaapumainen. Otsa ilman 

haaraketta, — Heim. Plusiidce. 

1. Etusiivet ilman metallitäpliä, mutta poikkiviivoilla ja täplillä kohoilevia suomuja. 

56. Abrostola. 

2. Etusiivillä kullan- tai hopeahohteisia täpliä, mutta kiinteäsuomuisia 57. Plusia. 

8. Pieniä, 16—22—24 mm. kokoisia, hennosti rakennettuja muotoja, joit ten pää, huulirihmat ja keski

ruumis, ainakin päältä, ovat peitetyt leveillä, kiinteillä suomuilla: useimmiten raajatkin kokonaan 

suomupeitteisiä. Takasiipien suoni 5 ei heikompi muita ja sisäänpäin selvästi lähenevä suonta 4. 

Säärissä ei okia, Silmät isoja, kaljuja, Otsa ei leveämpi silmän isointa halkasijaa. Etusiivissä 

ulkoreuna ja ripset ehytlaitaisia sekä kirjaukset poikkeavia, harvoin säännönmukaisia. Tänne 

kuuluvat lajit muistuttavat monessa suhteessa pikkuperhosia. — Heim. Noctuophalaenidce. 

a'. Otsa tavallista muotoa, Etusiivet ei rikkikeltaiset. 

* Huulirihmat pitkiä, ylöskaartuneita, päätä korkeampia; päätönivel pitkä. Etusiivet harmaan

vihreät punertavilla poikkiviivoilla, mutta ilman täpliä 60. Prothymia. 

** Huulirihmat ei päätä korkeampia, 

1. Rinta ja raajat karvaisia, Etusiipien ulompi poikkiviiva selvä, vaikeahko. Huulirihmojen 

päätönivel kyhmymäinen, epäselvä 59. Photedes. 

2. Rinta ja raajat suomupeitteisiä. Huulirihmojen päätönivel selvä 58. Erastrin. 

a". Otsa rakkomaisesti paisunut. Rikkikeltaisilla etusiivillä mustia kirjauksia . 61. Emmelia. 

B . Takasiipien keskisarka hyvin lyhyt, anastaen tuskin enempää kuin ' / a siiven pituudesta, niitten 

suoni 5 ei heikompi muita suonia, sisäänpäin tavallisesti lähennyt suonta 4. Isoja—keskikokoisia 

(ei alle 25 mm.) muotoja ; selkä peitetty karvoilla tai kapeilla suomuilla, — Heim. Ophiusidce. 

t v . Ainakin keskisaarissa harjashakasia. Takasiivet kirjavia. Huulirihmojen päätönivel enemmän tai 

vähemmän pitkä, lieriömäinen. 

* Siipien ulkoreuna ja ripset heikosti aaltoisia tai melkein tasaisia. Kaikki sääret harjasokaisia. 

62. Euclidia. 

** Siipien ulkoreuna ja ripset syvästi aaltoisia tai nyhälaitaisia. Etusäärissä ei koskaan okia. Isoja 

muotoja 63. Catomia. 

ä. Kaikki sääret ilman harjasokia. Takasiivet yksiväriset. Huulirihmojen päätönivel lyhyt , syrjil

tään litistynyt. Ripset ehytlaitaiset 64. Ophiusa. 

II. Huulirihmat pitkät, ulettuen enemmän kuin pään pituuden yli pään, ei tavallista rakennetta; har

voin hieman lyhemmät, mutta etusiipien ulkoreuna siipikärjen ja suonen 4 välissä silloin vahvasti 

uloskaartunut, mutta muuten tasainen, hampaaton. Hentoja perhosia, jo tka ulkomuodol leen muis

tuttavat mittareita tai koiperhosia, — Heim. Deltoiäai. 

A. Huulirihmojen viimeistä edellinen nivel taipunut; huulirihmat kaarimaisesti taipuneet yli pään 

(taul. 1, kuv. 11). ***) 

*) Acronycta leporina. jonka etusiivet ovat valkoiset, kuuluu Arctiidai he imoon; katso siv. 100. 
* * ) Suku Diphthera, jonka takaruumis on mustatäpläinen ja silmät karvaisia, sekä Panthea lyhyine 

huulirihmoineen kuuluvat heimoon Arctiidai; katso siv. 96 ja 97. 
***) Huulirihmojen asento voi joskus kuivaessa tai varomattomasti käsitellessä muuttua, mutta 

osastot eroitetaan kuitenkin toisistaan helposti edellisen nivelen laadusta. 
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o r . 2 4 — 3 0 mm. kokoisia, leveäsiipisiä muotoja 6 6 . Zanclogyiatha. 

/9. Siivet kapeat; koko noin 1 5 m m 7 0 . Tholomiges. 

B . Huuulirihmojen viimeistä edellinen nivel aivan suora, eteenpäin ojennettu (taul. 1 , kuv. 1 3 ) . * ) 
o r . Takaruumiin selkäpuoli ilman karvatupsuja. 

* Huulirihmojen päätönivel suoraan eteenpäin ojennettu, ei muodostaen kulmaa viimeistä edellisen 

nivelen kanssa. Mustahkoissa siivissä kellertäviä kirjauksia 6 5 . Paraseotia. 

** Huulirihmojen päätönivel ulospäin taipunut, muodostaen kulman viimeistä edellisen nivelen 

kanssa 6 7 . Herminia. 

/?. Takaruumiin selkäpuolella on ensimäisessä nivelessä pieni tupsu. 

* Selkä karvainen j a suomuinen, takana selvä tupsu 6 8 . Bomohcha. 

* * Selkä tavallisesti suomuinen, ilman tupsua 6 9 . Hypena. 

T o u k k a . 

I. Toukalla 3 paria rintajaikoja ja 5 paria täydellisesti kehittyneitä, samankokoisia vatsajalkoja. Vatsa-

puoli ei litistynyt, eikä koskaan jyrkän rajan kautta, jossa on pieniä, rihmamaisia liuskoja, eroitettu 

kyljistä. 

A . Buumis nivelestä 3 alkaen äkisti kapeneva eteenpäin, j o t en ensinivel j a pää ovat hyvin pieniä. 

Abrostola, 

B. Buumis jokseenkin tasapaksu, ei äkisti kapeneva eteenpäin. 

o-. Kaikki huokoset isoja ja pitkiä, noin 3 kertaa leveytensä pituisia Nonagria, 

(3. Huokose t enemmän tai vähemmän pyöristettyjä, korkeintaan 2 kertaa leveytensä pituisia, ta

vallisesti eri kokoisia, j o t en nivelessä 1 1 oleva o n isompi muita, 

* Huokose t kokonaan vaaleita Plastenis. 

*$ Huokose t keskustassaan tummia tai vaaleita, mutta aina ympäröidyt tummalla kehyksellä, 

a'. Buumis väritetty keleillä, jyrkästi rajoittuneilla kirjauksilla, jo tka ovat j o k o mustia ja silloin 

ikäänkuin painuneita nahkaan tai loistavavärisiä, Pohjaväri joskus tumma, mutta nahka ei 

silloin sileä, vaan epätasainen, nahkeasti hienokyhmyinen. Buumiin nivelten keskusta paksumpi, 

jo ten nivelet ovat eroitetut toisistaan syvillä vaoilla, joskus varustetut lukuisilla, nappula-

maisilla haarakkeilla. 

b ' . Buumis eteenpäin selvästi kapeneva Calophasia, 

b". Buumis melkein aivan tasapaksu, lieriömäinen Cucullia. 

a". Iho ei nahkea, sileä, Ruumiin kyljet yleensä tasaiset ilman vahvempia syvänteitä nivelien 

välissä. Pohjaväri harmaa, ruskea, punanruskea tai vihreä, yleensä ilman jyrkästi rajoittuneita 

tai heleän värisiä kirjauksia, ainoastaan kylkiviiva joskus keltainen, valkoinen tai punainen 

ja hyvin rajoittunut, harvemmin m y ö s selkä- ja sivuselkäviivat jyrkästi esiintyviä, Jos l ö y t y y 

mustia täpliä, eivät ne ole vajonneita, l öy tyvä t silloin ainoastaan heikosti kohonneil la tai pis

temäisillä käsnillä. 

b'. Kunkin niv. 4 — 1 1 selkäpuolella 4 — 6 vaaleata (valkoista—vaikeahkoa), tumman kehyksen 

ympäröimää, silmämäistä pistettä, joista 4 takimmaista aina vastaa neljää selkäkäsnää. ** ) 

Huokose t vaaleita, tummarenkaisia Xylina, Calocampa, 

b". Mustissa selkäkäsnissä j o k o ei tai vaalea kehys, tai epäselviä, harvoin kokonaan vaaleita. 

c'. Nivelen 1 1 selkäpuolella 2 — 4 lihaista haaraketta ( = kohonneita käsniä) Miselia, 

c". Nivelen 1 1 selkäpuoli ilman haaraketta, mutta joskus enemmän tai vähemmän kohonnut, 

d'. Ruumis yksivärinen, harmaa—punanharmaa, ilman muita kirjauksia kuin mustat käsnät, 

jo tka usein ovat hyvin isoja, vaikka litteitä (katso taul. 3 8 , kuv. 5 a). Ensimäisen j a vii

meisen nivelen selkäpuolella ruskea - musta, sarveis-aineinen levy. Elävät ruoho varsissa 

tai maan sisässä. 

Muutamat Agrotis-lajit (esim. exlamationis, triiici, segetum, corticea); Haäena lateritia: 

Helotropha; Hydroecia. Luceria; Dasypolia. 

d". Ruumiissa kirjauksia; käsnät tavallisesti hyvin pieniä, usein epäselviä. 

L o p u t 5 2 ensi suvusta sekä Zanchlognatha j a Herminia. 

I I . Toukalla 3 paria rintajalkoja, mutta ainoastaan 3 — 4 paria kehittyneitä vatsajalkoja. Toisinaan o n 

m y ö s kuudennen nivelen jalkapari kehit tynyt, vaikka heikommin muita, mutta siinä tapauksessa on 

ruumis alta l i t istynyt ja pitkin reunoja varustettu pienillä, rihmamaisilla lisäkkeillä tai ripsillä-

*) Katso noott ia edellisellä sivulla. 
**) Muittenkin toukkien selässä vo i joskus olla pieniä, tummakehyksisiä täpliä, mutta ei mikään 

niistä vastaa silloin selkäkäsniä, joka näkyy siitä, ettei harjas seiso täplän keskessä, vaan täplän ulko
puolella, vaikka toisinaan sen reunan vieressä, 
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Tänne kuuluvat toukat koukistavat kulkiessaan enemmän tai vähemmän selkänsä kaareksi ja muo

dostavat siten välimuodon mittaritoukille. 

A. 5 paria vatsajalkoja: kuudennessa nivelessä olevat vähän muita heikommat Ruumis alta l i t istynyt; 

sivureuna ripsinen • Catocala. 

B. Ruumis ei alta litistynyt eikä sivureuna ripsinen. 

cv. Kuudennessa nivelessä vatsajalkoja, jo tka kuitenkin ovat paljon heikommat nivelissä 8 ja 9 olevia. 

Toxocampa. 

8. Kuudes nivel aivan ilman vatsajalkoja. 

* Seitsemännessä nivelessä on vatsajalkoja. 

a'. Vatsajalat seitsemännessä nivelessä yhtä kehittyneet kuin kahdeksannessa ja yhdeksännessä. 

Bomolocha, Hypena. 

SL". Vatsajalat seitsemännessä nivelessä hyvin pienet, paljon pienemmät seuraavia. 

Erastria, Prothymia 

** Seitsemäs nivel aivan ilman vatsajalkoja. 

a'. Ruumiin takaosa sangen paksu, eteenpäin suippeneva Plusia. 

a". Ruumis pitkä ja kapea, aivan tasapaksu ja hieman litteä, muodoltaan kuten mittaritoukka. 

Euclidia, Emmelia, Parascotia. 

I. Heimo N o c t U l d S B . 

Y ö k k ö j ä . 

1. A g r o t i s , Ochs. 

(Noctua, L. Auct.) 

Maayököt . 

Tähän erinomaisen laji rikkaaseen su

kuun kuuluu yleensä keskikokoisia lajeja, 

joitten siivet ovat lepotilassa vaakasuorasti 

ruumiin yli siten että toisen siiven sisä

reuna suureksi osaksi peittää toisen siiven. 

— Toukat talvehtivat tavallisesti; elävät 

matalammilla siemenkasveilla ja pysyttäy

tyvät yleensä piilossa j o k o maan päällä tai 

sisässä, jo ten niitä on vaikeata tavata. 

Muutamat tekevät suurta vahinkoa sen-

kautta, että syövät nuoria taimia heti maan 

pinnassa, jo ten kasvin maanpäälliset osat 

kuihtuvat ja kuolevat. —- Kotelot lepäävät 

maassa. 

A. Keltaisissa takasiivissä seivästi rajoitettu, mus

ta nauha pitkin ulkoreunaa; ilman keskitäplää. 

Isoja muotoja 4 8 - 5 5 mm. . . 1. A. pronuba. 

B. Takasiivet harmaat—mustanharmaat tai val

koiset, ei tai vähitellen tummemmat ulko

reunaan päin. 

a. Etusääret selvästi pitemmät ensimäistä jalka-

niveltä, niitten harjasokaset useimmiten hie

noja ja heikkoja. 

* Keskiselässä kaksi yhdensuuntaista, vaon 

eroittamaa harjua. Etusäärien kummallakin 

puolella harjasokasia. Kaulus keskustassaan 

vahvasti ulkoneva 2. A. polygona. 

Keskiselkä sileä tai varustettu yhdellä etu

maisella ja yhdellä takimaisella tupsulla 

tai pitkittäisellä harjulla, 

a'. Etusääret ilman harjasokasia. 

b'. Etusiivet ei koskaan vihertäviä sekä ilman 

viheriäisiä täpliä, 

c'. Punanruskeissa—punanharmaissa—sinertä

vän harmaissa etusiivissä epäselviä, ei 

koskaan puhtaasti mustia poikkiviivoja 

eikä puikkotäplää. Ulompi poikkijuova 

sarassa 1 b melkein suora tai muodostu

nut 2 heikosti taipuneesta kaaresta. Ul

koreunat ja ripset ehytlaitaisia, 

d'. Selkä peitetty pääasiallisesti kapeilla, 

hiusmaisilla, sahalatvaisilla suomuilla. 

Huulirihmojen päätönivel vapaa ja selvä. 

Poikkiviivat kaksinkertaisia. Aaltovii

vassa on lähellä etureunaa 1—2 pientä, 

jyrkästi esiintyvää, mustaa täplää. 

3. A. haja. 

d". Selkä peitetty ainoastaan karvoilla. 

Huulirihmojen päätönivel ainakin osaksi 

edellisen nivelen karvojen peitossa. Etu-

siipien poikkiviivat yksinkertaisia; aal

toviiva ilman terävästi esiintyviä täpliä 

lähellä etureunaa, 

e'. Huulirihmojen toinen nivel ei leveämpi 

kärjeltään, tämä ei selvästi poikkipäi-

nen. Pää ja takaruumiin kärki puna-

karvaisia 4. A. sobrina. 

e". Huulirihmojen toinen nivel kärkeensä 

päin paljon leveämpi, senkautta että 

karvapeite on etunurkassa hyvin pitkä; 

kärki poikkipäinen. 

f. Rengas- ja munuaistäplä ei pohjaväriä 

vaaleampia. Koiraksen tuntosarvissa 

selviä sahahampaita 5. A. rubricosa. 

1"'. Rengas- ja munuaistäplä vaikeahkoja, 

epäselviä. Tuntosarvet (-/dia kampa-

maisia 6. A. leucographa. 

c". Etusiivet siniharmaat—harmaat—mustan

harmaat, harvoin ja silloinkin tavallisesti 

ainoastaan keskijuovassa täplitetyt pu-

nanruskealla; poikkiviivat selviä, yksin

kertaisia, mustia; puikkotäplä useimmiten 

selvä; siipityvestä lähtee musta viiru, 

d'. Etusiipien ulompi poikkiviiva muodos

tunut leveistä, sisäänpäin tylpästi p y ö -
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ristetyistä kaarista ja sarassa 1 b on 

ainoastaan y k s i semmoinen kaari. 

Rengastäplä yksivärinen ilman tum

mempaa terää, 

e'. Etusiivet siniharmaat yksivärisesti 

tummanharmaat; munuaistäplä varjos

tettu punanruskealla tai hävinnyt; si

sempi poikkiviiva tuskin tai kohtalai

sesti taipunut. Takasiivet harmaat. 

Koiraksen sivulämssät kärjeltään sy

västi halkoisia. 

f. Pienempiä, etusiipien pituus 15—16 

mm. ; keskijuova suurimmaksi osaksi 

pei t tynyt punanruskealla; aaltoviiva 

epäselvä tai ruskeahko ja ilman tai 

ruskeilla nuolitäplil lä; munuaistäplä 

selvästi rajoittunut. Koiraksen tunto

sarvet kampamaiset 8. A. hyperborea. 

f". Suurempia, etusiivet leveät , pituudel

taan vähintään 18 m m . ; etusiivet ko

konaan ilman punanruskeata tai ainoas

taan punertava varjostus melkein hä

vinneessä, ei selvästi rajoittuneessa 

munuaistäplässä; aaltoviiva melkein 

hävinnyt, mutta varustettu saroissa 4 

ja 5 selvillä mustilla nuolitäplillä. Ko i 

raksen tuntosarvissa hyv in lyhyet , 

poikkipäiset, ripsitetyt pyramiidiham-

paat 9. A. yelida, 

e". Etusiivet harmaanvalkoiset, munuais-

ja rengastäplä selviä, pohjaväriä vaa

leampia; sisempi poikkiviiva vahvasti 

kaareva, j o t en se etureunan luona on 

melkein ainoastaan puole t niin pitkällä 

siipityvestä kuin takareunan luona; 

valkoisissa takasiivissä täplän muotoi

nen, musta keskitäplä. — (f. Tunto

sarvet alta ripsitetyt ilman huomattavia 

hampaita, sivulämssissä (kuv. 17 a) on 

pitkä hammas takanurkassa. 

10. A. sincera. 

d". Etusiipien ulompi poikkijuova muodos

tunut lyhyistä, sisäänpäin enemmän tai 

vähemmän terävistä kulmista, joista 

k a k s i on sar. I b . Rengastäplässä tum

mempi terä 11. A. speciosa, *) 

b". Ruskeahkoissa etusiivissä vihreitä (tai 

vihreänkeltaisia) lieskoja ja selvä puikko-

täplä ; munuaistäplän ulkopuolella iso, 

vaikeahko varjotäplä; ulkoreuna ja ripset 

selvästi aaltoisia. Huulirihmat tiheästi 

myötäkarvaisia. Selässä lukuisia, hyvin 

isoja suomuja ja hyvin kehittyneitä kar

vatupsuja 44. A. prasina. 

a". Ainakin etusäärien sisäpuolella selviä har-

jasokasia. 

*) Tällä lajilla on todellakin harjasokasia etu
säärien sisäpuolella, mutta ne ovat Iryvin hienoja, 
harjasmaisia ja väriltään vaaleita, jo ten niitä hyvin 
vaikeasti voi eroittaa. 

b\ Etusääret ulkoreunassaan ilman näkyviä 

harjasokasia tai varustetut ainoastaan 1—2 

alinna lähinnä kärkeä. Etusäären ulko

puoli useimmiten vahvasti karvainen, niin 

ettei harjasokasia näy, vaikkapa niitä 

löytyisikin. 

c'. Kaulus ja siipikannet pei tetyt ainoastaan 

karvoilla tai hyvin kapeilla, hiusmaisilla 

suomuilla. Selkä yksivärinen ilman tup

suja, tuuheakarvainen. *) 

d'. Etusiipien ulompi poikkiviiva hampai

nen tai epäselvä, 

e'. Munuais- ja rengastäplä ei pohjaväriä 

vaaleammat, mustan reunan ympäröi

miä tai epäselviä. Huulirihmojen toi

nen nivel tasapaksu, yksivärinen. 

15. A. augur. 

e". Munuais- ja rengastäplä selviä, pohja

väriä vaaleampia tai ainakin vaalean-

kehyksen ympäröimiä. 

1". Huulir ihmojen toinen nivel pörröisesti 

harjaskarvainen, ei kärjeltään poikki-

päinen, yksivärinen. Etusiipien poikki

viivat yksinkertaisia; puikkotäplä vaa

lea, kokonaan näkyvä tai joskus hä

vinnyt 7. A. tecta. 

f". Huulirihmojen toinen nivel litistynyt, 

suomukarvainen, yläkulma terävästi 

pidentynyt ja kärki poikkipäinen, pal

j o n vaaleampi huulirihman ulkosivua. 

Etusiipien poikkiviivat ainakin epä

selvästi kaksinkertaisia. Puikkotäplää 

edustaa musta piste, joka on siinä pai

kassa missä täplän kärjen pitäisi olla. 

18. A. festiva. 

d". Etusiipien u lompi poikkiviiva tasainen, 

ilman hampaita. Puikkotäplä on edus

tettu tavallisesti mustalla pisteellä kär

jessä tai on se kokonaan hävinnyt. Etu

siipien poikkiviivat selvästi kaksinker

taisia. 

e'. Rengas- ja munuaistäplä tummemmat 

pohjaväriä. Puikkotäplä edustettu mus

talla pisteellä kärjessä. Aal tovi iva ham

paaton. Munuais- ja rengastäplän vä

lissä nelikulmainen, tummanruskea täp

lä 17. A. rubi. 

e". Rengas- ja munuaistäplä pohjaväriä. 

Puikkotäplä puuttuu kokonaan. Aal to

viivassa ulospäisiä hampaita suon. 2, 

3 ja 4 kohdalla. Etusiipien ulompi 

keskisareke kokonaisuudessaan paljon 

*) Eroitus näiden molempien osastojen vä
lillä voi ehken vasta alkavalle näyttää vähäpätöi
seltä ja vaikealta varmasti käsittää, mutta j o s 
tarkastaa selkää (varsinkin kaulusta) hyvällä suu
rennuslasilla, huomaa helposti, että peite edelli
sessä osastossa on y l fy l eensä samallaista, jo ta 
vastoin seuraavan osaston lajeilla on kapeampia 
ja leveämpiä karvamuodostuksia sekaisin. 
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kuumempi reunasareketta. Ulkoreunan-

viiva molemmilla siipipareilla yhtenäi-

nen, tumma ja jyrkästi esiinpistävä. 

10. A. punicea. 

c". Kauluksessa ja siipikansissa, ainakin ty

vessä, selviä, enemmän tai vähemmän 

leveitä suomuja karvojen seassa; karva

peite useimmiten myötäkarvainen ja sileä, 

d'. Etusiipien täplät valkoisia, mustareu-

naisia; poikkiviivat valkeareunaisia, suo

net ulkoreunan luona valkeakehnäisiä. 

Siipikannet vanukekarvaisia, ainoastaan 

tyveltään suomuisia. Etusiipien pohja

väri punanruskea . . . 13. A. strigula. 

d". Etusiipien täplät ei valkoisia, eikä niit

ten poikkiviivat valkeareunaisia. Ren

gastäplä tavallisesti sekä sisä- että 

ulkopuolelta rajoitettu tummalla, kolmi-

tai nelisivuisella täplällä (— rengastäplän 

rajatäplät). 

e'. Kaulus samaa väriä kuin selkä tai va

rustettu ainoastaan vaalealla poikki

viivalla. 

f". Otsa useimmiten mustanruskea, aina 

tummempi harmaata päälakea. Etu

siivet sinertävän harmaat punertavalla 

sekoituksella; rengastäplä eteenpäin 

avoin, sen sisempi ja ulompi rajatäplä 

punertava, ei jyrkästi esiintyvä. Koirak-

sen tuntosarvet vahvasti kampamaiset. 

Huulirihmojen päätönivel jokseenkin 

pitkä-, lieriömäinen . 14. A. subrosm. 

f". Otsa ja päälaki samaa väriä, harmaat 

—punanruskeat. Kaulus yksivärinen 

ilman vaaleata viivaa. Koiraksen tun

tosarvet ei kampamaiset. 

g'. T3 rvipoikkiviivassa • ja sisemmässä 

poikkiviivassa selviä, mustia tai mus

tanruskeita täpliä; keskimmäisin si

semmän poikkiviivan täplistä on 

isompi muita ja muodostaa rengas-

täplän. Takasiivet yksiväriset, mus

tanharmaat, tuskin vaaleammat ty

veen päin. Etusiivet kellertävän vaa

leanruskeat, suonet ainakin osittain 

ruskeahkoja . . . . 23. A . depuncta. 

g". Tyvipoikkivi iva ja sisempi poikkiviiva 

ilman selviä, mustia täpliä; rengastäp

län sisempi rajatäplä sentähden epä

selvä tai hyvin pieni ja tuskin pohja

väriä tummempi, 

h'. Etusiipien reunajuova (aaltoviivan ja 

ulkoreunan välinen juova) kapeampi 

aaltokirjaista juovaa (= idompi kes

kisaloko) ja tummempi tämän ulko-

osaa. Takasiipien ripset kellertäviä 

19. A. Dahlii. 

h". Etusiipien reunajuova leveämpi, ei 

ainakaan kapeampi aaltokirjaista juo

vaa ja vaaleampi tätä. Takasiipien 

ripset punertavia 20. A. brunnea. 

e". Kauluksen alaosa ainakin paljon vaa

leampi kuin selkä, 

f. Takasiivet yksiväriset, harmaat. Etu

siivet pimertavan kellanharmaat tai 

kellanruskeat; rengastäplä tavallista 

muotoa ja rajatäplä epäkkään muotoi

nen 22, A. triangidum. 

f". Valkoisissa takasiivissä enemmän tai 

vähemmän tumma ulkoreuna. Etu

siivet mustahkoja—tummanruskeita: 

rengastäplä k o l m i o m a i n e n , eteen

päin laajasuinen ja jatkuu vaaleana 

varjotäplänä etureunaan asti; sen raja-

täplät useimmiten terävästi kolmio

maisia 21. A. e nigrum. 

b". Etusäärien ulkoreunassakin selviä harjas

okasia. 

c. Etusiivet hyvin kapeat, pohjaväriltään 

vihreät, tavalliset täplät valkoiset. Kau

lus ja siipikannet keskustassaan peitetj^t 

isoilla ja hyvin leveillä suomuilla. Etu

sääret valkoiset ja leveät, tuuheasuomui-

set; niitten ulkoreunassa 4—6 mustaa 

okaa 26. A. praeeox. 

c". Etusiipien pohjaväri harmaa—ruskea— 

mustanko. Kaulus ja siipikannet pei tetyt 

ainoastaan karvoilla tai kapeammilla 

suomuilla karvojen joukossa, 

d'. Etusiipien ulkoreuna ja ripset selvästi 

aaltoisia. Iso laji, 53—62 mm. Etusää

rien ulkosivussa ainoastaan 2—3 selvää 

harjasokasta 45. A. oeculta. 

d". Etusiipien ulkoreuna ja ripset ei tai 

vähäpätöisesti aaltoisia. Pienempiä, ei 

y l i 44 mm. 

e'. Etusäärien yläosan ulkosivulla enem

män tai vähemmän vahva karvapeite 

sekä ilman selviä okasia, mutta ala

osassa 2—4 harjasbakasta, 

I". Rengastäplällä selviä, mustia—rus

keita rajatäpliä. 

g'. Etusiivet kupariruskeat, ei vaa

leammat pitkin etureunaa ja ilman 

vaaleata viirua siipityvestä. Poikki

viivat jokseenkin selviä. Kaulus pei

tetty karvoilla ja kärjessään syvä-

halkoisilla suomuilla 24. A. cuprea. 

g". Etusiivet punanruskeat, pitkin etu

reunaa kellanvalkoiset tai ainakin 

siipityvestä sisempään poikkiviivaan 

vaalea viiru. Poikkiviivat epäselviä. 

Kaulus etureunan väriä, tykkänään 

muodostunut lyhyistä ja kapeista, 

ehytkärkisistä suomuista. Takasiivet 

kellanvalkoiset, pitkin etureunaa 

tummemmat . . . 25. A. plecta. 
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f". Ei ainakaan rengastäplän sisäreunassa ' 

rajatäplää; useimmiten rengastäplä 

epäselvä. Puikkotäplä puuttuu. Sel

kä peitet ty ainoastaan pehmeillä 

karvoilla tai kapeilla, kärjeltään sy-

vähalkoisilla, hiusmaisilla suomuilla 

karvojen joukossa, 

g'. Poikkiviivat yksinkertaisia, kukin 

muodostaen tumman täplän etureu

naan. 

h'. Siniharmailla etusiivillä punertava 

hohde. Takasiivet yksivärisesti 

harmaat. . . . 31. A. candelarum. 

h". Etusiivet vaaleanharmaat — rus

keanharmaat. Takasiipien vaaleas

sa sisäosassa selvä kaariviiva kes

kustan ulkopuolella, 

32. A. griseseens. 

g". Poikkiviivat kaksinkertaisia, kukin 

muodostaen k a k s i tummaa, vaa

lean pisteen eroittamaa (joskus epä

selvää) täplää etureunassa, 

h'. Etusiivet ulomman poikkiviivan 

ulkopuolel la yksivärisen mustan

harmaat useimmiten ilman jälkeä

kään aaltoviivasta; rengastäplä 

melkein epäselvä; sisempi ja ulompi 

poikkiviiva täytetyt kellanhar-

maalla. Huulirihmojen ylä- ja etu

kulma pyöristetty 30. A. lueernea, 

h". Etusiivillä selvä aaltoviiva, jossa 

on tavallisesti lyhyi tä nuolitäpliä; 

regastäplä ja usein m y ö s munuais

täplä selviä, Huulirihmojen y lä - j a 

etukulma selvästi ulkonevia. 

29. A. simulans. 

e". Etusäärien molemmat sivut myötäsuo-

muisia, ulkosivulla yläältä asti rivi 5 

— 8 vahvaa harjashakasta. Kaulus ja 

siipikannet selvästi suomuisia, 

f. Tummanharmailla etusiivillä puner

tava hohde, ilman puikkotäplää; aalto

viiva kellertävä ilman selviä nuoli-

täpliä. Rengas- ja munuaistäplä sa

maa väriä kuin pohjaväri tai harmaat. 

Etusääret melkoisen pitemmät ensi

mäistä jalkaniveltä 27. A. obscura. 

f". Etusiivet hyvin pitkät ja kapeat, 

mustahkot, usein pitkin takareunaa 

ruskeankeltaiset (rj); rengas- ja mu

nuaistäplä valkoiset tai kellertävät; 

puikkotäplä pitkä ja musta; aalto

viivassa ainakin pari selvää nuoli-

täplää 28. A. fennica. 

@. Etusääret lyhemmät ensimäistä jalkaniveltä, 

litteät ja molemmil la sivuilla varustetut pit

killä ja vahvoilla okasilla. 

* Munuaistäplän ulkoreunan keskellä terävä, 

musta, oramainen viiru. Kauluksen keskus

t o r n i perhoset. 

tan alla kapea, musta poikkiviiva. Koiraksen 

tuntosarvet kampamaiset. K o k o 45—50 mm. 

Kaulus ja siipikannet peitetyt latvassaan 

syväpykeisillä suomuilla . 37. A. ypsilon. 

** Munuaistäplän ja ulomman poikkiviivan vä

lissä ei tai 2 — 3 mustaa viirua, 

a'. Kauluksessa leveä, keskustassaan paksum

pi, musta poikkijuova. Puikkotäplä k o 

k o n a a n musta, jyrkästi esiintyvä etusii

pien tummanharmaasta pohjaväristä. 

33. A. exclamationis. 

a". Kaulus yksivärinen tai varustettu tum

malla kärjellä tai kapealla, tummalla poikki

viivalla; siinä tapauksessa ei puikkotäplä 

jyrkästi esiintyvä eikä keskustassaan vaa

leampi. 

b'. Puikkotäplä iso ja pitkä, useimmiten 

isompi kuin pieni rengastäplä. Aaltovii

vassa on kussakin sar. 1 b—5 selvä nuoli-

täplä 34. A. vestigialis. 

b". Puikkotäplä tavallista kokoa, ei isompi 

rengastäplää, joskus epäselvä. Aal tovi iva 

useimmiten ilman nuolitäpliä tai varus

tettu ainoastaan aniharvalla, täysin sel

vällä sellaisella, Etusiipien suonet joskus 

vaaleammat, harvoin hieman tummemmat 

pohjaväriä. 

c. Etusiivillä ei jälkeäkään rajatäplistä ren

gastäplän ympärillä, mutta selvä puikko

täplä, kirjatut hienoilla, mustilla pisteillä 

ja poikkiviivoilla. Koiraksen tuntosar

vissa pitkiä kampahampaita; sivuläms-

sissä ei ulkoapäin näkyviä hampaita, 

d'. Takasiivet valkoiset tummilla suonilla, 

ulkoreunassaan tuskin tummemmat. 

35. A. segetum. 

d". Takasiivet vaaleanharmaat tummalla 

ulkoreunalla — melkein yksivärisesti 

tummanharmaat. 36. A. corticea. 

c". Rengastäplän rajatäplät tummia ja selviä, 

harvoin melkein hävinneitä, mutta silloin 

puuttuu myös puikkotäplä. Etusiivet jos 

kus tummakehnäiset, mutta ei oikeastaan 

aaltokirjaiset. Koiraksen tuntosarvet sa

haiset tai varustetut lyhyil lä pyramiidi-

hampailla; siviilämssien sisäpuolella kaksi 

hyvin pitkää haaraketta tai okaa, joista 

toinen näkyy ulkoapäin ylä-, toinen ala

puolella. 

d'. Etusiipien sarassa 1 b ei mustaa viirua 

tai täplää tyven ja sisemmän poikki

viivan välissä; rengastäplä ilman selviä 

rajatäpliä; puikkotäplä puuttuu tai hy

vin epäselvä, 

e'. Etusiipien ulompi poikkiviiva munuais

täplän ulkopuolel la suonien 3 ja 6 vä

lissä hyvin vahvasti ja tasaisesti kaar

tunut, ja suonen 6 kohdalla siitä 

sisäänpäin kääntynyt ja kulkee sitten 

15 



114 

pitkässä kaaressa etureunaan aivan 

munuaistäplän eteen. Hietakeltaisessa 

— hietaharmaassa tai punanruskeassa 

kauluksessa ja keskiselässä sekoitettu 

valkoisia ja mustia suomuja, tf. Sivu-

lämssien alempi, pitkä hammas kär-

jeltään hyvin terävä ja liereä. 

38. A. cursoria. 

. Etusiipien ulompi poikkiviiva munuais

täplän ulkopuolella suoneen 7 asti 

tuskin kaartunut, melkein suora ja 

sitten terävässä kulmassa kääntynyt 

sisäänpäin etureunaa kohti. Kaulus ja | 

keskiselkä yksivärisesti tummanhar

maat tai tummanruskeat. Sivu-

lämssien alempi pitkä hammas kärjel-

tään litistynyt . . 39. A. norvegica. 

Etusiipien sarassa 1 h tyven ja sisem

män poikkiviivan välissä musta viiru 

tai täplä; tämä viiru joskus epäselvä, 

mutta silloin ovat etusiivet toista väriä 

kuin edellisillä lajeilla tai puikkotäplä 

selvä. Rengastäplän rajatäplät melkein 

aina selviä, mustahkoja. 

Hietakeltaisilla—valkeanharmailla etu

siivillä täplät selviä, mutta poikkiviivat 

epäselviä; etureuna selvästi vaaleampi. 

Kauluksessa mustanko poikkiviiva. 

40. A. sagitta. 

. Etusiivet pohjaväriltään harmaat—kel

lanruskeat—mustahkot. 

1". Tummanharmailla etusiivillä sinipunai

nen vivahdus; pitkin etureunaa tuskin 

vaaleammat. Rengastäplän rajatäplät 

mustia ja selvästi .esiintyviä; ulompi 

poikkiviiva selvästi kaksinkertainen, 

sijaitseva hieman ulkopuolella mu

nuaistäplän nurkkaa. Aaltoviiva hei

kosti kaartmiut, ilman selvää \v sa

roissa 3 ja 4. Koiraksen tuntosarvissa 

pitempiä hampaita, jotka ovat tuskin 

tuntosarven läpimittaa lyhemmät. 

41. A. recussa. 

f". Etusiipien ulompi poikkiviiva kosket

taa munuaistäplän ulompaa nurkkaa 

tai on epäselvä. Tuntosarvien ham

paat koiraksella tuntosarven läpileik

kausta lyhemmät. 

g'. Etusiivet kiiltävän ruskeanmustat, ei 

etureunaan päin vaaleammat; niitten 

aaltoviiva muodostunut pienistä, 

keltaisista täplistä. Taempi keski-

suoni ei vaalea. . 42. A nigricans. 

g". Etusiivet harmaat—ruskeat, useim

miten vaaleammat pitkin etureunaa; 

aaltoviiva useimmiten epäselvä, 

Taempi keskisuoni iisein valkeakeh-

näinen 43. A. tritici. 

A. pronuba, L. Iso maayökkö. — 

Taul. 34, kuv. 5. — Etusiivet väriltään ja kir

jauksiltaan vaihtelevia, harmahtavia—ruskeita 

—punanruskeita; munuaistäplä useimmiten tum

ma; rengastäplä vaalea tai epäselvä, sen raja

täplät joskus epäselviä, useimmiten hävinneitä. 

Kaulus vaaleampi keskiselkää (kuv. 5 b) tai sa

maa väriä (var. innuba, Tr. kuv. 5 c). — 46— 

62 mm. — Jokseenkin yleinen eteläisimmässä 

Suomessa. Lentelee kesä—elokuussa. 

Toukka (kuv. 5 a) on likaisenharmaa, tiheästi 
peitetty hyvin hienoilla, mustilla viivoilla; selkä-
ja sivuselkäviivat vaaleita, jälkimäiset katkonaisia, 
muodostaen lyhyen, mustareunaisen viirun kussa
kin nivelessä. On monasti myös vihreä tai kel
lertävä, jo l lo in selkäviiva on hieno, tumma; nel
jännestä nivelestä alkaen on rivi tummempia 
pituusviiruja. Huokoset mustia, niitten alapuo
lella musta piste; pää pieni, ruskea. Elää esikolla 
(Primula) y. m. — Kote lo kiiltävän punanruskea; 
peräkärjessä 2 pitkää ja suoraa okaa. 

2. A. polygona, Fabr. Kaksitalkainen 

maayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 32, kuv. 4.) — 

Etusiivet sinipunaisen ruskeat, pitkin taka

reunaa vaaleammat, kellanharmaat; tyvi ja 

ulompi keskijuova kuitenkin takareunaan asti 

tummia; poikkiviivat kaksinkertaisia; munuais

täplä ainakin keskustassaan keltainen, rengas

täplä eteenpäin avonainen ja varustettu selvillä, 

mustilla rajatäplillä; takasiivet harmaat. — 34 

— 38 mm. — Jokseenkin harvinainen; tavataan 

länsi- ja etelä-rantaseuduilta Tampereelle ja 

Mikkeliin asti sekä Pohjois-Savossa ja Kuusa

mossa. Lentelee heinä—elokuussa. 

O*. Tuntosarvet hienosti ripsiset. Sivu-

lämssät pitkäveteiset ja varustetut pienellä ham

paalla alareunassaan sekä venyneet pitkäksi, 

äimämäiseksi, heikosti sisäänpäin taipuneeksi 

kärjeksi. 

Toukka (Hfm. R. taul. 22, kuv. 15) viheriäi-
nen; neljässä ensimäisessä renkaassa valkoinen 
sivuselkäviiva; jalkojen yl i tummanvihreä, valkea-
reunainen pituus viiva; huokoset keltaisia, ruskea-
reunaisia; pää kellanvihreä; elää syksyllä ja ke
väällä suolaheinällä y. m. — K o t e l o ruskeankel
tainen; peräkärjessä 2 erillään olevaa, suoraa 
okaa. 

3. A. baja, Fabr. Mustapisteinen maa

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 32, kuv. 27.) — 

Etusiivet hyvin leveät, ruskeahkon sinipunaiset; 

poikkiviivat selvästi kaksinkertaisia, mutta ei 

jyrkästi esiintyviä; varjoviiva eteenpäin usein 

laajentunut munuaistäplän ympärillä tumman

ruskeaksi varjotäpläksi; takasiivet tummanhar

maat—kellanharmaat, ripset punertavia tai kel

lertäviä. — 36—40. — Jokseenkin harvinai-
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nen; maan etelä-osissa. Lenteleee heinä—elo

kuussa. 

Var. punctata, J. Mev. Pitkin koko aalto

viivan sisäreunaa mustia pisteitä. — Karjaloh

jalla (Sah lberg) . 
Toukka (Hfm. R. taul. 23, kuv. 3) on kellan 

tai punertavan harmaa, mustasti aaltokirjäinen; 
selkä- ja sivuselkäviivat kapeita, kellertäviä; niit
ten välissä on niv. 4—11 tummia, ulko-osassaan 
valkeareunaisia tai valkeatäpläisiä vinoviiruja: 
kylkiviiva leveä, juovamainen, kellertävä; mus
tien huokosten alla punertavan ruskea pituus-
viiva; ruskeahkossa niskakilvessä 3 keltaista vii
rua selkäviivan lähtökohtana; punankeltaisessa 
päässä kaksi mustaa kaariviirua. — K o t e l o punan
ruskea. 

4. A. sobrina, Dup. Punapäinen maa-

yökkö. — Etusiivet ruskeanpunaiset; täplät ja 

poikkiviivat jokseenkin epäselviä. Takasiivet 

tummanharmaat, niitten ripset päämuodolla hei

kosti ruusunpunaiset. — 28—32 mm. — Har

vinainen; alueen etelä-osissa, yleisempi pohjoi

sessa; pohjoisin löytöpaikka Kemi. Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

yksinkertaiset, suikeat; sisäpuolen hammas nä

kyvä yläreunassa. 

Var. Gruneri, Ouen. Etusiivet kokonaan 

peittyneet harmaalla. — Päämuodon joukossa. 
Toukka harmaanruskea, hiukan punertava, 

heikosti valkoisenkeltaisella kirjailtu; ko lme selkä-
viivaa likaisen keltaisia, täplikkäitä; sivuviiva vaa
lea, selkäpuolelta jyrkästi rajoittunut, sen ylä
puolel la on kussakin nivelessä musta piste, jonka 
yläpuolel la taas on musta huokonen; vatsa har
maa; ruskeassa niskakilvessä kolme valkoista vii
rua; pää mustanruskea; elää voikukalla (Taraxa-
cum) y. m. — K o t e l o punanruskea; lepää hennon 
kudoksen sisässä. 

5. A. rubricosa, Fabr. (Fachnobia rub-

ricosa, 8. V.) Sinipunainen maayökkö. — 

(Hfm. Sch. taul. 45, kuv. 14.) — Etusiivet le

veät, punertavat, enemmän tai vähemmän peit

tyneet sinipunaharmaalla; poikkiviivat muodos

tavat selviä, tummia täpliä etureunassa; munuais-

ja rengastäplä hienon, punertavan renkaan ym

päröimiä. 31 — 34 mm. — Harvinainen; Etelä-

ja Keski-Suomessa, pohj. löytöp. Mikkeli ja 

etelä-Pohjanmaa. Lentelee huhti—toukokuussa. 

cf. Tuntosarvet hampaisia. Sivulämssät jok

seenkin samallaiset kuin edellisellä lajilla, sisä

puolen hammas ei näy ulkoapäin. 

Toukka (Hfm. R. taul. 31, kuv. 2) on puner
tavan harmaa vaalealla, epäselvällä selkäviivalla, 
kellanvalkoisilla sivuselkäviivoilla ja leveällä, 
vaikeahkolla sivuviivalla; eteenpäin on kussakin 
nivelessä (paitsi 3 ensimäistä) molemmin puolin 
heti sivuselkäviivan yläpuolel la ympyriäinen, I 

mustareunainen, valkoinen piste, jonka musta 
piste eroittaa tällä kohdalla hieman turvonneesta 
sivuvirvasta; ruskeanharmaassa päässä 2 mustaa 
viivaa; elää mataralla, tähtimöllä y. m. — K o t e l o 
kiiltävän ruskea, talvehtii. 

6. A. leucographa, Hiibn. (Fachnobia 

leucographa, lr.). Ruskeanpunainen maayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 45, kuv. 12.) — Etusiivet 

leveät, ruskeanpunaiset; poikkiviivat epäselviä; 

munuais- ja rengastäplät niinikään epäselviä. 

— 30 — 32 mm. — Harvinainen; tavattu Mik

kelissä (Ehnberg) . 

cf. Tuntosarvet kampamaiset. Sivulämssät 

kapeat, suikeat tylpällä kärjellä ja ilman ham

paita. 
Toukka viheriäinen, peitetty valkoisilla ja 

ruskeilla pisteillä, joista jälkimäiset muodostavat 
yhtyneinä ruskeita viiruja; jalkojen yl i kulkee 
himmeä ruostevärinen, yläosassaan mustareunai
nen pituusviiru; vatsa vihreä; vihreässä päässä 
kaksi ruskeahkoa viirua; elää mustikalla, piha-
tähtimöllä y. m. — K o t e l o tummanruskea, perä
kärjessä 2 enemmän tai vähemmän toisistansa 
loit tonevaa ja kärjessään heikosti ulostaipunutta 
okaa. 

7. A. tecta, Hiibn. (Fachnobia carnea, 

Thnb.). Tunturi-maayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

45, kuv. 15.). — Etusiivet jokseenkin leveät, 

punanruskeat—ruskeanharmaat—kellanharmaat; 

keskitäplät jokseenkin pienet, useimmiten kel

lertävät ja selvät, punanruskean eroittamat, har

voin epäselvät; puikkotäplä tavallisesti selvä, 

kellertävä; poikkiviivat yksinkertaisia, vaalea-

reunaisia, ulompi terävähampainen. — 35—40 

mm. — Harvinainen; Lapissa ja Pohj. Suo

messa, eteläisin löytöpaikka etelä-Pohjanmaa. 

Lentelee heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienosahaiset ja vahvarip-

siset. Sivulämssien kärjet pyöristettyjä, ehyitä, 

alareunassa on keskustan ulkopuolella terävä 

hammas (näyttävät A. speciosan sivulämssiltä). 
Toukka on punertavanruskea, mustakirjainen: 

selkäviiva hieno, valkoinen, keskimmäisissä ja. 
takanivelissä mustareunainen; huokoset valkoisia, 
mustakehyksisiä hyv in tummalla pohjalla; pää 
kastanjaruskea, verkkomaisesti kirjattu. — K o t e l o 
tummanruskea; peräkärki pitkä, leveä, vahvasti 
litistynyt, varustettu 2 lyhyellä, kyhmymäisel lä 
haarakkeella. 

8. A. hyperborea, ZETT. Pohjolan maa

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 32, kuv. 23.). — 

Etusiivet jokseenkin leveät, selväkärkiset, siner

tävän harmaat, enemmän tai vähemmän ripoite-

tetut ruostepunaisilla täplillä varsinkin keski

juovassa suoraan keskitäplien yli; rengastäplä 

vaikeahko ja iso, tuskin pienempi munuaistäp-

lää ; sen rajatäplät pieniä ja kapeita, tavallisesti 



116 

tuskin selviä; ulompi poikkiviiva terävähampai

nen; takasiivet harmaat, ripset vaikeahkot. 

(Myöskin voivat etusiivet olla punanharmaat 

jolloin mustat nuolitäplät keskijuovassa puuttu

vat.) — 31—35 mm. — Harvinainen; tavattu 

Petroskoissa (Giinth.) ja Kuusamossa (Schi lde 

ja A. Hoffman) Kemissä (Ehnb'erg) sekä 

Utsjoella (Av en a Sahlberg) . Lentelee heinä 

—elokuussa; näyttäytyy usein jo iltapäivällä. 

Toukka talvehtii 2 talvea; punertavanharmaa» 
peitetty runsailla mustilla pisteillä; keskiviiva 
valkoinen, ulottuu ensimäisestä kuudenteen nive-
leeseen, tämän alapuolella vaaleampi viiva; huo
koset mustareunaiset; niskakilvessä vaikeahko 
keskiviiva; pää kellanruskean kirjaillen, koristettu 
kahdella ruskealla viivalla; eturaajat kellertäviä, 
vatsajalat vaikeahkoja; elää juolukalla. — Kote lo 
punanruskea, peräkärjessä 4 okaa; lepää samma
lista valmistetussa kotelokopassa. 

9. A. gelida, Sp. Schn. Jää-maayökkö. 

— Tästä lajista ei tunneta päämuotona kuin 

yksi ainoa koiras. Etusiivet ovat sinertävän 

harmaat, ulkoreunassa selviä mustia täpliä, rip

set heikosti punertavia; poikkiviivat yksinker

taisia, selviä, mustia; aaltoviiva ei näkyvä; 

rengastäplä pitkittäinen, vaaleanharmaa selvästi 

vaaleampi pohjaväriä, sisäänpäin, taaksepäin ja 

ulospäin selvästi mustalla rajoittunut, joka jat

kuu uiko- ja takanurkassa mustaan viiruun, 

joka kulkee tuskin huomattavan munuaistäplän 

halki; tämä on viirun etupuolella punavarjoinen, 

viirun takana harmahtava, pohjaväriä vaaleampi; 

puikkotäplä pieni, mutta selvä, yhdistetty ulom

paan poikkiviivaan mustalla viirulla; varjoviiva 

tuskin huomattava ja munuaistäplän takana aivan 

yhdensuuntainen ulomman poikkiviivan kanssa. 

Takasiivet vaaleasti kellahtavan harmaat, kes

kustan ulkopuolella tuskin näkyvä tumma, ham

painen poikkiviiva. — Noin 40 mm. — Saatu 

Etelä-Varangin sisäosissa toukokuussa 1882. 

o". Sivulämssät kärjessään syvästi kaksi-

halkoiset, ylähaara leveämpi ja hieman lyhempi 

alahaaraa. 
Kehitysasteet tuntemattomat. 

10. A. sincera, H Sch. Havumetsä-maa-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 33, kuv. ] . ) . — 

Etusiivet leveät, valkeanharmaat, hieman tum

memmat keskijuovassa; rengas- ja munuaistäplä 

selviä, vaikeahkoja, yhtyneet mustan viirun 

kautta; aaltoviivassa 4 isompaa mustaa nuoli-

täplää, yksi kussakin saroista l b , 4. 5 ja 7, 

viimeinen joskus epäselvä; valkoisissa takasiivissä 

tumma keskitäplä ja hieno, musta viiva pitkin 

Kuv. 17. Viimeisen takaruumiin nivelen sivulämssät 

cf:lla lajeista: 

a. Agrotis sincera. H. Sch. 

b. „ rubi, Vieiv. 

c. „ speciosa, Hubn. var, arctica, Zeit. 

d. „ festiva, Hilbn. 

e. „ subrosea, Steph. 

f. „ Dahlii, Hubn. 

ulkoreunaa. — 36—40 mm. — Hyvin harvi-

vinainen; tavattu Petroskoissa (Gunther). Len

telee kesä—heinäkuussa. 

o". Tuntosarvet alta hienosti ripsitetyt, 

mutta ilman huomattavia hampaita. Sivuläms

sät kuv. 17 a. 

Kehitysasteet tuntemattomia. 

11. A. speciosa, Hubn. Valkoisenharmaa 

maayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 33, kuv. 2.). 

— Etusiivet valkoisenharmaat, kellertävään vi

vahtavat, tyvessä lyhyt, musta viiru; poikki

viivat mustia, valkoisella täyttyneitä, ulomman 

kärjessä mustia ja valkoisia pisteitä; rengas- ja 

munuaistäplä samankokoisia, ruskeasilmäisiä; 

puikkotäplä pieni; aaltoviiva melkein suora, ei 

hampainen, sen edessä mustia nuolitäpliä; rip

set ehytlaitaisia, siipisuonien päissä tummatäp-

läisiä; takasiivet vaikeahkot, heikosti harmaalla 

peittyneet, keskitäplä tumma. — 36—42 mm. 

— Harvinainen; tavattu Kuusamossa (Schilde 

ja Hoffman) ja Mikkelissä (Ehnberg ) . Len

telee heinä—elokuussa. 

Var. arctica, Zeit. — Etusiivet leveät, 

mustanharmaat; mustat poikkiviivat jyrkästi ja 

selvästi valkeareunaiset; rengas- ja munuaistäplä 

reunoiltaan valkoiset; aaltoviivassa lyhyitä, mus

tia, harvoin epäselviä nuolitäpliä; harmailla ta

kasiivillä tumma keskitäplä ja epäselvä, tumma 

poikkijuova ulkoreunan sisäpuolella. — 36—40 
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ram. — Harvinaisen Pohjois-Suomessa; eteläisin 

löytöpaikka Janakkala. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät, 

katso kuv. 17 c. 

Välimuotoja päämuodon ja var. arctican 

sekä tämän ja Hoffmanin nimittämän var. 

obscuran välillä tavataan. 
Toukka on hyvin A. %per&orea-toukan näköi

nen, mutta isompi, harmaa, keltainen tai puner
tava paksuilla, mustilla pisteillä ja hankamaisilla 
juomuil la; pää kellanharmaa, tummakirjainen; 
elää mustikalla. 

12. A. agathina, *) Dup. Varpu-maayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 32, kuv. 25).. — Etusiivet 

punansiniset, etureunassa punertavanvalkoiset 

mustalla tyviviirulla, epäselvästi kerrotuilla, 

hampaisilla poikkiviivoilla ja 3 täplällä; rengas

täplä vaikeahko ja asettunut munuaistäplän 

kanssa mustalle pyramiidille; aaltoviivassa mus

tia nuolitäpliä. Takasiivet heleänharmaat. — 

27—34 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Au

nuksessa (Giinther). 

cf. Tuntosarvet sahahampaiset. 
Toukka (Hfm. R. taul. 23, kuv. 1) ruusun

punainen; nivelvaot tummempia; kylkiviivat har
maat; pää ruskea; elää kanervalla y. m. 

13. A. strigula, Thunb. (porphyrea, W> 

V.). Kanerva-maayökkö. —• (Hfm. Sch. taul. 

32, ku. 2.). — Etusiivet kapeat, ruskeanpunai

set; poikkiviivat mustia, leveästi valkeareunai-

sia; rengas ja munuaistäplä valkoisia, musta-

reunaisia, jälkimäisessä ruskeahko silmäterä; 

suonet ulomman poikkiviivan ulkopuolella enem

män tai vähemmän valkeankirjavat; takasiivet 

harmaat—tummanharmaat, ilman keskitäplää. — 

28—31 mm. — Jokseenkin yleinen alueen etelä

osissa, pohjoisin löytöpaikka Kristiinankaupunki 

ja Ilomantsi. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

lyhyet, leveät, kärki vinotypäkkä. 
Toukka (Hfm. R. taul. 22, kuv. 14) vaalean

punainen—helakan ruskeanpunainen; selkäviiva 
kellanvalkoinen tummareunainen; sen alapuolella 
kaksi riviä kellertäviä täpliä; kyljillä vaikeahko 
pituusviiva ja sen yläpuolella kaksi riviä valkoi
sia ja ruskeita täpliä; pää punanruskea; elää 
kanervakasveilla. — Kote lo punanruskea. 

14. A. suhrosea, Steph. Suomyrtti-maa-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 32, kuv. 6.). — 

Etusiivet sinertävän harmaat, tummimmat ulom

maisessa keskijuovassa ja reunajuovassa, jossa 

: i : ) En ole ollut tilaisuudessa näkemään tätä 
lajia, joten en ole saanut sovitetuksi sitä kaavoi
hin. 

ne ovat punanruskeahkot; rengastäplän ulompi 

rajatäplä muodostaa joskus mustahkon viirun 

munuais- ja rengastäplän välillä; täplät pohja

väriä ja sentähden näkyivät ainoastaan tum

mempien reunojensa kautta ; takasiivet harmaat, 

tummemmat ulkoreunassa, ilman selvää keski

täplää. — 3 5 ( 9 ) — 4 0 ( ö * ) nim. — On epätie

toista, löytyykö päämuotoa meillä. Lentelee 

heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet vahvasti kampamaiset. Si

vulämssät (kuv. 17 e) tyveltään leveät, ulospäin 

äkkiä kapenevat, yläreuna suora. 

Var. subcoerulea, Stgr. Sinertävämpi. — 

Harvinainen; tavattu Sammatissa (Sahlberg), 

Uukuniemellä (Simming) ja Petroskoissa 

(Giinther). 
Muunnoksen toukka on harmaanruskea, sini

punaiselle vivahtava; selässä 3 ja kyljissä 2 vaa
leanharmaata viivaa; jalkojen yl i rikkikeltainen 
viiru; pää kastanjaruskea; niskakilpi ruosteväri-
nen; elää punaisella suokukalla (Andromecla poli-
folia) ja suomyrtillä (Myrica gale). — Kote lo vaa 
leanruskea. 

15. A. augUT, Fabr. Noidan maayökkö. 

— (Hfm. taul. 32, kuv. 1 4 ) . . — Etusiivet le

veät, kiiltävän ruskeanharmaat (heikosti puner

tavat); poikkiviivat yksinkertaisia, mustia, hei

kosti vaaleareunaisia; munuaistäplässä paksu, 

musta reuna, joka toisinaan muodostaa täplän 

tai lyhyen viirun; rengastäplä vaihtelevaa kokoa, 

ympyriäinen, useimmiten varustettu mustalla 

keskipisteellä, ilman rajatäpliä, mutta joskus 

mustan viirun kautta sidottu sisempään poikki

viivaan. (32)—36—42 mm. — Yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa aina 66 0 asti. 

cf. Tuntosarvet lyhytripsiset ilman ham

paita. Sivulämssät pitkiä, kapeita, yksinkertai

seksi, teräväksi kärjeksi suippenevia. 
Toukka (Hfm. R. taul. 22, kuv. 21) punerta

van ruskea; selkäviiva vaaleanruskea, sen molem
min puolin on kussakin nivelessä 6 valkoista 
pistekäsnää ja neljännestä nivelestä alkaen rus
keita vinoviiruja; sivuviiva keltainen yläpuolella 
mustalla reunattu; kellanvalkoiset huokoset kat
konaisessa, mustassa viivassa; niskakilpi ruskea; 
pää pieni, tummanruskea kahdella tummalla vii
rulla. — Kote lo paksu, punanruskea; peräkärjen 
huipussa kaksi likekkäistä, suoraa, kärjessään 
ulospäistä okaa. 

16. A. pililicea, Hiib. Maitiais-maayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 32, kuv. 13.). — Puner

tavilla etusiivillä 2 kaksinkertaista, ruskeata, 

vaalealla täytettyä poikkiviivaa; etusiipien 

ulompi keskijuova kokonaisuudessaan melkoista 

tummempi reunajuovaa; ulkoreunanviiva molem-
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niillä siipiparilla yhtäjaksoinen, tumma ja jyr

kästi esiinpistävä. Takasiivet kellanvalkoiset, 

harmaakehnäiset. — 28-—34 mm. — Hyvin har

vinainen; saatu yksi $ Parikkalassa (J. Sahl 

be rg ) . 

Toukka (Hfm. E. taul. 22, kuv. 20) multa-
ruskea ; selkäviiva vaalea; selän molemmin puo
lin 1—11 niv. tumma, alareunassaan vaaleareu-
nainen viiru; sivuviiva tumma, sen alapuolella 
mustat huokose t ; vatsa harmaa; ruskeassa niska-
kilvessä kolme valkoista viirua; pää mustanrus
kea; elää voikukalla (Taraxacum). — K o t e l o pu
nanruskea; lepää keveän kudoksen sisässä. 

17. A. rubi, Vieiv. Vattu-maayökkö. — 

(Hfm. Sch. taul. 33, kuv. 11). — Etusiivet 

punertavan ruskeat, vivahtavat hiukan punan-

siniselle; poikkiviivat kaksinkertaisia, heikosti 

tai tuskin aaltoisia, sisempi melkein suora, 

ulompi etureunan luona sisäänpäin taipunut, 

sitä ennen melkein suora; rengas- ja munuais

täplä selviä; mutta ainoastaan hiukan vaaleam

mat pohjaväriä, niitten välissä neliömäinen, 

tummanruskea täplä; heti ulomman poikkiviivan 

ulkopuolella rivi epäselviä, mustia pisteitä, jotka 

ovat suonien päällä; takasiivet harmaat, keskitäplä 

kapea. — 30 — 34 mm.— Harvinainen; tavattu 

Getassa (M on te 11), Karjalohjalla (J. Sah lberg) , 

Mikkelissä (Ehnberg) ja P e t r o s k o i s s a (Glin-

ther) . Lentelee kesä—elokuussa. 

o*. Sivulämssät (kats. 17 b) tyveltään le

veät, keskustan ulkopuolella äkkiä kapenevat, 

ulompi osa tasasoukka, kärki ehyt, pyöristetty; 

sisäpuolelta lähtee pitkä haarake, joka päättyy 

terävään, käyrään kärkeen ja ulettuu hyvän 

matkaa lämssän alapuolelle. 

Toukka (Hfm. R. taul. 23, kuv. 9) ruskea; 
selässä ko lme vaikeahkoa, tummareimaista pituus-
viivaa ; vaaleassa sivuviivassa mustia huokosia; 
vatsa heleänharmaa; ruskean pään molemmin 
puolin vaikeahko täplä; elää tähtimöllä. — K o 
telo kiiltävän ruskea; peräkärki kyhmymäinen, 
kärjessä 2 pitkää harjasta; viimeisessä nivelessä 
on useita, koukkupäisiä harjaksia. 

18. A. festiva, Hubn. (distincta, Fabr.) 

— Sievä maayökkö. — Taul. 35, kuv. 1. — 

Etusiivet harmaankeltaiset — kellanharmaat—pu-

nanharmaat; keskisaran ulompi osa sekä ulompi 

keskisareke tavallisesti tummemmat muita juo

via, punanruskeat—ruskeat; rengastäplän ulompi 

rajatäplä aina, sisempi joskus selvä; ulkoreu

nassa pieniä, mustia pisteitä; takasiivet tum

memman tai vaaleamman harmaat. — 30—32 

mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski

suomessa, pohjoisin löytöpaikka Mikkeli ja Pet

roskoissa. Lentelee kesä—elokuussa. 

o*. Sivulämssät (kuv. 17 d) ulommassa kol

masosassaan alaspäin loittonevia ja kapenevia 

enemmän tai vähemmän pyöristettyyn, ei laaje

nevaan kärkeen päin; alareunassa ei haaraketta. 

Var. conflua, Tr. Pienempi, 25—30 mm.; 

etusiivet päältä enemmän yksiväriset, punan

ruskeat tai harmaat epäselvästi kaksinkertaisilla 

poikkiviiruilla; molemmat rajatäplät joskus hä

vinneet tai ei ainakaan pohjaväriä tummemmat 

(= var. diducta, Zett.). Usein pidetään tätä 

itsenäisenä lajina, mutta prof. Aur i vi Hius ar

velee sitä vaan pohjoiseksi muodoksi festivast&. 

— Levinnyt yli koko alueemme 66 0 asti. 

Toukka (Hfm. R. taul. 23, kuv. 12) punerta-
vanruskea—harmaanruskea; selkä- ja sivuselkä-
viivat kellertäviä, jälkimäiset kussakin nivelessä 
paksun mustan viivan reunaamat; sivuviiva pu-
nanharmaa, sen päällä ovat keltaiset huokoset 
mustissa täplissä; vatsa ja pää tummanruskeat; 
elää esikolla (Primula) y. m. — K o t e l o kiiltävän 
punanruskea; sen peräkärjessä 2 karkeata, tyvestä 
alkaen toisistaan loit tonevaa okaa; sen tyvessä 
2—4 harjasta. 

19. A. Dahlii, Hubn. Dahliin maayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 33, kuv. 13.). — Etusiivet 

kellanharmaat tai kellanruskeat—sinipunaisen-

ruskeat; poikkiviivat selvähampaiset: ulompi 

keskisareke ulomman poikkiviivan hampaitten 

välissä tummavarjoinen, joten hampaat käyvät 

enemmän tai vähemmän epäselviksi; munuais

täplä usein valkoinen tai kellertävä, joskus 

pohjaväriä; rengastäplän ulompi rajatäplä taval

lisesti selvä, sisempi puuttuu. Edellisen lajin 

näköinen, mutta isompi ja eroaa siitä varmim

min kauluksen peitteen ja koiraksen sivuläms-

sien muodon kautta — 34—36 mm. — Har

vinainen; Etelä ja Keski-Suomessa, ainakin 6 2 ° 

asti. Lentelee heinä—elokuussa. 

rf. Tuntosarvissa lyhyet pyramiitihampaat. 

Sivulämssät, kats. kuv. 17 f. 
Toukka (Hfm. R. taul. 23, kuv. 10) punerta

van harmaanruskea; selässä kolme harmaankel-
taista pituusviivaa, joit ten välissä on neljännestä 
kymmenenteen niveleeseen kaksi valkoista, musta
silmäistä pistettä; huokoset ruskeat; vatsa ja ja
lat harmaat; pää ja niskakilpi punanruskea; elää 
ratamolla (Plantago) y. m. — Kote lo tumman
ruskea. 

20. A. bruimea, Fabr. Punanruskea maa

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 33, kuv. 14.). — 

Läheinen sukulainen edelliselle lajille, mutta 

etusiivet enemmän helakkaväriset, punanruskeat, 

peitetyt sinipunaisella ja selvemmillä kirjauk-
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silla; munuaistäplä useimmiten kellertävä, ren-

gastäplällä iso uiko- ja aivan pieni sisäraja-

täplä; ulomman poikkiviivan molempien viivojen 

väli kellertävä. — 33—37 mm. — Harvinai

nen; tavattu Taipalsaaressa ja Mikkelissä (E h n -

berg) sekä Petroskoissa (Giinther). Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

O*. Tuntosarvet alta hienoripsiset, mutta 

ilman hampaita. Sivulämssät (kuv. 19 d) sisä

osassaan hyvin leveät, sitten äkkiä kuroutuneet 

kapeaksi varreksi, joka taas vahvasti laajenee 

kärjessä. 

Ab. nigricans, A. v. Homeyer. Hyvin 

tumma, mustanruskea ja enemmän yksivärinen. 

— Tavattu Helsinginpitäjässä (H. Wasast j . ) 

ja Mikkelissä (Ehnberg.) 

Toukka (Hfm. E. taul. 23, kuv. 11) kahvi-
ruskea kolmel la vaikeahkolla selkäviivalla, joi t ten 
välissä on mustia v ino viiruja ja pisteitä, sivu
vi iva valkeanharmaa, sen y l i yh tyvä t mustahkot 
vino viirut kulmiksi; yhdennentois ta nivelen ta
kana paksu, valkoinen poikkiviiru; huokose t rus
keahkoja; mustanruskeassa päässä 2 mustaa vii
rua; elää esikolla ja mustikalla. — K o t e l o punan
ruskea; kärjessä 2 pitempää ja v i ime nivelessä 4 
lyhyempää harjasta. 

21. A. C nigrum, L. C-merkkinen maa

yökkö. —• Taul. 35, kuv. 2. — Etusiivet ka

peat, mustahkon sinipunaiset, tavallisesti vaa

leammat ulkoreunaa kohti, varsinkin sar. 1 b— 

4; rengastäplä punertavan valkoinen; munuais

täplä tavallisesti pohjaväriä, ainoastaan sisään

päin vaaleareunainen; kaulus valkeanharmaa 

tummanruskealla takareunalla. — 37—42 mm. 

— Yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohj. 

löytöpaikka Ii (65 °). Lentelee kesä—heinä

kuussa ja usein myös elo—syyskuussa. 

cf. Tuntosarvet alta ripsiset ilman ham

paita. Sivulämssät melkein tasaleveät, eheät, 

alareunassa on hammas keskustan ulkopuolella. 

Toukka (Hfm. E. taul. 23, kuv. 5) punertavan-
ruskea; selässä hieno, musta viiva ja mustia täp
liä, jo tka ovat eteenpäin suippoja, taaksepäin 
levei tä ; s ivuviiva leveä, kellertävä, ruskeankir-
j ava ; huokose t valkoisia, mustakehyksisiä; vatsa 
ja jalat himmeän vihreänharmaat; ruskeassa 

2 hienoa, mustaa viirua; elää tuliruoholla 
(Verbascum) ja horsmalla (Epilobium), — K o t e l o 
ruskea; kyhmymäisessä peräkärjessä ainoastaan 
2 lyhyttä, toisistaan loit tonevaa okaa, 

22. A. triangulum, Hufn. Harmaakau-

lainen maayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 32, kuv. 

26.). — Etusiipien poikkiviivat kaksinkertaisia, 

tyvipoikkiviiva ja sisempi poikkiviiva ainakin 

osittain paksuja, mustanruskeita, edellisen ulko

reunassa sar. 1 b tumma täplä; ulompi poikki

viiva hyvin hieno, täyttynyt vaaleankeltaisella, 

munuaistäplä pohjaväriä, tuskin selvä; keski-

juova rajatäplien ja epäselvän puikkotäplän vä

lissä enemmän tai vähemmän punanruskea; pää 

ja kaulus alaspäin kellanharmaa; huulirihmat 

mustanruskeat, keltakärkiset. — 35—40 mm. 

— Hyvin harvinainen; tavattu Jomalan pitä

jässä Ahvenanmaalla (E. R e u t e r ) . Lentelee 

kesä— heinäkuussa. 

o*. Huulirihmat yksinkertaiset, hienoripsi

set. Sivulämssät tasaleveät pyöristetyllä kär

jellä ja pienellä hampaalla alareunassa heti kes

kustan ulkopuolella. 

Toukka (Hfm. E. taul. 23, kuv. 2) tumman 
tuhkaharmaa kolmella valkoisella, mustareunai-
sella selkäviivalla ja kahdella valkoisella pisteellä 
ja niitten välissä mustanko vinoviiru kussakin 
nivelessä; sivuviiva katkonainen, harmaanpuner-
tava; yhdennentoista nivelen takana valkoinen 
poikkiviiru; valkeat huokoset mustissa täplissä; 
pää punanruskea; elää kellukalla (Getim) ja tähti-
möllä (Stellaria). — K o t e l o tummanruskea; perä-
okia 4, kärjeltään käyriä. 

23. A. depuncta, L. Pisteinen maayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 33, kuv. 17.). — Etusiivet 

harvoin ja silloinkin ainoastaan tyveltään sini

punaiselle vivahtavat, kirjauksiltaan hyvin edel

lisen lajin näköinen, mutta rengastäplä isompi, 

vino ja useimmiten ympäröitty täydellisellä ren

kaalla; varjoviiva vaaleamman pohjavärin vuoksi 

selvempi, — 35—39 mm. — Harvinainen; ta

vattu Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa. Len

telee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät lyhyemmät, leveämmät ja tylpemmät 

kuin edellisellä lajilla sekä ilman hammasta 

alareunassa. 

Toukka (Hfm. E. taul. 23, kuv. 13) kellan-
harmaa ; selässä tummempi, vaaleamman keski
viivan jakama täplärivi, kussakin täplässä 2 val
koista pistettä; huokoset valkoisia; vatsa him
meän kel ler tävä; ruskeassa niskakilvessä 3 he-
leätä vdrua; ruskeankeltaisessa päässä 2 mustaa 
viirua; elää nokkosel la y. m. — K o t e l o punan
ruskea; peräkärjessä 2 okaa. 

24. A. cuprea, Hubn. Kupariruskea maa

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 33, kuv. 24.). — 

Etusiivet yksivärisesti kupariruskeat, koko keski-

juova ja useimmiten ulompi osa sarekkeesta 

tuntuvasti tummemmat pohjaväriä; poikkkiviivat 

epäselviä, aaltoviiva hampainen; rengas- ja 

munuaistäplällä hieno, valkoinen rajoitus. — 30 

—34 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Soloveskoi 

(65 °). Lentelee heinä—elokuussa. 



120 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripsiset. 

Sivulämssät tasaleveät, kärjeltään tylpästi pyö

ristetyt ja ilman hammasta alareunassa. 
Toukka (Hfm. E,, taul. 23, kuv. 18) harmaan

ruskea kolmella himmeällä, vaikeahkolla selkä
viivalla, jo i t ten välissä on kussakin nivelessä 2 
pistekäsnää ja mustahko, taaksepäin valkeahko-
reunainen poikkiviiva; valkealikonkeltaisen kylki-
viivan yläpuolella mustat, valkeakehyksiset huo-
kose t ; ruskeassa niskakilvessä 3 heleätä viirua; 
elää maitiaisella, voikukalla y. m. 

25. A. plecta, L. Pieni maayökkö. — 

Taul. 35, kuv. 4. — Etusiipien rengas- ja 

munuaistäplä pieniä, valkeita harmaasilmäisiä; 

edellisen rajatäplät mustanruskeat, sisempi kol-

mikulmainen; aaltoviiva usein hävinnyt, joskus 

vaan piirteissään, kellertävä. — 25—29 mm. 

— Yleinen; ainakin 64 0 asti. Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet alta hienoharjaksiset. Sivu

lämssät kapeat, ilman hampaita, vähitellen suip

penevia sangen terävätä kärkeä kohti. 

Var. Anderssoni, Lampa. Etusiivet etu

reunaan asti kokonaan mustahkon punanruskeat; 

ainoastaan hieno viiru siipityvestä sekä keski-

täplien reunat vaaleita. — Tavattu Helsingin-

pitäjässä (H. Wasas t j . ) . 
Toukka (kuv. 4 a) helakamman tai tummem

man kellanharmaa, päältä punertava tai enem
män tai vähemmän likaisenpunainen, kussakin 
nivelessä 4 ruskeata pistettä ko lmen ruskean, 
valkeatäpläisen selkäviivan välissä; sivuilla kel
lanharmaa, yläosassaan vaikeahko, keskiosassaan 
punervakirjainen pituusviiva, jossa punertavat 
huokose t ; vatsa ja jalat vihreänharmaat; punan-
ruskeassa, valkopisteisessä päässä 2 vaikeahkoa 
viirua; elää sikurilla (Cichorium) y. m, — Kote lon 
peräkärjessä 2 pitempää ja 2 lyhyempää okaa. 

26. A. praecox, L. Vihreä maayökkö. 

— Taul. 35, kuv. 6. — Etusiivet hyvin ka

peat, melkein tasasoukat; poikkiviivat kaksin

kertaisia; aaltoviiva hampainen, lähellä ulko

reunaa; ulompi keskijuova pitkin aaltoviivaa 

punapeitteinen. — 36 — 44 mm. — Hyvin har

vinainen; tavattu Helsingissä ja etelä-Iissä 

(Seth N o r d b e r g ) . Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

lyhyet, melkein kolmikulmaiset, tasaisesti suip

penevia tylppään kärkeen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 9) vihertävän 

harmaa valkeanharmaalla selkäviivalla ja kahdella 
mustalla pisteellä kussakin nivelessä; sivuviiva 
kellertävä, sen yläpuolel la leveä vaikeahko tai 
valkeanharmaa pituusviiva; huokoset mustia; pää 
kiil tävän helakanruskea kahdella tummalla vii
rulla; elää, horsmalla, marunalla (Artemisia) y. 
m., etsittävä näitten kasvien juurella olevasta 
hiedasta. — K o t e l o kiiltävän punanruskea. 

27. A. obscura, Brahm, {ravida, S. V.). 

Tumma maayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 32, kuv. 

17) sekä alla oleva kuv. 18 a—c. — Etusiivet 

kapeat, ruskeanharmaat punertavalla peitetyt; 

poikkiviivat ainakin useimmilla kappaleilla täyt

tyneet vaaleanharmaalla; rengas-ja munuaistäplä 

harmaat, mustareunaiset ja joskus yhtyneet 

mustan viirun kautta; takasiivet harmaan valkoi

set, kärkeensä päin tummemmat. — 34—40 

mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kuopio. Lente

lee heinä—elokuussa. 

K u v . 18 a. Agrotis obscura, etusiipi. 

b. „ N O sivulänissä ylhäältä. 

c. „ „ sama katsottuna sivulta. 

d. „ segetum, Schiff. sivulämssä. 

cf. Tuntosarvet melkein yksinkertaiset, ala

puolella yksinäisiä karvoja. Sivulämssät (kuv. 18 

b, c) vähitellen suippenevat teräväksi, vahvasti 

sisäänpäin taipuneeksi kärjeksi; sisäpuolen haka 

on vinosti ylöspäinen ja ulettuu hyvän matkaa 

yli yläreunan, mutta ei keskelle lähtökohdan ja 

lämssän kärjen välille. 

Toukka ruskea, selän molemmin puolin on 
kussakin nivelessä 3 kellertävän valkeata käsnää, 
jo tka viimeisissä nivelissä yh tyvä t selvemmin ja 
ll:ssa nivelessä muodostavat hevosen kengän 
muotoisen täplän; sivuilla tummempi pituusviiva, 
jossa kellertävät huokoset . — K o t e l o tumman
ruskea. 

28. A. fennica, Tausch. Suomen maa

yökkö .— (Hfm. Sch. taul. 34, kuv. 1.). — Etu

siipien kaksinkertaiset poikkiviivat ja varjoviiva 

mustia, rengas- ja munuaistäplä leveästi eril

lään, edellisellä ei tai mustia rajatäpliä; kaulus 

ja keskiruumiin yläpuoli vaihtelevaa väriä, mil

loin harmaat, milloin mustahkot, edellisessä 

usein musta kaariviiva; takaruumis harmaa, 

joskus alta mustahko; takasiivet harmaanvalkoi-

set, ulkoreunaan päin tummavarjoiset. — 3 8 — 

44 mm. —- Hyvin harvinainen; tavattu ainoas

taan Helsingissä sekä Etelä- ja Venäjän-Karja

lassa. Lentelee kesä—-heinäkuussa. Pohjois-

Amerikassa esiintyy laji yleisenä, jopa vahin

gollisenakin. 

cf. Tuntosarvet lyhytripsiset. Sivulämssät 
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tasaleveät, kärkeensä päin vinosti pyöristetyt 

kuten veneen keula. Etusiivet pitkin takareu

naa tyvestä aaltoviivaan asti leveästi kellertäviä. 

$. Etusiipien takareuna pohjaväriä tai 

ainoastaan keskisarekkeessa ruskeankeltainen. 
Toukka on Graeserhi mukaan kalju, sametti-

musta: selän molemmin puolin kulkee hieno, 
mustien pisteiden katkoma valkoinen pituusviiva, 
jonka alapuolella toukan kyljet ovat pikimustat: 
jalkojen yl i kulkee jokseenkin leveä, epäsäännöl
linen va Ikoi nen viiru, jonka keskellä on pitkin 
koko pituutta lukuisia ruskeahkoja ja mustia pis
teitä; pieni pää, sangen iso niskakilpi ja perä
levy ovat kiiltävän mustat. — Kote lo ruskean
keltainen; peräkärjessä 2, tyveltään erillään ole
vaa okaa. 

29. A. s im ui an s. Rufn. (pyropJtila, Hubn.). 

— Kellanharmaa maayökkö. — (Hfm. Sch, taul. 

34, kuv. 2.). — Etusiivet kellertävän tumman

harmaat, melkein yksiväriset, ainoastaan keski

sarekkeessa tummemmat; rengas- ja munuaistäplä 

ainakin reunoiltaan vähän vaaleammat pohjaväriä, 

kellertävät; ulkoreunassa selviä, mustia pisteitä; 

takasiivet päältä yksiväriset; alta sisäosassaan 

vaikeahkoja, keskustan ulkopuolella selvä, musta 

kaariviiva; siipikansien tyvessä useimmiten musta 

täplä. — 37—40 mm. — Jokseenkin harvinai

nen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytö

paikka Kuusamo. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

RF. Huulirihmat hienoripsiset. Sivulämssät 

suippenevat kärjeksi, alapuolella melkein suora

viivaisesti kaltevat. 
Toukka himmeän harmaanruskea; elää hei

nillä y. m. piiloutuneena lähelle maata, 

30. A. lucernea, L. Nata-maayökkö. — 

(Hfm. Sch. taul. 34, kuv. 3.). — Etusiivet tum

masti liuska- tai rautaharmaat, sisempi keski-, 

sareke, keskijuova sekä ulkoreuna useimmiten 

enemmän tai vähemmän keltakehnäiset; poikki

viivat pohjaväriä, esiintyen ainoastaan siten, että 

ovat täyttyneet keltaisella tai valkoisella tai 

reunoiltaan keltakehnäiset; kaikki täplät puut

tuvat tai ovat tuskin näkyviä; takasiivet päältä 

mustanharmaat, alta sisäsaossaan enemmän tai 

vähemmän valkoiset, ulkoreuna leveä. — 36 — 

42 mm. — Jokseenkin harvinainen; tavattu ete

läisimmässä Suomessa Ahvenanmaalta Helsin

kiin sekä etelä-Pohjanmaalta. Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

CF. Tuntosarvet ripsiset, kussakin nivelessä 

pari paksumpaa harjasta. Sivulämssät (kuv. 19 b) 

ulko-osassaan päältä syvästi kovertuneet ka

peaksi, tasapaksuksi kärjeksi, sisäpuolen oka 

iso, leveä, liuskamainen. 

Huomen perhoset. 

Toukka tumma, vihertäväiiharmaa kaksinker
taisella rivillä valkoisia eteenpäin tummavarj oi-

I sia selkätäpliä. 

31. A. cantlelarum, Staud. (candelise-

qua, Hb.). Siniharmaa maayökkö. — (Hfm. 

Sch. taul. 33, kuv. 3.). — Etusiivet kapeat, 

pitkin etureunaa ja sisemmän poikkiviivan sisä

puolella puhtaasti siniharmaat, muuten peitty

neet punertavalla; sisempi poikkiviiva melkein 

suora, heikosti aaltoinen tai hampainen; ulompi 

poikkiviiva vahvasti hampainen; keskivarjo san. 

gen selvä, punanruskeahko; keskitäplät tuskin 

huomattavia. — 35—38 mm. — Hyvin harvi

nainen ; tähän asti tavattu ainoastaan Föglössä 

Ahvenanmaalla (K. A. Nurmi) . Lentelee heinä 

—elokuussa. 

rf. Huulirihmat ripsiset. Sivulämssät mel

kein samaa muotoa kuin A. speciosa (kuv. 17 c); 

alareunassa on keskustan ulkopuolella pieni 

hammas. 
Toukka (Hfm. E, taul. 23, kuv. 4) mustahkon-

ruskea; selkäviiva kaksinkertainen musta; selän 
molemmin puolin on eteenpäin hienompia, taakse 
leveämpiä mustia viiruja niv. 4 — 11; huokoset 
valkoisia; vatsa hienosti valkeapisteinen; rinta-
jalat ruskeita; punankeltaisessa päässä 2ruskeata 
viirua; elää vuokolla ja peltovillalla (Senecio). — 
K o t e l o liereä, kiiltävän musta. 

Kuv. 19. Toinen sivulämssä Q :11a lajoihin : 

a. Agrotis yrisesccns, Tr. Katsottuna sivulta ja päältä. 

b. „ lucernea, L. 

e. „ tritici, L. 

d. „ brunnea, Fabr. 

32. A. grisescens, Tr. [corrosa, H. Sch.). 

Harmaa maayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 34, kuv. 

16). — Etusiivet harmaat; poikkiviivat hienoja, 

mustia, sisempi aaltoinen, ulompi terävähampai

nen; rengas- ja munuaistäplä pohjaväriä, tuskin 

huomattavia; keskivarjo leveä ja selvä, taka

reunaan päin yhtyen ulompaan poikkiviivaan; 

aaltoviivan sisäreunassa mustia, melkein poikki-

viiruksi yhtyneitä täpliä; vaikeahkoissa taka

siivissä tumma ulkoreuna ja enemmän tai vä

hemmän selvä, tumma kaariviiva keskustan ulko

puolella. — 32 — 35 mm. — Hyvin harvinai-

10 
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nen; ainoastaan kerran tavattu meillä, nim. 

Korpoossa (E. R e u t e r ) . Lentelee heinä—elo

kuussa. Seuraavasta, lähisukuisesta lajista eroaa 

tämä helposti pitempien ja kapeampien etusää-

riensä kautta, joissa on heikkoja, ulkoreunassa 

harvoja harjashakasia. 

cf. Huulirihmat hienosti hampaiset ja rip

siset. Sivulämssät (kuv. 19 a) ovat kärjen ylä

reunassa syvästi kuroutuneet, alanurkassa veny

neet huipuksi. 

Toukka on tri Reblin mukaan harmaanruskea, 
vatsapuolelta kellertävä; mustahko selkäviiva on 
niv. 1—5 hienosti valkoisen jakama; kunkin nive
len selkäpuolella 4 mustaa pistettä; huokosten 
yl i ko lme ko lmioon asettunutta mustaa pistettä; 
pää kellanharmaa; elää maitiaisella (Leontodon). 

33. A. e x c l a m a t i o n i s , L. Peltomaayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 34, kuv. 24.). — Etusiivet 

vaaleamman (cf) tai tummemman ( £ ) harmaat 

—harmaanruskeat; poikkiviivat kaksinkertaisia, 

hampaisia, tavallisesti epäselviä; munuaistäplä 

iso, täyttynyt, mustahko; rengastäplä pieni, 

pohjaväriä tai vaaleanruskea useimmiten tumma-

reunainen. — 30—40 mm. — Yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa ainakin 63 0 asti. Lentelee 

kesä—elokuussa. 

cf. Takasiivet valkoiset. Tuntosarvet saha-

hampaiset. Sivulämssät yksinkertaisia, jokseen

kin vahvasti kaveten kärkeen päin. 

Takasiivet harmaat. 

Toukka (Hfm. R. taul. 23, kuv. 27) vaaleam
man tai tummemman ruskeanharmaa vaaleam
malla selkäviivalla, jonka molemmin puolin on 
kussakin nivelessä 2 mustaa pistekäsnää; sivuilla 
leveä varjoviiva; huokoset mustia; vatsa harmaa; 
ruskeassa päässä musta otsakolmio; elää heinillä. 
— K o t e l o ruskeankeltainen; peräkärjessä 2 vah
vaa, toisistaan eroavaa okaa. 

34. A. v e s t i g i a l i s , Bott. Jälki-maayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 35, kuv. 22.). — Etusiivet 

harmaat, enemmän tai vähemmän peittyneet rus

kealla tai harmaanruskealla, juomu siipityvestä 

pitkin takimaista keskisuonta lähelle munuais-

täplää sekä ulomman keskijuovan sisäosa vaa

leammat, karmaanvalkoiset; poikkiviivat enem

män tai vähemmän selvästi kaksinkertaisia, täyt

tyneet harmaalla; rengastäplä hyvin pieni ja 

sijaitseva pitkälle ulkona lähelle munuaistäplää; 

siipikansien keskusta tavallisesti vaikeahko. — 

31 — 37 mm. — Jokseenkin harvinainen; ta

vattu Uudellamaalla, Uukuniemellä, Kokkolassa, 

lähellä Vaasaa sekä Kemissä. Lentelee heinä— 

elokuussa. 

cf. Tuntosarvet kampamaiset. Sivulämssät 

yksinkertaiset, vähitellen kaveten kärkeen päin, 

joka näyttää veneen kokalta. 
Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 7) tuhkahar-

maa, päältä hieman ruskea; hienolla kaksinkertai
sella, mustalla keskiviivalla, 4 mustalla pisteellä 
kussakin nivelessä ja kahdella katkonaisella, vai
keahkolla jalkaviivalla, jo i t ten välissä kussakin 
nivelessä on 5—3 pistettä ja mustat huokoset , 

niskakilpi ruskea. Elää syksyisin heinillä. 
— K o t e l o helakan punanruskea, peräkärjessä 2 
okaa, 

35. A. s e g e t u m , Schiff. Orasperhonen. 

— Etusiivet kellanharmaat, tummemmat lähellä 

ulkoreunaa ja etureunaa; poikkiviivat hienoja, 

kaksinkertaisia, aaltoisia; rengas- ja munuais-

täplässä tumma silmäterä; aaltoviiva epäselvä; 

kauluksessa hieno, musta kaariviiru. Takasiivet 

valkoiset. — 35—39 mm. — Yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa. On yksi maanviljelijälle ja 

puutarhurille vahingollisimmista hyönteisistä, 

sillä toukka saa toisinaan aikaan suurta hä

vitystä syöden tyvestä poikki hennot rukiin 

y. m. oraat. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet kampamaiset, hieman enem

män kuin uloin kolmasosa ilman hampaita. 

Sivulämssät, kats. kuv. 18 d. 
Toukka (Hfm. R. taul. 24 kuv. 4) paksu kiil

tävän harmaa; selkäviiva vaalea, tummareunainen: 
sivuviiva leveä, ruskeahko; kussakin nivelessä 4 
mustaa pistettä ja kapea, ruskea jalkaviini, jossa 
mustat huokoset ; vatsa heleänharmaa; vaalean
harmaassa päässä 2 mustaa kaari viirua; elää heinä-
lajeilla. — Kote lo kellertävä; peräkärjessä 2 toi
sistaan loi t tonevaa okaa, 

36. A. C O r t i c e a , Hiibn. Harmaanruskea 

maayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 35, kuv. 18.). 

— Hyvin edellisen lajin näköinen; etusiivet 

hieman leveämmät ja tummemmat (koko keski

sareke toisinaan tummanruskea), selvemmin 

hieno- ja ruskearaiteiset. Molempien siipiparien 

alapuolella selvä, musta kaariviiva. Takasiivet 

ruskeanharmaat. — 32 — 38 mm. — Yleinen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa, ainakin 64 0 asti. 

Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet kampamaiset, ainoastaan 

uloin neljäsosa ilman hampaita. Sivulämssät 

kuin edellisellä lajilla. 
Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 5) likaisen 

ruskeanharmaa vaaleammalla selkäviivalla, mus
tilla pisteillä sekä mustanharmaalla varjoviivalla 
pitkin kylkiä ; pää ruskea, — K o t e l o punanruskea, 

37. A. y p s i l o n , Rott. Ypsilomerkkinen 

maayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 35, kuv. 16.). 

— Etusiivet pitkulaiset, kellertävän ruskeat— 

tummanruskeat, tummemmat ja hieman punerta-
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vat pitkin etureunaa, tavallisesti vaaleimmat 

ulommassa keskisarekkeessa; poikkiviivat hie- j 

noja, tuskin selviä, kaksinkertaisia; rengas- ja 

munuaistäplässä tummanharmaa silmäterä; aalto

viiva teräväkulmainen, sar. 4 ja 5 tavallisesti 

varustettu terävillä nuolitäplillä; reunajuova 

mustanharmaa, siitä lähtee mustia viiruja rip

siin; takasiivet puolittain läpinäkyväisiä, valkoi

sia, pitkin etureunaa (ja ulkoreunaa) tummia 

mustilla suonilla. — 45—50 mm. — Hyvin 

harvinainen; tavattu Helsingissä (Tengs t röm) 

ja Helsingin pitäjässä (Palmen). Lentelee elo 

—syyskuussa. 

cf. Tuntosarvet 2 / 3 pituudestaan kampamai

set. Sivulämssät vahvasti suippenevat kärkeään 

kohti, joka on vinosti poikkipäinen, joten ala

nurkka on ylänurkkaa esiinpistävämpi. 
Toukka vaaleamman tai tummemman ruskea 

himmeällä selkäviivalla ja vaalealla sivuviivalla; 
kunkin nivelen selkäpuolella 4 karvaista käsnää 
ja niitten alapuolella 2 vaaleampaa; huokoset 
mustia; pää ruskea; leuvat mustanruskeat; elää 
heinä-lajeilla. — K o t e l o kiiltävä, vaaleanruskea; 
peräkärjessä 2 toisistaan kaukana olevaa, melkein 
suoraa okaa, 

38. A. cursoria, Hufn. Kiitävä maayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 35, kuv. 1.). — Etusiivet 

kapeat, hietakeltaiset—hietaharmaat, enemmän 

tai vähemmän ruskeakehnäiset tai ruskeatäpläi-

set; poikkiviivat kaksinkertaisia, aaltoisia, ulom

man ulkoreuna hampainen; rengas- ja munuais

täplä tavallisesti hieman vaaleampi pohjaväriä; 

osittain mustareunainen, jälkimäisen takanurkassa 

mustahko täplä; aaltoviiva hieno ja vaalea; 

suonet hieman vaaleammat pohjaväriä. Taka

siivet likaisen valkoiset, ulkoreuna tummempi; 

alapuolella musta keskitäplä. — 29—35 mm, 

— Harvinainen; tavattu Oulussa (E. Ny lande r ) 

ja Kokkolassa ( H e l l s t r ö m ) . Lentelee elo

kuussa. 

cf. Tuntosarvet hampaiset. Sivulämssät ku

ten A. triticillä,. 

Var. obscura, Staud. Etusiivet punanrus

keat tai ruskeanharmaat, ilman muita kirjauksia 

kuin poikkiviivojen valkoinen täyte ja keski-

täplien valkoiset renkaat. — Tavattu Käkisal

messa ( T e n g s t r ö m ) ja Kokkolassa ( H e l l s t r ö m 

jun.). 
Toukka (Hfm. E. taul. 24, kuv. 2) ruskeahkon 

harmaa; selässä tumma keskiviiva; kellanhaiTnailla 
kyljillä likaisenvalkoinen pituusviiva, jonka alla 
mustat huokoset ; pää ja niskakilpi kiiltävän rus
keankeltaiset; elää tyräkillä (FMphorbia) ja tuli
kukalla (Verbaseum). — K o t e l o kellanruskea. 

39. A. norvegica, Staud. Pohjoinen maa-

j yökkö. — Etusiivet pitkät ja kapeat, tumman

harmaat ruskeahkolla peitetyt ja selvillä kir

jauksilla tai tummasti, yksivärisen ruskeat (vas-

taen edellisen lajin var. obscuraa) epäselvillä 

kirjauksilla; poikkiviivat kaksinkertaiset, mustat, 

; täytetyt vaaleanharmaalla, ruskealla muodolla 

tuskin huomattavat; rengas- ja munuaistäplä 

vaaleanharmaat joko ilman tai hyvin hienolla, 

tummalla reunalla ja vaaleamman tummanhar

maalla silmäterällä; munuaistäplän takanurkassa 

mustahko täplä; aaltoviiva hyvin hieno, keller

tävä tai epäselvä, sisäreunassa epäselviä, var

jomaisia, ruskeita nuolitäpliä; takasiivet keskus

tassaan enemmän tai vähemmän vaikeahkoja, 

päältä pitkin reunoja harmaat, alta ainoastaan 

pitkin etureunaa tummakehnäiset ja selvällä, 

mustalla keskitäplällä. — 34—38 mm. — Hy

vin harvinainen; tavattu Petroskoissa Ven. Kar

jalassa (Giinther) . Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet lyhyen matkaa keskustan 

ulkopuolelle hyvin lyhyillä pyramiitihampailla. 

Sivulämssät hieman kapeammat, kuin edellisellä 

lajilla ja suorempireunaiset, sisäreunan alaham-

mas kärjeltään levymäisesti litistynyt. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

40. A. sagitta, Hiibn. Nuolitäpläinen 

maayökkö. — Tällä omituisella lajilla, joka vä

riltään ja elintavoiltaan muistuttaa A. curso-

naa, mutta kirjauksiltaan näyttää A. triticiltä. 

ja mahdollisesti onkin siitä vaan hietamaa-muoto, 

on hietakeltaiset—hietaharmaat, pitkin etureu

naa enemmän tai vähemmän vaikeahkot etusii

vet; poikkiviivat useimmiten sangen epäselviä, 

sisempi hävinnyt valkoiseen etureunaan; musta 

viiru siipityvessä on leveä ja paksu eikä uletu 

tyvipoikkiviivan sisäpuolelle; puikkotäplä iso ja 

useimmiten hyvin selvä; rengas- ja munuais-

täplät vaikeahkoja—harmaita, edellisellä selvät, 

ruskeat—mustahkot rajatäplät; kaulus mustan 

poikkiviivan alapuolella vaikeahko; takasiivet 

vaikeahkoja, ulkoreuna tummempi. — 31—36 

mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Käkisal

messa (Tengs t röm) . Lentelee elokuussa. 

cf. Tuntosarvissa, paitsi viimeisessä neljäs

osassa, lyhyitä sahahampaita. Sivulämssät kuin 

A. triticiM. 

Var. brunnea, E. Reuter. Tummempi, etu

siivet punanruskeat. — Hyvin harvinainen; ta

vattu Kokkolassa (Hel ls t röm j . ) . 
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Kehitysasteet tuntemattomat. 

41. A. recussa, Hubn. Sinipunaisenruskea 

maayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 35, kuv. 2.). — 

— A. triticin näköinen; etusiivet tummasti 

ruskeanharmaat, sinipunaiselle vivahtavat, hie

man vaaleammat etureunassa; poikkiviivat selviä 

ja kaksinkertaisia; rengas- ja munuaistäplä har

mahtavia, edellisen rajatäplät isoja ja selviä, 

munuaistäplän ulkopuolella mustanko täplä; 

aaltoviiva selvä, yhtenäinen; vaikeahkot taka

siivet kellansekavat, ulkoreuna sangen leveä, 

tumma. — 33—35 mm. — Harvinainen; Etelä-

ja Keski-Suomessa 64 0 asti. Lentelee heinä

kuussa. 

cf. Tuntosarvien hampaat hieman pitemmät 

kuin A. triticittä,, melkein tuntosarven läpimit

taiset. Sivulämssät kuten molemmilla seuraa

villa. 
Kehitysasteet tuntemattomat. 

42. A. nigricans, L. Mustahko maayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 35, kuv. 4.). — Etusiivet 

yksivärisesti mustahkot vahvalla, sinipunaisella 

tai kupari värisellä kiillolla; poikkiviivat useim

miten epäselviä tai aivan hävinneet; rengas- ja 

munuaistäplä pohjaväriä, jälkimäinen kuitenkin 

melkein aina ulkoreunassaan kellertävä, edellisen 

rajatäplät usein selvät, pikimustat; takasiivet 

vaikeahkot, ulkoreuna leveä, tumma. — 28—37 

mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet ja sivulämssät kuten A. tri-

ticillix. 

Var. rubricans, Esp. Vaaleampi, etusiivet 

punertavan tummanruskeat. •— Päämuodon jou

kossa Etelä-Suomessa. 
Toukka kiiltävän ruskea mustilla pisteillä; 

sivuviiva mutkikas vaaleampi; pää ruskeanhar
maa; elää maitiaisella (Leontodon) y. m. — Kote lo 
kiiltävän ruskea, 

H u o m . ! Tämä ja edellinen laji ovat mah
dollisesti vaan A. Triticin muotoja. Sentähden 
ansaitsevat ne perinpohjaisen tutkimisen joka 
kekitysasteessaan. 

43. A. tritici, L. Vehnä-maayökkö. — 

(Hfm. Sch. taul. 35, kuv. 6 a—c). — Sekä vä

riltään että kirjauksiltaan hyvin vaihteleva laji. 

Etusiivet kellanruskeat—ruskeat—harmahtavat; 

rengas- ja munuaistäplä aina vaaleammat pohja

väriä; vaikeahkoissa takasiivissä hyvin kapea— 

leveään, tumma ulkoreuna; päämuodolla on sel

vät poikkiviivat ja nuolitäplät sekä etureuna 

kellertävä ja tuskin pohjaväriä vaaleampi. — 

i 30—37 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa 6 2 ° asti. Lentelee heinä —elo

kuussa. 

cf. Tuntosarvissa hyvin lyhyet hampaat, 

jotka käyvät ulospäin yhä pienemmiksi kunnes 

ne häviävät lyhyen matkan päässä keskustan 

ulkopuolella. Sivulämssät (kuv. 19 e) tasaleveät 

melkein suorilla reunoilla, kärki jyrkästi, hie

man vinoon poikkipäinen, joten ylänurkka tulee 

suipoksi, alanurkka tylpäksi; sisäreunasta lähellä 

tyveä lähtee 2 pitkää, liereätä, teräväkärkistä 

okaa, joista toinen ulettuu yläreunaan ja toinen 

käy alareunassa yhdensuuntaisena lämssän ala

reunan kanssa ja ulettuu melkein lämssän kär

keen. 

Var. eruta, Hubn. Päämuodon näköinen, 

mutta etusiipien etu- ja takareuna hieman har-

maakehnäiset. — Tavattu Petroskoissa (Gun-

ther). 

Var. aquilina, Hubn. Myöskin hyvin pää

muodon kaltainen, mutta isompi ja etusiiven 

etureuna selvästi vaaleampi, kellertävä sekä 

rengastäplän rajatäplät jyrkemmin näkyviä. — 

Päämuodon joukossa eteläisimmässä Suomessa. 

Var. vitta, Hubn. Etusiipien pohjaväri 

harmahtavampi, pitkin etureunaa j y r k ä s t i e s i i n -

' tyvä , ha rmaanva lko inen viiru; takimmai

nen keskisuoni selvästi valkokehnäinen; rengas-

ja munuaistäplä vaikeahkoja, edellisen rajatäplät 

jyrkästi esiintyviä; nuolitäplät useimmiten epä

selviä tai hävinneitä. — Hyviä kappaleita tästä 

muunnoksesta tavattu Karjalohjalla, Helsingissä 

ja Käkisalmessa. 

Var. obelisca, Hubn. Etusiivet, lukuun

ottamatta mustanruskeata reunajuovaa ja kel

l e r t ävää etureunan viirua, yksivärisesti rus

keat ilman nuolitäpliä ja ulommaista poikki

viivaa; rengastäplän rajatäplät ja puikkotäplä 

mustia. — Tavattu Kuusamossa (A. Hoffman). 

Tonkka on vaaleamman tai tummemman rus
kea; selkäviiva tummempi, vaalean viivan ja
kama; huokoset mustanruskeat ja näitten takana 
vinompi, mustanruskeampi täplä; vaaleanruskeassa 
päässä 2 tummaa viivaa; elää heinä-lajeilla y. m. 
Kote lo vaaleanruskea, ohutkuorinen. 

44. A. prasina, Fabr. (herbida, W. V.). 

Viheriähohteinen maayökkö. — Etusiivet isa-

bellanruskeat lukuisilla, pitkittäisillä, vihertä

villä (vanhoissa kappaleissa vihreänkeltaisilla) 

lieskoilla; poikkiviivat kaksinkertaisia, mustia, 

etureunaan päin valkeasisustaisia; aaltoviiva vai-
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keahko, vihreävarjoinen ja varustettu 2—4 ly

hyellä, mustalla nuolitäplällä; rengas-ja munuais

täplä pohjaväriä, ympäröidyt valkoisella ja mus

talla renkaalla; puikkotäplä selvä; takasiivet 

harmaanruskeat. — 47—52 mm. — Harvinai

nen; Etelä-Suomessa. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

c f . Tuntosarvet yksinkertaiset, hyvin lyhyt-

ripsiset. Sivulämssät tasaleveät, kärjeltään le

veästi pyöristetyt, hieman kuperat. 

Toukka (Hfm. E. taul. 24, kuv. 10) vihreähkö 
tai sinivihreä katkonaisella, vaalealla selkäviivalla 
ja rivillä lapiomaisia, mustia, 2 valkoisella pis
teellä koristettuja täpliä; sivuilla rivi mustahkoja 
täpliä valkoisten huokosten yläpuolel la ; pää tuh-
kaharmaa kahdella ruskealla pisteellä; elää va
tulla (Rubus) ja mustikalla. — K o t e l o ruskea; 
peräkärjessä 2 pitkää, kärjeltään ulospäistä okaa. 

45. A. occulta, L. Iso maayökkö. — 

(Hfm. Sch. taul. 36, kuv. 2). — Etusiivet si

nertävän harmaat, enemmän tai vähemmän mus-

takehnäiset varsinkin sisä- ja ulkokeskisarek-

keessa, keskijuovan keskustassa ja reunajuovassa; 

aina vaaleammat pitkin poikkiviivoja; rengas

täplä iso, useimmiten puhtaasti harmaa; mu-

nuaistäplässä tumma silmäterä; aaltoviivassa aina

kin sar. 4 ja 5 selviä nuolitäpliä; puikkotäplä 

päämuodolla selvä, harmaa, mustareunainen; 

takasiivet mustanharmaat, ripset lumivalkoiset. 

— 53 — 62 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa 68 0 asti. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset hyvin lyhyillä 

ripsillä. Sivulämssät heti keskustansa ulkopuo

lella hieman kuroutuneet sekä senjälkeen vinosti 

ylöspäiset ja kärjessään selvästi laajentuneet. 

Var. implicata, Lef. Etusiivet väriltään 

tummemmat, jonka kautta nuolitäplä käy epä

selväksi tai häviää. — Tavattu Kuusamossa 

(Schilde) . 
Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 11) ruskean

harmaa; kunkin nivelen selkäpuolella nelikulmai
nen musta täplä sekä 4 valkoista pistettä; selkä-
viivat vaikeahkoja, päättyvät kellertävään täp
lään yhdennentoista nivelen takana; huokoset 
mustia; pää ja rintajalat ruskeita; elää mustikalla 
y. m. — K o t e l o ruskea, peräkärjessä 2 okaa. 

A. comes, Hiibn, (taul. 34, kuv. 3) , A. 

orbona, Hufn. (taul. 34, kuv. 4), A. janthina, 

Esp. (taul. 34, kuv. 2), A. fimbria, L. (taul. 

34, kuv. 1), A. linogrisea, Schiff. (taul. 34, 

kuv. 6), A. signnm, Fabr. (taul. 35, kuv. 3) 

ja A. putris, L. (taul, 35, kuv. 5) eivät ole 

löydetyt meillä. 

2. (Jharaeas, Steph. 

Niit ty-yököt. 

1. C l i . g r a i i l i i l i s , L. Yleinen niitty-yökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 36, kuv. 5 ) . — Etusiivet 

kellanharmaat—kellanruskeat — punertavan rus

keat, rengas- puikko- ja munuaistäplä kellertä

viä; takim. keskisuoni valkoinen, suon. 3 ja 4 

tyvessä laajentunut valkoiseksi täpläksi, jonka 

ulkoreuna on kaksihalkoinen; poikkiviivoja puut

tuu; aaltoviiva edustettuna rivillä tummia täp

liä; takasiivet mustahkoja, keskustassaan enem

män tai vähemmän valkoisia. — 25—31 mm. 

— Yleinen; levinnyt yli koko alueen. Lentelee 

heinä —elokuussa. 

c f . Tuntosarvet melkein kärkeensä asti kam

pamaiset (ainoastaan 6—7 viimeistä niveltä il

man hampaita). Sivulämssät ovat alareunassaan 

heti keskustan ulkopuolella hieman kuroutuneet 

ja varustetut pienellä hampaalla, sitten tasa

leveät, kärki tylpästi pyöristetty. 

Var. brunnea, Lampa. Etusiivet punan

ruskeat; täplät kuten päämuodolla. — Pää

muodon joukossa. 

Var. albipunctata, Lampa. Etusiivet yksi

värisesti punanruskeat; suonet tummanharmaat; 

puikkotäplä puuttuu; rengas- ja munuaistäplä 

punakehnäiset; ainoastaan täplä munuaistäplän 

takana valkoinen, mutta pieni ja ilman haara

ketta. — Tavattu Karjalassa ja Ven. Karjalassa. 

Var. tricuspis, Esp. Etusiivet yksivärisem-

män kellanharmaat tai kellanruskeat ilman tum

mempaa ja vaaleampaa sareketta; tuskin eroava 

päämuodosta. — Päämuodon joukossa. 
Toukka (Hfm. R, taul. 24, kuv. 12), tunnettu 

yleisesti „ni i t tymadon" nimellä, on alta vaalean 
kellertävä, päältä ruskea - mustanruskea, selkä-, 
sivuselkä- ja y lempi sekä alempi sivuviiva selviä, 
vaaleita, yhtäjaksoisia: kaulus- ja peräkilpi tum
mia, sarveisaineisia. Toukka i lmestyy toisinaan 
mahdottoman suurissa parvissa, viime aikoina 
varsinkin Pohjanmaalla, ja tekee silloin kerras
saan lopun niityistä. Sen pahimmat viholliset 
ovat Pimpla arctica ja Iehneumon yradarius. — 
K o t e l o on tummanruskea, tyvessä hieman kurou
tunut; peräkärki tiheäuurteinen, siinä on 2 pitkää, 
suoraa, hyvin likekkäistä okaa, 

3. Neuronia, Hiibn. 

Pel to-yököt . 

1. N. popnlaris, Fabr. (lolii, Esp.). Val-

keasuoninen peltoyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

36, kuv. 6). — Ruskeilla etusiivillä valkoiset 

suonet ja kaksinkertaiset poikkiviivat; rengas-
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ja munuaistäplät ruskeita leveillä, vaaleilla ke

hyksillä ; puikkotäplä iso, leveä, tavallisesti vaa

lean pituusviirun halkoma; aaltoviivassa mustia 

nuolitäpliä; takasiivet vaikeahkot, ulkoreuna 

tumma. — 35—38 mm. — Jokseenkin harvi

nainen; Länsi- ja Etelä-Suomessa, pohj. löytö

paikka Sysmä. Lentelee elo—syyskuussa. 

cf. Tuntosarvet kärkeensä asti kampamai

set. Sivulämssien reunoissa ei hampaita, kärki 

leveästi pyöristetty. 

Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 13) kiiltävän 
tummanruskea, pei te t ty mustien viirujen muodos
tamalla verkolla; sivuviiva vaaleanharmaa; elää 
vehnällä, (Triticum) ja lusteella (Lolium). — K o 
telo kiiltävä, punanruskea. — Munissa lukuisia 
harjanteita, väriltään kellanvalkoiset. 

1. N. cespitis, Fabr. Tummanharmaa 

peltoyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 36, kuv. 7). — 

Etusiivet tumman (melkein mnstahkon) harmaat, 

hieman keltakehnäiset selvällä keltaisella me-

tallikiillolla; poikkiviivat tuskin epäselviä, yk

sinkertaisia (tai epäselvästi kaksinkertaisia), 

tummanruskeita, molemmin puolin keltareunaisia; 

aaltoviiva keltainen, epäselvä; rengas- ja mu

nuaistäplä kellanharmaat, vaaleakehyksiset; puik

kotäplä pohjaväriä, epäselvä; takasiivet kellan

valkoiset, $:lla enemmän harmahtavat ja selvem

min tummakehnäiset ulkoreunassa. — 32—37 

mm. — Jokseenkin harvinainen; eteläisimmässä 

Suomessa Ahvenanmaalta Helsinkiin, pohjoisin 

löytöpaikka Kalvola lähellä Hämeenlinnaa. Len

telee elo—syyskuussa. 

cf. Tuntosarvissa lähellä kärkeä lyhyitä, 

paksuja kampahampaita. Sivulämssät ilman ham

masta alareunassa, melkein saman muotoiset kuin 

Agr. DahlUlla, (kuv. 17 f). 

Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 14) on tum
man punanruskea; selkä- ja sivuselkäviivat ka
peita, vaaleita, selviä; sivuvirvat samaa väriä, 
vaikka leveämmät; kellanruskeassa päässä tumma 
verkkokudos; vatsa ja jalat ruskeanharmaat; elää 
heinillä, kuten vehnällä ja lauhalla (Aira). — 
K o t e l o punanruskea, perähaarake pitkälle veny
nyt, kärjeltään syvästi kaksihalkoinen. 

4. Mamestra, Treit. 

Tarhayököt . 

Aal tovi ivassa useimmiten selvä W. — 

Touka t ovat lieriömäisiä tai taaksepäin 

paksumpia, elävät tavallisesti ruohokas

veilla. — Kote lo t tavallista rakennetta. — 

Talvehtivat koteloina tai harvemmin touk

kina. 

A. Etusääret ei pi temmät ensimäistä jalkaniveltä, 

kärjessä pitkä, käyrä oka. Ruskeissa etusii

vissä kellertäviä kirjauksia, munuaistäplä aina

kin ulkoreunassaan varustettu lumivalkoisella 

renkaalla 11. M. brassicce. 

B. Etusääret paljon pi temmät ensimmäistä jalka-

niveltä, aseettomat. 

K. Etusiipien kaikki suonet, paitsi ulommassa 

keskijuovassa, vaaleita, vaikeahkoja, jyrkästi 

esiintyviä tummaa pohjaa vastaan; ulommassa 

keskijuovassa ovat suonet mustia, vaaleareu-

naisia 17. M. reticulata. 

8. Etusiipien suonet ei tai tuskin pohjaa vaa

leammat. 

* Aaltovi iva suonien 4 ja 7 välissä selvästi S-

muotoisesti taipunut, takareunassa laajentu

nut keltaiseksi täpläksi. Etusiipien pohja

väri punanruskea 10. M. pisi. 

** Aal tovi iva suonien 4 ja 7 välissä tai aina

kin saran 4 keskustan ja suon. 7 välissä 

melkein suora, joskus epäselvä, tai suon. 

6 kohdalla ulospäisellä hampaalla, ei kos

kaan laajentunut vaaleaksi täpläksi taka

nurkassa. 

a. Siipiripsissä suonien lähtökohdalla iso 

varjotäplä. Iso laji (36—44 mm.), rengas-

ja munuaistäplä valkeanharmaat, musta-

reunaiset. Koiraksen tuntosarvet kampa

maiset 1. M. leucophaea. 

a". Etusiipien ripset suonien lähtökohdalla 

vaaleammat tai ainakaan ei tummemmat 

kuin suonien välissä. Koiraksen tuntosar

vet ei koskaan kampamaiset. Munuaistäplä 

ei lumivalkoinen ja harvoin rengastäplää 

vaaleampi. 

b'. Aal tovi iva muodostaa suonissa 3 ja 4 

jyrkän ja selvän W, jonka kärjet ulot 

tuvat j o k o ulkoreunaan asti tai lähelle 

sitä, 

e'. Puikkotäplän kärjen ja u lomman poikki

viivan välissä selvä, musta viiru. Etu

siipien tyvessä selvä, musta viiru; pohja

väri viirun edessä useimmiten vaalea, 

muodostaen enemmän tai vähemmän 

selvän, ulospäin ei rajoittuneen täplän, 

d'. Rengastäplä ja eräs iso, pyöristet ty 

täplä, joka ottaa koko ulomman keski-

juovan lähinnä takareunaa, vaikeahkoja, 

useimmiten yh tynee t vaalean kellertä

vän, nelikulmaisen täplän kautta keski

juovassa 5. M. contigua. 

d". Rengastäplä ja ulompi keskijuova lä

hellä takareunaa harmaat tai vielä tum

memmat. 

e'. Etusiivissä harmaa pohjaväri. Aa l to 

viivan W ulottuu kärjillään ulkoreu

naan asti 6. M. genistae. 

e". Etusiivissä ruskea pohjaväri. Aal to

viivan W ei ulotu kärjillään aivan ulko

reunaan asti 7. M. thalassina. 
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o". Puikko-täplän kärjen ja ulomman poikki

viivan välissä ei mustaa viirua. Siipi-

tyvi useimmiten ilman selvää, mustaa 

viirua. 

d'. Etusiivet punanruskeat—ruskeahkot 

tuskin selvillä kirjauksilla, 

e'. Munuaistäplä pohjaväriä. Aal tovi iva 

muodostaa suonen 3 ja takareunan vä

lissä selvän kaaren . 8 M. dissimilis. 

e". Munuaistäplä ainakin keskustassaan pu-

nankeltainen. Aal tovi iva suonen 3 ja 

takareunan välissä aivan suora. 

9. M. oleracea. 

d". Etusi ivet kellanharmaat. Rengastäplä 

ei vaaleampi munuaistäplää. 

13. M. trifolii. 

b". Aaltoviivassa ei tai epäselvä, tylppäkär-

kinen W, joka ei ulotu ulkoreunaan, 

c' Isoja lajeja, siipikärkien väliä 45—53 mm. 

d'. Aaltovi iva suonen 2 ja takareunan vä

lissä tasaisesti kaareva. Etusiipien tyvi-

j uova vaaleasti vihertävän valkeanhar

maa 2. M. Uneta. 

d". Aal tovi iva muodostaa saran 1 b keskus

tassa selvän ja sangen terävän kulman, 

e'. Etusiivet tiimmasti harmaat, ei vaa

leammat tyvijuovassa, keskijuovassa 

ruskeanpunainen vivahdus; aaltoviiva 

sisäreunassaan enemmän tai vähemmän 

ruskeavarjoinen, mutta ilman varsinai

sia nuolitäpliä . . • . 3. M. advena. 

e". Etusi ivet valkeanharmaat, keskijuo

vassa osittain tummemman harmaat; 

aaltoviivassa selviä nuolitäpliä, 

4. M. nebidosa. 

e". Pienempiä lajeja, joi t ten siipikärkien 

väliä ei o le 40 mm. enempää, 

d'. Puikkotäplä (selvä ja) mustan viirun 

yhdistämä rdompaan poikkiviivaan. Etu

siivet enemmän tai vähemmän tum

masti sinertävän harmaat, 

e'. Puikkotäplä harmaa tai kellertävä, aina 

vaaleampi pohjaväriä. Aaltoviivassa on 

sar. 2 ja 3 selviä, useimmiten jokseen

kin pitkäveteisiä nuolitäpliä, jo tka aina 

ovat suuremmat muita 15. M. glauca. 

e". Puikkotäplä mustahko, aina tummempi 

pohjaväriä. Aaltoviivassa sar. 2 ja 3 ei 

tai aivan lyhyitä nuolitäpliä, jo tka aina 

ovat pienempiä kuin täplä sar. 4. 

14. M. dentina. 

d". Puikkotäplän kärjessä ei mustaa viirua, 

e'. Etusiivet kellertävän ruskeanharmaat, 

munuauaistäplän takanurkassa 2 vai

keahkoa pistettä . . 12. M. albicolon. 

e". .Etusiivet siniharmaat, niitten keski-

juova mustahko, selvästi tummempi 

muuta osaa siivestä. 16. M. serena. 

1. M. leucophaea, View. Kampasarvinen 

tarhayökkö. — Taul. 35, kuv. 12*). — Etu

siivet valkeanharmaat, enemmän tai vähemmän, 

varsinkin keskijuovassa, peitetyt vaaleanrus

kealla, kirjaukset selviä; poikkiviivat kaksin

kertaisia; puikkotäplä mustahko; vaikeahkossa 

aaltoviivassa mustia nuolitäpliä; ulompi keski

sareke lähellä takareunaa tavallisesti vaalea, 

muodostaen ison vaikeahkon täplän. — 36—44 

mm. — Hyvin harvinainen; tavattu ainoastaan 

Helsingissä. Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Tuntosarvet melkein kärkeensä asti va

rustetut pitkillä kampahampailla. Sivulämssät 

keskustan ulkopuolella sangen vahvasti kurou

tuneet, sitten taas levenneet, päätöliuskan ala

reunassa hammas. 

Toukka (kuv. 12 a) kellanruskea, pitkin sel
kää 2 tummaa, selkäviivan eroittavaa juovaa ja 1 
samallainen pitkin kumpaakin kylkeä; vatsa kel-
lanharmaa; kellertävässä päässä 2 ruskeata kaari-
viirua; elää heinillä ja kärsämöllä (Achillea); tal
vehtii sammalissa tai lehtien alla. — K o t e l o kiil
tävän punanruskea, pitkälle venyneen peräkärjen 
latvassa 2 okaa, 

2. M. tincta, Brahm. Vihreänharmaa 

tarhayökkö. — Taul. 35, kuv. 11. — Etusiivet 

vihertävän vaaleanharmaat, tummimmat keski

juovassa ja siinä enemmän tai vähemmän peit

tyneet punanruskealla; poikkiviivat kaksinker

taisia; aaltoviivan sar. 1 b, 4 ja 5 sisäreunassa 

turvonnut mustanruskea rajoitus; keskiselän kor

kea karvatupsu ruskeahko; tummanharmailla 

takasiivillä valkeanharmaat. ripset; kauluksen 

yläreunassa mustahko poikkiviiva. — 42—48 

mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa. Lentelee heinäkuussa. 

c f . Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

jokseenkin sellaiset kuin seuraavalla lajilla. 

Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 18) vaalean
harmaa, mustasti aaltokirjainen; selkäviiva vaa
lea, mustareunainen; sivuselkäviivat vaaleanhar
maat; mustassa ky Iki viivassa mustat, vaaleakehyk-
siset huokose t ; multakeltaisessa päässä 2 ruskeata 
kaariviirua; elää mustikalla y. m. — K o t e l o rus
kea, sen peräkärjessä useita harjaksia. 

3. M. advena, Fabr. Ruskeanharmaa 

tarhayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 36, kuv. 10). 

— Hyvin edellisen lajin näköinen, mutta hel

posti eroitettu siitä etusiipien tummemman, tus

kin vihertävän pohjavärin ja selvemmän, punan-

ruskean värin kautta keskijuovassa, varsinkin 

munuaistäplän ulkopuolella; kauluksen tumma 

poikkiviiva on alempana, ei niin lähellä taka-

*) Väri kuvassa liian tumma, 
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reunaa, ja aaltoviiva muodostaa sar. 1 b selvän | 

kulman; keskiselän karvatupsu harmaa. — 45 

—50 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa 62 0 asti. Lentelee heinä

kuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

tyveltään leveät, alareunassaan syvästi pykeiset. 

alaliuska leveä, tylpästi pyöristetty kapean raon 

eroittama pitkävartisesta, alanurkassaan hampai-

sesta yläliuskasta. 
Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 17) ruskean

harmaa; selkäviiva epäselvä. Nuorempana on sillä 
pitkiä tummia, ruutumaisia täpliä. Kyljil lä val
kea, mustareunainen pituusviiva, jossa valkoiset 
huokoset ovat. Vatsa ja jalat tummanharmaat. 
Punankeltaisessä päässä 2 mustaa kaariviirua. 
Elää mustikalla y. m. — K o t e l o ruskea, päältä 
hyvin ryppyisesti pisteinen; peräkärki pitkä ja 
leveä, vahvasti litteä, kärjessä 2 okaa, molem
milla sivuilla 2 harjasta. 

4. M. nebulosa, Hufn. {plebeja, Hb.). 

Iso'tarhayökkö. — Taul. 35, kuv. 10. — Etu

siivet valkeanharmaat, tummakirjaiset; poikki

viivat mustia, kaksinkertaisia; täplät ympäröidyt 

hienolla, mustalla renkaalla; ulkoreunassa pie

niä, mustia kaaria; siipikansissa tummat reunat; 

takasiivet harmaat, keskustassaan vaikeahkot. 

— 43—55 mm. — Harvinainen; tavattu Ah

venanmaalla, Turun lähellä sekä Kivennavalla. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

tyveltään leveät, alanurkka venynyt lyhyeksi, 

ylöspäiseksi liuskaksi, ylänurkka pidentynyt pit

käksi, varrelliseksi liuskaksi. 
Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 19) harmaan-

valkoinen-—ruskeanharmaa; pitkin selkää ruutu-
maisia, vaalean selkäviivan jakamia, mustia täp
liä; sivuilla tummia vinoviiruja; huokoset mustia, 
niitten alla tavallisesti kaarimainen, musta viiru; 
punanruskeassa päässä musta otsakolmio; elää 
heinillä y. m. — K o t e l o kiiltävän ruskea, siipi-
tupet tummempia; lyhyessä, kartiomaisessa perä
kärjessä 2 okaa. 

5. M. contigua, Vili. Kirjava tarhayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 36, kuv. 13). — Etusiivet 

ruskeanharmaat, punertava- ja valkeahkotäpläi-

set; viiru siipityvestä sisempään poikkiviivaan, 

poikkiviivat, puikkotäplän rajoitus, viiru tämän 

kärjestä ulompaan poikkiviivaan, 2—3 nuoli-

täplää (sar. 3—5), munuaistäplän takanurkka 

sekä ulkoreuna ja ripset tummia, mustahkoja; 

rengastäplä, täplä vinosti tämän takana keski

juovassa sekä ulompi keskisareke lähinnä taka

reunaa vaaleita, vaikeahkoja — kellanvalkeita; 

puikkotäplä on pieni ja puuttuu joskus koko

naan; takasiivet kellertävän harmaat. — 35— 

38 mm.—Jokseenkin yleinen; Etelä-ja Keski-

Suomessa, ainakin 63 0 asti. Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät, 

katso kuv. 20 a. 

Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 20) tavalli
sesti kellanvilireä; selkäviivan asemesta rivi pu
naisia pisteitä; selän molemmin puolin on kus
sakin niv. punaisia vinoviiruja tai 2 punaista 
täplää; selkäkäsnätkin usein punaisia; huokoset 
valkoisia, tummareunaisia; pää vihreä. Joskus on 
toukka ruskeanharmaa, jo l lo in kirjaukset ovat 
tummia. Elää mustikalla, peltovillalla (Senecio) 
y. m. — K o t e l o punanruskea, selkäpuoli tiheä-
pisteinen; peräkärki litteä, keskustassaan kurou
tunut, mutta sitten taas laajentunut, latvassa 2 
tyveltään yhtynyt tä okaa. 

6. M. genistae, BorJch. Kinsteri-tarha-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 36, kuv. 25). — 

Hyvin seuraavan lajin näköinen, josta se eroaa 

ainoastaan kaavassa annettujen tuntomerkkien 

sekä koiraksen sivulämssien kokonaan erilaisen 

muodon kautta. — 38—42 mm. — Harvinai

nen; tavattu Jomalassa Ahvenanmaalla sekä 

Paraisissa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Huulirihmat hienoripsiset. Sivulämssät, 

katso kuv. 20 b. 

Toukka (Hfm. R. taul. 25, kuv. ii) vuotakel-
tainen—vihertävä; selkäviiva tumma; kyljillä tum
mia vinoviiruja, jo tka yh tyvä t selkäpuolella kul
miksi; kellanvihreässä päässä 2 ruskeata viivaa. 
— K o t e l o punanruskea, talvehtii. 

7. M. thalassina, Bott. Ruskea tarha

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 36, kuv. 15). — 

Etusiivet harmaan- tai punertavan ruskeat, hie

man vaaleammat tyvisarekkeessa mustan tyvi-

viirun edessä sekä takaosassa ulompaa keski-

sareketta; poikkiviivat kaksinkertaisia, mutta 

hyvin hienoja, usein ainoastaan huomattavia 

valkoisessa täytteessä; rengastäplä useimmiten, 

munuaistäplä harvoin hieman vaaleampi pohja

väriä; aaltoviiva muodostaa suonen 3 ja taka

nurkan välissä melkein tasaisen kaaren; taka

siivet harmaat. — 36—40 mm. — Jokseenkin 

yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin 

löytöpaikka Kajaani. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hyvin hienoripsiset. Sivu

lämssät, katso kuv. 20 c. 

Toukka (Hfm. R. taul. 24, kuv. 21) kellertä
vän sinipunaisen harmaamustahkoilla vinoviiruilla, 
tai vihreä punaisilla vinoviiruilla selän molemmin 
puolin; sivuviiva valkeanharmaa ruostevärisellä vi
vahduksella; ruskeanharmaassa päässä 2 mustaa 
kaariviivaa; elää happomarjapensaalla (Berberis) 
y. m. — Kote lo kellanruskea; peräkärki lyhy t ja 
paksu, latvassaan kaksiokainen; takaruumiin nive
let 5—7 ovat keskustassaan hieman turvonneet, 
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pisteiset ja varustetut muutamilla pienillä kyh
myillä. 

8. M. dissimilis, Knocli. (suasa, Bkh.). 

Maaruskea tarhayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 36, 

kuv. 16). — Etusiivet maksaruskeat—sinipu

naisen ruskeat, enemmän tai vähemmän harmaa-

kehnäiset; kirjaus usein epäselvä, poikkiviivat 

heikkoja, usein ainoastaan vaalean täytteen edus

tamia; siipityvessä joko ei tai musta viiru, ei 

tai tuskin vaaleampi viirun edessä; aaltoviiva 

kullanvalkoinen, hieno, mutta selvä, varustettu 

hyvin terävällä W, joka ulottuu ripsiin; taka

siivet harmaat. — 35 — 40 mm. — Yleinen: 

Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka 

Kuusamo. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

näyttävät edellisen lajin, mutta ovat lyhyemmät 

ja leveämmät sekä varustetut hieman pitemmällä 

okaalla kärjessä. 

Var. laeta, E. Reuter. Kirjauksiltaan pal

jon vaaleampi päämuotoa; etusiivet tyvestä 

selvään ja ulospäin sangen terävästi rajoittunee-

sen aaltoviivaan enemmän tai vähemmän vaa-

leasti ruskeanharmaat täplikkäästi tummilla kir

jauksilla; ulkoreunanjuova yksivärisen tumman

ruskea, ainoastaan suonia pitkin harmaakehnäi-

nen; cf hieman vaaleampi kuin $. — Harvinai

nen; tavattu Mikkelissä (Ehnberg) , Kangas

niemellä (Sundman) ja Kristiinankaupungissa 

(K. S j ö b e r g ) . 

Toukka vihreä—kellanharmaa—lihavärinen: 
selkäviiva himmeä, tumma; kussakin nivelessä 
himmeä vinoviiru ja mustia käsniä: sivuviiva 
keltainen, yläreunassaan musta tai sininen; elää 
maltsalla (AtripJex) ja hierakalla (Rumex) j . m. — 
Kote lon selkäpuoli pisteinen: peräkärki pitkä, 
kartiomainen, hieman litteä, latvassa 2 pitempää 
okaa ja molemmin puolin pieni, vahva oka. 

9. M. olevacea, L. Vihannes-tarhayökkö. 

— Taul. 36, kuv. 9. — Etusiivet tummasti 

punanruskeat, poikkiviivat epäselvät, ei val

koisella täytetyt: aaltoviiva hieno, valkoinen 

terävällä W: rengastäplässä valkoinen rengas, 

joskus epäselvä, siipityvi ilman mustaa viirua; 

takasiivet harmaat, tyveen päin vaikeahkot. — 

35—38 mm. — Jokseenkin harvinainen Etelä-

ja Keski-Suomessa, ainakin 66 0 asti. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

tyveltään leveät, alareunassaan ulospäin kaltevat, 

ilman okaa alanurkassa, ylänurkassa pitkävar

tinen liuska. 
Toukka (Hfm. E. taul. 25, kuv. 5) kellanvih-

reä - sinipunaisen ruskea, tiheästi ripoitettu pie
nillä, keltaisilla, tummareunaisilla pisteillä; käsnät 

Suomen perhoset. 

mustia; sivuviiva leveä, keltainen; pää kellanrus
kea; elää punajuurikalla (Beta), maltsalla (Atrip-
lex) ja vuohenkaalilla (Lactuca). — Kote lo punan
ruskea; peräkärki paksu, melkein kyhmymäinen, 
päältä uurteinen, latvassa 2 okaa. 

10. M. pisi. L. Herne-tarhayökkö. — 

Taul. 36, kuv. 10. — Etusiivet ruskeanpunaiset 

(harvoin mustanruskeat), enemmän tai vähemmän 

peittyneet harmaan sinipunaisella; ripset punai

set; poikkiviivat tuskin selviä; aaltoviiva hyvin 

epätasainen, keltainen, laajentunut täpläksi sar. 

1 b; takasiivet harmaat, sisäänpäin vaaleammat, 

ripset punertavia. — 34—38 mm. — Yleinen 

yli koko alueen, ainakin 66 0 asti. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet sangen vahvasti ripsiset. 

Sivulämssien yläreunassa 3 hammasta, joista si

sin on pisin. 

Var. Rukavaarae, Hoffm. Pienempi pää

muotoa, noin 25—33 mm.; punanruskea pohja

väri hävinnyt melkein kokonaan mustahkon ja 

sinipunaisen harmaan sekoituksen alle; kaikki 

kirjaukset epäselviä, kellanvalkoinen aaltoviiva 

suurimmaksi osaksi hävinnyt ja rajoittunut vaa

leaan täplään siipien takanurkkaan sar. 1 b; 

ripset ilman punaista sekoitusta. — Harvinai

nen: tavattu Kuusamossa (A. Hoffman). 
Toukka (kuv. 10 a), joka on väriltään vihreä 

tai kahvi ruskea 4 leveällä, keltaisella pituus vii
valla (= sivuselkäviivat ja sivuviivat), on yleisim
piä ja tunnetuimpia yökkötoukkia; elää herneellä 
y. m. — K o t e l o punanruskea, nivelvaot vaaleam
pia, nivelten etupuoli pisteinen: peräkärki paksu, 
päältä ryppyinen, kaksiokainen. 

11. M. brassicae, L. Kaali-tarhayökkö. 

— Taul. 35, kuv. 9. — Etusiivet ruskeahkon 

kellanharmaat; poikkiviivat kaksinkertaisia, mus

tia, ei jyrkkiä eikä täyttyneitä valkoisella; vai

keahkossa aaltoviivassa matala W: munuaistäp

län ulkoreunassa paksu, valkea rajoitus; rengas

täplä pohjaväriä; puikkotäplä lyhyt, tylppä; 

siipityvi ja puikkotäplä ilman mustaa viirua; 

takasiivet harmaat, ulospäin tummemmat. — 34 

—45 mm. — Yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, 

ainakin 63 0 asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Huulirihmat ripsiset. Sivulämssissä le

veä, lyhytvarsinen päätöliuska. 

Toukka (kuv. 9 a) vihertävä tai kellanruskea; 
selässä tummia, varjomaisia vinoviiruja: selkä- ja 
sivuselkäviivat hienoja, vaaleita; kylkiviiva leveä, 
vaikeahko, siinä valkoiset, mustareunaiset huo
koset ; pää vihreänruskea; elää varsinkin kaalilla 
ja saa aikaan usein suurta vahinkoa syömällä it
sensä kaalinkupuun. — Kote lo talvehtii, punan
ruskea; kartiomaisessa peräkärjessä 2 pitkää, toi
siaan vastaan kallistuvaa okaa, 

17 
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12. M. albicolon, Hubn. Valkeakehnäi-

nen tarhayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 36, kuv. 

21). — Hyvin edellisen lajin näköinen, mutta 

helposti eroitettu siitä etusäärien rakenteessa. 

Etusiivet tummemmat ja kirjaukset epäselvem-

piä; aaltoviiva melkein hajautunut keltaisiksi 

täpliksi; munuaistäplän valkoinen rajoitus epä

selvä, paitsi taka- ja ulkonurkassa, jossa se muo

dostaa 2 valkoista täplää; takasiipien tumma 

ulkoreuna sisäänpäin hyvin rajoittunut. — 36 

— 40 mm. — Harvinainen; tavattu Helsingissä 

ja Karjalassa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssissä 

iso, tasasivuinen, kolmikulmainen, lyhytvartinen 

päätöliuska. 

Toukka mustan vihreä: kylkiviiva keltainen, 
keskustassaan punaisella aaltokirjainen; huokoset 
valkoiset, mustakehyksiset; pää ja jalat kellan
ruskeat; elää ratamolla (Plantago) ja maitiaisella. 
— -Kote lo punanruskea. 

13. M. trifolii, Roth {chenopodii, F.). 

Apila-tarhayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 37, kuv. 

8). — Etusiivet harmaat, kellanruskealla aalto-

kirjaiset; kirjaus himmeä; rengastäplä pohja

väriä vaaleampi, valkeanharmaa; munuaistäplä 

aina takaosassaan mustahko; aaltoviiva kellan-

valkea terävällä W; takasiivet sisäosassaan vai

keahkot, tummasuoniset, pitkin ulkoreunaa le

veästi harmaanruskeat. — 34—37 mm. — Jok

seenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, aina

kin 63 0 asti. Lentelee touko—kesäkuussa ja 

elo —syyskuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssissä 

kapea ja ehyt, mutta jokseenkin pitkävartinen 

päätöliuska. 

Toukka (Hfm. R. taul. 25, kuv. 9) vihreä; 
selkäviiva tumma: sivuviiva punainen, valkea-
reunainen ; sivuselkäviivat vaaleita, yläreunat mus
tia, usein katkonaisia tai kokonaan hävinneitä; 
huokoset valkoisia; pää pieni, vihreä tai kellan
ruskea; elää savikkakasveilla, kuten maltsalla 
(Atriplex) ja saviruoholla (Chenopodiuni). — K o t e l o 
punanruskea, talvehtii tai kuoriutuu jo syksyllä. 

14. M. dentina, Esp. Hammastäpläinen 

tarhayökkö. — Taul. 36, kuv. 8. — Etusiivet 

ruskean- tai useimmiten sinertävän harmaat, 

enemmän tai vähemmän (varsinkin keskijuovassa) 

peittyneet tummanruskealla tai mustahkolla; 

poikkiviivat kaksinkertaiset, ei erittäin vahva-

hampaisct; ulompi sarassa 1 b varustettu 2 hei

kolla kaarella; rengastäplä iso, tavallisesti val

keanharmaa; rengastäplän takana on takimainen 

keskisuoni sekä sen ensi haara melkein aina 

vaaleanharmaa; tavallisesti aivan mustan puikko- | 

täplän kärjen ulkopuolella keilamainen, valkoinen 

tai kellertävä täplä: ulompi keskisareke aina 

vaaleampi keskijuovaa; aaltoviiva heikosti aaltoi

nen, varustettu 5—6 lyhyellä nuolitäplällä; ta

kasiivet tumman harmaanruskeat. — 28—35 

mm. — Yleinen yli koko alueen. Lentelee 

kesä — heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvien alareunassa hyvin lyhyet, 

poikkipäiset haarakkeet, muuten hienoripsiset, 

Sivulämssissä lyhytvarsinen, sangen leveä, mutta 

lyhyt ja kärjeltään poikkipäinen päätöliuska. 

Var. Latenai, Pierr. Etusiipien väri tum

mempi. — Tavattu Kajaanissa (K. Malmgren) 

ja Kuusamossa (Hoffman). 

Toukka (Hfm. R, taul. 25, kuv. 8) mustanrus
kea mustilla, pitkittäisillä viiruilla pitkin selän 
keskustaa ja kylkiä; huokoset mustia: pää kiiltä
vän musta; elää alhaalla maanrajalla voikukalla 
(Taraxaeum) y. m. — Kote lo mustanruskea; taka
ruumiin nivelten kyljissä poikkirivi okasia; perä
kärjessä 2 toisiaan vastaan taipunutta okaa. 

15. M. glauca, Hubn. Siniharmaa tarha

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 37, kuv. 1). —Kau

lus ja siipikannet selvästi suomuiset; etusiipien 

ulkoreuna ja ripset heikosti aaltoiset; etusiivet 

tummanharmaat, aaltokirjaiset siniharmaalla; 

poikkiviivat kaksinkertaisia, mustia, täyttyneitä 

vaaleanharmaalla; vaaleanharmaissa täplissä mus

tat reunat, usein tummat silmäterät; aaltoviiva 

kellertävä, sen sisäreunassa 3—5 selvää nuoli-

täplää; puikkotäplä lyhyt ja leveä, tuskin le

veyttään pitempi, sen kärki leveästi pyöristetty; 

takasiivet tummanharmaat. — 32 — 36 mm. — 

Jokseenkin yleinen; etelärannoilta Kittilän Lap

piin asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

katso kuv. 20 d. 

Var. Lappo, Dup. Etusiivet ilman sini

harmaata väriä; pienempi päämuotoa. — Ta

vattu Oulussa ( S c h i l d e ) ja Kuusamossa(Schilde 

ja Hoffman) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 25, kuv. 7) kellanrus
kea valkoisilla huokosilla, mustalla kylkiviivalla, 
verkkomaisesti risteilevillä hienoilla, mustilla vii
voilla selässä; sivuselkäviivan paikalla mustia, 
käyriä viiruja; huokoset valkoisia, mustareunaisia; 
pää kiiltävän musta; elää puolalla (Vaecinium) y. 
m. — K o t e l o talvehtii, on väriltään ruskea; perä-
kärki lyhyt , leveästi poikkipäinen, sen kummalla
kin sivulla 2 harjasokaa; takaruumiin nivelten 
5—7 keskustan ympärillä on alta poikkinainen 
rengas terävistä pikkuokasista. 

16. M. serena, Fabr. (bicolorata, Led.). 

Pieni tarhayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 37, kuv. 

14.). — Etusiivet kauniin harmaansiniset tum-
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Kuv. 20. Vasen sivulämssä c f : l l a lajeissa: 

a. Mamestra conligua, Vili. 

b. „ genistae, Borkh. 

c. „ thalassina, Bott. 

d. „ yluuca, Hiibn. 

e. Dianthoecia albimacula, Borkh. 

f. Polia chi, L. 

g. Dryobota protea, Borkh. 

maila, mustahkolla keskisarekkeella, joka muo

dostaa eteenpäin leveämmän poikkijuovan siipi-

keskustan yli; poikkiviivat kaksinkertaiset, täyt

tyneet kellertävällä tai pohjavärillä; rengas- ja 

muhuaistäplässä tumma silmäterä ja vaalea sisä

rengas; puikkotäplä epäselvä tai hävinnyt; aalto

viiva ilman varsinaista W ja ilman tai lyhyillä 

nuolitäplillä; takasiivet mustanruskeat tai mus

tahkot, hieman vaaleammat siipityveen päin. — 

25—29 mm. — Harvinainen; tavattu Etelä- ja 

Keski-Suomessa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssissä 

pyöristetty, pitkävartinen päätöliuska, joka on 

alastaipunut ja tekee melkein suoran kulman 

sisäosan kanssa. 

Var. obscura, Staud. Keskisareke hyvin 

tumma, tyvi- ja reunasareke hyvin vaalea. — 

Harvinainen; tavattu Käkisalmessa ja Kajaanissa. 

Toukka (Hfm. E. taul. 25, kuv. 12) vihreä— 
ruskeahko, tummista pisteistä ja viiruista aalto-
kirjainen; käsnät pieniä, mustia, varustettuja sel
villä karvoilla; sivuviiva keltainen tai vaikeahko; 
pää keltainen tai vihreä; elää keltanoitia (Hiera-
cium) j . m., syö varsinkin kukkia. — K o t e l o rus
keankeltainen, kiiltävä; peräkärki lieriömäinen, 
kaksiokainen. 

17. M. reticulata, Vili. (saponarice, Bkh.). 

Valkeasuoninen tarhayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

37, kuv. 12.). — Etusiivet ruskeat heikolla 

punertavalla tai sinipunaisella vivahduksella; 

poikkiviivat kaksinkertaiset, heikosti aaltoiset 

ilman hampaita, täyttyneet kellanvalkoisella; 

rengas- ja munuaistäplät tummia, hienolla, vaa

lealla ympäryställä, jälkimäisessä myös vaalea 

keskiviiva; hienossa, vaaleassa aaltoviivassa pieni 

W ja lukuisia (7—8), pitkiä nuolitäpliä; valkean-

harmaissa takasiivissä tumma ulkoreuna. — 32 

—40 mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä-

ja Keski-Suomessa 64 0 asti. Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssissä 

iso, leveä, melkein varreton päätöliuska, joka 

lähtee keskeltä tyviosan ulko-osaa. 

Toukka (Hfm. E. taul. 25, kuv. 10) päältä 
tumman punanharmaa tai kellanharmaa, hienosti 
mustapisteinen; selkäviiva heikko; sivuviiva 
musta, katkonainen; ruumis alta vaalean kellan-
harmaa; pää ruskeankeltainen; elää Silene ja 
Dianthm-ls^eDla,. — K o t e l o kiiltävän punanruskea. 

M. persicarise, L. (taul. 35, kuv. 8) ja M. 

chrysozona, Borkh. (taul. 36, kuv. 7) eivät 

ole tavatut meillä. 

5. Dianthoecia, Boisd. 

Neilikkayököt. 

Vaikka tämän suvun koiraksia tuskin 
voidaan eroittaa edellisestä suvusta, näyt
tää suku kuitenkin olevan sangen luonnol
linen, koska naarakset ovat omituisia kar
tiomaisen, ei litteän munanasetintorvensa, 
toukat elintapojensa ja kotelot kärjeltään 
kyhmymäisesti turvonneitten kielituppiensa 
kautta. — Naarakset asettavat pitkälle 
venyvän munanasetintorvensa avulla mu
nansa Kohokkien , varsinkin Silene-ja L y c h -
nis-lajien kukkien pohjaan. Tällöin tulee 
tietysti takaruumis koskettamaan kukkien 
heteitä ja luottia ja siitepöly kulotetuksi 
kukasta toiseen. Perhonen pitää siis huolta, 
j o s kohta tietämättään, siitä että se pieni 
sikiäin, jo l le muna asetetaan, v o i kehittyä 
hedelmäksi, josta munasta tuleva pieni 
toukka saa ravintonsa. Toukat syövät ni
mittäin itsensä hedelmien sisään ja elävät 
siemenistä. — Talvehtivat koteloina. 

A. Etusiipien keskisareke suuremmaksi tai pie

nemmäksi osaksi lumivalkea tai harmaan-

valkea. 

a. Etusiipien ja keskiruumiin pohjaväri kauniin 

oliiviruskea 4. D. albimacula. 

/?. Etusiivet ja keskiruumis tummanharmaat— 

mustahkot. 

a. Keskisarekkeessa iso, lumivalkea täplä niin

ikään valkoisen rengastäplän takana. 

2. D. nana. 

b. Keskisarekkeessa leveä, valkoinen juova, 

joka ulottuu etureunasta takareunaan. 

3. D. compta. 

B. Etusiivet ilman isompia, valkoisia täpliä keski

sarekkeessa. 

a. Vaaleanharmaissa etusiivissä musta viiru siipi-

tyvestä sarassa 1 b sekä epäselvä ja epätäy

dellinen aaltoviiva 1. D. proxima. 

/?. Etusiivet tummemman harmaat tai ruskean-
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kot ilman selvää, mustaa viirua siipityvestä, 

mutta aaltoviiva selvä ja täydellinen. 

a. Aal tovi iva muodostaa suonella 5 syvästi 

sisäänpäin kulkevan kulman, joka ulottuu 

melkein ulompaan poikkiviivaan asti. Ren

gas- ja munuaistäplät pitkäveteiset, asettu

neet vinosti siten, että taka- ja sisänurkat 

yhtyvät . Poikkiviivat täyttyneet sinipunai

sella 5. D. rivosa. 

b. Aaltovi iva muodostaa suonen 5 kohdalla 

ainoastaan tasaisen kaaren tai lyhyen kul

man, joka ei ulotu ulompaan poikkiviivaan 

asti. 

1. Aaltoviiva muodostaa suonen 3 ja taka

reunan välissä yhden ainoan tasaisesti tai

puneen kaaren eikä ole takareunan luona 

ulostaipunut, vaan muodostaa sen kanssa 

suoran tai tylsän kulman; sen W selvästi 

eroitettu ulkoreunan valkeasta viivasta. 

6. D. mpsineola. 

2. Aaltoviiva muodostaa suonen 3 ja takareu

nan välissä ainakin 2 selvästi eroitettua 

kaarta ja on lähinnä takareunaa suunnattu 

ulospäin takanurkkaa kohti, niin että se 

sisäänpäin muodostaa takareunan kanssa 

terävän kulman. Reunasareke on sar. 3 ja 

etureunassa valkeakehnäinen ja aaltoviivan 

W melkein valkoisen reunaviivan kanssa 

yhteydessä 7. I). carpophaga. 

1. D. proxima, Hubn. Harmaa neilikka-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 37, kuv. 17.). — 

Etusiivet harmaat, hieman tummemmat keski

juovassa, poikkiviivat kaksinkertaisia, mutta tus

kin jyrkkiä, aaltoviiva epäselvä; ulkoreunassa 

hieno, musta, tasainen viiva; rengas- ja munuais

täplä vaaleanharmaat; puikkotäplä pitkä, selvä» 

mustahko; ripsissä vaaleita viiruja; harmaissa 

takasiivissä vaikeahkot ripset. — 30—35 mm. 

— Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa 62 0 asti. Lentelee kesä —heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvien sisäosassa pitkiä, harjak-

sisia sahahampaita,^kärjeltään melkein yksin

kertaiset. Sivulämssät suorakaiteen muotoisia, 

tuskin leveämpiä ulospäin, alareunassa vahva 

hammas; kärki poikkipäinen, ylänurkka suippo, 

alanurkka pyöristetty. 

Var. ochrostigma, Ev. Keskijuovassa on 

puikkotäplän kärjen ulkopuolella multakeltainen 

täplä. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

2. 1). nana. Rott. Kaunis neilikkayökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 37, kuv. 23.). — Etusiivet 

mustanharmaat; tyvijuova, täplä siipikärjessä ja 

takanurkassa, koko rengastäplä, iso, kulmikas 

täplä tämän takana, munuaistäplän sisärengas 

sekä sisäosa takareunasta lumivalkoiset; poikki

viivat kaksinkertaiset, mustat, takareunaan päin 

täyttyneet valkoisella; aaltoviiva kellanvalkea, 

useimmiten katkottu. — 32—35 mm. — Jok

seenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa 

6 3 ° asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsi

set. Sivulämssissä leveä, pitkävartinen, kärjel-

tään kovero päätöliuska. 

Toukka (Hfm. R. taul. 25, kuv. 14) kellan-
harmaa; selkäviiva hieno, tumma; selässä tum
mia vinoviiruja ; kyljillä 2 tummaa pituusviivaa; 
huokoset hiehot, mustat; pää ruskeanharmaa 2 
ruskealla keskiviirulla; elää käenkukalla (Lychnis 
ftos cuculi). — Kote lo punanruskea; peräkärjessä 
2 loittonevaa okaa, 

3. I). compta, Fabr. Valkonauhainen 

neilikkayökkö. — Taul. 36, kuv. 6. — Etu

siivet mustanharmaat, enemmän tai vähemmän 

kellanruskea-kehnäiset; suoraan läpi keskijuovan 

leveä, lumivalkea poikkijuova; puikkotäplä tum

ma; takasiivet mustanharmaat. — 28—31 mm. 

— Jokseenkin harvinainen; Etelä-Suomessa; 

pohjoisin löytöpaikka Kristiinankaupunki. Len

telee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvissa hyvin lyhyet, ripsiset py-

ramiidihampaat. Sivulämssissä on poikkipäisen 

kärjen keskustassa lyhyt, melkein suorakaiteen 

muotoinen päätöliuska. 

Ab. viscarise, On. Enemmän keltaisella 

väritetty sekä varustettu valkoisella täplällä. 

Toukka (kuv. 6 a) punertavan harmaa mus
tilla selkäkäsnillä; selkäviiva tummanruskea, hie
man laajentunut nivelten keskustassa; sivuviiva 
niinikään tumma; vatsapuoli hieman vaaleampi; 
pää punanruskea; huokoset valkoiset; elää nei
likka- ja k o h o k k i - ( i S W e n e ) l a j e i l l a , — Kote lo (kuv. 
6 b) punanruskea; poikkipäisessä peräkärjessä 2 
leveälle eroitettua okaa. 

4. I). albimacula, Borkh. Oliviruskea 

neilikkayökkö. — Taul. 36, kuv. 5. — Etu

siivet yksivärisen oliviruskeat, keskijuovassa 

(etureunan ja siipilaskoksen välissä sar. 1 b) iso, 

valkoinen täplä; poikkiviivat jyrkästi esiintyviä, 

yksinkertaisia, mustia, valkoreunaisia; valkoi

sessa aaltoviivassa lyhyitä, mustia nuolitäpliä; 

takasiivet harmaat, pitkin ulkoreunaa leveästi 

mustanharmaat. — 30—33 mm. — Jokseenkin 

harvinainen; alueen etelä- ja länsiosissa; poh

joisin löytöpaikka Etelä-Pohjanmaa. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

o". Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät, katso kuv. 20 e. 
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Toukka (kuv. 5 a) punertavan harmaa; selkä
viiva tumma; selän molemmin puolin tummia, 
eteenpäin taipuneita vinoviiruja; sivuviiva vaa
leampi; huokoset valkoiset, mustakehyksiset; pää 
kellanruskea, tummapisteinen; elää ketokohokil la 
(Silene natana), nuorempana kodassa, sitten maan 
päällä. — K o t e l o (kuv. 5 b) mustanruskea. 

5. D. rivosa, Ström, {cucubali, Fuessl.). 

Sinipunainen neilikkayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

37, kuv. 27.). — Ruskeilla etusiivillä sinipunai

nen vivahdus; poikkiviivat kaksinkertaisia, mus

tia, täytettyjä sinipunaisella; ulomman ulkoviiva 

melkein tasainen, sisempi muodostunut selvistä 

kaarista; rengas- ja munuaistäplillä keltainen 

ympärys; puikkotäplä mustahko, hyvin leveä, 

melkein neliömäinen, kärki leveästi pyöristetty; 

aaltoviiva kellertävä; takasiivet tumman harmaat. 

— 32—35 mm. — Jokseenkin yleinen alueen 

etelä- ja keskiosissa, pohjoisin löytöpaikka Kuu

samo. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hyvin lyhyt-

ripsiset. Sivulämssissä pitkävartinen, vinosti 

päärynämuotoinen ja aivan ehyt päätöliuska. 
Toukka (Hfm. R. taul. 25, kuv. 18) vihreä— 

kellanvihreä; selkäviiva epäselvä; kussakin nive
lessä on selkävaivan molemmin puolin ruoste-
värinen tai punertava vinoviiru; sivuviiva aaltoi
nen, ruostevärinen; elää Silene inflataUa, päivisin 
piiloutuneena. — K o t e l o punanruskea. — Munat 
punertavia, melkein palleroisia sisäänpainetuilla 
pikkukuopilla, mutta harjuttomia, 

6. 1). capsincola, Hubn. Harmaanruskea 

neilikkayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 37, kuv. 26.). 

— Etusiivet harmaanruskeat, täplikkäät; poik

kiviivat kaksinkertaiset; rengas- ja munuaistäplä 

pitkäveteisiä, valkeakehyksisiä, edellinen vinosti 

asettunut; puikkotäplä selvä ja aivan samallai-

nen kuin edellisellä lajilla; takasiivet harmaat, 

vähitellen tummemmat ulkoreunaan päin. — 33 

—35 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa; pohjoisin löytöpaikka Etelä-

Pohjanmaa. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsi

set, kunkin nivelen molemmin puolin pitkähkö 

harjas. Sivulämssät tyveltään hyvin leveät, kär

jessä kapea, melkein tasasoukka päätöliuska, 

joka lähtee ylänurkasta. 

Toukka (Hfm. R. taul. 25, kuv. 17) likaisen 
kellanharmaa; selkäviiva hieno, vaalea, paikoit
tain katkonainen; kussakin niv. tummia vinovii
ruja, jo tka muodostavat eteenpäin avonaisen kul
man; kulman sivujen ja selkäviivan välissä näkyy 
musta piste (= etumaiset selkäkäsnät); takimmai
set selkäkäsnät hyvin pienet, tuskin huomatta
vat; elää Si/ene-lajien kodassa. — Kote lo punan
ruskea; peräkärjessä 2 sisäänpäin taipunutta okaa, 

7. 1). carpophaga, Borkh. Kellanruskea 

neilikkayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 37, kuv. 28.). 

— Etusiivet enemmän tai vähemmän vaalean 

kellanruskeat, tavallisesti vaaleimmat keskisarek-

keessa; poikkiviivat mustat, täyttyneet kellertä

vällä; ruskeankeltaisessa rengas- ja munuais-

täplässä kellanvalkea sisempi ja musta ulompi 

rengas; kellertävässä aaltoviivassa mustia nuoli

täpliä sar. 2 — 4; puikkotäplä lyhyt ja leveä, 

mustaympäristöinen; takasiivet kellanharmaat, 

tummemmat ulkoreunaan päin; siivet alta kel

lertäviä. — 28 32 mm. — Harvinainen; Etelä-

Suomessa; pohj. löytöpaikat Kirjavalaks, Mik

keli, Etelä Pohjanmaa. Lentelee kesä-heinä

kuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, vahvasti 

tupsuripsiset. Sivulämssissä aivan kapea, tasa

soukka ja suora päätöliuska. 

Var. capsophila, Dup. Etusiivet mustan

harmaat, ei ensinkään tai ainoastaan ulommassa 

keskisarekkeessa kellertävään vivahtavat; poikki

viivat täyttyneet valkoisella; rengas- ja munuais

täplän sisärengas, aaltoviiva sekä ulkoreunan 

viiva valkoiset; puikkotäplä melkein kokonaan 

musta; keskijuova munuaistäplän ulkopuolella 

sysimusta, muodostaen melkein puikean, tumman 

täplän; takasiivet melkein tyveen asti mustan

harmaat; siivet alta mustahkoja. — Harvinai

nen; tavattu Kaakkois-Suomessa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 25, kuv. 19) ruskeahko; 
selkä-, sivuselkä- ja sivuviivat kellanharmaat: 
huokoset mustia; pää ruskeanharmaa; elää Silene 
inflatan kodassa. — Kote lo kellanruskea; hieman 
venyneessä peräkärjessä 2 suoraa, kaukana toi
sistaan olevaa okaa; takaruumiin nivelet harva-, 
mutta karkeapisteiset. 

6. Ammoconia, Led. 

Syksy-yököt . 

keskiruumis pehmeäkarvaisia 
sekä suomusekaisia. Keskiselän etuosassa 
sangen korkea tupsu. Huulirihmojen päätö
nivel lyhyt, kyhmymäinen. Imutorvi pitkä. 
Takaruumis kartiomainen. 

1. A. csecimacula, Fabr. Harmaa syksy-

yökkö. - (Hfm. Sch. taul. 38, kuv. 13.). — 

Harmailla etusiivillä heikko, punertava vivahdus; 

keskijuova munuaistäplän ja ulomman poikkivii

van välissä ruskeahko; poikkiviivat hienoja, kak

sinkertaisia, vaaleanharmaan täyttämiä, sisempi 

sarassa 1 b vahvasti turvonnut; rengas- ja mu

nuaistäplä isoja, pohjaväriä; puikkotäplä puuttuu 

tai on epäselvä; aaltoviiva epäselvä, vaikeahko, 
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sisäreunassaan ruskea. — 37—40 mm. — Harvi

nainen; eteläisimmässä Suomessa sekä Kuopiossa 

(R. F a b r i t i u s ) . Lentelee elo—syyskuussa. 

cf. Tuntosarvissa hyvin lyhyet, tupsuiset 

hampaat. Sivulämssät latvaltaan poikkipäiset, 

alanurkka hieman venynyt, alareunassaan lähellä 

kärkeä kovertuneet ja varustetut 2 pienellä ham

paalla; yläreunassa sisäänpäin taipunut hammas. 

Vaikeahkoissa takasiivissä hieno kaariviiva ja 

tummempi ulkoreuna. 

9. Takasiivet mustanharmaat. 

Toukka (Hfm. E,, taul. 26, kuv. 8) elää ke
väällä matalammilla kasveilla, on väriltään viher
tävän ruskea, päältä tummanruskea; selkä- ja 
sivuselkäviivat ruskeat, hieman katkonaiset; sivu
viiva valkeanharmaa; huokoset valkeita, musta -
kehyksisiä. — Kotelossa on kartiomainen, vahva-
ryppyinen peräkärki, jossa on 2 likekkäistä okaa. 
— Munat talvehtivat. 

7. Polia, Tr. 

Kal l ioyököt . 

Keskikokois ia perhosia, jo iden imutorvi 
on hyvin kehit tynyt ja keskiselän tupsut 
matalia. Lepäävät tavallisesti kivien ja 
kallion kielekkeitten päällä, joi ta ne muis
tuttavat värilleen hyv in paljon. Takasii
pien ulkoreunassa hieno, jyrkkä, musta 
viiva. — Munat tai toukat talvehtivat; jäl
kimäiset piiloutuvat päivän ajaksi. 

cf. Takasiivet valkoset, Tuntosarvet 
tupsuiset ja hyvin lyhythampaiset. 

$. Takasiivet tummanharmaat. 

A. Etusiivet ilman mustaa viirua poikkitäplän ja 

ulomman poikkiviivan välissä; vihreänruskeat. 

1. P. polymita. 

B. Etusiivet valkeanharmaat; puikkotäplän ja 

ulomman poikkiviivan välissä paksu, musta 

viiru 2. P. chi. 

1. P. polymita, L. Vihreänruskea kallio-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 38, kuv. 17.). — 

Etusiivet tumman vihertävän harmaanruskeat 

mustilla, leveästi valkeareunaisilla poikkiviivoilla 

ja vaikeahkolla aaltoviivalla; rengas-ja munuais

täplä vaikeahkoja, tummasilmäisiä; puikkotäplä 

pohjaväriä, taakse ja ulospäin rajoittunut mus

talla viivalla; keskiviiva hieno, musta, terävä

hampainen ; ulompi keskisareke ja reunasareke 

enemmän tai vähemmän valkeakehnäisiä. — 35 

—40 mm. — Jokseenkin harvinainen; tavattu 

Ahvenanmaalla ja Turussa. Omituisuutena mai

nittakoon, että perhonen on melkein aina tavattu 

huoneissa tai rakennusten lähistöllä. Lentelee 

elo—lokakuussa. 

cf. Sivulämssät jokseenkin kapeat, vähitel

len suippenevat ehyeen, pyöristettyyn kärkeen, 

alareunassa ulkoneva oka. 

Toukka (Hfm. B. taul. 26, kuv. 11) tumman 
ruusupunainen valkoisilla käsnäpisteillä; selkä-
ja sivuselkäviivat valkoiset, alareuna vaalean 
rikkikeltainen; huokoset valkoiset, mustareunai-
set; niskakilpi, pää ja rintajalat ruskeita; elää 
ohdakkeella (Lappo), ratamolla (Plantago) y. m. 
— K o t e l o kiiltävän punanruskea; peräkärjessä 2 
okaa. 

2. P. chi, L. Valkeanharmaa kallioyökkö. 

— Taul. 36, kuv. 4. — Etusiivet vaikeahkot 

— valkeanharmaat, mustakirjaiset; poikkiviivat 

kaksinkertaiset, hampaiset, täyttyneet pohja

värillä; keskiviiva hyvin rajoittunut, musta; 

rengas- ja munuaistäplä isot, ei tai tuskin vaa

leammat pohjaväriä; aaltoviiva tuskin selvä, 

varustettu 2—3 pienellä nuolitäplällä (saroissa 

3 — 5). — 34—37 mm. — Jokseenkin yleinen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka 

Ii. Lentelee elo—syyskuussa. 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 20 f. 

Toukka (Hfm. E, taul. 26, kuv. 17) helakan 
vihreä: sivuselkäviivat hienoja (tuskin selviä), 
valkoisia; valkoisen sivuviivan yläreuna musta; 
pää kalju, heinä vihreä; elää vuohenkaalilla (Lac-
tuca) y. m. — Kote lo punanruskea; peräkärki 
kartiomainen, syväuurteinen, varustettu 2 pitkällä, 
hienolla oalla. 

8. Dryobota, Led. 

Tammiyököt . 

Imutorvi hyv in kehittynyt. Etusiipien 
ulkoreuna vahva-aaltoinen tai pikemmin ny-
liälaitainen. Etusiipien ulompi poikkivi iva 
kulkee hyv in vinosti, jo ten se takareunassa 
on hyv in lähellä sisempää poikkiviivaa. 
-- Talvehtii munina. Toukat elävät tam
mella, 

1. D. protea, Borkh. Muutteleva tammi-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 39, kuv. 3). — 

Etusiivet harmaat, peittyneet ruostekeltaisella ja 

mustanvihreällä, jälkimmäinen väri varsinkin 

suonien ympärillä ja pitkin poikkiviivoja; kir

jaus epäsäännöllinen; rengas- ja munuaistäplä, 

eräs täplä vinosti edellisen takana, sisempi ja 

ulompi keskisareke lähellä takareunaa sekä eräs 

isompi täplä siipikärjessä vaaleanharmaat; har

mailla takasiivillä tummempi juova ulkoreunan 

sisäpuolella. — 30—33 mm. — Hyvin harvi

nainen; tavattu Getassa (M o n te 11) ja Paraisissa 

(E. Reu te r ) . Lentelee elo—syyskuussa. 

cf. Tuntosarvet tupsuiset, hampaat tuskin 

huomattavat. Sivulämssät, katso kuv. 20 g. 

Toukka (Hfm. E. taul. 26, kuv. 21) vihreä; 
selkäviiva vaaleankeltainen: sivuviiva keltainen: 
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huokoset hienoja, mustia; pää vihreä, — Kote lo 
punanruskea; peräkärki lyhyt, poikkipäinen, hie
man litteä ja uurteinen, varustettu 2 ty vessaan 
erillään olevalla oalla. 

Dichonia aprilina, L. (taul. 86, kuv. 3 b) 

tavattu Saksassa, Tanskassa, Etelä-Ruotsissa ja 

-Norjassa. Chariptera viridana, Walch. (taul. 

37, kuv. 2) Etelä- ja Keski-Saksassa. 

9. Miselia, Steph. 

Pii loyököt . 

1. M. oxyacanthse, L. Piiloyökkö. — 

Taul. 36, kuv. 2. — Etusiivet ruskeat, pitkin 

suonia ja ulkoreunaa homevihreä-kehnäiset; 

poikkiviivat yksinkertaisia, mustia, ulompi sar. 

1 b rajoitettu paksulla, lumivalkealla värillä; 

munuaistäplä hyvin iso; siipityvestä ison puikko-

täplän keskelle paksu, musta viiru; tyvipoikki-

viiva ja keskiviiva puuttuvat; ruskeassa kauluk

sessa musta poikkikaari, keskiselkä ja siipikan

net harmaat. — 40—43 mm. — Hyvin harvi

nainen; tavattu Getassa Ahvenanmaalla (E. G. 

M o n t e l l ) . Lentelee elo—syyskuussa. 

cf. Tuntosarvissa tupsuisia sahahampaita. 

Sivulämssät pieniä, hyvin kapeita, teräväkärkisiä. 
Toukka (Hfm. R. taul. 27, kuv. 3) siniharmaa 

—vihreänharmaa tai ruskeahko, tiheästi ripoitettu 
hienoilla, tummanruskeilla viiruilla ja viivoilla; 
niv. 11 on 2 paria pikkukyhmyjä, joista takimai-
set ovat isommat; huokoset valkoiset, musta-
reunaiset; elää omenapuulla y. m. — Kote lo rus
keankeltainen, pitkin selkää tumma viiva; perä
kärki lyhyt, pyöristet ty ja varustettu 2 oalla ja 
muutamilla harjaksilla. — Munat talvehtivat. 

Valeria oleagina, Fabr. (taul, 37, kuv. 1) 

ei tavattu meillä. 

10. Thalpophila, Hubn. 

(Luperina, B.). 

Harjasyököt, 

Imutorvi hyvin kehittynyt. Huulirih
mojen päätönivel lyhyt, kartiomainen, te
räväkärkinen. Keskiruumiin peite harjas-
mainen, karvojen ja kapeitten suomujen 
muodostama. Takaruumis pitkäveteinen. 

1. Th. matura, Hufn. (texta, Hsp.;con-

nexa, Hb.). Keltasiipinen harjasyökkö. — (Hfm. 

Sch. taul. 39, kuv. 18). — Etusiivet ruskeah

kot, enemmän tai vähemmän vaaleanharmaa-

kehnäiset; poikkiviivat epäselvästi kaksinkertai

set, mustanruskeat, täyttyneet vaikeahkolla, 

ulompi ilman hampaita; aaltoviiva useimmiten 

epäsäännöllinen, vaikeahko; rengas ja munuais

täplä tuskin selviä, melkein pohjaväidä; puikko

täplä kapea, pitkäveteinen, mustahkon viirun 

kautta yhdistynyt ulompaan poikkiviivaan; taka

siivet vaaleankeltaiset, ulkoreuna leveä, mustan

harmaa. — 36—39 mm. —- Hyvin harvinainen; 

tavattu Getassa Ahvenanmaalla (Monte l l ) . 

Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvissa lyhyet, tylpät, harjaspäi-

set hampaat. Sivulämssien kärki laajentunut, 

pyöristetty, sen reunassa muutamia hyvin lyhyitä 

(tuskin huomattavia) hampaita. 

Toukka (Hfm. taul. 27, kuv. 7) harmaanrus
kea—ruskeankeltainen, päältä vaaleampi; selkä
viiva vaalea, tummareunainen, hieman katkonai
nen, sivuselkäviivat jokseenkin samanväriset, 
mutta yhtäjaksoisemmat; sivuviiva vaalea, ylä
reuna tumma; käsnät hyvin pieniä, mustia: huo
koset valkoisia, mustareunaisia; pää kellanruskea; 
elää heinillä; talvehtii rehukasvien vesojen vä
lissä tai kuivien lehtien alla. — Kote lo vaalean
ruskea; peräkärki tylppä, ilman okia, 

11. Hadena, Tr. 

(Luperina, Boisd.). 

Niitty-yököt. 

Tämä suku eroaa Mamesfra-suvusta. 
ainoastaan kaljujen silmiensä kautta. Useim
mat toukat elävät heinillä j o k o vapaasti 
tai olkien sisässä. Kaikki talvehtivat touk
kina. — Katsoen lajien suureen vaihtelevai
suuteen sekä enimmäkseen tuskin selviin 
kirjauksiin on tämä suku kenties y ö k k ö -
jen vaikeimpia, Ainoastaan koirasten sivu
lämssissä löydetään täysin päteviä tunnus
merkkejä. — Seuraavaa lajikatsahdusta on 
siis käytettävä jonkinmoisella varovaisuu
della ja tulosta aina verrattava lajiselityk-
siin. 

A. Kaulus alapuolelta kellanvalkea, ylöspäin rus

kea, valkeakehnäinen ja koristettu 1—2 mus

talla kaarella. Oliviruskeilla etusiivillä vai

keahko etureuna; rengas-, puikko- ja munuais

täplä valkoisia, mustalla rajoituksella. 

6. H. gemmea. 

B. Kaulus yksivärinen tai alaosa vaaleampi. Etu

siipien etureuna ei koskaan vaaleampi pohja

väriä, kaikki 3 täplää ei koskaan samalla ker

taa valkoisia. 

«. Ulompi poikkiviiva takareunan ja suonen 5 

välillä melkein aivan suora, tasainen ja ham

paaton, kaksinkertainen, leveästi valkeankel-

taisen täyttämä ja sangen selvä. Etusiivet 

kellertävän punanruskeat, suippokärkiset. 

Koiraksen tuntosarvet kampamaiset. 

1. H. amica. 

8. Ulompi poikkiviiva ei koskaan samalla kertaa 

suora takareunan ja suonen 5 välillä ja ilman 

hampaita, usein epäselvä, Koiraksen tunto

sarvet yksinkertaiset tai varustetut lyhyillä 

pyramidihampailla. 

* Kaulus, siipikannet ja keskiselkä samaa vä-
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riä, yksiväriset ja peittyneet yltfyleensä sa

mankaltaisella karvapeitteellä ja kapeilla, 

hiusmaisilla suomuilla. Isompia muotoja, ei 

alle 35 mm. 

f Suonet suurimmaksi osaksi vaikeahkot, sel

västi vaaleammat pohjaväriä, Keskiruumis 

karvainen, ainoastaan siipikansien tyvessä 

hyvin kapeita suomuja 7. H. exulis. 

ff Suonet ei pohjaväriä vaaleammat, 

+ Keskiruumis ja etusiivet päältä harmaat 

—mustanharmaat—mustahkot. 

A Takaselässä ruostepunainen tupsu: ren

gas- ja munuaistäplä sekä osia keski-

juovasta enemmän tai vähemmäa peit

tyneet raostepunaisella 9. H. rubrirena-

A A Takaselän tupsu keskiruumiin väriä, 

a'. Etusiivet ja keskiruumis ilman puner

tavaa vivahdusta; edelliset ilman jyrk

kää, mustaa viirua tyvessä, 

b'. Suurempia, noin 50 mm. Etusiivet 

isosuomuisia, selväkirjaisia. 

8. H. Maillardi. 

b". Pienempiä, 38 — 42 mm. Etusiivet si

leät, myötäsuomuiset, tavallisesti hy

vin epäselvästi kirjaiset. 

10. H. abjeeta. 

a". Etusiivillä ja keskiruumiissa enemmän 

tai vähemmän selvä, punanruskeahko 

vivahdus. Etusiipien tyvessä jyrkkä, 

musta viiru . . 15. H. basilinea, 

++ Keskiruumis ja etusiivet päältä vaalean 

tai tumman tiilipunaiset, 

a'. Etusiivet melkein yksiväriset, kirjauk

set epäselvät tai hävinneet. 

11. H. lateritia, 

a". Etusiivet tumman tiilipintaiset; poikki

viivat, rengas- ja munuaistäplä selviä. 

5. H. Kuusamoensis. 

* Kaulus ja siipikannet ei koskaan yksiväri

set, tavallisesti eriväriset tai kirjatut mus

tilla viivoilla tai tummilla reunoilla. Siipi

kansien keskustassa ei melkein koskaan 

leveämpiä suomuja, 

f Aaltoviivassa iso, teräväkulmainen W, 

jonka kärjet ulottuvat j o k o ulkoreunaan 

tai lähelle sitä. 

+ Kirjaus selvä; rengas- ja munuaistäplä 

selviä. Puikkotäplä yh tynyt ulompaan 

poikkiviivaan mustan viirun kautta. 

A Etusiivissä terävä kärki ja vahvasti aal

toiset, melkein hampaiset ripset. Silmä-

karvat puuttuvat tai hyvin lyhyet . 

a. Siipikannet ja etusiivet sinipunaisen 

mustat; siivissä punanruskeita täpliä. 

2. H. porphyrea. 

b. Siipikannet vaaleanruskeat tummilla 

reunoilla. Etusiipien ulompi keskisa

reke vaaleanruskea—harmahtava. 

3. H. monoglypha. 

A A Etusiivissä pyöristetty kärki j a koh

talaisen aaltoiset ripset. Silmäkarvat 

pitkät ja selvät 4. H. udusta. 

+ 4 - Kirjaus hyvin epäselvä; rengas j a mu

nuaistäplä ei tai tuskin huomattavia. 

A Etusiivet vaikeahkon vaaleankeltaiset 

kapealla, tavallisesti takimmaisen kes

kisuonen kohdalla katkonaisella keski-

varjolla. Takasiivet ilman kaariviivaa. 

12. H. lithoxylea. 

A A Mustanruskeilla etusiivillä leveä, suo

neen 2 saakka yhtäjaksoinen keski-

varjo. Takasiivillä hieno, tumma 

kaariviiva . . 13. H. sublustris. 

f f Aaltoviiva ilman W tai matalalla W, 

jonka pyöristetyt kärjet tavallisesti eivät 

uletu ulkoreunaan, 

-t- Aaltoviiva hieno, kellertävä, yhtäjaksoi

nen ja varustettu selvillä, jyrkkärajai-

silla nuolitäplillä; reunasareke ja ulompi 

keskisareke yhtä tummat, mustanruskeat. 

14. H. furva. 

+•4- Aaltoviiva ilman nuolitäpliä tai varus

tettu epäselvillä sellaisilla; reunasareke 

ja ulompi keskisareke melkein aina eri 

väriä. 

^ Isompia muotoja, tuskin alle 30 mm.; 

etusiiven pituus vähintään 14 mm. 

a'. Keskijuova ja ulompi keskisareke 

ovat hyvin epäselvän tai kokonaan 

hävinneen ulomman poikkiviivan mo

lemmin puolin samaa vaaleanruskeata 

väriä tai myös ovat etusiivet yksi

värisen punanruskeat ilman kirjauk

sia 16. H. rurea. 

a". Keskijuova ainakin sar. 1 b ja 2 pal

j o n tummempi ulompaa keskisare-

ketta lähinnä tavallisesti selvää ulom

paa poikkiviivaa tai myös ovat mo

lemmat sarekkeet tummia, tumman

ruskeita- mustahkoja. 

b'. Kaulus yksivärinen ja etusiipien ty

vessä jyrkkä, musta viiru. 

15. H. basilinea. 

b". Etusiipien tyvi ilman mustaa viirua 

tai myös ei kaulus yksivärinen, 

e'. Kaulus ja siipikannet valkeanhar

maat, edellisessä 2 tummaa poikki-

kaarta, jälkimäisessä leveä, musta 

ulkoreuna. Etusiipien pohjaväri val

keanharmaa; niitten pituus 14 mm. 

21. H. pahulatrlcula, 

e". Kaulus ja siipikannet muuta väriä 

ja kirjausta, 

d'. Munuaistäplä y l fympär i vaalea, val-

keahkoreunainen. 

e'. Keskijuova ei yksivärinen; poikki

viivat tuskin selviä. 

18. H. unanimis. 

e". Keskijuova kokonaan mustanruskea, 

hyvin rajoittunut keskisarekkeesta 
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valkoisella täyttyneitten poikkivii

vojen kantta 19. H. illyrica. 

d". Munuaistäplä ei tai ainoastaan ulko

reunassa valkoinen, 

e'. Aaltoviivassa selviä kulmia suonten 

3 ja 4 kohdalla 17. H. ternissä. 

e". Aaltovi iva suon. 2 ja 5 välissä ta

saisesti taipunut, ilman kulmia. 

Siipikärkien väliä 29—33 mm. 

20. H. secalis. 

AA Pienempiä muotoja, tuskin enemmän 

kuin 26 mm. Etusiivet korkeintaan 

12 mm. pituiset. — Alasuku Oligia, 

Hubn 22. H. strigilis. 

1. H. amica, Tr. Kellanruskea niitty-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 39, kuv. 18). — 

Siivet leveät, suippokärkiset, kellanruskeat, sini

punaiselle vivahtavat, tummimmat keskijuovassa 

ja ulkoreunanjuovassa; poikkiviivat kaksinker

taiset, täyttyneet kellan valkealla; rengas- ja 

munuaistäplä kellanvalkoiset, ruskeasilmäiset; 

puikkotäplä pohjaväriä, puolisoikea, mustareu-

nainen; sarat puikkotäplän ja ulomman poikki

viivan sekä rengas- ja munuaistäplän välillä 

tummimmat kaikista, mustanruskeat; aaltoviiva 

kellanvalkoinen, joskus epäselvä, mutta aina va

rustettu syvällä ja terävällä W: ripset syvä-

aaltoiset; kellanharmailla takasiivillä 2 epäsel

vää, tummaa poikkijuovaa. — 43—48 mm. — 

Tämä erinomaisen kaunis laji on tähän asti ta

vattu ainoastaan Wiipurissa, Jaakkimaassa ja 

Kivennavalla sekä Siuntiossa. Lentelee heinä— 

elokuussa. 

cf. Tuntosarvet kampamaiset. Sivulämssät, 

kats. kuv. 21 a. 

Toukka himmeän heinävihreä, kehnätty vaa
leankeltaisilla pisteillä ja kellertävillä nivelvaoilla; 
selkä- ja sivuselkäviivat katkonaisia, tummia, 
valkeapisteisiä; sivuviiva vaikeahko; huokoset 
keltaisia tummakehyksisiä; elää ukonhatulla (Aeo-
nitum) ja tuomella. — K o t e l o ruskea. 

2. H. porphyrea, Esp. (satura, Hb.). 

Sinipunaisenruskea niitty-yökkö. — (Hfm. Sch. 

taul. 39, kuv. 26.). — Otsa, kauluksen alaosa 

sekä selkätupsut punertavia; päälaki, kauluksen 

yläosa sekä siipikannet sinipunaisen mustia; 

mustanruskeilla etusiivillä sinipunainen vivahdus; 

rengas- ja munuaistäplä, eräs isompi täplä ulom

massa keskisarekkeessa lähellä takareunaa sekä 

poikkiviivojen täyte punertavia; aaltoviiva kel

lertävä, usein hajonnut täpliksi, sen sisäreunassa 

3—4 pientä, mutta terävää nuolitäplää; taka

siivet mustanharmaat, — 40—45 mm. — Har

vinainen ; tavattu Karjalan Kannaksella ja Pet-

Suomen perhoset. 

roskoissa Ven. Karjalassa sekä Kajaanissa. Len

telee elo—syyskuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset ja hieman 

nyhälaitaiset. Sivulämssät, kats. kuv. 21 b. 

Toukka (Hfm. E. taul. 27, kuv. 9) punertavan 
ruskeanharmaa vaaleilla, aaltokirjaisilla selkä- ja 
sivuselkäviivoilla sekä vaaleilla selkäkäsnillä; 
sivuviiva vaalea, ylöspäin tummavarjoinen; pää 
kellertävän ruskea; kaikkiruokainen, mutta elää 
varsinkin iom>era-lajeilla ja punalatvalla (Eupa-
torium canndbinum). — Kote lo kiiltävän ruskea; 
perähaarake tylppä, kartiomainen, päältä syvä-
uurteinen, sen kärjessä 2 kankeata, tyveltään eril
listä harjasta. 

3. H. monoglypha, Hufn. (polyodon, L.). 

Juuri-niitty-yökkö. — Taul. 36, kuv. 11. — 

Etusiivet pähkinäruskeat, tummimmat keskijuo

vassa, ulommassa keskisarekkeessa vaaleanrus

keat tai valkeanharmaa—kehnäiset; poikkiviivat 

kaksinkertaisia, hampaisia, täyttyneitä harmaal

la; aaltoviiva yhtäjaksoinen, kellertävä, varus

tettu 4—5 terävällä nuolitäplällä; munuaistäplä 

| ja soikea, hyvin vinoon asettunut rengastäplä 

pohjaväriä vaaleammat; vaaleanruskeilla siipi, 

kansilla tummat reunat; takasiivet vaaleanhar

maat, lähellä ulkoreunaa leveästi tummanharmaat. 

— 46—55 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä-

Suomessa 62 0 asti. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet lyhyt- ja hienoripsiset. 

Sivulämssät näyttävät kuv. 21 g. 

Toukka (Hfm. E. taul. 27, kuv. 15) vaaleanhar
maa—tummanruskea vaalealla selkäviivalla ja si
vu viivalla sekä isoilla, mustilla käsnätäplillä; pää, 
kaulus- ja perälevy mustahkoja; selkä on vaaleissa 
kappaleissa tavallisesti punertava; huokoset val
koiset, mustakehyksiset ja 3 mustan pisteen y m 
päröimät; elää heinien juurissa. — K o t e l o ruskea; 
peräkärjessä 2 okaa. 

4. H. adusta, Esp. Ruskea niitty-yökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 1.). — Etusiivet 

ruskeat joko ilman tai punertavalla vivahduk

sella, suonet tavallisesti selvästi pohjaväriä tum

memmat; poikkiviivat kaksinkertaiset, täyttyneet 

kellertävällä; aaltoviiva kellertävä selvällä W ja 

tummilla nuolitäplillä; keskitäplät pohjaväriä, 

mutta ainakin munuaistäplän ulkoreunassa kel

lertävä rengas; ulkoreunassa pieniä, kolmikul-

maisia, sisäänpäin viirumaisesti venyneitä, mus

tia täpliä; vaikeahkoilla takasiivillä tumma ulko

reuna, $ takasiivet melkoisen tummemmat. — 

37 — 41 mm. — Jokseenkin yleinen Etelä- ja 

Keski-Suomessa 63 0 asti. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset ja matalasti 

nyhälaitaiset. Sivulämssät kuv. 21 c. 
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Var. baltica, Heering. Etusiivet vaaleam

mat, ruskeanharmaat. 

Var. septentrionalis, Str. On pienempi 

edellistä, noin 33—35 mm., etusiipien kirjaus 

epäselvempi. — Tavattu Kuusamossa (A. Hof f 

man). 

Var. pavida, Boisd. Paljon tummempi pää

muotoa, melkein yksivärinen; siipiripset vahva-

aaltoiset. — Tavattu Paraisissa sekä Karjaloh

jalla (E. R e u t e r ) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 27, kuv. 10) heinävih- I 
reä, päältä ruosteruskea, tummakir jäinen; huoko- i 
set valkoiset; pää vihreänruskea, mustapisteinen; 
elää piiskulla (Solidago), mataralla (Galium) y. m. 
— K o t e l o kiiltävän punanruskea. 

5. H. Kuusamoensis, Schilde. Kuusamon 

niitty-yökkö. — Etusiivet tumman tiilipunaiset, 

sinipunaiselle vivahtavat; sisempi poikkiviiva 

selvä, pohjaväriä vaaleampi, sen ulkoreuna mus

tanruskea; ulompi poikkiviiva vaalea, sen sisä

reuna tummanruskea; rengas- ja munuaistäplä 

pohjaväriä vaaleammat, jälkimäisellä usein val

koinen kehys; puikkotäplä pohjaväriä, musta-

kehyksinen tai epäselvä; aaltoviiva vaalea tai 

epäselvä; takasiivet tummanharmaat.—4G—50 

mm, — Hyvin harvinainen; tavattu tähän asti 

ainoastaan Kittilässä (F. S i len) ja Kuusamossa 

( S c h i l d e ) . Lentelee heinä—elokuussa. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

6. H. gemmea, Tr. Valkeatäpläinen niitty-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 10.). — 

On väriltään ja kirjauksiltaan hyvin Ghariptera 

viridanan (taul. 37, kuv. 2) näköinen. Keski

ruumis ja etusiivet oliviruskeat mustilla ja val

koisilla kirjauksilla; keskiselkä täplätön; siipi-

kannessa musta viiva; tyvipoikkiviiva ja sisempi 

poikkiviiva kaksinkertaiset, täyttyneet valkoi

sella ; ulompi poikkiviiva melkein yksinkertainen, 

taka- ja etureunan luona valkoreunainen; aalto

viiva hieno, valkea 2—4 mustalla nuolitäplällä; 

keskiviiva selvä, vahvahampainen; valkeanhar-

mailla takasiivillä leveä, ruskeanharmaa poikki

juova heti ulkoreunan sisäpuolella. — 34—40 

mm. — Harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Lentelee elo—syyskuussa. 

cf. Tuntosarvet matalasti nyhälaitaiset ja 

hienoripsiset. Sivulämssät melkein tasasoukat, 

hieman taipuneet, kärjessään levymäisesti laa

jentuneet, alureunassa on keskustan ulkopuolella 

oka. 
Toukka lieriömäinen, yksivärinen, sinertävän 

—vihertävän harmaa; käsnätäplät isoja ja mus

tia; pää, kaulus- ja niskakilpi mustia; elää hei
nillä piiloutuneena maahan. — K o t e l o punan
ruskea, 

7. H. exulis, Lef. Pohjoinen niitty-yökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 8.). — Etusiivet 

harmaat—kellanharmaat, enemmän tai vähemmän, 

etenkin keskijuovassa, peittyneet ruskealla— 

punanruskealla—mustanruskealla; poikkiviivat 

mustia, epäselvästi kaksinkertaisia, harmaareu-

naisia; kellanharmaassa aaltoviivassa matala W 

ja useampia tai harvempia, isompia tai pienem

piä nuolitäpliä; rengas-ja munuaistäplä harmaat, 

sisä- ja ulkoreunassaan tavallisesti mustareunai-

set; puikkotäplä pieni, pohjaväriä, mustareunai

nen tai epäselvä; takasiivet tummanruskeat. 

Väriltään hyvin vaihteleva laji. — 36—40 mm. 

— Hyvin harvinainen; tavattu Kuusamossa 

( S c h i l d e ) . Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät, katso kuv. 21 d, joka on tehty 

erään grönlantilaisen kappaleen mukaan. 

Toukka likaisen valkoinen, hieman harmah
tava; käsnät pieniä, mustia, varustettuja puner
tavalla karvalla; pää kastanjaruskea; niska- ja 
perälevy kellertäviä. — K o t e l o mustanruskea; 
peräkärki poikkipäinen, sen kummassakin nurkassa 
vahva harjasoka. 

8. H. Maillardi, Geyer. Tunturi niitty-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 7.). — 

Etusiivet yksivärisen tumman ruskeanharmaat, 

poikkiviivat kaksinkertaisia, hampaisia, täytty

neitä kellanharmaalla; aaltoviivassa selvä W; 

rengas- ja puikkotäplä pohjaväriä, mustareunai-

sia, munuaistäplän ulkoreuna kellanvalkoinen; 

keski varjo tavallisesti selvä, ruskeanmusta; taka

siivet ruskeanharmaat. — 45—50 mm. — Kuu

luu oikeastaan Appeihin, mutta on S chi Iden 

mukaan tavattu myös Kuusamossa. Lentelee 

heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaisia, ripsisiä. Si

vulämssät näyttävät enemmän kuv. 21 e kuin d. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

9. H. rubrirena, Tr. Punatupsuinen niitty-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 11). — 

Etusiivet mustanruskeat; poikkiviivat mustat, 

reunatut punertavalla; aaltoviiva hieno, puner

tava; munuaistäplän ulkosivu kellertävä, sisään

päin peittynyt punaisella; takasiivet mustanhar

maat. — 44—50 mm. — Hyvin harvinainen; 

tavattu Petroskoissa (Gunth.) ja Kuusamossa 

( S c h i l d e ) . Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet matalasti nyhälaitaiset ja 
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hienoripsiset. Sivulämssät näyttävät kuv. 21 f, 

mutta niillä on kapeampi päältöliuska ja mata

lampi lovi alareunassa. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

10. H. abjecta, Hubn. Maaharmaa niitty-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 13.). — 

Etusiivet ja keskiruumis tummemman tai vaa

leamman maaharmaat epäselvällä kirjauksella ja 

kellertävällä kiillolla; poikkiviivat mustahkoja, 

epäselviä; hienossa, kellertävässä aaltoviivassa 

matala W; munuaistäplä pohjaväriä, sen ympä

ristössä tavallisesti valkoisia pisteitä; takasiivet 

tyveltään vaaleanharmaat, ulkoreunaan päin tum

memman mustanharmaat. — 39—43 mm. — 

Harvinainen; tavattu Vihdissä ( I n h e r g ) ja Hel

singissä ( T e n g s t r ö m , N y b e r g ) . Lentelee 

heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivälämssät, katso kuv. 21 e. 

Toukka vaalean lihavärinen; selkäviiva tus
kin t ummempi ; selkäkäsnät vaalean punanrus
keat; pää, niska- ja perälevy punanruskeat; elää 
heinien juurissa. — K o t e l o punanruskea; perä
kärjessä 2 suoraa okaa. 

11. H. lateritia, Hufn. Tiilipunainen 

niitty-yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 14.). 

— Etusiivet tiilipunaiset tai harmaanruskeah-

kot epäselvillä kirjauksilla ja hieman vaaleam

malla takareunalla; poikkiviivat ruskeat, useim

miten epäselvät ja ulompi silloin edustettu mus

tilla pisteillä siipisuonilla; munuaistäplän ainakin 

ulkoreunassa valkoinen rengas; rengastäplä epä

selvä; puikkotäplä puuttuu; aaltoviiva puuttuu 

kokonaan tai on hieno ja kellertävä; takasiivet 

harmaat, vaaleammat pitkin sisäreunaa. — 44 

— 49 mm. — Yleinen yli koko alueen, ainakin 

66 0 asti. Lentelee heinä—elokuussa. 

O*. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät, katso kuv. 21 f. 

Toukka (Hfm. R. taul. 27, kuv. 11) yksiväri
sen harmaa, kiiltävä ilman muita kirjauksia kuin 
mustat käsnät: pää, niska- ja peräkilpi ruskeat, 
huokoset ruskeat; elää heinien juurista, tavataan 
keväisin kivien alla niityillä. — K o t e l o punan
ruskea. 

12. H. lithoxylea, Fabr. Puu värinen 

niitty-yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 40, kuy. 16.). 

— Etusiivet vaalean, vaikeahkon multakeltaiset; 

poikkiviivat vahvahampaiset, mutta epäselvät ja 

epätäydelliset; ulkoreunassa terävästi kolmikul-

maisia, ruskeita varjotäpliä, joista suurimmat 

ovat sar. Ib ja 4 + 5; takasiivet pitkin ulko

reunaa leveästi harmaakelmäiset. — 42-—45 mm. 

— Harvinainen; tavattu Helsingissä ( T e n g 

s t röm) . Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hyvin hieno

ripsiset. Sivulämssät näyttävät edellisen lajin 

sivulämssiltä, mutta niitten päätöliuska on isompi. 

Toukka läpikuultavan ruskeahkon vihreä, kun
kin nivelen selkäpuolella pieniä, kaukana toisis
taan seisovia mustia pistekäsniä; pää ja niska-
kiipi mustanruskeat; elää heinillä, useimmiten 
niitten juurista, — K o t e l o n peräkärjessä ainoas
taan 2 sisäänpäin koukistunutta harjasta (Metzger). 

13. H. sublustris, Esp. Kaarnaruskea 

niitty-yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 17.). 

— Hyvin edellisen lajin näköinen, josta se 

eroaa paitsi lajikatsauksessa olevien tunto

merkkien kautta myös siinä, että sillä on sel

vemmät kirjaukset sekä yhtäjaksoisemmat, kah

deksi suurehkoksi, tummanruskeaksi täpläksi 

yhtyneet ulkoreunan täplät. — 41—42 mm.— 

Harvinainen; tavattu Getassa, Pohjan pitäjässä» 

Paraisissa ja Kuopiossa. Lentelee kesä—elo

kuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripsiset. Sivu

lämssät, katso kuv. 21 g. 

Toukka ruskeahkon vihreä punertavalla vi
vahduksella; elää heinien juurista. — K o t e l o n 
peräkärjessä 4 ruusukkeisesti asettumitta harjasta 
(Metzger). 

14. H. furva, Hubn. Lauha niitty-yökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 12.). — Etusiivet 

tummanruskeat, kirjatut tuskin säännöllisillä 

kirjauksilla; poikkiviivat kaksinkertaiset, mustat, 

täyttyneet kellertävällä; munuaistäplä kellertävä, 

täyttynyt mustalla, munuamaisella renkaalla; 

rengastäplän ympärys vaalea; puikkotäplä pohja

väriä, mustareunainen; keskivarjo epäsäännölli

nen, hampainen; takasiivet tyveltään vaaleat, 

valkea- tai kellahkoja, ulko-osassaan mustan

harmaat, lähellä ulkoreunaa hieno, valkeankeltai-

nen viiva, jossa suon. 2 kohdalla hammas, jonka 

kärki on sisäänpäin. — 34—40 mm. — Har

vinainen ; tavattu Etelä- ja Keski-Suomessa, poh

joisin löytöpaikka Kemi. Lentelee heinä—elo

kuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät, katso kuv. 21 h. 

Toukka (Hfm. E, taul. 27, kuv. 13) sinipunai
sen ruskea, päältä tummempi mustilla käsnillä; 
pää, kaula- ja peräkilpi mustanruskeat; huokoset 
mustia; elää varsinkin lauhalla (Aira) y. m. heinä-
lajeilla, — K o t e l o punanruskea, peräkärjessä 2 
haaraketta, 

15. H. basilinea, Fabr. Kellanharmaa niitty-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 20.). — 



140 

Etusiivet kellanharmaat—tuhkaharmaat, keski

juovassa ja etuosassa keskisareketta enemmän 

tai vähemmän peittyneet punanruskealla; poikki

viivat kaksinkertaiset, mustat, täyttyneet pohja

värillä; aaltoviiva hyvin himmeä, epäselvä; 

reunajuova tummanharmaa; munuaistäplä keller

tävä tai harmaa, taaksepäin mustanharmaa, ulos

päin valkeareunainen tai ainakin varustettu pa

rilla valkoisella pisteellä; rengastäplä iso, pohja

väriä; puikkotäplä joko hävinnyt tai ympäröity 

mustalla; takasiivet tummanharmaat. — 34—39 

mm. —>• Yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa 6 3 ° 

asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripsiset. Si

vulämssät, katso kuv. 21 i. 
Toukka (Hfm. R. taul. 27, kuv. 16) ruskean

harmaa leveällä, vaikeahkolla selkäviivalla ja sa-
mallaisilla, hienommilla sivuselkäviivoilla; kylki-
viivan yläreuna musta, muuten vaikeahko; pää, 
kaula- ja peräkilpi ruskeat; elää syksyisin rukiin, 
ohran ja vehnän oljissa, talvehtii lehtien alla ja 
koteloituu keväällä, — Kote lo punanruskea; pe
räkärki lyhyt , kyhmymäinen, poikkipäinen ja syvä-
uurteinen, sen latvassa 2 vahvempaa ja 2 hienom
paa harjasta. 

16. H. rurea, Fabr. Ruskeaselkäinen niitty-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 40, kuv. 21). — 

Etusiivet vaalean ruskeankeltaiset, pitkin taka

reunaa tavallisesti valkeanbarmaa-kehnäiset; 

eräs kolmikulmainen täplä takareunan alussa, 

etureuna yli keskustan, rengastäplän ympäristö 

sekä 2 isoa, sisäänpäin suippoa ulkoreunan täp

lää, eräs pitempi sarassa 1 h ja yksi kaksinker

tainen sar. 4—6, mustanruskeat; poikkiviivat ja 

keskitäplät epäselviä; takasiivet harmaat—tum

manharmaat.— 36 — 39 mm.—Yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa 66 0 > Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hyvin lyhyt-

ripsiset. Sivulämssät, katso kuv. 21 k. 

Var. alopecurus, Esp. Etusiivet yksiväri

sen tumman punanruskeat, ilman kirjauksia. — 

Ei harvinainen päämuodon joukossa. 
Toukka (Hfm. E. taul. 27, kuv. 17) kellertä

vän ruskea, käsnätäplät mustia, selkäviiva hieno, 
kellertävä; sivuviiva keltainen, sen yläpuolel la on 
kussakin nivelessä y lemmän huokoskäsnän ym
pärillä musta varjotäplä; pää verkkosuoninen, 
mustanruskea; kaulus- ja perälevy mustanruskeita, 
keltaviivaisia; elää heinien juurilla. — Kote lo 
punanruskea; peräkärki tuskin huomattava, va
rustettu 2 käyrällä oalla ja muutamalla harjaksella. 

17. H. remissa, Hiibn. Vaihteleva niitty-

yökkö. — Kaulus alespäin ruskeankeltainen, 

ylöspäin tummanruskea, värirajassa musta kaari; 

ulompi keskisareke (paitsi saroissa 3 ja 4, jotka 

ovat ruskeavarjoiset) ja keskijuova puikkotäplän 

takana sekä joskus myös etureuna harmaat— 

kellanharmaat; muu osa siipiä enemmän tai 

vähemmän tummanruskea; rengas- ja munuais

täplän ulkopuolella useimmiten myös kellanhar

maat; epäselvästä puikkotäplästä lähtee tumma 

viiru ulompaan poikkiviivaan; myöskin siipi-

tyvestä sarassa 1 b ja ulkoreunassa musta viiru; 

takasiivet vaaleamman tai tummemman harmaat. 

— 34—38 mm. — Jokseenkin harvinainen; 

levinnyt kuitenkin 68 °,3o' asti. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät, katso kuv. 21 1. 

Var. gemina, Hiibn. Hyvin poikkeava pää

muodosta sen kautta, että kaikki siipisarat ovat 

samaa harmaanruskeata väriä; siipityvi ja puikko

täplä ilman mustaa viirua; suonet selvästi musta-

kehnäiset. Välimuotoja tämän ja päämuodon 

välissä löytyy, vaikka harvinaisina. — Päämuodon 

joukossa. 

Toukka (Hfm. E. taul. 27, kuv. 20) ruskean
harmaa vaaleilla selkä- ja sivuselkäviivoilla sekä 
tummalla sivuviivalla; käsnät mustia; pää ja kau
lakilpi mustanruskeat; elää heinillä y. m. — K o 
telo ruskea, peräkärjessä 2 okaa. 

18. H. unanimis, Tr. Helpi-niitty-yökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 41, kuv. 1.). — Kaulus ja 

siipikannet kellanharmaat, enemmän tai vähem

män mustakehnäiset; etusiivet vaalean punan

ruskeat, ulommassa keskisarekkeessa vaaleammat, 

ruskeankeltaiset; ulkoreunan sareke mustanhar

maa; poikkiviivat hienoja, tuskin selviä; keski-

varjo leveä, musta, selvä; siipityvessä 2 mustaa 

viirua, yksi sar. 1 a ja toinen sar. 1 b; aalto

viiva tuskin selvä, siinä matala W sekä joko 

ei tai nuolitäpliä; takasiivet tummanharmaat, 

molemmin puolin iso, paksu, melkein pyöristetty 

keskitäplä; myöskin etusiipien alla tumma keski

täplä. — 28—33 mm. — Hyvin harvinainen; 

tavattu Savonlinnassa ( I n b e r g ) ja Mikkelissä 

(Ehnberg) . Lentelee touko—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät, katso kuv. 21 m. 
Toukka (Hfm. E. taul. 27, kuv. 21) harmaan

ruskea—kellanruskea: selkä- ja sivuselkäviivat 
vaikeahkoja; sivuviiva valkeanharmaa; käsnät 
mustia- pää ja kaulakilpi ruskeankeltaiset; huo
koset valkoiset, mustakehyksiset; elää helvellä 
(Phaluris arundinacea) y. m. heinillä. — Kote lo 
ruskea, peräkärjessä 2 kärjeltään vahvasti sisään-
taipunutta okaa. 

19. H. illyrica, Freyer. Illyrialainen 

niitty-yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 41, kuv. 2.). 

— Etusiipien koko keskijuova mustanruskea, 
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jyrkästi rajoittunut mustilla, valkoisella täytty

neillä poikkiviivoilla; sisempi keskisareke vaa-

leanharmaanruskea; ulompi keskisareke keller

tävän vaaleanharmaa tai ruskeankeltainen paitsi 

lähinnä etureunaa, jossa se on mustanruskea; 

reunajuova, paitsi siipikärjessä, mustanharmaa; 

rengastäplä hieman vaaleampi pohjaväriä, mus-

tarenkainen; munuaistäplä vaikeahko, mustasil

mäinen; puikkotäplä tylppä, musta; siipityvessa 

sar. 1 b musta viiru; suonet ulommassa keski

sarekkeessa mustakehnäiset; takasiivet harmaat, 

ulospäin tummemmat ja varustetut tummalla 

keskitäplällä. — 31 — 33 mm. — Hyvin harvi

nainen; tavattu Getassa ja Finströmissä Ahve

nanmaalla (Monte l l ) sekä Helsingin pitäjässä 

(H. Feder ley) . Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet ripsiset. Sivulämssät näyt

tävät H. unanimisen sivulämssiltä, mutta niillä 

on ylöspäin pitempi päätöliuska ja hieman le

veämpi oka alalovessa. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

20. H. secalis, (L.) Bjerk. (didyma, Esp. 

oculea, On.). Valkotähkäyökkö. — Taul. 37, 

kuv. 3. — Väriltään ja kirjauksiltaan hyvin 

vaihteleva laji. Etusiivet päämuodolla pitkin 

etureunaa ja keskisarassa tumman punanruskeat, 

pitkin takareunaa melkein takim. keskisuoneen 

asti sekä ulommassa keskisarekkeessa (paitsi 

lähinnä etureunaa) vaalean ruskeankeltaiset; 

reunajuova saroissa 1 h ja 4 + 5 mustanharmaa; 

siipity vi ilman mustia viiruja; poikkiviivat epä

selviä; rengas- ja puikkotäplä ovat epäselviä tai 

puuttuvat; munuaistäplässä lumivalkea tai vaa

leankeltainen silmäterä; takasiivet yksivärisen 

tummanharmaat pienellä tai epäselvällä keski

täplällä. — 29—33 mm. — Hyvin yleinen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa, ainakin 64 0 asti. 

Lentelee heinä—syyskuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät (kuv. 21 n) ilman okaa alareunan 

syvässä lovessa. 

Ab. nictitans, Esp. Etusiivet yksivärisen 

ruskeat; munuaistäplä useimmiten valkoinen. — 

.Päämuodon joukossa. 

Var. secalina, Hllbn. Päämuodon näköi

nen, mutta koko keskijuova on takareunaan asti 

ruskea ja melkoista tummempi ulompaa keski-

sareketta, poikkiviivat sangen selvät; siipity vessa 

2 mustaa viirua (sar. 1 a ja 1 b); puikkotäplässä 

paksu, musta viiru. — Päämuodon joukossa. 

Var. leucostigma, Esp. Etusiivet yksivä

risen tummanruskeat—melkein sysimustat, tus

kin tai ei vaaleammat ulommassa keskisarek

keessa sekä ilman mustia viiruja; poikkiviivat 

epäselviä; munuaistäplä valkoinen. — Päämuo

don joukossa. 

Toukka (Hfm. E. taul. 27, kuv. 27) vihreä 
punaisilla sivuselkä- ja keltaisella selkäviivalla; 
kylkiviiva kellertävä, sen yläpuolella mustat huo
koset ; pää ja kaulakilpi ruskeat; elää rukiin ol-
jessa tehden suurta vahinkoa syömällä korren 
tyvestä poikki. — K o t e l o ruskeankeltainen; hyvin 
lyhyessä peräkärjessä 2 alaspäistil hakaa. — Lä
hempiä tietoja tästä lajista ja sen elämäntavoista 
l ö y t y y Bjerkander, n:ö 1, Dahlbom, n:o 2, Lampa, 
n:o 6, Rolandcr, n:o 1 ja Schöyen, nro 6. 

21. H. pabulatricula, Bralim. (connexa, 

Bkhr. elota, Hubn.). Vaaleanharmaa niitty-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 41, kuv. 4.). — 

Etusiivet vaaleanharmaat, sisäosassaan heikosti 

ruskeahkot, keskijuova munuaistäplän ulkopuo

lella sekä koko ulompi keskisareke (ja reuna-

sareke) valkeanharmaat; siipityvessä 2 mustaa 

viirua (sar. 1 a ja l b ) ; keskijuova lähinnä taka

reunaa sekä etureunassa rengas- ja munuais

täplän välissä mustanruskea; poikkiviivat sangen 

selvät, täyttyneet valkeanharmaalla; vaaleanhar

maassa rengastäplässä tumma terä ja musta 

kehys; munuaistäplä kokonaan harmaanvalkoi-

nen; epäselvästä puikkotäplästä paksu, musta 

viiru ulompaan poikkiviivaan; takasiivet mus

tanharmaat. — 30—32 mm. — Harvinainen; 

tavattu Karjalohjalla (Sah lbe rg ) ja Mikkelissä 

( E h n b e r g ) . Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripsiset. Si

vulämssissä tuskin selvästi eroitettava päätö

liuska (kuv. 21 o). 
Toukka (Hfm. E, taul. 27, kuv. 23) kellan

ruskea; selkäviiva kellertävä, katkonainen; kyl
j e t tummavarjoiset; huokoset mustat; ruskeassa 
päässä 2 mustaa kaariviirua; elää heinillä. 

22. H. strigilis, Clerck. {praeduncida, 

Hilbn.). Koiranruohon niitty-yökkö. — Taul. 37, 

kuv. 4. — Väriltään hyvin vaihteleva laji! Pää

muodolla ovat etusiivet harmaanruskeat valkoi

sella ulommalla keskisarekkeella (paitsi lähinnä 

etureunaa); poikkiviivat yksinkertaiset, mustat, 

valkeareunaiset, ulommassa teräviä hampaita; 

aaltoviiva valkoinen, reunasareke saroissa 1 b ja 

4 — 6 tummanharmaa; rengas- ja munuaistäp

lässä hieno, tumma rengas, tuskin vaaleammat 

pohjaväriä; puikkotäplä pohjaväriä tummalla 

ympäryksellä, mutta ilman mustaa viirua; taka

siivet mustanharmaat. — 24—25 mm. — Har-
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vinainen; eteläisimmässä Suomessa. Lentelee 

kesä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripsiset. 

Sivulämssien (kuv. 21 p) sekä alareunan kes

kellä että päätöliuskan alanurkassa pitkä oka. 

Var. latruncula, Lang. Etusiivet tavalli

sesti puhtaamman ruskeat; ulompi keskisareke, 

siipikärki ja aaltoviiva punertavan harmaat val

koisen asemasta. — Yleisempi päämuotoa. 
Toukka sukkulamainen, vaalean ruskeankel

tainen, päältä tummempi; selkäviiva valkea; kylki-
viiva vaalea; huokoset mustat; pää ja kaulakilpi 
himmeänruskeat; elää varsinkin koiranruoholla 
(Dactylis).—-Kotelo kiiltävän punanruskea; lepää 
oljen sisässä tai sammalien alla. 

K u v . 21. Vason sivuläniss; ö :11a lajeissa: 

H. Uadena amica, Tr. i. Hadcna basilinea, Fabr. 

b. „ porphyrea, Esp. k. „ rurea, Fabr. 

c. „ adusta, Esp. 1. „ remissa, Hubn. 

d. „ exulis, Lef. m „ unanimis, Tr. 

e. „ abjecla, Hubn. n. „ sfcalis, {L) Bjerl 

r. „ laterilia, JIufn. 0. n pabulatricula, 

g. „ sublustris, Esp. Brahm. 

h. „ furoa, Hubn. P- „ strlijilis, Clerck. 

12. Dipterygia, Steph. 
Suolayököt. 

Kieli pitkä. Huulirihmoissa sangen 
pitkä, kartiomainen päätönivel. Etusiivet 
ilman aaltoviivaa. 

1. 1). scabriuscula, L. (pinastri, L.). 
Ruskeanmusta suolayökkö. — Taul. 37, kuv. 5. 

— Pää, kaulus, siipikannet ja etusiivet ruskean

mustat, jälkimäiset takanurkasta ulkoreunan 

keskustaan punanharmaat; poikkiviivat mustia, 

ulompi sar. 3—5 vahvasti ulospäin taipunut ja 

3 mustan viirun kautta yhtynyt ulkoreunaan 

täplät pohjaväriä, rajoitus hieno, musta; keski

selkä punertavan harmaa. — 36 — 38 mm. — 

Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, 

ainakin 64 0 asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ilman huo

mattavia ripsiä, ainoastaan latvapuolessa yksi

näisiä, hyvin hienoja karvoja. Sivulämssät le

veitä, kuperia ehyellä, leveästi pyöristetyllä 

kärjellä, jonka alanurkassa on pieni oka. 

Toukka (Hfm. E. taul. 27, kuv 21) kastanja-
ruskea, tummasti aaltokirjainen; selkäviiva val
koinen; ky Iki vi iva tummanruskea, alareunassaan 
vaikeahko, sen yli on ruskeita vinoviiruja; rus
keassa päässä 4 mustaa viirua; elää suolaheinällä 
(Rumex acvtosellä) y. m. — Kote lo punanruskea; 
peräkärjessä 2 ulospäistä okaa. 

13. Hyppa, Dup. 

Vanukeyököt . 

Kieli pitkä. Huulirihmoissa lyhyt, lie
riömäinen, kaivoihin melkein piiloutunut 
päätönivel. Keskiselän etuosa ilman tup
sua, vanukekarvainon. Munanasetintorvi 
pehmeä, hieman kutistunut. — Talvehtii 
toukkana, 

l. H. rectilinea, Esp. Viiruinen vanukc-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 41, kuv. 12.). —-

Etusiivet vaalean kastanjaruskeat, pitkin etu- ja 

takareunaa vahvasti vaaleanharmaa-kehnäiset; 

poikkiviivat yksinkertaisia, mustia, valkeareunai

sia, ulompi etureunaan päin epäselvä; siipi

tyvestä sisempään poikkiviivaan musta viiru ja 

poikkiviivojen välissä sarassa 1 h leveä samal-

lainen viiru; rengastäplä kapea, pitkittäinen; 

puikkotäplä puuttuu; aaltoviiva valkoinen, va

rustettu terävällä W ja selvillä nuolitäplillä, 

eteenpäin hävinnyt. Pää, kaulus ja keskiselkä 

harmaat; kauluksessa musta kaari; siipikannet 

tummanruskeat. — 35—38 mm. — Harvinai

nen; levinnyt kuitenkin melkein yli koko alueen. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvissa lyhyet kampahampaat. 

Sivulämssät tyveltään leveät, kärkeen päin ka

peat, suikeat ilman hampaita. 

£. Tuntosarvien kunkin nivelen kummassa-

| kin reunassa hieno harjas. 



143 

Tonkka (Hfm. R. taul. 28, kuv. 1) kellanrus
kea—maavärinen, tiheästi tummanharmaalla aalto- i 
kirjainen; selkäviiva hieno, vaalea, epäselvä; sivu
selkäviivat tummia; sivuviiva leveä, yläreuna 
tumma, melkein pohjaväriä, mutta nivelien l j a 2 
kohdalla muodostaen vaaleankeltaisen viirun ja 
aiv. 11 laajentunut isonpuoleiseksi, vaaleaksi täp
läksi; huokoset valkoiset; pää tummanruskea; 
elää Rubus- ja Vaccinium-lajeilla. — Kote lo rus
kea, kalju. 

Rliizogramnia detersa, Esp. (taul. 37, 

kuv. 9) tavataan Etelä-Saksassa; muistuttaa 

Cucuttiaa,. 

14. Chloantha, Boisd. 

Kuismayököt . 

Etusiipien ulkoreuna ja ripset aaltoiset 
tai hampaiset. Koiraksen tuntosarvet yk
sinkertaiset, hienoripsiset. Naaraksen mu- ! 

nanasctintorvi pieni, lyhyt, kartiomainen. 
— Toukat elävät kuismalla (Hypericum). 

— Kotelo t talvehtivat. 

1. Cli. polyodon, Clerck. (perspicillaris, 
L.). — Hampainen kuismayökkö. — (Hfm. taul. 

41, kuv. 15). — Etusiivissä vahva-aaltoiset tai I 

pikemmin hampaiset ripset, pitkin etureunaa 

ja saroissa 2 ja 3 sinipunaiset, muuten kellan

ruskeat—ruskeat; tyvestä lähtee leveä, vaikeahko 

viiru pitkin takimaista keskisuonta suoneen 2; 

siipikärjessä ja takanurkan edessä iso, vaalean

keltainen täplä; rengas- ja munuaistäplä, poikki

viivat ja aaltoviiva puuttuvat kokonaan; ulko

reunassa on, saroissa 2—5, teräväkulmaisia, mus

tanruskeita täpliä; takasiivet tummanharmaat, 

sisäosassaan vaikeahkot; harmaassa kauluksessa 

3 ruskeata poikkiviivaa, — 23—32 mm. — 

Jokseenkin yleinen;' Etelä- ja Keski-Suomessa, 

pohjoisin löytöp. Kuopio (63 °). Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 22 a. 
Toukka (Hfm. R. taul. 28, kuv. 3) on punan

ruskea; selkäviivat epäselvemmät; kylkiviiva kel
tainen; huokoset valkoiset, mustakehyksiset; pää 
ruskea: elää kuismalla, lepää päivisin maan päällä 
kokoonkääriytyneenä. — Kote lo kiiltävän kastan-
jaruskea. 

Eriopus pnrpureofasciatus, Piilev (taul. 

37, kuv. 10) ei tavattu meillä. 

15. Trachea, Hiibn. 

? Trachea atriplicis, L. Maltasyökkö. j 

— Etusiivet sinipunaisen harmaat, suurimmaksi 

osaksi peittyneet tummanvihreällä tai vaalean

vihreällä; poikkiviivat kaksinkertaiset, tuskin 

hampaiset, leveästi täyttyneet sinipunaisenhan 

maalla; rengas- ja munuaistäplässä vaaleanvih- | 

rcä rengas ja vihreänruskea terä; munuaistäp

län alla kulmikas, kellanvalkea poikkitäplä, joka 

ulottuu ulompaan poikkiviivaan. — 40—48 mm. 

— Tri E. Reuterin „Förteckning öfver Mac

rolepidoptera" sanotaan lajin levenemisestä Suo

messa seuraavaa: „ Yliopiston suomalaisessa 

perhoskokoelmassa on yksi kappale tätä lajia, 

joka ennön on kuulunut Vasas t j er n an kokoel

maan ja ilmoitettu otetuksi etelä-Pohjanmaalta; 

mutta koska, kuten ennen jo on huomautettu, 

ilmoitukset exemplaareista Wasastjernan kokoel

massa eivät aina ole täysin luotettavia, olen kat

sonut varovaisuuden vaativan lukea tämä laji 

epävarmana kotimaisiin perhosiimme, semminkin 

koska laji ei Ruotsissa mene Uplandia pohjoi

semmalle". 

16. Euplexia, Steph. 

Ripsiyököt. 

Kieli pitkä. Huulirihmojen päätönivel 
lyhyt, kartiomainen. Siipikannet melkein 
yksinomaan peitetyt leveillä, melkein ehyt
laitaisilla suomuilla. Kolmannessa takaruu
miin nivelessä iso tupsu. — Kote lo talvehtii. 

1. E. lucipara, L. Sinipunaisenruskea 

ripsiyökkö. — Taul. 37, kuv. 6. — Etusiivet 

punertavan sinipunaisenruskeat, keskijuova mus

tanruskea, keskisareke eteenpäin vaaleampi; 

poikkiviivat kaksinkertaisia, ilman hampaita; 

aaltoviiva kellertävä, usein epäselvä; munuais

täplä vaaleankeltainen; rengastäplä harmaan

musta; puikkotäplä epäselvä; takasiivet tumman

harmaat, siipityveen päin kellanharmaat. — 30 

—33 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa, ainakin 63 0 asti. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät, katso kuv. 22 h. 
Toukka (Hfm. R. taul. 28, kuv. 9) melkein 

kokonaan vihreä; sivuviiva maitovalkea; seljassa 
tummanvihreitä kulmia; nivel 11 turvonnut, sen 
takim. selkäkäsnät asettuneet valkoiselle täplälle; 
huokoset ruskeat; rintajalat ja pää vihertäviin-
harmaat; elää Chehdoithimilla, Solanumilla y. in. 
— Kote lo punanruskea; peräkärjessä 2 kaksimut-
kaista hakaa. 

Hahryntis seita, Hiibn. (taul. 37, kuv. 7) 

ei tavattu meillä; lentelee Saksan metsäseuduissa. 

Brotolomia meticulosa, L. (taul. 37, kuv. 

8) ei tavattu meillä. 

Mania manra, L. (taul. 41, kuv. 1) on 

jokseenkin yleinen Leski-Euroopassa, mutta ei 

tavattu meillä. 
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17. Naenia, Steph. 

I l tayököt. 

Kieli pitkä. Huulir ihmojen viimeistä 
edellisen nivelen ala(etu-)nurkassa pitkä 
karvatupsu. Kauluksessa ja siipikansissa 
leveitä suomuja. Takaruumis ilman selkä
tupsuja. Naaraksen munanasetintorvi ly
hyt, paksu ja tylppä. — Talvehtii toukkana. 

1. N. typica, L. Harmaasuoninen ilta-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 41, kuv. 29.). — 

Etusiivet leveät, harmaanruskeat—mustanhar

maat, harmaammat pitkin reunoja; suonet vaa

lean harmaat; poikkiviivat kaksinkertaiset, mus

tat, täyttyneet vaaleanharmaalla; rengas- ja 

munuaistäplä ruskeat vaaleanharmaalla ja mus

talla renkaalla; puikkotäplä epäselvä, kärjeltään 

mustareunainen; aaltoviiva jokseenkin tasainen, 

vaaleanharmaa, saroissa 4 ja 5 varustettu pa

rilla isohkolla, mustalla nuolitäplällä; takasiivet 

yksivärisen mustanharmaat. — 38—40 mm. — 

Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Lentelee kesä—-heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsi

set. Sivulämssät yksinkertaiset, muodostuneet 

veneen kokan muotoisiksi. 
Toukka (Hfm. R. taul. 28, kuv. 13) punertavan 

ruskeanharmaa, yläreuna musta, sen yläpuolella 
nivel. 4 — 11 vaaleita, mustareunaisia valoviiruja, 
jotka lähtevät valkoisten huokosten läheltä; pää 
hiekkaharmaa; elää suolaheinällä y. m. — K o t e l o 
punanruskea; peräkärjessä 2 pitempää ja vahvem
paa, kärjeltään taipunutta okaa sekä 4 heikompaa 
harjasta. 

18 Helotropha, Led. 

Suoyökö t . 

Läheinen suku Hadenallo. Kieli pitkä. 
Huulirihmat tasaisesti suomuisia, ilman 
harjaksia alareunassa, päätönivel lyhyt, lie
riömäinen. Aal tovi iva muodostaa suon. 2 
ja 5 välillä tasaisen, hampaattoman kaaren. 
— Naaraksen munanasetintorvi litteä, sy
västi kaksihalkoinen. 

1. H. leucostigina, Hilun. Ruskea suo-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 42, kuv. 2.). — 

Etusiivet maksaruskeat—kupariruskeat, kirjauk

set epäselvät; poikkiviivat yksinkertaiset, tum

manruskeat, ilman hampaita; munuaistäplä mel

kein puolikuun muotoinen, varustettu hienolla, 

valkoisella renkaalla ja tummalla, keskustassaan 

keltaisella terällä; rengastäplässä useimmiten 

hieno, vaalea rengas; reunasareke tummin, mus

tahko, sinipunaiselle vivahtava; takasiivet tum

memman tai vaaleamman harmaat. - 33—39 

mm. — Harvinainen; tavattu Getassa ( M o n 

te l l ) ja Petroskoissa (G un the r). Lentelee heinä 

— elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät kapeat, yläreuna melkein suora, 

kärki tylpästi pyöristetty, alareunassa terävä 

hammas (katso kuv. 22 c) . 

Var. fibrosa, Hubn. Hieman vaaleampi, 

ulompi keskisareke kellertävä; kirjauksista on 

ainoastaan keltatäpläinen munuaistäplä selvä. — 

Tavattu Mikkelissä (K. Ehnbe rg ) . 
Toukka on päältä tummanruskea, alta vaa

leampi; selkä- ja sivuselkäviivat hiukan vaaleam
mat pohjaväriä; pää, kaulus-ja peräkilpi tumman
ruskeat—mustahkot, viimeksi mainitun reunus 
ylöstaipunut, musta; pää ruskeankeltainen; elää 
Oarex-lajien sekä useitten suokasvien korsissa.. 
— K o t e l o tumma, olivivihreä, peräkärjessä 2 
okaa: otsassa tylppä kyhmy. 

19. Celtena, Steph. 

Sammalyököt . 

Tuntosarvet alta harjaksiset; päätönivel 
lyhyt, hieman kalteva, keskiselän tupsut 
epäselviä. Etusiivet lyhyet ja leveät, niit
ten ulkoreuna hieman mutkainen. — Naa
raksen munanasetintorvi litteä, latvaltaan 
harjaksinen. 

1. C. Haworthi, Curtis. (Luperina Ha-
ivorthi, Curt). Havvorthin sammalyökkö. — 
(Hfm. Sch. taul. 39, kuv. 16.). — Etusiivet 

tummanruskeat, ulommassa keskisarekkeessa ja 

rcunasarekkeessa enemmän tai vähemmän val-

keakehnäiset; suonet 3 ja 4 ainakin tyveltään 

lumivalkoiset; poikkiviivat epäsäännöllisiä; ren

gas- ja munuaistäplä valkoiset joko ilman ta 

pienellä, tummalla silmäterällä; puikkotäplä 

musta, tuskin selvä; aaltoviiva hieno, valkoinen, 

varustettu 6—8 enemmän tai vähemmän yhtä

jaksoisella nuolitäplällä; mustanharmailla taka

siivillä kärjeltään kellanvalkoisia ripsiä. — 24 

—36 mm. — Harvinainen; tavattu Etelä-Poh

janmaalla ja Ven. Karjalassa. Lentelee heinä 

—elokuussa. 

cf' Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät suikeat, alareunassa lähellä kärkeä 

terävä hammas. 
Toukka punanruskea; selkä-ja sivuselkäviivat 

hienot, hieman vaaleammat; selkäkäsnät mustan
ruskeat; kaulus- ja peräkilpi likaisenkeltaiset; 
ruskeassa päässä 2 valkoista pistettä; elää niitty
villalla (Eriophormn). — K o t e l o punanruskea; pe
räkärjessä 2, kärjeltään yhteensattuvaa harjasokaa. 
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20. Hydroecia, Ouen. 

R u n k o y ö k ö t . 

Etusiipien kärki terävä. — Naarasten 
munanasetintorvi litteä, alaspaisunut. — 
Toukat elävät kasvirungoissa, 

1. H. nictitans, Borkh. (oculea, L.?). 

Täplikäs runkoyökkö. — Etusiivet tummanrus

keat—punanruskeat—vihertävän harmaat, taval

lisesti tummimmat keskijuovassa rengas- ja mu

nuaistäplän ympärillä; munuaistäplä iso, valkoi

nen, rengastäplä pieni pyöristetty, kellertävä 

joko ilman tai valkoisella renkaalla; poikkivii

vat tummia, kaksinkertaisia, usein epäselviä; 

aaltoviiva hieno, tumma, ilman jälkeä nuoli-

täplistä ; takasiivet punertavan harmaat—mustan

harmaat. — 26—34 mm. — Jokseenkin ylei

nen ; Etelä- ja Keski-Suomessa 65 0 asti. Len

telee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, vahvasti 

ripsiset. Sivulämssät kohtalaisen leveät, kes

kustassaan hieman mutkaiset, päätöliuska laa

jentunut. 

Var. erythrostigma, Haiv. Munuaistäplä 

punankeltainen. — Päämuodon joukossa, mutta 

yleisempi. 

Toukka punanharmaa vaaleammilla pituus-
viivoilla; käsnät tummia; pää, kaulus-ja perälevy 
kellanruskeat, reunat tummemmat; elää heinillä 
ja kätkeytyy maanpinnalle. — Kote lo tumman
ruskea, viimeisessä nivelessä 2 pientä kärkeä. 

2. H. micacea. Esp. Peruna-runkoyökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 42, kuv. 4.). — Etusiivet 

kiiltävän, vaalean kellanpunaiset sinipunaisella 

tai harmaalla vivahduksella, keskijuovassa keski

saran takana ja ulkopuolella (sar. 1 b—6) rus-

keavarjoiset, vaaleimmat ulommassa keskisarek

keessa lähinnä ulompaa poikkiviivaa; poikki

viivat yksinkertaisia, hampaattomia, sisempi 

niistä on keskisarassa sisäänpäin mutkistunut, 

ulompi aivan tasainen; keskivarjo sangen kapea, 

selvä; aaltoviiva tuskin selvä, ainakin sen sisä

reuna tumman varjoinen; rengas-ja munuaistäplä 

pohjaväriä, varustetut heikolla, tummalla ren

kaalla; puikkotäplä puuttuu; takasiivet kellan

harmaat, heti keskustan ulkopuolella hieno, 

tumma kaariviiva, ulko-osa siipeä enemmän tai 

vähemmän tummakehnäinen.—31—36 mm.— 

Jokseenkin harvinainen; Kaakkois-Suomessa sekä 

Helsingissä. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet matalasti nyhälaitaiset ja 

ripsiset. Sivulämssissä hyvin pieni, ei ylöspäin, 

vaan alaspäin hiukan venynyt päätöliuska; ala

reunassa on lähellä päätöliuskaa kolmikulmainen 

hammas. 

Toukka (Hfm. R, taul. 28, kuv. 15) lihaväri-
nen punaisella selkäviivalla ja mustalla, pistei
sellä sivuviivalla sekä mustilla käsnillä; huokoset 
valkoiset; pää kiiltävän punanruskea; elää Carex-
lajeilla, Rumex aquaticusella, peltokortteella sekä 
Glyceria spectabiliseua,. — Kote lo ruskea; peräkärki 
tuskin huomattava, siinä 2 kankeata okaa; keski-
mäiset takaruumiin nivelet tyveltään hienopistei-
set, sitten varustetut verkkomaisesti haarovilla, 
kohenevilla rypyillä. 

81, Gortyna, O. 

Takiaisyököt . 

Huulirihmat alta tasaisesti suomuiset, 
ilman kankeita karvoja; päätönivel kyhmy
mäinen. Takaruumis ulottuu enemmän 
kuin puolella pituudellaan takasiipien ohi. 

1. 0. ochracea, Hiibn. (flavago, W. V.). 

Takiaisyökkö. — Taul. 38, kuv. 5. — Etusii

vet kultakeltaiset, ruosteruskea-kehnäiset; si

sempi ja ulompi keskisareke sekä reunasareke, 

paitsi siipikärjessä, sinipunaisen ruskeat; poikki

viivat ja keskiviiva ruosteruskeat; rengas- ja 

munuaistäplä vaaleammat, keltaiset; puikkotäplä 

pieni, sen kärki pyöristetty; kellanharmailla 

takasiivillä kaariviiva ja leveä, tumma poikki

juova ulkoreunan sisäpuolella. — 30 — 40 mm. 

— Harvinainen; tavattu ainoastaan Helsingin 

lähistöllä. Lentelee elo—lokakuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hyvin hieno

ripsiset. Sivulämssät suikeat, alareunassa on 

aivan kärjen edessä matala lovi, joten syntyy 

muodostus päätöliuskaan; sisälaidassa tuskin 

ulkoapäin näkyvä, litteäkärkinen oka. 

Toukka (kuv. 5 a) likaisen valkoinen tai kel
lertävä; selkä- ja sivuselkäviivat epäselviä, vaa
leita; kaikki käsnät mustia, sisemmät selkätäplät 
isommat ulompia, jo ten niitten ulkoreunan läpi 
vedet ty viiva leikkaisi ulompia; pää, kaulus- ja 
peräkilpi ruskeat—mustanruskeat; elää takiaisten 
ytimessä. — Kote lo lepää rungon sisässä, on pu
nanruskea, sen peräkärjessä 2 okaa. 

22. Nonagria, O. 

Putkiyököt . 

Perhoset lentelevät rannoilla elo—loka
kuussa. Naarasten munanasetintorvi alas-
taipunut, vahvasti litistynyt. — Toukat 
elävät osmankäämillä (Typhä) ja koteloitu
vat rungon sisässä. Niillä on pieniä tai 
epäselviä, mustia käsniä ja tunnetaan hel
posti hyv in pitkäveteisten huokostensa 
kautta. — Kote lo usein lieriömäinen, 

1 tylpähkö haarake. 

Suomen perhoset. 19 
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1. | N. typhse, TJiunb. (arundinis, Fabr.). 
Osmankäämin putkiyökkö. — Taul. 38, kuv. 1. 

— Etusiivet vaalean kellanharmaat, suonet vai

keahkoja, enemmän tai vähemmän vahvasti tumma-

varjoisia; lähellä ulkoreunaa mustia nuolitäpliä; 

siipiripset aaltoiset, varustetut suonien lähtö

kohdissa vaaleilla täplillä. Takasiivet kellertäviä, 

ulkoreunassa tummakehnäisiä. — 39—50 mm. 

— Harvinainen; tavattu eteläisimmässä Suomessa. 

Lentelee elokuussa. 

cf: Tuntosarvet varustetut pyöristetyillä py-

ramiiclihampailla (nyhälaitaiset), ripsiset. Sivu

lämssät tasaleveät, ulommassa kolmanneksessaan 

hieman laajentuneet, mutta sitten vähitellen ka

veten sangen terävään kärkeen päin, hampaat

tomia. 

Var. fraterna, Tr. Etusiivet yksivärisen 

mustanruskeat, joko ilman tai nuolitäplillä. — 

Harvinaisena päämuodon joukossa. 

Toukka (Hfm. R, taul 28, kuv. 19) keltainen, 
päältä lihavärinen; selkä- ja sivuselkäviivat vaa
leat; huokoset mustia; pää, kaula- ja perälevy 
mustanruskeat; elää osmankäämillä (Typha). — 
Kote lo Lepää pää alaspäin; otsahaarake tylpästi 
pyöristetty; pyöristetyssä peräkärjessä noin 8 
hakaharjasta. 

N. caiinse, Ochs. (taul. 38, kuv. 2) ei ta

vattu meillä. 

23. Centa, Steph. 

R u o k o y ö k ö t . 

Etusiivet melkein kolme kertaa leveyt
tään pitemmät; niitten takanurkka leveästi 
pyöristetty, jo ten takareuna ja ulkoreuna 
muodostavat keskenään tasaisen kaaren. 

— Toukka talvehtii ruo 'on putkessa. 

1. S. inaritima, Tausch. {idvce, Hb). 
Ruokoyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 42, kuv. 18.). 

— Etusiivet olkikeltaiset—ruskeahkot, pitkin 

etu- ja takareunaa harmaat vaaleanharmailla 

suonilla ja mustilla ulkoreunanpisteillä; rengas-

ja munuaistäplä epäselviä tai ympäröityjä hie 

nolla, vaalealla renkaalla; takasiivet kellanval

koiset. — 27—31 mm. — Harvinainen; tavattu 

Getassa Ahvenanmaalla (Mo.ntell). Lentelee 

kesä — heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienoripsiset. 

Sivulämssät, hyvin pienet ja kapeat, pistimen 

muotoiset. 

Munanasetintorvi lyhyt, kartiomainen, 

tuskin kokoonkutistunut. 

Toukka (Hfm. taul. 29, kuv. 2) likaisen har-
maankeltainen, pitkin selkäviivaa ja sivuselkä-

viivojen alapuolella harmaakirjainen; käsnät mus
tahkoja; huokoset mustia; pää ruskea; elää ta
vallisen järviruoan (Phragmiies) rungossa syöden 
sekä lehtiä, että putkessa löytyviä hyönteisiä. — 
Kote lo päältä vaaleanruskea, alta kellertävä, pyö
ristetyssä peräkärjessä 2 pitempää ja 4 lyhempää 
hakaharjasta, 

24. Tapinostola, Led. 

Korsiyököt . 

Pieniä tai keskikokoisia perhosia, joitten 
etusiivet ovat kellanruskeat—harmaat—ol
kikeltaiset. — Koiraksen tuntosarvet hieno
ripsiset. — Naaraksen munanasetintorvi 
litteä, alaspäinunut. 

1. T. fulva, Hilbn. Pieni korsiyökkö. — 

(Hfm. Sch. taul. 42, kuv. 21.). — Etusiivet ka

peat, tylpät, helakan punankeltaiset—punertavat, 

suonet ruskeakehnäiset, ripset punertavat, taka

nurkka aivan pyöristetty; keskustan ulkopuolella 

on poikkirivi pieniä, mustia pisteitä. Takasiivet 

kapeat, pyöristetyt, joten ulkoreuna ja sisäreuna 

muodostavat tasaisen kaaren; väriltään kellertä

vät, enemmän tai vähemmän harmaakehnäiset. 

— 20—23 mm. —Harvinainen; eteläisimmässä 

Suomessa. Lentelee elo—syyskuussa. 

cf. Sivulämssät jokseenkin vahvasti suippe

nevat kärkeen päin, jossa on 2 pientä, lyhyttä 

hammasta, joista alempi on vähän pitempi. 

Var. fluxa, Tr. Etusiivet olkikeltaiset. — 

Harvinainen; tavattu Getassa (Montell) ja 

Kuopiossa (Aro , Natunen). 

Toukka (Hfm. R, taul. 29, kuv. 4) vaalean 
lihavärinen hyvin pienillä, tummanruskeilla käs-
näpisteillä; selkäviiva kellertävä, sivuviivat leveät, 
punertavan harmaanruskeat; pää pieni, ruskea; 
kaula- ja peräkilpi vaaleanruskeat; elää Carex-
lajien korsissa. — Kote lo vaalean kellanruskea, 
pää hieman venynyt ; viimeinen nivel tylpästi 
pyöristetty, varustettu sarvella. 

2. T. Hellinaimi, Ev. Hellmannin korsi

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 42, kuv. 22.). — 

Etusiivet harmaat—kellanharmaat, enemmän tai 

vähemmän tummakehnäiset, varsinkin suonien 

ympärillä; keskustan ulkopuolella usein poikki

rivi mustia pisteitä sekä jälki munuaistäplästä; 

takasiivet harmaat, niitten ulkoreuna on suonen 

5 kohdalla selvästi pykeinen. — 25 — 26 mm. 

— Harvinainen; tavattu Helsingissä (Nordman) 

sekä Getassa (Monte l l ) ja Korpoossa (L. I. 

R ingb lom) . Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät kärjessään laajentuneet san

gen isoksi, varsinkin alareunassa ulkonevaksi, 

leveän pyöristetyksi päätöliuskaksi. 

Toukka sukkulamainen, luuvalkoinen, selkä 
hieman punertava, huokoset mustia; pää kiiltävän 
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kellertävä, suun luona musta piste; kaulus- ja , 
perä levy kellertäviä; elää Calamagrostis epigeiok-
sessa. — Kote lo vaaleankeltainen. 

25. Luceria, v. Heinein. 

Turveyökö t . 

Koiraksen tuntosarvissa tupsuiset py-
ramiidihampaat. — Naaraksen munanasetin-
torvi hyv in litteä, alaspainunut, äkkiä suip
peneva terävää kärkeä kohti. 

1. L. virens, L. (Luperina virens, L.). 
Vihreä turveyökkö. — Taul. 36, kuv. 1. — 

Pää, keskiruumis ja etusiivet vihreät, munuais

täplä ja ripset valkoiset; takaruumis ja taka

siivet valkoiset. — 40 — 41 mm. — Jokseenkin 

harvinainen; tavattu Karjalan kaakkoisimmassa 

osassa sekä Helsingissä ja Kirkkonummella. 

Lentelee elokuussa. 

cf. Sivulämssät tasasoukat vinosti pyöriste

tyllä, alaspäin hieman mutkaisella kärjellä ( = 

aihe päätöliuskaan). 

Toukka vihertävän vaaleanruskea ruskeilla 
käsnäpisteillä; pää, kaula- ja perälevy mustah
koja; elää Plantago lanceolatalhx, Brachypodium 
pinnatumilln y. m. — K o t e l o tummanruskea. 

26. Leucania, Ochs. 
Olkiyököt . 

Keskikokoisia , yksivärisesti olkikeltai-
sia, punertavia yökköjä . Keskiselän peite 
sileä, yks inomaan karvoista tai m y ö s ka
peista suomuista muodostunut , ilman har
jaa, mutta usein kauluksen takana pieni 
tupsu. Etusiivet useimmiten teräväkärki
set, ripset ja ulkoreuna ehytlaitaiset tai hy
vän heikosti aaltoiset. — Naaraksen munan
asetintorvi vahvasti s y r j i l t ä ä n l i t i s t y 
n y t , veitsimäinen. — Toukat talvehtivat, 
ovat tavallisesti varustetut selvillä pituus-
viivoil la sekä harmahtavalla tai kellertä
vällä pohjavärillä; elävät heinien lehdillä; 
ovat liikkeellä ainoastaan öisin ja piiloutu
vat päivisin lähelle maata tai heinävarteen. 
I. Etusiivet olkikeltaiset, ilman tavallisia täpliä 

sekä ilman poikkiviivoja (ainoastaan ulommasta 

poikkiviivasta näkyy joskus jälkiä poikki rivinä 

mustia täpliä). 

A. Etusiivet ilman jyrkkää, mustaa viirua siipi-

tyvestä, korkeintaan mustakehnäiset pitkin 

takim. keskisuonen takareunaa, 

a. Etusiivet keskustan ulkopuolella ilman mus

tia pisteitä tai ainoastaan suonilla 2 ja 5 

sellainen piste. 

a. Takasiivet kokonaan mustanruskeat, val-

keahkoripsiset 1. L. impura. 

b. Takasiivet vaikeahkot, suonet 1 b—6 mus

tahkot ; sarat 1 c—5 joskus enemmän tai 

vähemmän mustakehnäiset 2. L. p(dlens. 

/?. Etusiivet tumman olkikeltaiset, hieman mus

takehnäiset, keskustan ulkopuolella on suo

nilla (1)—2—7 poikkirivi hienoja, mustia pis

teitä; keskisaran takanurkassa useimmiten 

valkoinen täplä. Takasiivet valkoiset, tum-

masuoniset 3. L. obsoleta. 

B. Etusiivillä sarassa 1 b siipityvestä lähtevä 

jyrkkärajainen, musta viiru, joka on selvästi 

eroitettu takimaisesta keskisuonesta: ruskeah

kon harmaat, etureuna vaaleampi, puhtaan-

harmaa 4. L. comma. 

II. Etusiivet punankeltaiset, punanruskeat tai pu

nertavat, munuaistäplän paikalla valkoinen 

täplä, poikkiviivat enemmän tai vähemmän 

selviä- suonet ei vaaleammat, joskus tummem

mat pohjaväriä, 

K. Poikkiviivat hienoja, yksinkertaisia selviä, 

hampaattomia, sisempi muodostaa sarassa 1 b 

selvän kulman. Etusiivet kultakeltaiset, enem

män tai vähemmän punanruskea-kehnäiset. 

Takasiivet kellertäviä . . . 5. L. conigera. 

/3. Poikkiviivat, silloin kun niiitä näkyy, muo

dostuneet selvistä kaarista; etusiipien vai

keahko keskitäplä eteenpäin avonainen ja 

jatkunut usein hyvin epäselväksi, mutta kui

tenkin näkyväksi, vaaleankellertäväksi tai pu

nertavaksi poikkiviiruksi . 6. L. lithargyrea. 

1. L. impura, Hiibn. Ruskeankeltainen 

olkiyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 43, kuv. 1.). 

— Etusiivet hieman tummemmat kuin seuraa

valla lajilla, suonet vaaleammat, selvemmin turn-

mareunaiset; alta keskustassaan tummat.—31 

34 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä-ja Keski-

Suomessa, pohj. löytöpaikka Kuopio (63 °). Len

telee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät näyttävät seuraavan lajin 

sivulämssillä, mutta päätöliuska on hieman pi

tempi, kapeampi, yläreuna suora. 

Toukka (Hfm. E. taul. 29, kuv. 7) kellan-
harmaa, selkä likaisen keltainen, selkäkäsnät mus
tat, selkäviiva valkoinen, sivu viiva keltainen, rus-
keareunainen; huokoset mustat; pää vaaleanrus
kea; elää heinillä y. m. — K o t e l o punanruskea, 
peräkärjessä 2 kauaksi toisistaan eroitettua okaa. 

2. L. pallens, L. Olkikeltainen olkiyökkö. 

— Taul. 38, kuv. 3. — Etusiivet melkein yksi

väriset; suonet tuskin vaaleammat pohjaväriä. 

— 34—38 mm. — Yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, pohj. löytöpaikka Iisalmi (63 ° , 3 o J ) . 

Lentelee heinäkuussa tai myös elo-—syyskuussa. 

cf. Sivulämssät näyttävät hyvin kuv. 22 d 

kuvatuilta. 

Var. ectypa, Hb. Sangen tumma ja vah

vasti punertava. — Tavattu Tiudiessä Ven. Kar

jalassa (Tengst röm). 
Toukka (kuv. 3 a) kiiltävä, harmaankeltainen, 



148 

toisinaan punertava valkoisella selkäviivalla, mus
tilla selkäkäsnillä ja kellanvalkoisella sivuvirvalla; 
huokoset mustat: niskakilpi, rintajalat ja pää rus
keat; elää suolaheinällä (Rumex) ja voikukalla 
(Taraxactim). — Kote lo punanruskea. 

3. L. obsoleta, Hubn. Pisteinen olki-

yökkö. — Taul. 38. kuv. 4. — 30—35 mm. 

— Harvinainen; tavattu Lemulla (I. Aminof f ) 

ja Helsingin pitäjässä (Bj. Wasas t j e rna ) . 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

rf. Sivulämssissä pitkä ja kapea, tasasoukka 

päätöliuska, joka on yhdensuuntainen tyviosan 

kanssa ja eroitettu siitä ainoastaan hienon raon 

kautta, joten, ellei puhdisteta koko lämssää, se 

helposti näyttää aivan yksinkertaiselta. 

Toukka (Hfm. E. taul. 29, kuv. 9) läpikuul
tavan vaaleanharmaa tummalla selkäviivalla; pää, 
kaulus- ja perälevy ruskeanharmaat; elää r u o o n 
(Phragmites) korressa. — Kote lo ruskea, peräkär
jessä 2 vahvaa, erillään olevaa ja toisistaan loit
tonevaa, kärjeltään poikkipäistä ja pienihampaista 
okaa sekä 4 hienoa harjasta. 

4. L. comma, L. Tummanharmaa olki-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 43, kuv. 14.). — 

Etusiipien ulkoreunan sarekkeessa useampia tai 

harvempia mustanruskeita pituusviiruja; taki-

mainen keskisuoni ainakin kärkeen päin vai

keahko; takasiivet tummanharmaat; kaikki ripset 

punertavia. — 33—37 mm. — Hyvin yleinen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa 64 0 asti. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssien päätöliuska terävästi suikea. 

Toukka (Hfm. R. taul. 29, kuv. 13) punerta
van ruskea kolmella hienolla, mustalla selkävii
valla sekä ruskealla päällä ja mustalla kaulalevyllä; 
elää Festuca-y. m. heinä-lajeilla. - Ko te lo kellan
ruskea. 

5. L. conigera, Fabr. Valkotäpläinen 

olkiyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 43, kuv. 16.). 

— Etusiivet punertavan multakeltaiset tai ruoste-

ruskeat, ripset ruskeat; sisä- ja ulkopoikkiviiva 

yksinkertaisia, ruskeita, jälkimäinen taipunut 

lähellä etureunaa teräväksi kulmaksi; suonet 

tummia; takasiivissä tumma kaariviiva. — 33 

—35 mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä-

ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kuo

pio (63°) asti. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssien 

(kuv. 22 d) päätöliuska ehyt, puikea. 

Toukka (Hfm. R. taul. 29, kuv. 14) himmeän 
kellanruskea; selkäviiva valkoinen, mustareunai-
nen; sivuselkäviivat valkoiset, ainakin yläreuna 
niissä musta; sivuviiva leveä, kellertävä; huoko-
set mustia; mustassa niskalevyssä 3 valkoista 
viirua; pää kiiltävän musta; elää heinillä y. m. 
alemmilla kasveilla, on päivisin piiloutuneena 

heinien tai kuivien lehtien alla. — Kote lo kellan
ruskea; peräkärjessä 2 loittonevaa okaa. 

6. L. lithargyrea, Esp. Tiilipunainen 

olkiyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 43, kuv. 25.). 

— Etusiivet tiilipunaiset— ruskeanpunaiset, poik

kiviivat useimmiten epäselviä, muttajoskus muo

dostuneet paksuista, hyvin käyristä, vaan ei 

täydellisesti yhtäjaksoisista, mustista kaarista; 

ulomman poikkiviivan kaarien kärjet turvon

neita, muodostaen poikkirivin mustia pisteitä, 

jotka näkyvät silloinkin, kun itse poikkiviiva 

puuttuu; takasiivet kellanharmaat—mustanhar

maat ($) . — 36—40 mm. — Harvinainen; 

eteläisimmässä Suomessa. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Sivulämssien päätönivel lyhyt ja leveä, 

puikea. Takaruumiin alapuolella on tyvessä iso, 

musta karvatupsu. Siipien alla vahva kiilto. 

Toukka (Hfm. R. taul. 29, kuv. 18) on hyvin 
L. conigeran toukan näköinen, mutta isompi ja 
sivuselkäviivojen ylä rajoitus paksumpi ja katko
nainen; vatsa kellanharmaa, hienosti mustapistei-
nen; pää kellanruskea, mustapisteinen; elää hei
nillä. — Kote lo kellanruskea, siipitupet mustia: 
pyöristetyssä peräkärjessä 2 pitempää ja 2 lyhem-
pää harjasta. 

27. Mithymna. Guen. 

Paksusarviyököt. 

1. M. imbecilla, Fabr. Paksusarviyökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 43, kuv. 27 a, b.). — 

Etusiipien tyvi-, keski- ja reunajuovat tum

memmat kuin keskisareke; poikkiviivat heikosti 

aaltoiset ilman hampaita; munuaistäplä muodos

taa kapean, valkoisen tai kellertävän poikki-

viirun; takasiivet mustanharmaat; keskiruumis 

karvainen, ilman suomuja. — 24—25 mm. — 

Harvinainen; tavattu kaakkoisimmassa Suomessa 

sekä Kuhmoisissa. Lentelee heinäkuussa. 

cf. Etusiivet punertavan vuotakeltaiset. 

Tuntosarvissa lyhyet ja paksut kampahampaat. 

Sivulämssät suorat, tasasoukat, yksinkertaiset, 

niitten kärki tylpästi pyöristetty, tuskin laajen

tunut. 

$. Etusiivet ruosteruskeat. Tuntosarvet 

suomuiset, keskustassaan litteät. Munanasetin

torvi kartiomainen, tuskin litteä. 

Toukka (Hfm. R. taul. 29, kuv. 20) lieriömäi
nen, likaisenharmaa; käsnillä selviä, yksinäisiä 
karvoja; pitkin selkää rivi pitkänomaisia, mustia 
—ruskeita täpliä, jotka hieno, valkoinen selkä
viiva jakaa kahtia; sivuviiva mustanharmaa; elää 
matalilla kasveilla, kuten tähtimöllä (Stellaria) 
y. m. — Kote lo punanruskea, talvehtii. 
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28. Anomogyna, Staud. 

Tunturiyököt . 

Eroaa Agrotis-suYusta, ainoastaan hoi
kan, hennon takaruumiinsa kautta, jonka-
tähden Prof. Aurivillius pitääkin luonnol
lisempana, että se asetettaisiin aivan A g r o -
tis-suvun läheisyyteen, varsinkin koska 
keski- ja takasäärissä on pieniä, hyvin 
hienoja harjasokia. 

1. A. laetahilis, Zett. Pohjoinen tunturi-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 43, kuv. 31.). — 

Etusiivet leveät, harmaat; poikkiviivat mustia, 

valkeareunaisia, kaarista muodostuneita; sisempi 

poikkiviiva melkein suora, ulompi tavallisella 

tavalla kaartunut, sarassa 1 b muodostunut 2 

selvästä kaaresta; aaltoviiva vaikeahko, suon. 2 

ja 6 välillä muodostunut yhdestä ainoasta, aivan 

tasaisesta kaaresta, saroissa l b , 4, 5 ja 8—10 

sisäreunassaan mustavarjoinen; rengas-, munuais-

ja puikkotäplä valkeanharmaat, keskustassaan 

hieman tummemmat; keskijuova rengas- ja mu

nuaistäplän välissä mustahko; reunaviiva musta, 

suonien kohdalla katkottu vaikeahkoilla, neli

kulmaisilla täplillä, jotka ulottuvat vähän mat

kaa ripsien päälle; ripset kellanharmaat, äsken 

mainittujen valkoisten ulkopuolella pieniä, tum

mia täpliä. Takasiivet valkeanharmaat, harvaan 

harmaakehnäiset; keskitäplä musta, kulman muo

toinen; reunaviiva suonien kohdalla katkonainen. 

— Hyvin harvinainen; tavattu ainoastaan Ven. 

Lapissa, Ekosstroffissa (J. Sahlberg) , Olenit-

sassa (Edgren , Levander ) , Tetrinassa ja 

Kaschkarantsassa (Edgren). Lentelee heinä

kuussa. 

cf. 32—37 mm.; tuntosarvet hienoripsiset; 

sivulämssät tasasoukat, kärjeltään kaksihalkoiset, 

yläliuska hieman pitempi, yläreunassa lähellä 

kärkeä matala lovi, jossa näkyy sisälaidan leveä 

liuska (kuv. 22 e). 

£. Siivet pienet, kelpaamattomat lentoon; 

siipikärkien väliä ei enemmän kuin 26 - 30 mm. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

29. Caradrina, Ochs. 

Leht iyököt . 

Jokseenkin pieniä yökköjä , tuskin 30 
mm. isompia. Etusiivet jokseenkin kapeat, 
ulkoreuna tasainen, mutta ei vahvasti kaar
tunut ; ilman puikkotäplää, keskiviiva useim
miten selvä. HuuHrihmojen ulkosivu mus
tahko. — Toukat talvehtivat. — Kote lo 
punanruskea. 

A. Rengastäplä pieni, pistemäinen. Munuaistäp

län ympäristössä melkein aina valkeita pisteitä. 

n. 'takasiivet lumivalkoiset ; koiraksen sivuläms-
sien yläreuna tasainen tai varustettu ainoas
taan tylpällä kyhmyllä . 

a. Takasiivet ulkoreivnan luona hieman kellan-

ruskeakehnäiset. Etusiivet kellertävän har

maat ; u lomman keskisarekkeen läpi ulomman 

poikkiviivan ja ruostekeltaisten nuolitäplien 

keskivälillä tumma varjoviiva. Koiraksen 

sivulämssät kokonaan sarveisaineiset. 

1. G. quadripunctata. 

b. Takasiivet ei ulospäin tummakehnäiset, 

mutta reunaviiva musta, katkonainen. Etu

siivet puhtaasti tuhkaharmaat, ilman selvää 

varjoviivaa ulommassa keskisarekkeessa. Ko i 

raksen sivulämssät (kuv. 22 g) pitkin keskus

taansa kaivomaiset . 2. G. Menetricsii. 

|3. Takasiivet harmaat—vaaleanruskeat; etusiivet 

tumman tuhkaharmaat—mustanharmaat. 

a. Etusiivet tummemman tai vaaleamman tuh

kaharmaat, kirjaukset jokseenkin selviä. K o i 

raksen sivulämssät kokonaan sarveisaineiset, 

yläreunassa selvä, terävä oka. 

3. C. grisea. 

b. Etusiivet mustanharmaat, melkein yksiväri

set, kirjaukset hyvin epäselviä tai hävinneet 

kokonaan 7. C. Lepigone. 

B. Bengastäplä tavallista kokoa. Aaltoviivan sisä

reuna tumma varjoinen, mutta ilman ruoste-

värisiä täpliä. Munuaistäplä ilman valkoisia 

pisteitä. 

a. Bengas- ja munuaistäplä ilman vaaleata ren

gasta, jälkimäinen taaksepäin leveämpi ja 

tummempi. Koiraksen sivulämssät kärjessään 

leveät, kolmihampaiset 4. C. morpheus. 

|3. Rengas- ja munuaistäplä useimmiten selviä, 

hieno-, vaalearenkaisia; munuaistäplä tasa

paksu. Koiraksen sivulämssät kapenevat vä

hitellen yksinkertaista, mutta terävää kär

keään kohti. 

a. Etusiivet kellertävät 5. G. alsines. 

b. Etusiivet harmahtavan suklaaruskeat. 

6. G. taraxaci. 

1. C. quadripunctata, Fabr. (cubicularis, 

Borkh.). Yleinen lehtiyökkö. — Taul. 33, kuv. 

6. — Etusiivet kellertävän harmaat, hieman 

mustakehnäiset; poikkiviivat ja keskiviiva mus

tahkoja, hampaisia tai aaltoisia, ainoastaan etu

reunassa täysin selviä; aaltoviiva hieno, keller

tävä. — 29—31 mm. — Yleinen, melkein yli 

koko alueen. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hyvin hienoripsiset. Sivu

lämssät kapeat ylänurkassa käyrä oka. 

Toukka (Hfm. R. taul. 29, kuv. 25) punerta
van harmaa, selkäviiva vaalea, katkonainen, kyljet 
tummempia; pää ja kapea kaulakilpi mustia; elää 
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viljatähkillä. — Kote lo ruskea, peräkärjessä 3 
okaa, viimeisen nivelen kyljillä kyhmy. 

2. C. Menetriesii, Kretschmar. Mene-

triesin lehtiyökkö. — Selvä laji, joka kirjauk

siltaan on melkein aivan yhtäpitävä C. quadri-

pimctatan kanssa, mutta pienemmän kokonsa, 

puhtaasti harmaitten etusiipiensä ja lumivalkois

ten, ulkoreunassaan ei tummakehnäisten taka-

siipiensä sekä koiraksen sivulämssien kautta 

helposti eroitettu muista lajeista. *) — 24—26 

mm. — Harvinainen; Etelä-Suomesta Ven. Lap

piin. Lentelee heinäkuussa. 

cf- Tuntosarvissa pitemmät ripset, kuin 

edellisellä lajilla. Sivulämssät, katso kuv. 22 g. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

3. C. grisea, Eversm. (petrcea, Tngstr.). 
Harmaa lehtiyökkö. — Etusiivet tumman tuhka-

harmaat epäselvillä kirjauksilla, jotka ovat mel

kein samallaiset kuin edellisellä lajilla; taka

siivet harmaat, hieman vaaleammat koiraksella, 

keskitäplä selvä. — 2 5 - 2 8 mm. — Harvinai

nen; tavattu Petroskoissa, Uskelassa ja Mikke

lissä. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

kärkeen päin kapenevat, ylänurkassa suoraan 

ulospäin suippo oka, alanurkassa lyhyt oka. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

4. C. morpheus, Hufn. Ruskeankeltainen 

lehtiyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 43, kuv. 33.). 

— Etusiivet ruskeahkon keltaiset, kirjaukset 

selvempiä kuin edellisillä lajeilla; aaltoviivan 

sisäreunassa leveä, tummanharmaa poikkijuova; 

rengas- ja munuaistäplän ympäristö enemmän 

tai vähemmän ruosteruskea. - 28—30 mm. 

— Yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa noin 66 0 

asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

hieman leveämmät poikkipäistä kärkeään päin, 

jossa on alaspäinen hammas alanurkassa ja yksi 

yläreunassa vähän sisäpuolella kärkeä. Taka

siivet kellertävän valkoiset. 

$. Takasiivet harmahtavat. 
Toukka (Hfm. R. taul. 29, kuv. 24) punan

ruskea—harmaanruskea, päältä kellertävämpi, sel
käviiva vaikeahko; sivuselkäviivat mustia, niistä 
lähtee nivelissä 4—11 mustia vinoviiruja taakse
päin selkäviivaa kohti; kylkiviiva kellertävä; 
huokoset mustia; pää kiiltävän punanruskea; elää 
nokkosilla y. m. — K o t e l o ruskea. 

5. C. alsines, Brahm. Kellertävä lehti

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 44, kuv. 12). — 

*) Vertaa Schöyen, n:o 13, siv. 216 ja Lampa, 
n:o 5, siv. 69. 

Etusiivet ruskeahkon vaaleankeltaiset, kirjaukset 

samat kuin edellisellä lajilla, mutta ilman ruos-

teruskeata rengas- ja munuaistäplän ympäris

töä. Takasiivet yksivärisesti vaalean ruskeanhar

maat. — 27—30 mm. — Harvinainen; eteläi

simmässä Suomessa. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet sangen vahvasti ripsiset. 

Sivulämssät, katso kuv. 22 f. 

Toukka (Hfm. R. taul. 30, kuv. 4) likaisen 
keltainen, harmaasti aaltokirjainen; selkäviiva 
vaalea, tummareunainen; sivuselkäviivat vaikeah
kot ; käsnät pieniä, mustia, vaaleakehyksisiä ja 
varustettuja pitkällä, vääntyneellä harjaksella; 
huokoset mustia; pää helakan ruskea; elää Pri
mulalla, suolaheinällä y. m. — Kote lo ruskea, 
peräkärjessä 2 yksinkertaista okaa. 

6. C. taraxaci, Hubn. (blanda, Tr.). 
Voikukka-yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 44, kuv. 

15.). — Eroaa edellisestä lajista ainoastaan etu

siipien tumman värin, sen kautta epäselvemmän 

kirjauksen, sekä tyveltään vaaleampien, vaikeah

kojen takasiipien kautta. — 27— 30 mm. — 

Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suo

messa 62 0 asti. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet ja sivulämssät kuin edelli

sellä lajilla. 

Toukka (Hfm. R. taul. 30, k w . 7) vaikeahko 
—harmaa, kylkiviiva vaalea, käsnät mustahkoja, 
varustettuja yhdellä harjaksella; huokoset tum-
manrusket; elää suolaheinällä. 

7. C. Lepigone, Möschl. Tummanharmaa 

lehtiyökkö. — Pää, tuntosarvet, huulirihmat ja 

etusiivet tumman harmaanruskeat, metallikiiltoi-

set; rengas- ja munuaistäplä usein näkyvissä 

ainoastaan pieninä, mustina pisteinä, useasti 

puuttuvat ne kokonaan. Takasiivet vaikeahkot 

suonet ruskeahkot. —- 28 — 30 mm. — Hyvin 

harvinainen; tavattu Kemissä ( H e l l s t r ö m j . ) 

27 p:nä kesäkuuta 1880. Sitä ennen tavattu 

ainoastaan Sareptassa ja Armeniassa. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

30. Hydrilla, Boisd. 
Suonii t ty-yököt. 

1. H. palustris, Hubn. Pohjoinen suo-

niitty-yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 44, kuv. 19 a, b.). 

— Etusiivet yksiväriset, poikkiviivat yksinker-

set, mustanruskeat, ulompi hampainen; puikko

täplä puuttuu. Takasiivet harmaat, reunaviiva 

hieno, tumma. — Harvinainen, mutta levinnyt 

yli koko alueen, ainakin 68 0 asti. Koiras len

telee kesäkuussa suoperäisillä niityillä, naaras 

istuu enimmäkseen hiljaa, joten sitä on hyvin 

vaikea tavata. 
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Kuv. 22. Vasen sivulämssä koiraksella lajeissa: 

a. Chloantha polyodon, L. 

b. Euplexia lucipara. L. 

0. Helotropha leucostigma, Hiibn. 

d. Leucania conigera, Fabr. 

e. Anomogyna laitabilis, Zett. 

f. Caradrina alsines, Brahm. 

g. „ Menelriesii, Kretschmar. 

h. Tieniocampa populi, Ström. 

1. „ opima, Hiibn. 

k. „ incerta, Hufn. 

cf. 28—30 mm.; etusiivet leveät, yksiväri

sen harmaat, hyvin heikosti punertavalle vivah

tavat ; keskiruumiissa ja raajoissa hieno, pehmeä 

karvapeite; huulirihmat sangen vahvasti ripsiset; 

sivulämssät yksinkertaiset, tasasoukat, alareuna 

kärkeenpäin kaareva, latva pyöristetty. 

9- 24—25 mm.; etusiivet kapeat, melkein 

tasasoukat, tumman harmaat, ikäänkuin musta

kehnäiset, heikosti punertavalle vivahtavat; kes

kiruumis peitetty kapeilla, karvamaisilla suo

muilla; raajat suomuiset, melkein ilman karvoja; 

tuntosarvet suomuiset, keskustassaan heikosti 

turvonneet; munanasetintorvi pehmeä, lieriö

mäinen. 

Toukka (Hfm. R. taul. 30, kuv. 10) maaväri-
nen, selkäviiva valkoinen, katkonainen; selässä 
mustia kulmakoukkuja; pää ja huokoset valkoi
sia; on päivisin piilossa rehukasvinsa alla; talveh
tii maakolossa. — Kote lo lyhyt, punanruskea. 

31. Petilampa, Auriv. 

(Lampetia, Boie.) 

Mätäsniitty-yököt. 

Tämä suku eroaa edellisestä siinä, että 
kaulus ja siipikannet ovat peitetyt sangen 
leveillä suomuilla. 

1. P. minima, Hatv, (arcuosa, Raiv., 

airce, Frr.). Pieni mätäsniitty-yökkö. — (Hfm. 
Sch. taul. 44, kuv. 21.). — Harvinainen; ete

läisimmässä Suomessa. Lentelee kesä—heinä

kuussa kosteilla niityillä. 

cf. 23—26 mm.; etusiivet vaalean multa

keltaiset, heikosti punertavaan vivahtavat; poikki

viivat hyvin hienot, yksinkertaiset, mustahkot, 

joskus epäselvät tai ainoastaan edustetut mus

tien pisteitten kautta suonilla; ulompi vahvasti 

vääntynyt, ulkopuolella sitä on rivi mustia pis

teitä; keskivarjo joskus selvä, ruskeahko; aalto

viiva epäselvä; ripsissä epäsäännöllisiä, tummia 

täpliä; takasiivet mustahkot, tyveen päin vaa

leammat. Tuntosarvet hienoripsiset. Sivulämssät 

pitkät, kapeat, yksinkertaiset, vähitellen leveäm

mät tylpästi pyöristettyä kärkeä kohti. 

$. 17—20 mm.; etusiivet harmahtavan kel

taiset, poikkiviivat selvempiä, leveästi valkea-

reunaisia; aaltoviiva vaikeahko; keskijuovassa 

leveä, harmaa keskivarjo; takasiivet harmaat. 

Toukka (Hfm. R. taul. 30, kuv. 9) jokseenkin 
tasapaksu, kellanvalkea tai heikosti punertava, 
yli selän on kussakin nivelessä 3 vaaleanruskeata 
poikkiviirua; selkäviiva vaalea; sivuselkäviivat 
epäselviä; huokoset mustia; pää, kaula- ja perä
levy t kiiltäviä, vaaleanruskeita; elää Aira ccespi-
tosan tyviosassa. — Kote lo hoikka, ruskeankel
tainen. 

32. Rusina, Steph. 

Varjoyököt . 

1. R. umhratica, Qoeze, (tenebrosa, 
Hiibn.). Tummanruskea varjoyökkö. — (Hfm. 

Sch. taul. 44, kuv. 23.). — Etusiivet tumman

ruskeat, hieman vaaleammat takareunaan päin 

tai tummanharmaat ( $ ) epäselvällä kirjauksella, 

mutta etureunassa aina 3—6 pientä, kellan-

valkoista, jyrkästi esiinpistävää täplää, joista 2 

isointa ovat poikkiviivojen lähtökohdissa; poikki

viivat hampaiset, useimmiten epäselvät; munuais

täplän ympäristössä muutamia vaaleita täpliä; 

rengastäplä hyvin epäselvä; puikkotäplä puuttuu. 

— 28—33 mm. — Yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kuopio (63 °). 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet vahvasti kampamaiset. Sivu-

lämssien pitemmälle venyneessä ylänurkassa 2 

lyhyttä haaraketta, alanurkassa lyhyt oka; pit

kin keskustaansa kaivomaiset. 
Toukka (Hfm. R. taul. 30, kuv. 11) tumman 

punaisenruskea; selkä- ja sivuselkäviivat kellertä
viä; kylkiviiva epäselvästi rajoittunut, harmaa*, 
huokoset mustia; pää tummanruskea; elää man
sikalla y. m. matalammilla kasveilla, talvehtii. — 
Kote lo paksu, punanruskea. 
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33. Amphipyra, O. 

Pensasyököt. 

Y ö k k ö k u v i o epätäydellinen, puikkotäplä 
puuttuu aina. Siivet lepotilassa melkein 
vaakasuorasti. — Koiraksen tuntosarvet 
hienoripsiset, hampaattomat. — Talvehtivat 
munina. 

1. A. tragopogonis, Clerck. Kolmipistei-

nen pensasyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 44, kuv. 

25.). — Etusiivet yksivärisen mustanruskeat, 

silkkikiiltoiset, 2 mustaa pistettä munuais- ja 1 

rengastäplän paikalla. Takasiivet harmaat, siipi

ty veen päin vaaleammat. — 30 — 35 mm. — 

Yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohj. löytö

paikka Rovaniemi. Lentelee elo—syyskuussa. 

cf. Sivulämssät pitkät ja kapeat, hieman 

laajentuneet jyrkästi pyöristettyyn kärkeen päin. 
Toukka (Hfm. R. taul. 30, kuv. 12) vihreä, 

selkäviiviiva valkoinen, sivuselkäviivat hienot, 
valkoiset: kylkiviiva leveämpi; huokoset mustia; 
käsnät pieniä, vihreitä; vihreässä päässä keltainen 
kaulus; elää horsmalla, ketomarunalla (Artemisia 
campestris) y. m. — Kote lo punanruskea, perä
kärjessä 2 ulospäistä okaa. 

A. pyramidea, L. (taul. 30, kuv. 11) ei 

tavattu meillä, menee Ruotsissa Uplandiin asti. 

34. Taeniocampa, Ouen. 

Raitayököt. 

Pää ja keskiruumis peitetet pehmeillä, 
yksinkertaisilla karvoilla; kaulus ja siipi
kannet epäselvästi rajoittuneet. Etusiivet 
kohtalaisen leveät, ulkoreuna heikosti tai
punut, ei mutkikas. Puikkotäplä epätäy
dellinen tai puuttuu. — Toukat elävät ta
vallisesti matalammilla pensailla, niitten 
ruumis lieriömäinen. — Kotelot talvehtivat. 
— Perhoset lentelevät aikaisin keväällä 
huhti- ja toukokuussa, jol loin niitä vo i 

suurin joukoin ravistamalla raita-
pensaita. 

A. Koiraksen tuntosarvissa pitkät kampahampaat, 

naaraksen selviä, melkein kaljuja sahaham-

paita. 

a. Eteenpäin avonaisessa rengastäplässä selviä, 

rengastäplän takana yhtyviä, mustanruskeita 

—ruskeankeltaisia rajatäpliä . 1. T. gothica. 

8. Rengastäplä suljettu, epäselvä ilman rajatäp

liä; aaltoviivassa, usein ainakin sar. 3—5, 

mustia tai ruskeita nuolitäpliä 2. T. populi. 

B. Koiraksen tuntosarvissa tupsuisia pyramiidi-

hampaita, naaraksen yksinkertaiset tai epäsel

västi nyhälaitaiset, kunkin nivelen molemmin 

puolin harjas. Tuskin 33 mm. pienempiä la

jeja. 

a. Aaltoviiva tasainen, melkein suora, eikä suon. 

7 katkonainen, sisäpuolelta rajoittunut tasa-

leveällä, tummemmalla viivalla; takasiivet 

tummanharmaat 3. T. opima. 

8. Aaltoviiva epätasainen, suon. 7 kohdalla sel

västi mutkainen; sisäpuolelta l-ajoittunut isom

mille tai pienemmillä, tummilla täplillä tai 

siellä ja täällä turvonneella, tummalla viivalla, 

4. T. incerta. 

1. T. gothica, L. Göötiläinen raitayökkö. 

— Taul. 33, kuv. 9. — Etusiivet ruskeanhar

maat, sinipunaiselle vivahtavat, osittain varsin

kin keskijuovassa ja ulommassa keskisarekkeessa 

ruskeankeltaisella metallikiillolla; epäselvän puik-

kotäplän ja ulomman poikkiviivan välissä leveä, 

mustanruskea viiru; rengastäplän rajatäplät pää

muodolla mustanruskeat. — 33—37 mm. — 

Jokseenkin yleinen; levinnyt yli koko alueemme 

ainakin 66 0 asti. 

cf. Sivulämssät paksut, leveät, kuperat, vä

hitellen kapeammat heikosti lanttopäistä kär

keään kohti, alareunassa keskustan sisäpuolella 

kapea ja syvä lovi; loven sisänurkka venynyt 

sisään taipuneeksi, melkein vaakasuoraksi ham

paaksi. 

Var. gothicina, Herr. ScJi. Rengastäplän 

rajatäplät sekä viiru puikkotäplän kärjessä rus

keankeltaiset—kultakeltaiset ja sentähden tuskin 

näkyviä samanvärisestä pohjaväristä. — Pää

muodon joukossa. 
Toukka (kuv. 9 a) vihreä; selkä- ja sivuselkä

viivat hienoja, valkoisia, yläreuna tumma; huoko
set valkoisia, ruskeakehyksisiä; pää vihreä: elää 
useilla puilla sekä GALIUMIMA, y . m. — Kote lo 
punanruskea, peräkärjessä 2 kauaksi eroitettua, 
kaljua okaa. 

2. T. populi, Ström, (populeti, Tr.). 

Haapa-raitayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 45, kuv. 

5.). — Etusiivet tummanharmaat, sinipunaiselle 

vivahtavat, poikkiviivat epäselviä; munuaistäplä 

iso ja tumma, vaalearenkainen; rengastäplä 

tumma tai epäselvä; takasiivet tummanharmaat, 

vahvasti kellertäväkiiltoiset. — 32—38 mm. — 

Harvinainen; tavattu Helsingissä (Coll. Ny

lander). 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 22 h. 
Toukka keltainen; suun ja pään sivut mus-

tia; huokoset mustia; elääyhteensidottujen haapa-
lehtien välissä. — Kote lo punanruskea, peräkär
jessä 2 kärjeltään ulostaipunutta okaa. 

3. T. opima, Hubn. Ruskeajuovainen 

raitayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 45, kuv. 9.). 

— Etusiivet harmaat, vaaleimmat siipityvessä, 

keskijuova kokonaan punanruskea tai varustettu 

leveällä kahviruskealla keskivarjolla; poikkivii

vat yksinkertaisia, ruskeita, ulompi tavallisesti 
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selvästi hampainen; aaltoviiva kellanruskea, usein 

epäselvä lähinnä etureunaa. — 36—37 min. — 

Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suo

messa, pohjoisin löytöpaikka Kuopio (63 °). 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 22 i. 

Toukka päältä punanruskea, lähinnä kylki-
viivaa melkein mustanruskea, alta vihreä; selkä-
ja sivuselkäviivat hienoja, kellertäviä; kylkiviiva 
kellertävä tai vihreä; pää ruskea; elää salavalla 
y. m. — K o t e l o punanruskea. 

4. T. incerta, Hufn. (instabilis, Fr., 

Hiibn.). Vaihteleva raitayökkö. — (Hfm. Sch. 

taul. 45, kuv. 8 a, h). — Etusiivet harmaat, 

tavallisesti heikosti sinipunaisella peitetyt, keski

varjo enemmän tai vähemmän täydellinen, rus

kea; poikkiviivat useimmiten tuskin selviä; 

ulompi enimmäkseen hampainen ja asettunut 

kappaleen matkaa munuaistäplän ulkopuolelle; 

munuaistäplän takaosa mustahko; takasiivet har

maat, usein tummemmat ulkoreunaan päin. — 

35—40 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa. 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 22 k. 

Var. fuscata, Haiv. Etusiivet melkein ko

konaan punanruskeat. — Päämuodon joukossa. 
Toukka (Hfm. R, taul. 30, kuv. 24) vihreä, 

valkealla aaltokirjainen; selkä- ja sivuselkäviivat 
kellanvalkoiset; kylkiviiva keltainen, yläreuna 
tumma; huokoset valkoisia, mustarenkaisia; pää 
sinertävän vihreä; elää koivulla, tammella, rai
dalla y. m. — K o t e l o punanruskea, peräkärjessä 
2 tyveltään kaukana toisistaan olevaa okaa. 

T. stahilis, Vieiv. (taul. 33, kuv. 10) ei 

tavattu meillä. 

35. Panolis, Hiibn. 

Mänty-yököt . 

Etusiipien ulkoreuna ja ripset melkein 
ehytlaitaiset. 

1. P. griseovariegata, Goeze. (piniperda, 

Panz.; fiammea, Hiibn.). Mänty-yökkö. — 

Taul. 33, kuv. 8. — Etusiivet vaalean harmaan-

keltaiset—tiilipunaiset, ulommassa keskisarek

keessa aina tiilipunaisia täpliä; poikkiviivat 

punanruskeat, yksinkertaiset, vaaleareunaiset, 

ulompi muodostunut syvistä kaarista, hyvin vi

nosti kulkeva: puikkotäplä puuttuu; rengas- ja 

munuaistäplä lumivalkoiset, joskus taaksepäin 

yhtyneet vaalean viirun kautta, jälkimäinen vi

nosti venynyt siipikärkeen päin; takasiivet mus

tahkot. — 32—34 mm. — Jokseenkin yleinen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa, ainakin 63 0 asti. 

Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Tuntosarvet pyramiidihampaiset. Sivu-
Suomen perhoset. 

lämssät yksinkertaiset, hampaattomat, vähitellen 

kapenevat heikosti sisäänpäin taipuneesen kär

keen. 

Toukka (kuv. 8 a) vihreä; selkä-ja sivuselkä
viivat leveitä, valkeita; sivuviiva leveä, valkoi
nen, alareuna punanruskea; elää männyllä. Jos
kus saa se suurtakin vahinkoa aikaan mäntymet
sissä (vert. De Geer, nro 5, Holmgren, n:o 1 ja 
Pitykull, n:o 2). — Kote lo punanruskea, lyhyessä 
peräkärjessä 2 suoraa, kaukana toisistaan seisovaa 
okaa ja joitakuita hienoja harjaksia. 

Mesogona aeetoselki', Fabr. (taul. 33, kuv. 

12) jokseenkin yleinen Saksassa, ei tavattu 

meillä. 

3(>. Calymnia, Hiibn. 

Pe toyökö t . 

Etusiivet lyhyet, leveät, kärki suora
kulmainen, ulkoreuna kaareva; ilman puik-
kotäplää. — Munat talvehtivat. — Toukat 
ovat vihreät, elävät yhteenkudottujen leh
tien välissä, syövät mielellään toisia touk
kia. — Perhoset lentelevät heinä - elokuus
sa; siivet lepotilassa kattomaisesti. 

1. C. trapezina, L. Multakeltainen peto-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 45, kuv. 25.). — 

Etusiivet vaalean multakeltaiset; keskivarjo him

meä, epäselvä;, ulkoreunassa mustia pisteitä; 

sisempi poikkiviiva etureunaan asti suora ja 

selvä; ulompi poikkiviiva suon. 7 kohdalla kaa

reva, ei vaaleampi eikä leveämpi etureunassa; 

munuaistäplän takanurkassa musta piste; ripset 

ulospäin tummemman ruskeat. Takasiivet vaa

leankeltaiset—harmaat. — 27—32 mm. — Jok

seenkin harvinaisena Lounais-Suomessa. 

cf. Tuntosarvet vahvasti, mutta harvaan 

ripsiset. Sivulämssät isoja, samanmuotoisia kuin 

kuv. 19 a, mutta sisäpuolen oka iso, vahva, käyrä 

ja näkyvä yläreunan yli. 
Toukka (Hfm. Ii. taul. 31, kuv. 9) vihreä, 

selkäviiva valkoinen, käsnät pieniä, mustia, val-
keareunaisia; sivuselkäviivat hienoja, valkoisia; 
kylkiviiva leveä, kellertävä, yläreuna tumma; 
huokoset mustia; pää kellertävä; elää kaikellai-
silla lehtipuilla. — K o t e l o vaaleanruskea, heikosti 
smihärmäinen; lepää sammalien tai lehtien välissä. 

C. affinis, L. (taul. 33, kuv. 13) ei tavattu 

meillä. 

37. Cosmia, Ochs. 

Kulmayököt . 

H y v i n edellisen suvun näköinen, mutta 
etusiivet kapeammat ja niitten sisempi 
poikkivi iva muodostaa sarassa 1 b melkein 
suoran kulman. 

1. C. paleacea, Esp. (fulvago, Hb.). 

20 
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Multakeltainen kulmayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

45, kuv. 26.). — Etusiivet olkikeltaiset—multa-

keltaiset, enemmän tai vähemmän ruskeakehnäi-

set; poikkiviivat yksinkertaiset, ruskeat, ilman 

vaaleata rajoitusta; keskivarjo kapea, ruskea, 

muodostaa munuaistäplän takanurkassa melkein 

suoran kulman; aaltoviiva epäselvä; rengas- ja 

munuaistäplä pohjaväriä, niitten ympäristö hieno, 

ruskea; munuaistäplän takanurkassa mustahko 

täplä; ulkoreunassa tummia pisteitä. Takasiivet 

valkeankeltaiset. — 37—44 mm. — Harvinai

nen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytö

paikka Kuopio (63 °). Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvissa nippuihin asettuneita rip

siä. Sivulämssät yksinkertaisia, kapeita, tasa-

soukkia, kärki pyöristetty; tyvessä näkyy mo

lemmin puolin sivulämssien y l i vahva oka. 

£. Tuntosarvissa harvaan asettuneita har

jaksia. 

Toukka vaaleanvihreä—kellanvihreä; selkä-
ja sivuselkäviivat vaikeahkoja; kylkiviiva tumma, 
valkeareunainen; käsnäpisteet vaaleita, tumma-
renkaisia; pää keltainen; elää koivulla yhteen-
sidottujen lehtien välissä. — Kote lo vaaleanrus
kea, sinihärmäinen. 

38. Dyschorista, LED. 

Elokuuyököt . 

Tänne kuuluvat perhoset muistuttavat 
sekä ulkomuodoltaan että kirjauksiltaan 
hyvin Hadena-sukua, josta ne eroavat etu
siipien melkein aivan ehyitten ulkoreunan ja 
ripsien sekä yksinomaan karvoilla peitetyn 
keskiruumiinsa kautta. — Koiraksen tunto
sarvet hienosti ripsiset. — Naaraksen mu
nanasetintorvi litteä, tavallisesti hieman 
ulkoneva. 

1. I). suspecta, Hubn. (congener, Fr.). 

Punalieskainen elokuuyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

45, kuv. 29.). — Etusiivet tummanharmaat pu

nertavalla sekoituksella; poikkiviivat hienoja, 

kaksinkertaisia, leveästi täyttyneitä vaaleanhar

maalla, useimmiten tuskin selviä; puikkotäplä 

puu t tuu ; rengastäplä p y ö r i s t e t t y , epäselvä 

tai puuttuu; munuaistäplä hieman selvempi, vaa-

learenkainen, sen takanurkka tumma; aaltoviiva 

tuskin selvä, sen sisäreunassa hyvin pieniä, mus

tia täpliä tai ilman niitä; takasiivet tumman

harmaat. — 27 —32 mm. — Jokseenkin ylei

nen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytö

paikka Kemi (66 °) . Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät, katso 23 a. 

2- Munanasetintorvi vahvasti litistynyt, lat

vassaan kalju. 

Var. iners, Tr. Etusiivet vaaleammat, niit

ten kirjaukset selvemmän punanruskeat. — Har

vinaisena päämuodon joukossa Etelä-Suomessa. 

Toukka on Hofmanin mukaan punanruskea 
jyrkällä keltaisella selkäviivalla ja kahdella mel
kein hävinneellä kylkiviivalla; mustien huokosten 
sekä ylä- että alapuolella on valkoisia, musta
silmäisiä käsniä; pää ruskea; mustahkossa niska-
kilvessä vaikeahko keskiviiva; on melkein kaikki
ruokainen. 

2. 1). fissipuncta, Haiu. (ypsilon, Bkh.; 

corticea, Esp.). Puikkotäpläinen elokuuyökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 45, kuv. 30.). — Etusiivet 

tumman, useimmiten yksivärisesti ruskeanhar

maat; poikkiviivat varsinkin ulompi, hyvin epä

selviä, tavallisesti ainoastaan vaaleamman täyt

teen kautta edustettuja tai kokonaan hävinneitä; 

keskijuova ja ulompi keskisareke sentähden seu

raavat toisiaan ilman rajaa; kaikki täplät sel

viä, varustettuja paksulla, mustalla ympäristöllä 

ja vaalealla sisärenkaalla; rengastäplä iso, vi

noon asettunut, usein takana sattunut yhteen 

munuaistäplän kanssa; puikkotäplän kärjessä 

tavallisesti 2 mustaa viirua; aaltoviiva hieno, 

kellertävä, sen sisäreuna tumma tai varustettu 

terävillä, mutta lyhyillä nuolitäplillä; sarassa 1 b 

tavallisesti lyhyt, musta viiru siipityvestä. Taka

siivet tummanharmaat. — 31—38 mm. — Har

vinainen ; tavattu Getassa Ahvenanmaalla, Hel

singissä, Helsingin pitäjässä ja Mikkelissä. Len

telee heinä — elokuussa. 

CF. Sivulämssät, katso kuv. 23 b. 

9- Munanasetintorvi tuskin litteä, sen latva 

vahvasti karvainen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 31, kuv. 12) harmaanrus

kea, keltaisella aaltokirjainen, pistekäsnät vaikeah
kot ; selkäviiva valkea, mustareunainen, kussakin 
nivelessä hieman laajentunut; sivuselkäviivat 
hienot, valkoiset; kylkiviiva punanharmaa, musta
reunainen; huokoset valkoisia, mustakehyksisiä; 
pää vaaleanruskea; elää haavalla ja pajuilla. — 
Kote lo vaaleanruskea, peräkärjessä 2 pitempää ja 
4—6 lyhempää okaa. 

39. Plastenis, Boisd. 

Kääriäisyököt. 

Jokseenkin pieniä perhosia, joitten sii
vet ovat lyhyet ja leveät. Etusiipien mu
nuais- ja rengastäplä tummemmat pohja
väriä ja ympäröidyt hienolla ja vaalealla 
renkaalla. — Koiraksen tuntosarvissa hy
vin hienoja ripsiä. — Naaraksen munan
asetintorvi lieriömäinen. — Toukat ovat 
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litteähköjä, elävät yhteensidottujen lehtien 
välissä. — Munat talvehtivat. 

1. P. retusa, L. Pykeinen kääriäisyökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 45, kuv. 31.). — Ruskean

harmailla etusiivillä sinipunainen vivahdus; poik

kiviivat vaaleat, molemmat ulkoreunassaan tum-

mavarjoiset, melkein y h d e n s u u n t a i s e t , etu

reunassa asettuneet kauvemmaksi ulos kuin taka

reunassa ; puikkotäplä puuttuu; ulkoreuna on sii-

pikärjen ja suonen 3 välissä selvästi kovertunut. 

— 24—29 mm. — Harvinainen; tavattu Hel

singissä (Nordman) ja Karjalohjalla (U. Sahl

berg). Lentelee heinä - elokuussa. 

cf. Sivulämssät yksinkertaiset, suipot ku

ten veneen keula. 
Toukka (Hfm. R. taul. 31, kuv. 12) vihreä, 

kaikki pituusviivat valkeita; pää ja rintajalat vih
reitä; elää pajupensailla. — K o t e l o punanruskea, 
peräkärjessä 2 ulospäistä okaa. 

2. P. suhtusa, Fabr. Poikkireunainen kää

riäisyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 46, kuv. 1.). 

— Etusiivet ruskeanharmaat; poikkiviivat vaa

leita, sisempi ulospäin, ulompi sisäänpäin tum-

mareunainen, lähenevät toisiaan takareunassa; 

puikkotäplä tavallisesti selvä, leveästi pyöris

tetty; ulkoreuna siipikärjen ja suon. 3 välissä 

melkein aivan suora. — 28 — 32 mm. — Har

vinainen; tavattu Naantalissa (Sorthan) ja 

Jyväskylässä (J. Sucksdo r f f ) . Lentelee heinä 

— elokuussa. 

cf. Sivulämssien päätöliuska kapea ja ehyt, 

melkein vaakasuora. 
Toukka (Hfm. R. taul. 31, kuv. 13) edellisen 

näköinen, mutta pää, jossa on vaikeahko hanka-
viiva, ja rintajalat kiiltävän mustia; elää haavalla, 
— K o t e l o punanruskea, peräkärjessä 2 kaarevaa 
okaa ja useampia hakaharjaksia. 

40. Cleoceris, Boisd. 

Salavayököt. 

1. C. viminalis, Fabr. (saliceti, Bkh.; 

scripta, Hiibn.). Tavallinen salavayökkö. — 

(Hfm. Sch. taul. 46, kuv. 5.). — Harmailla— 

valkeanharmailla etusiivillä heikko, sinipunainen 

vivahdus ja tummemman ruskeahko keskijuova; 

reunajuova vaalein, puhtaasti harmaanvalkoinen; 

poikkiviivat selviä, kaksinkertaisia, täyttyneitä 

harmaanvalkoisella; täplät vaikeahkoja, musta-

reunaisia, rengas- ja munuaistäplän musta rajoi

tus tavallisesti turvonnut täplien vierekkäisillä 

sivuilla; puikkotäplä kapea, sen kärjestä musta 

viiru; siipityvessä on sar. 1 b musta viiru, sen 

edessä pohjaväri vaikeahko; ulkoreunassa hieno, 

; melkein yhtäjaksoinen reunaviiva; kauluksessa 

musta poikkikaari; kaikki siivet alta enemmän 

tai vähemmän punertavia. — 27—30 mm. — 

Harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoi

sin löytöpaikka Etelä-Pohjanmaa. Lentelee elo

kuussa. 

cf. Tuntosarvet kampamaiset. Sivulämssät 

pitkäveteiset, tuskin kapeammat tylpästi pyöris

tettyyn kärkeen päin; sisäsivun hammas kär

jeltään litistynyt, näkyvä yläreunan yli. Parit

tomassa selkäoassa lyhyt, leveä, levymäisesti 

laajentunut, ehyt kärki. 

Tuntosarvet tuskin huomattavasti nyhä

laitaiset. Munanasetintorvi litistynyt, kärjes

sään syvästi kaksihalkoinen ja karvainen. 

Toukka harmahtavan vihreä, selkäviiva leveä» 
valkoinen; sivuselkä-ja kylkiviivat paljon kapeam
pia, valkoisia; käsnäpisteet valkoisia; pää vai
keahko, suu ja takareuna mustahkoja; elää paju
jen, varsinkin Salix eaprean ja cinerean yhteen
sidottujen lehtien välissä. 

41. Orthosia, Ochs. 

Mäkiyököt . 

Etusiivet tavallista muotoa, jokseenkin 
suipot. Puikkotäplä puuttuu tai on kor
keintaan epäselvä, Huulirihmat tuuhea
karvaiset, päätönivel kalteva. — Toukat 
piiloutuvat päivisin yhteensidottujen leh
tien väliin tai kuoren rakoihin. — Munat 
tai harvemmin perhoset talvehtivat. 

A. Rengas- ja munuaistäplä valkeanharmaat, sel

västi vaaleammat pohjaväriä ja ainakin osit

tain ympäröidyt paksulla mustalla värillä. 

Aaltoviivan sisälaidassa on lähellä ulkoreunaa 

saroissa 1 b ja 2 paksu, jyrkästi esiinpistävä, 

musta rajoitus. Päälaen karvapeite vahvasti 

siirrottava, poikkivaon kautta selvästi eroitettu 

otsan karvapeitteestä. Keskiruumiissa on kau

luksen takana selvä tupsu. 1. O. iris. 

B. Rengas- ja munuaistäplä ei vaaleammat pohja

väriä ja rajoitetut ainoastaan hienosti vaalealla. 

Aaltoviivan tumma rajoitus, silloin kun sitä 

on, ei selvempi lähellä takareunaa. Päälaen 

ja otsan karvapeite tasaisesti yhtäjaksoinen. 

Keskiruumiissa ei tupsua kauluksen takana. 

a. Aal tovi iva on aivan lähelle etureunaa suora 

ja tasainen, kellertävä, sen rajoitus paksu, 

punertava. Poikkiviivat y k s i n k e r t a i s i a , 

hampaisia, ei vaaleareunaisia, useimmiten epä

selviä tai hävinneitä. Munuaistäplän takanur

kassa jyrkkä, musta piste. Etusiivet tumman 

ruskeanharmaat, sinipunaiselle vivahtavat. 

Takasiiivet kokonaan mustanharmaat. 

2. O. Ma. 

§. Aal tovi iva enemmän tai vähemmän epätasai-
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nen, ei koskaan aivan yhtäjaksoinen, usein 

epäselvä. 

a. Etusiipien pohjaväri kellertävä—punertava, 

etureuna ilman tummia täpliä. 

1. Aaltoviivan sisäreuna punainen tai varus

tettu pienillä, punertavilla nuolitäplillä. 

Munuaistäplän takanurkassa jyrkkä, musta 

täplä. Takasiivet melkein ripsiin asti mus

tanharmaat 3. 0. eircellaris. 

2. Aaltovi iva epäselvä, sen sisäreunassa j o k o 

ei tai pieniä, mustahkoja nuolitäpliä, Mu

nuaistäplän takanurkassa ei selvää, tummaa 

täplää. Takasiipien ulkoreuna sangen leveä, 

punankeltainen 1. 0. helvola. 

b. Etusiivet tumman sinipunaisenharmaat, etu

reunassa 4—5 mustanruskeata täplää poikki

viivojen, keskivarjon ja aaltoviivan lähtö

kohdissa 5. 0. litura. 

1. 0. iris, Zeit. (crasis, H. S). Pohjoi

nen mäkiyökkö. — Etusiivet harmaat, sinipunai

selle vivahtavat, tummemmat etureunaan päin; 

poikkiviivat epäselviä, kaksinkertaisia, leveästi 

täyttyneitä vaaleanharmaalla, heikosti aaltoisia; 

keskivarjo heikosti kaareva, asettunut rengas-

ja munuaistäplän vä l i in tai ainoastaan hyvin 

vähäpätöisesti koskettaa jälkimäistä; rengastäp

län sekä sisä- että ulkosivulla, munuaistäplän 

ainoastaan sisäsivulla paksu, musta rajoitus; 

sisä- ja ulkokeskisarekkeet etureunassa paljon 

tummemmat, ruskeahkot; reunasareke etureunaan 

asti yksivärisen harmaa; harmailla takasiivillä 

selvä, mustanharmaa kaariviiva lähellä ulko

reunaa. — 28—38 mm. — Harvinainen; ta

vattu Mikkelissä (Ehnberg) . Lentelee elo

kuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti rip

siset. Sivulämssät pitkät, tasasoukat, vähitellen 

kaveten kärkeen päin, yläreuna melkein suora. 

Parittomassa selkäodassa syväs t i , hankamaisesti 

kaksihalkoinen kärki. 

$. Munanasetintorvi lieriömäinen, ei ulko

neva. 

Var. crasis, H Sch. Etusiivet melkein 

yksiväriset, tumman sinipunaisenruskeat, puna-

kehnäiset tai kiiltävän ruskeanmustat ja ilman 

muita selviä kirjauksia kuin keskitäplät ja aalto

viivan musta rajoitus saroissa 1 b—2. — Har

vinainen; tavattu Mikkelissä, Oulussa ja Kuu 

samossa. 

Toukka tuntematon. — K o t e l o punanruskea, 
siipitupet vahvaryppyiset ; pitkässä, kartiomai
sessa peräkärjessä 2 tyveltään hieman erillään 
olevaa otaa sekä joitakuita hienoja harjaksia. 

2. 0. lota, Clerck. Punaviiruinen mäki

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 46, kuv. 8.). - 30 

—44 mm. — Harvinainen; Etelä-Suomessa. 

cf. Tuntosarvet vahvasti tupsuisia. Sivu

lämssät melkein kolmikulmaisia, teräväkärkisiä. 

Toukka (Hfm. R. taul. 31, kuv. 16) siniharmaa 
— ruskeanharmaa, mustalla aaltokirjainen; selkä
viiva joskus epäselvä, hieno, katkonainen, vai
keahko; sivuselkäviivat leveitä, vaaleanharmaita; 
selkäkäsnät valkoiset, tummarenkaiset; huokoset 
mustat; pää ja kaulakilpi ruskeat; elää pajulajeilla. 
— K o t e l o ruskeankeltainen; hyvin lyhyessä, poik-
kipäisessä, uurteisessa peräkärjessä 2 pitempää 
ja vahvempaa sekä 4 lyhempää ja hienompaa 
harjasta. 

3. 0. eircellaris, Hufn. (ferruginea, Tr. 

Hiibn.). Poikkiviivainen mäkiyökkö. — (Hfm. 

Sch. taul. 46, kuv. 10.). — Etusiivet multakel-

taiset, poikkiviivat tavallisesti selviä, hampaisia, 

ei tai hyvin heikosti vaaleareunaisia; rengas- ja 

munuaistäplässä hieno, punainen ympärys; keski

varjo epäsäännöllisesti taipunut. — 30—38 mm. 

— Harvinainen; eteläisimmässä Suomessa. 

cf. Tuntosarvet tupsuisia. Sivulämssät pit

käveteisen kolmiomaiset, teräväkärkiset. 
Toukka (Hfm. E,, taul. 31, kuv. 18) punan

ruskea, selkätäplät lapiomaisia, tummia, vaalean 
selkäviivan jakamia; sivuviivan yläreuna tumma-
täpläinen; selkäkäsnät valkoisia; elää nuorena 
halavan norkoilla, mutta vanhempana kaikellai-
silla matalammilla kasveilla. — K o t e l o punanrus
kea; peräkärjessä 2 vahvaa, taipunutta hakaa ja 
2 hienoa harjasta. 

4. 0. helvola, L. {rufina, L.). Keltaisen-

punainen mäkiyökkö. — Taul. 33, kuv. 1 1 . — 

Etusiivet vihertävänharmaat—vihertävänruskeat, 

vahvasti punertavalla peitetyt, tummimmat sisä-

ja ulkokeskisarekkeessa sekä reunajuovassa; 

poikkiviivat sekä rengas- ja munuaistäplä vih

reänharmaat, tuskin selvät; keskivarjo punan

ruskea; ruumis ja siivet alta peitetyt vahvasti 

ruusunpunaisella. — 31—36 mm. — Harvinai

nen ; tavattu siellä ja täällä Etelä- ja Keski-

Suomessa. 

cf. Tuntosarvet tupsuisesti ripsiset. Sivu

lämssät pitkät, kapeat, sisäosassaan aivan tasa

leveät, mutta uloimmassa kolmasosassaan hie

man kaarevasti laajentuneet; kärjen ylänurkka 

terävä. 
Toukka (Hfm. R. taul. 31, kuv. 19) punan

ruskea—ruskeankeltainen, selkäviiva kellertävä, 
kylkiviiva leveä, valkoinen; selkäkäsnät kellertä
viä; huokoset mustia; pää ja rintajalat punan-
ruskeita; elää kanervalla, puolukalla y. m. — 
K o t e l o punanruskea. peräkärjessä 2 okaa, 

5. 0. litura, L. Reunatäpläinen mäki

yökkö. - (Hfm. Sch. taul. 46, kuv. 18.) — 

Etusiivet siniharmaat tai sinipunaisen harmaat, 
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keskivarjon ulkopuolella tavallisesti punertavan 

sinipunaisenruskeat (= var. borealis, Sp. Schn.), 

mutta joskus kokonaan punertavan sinipunaisen 

harmaat; poikkiviivat kaksinkertaisia, tumman

ruskeita; rengastäplä pohjaväriä, useimmiten 

epäselvä; munuaistäplä kokonaan tai ainakin 

takaosassaan mustanruskea; takasiivet mustan

harmaat. — 30—36 mm. — Harvinainen; 

Lounais-Suomessa sekä Etelä-Pohjanmaalla. 

cf. Tuntosarvet hyvin hienosti (ei tupsui-

sesti) ripsiset. Sivulämssät pitkät ja hyvin ka

peat vinosti katkotulla kärjellä ja ehyillä, suo

rilla reunoilla; sisäsivun pitkä, kaareva ota 

näkyy yläreunan yli keskustan sisäpuolelta. 
Toukka (Hfm. E,, taul. 32, kuv. 1) ruskeahko 

—punertava, tummasti aaltokirjainen; selkäviiva 
vaalea; sivuviiva leveä, valkoinen, alareuna kel
tainen; huokoset valkoisia, mustakehyksisiä; pää 
ruskea; elää peipillä (Lamiiuii), nurmikohokilla 
(Silene infiata) j . m. — K o t e l o punanruskea, perä
kärjessä 2 erillään olevaa okaa. 

42. Xanthia, Tr. 

Keltasiipiyököt. 

Etusiivet tavallista muotoa ja terävä
kärkiset; puikkotäplä puuttuu; rengas- ja 
munuaistäplä usein tuskin selviä. — Koi 
raksen tuntosarvet tupsuisesti ripsitetyt. 
— Perhoset lentelevät syksyisin elo - syys
kuussa. — Toukilla on pieni, litteähkö pää 
ja sarveisaineinen kaulakilpi; elävät keväi
sin pensailla ja matalammilla kasveilla. — 
Munat talvehtivat. 
A. Etusiivillä jyrkkärajainen, melkein suora kes

kiviiva, joka on yhdensuuntainen ulomman 

poikkiviivan kanssa; poikkiviivat yksinkertai

set. Rengas- ja munuaistäplä pohjaväriä ja 

varustetut hienolla, punertavalla renkaalla, 

tavallisesti tuskin selvät; munuaistäplän taka

nurkassa ei tummaa täplää . . 1. X. eitrago. 

B. Etusiipien keskivarjo kulmikas, aaltoinen tai 

s-muotoinen, joskus epäselvä, 

n. Etusiipien reunajouva ja ulompi keskisareke 

sinipunaisen ruskeat, paljon tummemmat kuin 

keltainen keskijuova; keskivarjo heikko tai 

epäselvä 2. X. aurago. 

/?. Reunajuova keltainen, ei pohjaväriä tum

mempi. 

a. Kauhis ja pää selvästi tummemmat keski-

selkää. Keskijuova keski vai j on ulkopuolella 

sekä ulompi keskisareke suurimmaksi osaksi 

sinipunaiset 3. X. lutea. 

b. Kaulus, pää ja keskiruumis samaa väriä. 

4. X. fulvago. 

E X. eitrago, L. Kolmiviiruinen kelta-

siipiyökkö. — (Hfm. Sah. taul. 46, kuv. 19.). 

— Etusiivet päämuodolla yksivärisen vaalean

keltaiset—punankeltaiset, heikosti punakehnäi-

set; poikkiviivat, suonet ja täplien ympäristö 

ruostepunaiset; takasiivet kellanvalkoiset. — 

30—37 mm. — Harvinainen; eteläisimmässä 

Suomessa. 

cf. Sivulämssät pitkät, ehyet, tasasoukat 

vinosti pyöristetyllä kärjellä, pitkin keskustaa 

kaivomaiset; sisäsivun ota näkyvä yläreunan yli 

keskustan sisäpuolella. 
Toukka (Hfm. R. taid. 32, kuv. 2) päältä 

harmaa, alta vaalean kellanharmaa; selkä- ja sivu
selkäviivat hienoja, valkoisia; kylkiviiva leveä, 
valkeankeltäinen; huokoset valkoisia, mustake
hyksisiä; pistekäsnät valkoisia: selkäkäsnien ja 
y lempien huokoskäsnien välissä on kussakin ni
velessä mustahko varjotäplä; elää lehmuksella 
yhteensidottujen lehtien välissä. — Kote lo punan
ruskea. 

2. X. aurago, Fabr. Tummanauhaincn 

keltasiipiyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 46, kuv. 

21.). — Etusiipien keltainen keskijuova jyrkkä 

rajainen; rengas- ja munuaistäplä punertavia; 

kellertävillä takasiivillä enemmän tai vähemmän 

vahva, punertava vivahdus. — 30—32 mm. — 

Harvinainen; tavattu Helsingissä. 

cf. Sivulämssät pitkiä, kapeita, tasasoukkia, 

latva kuten veneen keula. 
Toukka punanruskea; selkäviiva hieno, vaalea, 

tummareunainen; sivuselkäviivat muodostuneet 
kussakin nivelessä 3 vaaleasta, tummareunaisesta 
täplästä; kylkiviiva puuttuu; huokoset hienoja, 
mustia; elää Keski-Euroopassa pyökillä, tri Speyer 
on elättänyt sitä myös mustikkalehdillä. 

3. X. lutea, Ström, (fiavago, Fabr; si-

lago, Tr. Hiibn. H. S.; togata, Esp.). Sini-

punanauhainen keltasiipiyökkö. — (Hfm. Sch. 

taul. 46, kuv. 22.) — Etusiivet sitruuuakeltai-

set, poikkiviivat kaksinkertaiset, sinipunaiset; 

aaltoviivan sisäreunassa rivi sinipunaisia pisteitä; 

ulompi keskisareke lähinnä näitä keltainen, muu

ten sinipunainen; ripsissä jyrkkiä, sinipunaisia 

täpliä; takasiivet kellanvalkoiset. — 29—35 

mm. — Jokseenkin yleinen, Etelä- ja Keski-

Suomessa, ainakin 64 0 asti. 

cf. Sivulämssien yläreuna suora, alareuna 

kaareva; aseettomat. 
Toukka ruskeanharmaa, tiheästi ripoitettu 

pienillä, ruskeilla, punaisilla ja keltaisilla pisteillä; 
huokoset mustia; pää ruskea; niska- ja peräkilpi 
tummanruskeat; elää nuorena raidan norkoissa, 
sittemmin sen oksissa, sitten yhteensidotuissa 
lehdissä ja lopulta lähellä maata matalammilla 
kasveilla. — K o t e l o ruskea. 

4. X. fulvago, L. (cerago, Tr. Hiibn.; 

ictericia, Hufn.). Vaaleankeltainen keltasiipi-

j yökkö. — Taul. 38, kuv. 6. — Etusiivet vaa-
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lean sitruunakeltaiset, kirjaukset ruosteruskeat, 

ripset ulospäin ruosteväriset, mutta ilman täp

liä ; takasiivet valkoiset. Päämuodolla ovat poikki

viivat, paksu keskivarjo, pienet nuolitäplät, iso 

etureunantäplä sisemmässä ja ulommassa keski

sarekkeessa sekä varjotäplät keskijuovan ulko-

osassa ruosteruskeat. — 30 — 36 mm. — Jok

seenkin yleinen 64 0 asti. 

cf. Suikeissa sivulämssissä ehyet reunat, 

sisäreunassa 2 terävää otaa, jotka pistävät 

esiin alareunan alta lähellä kärkeä, ulompi pal

jon pitempi. 

Var. flavescens, Esp. Ruosteruskeat kir

jaukset hyvin hienot ja himmeät, melkein koko

naan hävinneet, ainoastaan keskisaran takaosassa 

tumma täplä tai rengas. — Päämuodon joukossa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 32, kuv. 4) harmaan

ruskea, tummasti aaltokirjainen; selkäviiva katko
nainen, vaalea; kylkiviiva tummempi, harmaa; 
pää ruskea; mustassa niskakilvessä 2 valkoista 
viirua; elintavat samallaiset kuin edellisellä la
jilla. — Kote lo kellanruskea, kyhmymäisessä perä
kärjessä 2 kankeata, hieman taipunutta harjasta, 

Oporina croceago, Fabr. (taul. 38, kuv. 

7) jokseenkin yleinen Keski-Euroopassa; ei ta

vattu meillä. 

43. Orrhodia, Hubn. 
(Cerastris, Tr.) 

Pi i loyököt . 

Keskikokoisia yökköjä , joitten etusiivet 
ovat jokseenkin kapeat, tasasoukka ulko
reuna vahvasti kaareva ja etureuna aivan 
suora; poikkiviivat kaksinkertaiset, epä
selvät tai epäsäännölliset ja hajonneet täp
liksi; puikkotäplä puuttuu. Silmäkarvat 
selviä. — Naaraksen takaruumis kärkeensä 
asti vahvasti litistynyt. — Perhoset lente
levät syys—lokakuussa sekä talvehtimisen 
jälkeen aikaisin keväällä, laskeutuvat syö
tille ja kukkiville pajuille; niitten etusiivet 
ovat lepotilassa melkein vaakasuorasti. — 
Toukat ovat tasapaksuja, elävät tavallisesti 
matalilla kasveilla. 
A. Poikkiviivat ja keskivarjo yhtäjaksoisia tai epä

selviä. Etusiipien pohjaväri ruostepunainen— 

harmaanruskea—punanharmaa—mustanruskea. 

Etusiipien ripset miiodostavat kärjen ja suo

nen 4 välissä selvästi kaaren 1. O. vaccinii. 

B. Poikkiviivat ja keskivarjo hajonneet tummiksi 

täpliksi; etusiipien pohjaväri vaaleanruoste-

keltainen 2. O. rubiginea. 

1. 0. vaccinii, L. Puolukka-piiloyökkö. 

— Taul. 38, kuv. 9. — Väriin ja kirjauksiin 

katsoen hyvin vaihtelevainen laji. Keskiruumiin 

ja etusiipien pohjaväri ruostepunainen—punan-

harmaa—harmaanruskea—tummanharmaa. Ren

gastäplä iso, soikea, asettunut hieman vinoon. 

Päämuodon etusiivillä, jotka tavallisesti ovat 

yksivärisen ruostepunaiset tai tummanharmaat, 

on heikko ja himmeä kirjaus; ainoastaan tumma 

piste munuaistäplän takanurkassa esiintyy sel

vempänä. Takasiivet mustanharmaat, ripset pu

nertavat. — 27—32 mm. — Jokseenkin ylei

nen; Etelä- ja Keski-Suomessa, ainakin 63 0 asti. 

cf. Tuntosarvet ripsiset, kunkin nivelen 

molemmin puolin pitkähkö harjas. Sivulämssät 

pitkät, naskalimaiset, tasaisesti kaveten hyvin 

kapeasta tyvestä pitkään, suoraan, oramaiseen 

kärkeen. 

$. Tuntosarvet selvästi harjaksiset. Munan

asetintorvi lyhyt, litteä. 

Var. spadicea, Hubn. Sisempi ja ulompi 

poikkiviiva sekä poikkirivi täpliä reunajuovassa 

mustia, jyrkästi esiintyviä tavallisesti ruoste-

punaisesta pohjaväristä. — Päämuodon joukossa. 

Var. mixta, Staud. Etusiivet tavallisesti 

punanharmaat — harmaanruskeat tai mustanrus

keat, edellisessä tapauksessa kirjaus sangen selvä; 

ulompi keskisareke, poikkiviivojen täyte, suonet 

ja täplien ympäristö melkein aina selvästi vaa

leammat pohjaväriä. Kirjavin muoto. — Pää

muodon joukossa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 32, kuv. 9) kellan
ruskea, punaisella aaltokirjainen; selkä- ja sivu
selkäviivat hienoja, vaaleita; pistekäsnät vaaleita; 
huokoset mustia; pää kellanruskea; elää mata
lammilla kasveilla. — Kote lo punanruskea. 

2. 0. rubiginea, Fabr. Ruostekeltainen 

piiloyökkö. — Taul. 38, kuv. 8. — Etusiivet 

ruostekeltaiset, hieman varjostetut ruosterus-

kealla; poikkiviivat hajautuneet mustiksi täp

liksi, sitäpaitsi on epäselvän aaltoviivan sisä

puolella rivi mustia pisteitä, samaten ulkoreu

nassa; niinikään on ripsissä rivi mustia pisteitä; 

rengas- ja munuaistäplä tuskin huomattavia, jäl

kimäisen takanurkka musta. Takasiivet mus

tanharmaat, ripset punankeltaiset. — 30 — 34 

mm. — Hyvin harvinainen; tavattu tähän asti 

ainoastaan Helsingissä (Tengs t röm ja U. Sah l 

berg) . Tätä lajia ei pidä sekoittaa edellisen 

lajin var. mixtan kanssa, josta se eroaa keltai-

semman pohjavärinsä sekä täydellisesti täpliksi 

jakautuneitten poikkiviivojensa kautta. 

cf. Tuntosarvet heikosti nyhälaitaiset ja 

ripsiset. Sivulämssät lyhyemmät kuin O. vacci-

?ziilla, ulommassa kolmanneksessaan äkkiä ka-
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vetcn naskalimaiseksi, s-niuotoisesti taipuneeksi 

kärjeksi. 
Toukka (Hfm. E. taul. 32, kuv. 11) eroaa 

kaikista muista yökkötoukista karvaisuutensa*) 
ja omituisten elintapojensa kautta; ruumis on 
ylfyleensä pei t tvnyt sangen pitkillä, ruskean
keltaisilla karvoilla, väriltään se on mustanhar
maa—ruskeanharmaa, pitkin selkää rivi mustia 
täpliä; jalkojen yl i tumma kylkiviiva; huokoset 
mustia. Elää kaikellaisilla matalilla kasveilla, on 
sitäpaitsi useasti tavattu ruoste ruskean muura
haisen (Lcisius fulifjinosus) pesässä. Tämä omitui
nen tapa on nähtävästi jonkinlaisessa yhteydessä 
tuon tavattoman karvaisuuden kanssa; on näet 
mahdollista, että toukassa on kuten Lycsenidse-
toukissa jotakin muurahaisille mieluista nestettä, 
jo ta ne eroittavat ruumiistaan. — Kote lo , joka 
myöskin tavataan muurahaispesissä, on ruskea; 
sen peräkärjessä 2 pitkää, kärjeltään ulospäistä 
okaa. 

0. fragariSB, Esp. (taul. 38, kuv. 10) ei 

tavattu meillä. 

44. Scopelosoma, Curtis. 

(Eupsilia, Hiibn.) 

Aal toyököt . 
Silmissä selvät silmäkarvat. Huulirih

mat lyhyet, vahvasti karvaiset, riippuvat, 
niitten päätönivel piiloutunut karvapeittee-
sen. Takaruumis litteä, alastaipunut. 

1. S. satellitia, L. Kolmitäpläinen aalto-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 47, kuv. 3.). — 

Etusiivet kellan tai ruskeahkon tummanharmaat 

vahvalla, kellertävällä kiillolla, ulompi keski

sareke hieman vaaleampi; poikkiviivat yksin

kertaiset, aaltoiset, mustahkot, himmeät; keski

varjo ruskeahko, epäselvä; aaltoviiva pohjaväriä 

vaaleampi, molemmin puolin tummavarjoinen; 

munuaistäplän muodostaa isompi keltainen tai 

valkoinen täplä ja 2 pienempää, valkoista pis

tettä; rengas- ja puikkotäplä puuttuvat; tumman

harmailla takasiivillä vaaleahkot ripset. — 36 

—40 mm. — Päämuoto tavattu ainoastaan 

Karjalohjalla (J. Sahlberg) . Lentelee elo— 

syyskuussa ja talvehdittuaan aikaisin keväällä. 

cf. Tuntosarvet ripsiset. Sivulämssät ly

hyet, jokseenkin leveät vinosti poikkipäisellä 

kärjellä, jonka ylänurkka on pitemmälle veny

nyt; alareunassa on matala lovi, josta sisäsivun 

vahva oka pistää esiin. 

2. Munanasetintorvi syrjiltään litistynyt. 

Var. brunnea, Lampa. Etusiipien pohja

väri punanruskea. — Yleisempi päämuotoa, ta

vattu Etelä- ja Keski-Suomessa etelä Pohjan

maalle asti. 

*) Sentähden onkin Guenee muodostanut tätä 
lajia varten erityisen suvun: Dasyeampa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 32, kuv. 12) sametti-
musta—mustanruskea; selkä- ja sivuselkäviivat 
epäselviä, vaaleita; nivelten 1, 2, 4 ja 10 kyljillä 
valkoisia, soikeita täpliä; pää tummanruskea; elää 
pajuilla, vaahteralla, jalavalla y. m. — Kote lo 
kellanruskea; kyhmymäisessä, mustassa peräkär
jessä 2 likekkäistä okaa. 

45. Scoliopteryx, Oerm. 

Liuskayököt . 

1. S. libatrix, L. Ruskea liuskayökkö. 

— Taul. 39, kuv. 1. — Etusiivet harmahtavan 

sinipunaisen ruskeat, siipityvestä sisempään osaan 

sar. 2 leveä orankikeltainen, punakehnäinen 

juova; poikkiviivat hienot, kaksinkertaiset, vaa

leat, hampaattomat; aaltoviiva himmeä, epä

selvä, vahvasti kierteinen; siipityvessä ja rengas

täplän paikalla lumivalkea piste; jalat valkoiset 

tai valkearenkaiset; takasiivet tummasti rus

keanharmaat. — 39—44 mm. — Yleinen yli 

koko alueemme. Lentelee touko—heinäkuussa 

ja elo—syyskuussa. 

cf. Sivulämssät pienet, kapeat, tasasoukat, 

tylpät, sisään vedetyt ja kätketyt takaruumiin 

isoon viimeiseen niveleesen. 

Toukka (Hfm. R. taul. 32, kuv. 13) pitkä
veteinen, kapea, helakanvihreä; sivuselkäviivat 
kellertäviä, tummareunaisia; elää haavalla ja var
sinkin pajuilla; koteloituu yhteensidottujen leh
tien välissä. Ennen koteloi tumista ilmaantuu 
toukan niv. 2 ja 3 kummallekin kyljelle iso, musta 
täplä, — Kote lo musta, himmeä; poikkipäisessä 
peräkärjessä useita pitempiä ja lyhempiä harjas-
hakasia. 

46. Xyl ina, Ochs. 
Puuyököt . 

Etusiivet kapeat, pitkäveteiset, niitten 
poikkiviivat mustia, vaaleareunaisia, terävä-
kulmaisia tai aaltoisia, usein epäselviä; 
siipityvestä lähtee jyrkkä, musta viiru, 
jonka edessä pohjaväri muodostaa vaaleam
man, usein vaikeahkon täplän; ulomman 
poikkiviivan ja puikkotäplän kärjen tai si
semmän poikkivi ivan välissä jyrkkä, musta 
viiru. — Perhoset pitävät siipensä lepo
tilassa melkein kattomaisesti, lentelevät 
elo—lokakuussa; naarakset talvehtivat, las
kevat munansa vasta keväällä. — Toukat 
elävät pensailla, ovat paksuja, lieriömäisiä. 

— Kote lo t lepäävät maassa. 

A. Etusiivet ja keskiruumis harmaanruskeat, van

han puun väriset; ripset selvästi aaltoisia. Ta 

karuumiissa 1—2 selkätupsua nivelissä 3 ja 4. 

1. X. socia. 

B. Etusiivet ja keskiruumis siniharmaat—mustan

harmaat. 

A. Etusiivissä selvä puikkotäplä ja aaltoiset rip

set. Takaruumiin niv. 3 iso selkätupsu Koi 

raksen pariton selkäota tasapaksu, hieno. 
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* Etusiivet siniharmaat — sinipunaisenharmaat, 

punanruskeasekaiset . . . . 2 . X . furcifera, 

** Etusiivet mustanharmaat, ilman punanrus-

keata 3. X. ingrica. 

jS. Etusiivet ilman puikkotäplää, ripset ehytlai

taiset, siniharmaat. Takaruumis ilman selkä-

tupsuja. Koiraksen pariton selkäota kär

keensä päin vahvasti laajentunut. 

-4. X. lamaa. 

1. X. socia, Rott. (petrificata, Fabr.). 

Harmaanruskea puuyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

47, kuv. 6.). — Etusiivet tavallisesti harmaan

ruskeat, harvoin vaikeahkot, vaaleimmat pitkin 

etu- ja takareunaa, tummimmat, ruosteruskeat 

—mustanruskeat keskijuovassa, varsinkin sa

rassa l b ; kaikki kirjaukset hyvin epäselviä; 

rengas- ja munuaistäplä edustetut vaaleina, ei 

rajoitettuina täplinä; aaltoviiva epäselvä, taval

lisesti sen sisäreunassa ruosteruskeita nuolitäp

liä; päälaki- ja otsatupsu syvästi kaksihalkoiset. 

Takasiivet valkeanharmaat—tummanharmaat. — 

38—40 mm. —- Harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, ainakin 62 0 asti. 

cf. Tuntosarvet hienosti, tupsuisesti ripsiset; 

tupsut harvakarvaiset. Sivulämssät jokseenkin 

leveät, uloimmassa kolmasosassaan ulkoreunassa 

kaveten kärkeen päin, yläreunan alaosassa laa

jentuneet sisäänpäin taipuneeksi liuskaksi: sisä

sivun ota pitkä, kaareva, näkyy yli yläreunan: 

alareunassa on lähellä kärkeä pitkä, terävä, 

kaksimutkainen ota. 
Toukka vihreä, valkeapisteinen ja -viiruinen; 

selkäviiva leveä, valkoinen; huokoset valkoiset, 
mustareunaiset; pää kiiltävän vihreä; elää leh
muksella, jalavalla y. m. puilla. — Kote lo punan
ruskea, verkkosuonisessa peräkärjessä 2 okaa ja 
muutamia hienoja harjaksia. 

2. X. furcifera, Hufn. (conformis, Fabr.). 

Haarukkainen puuyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

47, kuv. 7.). — Etusiivet sinipunaharmaat— 

siniharmaat; munuaistäplä hyvin iso, keskustas

saan punanruskea, ainoastaan takareunassaan 

rajoittunut jyrkällä, mustalla viivalla; rengas

täplä tavallisesti epäselvä, harvoin pohjaväriä 

vaaleampi; aaltoviiva epäselvä; siivet alta pu

nertavia; takasiivet harmaat. — 38—45 mm. 

— Harvinainen; eteläisimmässä Suomessa. 

cf. Tuntosarvet tupsuripsiset. Sivulämssät, 

katso kuv. 23 c. 
Toukka (Hfm. R. taul. 32, kuv. 15) maahar-

m a a - vihertävä; selkä- ja sivuselkäviivat vaaleita, 
katkonaisia; näitten välissä on kunkin nivelen 
molemmin puolin 3 vaaleata pistettä, joista 2 
takimaista vastaa selkäkäsniä; sivuselkäviivan 
alusta lähtee kussakin nivelessä takimmaiseen 

pisteesen tumma varjoviiru; huokoset valkoisia, 
mustareunaisia; harmaassa päässä hienoja, mustia 
pisteitä; niskakilpi, kuten pieni pyöreähkö perä-
kilpikin, musta; elää koivulla ja lepällä, — K o 
telo kastanjaniskea, peräkärjessä 2 okaa ja pari 
hienoa harjasta. 

3. X. ingrica, Herr. Sch. Leppäpuu-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 47, kuv. 8.). — 

Hyvin edellisen lajin näköinen, mutta eroaa 

siitä mustanharrnaitten etusiipiensä kautta, joilta 

puuttuu punanruskea sekoitus ja joitten kir

jaukset ovat selvempiä; munuaistäplän ylfym-

päri musta rengas, keskusta ainoastaan hei

kosti tai ei ensinkään punertava; rengastäplä 

selvä, valkeanharmaa; siipityvi mustan viirun 

edessä vahvasti harmaanvalkoinen; puikkotäplä 

iso ja viiru sen kärjestä sentähden lyhyt; aalto

viiva selvempi, sen W matala; takasiivet vaa

leanharmaat; siivet alta ei punertavia. — 40— 

44 mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa, ainakin 64 0 asti. 

cf. Tuntosarvet tupsuripsiset. Sivulämssät, 

katso, kuv. 23 d. 
Toukka vihreä—harmaanvihreä kolmella kel-

lanvalkealla, katkonaisella selkä- ja kylkiviivalla 
ja samettimustilla täplillä; kussakin nivelessä ö 
keltaista käsnää; kyljet keltaisia, mustapisteisiä; 
huokoset valkoisia, mustareunaisia; ruskeanhar
maassa päässä luuvalkoisella rajoittunut naama-
kolmio; elää Alnus glutiiiosalla. — Kote lo punan
ruskea, syvästi verkkosuonisessa peräkärjessä 2 
okaa ja 2 pientä harjasta. 

4. X. lainda, Fabr. Siniharmaa puuyökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 47, kuv. 9 a). — Etusiivet 

siniharmaat, kärkeen päin tuskin tummemmat: 

poikkiviivat epäselviä; viiru siipityvessä, 3 vii

rua keskijuovassa ( = rengastäplän ja heikosti 

ruskeavarjoisen munuaistäplän takareuna sekä 

eräs pitkä viiru sarassa 1 b poikkiviivojen vä

lissä) sekä 1 nuolitäplä sarassa 4 sysimustia, ei 

tai tuskin selvästi valkeareunaisia; takasiivet 

tummanharmaat; siivet alta vahvasti punertavia. 

— 36—39 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu 

tähän asti ainoastaan Sääksmäellä (Bläfield) . 

cf. Tuntosarvet tupsuisesti ripsiset. Sivu

lämssät, katso kuv. 23 e. 

Var. Zinckenii, Tr. Vaaleampi päämuotoa 

ja selvemmästi valkeasekainen, kirjaukset jyr

kempiä. — Tavattu Ven. Karjalassa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 32, kuv. 16) sinivih

reä, hienosti valkeapisteinen; selkä- ja sivuselkä
viivat vaikeahkoja keltaisessa kylkiviivassa val
koiset, mustakehyksiset huokoset ; pää vihreä; 
elää kosteilla paikoilla pajuilla, mustikalla, juolu
kalla ja suomyrtillä (Myrica yale). — Kote lo mul-
takcltainen, lepää kosteista sammalista tehdyssä 
kudoksessa. 
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X. ornithopus, Hufn. (taul. 37, kuv. 11) 

jokseenkin yleinen Keski-Euroopassa, ei tavattu 

meillä. 

47. Calocampa, Steph. 

Vaippayököt . 

Isoja tai keskikokoisia yökköjä , jo tka 
ovat Xylinan läheisiä sukulaisia, mutta va
rustetut vielä pitemmillä ja kapeammilla 
siivillä, jo tka lepotilassa kääriytyvät vai
pan tavoin takaruumiin ympäri . Lentele
vät syys—lokakuussa, talvehtivat sitten. 
— Toukat elävät matalammillla kasveilla. 

A. Kaulus alaosassaan ruskeankeltainen; sen ylä

osa, siipikannet ja keskiselkä mustahkot. Kau

lus keskustassaan teräväkulmaisesti eteenpäin 

ulkoneva. Aaltoviivassa on sar. 4 hyvin pitkä, 

viirumainen nuolitäplä, 

t v . Etusiipien takaosa harmaa, e i tai tuskin tum-

mavarjoinen, selvästi vaaleampi ruskeahkoa 

etureunaosaa; rengastäplä iso ja jokseenkin 

selvä 1. C. exoleta. 

8. Etusiipien takaosa suurimmaksi osaksi punan

ruskea—tummanruskea, selvästi tummempi 

ruskeankeltaista—harmaata etureunaa; ren

gastäplä puuttuu 2. C. vetusta. 

B. Kaulus harmaa—kellanharmaa, ei tai tuskin 

vaaleampi harmaita siipikansia ja keskiselkää. 

Aaltoviivassa on sarassa 3 ja 4 tavallisesti sa

mankokoiset nuolitäplät . . 3. C. solidaginis. 

1. C. exoleta, L. Iso vaippayökkö. — 

Taul. 37, kuv. 12. — Munuaistäplän takana 

musta, hampainen täplä. — 57 — 60 mm. — 

Harvinainen; tavattu Lounais-Suomessa. 

cf. Tuntosarvet hienosti nyhälaitaiset ja 

tupsuisesti ripsiset. Sivulämssät, katso kuv. 23 f. 

Toukka (kuv. 12 a) on helakanvihreä; sivu
selkäviivat leveät, keltaiset; kylkiviiva punainen; 
kaikki pistekäsnät valkoisia, varustettuja pak
suilla, mustilla renkailla; selkäkäsnät ovat kunkin 
nivelen sivuilla yh tynee t toisiinsa mustan viirun 
kautta; huokoset kellertäviä; pää ruskea; elää 
maksaruoholla sekä useilla viljellyillä kasveilla, 
kuten perunalla, Papaverilla, Spinaeialla y. m. — 
Kote lo paksu, punanruskea; kyhmymäisessä pe
räkärjessä 2 tyveltään erillään olevaa okaa. 

2. C. vetusta, Hnbn. Pienempi vaippa

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 47, kuv. 13.). -

39—58 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja 

Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kuopio 

(63 °) . 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, tupsuisesti 

ripsiset. Sivulämssät kokonaan erilaiset kuin 

edellisellä lajilla, kapeammat, tasaleveät, ylä

reuna suora, alareuna taas kärkeen päin ulos-

taipunut, joten syntyy heikko merkki päätö-

liuskaan. 

Kuv. 23. Vasen sivulämssä koiraksilla : 

a. Dyschorista suspe.cta, Hiibn. 

b. „ fissipuncta, Haw. 

C. Xylina furcifera, Hufn. 

d. „ ingrica, Herr. Sch. 

e. „ lamda, Fabr. 

f. Calocampa exoleta, L. 

Toukka (Hfm. R. taul. 32, kuv. 20) heinävih-
reä—tummanruskean vihreä; selkä- ja sivuselkä
viivat kellertävät; kylkiviiva leveä, kellertävä, 
päältä rajoittunut mustahkolla viivalla, jossa pu
nertavat huokoset ovat ; selkäviivojen välissä on 
kussakin nivelessä 3 valkoista pistetäplää; elää 
Polygonum-lajeil la sekä sarakasveilla (Cyperacece). 
— K o t e l o ruskea; lepää maakuopassa. 

3. C. solidaginis, Hiibn. Harmaa vaippa

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 47, kuv. 15.). — 

Etusiivet harmaat, enemmän tai vähemmän var

jostetut harmaanruskealla; poikkiviivat epäsel

viä, terävästi kulmaisia; vaikeahkossa aaltovii

vassa selvä W ja 2 — useampia mustia nuoli

täpliä; munuaistäplässä kaksinkertainen, musta 

rengas ja vaikeahko silmäterä: rengastäplä pyö

ristetty, usein epäselvä, joskus selvä ja vaalea-

teräinen; vaaleanharmaissa takasiivissä valkoiset 

ripset. — 40—43 mm. — Jokseenkin yleinen 

yli koko alueemme. 

cf. Tuntosarvet heikosti nyhälaitaiset ja 

hienosti ripsiset. Sivulämssät leveät, lapiomai

set; niitten kärki tylpästi pyöristetty, sen ylä

nurkka venynyt sisäänpäin taipuneeksi hampaaksi. 

Toukka (Hfm. R. taul. 32, kuv. 22) ruskea; 
selkä- ja sivuselkäviivat vaaleita; sivuviiva leveä, 
rikkikeltainen; pistekäsnät kellertäviä; huokoset 
vaaleita; pää kellanruskea; elää mustikalla, puo
lukalla, suopursulla (Ledum) y. m. — K o t e l o kel
lanruskea; peräkärjessä 2 likekkäistä okaa ja 
muutamia harjaksia. 

Xylomiges conspicillaris, L. (taul. 37, 

kuv. 13) ei tavattu meillä. 

48. Brachionycha, Hiibn. 

(Asteroscopus, Boisd.). 

Otayököt. 

Kehrääjien kaltaisia yökköjä , jo tka usein 
ovat pidetyt Notodontidse-heimoon kuulu
vina, joista ne kuitenkin eroavat m. m. 

I etusiipien suonen 5 ja vahvauurteisten 

Suomen perhoset. 
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muniensa *) kautta. Keskiruumis karvai
nen. Huulirihmat lyhyet, pitkäkarvaiset; 
päätönivel lyhyt ja leveä. — Toukat elä
vät lehtipuilla, ovat taaksepäin hieman tur
vonneita ja pitävät ruumiinsa etuosan lepo
tilassa ylösnostettuna. — Kotelot lepäävät 
maassa. 

1. B. nubeculosa, Esp. Keväinen ota-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 47, kuv. 18.). — 

Etusiivet tumman tuhkaharmaat, enemmän tai 

vähemmän mustavarjoiset epäselvillä, vaaleilla 

poikkiviivoilla; munuaistäplä iso, ikäänkuin kak

sinkertainen, etuosa vaaleampi; pitkäveteisellä 

puikkotäplällä musta ympärys; takasiivet läpi

kuultavan harmaat, varustetut isolla, mustalla 

keskitäplällä ja tummilla reunatäplillä. — 56 

—60 mm. — Harvinainen; tavattu Helsingissä 

fW. Nylander ) , Jyväskylässä (J. Suchsdor f f ) 

ja Petroskoissa (Giinther). Lentelee huhti— 

toukokuussa. 

cf. Tuntosarvet hampaiset; kampahampaat 

ovat paksuja, muodostavat suoran kulman var

ren kanssa. Sivulämssät yksinkertaiset, venho-

maiset, ylänurkassa lyhyt ota. 

Toukka (Hfm. R. taul. 32, kuv. 23) vihreä; 
selkäviiva kellertävä, heikko, hajautunut täpliksi; 
selän molemmin puolin on kussakin nivelessä 6 
pientä, keltaista täplää; nivelen 3 sivuilla keller
tävä, heikosti punareunainen vinoviiru, toinen 
samallainen viiru on yhdennentoista nivelen kyh
myn sivuilla; huokoset valkoiset, ruskeakehyksi-
set; pää sinivihreä; elää useilla lehtipuilla, — 
Kote lo ruskea, nahkamainen; pitkissä peräkär
jessä 2 hieman taipunutta okaa. 

B. sphinx, Hufn. (taul. 33, kuv. 7) ei ta

vattu meillä. 

49. Dasypolia, Ouen. 

Harjasyököt. 

1. ]). templi, Thunb. Harmaankeltainen 

harjasyökkö. — (Hfm. 8ch. taul. 47, kuv. 20.). 

— Etusiivet harmaat, enemmän tai vähemmän 

keltakehnäiset; poikkiviivat leveät, tummat, var

jomaiset, hampaiset ja enemmän tai vähemmän 

vaaleareunaiset; aaltoviiva kellertävä, vahvasti kul

mikas, sisäreuna tummavarjoinen; munuaistäplä 

kellertävä, tuskin selvä; takasiivet harmaankel-

taiset; siipien alla leveä, tumma poikkiviiva. 

— 36—50 mm. — Jokseenkin harvinainen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka 

Kuopio. Lentelee syys—lokakuussa; naarakset 

talvehtivat ja tavataan uudestaan huhti—touko

kuussa. 

*) Notodontideillä ovat munat sileitä. 

cf. Tuntosarvet sahahampaiset; kussakin 

hampaassa on pitkä ja paksu, sulkamainen har

jas; täten näyttävät tuntosarvet kampamaisilta. 

Sivulämssät kapenevat vähitellen leveästä ty

vestään poikkipäistä, tylppää latvaansa päin; 

alareunassa on lähellä kärkeä pieni ota; sisä

puolen ota pitkä ja kaareva, ulottuen pitkälle 

yläreunan yli. 

$. Tuntosarvet yksinkertaiset. 
Toukka (Hfm. R. taul. 33, kuv. 1) vaalean 

lihavärinen mustilla pistekäsnillä; niskakilpi, pe
rälevy ja pää ruskeat; elää isojen putkikasvien 
rungossa. — Kote lo punanruskea; peräkärjessä 2 
otaa. — Kellertävissä munissa seiviä suonia. 

50. Calophasia, Steph. 

Kannusruoho-yököt . 

Pää ei sisäänvedetty. Kaulus peitetty 
kapeilla suomuilla. Keskiruumiin taka
osassa paksu, suomuista muodostunut selkä-
tupsu. Lyhyissä etusiivissä pitkät, ehytlai
taiset ripset. Huulirihmojen ensi nivelessä 
pitkiä, harvoja hyötykarvoja . — Perhoset 
lentelevät päivisin. — Talvehtii kotelona, 

1. C. lunula, Hufn. (Linarice, Tr. Hiibn.). 

Täplikäs kannusruoho-yökkö. — Taul. 39, kuv. 

2. — Etusiivet ruskeahkot, sisemmässä keski

sarekkeessa sekä ulomman poikkiviivan ulko

puolella enemmän tai vähemmän peittyneet val-

keanharmaalla; poikkiviivat ainoastaan takareu

naan päin täysin selviä ja siinä vahvasti lähen

neet toisiansa; ulompi muodostaa takareunan ja 

suon. 3 välissä yhden a inoan ison kaaren; 

täplät valkoisia, mustalla ympäröittyjä, rengas

täplä viirumainen; ripsien tyviosassa isoja, mustia 

ja pieniä, valkoisia täpliä, latvaosassa taas isom

pia ja pienempiä, mustia täpliä. Takasiivet 

vaaleanharmaat—kellanharmaat, varustetut le

veällä, mustalla ulkoreunalla ja valkolatvaisilla 

ripsillä. — 26—28 mm. — Harvinainen; Keski-

ja Kaakkois-Suomessa sekä Turun lähistöllä. 

Lentelee touko—kesäkuussa sekä uudestaan elo

kuussa. 

cf. Tuntosarvet hyvin hienosti ripsiset. Si

vulämssät pienet, yksinkertaiset, pitkän kolmio

maiset. 
Toukka (Hfm. R. taul. 33, kuv. 6) sinertävän 

valkoinen lukuisilla, sinimustilla täplillä; selkä
viiva, heikosti aaltoiset sivuselkäviivat sekä sivu-
viivat keltaisia; selän tummat täplät isoja, kul
mikkaita, poikittaisia: huokoset mustia; pää kel
tainen; elää kannusruoholla (TAnaria vulgaris).— 
Kote lo vaaleanruskea; kielituppi hyvin pitkä, 
ulottuva melkein takaruumiin kärkeen asti; perä
kärjessä 4 lyhyttä, ristiin asettunutta haaraketta 
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51. Cucull ia, Schr. 

Kaapuyököt . 

Keskikokoisia perhosia, jotka tunnetaan 
helposti isosta, kaapumaisesta, keskustas
saan terävästi ulosvenyneestä kaulukses
taan ja pitkistä, suipoista etusiivistään. 
Koiraksilla on aivan yksinkertaiset tunto
sarvet, joista puuttuu ripsiä, sentähden 
ovatkin koirakset hyvin vaikeat eroittaa 
naaraista (ainoastaan selvemmin halkoisen, 
e i l i t t e ä n perätupsun ja pidäkehakasen 
kautta). — Toukat ovat tavallisesti helak-
kavärisiä, elävät kasvien lehdillä. — Kote
loissa on kyhmymäisesti ulkoneva kieli-
tuppi, jonka molemmin puolin nokkamai-
sesti pidentyneet siipitupet ovat, sekä leveä, 
litteä peräkärki; talvehtivat maassa. — 
Munat vaaleita, puolipalleroisia, vahvasti 
suonisia. — Perhoset lentelevät öisin kesä 
—heinäkuussa. — Meillä on ainoastaan 2 
lajia tästä muualla Euroopassa lajirikkaasta 
suvusta. 

1. C. uinbratica, L. Harmaa kaapuyökkö. 

— Taul. 39, kuv. 4. — Etusiivet jokseenkin 

vaalean tuhkaharmaat, kapeat, niitten ulkoreuna 

aivan suora ; munuaistäplän sijalla luukeltaista 

kehnää; rengastäplän asemalla hienoja, mustia 

pisteitä; ulompi poikkiviiva joskus jokseenkin 

selvä, kaksinkertainen ja vahvasti kierteinen; 

takasiivet valkoiset (cf) tai tummanharmaat ($) 

suippokärkiset. — 47—50 mm. •— Yleinen; 

Etelä- ja Keski-Suomessa. 

cf- Sivulämssät (kuv. 24 1) tasaleveät, kum

pikin reuna melkein suora, kärki vinosti poikki

päinen ; tämän ylänurkka tuskin ulkoneva, sisä

puolen ota kärjeltään litistynyt ja hampaisesti 

taipunut. 
Toukka (Hfm. R. taul. 33, kuv. 16) tunnetaan 

helposti tumman harmaanmustan—vihreänmus-
tan, enemmän tai vähemmän ruskeakirjaisen. 
kankean, hienonystermäisen ihonsa kautta; huo
koset mustia; elää yksiponsisten (Smiantherce) 
heimoon kuuluvilla kasveilla. — Kote lo kellan
ruskea. 

2. C. gnaphalii, Hiibn. Jäkkärä-kaapu-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 49, kuv. 1.).—Etu

siivet harmaanruskeat, tyvessä ja ulkoreunassa 

vaaleammat, sinipunaisenharmaat, pitkin sisä

reunaa kapeasti mustahkot; ulkoreunassa on 

sar. 1 b lähellä suonta 2 jyrkkä, musta viiru 

tai musta kolmikulma; rengas- ja munuaistäp-

lässä kellanruskea terä sekä vaalea sisä- ja 

ulkokehys; takasiivet ruskeanharmaat, hieman 

vaaleammat siipityveen päin. — 36 — 39 mm. 

— Harvinainen; Etelä- ja Keski Suomessa. 

cf. Sivulämssät kapeat, tasasoukat, niitten 

reunat aivan suoria ja kärki vinosti poikkipäi

nen, keskustassaan heikosti kulmikas; kärjen 

ylänurkka nokkamaisesti ulkoneva, alanurkka 

pyöristetty. 

Toukka (Hfm. R. taul. 34, kuv. 8) vihreä» 
selkä punanruskea; selkäviiva mustareunainen, 
mutta muuten tuskin näkyvä ympäristöstään; 
valkoiset huokoset asettuneet punanruskeihin 
täpliin; elää piiskulla (Solidago). — Kote lo kellan
ruskea; peräkärki hyvin leveä. 

C. verbasci, L. (taul. 39. kuv. 3), C. lac-

tuc*, Esp. (taul. 39, kuv. 5) ja C. argentea, 

Hufn. (taul. 39, kuv. 6) ei tavattu meillä. 

52. Anarta , Tr. 

Nummiyököt . 

Pieniä tai keskikokoisia yökköjä , jotka 
pienien ja tuskin ulkonevien silmiensä 
kautta helpoimmin eroitetaan muista su
vuista. Ne kuuluvat melkein yksinomaan 
tunturi- ja metsäseutuihin alueen pohjois
osissa; ainoastaan kahta lajia on tavattu 
alankomailla 6 1 0 etelämpänä. — Toukat 
ovat kaljuja, kirjavia ja varustettuja 5 pa
rilla vatsajalkoja. — Kotelot talvehtivat, 
lepäävät maassa. — Munissa lukuisia, sel
viä suonia. — Perhoset lentelevät touko 
— kesäkuussa päivisin, usein auringonpais
teessakin, niitten lento on nopeata, suri
sevaa. 

A. Keltaisissa takasiivissä leveä, musta ulko

reuna. Silmät karvaiset. 

«. Etusiivissä valkoinen kirjaus. Etusiipien 

musta ulkoreuna sisäänpäin jyrkästi rajoit

tunut. 

* Ruskeanpunaisilla etusiivillä valkoinen aalto

viiva ja valkoinen täplä keskijuovassa ren

gastäplän takana. Takasiipien sisäreuna ka

peasti musta 1. A. myrtilli. 

** Mustanharmailla—mustahkoilla etusiivillä 

iso, lumivalkea munuaistäplä. Takasiipien 

sisäreuna keltainen tai ainoastaan vähä-

pätöisesti mustakehnäinen 2. A. cordigera. 

8. Etusiivet tummanharmaat ilman valkoisia 

kirjauksia. Takasiipien musta ulkoreuna si

säänpäin heikommin rajoittunut. 

3. A. Bohemanni. 

B. Valkoisissa takasiivissä musta ulkoreuna tai 

ovat ne kokonaan mustat. *) 

*) Koirakset tässä ryhmässä voidaan eroittaa 
tuntosarviensa ja sivulämssiensä kautta helposti 
näin: 
A. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripsiset. 

A. Sivulämssien päätöliuska tasasoukka, alas-
riippuva. Kuv. 24 c A. melanopa. 

8. Sivulämssät ehyet, muistuttaen veneen keu
laa A. melaleuca, funebris, lapponica 

B. Tuntosarvissa lyhyet , mutta selvät hamp aat 
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a. Takasiivet sisäreunaan asti lumivalkoiset, 

j o k o ilman tai varustetut ainoastaan hyvin 

pienellä keskitäplällä; ulkoreuna leveästi mus

ta, kapein peränurkassa ja levein siipikärjessä. 

Silmät kaljuja 5. A. melaleuea 

/?. Takasiivet ainakin pitkin sisäreunaa ja ulko

reunaa leveästi mustia. 

* Poikkiviivat tasaisia, aivan ilman hampaita; 

keskijuova mustahko, tuntuvasti tummempi 

kuin muu osa siipeä; ripset ilman valkoisia 

täpliä; takasiivet yksiväriset, mustat. Sil

mät kaljuja 6. A. funebris. 

** Poikkiviivat selvästi hampaisia; keskijuova 

ei tai tuskin tummempi kuin muu osa sii

peä, ripset valkotäpläisiä. 

a. Takasiivet keskustassaan valkoiset, varus

tetut isolla, nelikulmaisella, mustalla kes

kitäplällä. Munuaistäplä tavallisesti koko

naan musta. Silmät karvaisia. 

4. A. melanopa, 

b. Takasiivissä ei tai kapea keskitäplä, Mu

nuaistäplä vaalea tai vaaleakehyksinen. 

1. Kaikkien siipien alapuolella on keskustan 

ulkopuolel la valkoinen, sisäänpäin sel

västi mustareunainen poikkijuova. Taka

siivet päältä tavallisesti yksiväriset, mus

tat 7. A. lapponica. 

2. Siipien alla ei rajoittunutta, valkoista 

juovaa. 

j Ulompi poikkiviiva on munuaistäplän 

edessä tasaisesti kaareva. Takasiivet 

keskustassaan enemmän tai vähemmän 

valkoiset 8. A. Staudingcri. 

ff Ulompi poikkiviiva muodostaa munuais

täplän edessä enemmän tai vähemmän 

kauaksi sisäänpäin menevän loven. Ta

kasiivet harmaat—mustanharmaat. 

9. A. quieta. 

1. A. myrtilli, L. Mustikka-nummiyökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 50, kuv. 19.). — Etusii

vet ruskeanpunaiset; poikkiviivat mustia, vaalea-

reunaisia, tuskin hampaisia; rengas- ja munuais

täplä oliviharmaat; etusiipien alla iso, keltainen 

keskitäplä ja punertava kärki; takasiipien alla 

leveä, punainen etureuna. — 21—24 mm. — 

Harvinainen; mutta levinnyt yli suurimman osan 

aluettamme. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripsiset. Si

vulämssät sisinnä leveät, sitten hyvin kapeat, 

tasasoukat; sisäpuolen ota vahva. 

Toukka (Hfm. R. taul. 35, kuv. 17) vihreä, 
tummasti aaltokirjainen; selkäviiva kellanvalkea, 
näkyvä ainoastaan nivelvaoissa; sivuselkäviivat 
muodostavat kunkin nivelen etu-.ja takareunassa 

a. Sivulämssien alareunassa syvä lovi . 
A. Staudingcri. 

/?. Sivulämssät kärjeltään kaksihalkoiset. Kuv. 
24 b A. quieta. 

isohkon, keltaisen valkoisen täplän; sivuviiva 
muodostunut rivistä vinoon asettuneita vaaleita 
täpliä; elää kanervalla ja Vaccinium-lajeilla. — 
Kote lo tummanruskea. 

2. A. cordigera, Thunb. Valkotäpläinen 

nummiyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 50, kuv. 20.). 

— Etusiivet mustahkoja, ulomman poikkiviivan 

ulkopuolella tavallisesti vaaleampia, tumman

harmaita; kirjaukset, paitsi isoa, lumivalkeata 

munuaistäplää, tuskin selviä. — 22—24 mm. 

— Jokseenkin yleinen yli koko alueen, ei kui

tenkaan tavattu vielä Ahvenanmaalla. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti rip

siset. Sivulämssät hyvin pienet, kapeat, tasa

soukat, ilman hampaita. 

Var. Aethiops, Staud. Etusiivet sysimus

tat. — Tavattu Kuusamossa. 

Toukka (Hfm. E,, taul. 35, kuv. 18) sametti-
karvainen, punanruskea mustilla ja vaaleanrus
keilla täplillä; selkäviiva valkoinen, hieman kat
kottu nivelien kohdalla; sivuselkäviivat vaaleita, 
tuskin selviä; sivuviiva ruskeankeltainen (nuo
remmilla vaaleankeltainen) punertavilla täplillä; 
huokoset keltaisia; joskus löytää melkein mustan 
muunnoksen, jonka kaikki kirjaukset ovat hyvin 
epäselviä; elää juolukalla (Vaccinium uliginosum) 
ja sianpuolukalla (Arctostaphylos uva ursi). — K o - t 

telo on 67. Sandbergin mukaan paksukuorinen,' 
punanruskea, varustettu lyhyel lä ja tylpällä taka
ruumiilla, jonka nivelet ovat reunoiltaan tiheästi 
hieno-okaisia; peräkärjessä 2 ylöspäistä, vahvaa 
oraa, jo i t ten latvassa on poikkipiena. 

3. A. Bohemanni, Staud. Bohemannin 

nummiyökkö. — Etusiivet tummanharmaat, enem

män tai vähemmän mustakehnäiset, vaaleimmat 

ulomman keskisarekkeen takaosassa; poikkivii

vat mustat, heikosti harmaareunaiset; rengas-, 

munuais- ja puikkotäplän ympäristö musta; etu

siivet alta kokonaan harmaat, ilman keskitäplää. 

— 25—27 mm. — Harvinainen; tavattu ainoas

taan Lapissa. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

4. A. melanopa, Thunb. (vidua, Hb.). 

Mustatäpläinen nummiyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

50, kuv. 22.). — Etusiivet, täysin puhtaissa 

kappaleissa, siniharmaat, poikkiviivat jyrkästi 

esiintyviä, mustia, ei erittäin vaaleareunaisia; 

rengas- ja munuaistäplällä paksu, musta ympä

ristö tai ovat ne kokonaan mustia; puikkotäplä 

on joskus sangen selvä, mutta puuttuu toisinaan 

kokonaan; aaltoviiva hieno, musta tai epäselvä, 

sen sisäreunassa tavallisesti musta täplä lähellä 

etu- ja takareunaa sekä munuaistäplän vasta

päätä ; sisempi keskisareke joskus keskustassaan 

mustakehnäinen; kun perhonen on lennellyt jon

kun aikaa, menettävät siivet puhtaan, sinertävän 
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värinsä ja käyvät likaisen harmaiksi; kaikkien 

siipien alla iso, nelikulmainen, musta keskitäplä. 

— 22—24 mm.—Hyvin harvinainen; tavattu 

Kantalahdessa (J. Sah lbe rg) . 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripsiset. Si

vulämssät, katso kuv. 24 c. 
Toukka on hoikka ja pitkäveteinen, harmaa; 

selkä- ja sivuselkäviivat hienoja, vaaleita; niitten 
välissä on sysimustia vinoviiruja; elää vaivais
koivulla (Betula nana): talvehtii ensin toukkana 
sitten kotelona. — K o t e l o sysimusta, takaruu
miissa 3 keltaista rengasta; peräkärki kyhmymäi
nen, kalju (G. Sandbergin mukaan). 

5. A. melaleuca, Thunb. Valkosiipinen 

nummiyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 50, kuv. 21.). 

— Etusiivet sinertävän harmaat, mustankirjavat; 

poikkiviivat mustia; keskijuovassa joko ei tai 

leveä, musta keskivarjo; ripsissä kapeita, vaa

leita viiruja tai ilman valkoisia täpliä; muuten 

takasiipien kautta helposti eroitettu suvun muista 

lajeista. — 23—25 mm. — Yleinen Lapissa, 

eteläraja 66 °. 

cf. Tuntosarvet hienosti ripsiset. Sivuläms

sät yksinkertaiset; alareuna tasaisesti ylöspäin 

kaareva. 
Eräs toukka, joka nähtävästi kuuluu tähän 

lajiin on tavattu variksenmarjalta (Empetrum nig-
rum). G. Sandberg selittää sen seuraavasti: Ruu
mis pitkä (noin 30 mm.) ja kapea, tumman suk-
laatiruskea, sivuilla vaalean sinipunaharmaita kir
jauksia, jo tka joskus yh tyvä t leveäksi, sinipuna-
harmaaksi sivuvirvaksi; selkäviiva kulokeltainen 
nivelien kohdalla katkottu sinipunaisella; selkä-
viivasta lähtee kussakin nivelessä molemmille 
puolille vinosti eteenpäin pomeranssikeltainen 
vinoviiru, joka leikkaa lähinnä edessä olevan 
nivelvaon. — Kote lo kiiltävän musta, takaruu
miissa 3 keltaista rengasta; poikkipäisessä perä
kärjessä 2 ulospäin ja ylöspäin taipunutta oraa; 
pituus 10 mm. (Sandberg, n:o 1). 

6. A. funebris, Hiibn. (funesta, Payh.). 

Mustajuovainen nummiyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

50, kuv. 24.). — Etusiivet tummanharmaat, 

varustetut kapealla, mustalla, etureunaan päin 

hieman vaaleammalla poikkijuovalla ja mustalla 

aaltoviivalla; rengas- ja munuaistäplä hieman 

vaaleammat ympäristöä, tuskin selvät. — 24 — 

26 mm. — Jokseenkin harvinainen; Lapissa, 

eteläisin löytöpaikka Kuusamo. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripsiset. 

Sivulämssät yksinkertaiset, mutta niitten kärki 

on enemmän ylöspistävä. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

7. A. lapponica, Thunb. Lapin nummi

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 50, kuv. 27.). — 

Etusiivet sinertävänharmaat; poikkiviivat mus

tia, keskivarjo leveä, musta, enemmän tai vä

hemmän katkonainen tai jakautunut täpliksi, 

joista eräs musta on rengas- ja munuaistäplän 

välissä, jotka ovat vaaleita, harmaanvalkoisia; 

aaltoviiva epätäydellinen tai epäselvä, sen sisä

reunassa samat tummat täplät kuin A. mela-

nopalla,; takasiivet päältä yksiväriset, mustat 

tai keskustan ulkopuolella kapea, poikittain kul

keva valojuomu, niitten ripset valkoisia. — 21 

-—25 mm. — Jokseenkin yleinen Lapissa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti rip

siset. Sivulämssät näyttävät edellisten lajien 

sivulämssiltä. 
Eräs toukka, jonka Sandberg (n:o 1) lukee 

tähän lajiin kuuluvaksi, on selitetty seuraavasti: 
punankeltaisessa päässä hieno, musta kulmaviiva; 
ruumis kapea, pitkäveteinen, alta ja sivuilta har
mahtava, päältä kaneliruskea; selkäviiva muodos
tunut mustista pisteistä; selkä- ja sivuselkävii-
vojen välissä lähtee nivelestä 4 rivi mustia vino-
viiruja, jotka eteenpäin sattuvat selkä viivaan; 
noin 30 mm. pitkä; elää mustikalla ja koivulla. 
— K o t e l o kiiltävä, sysimusta, takaruumiissa 3 
keltaista rengasta: peräkärki suora, varustettu 3 
pienellä huipulla, joissa kussakin on harjas. 

8. A. Staudingeri, Anriv. (Schamherri, 

Staud.). Pohjoinen nummiyökkö. — (Hfm. Sch. 

taul. 50, kuv. 2 6 ) . — Etusiivet tummanhar

maat; poikkiviivat mustahkoja, vaaleareunaisia, 

ulompi hienohampainen; rengas- ja munuaistäplä 

vaikeahkoja; aaltoviivan sisäreunassa leveä ja 

tavallisesti yhtäjaksoinen, musta rajoitus; ulko-

reunanjuova useimmiten paljoa vaaleampi, sini

harmaa ; takasiivet keskustassaan valkoiset, kes

kitäplä tumma; aaltoviiva, tyvi ja ulkoreuna 

leveästi mustia; pää hyvin sisäänvedetty keski-

ruumiiseen, joten on vaikeata nähdä sitä sivulta; 

ruumis lyhyt, vankkatekoinen. — 24—28 mm. 

— Hyvin harvinainen; tavattu Lapissa. 

cf. Tuntosarvet hienohampaiset. Sivuläms

sien (kuv. 24 a) alareunassa matala ja suora, 

sisäänpäin odan rajoittama lovi. 
Toukka melkein pyöreä, musta, selkäpuoli 

hiukan vaaleampi; kussakin niv. ruutumainen, 
tummempi täplä, jossa on 4 mustaa, hyvin kiil
tävää käsnää; keskellä nivel vakoja isompi, musta, 
mutta ei kiiltävä täplä; elää heinillä. 

9. A. quieta, Hiibn. (Schcenherri, Zett). 

Hoikka nummiyökkö. — (Hfm. Sch, taul. 50, 

kuv. 27.). — Etusiivet vaaleanharmaat—tum

manharmaat, enemmän tai vähemmän tumma-

kehnäiset; poikkiviivat leveät, hampaiset, mus

tat, melkein y h d e n s u u n t a i s e t ja keskijuova 

siis melkein tasasoukka; rengas- ja munuais

täplä vaaleat, usein keltakehnäiset, tavallisesti 

mustan täplän eroittamat; epäselvässä aaltovii-
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vassa on vastapäätä munuaistäplää tavallisesti 

musta täplä; takasiivet harmaat, niitten keski

täplä, aaltoviiva ja ulkoreuna tummemmat; ruumis, 

varsinkin o*:n, pitempi ja hoikempi kuin muissa 

lajeissa. — 25—26 mm. — Harvinainen; Lapissa. 

cf. Tuntosarvet selvästi hampaiset ja rip

siset. Sivulämssät (kuv. 24 b) aivan erilaiset 

kuin muilla lajeilla. 

Var. nigricans, Staud. Etusiivet päältä 

mustahkot, ainoastaan täplät ja poikkiviivojen 

vaalea rajoitus selviä; takasiivet päältä yksi

väriset, ilman selviä kirjauksia. — Harvinainen 

päämuodon joukossa. 

Toukka helakan punanruskea mustilla, jok
seenkin paksuilla viivoil la; kussakin nivelessä 4 
pientä käsnää; huokoset valkeakehyksiset; pää, 
niska- ja peräkilpi kiiltävän tumman mustanrus
keat; elää variksenmarjalla {Empetrum nigrum). 

53. Heliaca, Herr. Sch. 

Aur inkoyököt . 

1. H. tenebrata, Scop. (Heliaca, Tr. 

Hiibn.; Arbuti, F.). Pieni aurinkoyökkö. — 

Taul. 39, kuv. 9. — Etusiivet oliviruskeat, 

keskivarjo tummempi, muuten ilman kirjauksia, 

niitten ripset ulko-osassaan vaikeahkot; mustissa 

takasiivissä leveä, kultakeltainen poikkijuova, 

joka ei uletu etu- eikä sisäreunaan, niitten rip

set kellertävät. — 19—20 mm. — Harvinai

nen ; Kaakkois-Suomessa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripset hy

vin lyhyet. Sivulämssät pieniä, kapeita, tasa-

soukkia, kärki pyöristetty. 

Toukalla on 5 paria täysin kehittyneitä vatsa
jalkoja, väriltään on se vihreä; sivuselkäviivat 
vaikeahkoja; k3dkiviiva valkoinen, sen yläreuna 
tummanvihreä; pää tummanvihreä; elää härkki-
(Cerastium) lajeilla, — K o t e l o lyhyt , vihertävän 
ruskea, peräkärjessä 2 ulospäistä otaa; talvehtii-

54. Heliothis, Tr. 

K y h m y - y ö k ö t . 

Säär issä otia, otsassa haarake, siipien 
alapinta vahvakirjainen. — Toukilla on 5 
paria vatsajalkoja ja selviä harjaksia käs-
nillä; elävät ruohokasveilla, syövät pää
asiallisesti kukkia ja siemeniä. — Kotelot 
lepäävät maassa, talvehtivat tavallisesti. — 
Perhoset lentelevät päivänpaisteessa. 

1. H. dipsaceus, L. Vihertävä kyhmy-

yökkö. — Taul. 39, kuv. 7. — Etusiivet vih-

reänkeltaiset—vihreänharmaat; munuaistäplä iso, 

musta; keskivarjo leveä, kulkee suoraan mu

nuaistäplän yli; poikkiviivat hienoja, epäselviä; 

ulompi keskisareke tummavarjoinen; takasiipien 

mustassa ulkoreunassa saroissa 2 ja 3 iso, vaa

lea täplä; etusiipien alla musta munuaistäplä ja 

rengastäplä sekä musta poikkijuova vähän mat

kaa ulkoreunan sisäpuolella. — 28—33 mm. 

— Harvinainen; tavattu Kaakkois-Suomessa, 

sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Lentelee elokuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti rip

sitetyt. Sivulämssät pitkät, ehyet, tasasoukat, 

kärkeä kohti ylöspäin taipuneet, niin että ala

reuna tulee vahvasti kaarevaksi. 
Toukka (Hirn. K. taul. 35, kuv. 22) harmaan

vihreä— kellanharmaa—punertava, tiheästi ripoi-
tettu h}*vin hienoilla, vaaleilla pisteillä; selkä
viiva tumma, vaaleareunainen; sivuselkäviivat 
vaaleita; kylkiviiva vaikeahko; huokoset mustia, 
valkeakehyksisiä; pää ruskeankeltainen; elää kau
nokilla (Centaurea), orakolla (Önonis) y. m. — 
Kote lo kellanruskea, sinihärmäinen, päässä pieni 
kyhmy, peräkärjessä 2 erillään olevaa, kankeata 
harjasta. 

Chariclea delphinii, L. (taul. 39, kuv. 8) 

Keski- ja Etelä-Euroopassa, ei tavattu meillä. 

55. Pyrrhia, Hiibn. 

Kultayököt. 

1. P. umbra, Hufn. (murginata, Tr.). 

Varjoinen kultayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 51, 

kuv. 6.). — Etusiivet kultakeltaiset, ulomman 

poikkiviivan ulkopuolella sinipunaisen harmaat; 

poikkiviivat hienoja, yksinkertaisia, ruosterus

keita, tasaisia, ilman hampaita; keskiviiva samaa 

laatua; rengas- ja munuaistäplä isoja, ympäristö 

hieno, ruostevärinen; puikkotäplä puuttuu; val-

keankeltaisissa takasiivissä leveä, mustanharmaa, 

hyvin punertava ulkoreuna ja kellertäviä ripsiä; 

etusiipien alla iso, musta rengastäplä ja mu

nuaistäplä sekä leveä, tumma poikkijuova. — 

30—32 mm. — Harvinainen; tavattu Ven. Kar

jalassa. Lentelee kesä -heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, ripsiset. 

Sivulämssät leveät, kärki tylpästi pyöristetty. 

Toukka (Hfm. R. taul. 36, kuv. 4) vihreä tai 
punanruskea mustilla, kiiltävillä käsnillä; selkä
viiva tumma; sivuselkäviivat vaaleita; kylkiviiva 
vaaleankeltainen, yläreuna tumma; huokoset mus
tia; pää vaaleankeltainen; elää orakolla (Ononis) 
sekä joskus Geranium pratensell&. — Kote lo rus
keankeltainen, venyneessä peräkärjessä 2 pitkää, 
likekkäistä, yhdensuuntaista ja alastaipunutta 
oraa. 

II. Heimo Plusiiche. 

Takasiipien suonen 5, joka poikki

suonen kohdalla lähenee hiukan suonta 

4, sekä keskiruumiin korkean, poikittai-
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sen ja vasta jonkun matkaa kauluksen 

takana kohoavan tupsun kautta eroaa 

tämä heimo edellisestä. Huulirihmat 

pitkiä, ylöspäisiä. — Aivan tai hieman 

vinosti rengastäplän takana on suonen . 

2 sisäosan ympärillä suvulla Plusia 

useimmiten metallikiiltoinen täplä, jo l ta 

puuttuu vastaavaisuus edellisessä 

heimossa ja jota kutsutaan kaaritäp-

läksi, koska se lähtee tavallisesti kaa

rena tai V:nä takim. keskisuonesta; kaa-

ritäplän takana ja ulkopuolella on usein 

vielä eräs täplä, munatäplä, jonka 

suoni 2 joko lävistää tai jota se aina

kin koskettaa; puikkotäplä puuttuu. — 

Kotelot lepäävät hienossa, joskus san

gen paksussa silkkisessä kotelokopassa. 

— Perhoset istuvat kattomaisesti aset

tunein siivin. 

56. Abrostola, Ochs. 

Suorrmyököt. 

Mustanharmailla etusiivillä hienoja, ei 
hampaisia, kaksinkertaisia poikkiv i ivoja ; 
poikkivi ivojen keskijuovaan päin oleva 
vi iva musta, toinen ruskeahko; rengas-, 
munuais- ja kaaritäplän ympäristö hieno, 
musta; kaaritäplä iso, pyöristetty, melkein 
ulettuva munuaistäplään asti; munatäplä 
puuttuu; aaltoviiva epäselvä, sen sisäreu
nassa on kummassakin sar. 6 ja 7 musta 
vi iru; ulkoreuna aaltoinen, sen reuna vi iva 
jyrkkä, musta. Takasiivet tummanharmaat, 
keskustassaan vaikeahkot. — Toukilla on 5 
paria vatsajalkoja, mutta ensi pari (nive
lessä 6) on hieman heikompi muita. — 
Kotelot talvehtivat; niitten kielituppi tus
kin ulkoneva. — Perhoset lentelevät öisin 
touko—heinäkuussa. Koiraksen tuntosar
vet yksinkertaiset, hyv in hienosti ripsiset. 

1. A. triplasia, L. Ruskeankeltainen suo-

muyökkö. — Taul. 39, kuv. 10. — Etusiivet 

ulommassa keskisarekkeessakin enemmän tai 

vähemmän ruskeankeltaiset; siipikannet keller

tävät; siipity vi sisemmän poikkiviivan sisäpuo

lella kellanruskea; suonet pitkin matkaa mustia. 

— 33—35 mm. — Jokseenkin yleinen 63 0 

asti. 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 24 d. 
Toukka (Hfm. R. taul. 34, kuv. 18) tumman

vihreä tai tummasti lihavärinen, nivelissä 1—8 
vaalea selkäviiva, nivelissä 4 ja 5 iso, puolikuun-
muotoinen, musta täplä, nivelessä 11 kuhmu; 
sivuviiva vaalea, tuskin selvä; elää nokkosilla. 
— K o t e l o ruskea, peräkärjessä käyriä okia. 

2. A. urticre, Hufn., Hiibn. {tripartita 

Hufn.). Vihreänvalkoinen suomuyökkö. — (Hfm 

Sch. taul. 49, kuv. 17.). — Ulompi keskisareke 

enemmän tai vähemmän peitetty vihreänvalkoi-

sella; siipikansissa ja siipity vessa vihreänvalkoi

nen sekoitus; aaltoviivan ulkoreuna on siipikär-

jessä musta; suonet ei tai tuskin mustemmat 

ulkoreunassa. — 30—32 mm. — Yleisempi edel

listä, 64 0 asti. 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 24 e. 
Toukka (Hfm. R. taul. 35, kuv. 1) vihreä, 

sivuviiva vaikeahko, pitkin selkää valkoisia kul
mia, selän molemmin puolin valkoisia vinoviiruja, 
jalkojen päällä valkoisia käsniä ja hienoja, val
koisia viiruja; huokoset valkoisia, mustakehyksi-
siä; elää nokkosella. — K o t e l o ruskea, takaruu
miin nivelet harvasti hienokarvaisia, peräkärki 
pitkä, syväuurteinen. 

57. Plusia, Ochs. 

Kyt tyräyököt . 

Etusiivet isot ja leveät, ulkoreuna ehyt 
tai epäselvästi aaltoinen, usein vahvasti 
kaareva; kaaritäplä on j o k o iso tai pieni, 
jälkimäisessä tapaksessa u:n tai v:n muo
toinen ja metallikiiltoinen: poikkiviivoissa 
ei ole hampaita, usein ovat ne etuosassaan 
epäselviä; rengas- ja munuaistäplä melkein 
aina epäselviä. Kaulus on näennäisesti 
kaksinkertainen, sillä varsinaisen kauluk
sen takana on toinen, j oka on muodostu
nut siipikansien ja keskiruumiin etumai
sista karvoista, siipikansien karvapeite 
muodostaa vielä sen takana portaan, jo ten 
niitten karvapeitteessä vo i eroittaa 3 osas
toa. Takaruumiin selkätupsut selviä; vii
meinen^ nivelessä 3, isoin. — Koiraksen 
tuntosarvet yksinkertaiset, tuskin huomat
tavasti ripsiset. — Naaraksen munanasetin
torvi vahvasti litistynyt, syrjiltään k o k o o n 
puristunut. — Toukilta puuttuu raajapari 
nivelissä 6 ja 7 ; ovat usein varustetut hie
man kohonevil la käsnillä. — Koteloissa on 
pitkälle tai kyhmymäisesti ulkoneva kieli
tuppi. — Perhoset lentelevät öisin, joskus 
myös päivisin; siivet lepotilassa kattomai
sesti. 
I. Huulirihmat ylöspäiset ja hyvin pitkät, jo ten 

ne ulottuvat tuntuvasti korkeammalle päälaen 

karvapeitettä; niitten päätönivel ei tai tuskin 

lyhyempi keskiniveltä, k ä y r ä , hyvin litteä ja 

suomuinen sekä tuskin kapeampi keskiniveltä. 

A. Etusiivet tumman sinipunaisen ruskeat, lähellä 

ulkoreunaa ja takareunaa knllankiiltävät; ren-
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gas- ja kaaritäplä pohjaväriä, epäselviä, jälki

mäinen takanurkassa tavallisesti hieman kul

lan kiiltävä 1. P. c aureum. 

B. Etusiivet vaaleankeltaiset, kultakiiltoiset; ren

gas- ja kaaritäplä isoja, selviä hopeakiiltoisia, 

keskustassaaan keltaisia 2. P. moneta. 

II. Huulirihmat ulottuvat tuskin tai ei ollenkaan 

päälaen karvapeitettä korkeammalle. Niitten 

päätönivel pieni ja s u o r a , paljon lyhyempi 

ja kapeampi kuin viimeistä edellinen nivel. 

A. Kaaritäplä leveä, pyöristetty tai soikea, taak

sepäin leveämpi tai tylpästi pyöristet ty; ei 

tai metallikiiltoinen. 

«. Kaaritäplä pohjaväriä, ei metallikiiltoinen, 

tuskin selvä. Munatäplä puuttuu. 

* Bengas- ja kaaritäplän ympäristö hieno, 

v a a l e a , itse täplät vinoja, niin että jälki

mäisen kärki on siiven takanurkkaan päin; 

poikkiviivat kaksinkertaisia, punertavia*; 

aaltoviiva ja ulkoreunanviiva hyvin selviä, 

tasaisia, vaikeahkoja 3. P. illuslris. 

** Rengas- ja kaaritäplän ympäristö hieno, 

t u m m a ; jälkimäinen leveänsoikeaja kään

tynyt suoraan takareunaan päin; yksin

kertaiset poikkiviivat ja aaltoviiva tum

mia, jälkimäinen tuskin selvä; sisempi 

keskisareke sekä koko ulompi keskisareke 

ja reunasareke vahvasti vihreäkiiltoiset, 

nämä metallikiiltoiset sarekkeet ovat usein 

yhdistyneet sarassa 1 b poikkisillan kautta, 

joka sivuuttaa kaaritäplän takareunaa. 

4. P. ehrysitis. 

/?. Kaaritäplä iso, kokonaan hopeakiiltoinen tai 

suurimmaksi osaksi kultakiiltoinen. 

* Munatäplä puuttuu. 

1..Kaaritäplä kokonaan hopeakiiltoinen; mu

nuaistäplä puuttuu 5. P. bractea. 

2. Kaaritäplä eteenpäin avonainen, ainoastaan 

Sen takaosa vaalean kultakiiltoinen; mu-

.nuaistäplä selvä; aaltoviiva pitkin pituut

taan selvä, vahva- ja syvähampainen. 

10. P. borealis. 

** Munatäplä iso, hopeakiiltoinen. 

6. P. festucce. 

B. Kaaritäplä taaksepäin kapeampi, v:n tai u:n 

muotoinen, ainoastaan reunoiltaan metalli

kiiltoinen ja siten ikäänkuin eteenpäin avo

nainen; munatäplä löy tyy tavallisesti ja on 

hopeakiiltoinen sekä joko pieni, pistemäinen 

ja erillään kaaritäplästä (molemmat muodos

tavat silloin kuvion, joka näyttää kuin 2) tai 

yh tyny t kaaritäplään siten, että ne yhdessä 

muodostavat kreikkalaisen y. 

a. Takasiivet harmaat—vaikeahkot, ulkoreuna 

tummempi. 

* Isompia lajeja, ei alle 30 mm. Keskijuova 

ei takaosassaan yksivärisen tummanruskea. 

a. Etusiipien pohjaväri sinipunainen—rus

keanpunainen—kellanpunainen. Takasiivet 

pitkin ulkoreunaa vähäpätöisen tummem

mat kuin sisäosassaan, keskustan idkopuo-

lella tumma, ulko-osassaan vaaleareunainen 

kaariviiva. 

1. Munatäplä pieni, useimmiten pyöristetty 

ja melkein aina erillään kaaritäplästä; 

sen kärki ei uletu munuaistäplän keskus

tan alle. Kipsissä ei tummaa viirua suo

nen 4 kohdalla. 

f Isompi; etusiivet vaaleammat, punerta

vammat; niitten ulompi poikkiviiva mel

kein suora ja ulko-osassaan takareunaan 

asti selvästi ja sangen leveästi punavar-

jo inen; rengastäplä hävinnyt; peit tynyt 

punanruskealla; takasiipien alla tavalli

sesti ainoastaan 2 tummaa poikkiviivaa. 

7. P. iota, 

f f Pienempi; etusiivet tummemman sini

punaiset - purpuranpunaiset; niitten 

ulompi poikkiviiva etureunan ja suonen 

2 välissä melkein suora ja vaaleamman 

varjoviivan seuraama, mutta suonen 2 

kohdalla katkonainen ja suuntautunut 

melkein suoraan takareunaa kohti sekä 

suonen 2 takareunan välissä ei ulos

päin selvästi vaaleareunainen; rengas

täplä selvä, sen takareuna hopeakiiltoi

nen; takasiipien alla 3 tummaa poikki

viivaa 8. P. pulchrina. 

2. Munatäplä aina yhtynyt kaaritäplän 

kanssa sekä iso ja pitkäveteinen, niin 

että sen kärki ulottuu ainakin munuais

täplän keskikohdan alle. Suoni 4 jatkuu 

jyrkkänä, tummana viiruna ripsiin asti. 

9. P. macrogamma. 

b. Etusiipien pohjaväri sinipunaisenharmaa 

—ruskeanharmaa tavallisesti vaaleamman 

ja selvemmän harmaa siipityvessä ja pit

kin ulkoreunaa. Takasiivissä leveä, mus

tahko ulkoreuna, joka eroaa jokseenkin 

tuntuvasti siiven sisemmästä harmahta

vasta osasta; tämä ilman tummaa kaari-

viivaa. 

1. Yhtyneet muna- ja kaaritäplät muodos
tavan säännöllisen y. 11. P. gamma. 

2. Munatäplä pistemäinen ja tavallisesti 

erillään hieman epäsäännöllisestä kaari

täplästä 12. P. interrogationis. 

** Pienempi laji, ei yl i 26 mm. Keskijuovan 

takaosa kapea, t a s a s o u k k a , yksivärisen 

mustanruskea. Etusiivet tuhkaharmaat; 

takasiivet mustanruskeat, keskustan yl i 

leveä, valkoinen juova 13. P. parilis. 

,3. Takasiivet keltaiset—kellertävät, varustetut 

leveällä, mustalla, sisäänpäin hyvin rajoit

tuneella reunajuovalla. Keskijuova keski

saran takana yksivärisen tummanruskea— 

mustahko, hyvin rajoittunut ja tuntuvasti 

leveämpi takareunaan päin. 

Etusiipien pohjaväri tuhkaharmaa. Kaari-
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täplän hopeakiiltoiset haarat pitkiä ja ka- i 

peitä. 

a. Isompi, ei alle 32 mm.; takasiivet likaisen 

keltaiset, suonet tummempia, tumma ulko

reuna sisäänpäin hieman vaaleampi. Aalto

viiva selvä, ruskeahko 14. P. äiasema. 

b. Pienempi, ei yli 25 mm. ; takasiivet puh

taasti keltaiset, ilman tiimmia suonia, ul

koreuna yksivärisesti musta; aaltoviiva 

selvä, etureunaan päin mustahko. 

15. P. microgamma. 
** Etusiipien pohjaväri punanharmaa—rus

keahko. Kaaritäplän haarat lyhyet . Taka

siivet puhtaan keltaiset, ulkoreuna hieman 

kapeampi, musta . 16. P. Hochentoarthi. 

Kuv. 24. Vasen sivulänissä koiraksilla: 

a. Anarta Staudinyeri, Auriv. 

b. „ quieta, Hiibn. 

c. „ melanopa, Thunb. 

d. Abrostola triplasia, L. 

e. „ urticce, Hufn. 

f. Plusia pulchrina, Hau\ 

g. Photedes captiuncula, Tr. 

h. Ophiusa cracciu, L. 

i. Catocala fraxini, L. 

k. „ adultera, Minetries. 

1. Curullia umbratica, L., sekä sisäsivun ota. 

1. P. c aureum, Knoch. (Concha, Fabr.). 

Kullattu kyttyräyökkö. —• (Hfm. Sch. taul. 49, 

kuv. 18.). — Etusiivet sinipunaisen ruskeat; 

poikkiviivat selviä, kaksinkertaisia, mustahkoja; 

ulompi muodostaa suonen 7 kohdalla ulkoreu

naan päin pitkälle ulottuvan kulman; keskiviiva 

selvä, mustahko; takasiivet tummanharmaat. — 

33—35 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu 

Helsingissä (F. W. Mäki in) . Lentelee heinä

kuussa. 

cf. Sivulämssät ehyet ja jokseenkin leveät; 

reunat suoria, kärki pyöristetty. 

Toukka (Hfm. Pv., taul. 35, kuv. 2) helakan 
vihreä, nivelissä 1—3 valkoinen sivuviiva, muissa 
nivelissä leveitä, valkoisia vino viiruja; nivelet 4 
— 7 ja 11 sekä pienemmässä määrässä m y ö s ni
vele t 8 ja 9 selkäpuoleltaan kamaramaisesti tur
vonneita; kamaroilla on 4 kellanvalkoista selkä-
käsnää; huokoset valkoiset, kapeasti ruskeareu-
naiset; elää Thalictrum aqrulegifoliumilla ja Aqui-
legia vulgarikselle. — Kote lo lepää valkoisessa 
silkkikopassa; on väriltään vihreä, selkäpuoli mus-
tansininen; pitkässä, kaarevassa peräkärjessä 2 
pitempää ja useampia lyhempiä harjashakasia. 

2. P. moneta, Fabr. Kullankeltainen kyt

tyräyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 49, kuv. 20.). 

— Etusiivet vaaleankeltaiset, kultakiiltoiset, pai

koittain harvasti mustakehnäiset; poikkiviivat 

hienoja, kaksinkertaisia, kellanruskeita; keski

viiva ruskea, selvästi esiintyvä, keskisaran taka

nurkassa suorakulmaisesti katkottu; aaltoviiva 

kellanruskea, tavallisesti ainoastaan etureunassa 

selvä, sarassa 5 ruskean viirun kautta yhtynyt 

ulompaan poikkiviivaan; takasiivet harmaat. — 

34—36 mm. — Harvinainen; Kaakkois-Suo-

messa sekä Turun lähistöllä. Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät ehyet ja jokseenkin leveät, 

kärjeltään veneen keulan muotoiset. 
Toukka (Hfm. E. taul. 35, kuv. 3) vihreä, 

sivuviiva vaikeahko; nivelten 4—9 selkäpuolella 
matala, litteä, mutta iso ja leveä, kyttyrämäinen 
kohopaikka; käsnät vihreitä, karvat selviä; elää 
Trolliuksen, Aconi tumin tai Delphiniumin yhteen-
kudottujen latvalehtien välissä, - K o t e l o lepää 
paksussa, harmaankeltaisessa silkkikopassa; vih
reä, pitkin selkää mustia täpliä; kielituppi hyvin 
pitkä, ulettuen melkein peräkärkeen asti, j oka 
on lieriömäinen, alastaipunut ja varustettu usealla 
lyhyel lä harjashakasella. 

3. P. ilhistris, Fabr. Punaviivainen kyt

tyräyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 49, kuv. 24.). 

— Etusiivet harmahtavan vihreät, paikoittain 

peittyneet ruusunpunaisella; poikkiviivat selviä, 

ulompi etuosassaan selvästi kaartunut ja etu

reunassa hyvin eroitettu aaltoviivasta; aaltoviiva 

ja ulkoreunanviiva kohtaavat toisensa takanur

kassa; takasiivet tumman ruskeanharmaat. — 

33—35 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu 

Kirjavalahdella Laatokan Karjalassa (K. Ehn-

berg) . Lentelee kesä—heinäkuussa. 

Toukka (Hfm. R, taul. 35, kuv. 6) sinertävän 
vihreä; selkäviiva tummanvihreä; sivuviiva kel
tainen; kaikki käsnät selvästi esiintyviä, mustia; 
pää ja rintajalat mustia; elää Aconitumilla. — 
K o t e l o tummanvihreä; ruskeavarjoinen; kielituppi 
pidentynyt . 

4. P. chrysitis, L. Vihreäkiiltoinen kyt

tyräyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 49, kuv. 26.). 

— Etusiipien pohjaväri sinipunaisen ruskea; 

takasiivet tumman ruskeanharmaat. — 31—35 
•22 Suomen perhoset. 
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mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kemi. Lentelee 

kesä—heinäkuussa sekä joskus syyskuussa. 

o*. Sivulämssät pitkät ja hyvin kapeat, kärki 

naskalimainen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 35, kuv. 8) vihreä, se

lässä lukuisia aaltoisia, valkoisia pituus viivoja; 
sivuviiva valkoinen; pää kellan vihreä; elää nok
kosella, pillikkeellä (Galeopsis) y. m. — Kote lo 
mustanruskea, kielituppi kohtalaisen pitkä; pak
sussa ja suorassa peräkärjessä lukuisia harjas
hakasia; silkkikoppa ohut, valkoinen. 

5. P. bractea, Fabr. Hopetäpläinen kyt-

tyräyökkö. — Taul. 40, kuv. 1. —Etusiivet tum

man sinipunaisenruskeat, keskustassaan hienoilla, 

tummemmilla viivoilla aaltokirjaiset, keskijuovan 

takaosassa ja siipikärkeen päin kellanruskeat; 

kirjaukset hyvin epäselviä tai hävinneitä. — 42 

45 mm. — Jokseenkin harvinainen; Keski-

Suomessa. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssien yläreuna suora, kärki ve

neen keulan muotoinen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 49. kuv. 19) vihreä, 

selkä- ja sivuviivat hienoja, valkoisia; pää vih
reä; elää keltanolla (Hieracimn), maitiaisella (Leon-
todon) ja nokkosilla. 

6. P. festucai, L. Kellanruskea kyttyrä-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 49, kuv. 31.). — 

Etusiivet ruosteruskeat, pitkin takareunaa sekä 

etureunassa lähellä tyveä ja kärkeä keltaiset, 

ruskeakehnäiset ja hieman kultakiiltoiset; poikki

viivat ja aaltoviiva epäselviä; sarassa 5 hopea

kiiltoinen täplä; ripset sinipunaiset; takasiivet 

tummanharmaat, ripset kellertävät. — 30—38 

mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kittilä. Lente

lee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät leveät, kärki tylpästi pyö

ristetty. 

Toukka (Hfm. R. taul. 35, kuv. 10) leveä, vih
reä; selkäviiva tummanvihreä, vaaleareunainen; 
sivuviiva vaikeahko, tummareunainen; näitten 
välissä valkoisia pituusviivoja; elää sara-ja heinä
kasveilla.— Kote lo on päältä musta, alta vihreä; 
kielituppi lyhyt, ei ulottuva yl i viidennen taka
ruumiin nivelen; peräkärki pyöristetty ja varus
tettu usealla vahvalla harjasnakasella. 

7. P. iota, L. Sinipunainen kyttyräyokkö. 

— Taul. 40, kuv. 2. — Etusiivet jokseenkin 

vaalean punertavat, keskijuovan takaosassa (paitsi 

lähinnä ulompaa poikkiviivaa saroissa 1 a ja 1 b) 

ja aaltoviivan molemmin puolin tummemmat, 

ruskeanpunaiset, hieman metallikiiltoiset; aalto

viiva yhtäjaksoinen, tumma ja mutkistunut ma

talaksi W:ksi saroissa 2 ja 3; munatäplä on 

päämuodolla selvä ja erillään kaaritäplästä, joka 

muistuttaa u:ta tai v:tä. — 37—39 mm. — 

Hyvin harvinainen; tavattu ainoastaan Ahvenan

maalla. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät ulkomuodoltaan hyvin seu

raavan lajin sivulämssien kaltaiset. 

Var. percontationis, Tr. Munatäplä on 

kaaritäplän kanssa yhteydessä. 
Toukka (Hfm. R. taul. 35, kuv. 13) vihreä; 

selkäviiva tummempi, vaaleareunainen; käsnät 
vaikeahkoja, varustettuja pitkillä harjaksilla; si
vuviiva valkoinen; sitäpaitsi l ö y t y y hienoja, aal
toisia pituusviivoja; kaikkiruokainen. — Kote lo 
päältä musta, alta kellertävä; kielituppi ulottuu 
ainoastaan kuudennen takaruumiin nivelen taka
reunaan; peräkärki uurteinen ja varustettu lukui
silla harjashakasilla. 

8. P. pulchrina, Haw. {iota, Thnbg.; V 

aureum, Ouen.). Purpurainen kyttyräyokkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 50, kuv. 5.). — Hyvin 

edellisen lajin näköinen, eroaa siitä ainoastaan 

kaavassa annettujen tuntomerkkien kautta; sa

rassa 2 lähellä ulkoreunaa vahvempi pronssi-

kiilto kuin P. iotalla,. — 34—37 mm. — Jok

seenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, 

63 0 asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 24 f. 

Var. percontatrix, Auriv. Munatäplä yh

tynyt kaaritäplään. 
Toukka vihreä; sivuviiva kellertävä; elää nok

kosilla y. m. 

9. P. macrogamma, Eversm. Pitkätäp-

läinen kyttyräyokkö. — (Hfm. Sch. taul. 50, 

kuv. 6.). — Etusiivet punertavan ruskeankeltai

set, heikommin tai vahvemmin kultakiiltoiset, 

tummimmat hopeatäplän ympärillä; sisempi ja 

ulompi keskisareke sekä reunasareke melkein 

kokonaan pronssikiiltoiset; poikkiviivat hienoja, 

kaksinkertaisia, täyttyneitä hienolla, metallikiil-

toisella viivalla; ulompi etureunan ja suonen 2 

välissä melkein aivan suora; rengastäplän taka

nurkka muodostaa kaaritäplän suun edessä ho-

peakiiltoisen kaaren; takasiipien alla 3 tummaa 

poikkikaarta. — 35—40 mm. — Harvinainen; 

Lapissa ja Pohjois-Suomessa sekä Sortavalassa. 

Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät tasasoukat, alareuna mel

kein suora, kärki vinosti katkottu, yläreuna 

tuskin kaareva. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

10. P. borealis, E. Reut. Pohjoinen kyt

tyräyokkö. — Etusiipien pohjaväri kellertävän

ruskea; sisempi poikkiviiva kaksinkertainen, 
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selvä ainoastaan takareunasta takirn. keskisuo-

neen, pyöristetysti aaltoinen; aaltoviiva hyvin 

kiemurteleva, selvä, sar. 2 ja 3 terävähampai

nen, suon. 5 kohdalla hyvin sisäänpistävä sekä 

taas sar. 6 muodostaen tylppäkulmaisen mutkan; 

keskijuovan takaosa mustanruskea, hienosti har-

maakehnäinen; rengastäplä epäselvä, munuais

täplä sen sijaan selvä; takasiivet vaaleanharmah-

tavan kellanruskeat, tyveltään ja pitkin ulkoreu

naa tummemman harmaanruskeat. — 35 mm. 

— Hyvin harvinainen; tavattu Tetrinassa Ven. 

Lapissa (K. M. L e v a n d e r ) 1888. 

cf. Sivulämssät kuurnamaiset, yläreuna mel

kein suora, alareuna tasaisesti kaareva, kärki 

terävä, ylöspäinen, hieman muistuttaen puukko-

veitsen terää. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

11. P. gamma, L. /-merkkinen kyttyrä-

yökkö. — Taul. 40, kuv. 3. — Etusiivet vaa

lean harmaat—ruskeanharmaat, peittyneet sini

punaisella metallikiillolla, vaaleimmat etureunassa 

molemmin puolin ulompaa poikkiviivaa ja aina 

tummimmat keskijuovassa hopeatäplän ympärillä; 

poikkiviivat kaksinkertaiset, täyttyneet vaalean

harmaalla tai hieman hopeakiiltoisella viivalla; 

ulompi muodostaa suonen 2 kohdalla sisäänpäin 

kääntyneen kulman; ulkoreunassa ja ripsissä on 

suon. 4 kohdalla tummempi täplä. — 36—40 

mm. — Yleinen yli koko alueemme. Lentelee 

useana sukupolvena yli koko kesän. 

cf. Sivulämssät ovat P. pulchrinoM (kuv. 

24 f) näköiset, mutta kapeammat kärkeen päin. 

Toukka (kuv. 3 a) vihreä, koristettu hienoilla, 
valkoisilla, osittain aaltoisilla pituusviivoilla ja 
kellertävällä sivuviivalla; käsnäharjakset sangen 
pitkiä; huokoset valkoiset, mustareunaiset; mel
kein kaikkiruokainen. — Kote lo lepää ohuessa, 
vaikeahkossa kudoksessa; musta, s i ipi tupethyvin 
esiinpistäviä, 

12. P. interrogationis, L. (conscriptu, 

Hiibn.). Kysymysmerkkinen kyttyräyökkö. — 

(Hfm. Sch. taul. 50, kuv. 11.). — Etusiivet 

jokseenkin vaalean tuhkaharmaat, ainoastaan 

keskijuovassa tummemmat, ruskeanharmaat— 

mustanharmaat; poikkiviivat kaksinkertaiset, 

mustahkot; ulompi tuskin selvä, mutta sarassa 

1 b useimmiten selvästi ruskeanpunaisen-keh-

näinen; aaltoviiva musta, tavallisesti jyrkästi 

esiintyvä; kaaritäplä tavallisesti epäsäännöllinen, 

sillä sen ulkosivu on enemmän tai vähemmän 

sisäänkaartunut; takasiivet ruskeankellertävän 

harmaat, ulkoreuna hyvin leveä, tumma. — 31 

—35 mm. — Yleinen yli koko alueen. Lente

lee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät tasasoukat, reunat suoria, 

kärki vinosti katkottu. 
Toukka vaaleanvihreä; selkäviiva tummempi, 

sen alapuolella vaaleampia pituusviivoja; kyljillä 
valkoinen pituusviiva, jonka alla valkoiset, musta-
kehyksiset huokoset ; elää juolukalla (Vaccinium 
uliginosum) ja mustikalla. — K o t e l o musta, lepää 
ohuessa, valkoisessa kudoksessa. 

13. P. parilis, Hiibn. Tunturi-kyttyrä-

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 50, kuv. 12.). — 

Etusiivet jokseenkin yksivärisen tuhkaharmaat 

ja melkein kiillottomat; poikkiviivat epäselviä; 

aaltoviiva mustahko, sisäpuolelta ruskeavarjoi-

nen; ulompi keskisareke harvasti ruskeakehnäi-

nen; kaaritäplä muistuttaa leveätä u:ta; muna

täplä kapea, tasaleveä, aina yhtynyt kaaritäplään. 

— 24—26 mm. — Hyvin harvinainen; Lapin 

tuntureilla. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät kapeat, vähitellen kapene

vat vinosti ylöspäiseen, tylppään kärkeen päin. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

14. P. diasema, Boisd. Lapin kyttyrä

yökkö. — Etusiivet jokseenkin tummanharmaat, 

hieman ruskeavarjoiset ja melkein metallikiillot-

tomat; keskijuova keskisaran takana yksivärisen 

tumman samettiruskea ja tuntuvasti leveämpi 

takareunaan päin; poikkiviivat kaksinkertaiset, 

mustat, täyttyneet pohjavärillä, ulompi heikosti 

S-muotoisesti taipunut; munuaistäplällä mustan

ruskea rajoitus; kaaritäplä taaksepäin pyöris

tetty, sen sisähaara hyvin pitkä, ulosvenynyt, 

niin että se melkein ulottuu sisempään poikki

viivaan asti; munatäplä puuttuu usein, mutta on 

esiintyessään tavallisesti vapaana ja pistemäisenä, 

harvoin yhdistyneenä kaaritäplän kanssa. — 32 

— 34 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Kan-

talahdessa (Shlbg) ja Niemlomjoella (Palmen) 

Ven. Lapissa sekä Kuusamossa (Sch i lde ) . Len

telee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät tasasoukat, kärki vinosti 

pyöristetty. 

Toukka vaaleanvihreä, selkäpuolella 4 - 6 vai
keahkoa pituusviivaa; sivuviiva valkoinen—val-
keankeltainen; elää vaivaiskoivulla, mustikalla 
y. m.; on erehdyttävästi P. gamman ja interroga-
tionisen toukkien näköinen. — K o t e l o sysimusta, 
huokoset punankeltaiset; kyhmymäisessä, ryppyi
sessä peräkärjessä 2 hakaharjasta; kielitupen ul
koneva osa paljon lyhempi kuin P. gammalla; 
silkkikoppa valkoinen ( S c h i l d e ) tai vaalean pu
nanruskea ( S a n d b e r g ) . 

15. P. microgamma, Hiibn. Pikkugam-

mainen kyttyräyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 50 
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kuv. 14.). — Etusiivet tuhkaharmaat, vaaleim-

mat siipityvessä ja ulommassa keskisarekkeessa; 

keskijuova keskisaran takana yksivärisen mus

tanruskea; aaltoviiva selvin etureunassa, aaltoi

nen, mutta ilman teräviä kulmia. — 23—25 

mm. — Harvinainen; tavattu yli koko alueen 

66 °,3o' asti. Lentelee kesä—heinäkuussa soilla. 

o". Sivulämssät kapeat ja ohuet, reunat suo

ria, kärki vinosti katkottu. 

Var. incompleta, E. Reut. Munatäplä 

puuttuu. — Tavattu Sammatissa (J. Sah lbe rg ) 

ja Suistamossa (Hammar s tr ö m). 
Toukka sinipunainen sekä varsinkin päältä 

hieman valkeakehnäinen; selkäviiva mustahko, 
nivelissä katkonainen; sivuviiva rikkikeltainen; 
pää pieni, ruskea; huokoset mustia; elää paju-
pensailla (Salix repens ja myrtilloides). — K o t e l o 
musta, varustettu nivelvaoilla, jotka vatsapuolella 
ovat vaaleat; lepää valkeanharmaassa silkkiko-
passa (Teich, 1889). 

16. P. Hochenwarthi, Hocheniv. Ruskean

harmaa kyttyräyokkö. — Taul. 40, kuv. 4. — 

Etusiivet ruskeanharmaat; aaltoviiva tumma, 

hampaaton, molemmin puolin ruskeavarjoinen; 

munatäplä pitkäveteinen, yhtynyt pieneen kaari-

täplään. — 27—30 mm. — Harvinainen; La

pissa. Lentelee kesä - heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät kapenevat vähitellen tylp

pään kärkeen päin; yläreuna suora, alareuna 

ulospäin vino. 

Var. insignata, E. Reut. Hopeatäplä puut

tuu kokonaan. — Tavattu Enontekiäisten La

pissa (Pa lmen) . 
Toukka punanruskea, nivelvaot vaaleammat, 

selkäviiva kel lanvalkoinen; sivuselkäviivat epä
selviä, aaltoisia; sivuviiva helakan valkoisenkel-
tainen; pää ruskeankeltainen, mustapisteinen; 
elää putkikasveilla. 

III. Heimo Noctuophalaenidae. 
Sivulla 108 annettujen tuntomerk

kien avulla eroitetaan tänne kuuluvat 

muodot vaikeudetta muista yököistä. 

Etusiivillä ei ole koskaan täydellistä ja 

selvää yökkökuviota eikä edellisessä hei

mossa esiintyvää kaaritäplää. — Tou

killa on kuudes ja seitsemäs jalkapari 

heikompi seuraavia tai ovat nämät ni

velet kokonaan ilman jalkoja (vert. siv. 

109). 

58. Erastria, Ochs. 

Kii l toyököt . 

Koiraksen tuntosarvet hyv in lyhyesti 
ripsitetyt. — Naaraksen munanasetintorvi 
vahvasti s y r j i l t ä ä n l i t i s t y n y t , hyv in 
korkea.' — Kote lo t talvehtivat. — Toukat 
ovat tasapaksuja, kapeita, elävät heinillä tai 
sarakasveilla. 

1. E. uncula Clerck. (uncana, L.; unca, 

Tr., Hiibn.). Harmaareunainen kiiltoyökkö. — 

(Hfm. Sch. taul. 51, kuv. 37.). — Etusiivet 

ruskeat, pitkin etureunaa vaaleampi, ruskean

harmaa—vaaleanharmaa, leveä juova, joka ka

penee kärjeksi aivan ennen siipikärkeä; ulompi 

poikkiviiva vaikeahko, melkein suora ja sijaitsee 

lähellä ulkoreunaa; aaltoviiva hieno, epäselvä; 

ulompi keskisareke ja reunasareke usein vaa

leammat keskijuovaa; takasiivet yksiväriset, 

tummanharmaat. — 19—22 mm. — Jokseen

kin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa 6 3 ° 

asti. Lentelee varsinkin kosteilla niityillä touko 

—heinäkuun alkuun. 

cf. Sivulämssät paksuja, hyvin kapeita, vä

hitellen kaveten hieman ylöspäiseen kärkeen, ylä

reunassa on keskustan sisäpuolella vahva ota. 
Toukka vihreä, selkäviiva tummempi ; sivu 

selkäviivat vaikeahkoja; sivuviiva keltainen; ni
vele t 6 ja 7 jalattomia; huokoset punanruskeat; 
elää sarakasveilla. (Cyperacece). — K o t e l o lyhyt 
ja paksu, ruskeanvihreä, 

2. E. piisillä, View. (candidula, Bkh.) 

Mustatäpläinen kiiltoyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 

51, kuv. 39.). — Etusiivet kellertävän valkoi

set; poikkiviivat selviä, yksinkertaisia, kaarista 

muodostuneita, mustia; iso, tumma etureunan-

täplä muodostunut tummemmista ja vaaleam

mista täplistä ja sulkee itseensä ison, hieman 

sinikehnäisen munuaistäplän; takareunan lähellä 

on sisemmän poikkiviivan ympärillä toinen, hie

man vaaleampi varjotäplä; siipityvi on etureu

nassa enemmän tai vähemmän tummatäpläinen; 

aaltoviiva pohjaväriä, molemmin puolin harmaa-

varjoinen; takasiivet harmaanvalkoiset. — 20 

—22 mm. — Harvinainen; tavattu Karjalassa 

ja Uudellamaalla. Lentelee kesäkuussa. 

o". Sivulämssät ehyet, tasasoukat, odattomat, 

melkein sirppimäisesti taipuneet, niin että ala

reuna on kupera ja yläreuna kovero; kärki ly

hyt, mutta sangen terävä. 
Toukka (Hfm. E, taul. 36, kuv. 13) heinävih-

reä, nivelvaot kellertäviä; selkäviiva tumma; si
vuselkäviivat vaaleita, yläpuolelta tummareunai-
sia; sivuvirvat valkoisia; pää vihreä; elää heinillä 
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ja tattarin (Polygonum) rungossa. — K o t e l o rus
keankeltainen. 

E. fasciana, L. (taul. 42, kuv. 2), Acon-

tia luetuosa, Esp. (taul. 39, kuv. 11) ovat 

joskus tavatut Etelä-Ruotsissa, vaan ei meillä. 

Erastria deceptoria, Scop. (taul. 42, kuv. 1), 

Trothisa respersa, Hiibn. (taul. 42, kuv. 4), 

T. rosea, Hiibn. (taul. 42, kuv. 5) ja T. pur

purina, Hiibn. (taul. 42, kuv. 6) kuuluvat 

Etelä-Saksan ja Etelä-Euroopan perhosiin. 

59. Photedes, Led. 

Kääpiöt . 

Tänne kuuluva pieni laji muistuttaa 
jossakin määrin Hadena-suvun pienimpiä 
lajeja, mutta siltä puuttuu rengas- ja puik
kotäplä!; etusiipien keskijuova on hyvin 
kapea; ripset ja ulkoreuna ehytlaitaiset. 
Raajojen karvapeitteen ja huulirihmojen 
kautta eroitetaan se helposti muista hei
m o n suvuista. Takaruumiissa selviä selkä
tupsuja. 

1. Ph. captiuncula, Tr. Ruskea kääpiö. 

— (Hfm. Sch. taul. 51, kuv. 45 ) . — Etusiivet 

ruskeat—kellanruskeat, vaaleimmat ulommassa 

keskisarekkeessa; keskijuova tummanruskea— 

mustanruskea, muodostaen melkein tasasoukan 

poikkijuovan; poikkiviivat kaksinkertaisia, le

veästi valkotäytteisiä, sisempi melkein suora, 

ulompi taipunut vahvana kaarena vaaleamman 

munuaistäplän ympärillä; aaltoviiva epäselvä; 

reunasareke tummanruskea; takasiivet mustan

harmaat. — 14—16 mm. — Harvinainen; ta

vattu Turussa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 25 d. Tunto

sarvet hyvin lyhyesti ripsiset. 

$. Siivet kapeammat. Munanasetintorvi sy

västi kaksihalkoinen, alaspainunut. 
Toukka likaisen multapunainen; nivel ten 3— 

8 selkäpuoli tummempi ; selkäviiva epäselvä; kyl
kiviiva musta; pää kiiltävän punanruskea, niska-
kiipi vaaleampi; kolmannen ja neljännen nivelen 
k}djiUä 3 ko lmioon asettunutta kellanruskeata, 
pientä täplää; elää Carex glaueaMa, (Hofmanin 
mukaan). 

60. Prothymia, Hubn. 

Immytyököt . 

1. P. viridaria, Clerck. (laccata, Scop.; 

aena, Hb.). Harmaanvihreä immytyökkö. — 

(Hfm. Sch. taul. 51, kuv. 46.). — Etusiivet 

harmaanvihreät, keskustan yli suora, purppuran

punainen poikkijuova, ulkoreunansareke punai

nen; poikkiviivat puuttuvat; aaltoviivasta vaalea 

jälki; takasiivet tumman ruskeanharmaat, ulko

reunassa heikosti punavälkkeiset. — 17—20 

mm. — Harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Lentelee touko—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienosti ripsiset. Sivuläms

sät vähitellen kapenevat tylppään kärkeen päin. 
Toukka samettivihreä vaalean vihreillä pituus-

viivoilla; sivuviiva nivelissä 10—13 vaikeahko; 
käsnät pieniä, mustia, vaaleakeliyksisiä; ruumis 
tasasoukka, eteenpäin ja taaksepäin hieman alas-
painunut; elää linnunruoholla (Polygala). — K o 
telo talvehtii. — Munat tummanruskeat, harjuiset. 

61. Emmelia, Hiibn. 

i Agropliila, Boisd.) 

Kier toyököt . 

1. E. trabealis, Scop. Keltaisenkirjava 

kiertoyökkö. — Taul. 42, kuv. 3. — Etusiivet 

rikkikeltaiset; leveä pituusviiru sarassa 1 b ty

vestä ulompaan poikkiviivaan, takareuna tyvestä 

ulompaan poikkiviivaan, leveä ulompi poikki

viiva, aaltoviiva, ulkoreuna, rengas- ja munuais

täplä sekä 3 isoa etureunatäplää mustia; ripset 

mustia, latvat keltaisia; takasiivet mustanhar

maat, ripset vaikeahkot. — 18—21 mm. — 

Hyvin harvinainen; tavattu kerran Espoon 

Löfössä Uudellamaalla (A. Luther) . Lentelee 

touko—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hyvin hienosti ripsiset. Si

vulämssät leveät, suorakaiteen muotoiset; kärki 

poikkipäinen. 
Toukka (kuv. 3 a) vihreä vaikeahkolla sivu-

viivalla tai ruskea keltaisella, eteenpäin punatäp-
läisellä sivuviivalla; viimeisessä nivelessä hienoja, 
punertavia harjaksia; kuudes ja seitsemäs nivel 
jalattomia; elää kierrolla (Convolvidun). — Kote lo 
punanruskea, siipitupet vihertäviä; talvehtii. 

IV. Heimo öphiusidfe. 
Vikkeriyökköjä. 

Tänne kuuluvat yököt voidaan oi

keastaan vaan takasiipien tavattoman 

lyhyen keskisaran avulla eroittaa edel

listen heimojen lajeista. Keskisarka on 

niin lyhyt, että keskitäplä tulee olemaan 

pitkällä siiven keskustan sisäpuolella, 

noin ensimäisen kolmanneksen lopussa. 

Myöskin etusiipien keskisarka on taval

lista lyhempi. — Toukat koukistavat 

ruumistaan, silloin kun ne liikkuvat; 

etumaiset vatsajalat ovat tavallisesti ta-

kimaisia surkastuneemmat. — Kotelot 
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lepäävät löysässä kudoksessa maan päällä 

tai lehtien välissä. 

62. Euclidia, Tr. 

Niit toyököt . 

Etusiivet leveät, tylppäkärkiset; poikki
vi ivat yksinkertaiset, hampaattomat. K o i 
raksen tuntosarvet ripsiset. Naaraksen mu
nanasetintorvi vahvasti syrjiltään litisty
nyt. — Toukat ovat liikkeellä öisin; niillä 
on ainoastaan 3 paria vatsajalkoja. — K o 
telot talvehtivat. 

1. E. mi, Clerck. Valkokirjäinen niitto-

yökkö. — Taul. 40, kuv. 6. — Etusiivet har

maat, keskijuova ja ulkoreunanjuova tummem

mat; rengas- ja munuaistäplä mustahkoja; poik-

kiviivat vaaleita, sisempi melkein suora ja ta

sainen, hyvin vinossa, ulompi vahvakulmainen 

ja heti suonen 2 takana sisääntaipunut isoksi, 

hyvin syväksi mutkaksi, joka ulottuu munuais-

täplään asti, lähellä takareunaa yhtynyt sisem-

pään poikkiviivaan; vaaleassa aaltoviivassa mus

tahkoja nuolitäpliä; sisemmässä keskisarekkeessa 

lähellä takareunaa pitkulainen, musta täplä; 

takasiivet mustahkoja, keskitäplän molemmin 

puolin vaalea täplä sekä keskustan ulkopuolella 

2 täplistä muodostunutta poikkijuovaa; ripset 

valkotäpläiset. — 25—28 mm. — Jokseenkin 

yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa 6 3 ° asti. 

Lentelee touko—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät pyöreitä, oramaisia; kärki 

naskalimainen, hieman ylöspäinen. 

Toukka (Hfm. E. taul. 36, kuv. 20) kellertävä, 
selkäviiva ruskea; sivuviiva leveä, sitruunakeltai-
nen; näitten välissä on molemmin puolin koko
naista 6 enemmän tai vähemmän ruskeahkoa 
pituusviivaa; huokoset valkoisia, mustakehyksisiä; 
elää heinillä ja apilalla y. m. — K o t e l o sinihär-
mäinen, punertavan keltainen, peräkärjessä lukui
sia harjaksia. — Munat melkein palleroisia, vih
reitä lukuisilla harjuilla. 

2. E. glyphica, L. Kellankirjava niitto-

yökkö. — Taul. 40, kuv. 5. — Etusiivet har

mahtavan ruskeat, koristetut vaaleilla, melkein 

suorilla poikkiviivoilla, jotka sisäpuolelta ovat 

leveästi punanruskealla reunatut; ulompi keski

sareke muodostaa lähellä etureunaa ison, punan

ruskean täplän; aaltoviiva tuskin selvä; reuna

sareke ulospäin tummempi; takasiivet mustah

koja, niitten ulko-osassa 2 keltaista, tummien 

suonien halkomaa poikkijuovaa — 2G—28 mm. 

— Yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa ainakin 

64 0 asti. Lentelee touko—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät tasasoukat, kärkeen päin 

kaarevasti alastaipuneet, kärki tylppä. 
Toukka (Hfm. E. taul. 36, kuv. 21) on hyvin 

edellisen lajin näköinen, mutta tummempi; kel
lanruskeassa päässä kellertävä kulmaviiru; ni
vel ten 6 ja 7 vatsapuolella musta täplä; 7 raaja-
paria; elää ap i la l la .—Kote lo tumman punanrus
kea, sinipunahärmäinen; lepää soikeassa, jokseen
kin paksussa kotelokopassa. 

Pseudophia lunaris, Schiff'. (taul. 40, kuv. 

8), Ps. tirrhsea, Cram. (taul, 40, kuv. 7) ja 

Catephia alchymista, Schiff. (taul. 41, kuv. 

2) löytyvät Etelä-Euroopassa. 

03. Catocala, Schrank. 

Ritariyököt . 

Isoja yökköjä , joi t ten etusiivet ovat 
leveät ja takasiivet kirjavat. Etusiivissä 
selviä, yksinkertaisia tai kaksinkertaisia 
poikkivi ivoja sekä teräväkulmainen, joskus 
epäselvä aaltoviiva; munuaistäplä l ö y t y y 
aina, vaikkei se olekkaan selvästi esiintyvä; 
rengas- ja puikkotäplä puuttuvat, mutta 
munuaistäplän takana on sarassa 2 musta
reunainen, vaalea täplä, jo ta kutsumme 
k u r o t u k s i t ä p l ä k s i ; ulkoreuna heikosti 
taipunut tai melkein suora; poikkivi ivojen 
sisään pistävät kärjet ovat suonien päällä, 
ulospistävät hampaat taas siipisaroissa * ) ; 
ulompi muodostaa sarassa 5 terävän, pitkälle 
ulottuvan kulman. — Koiraksen tuntosarvet 
ripsiset. — Naaraksen munanasetintorvi 
melkein lieriömäinen. — Toukat istuvat 
oksien kuoreen kiinni painuneena, niitten 
vatsapuoli on sentähden litteä ja pitkin 
niitten ruumiin reunoja on rihmamaisia 
lisäkkeitä; väriltään ovat ne harmaat— 
ruskeat; täten käyvät ne hyv in ympäris
tönsä näköisiksi ja vaikeiksi äkkinäisen 
huomata; pään etuosa on aivan litteä ja 
päälaki uurteinen; nivelet 8 ja 11 ovat 
päältä enemmän tai vähemmän turvonneita 
tai kohonnei ta ; piiloutuvat päivisin kuo
ren rakoihin, jo ten niitä on mieluummin 
etsittävä iltasin ja aamuisin. — Kotelot 
ovat pitkäveteisen kartiomaiset, peittyneet 
siniharmaalla härmällä; lepäävät laajassa 
silkkikopassa yhteensidottujen lehtien vä
lissä tai kuoren rakoloissa. — Munat tal
vehtivat, ovat vahvasti uurteiset. — Per
hoset lentelevät öisin elo —syyskuussa; sii
vet lepotilassa matalan kattomaisesti. 

A. Mustilla takasiivillä tasasoukka, sininen poik

kijuova keskustan yli ja valkoiset ripset. Ta

kasäärissä yksinäisiä okia kannusten välissä. 

1. C. fraxini. 

B. Helakanpunaisilla takasiivillä leveä, musta 

*) Vastakohtana muille yököil le . 



175 

ulkoreuna ja musta poikkijuova keskustan yl i ; 

etusiivet alta mustat, vaaleampikärkiset ja 

koristetut 2 leveällä, valkoisella poikkijuovalla. 

a. Takaruumis päältä harmaa—ruskea, 

* Etusiivet päältä enemmän tai vähemmän 

valko täpläiset; ulompi valkoinen poikkijuova 

niitten alapinnalla aina takareunaan asti ta

saisesti kaareva 2. C. adultera. 

** Takasiipien mustassa poikkijuovassa on suo

nen 5 kohdalla terävä, ulospäinen kulma. 

Aaltoviiva tuskin kulmikas. Sekä keski-

että takasäärissä okia . . . 3. C. sponsa. 

8. Takaruumiin selkäpuoli vahvasti pei t tynyt 

ruusunpunaisella. Etusiivet yksivärisen har

maat, poikkiviivat tummia (yksinkertaisia). 

Takasiipien musta poikkijuova tasasoukka ja 

tasaisesti kaartunut. Takasäärissä on kannus

ten välissä lukuisia okia . . . . 4 . C. paeta. 

1. C. fraxilli, L. Sininauhainen ritari-

yökkö. — Taul. 41, kuv. 3. — Etusiivet siner

tävän tuhkaharmaat, poikkiviivat kaksinkertai

sia, mustia, keskivarjo epäsäännöllinen, mus

tahko; kurottu täplä valkeanharmaa. Isoin 

yökkömme. — 90—95.—Harvinainen; tavattu 

Etelä-Suomessa, sekä Kuopiossa (63 °). 

cf. Sivulämssien (kuv. 25 f) alareuna pitkä

karvainen, suora, yläreuna kärkeen päin kaare

vasti taipunut, muistuttaen ympärikääntynyttä 

veneen keulaa. Lähellä keskisaarien polvea 

karvatupsu, jonka karvat voivat siirrottaa ulos

päin. 

Toukka (kuv. 3 a) harmaa, tiheästi mustapis-
teinen, selkäviiva leveä, vaaleampi; nivelessä 8 
mustahko, keltakärkinen kuhmu; huokoset mus
tia; pää iso, sen takaraivossa 2 keltaista kaarta; 
elää haavalla. — K o t e l o ruskea; paksussa, kar-
kearyppyisessä peräkärjessä 2 pitempää ja useam
pia, lyhempiä hakaharjaksia. 

2. C. adultera, Menetries. Venäläinen 

ritariyökkö. — Etusiivet sinertävän harmaat, 

tummimmat siipityvessä, pitkin takareunaa ja 

munuaistäplän tumman rajoituksen sekä sisä-

että ulkopuolella on keskijuova enemmän tai 

vähemmän vaikeahko; myöskin ulompi keski

sareke usein keskustassaan vaikeahko, kurottu 

täplä samaten vaikeahko; kurotun täplän sisä

reunasta lähtee takareunaan mustahko viiva, joka 

muodostaa yhden ainoan tasaisen kaaren; taka

siivet muistuttavat kirjauksiltaan hyvin taul. 41. 

kuv. 4 kuvattua C. nuptan, mutta musta ulko

reuna on kapeampi eikä niin leveä siipi kär

keen päin, eikä musta poikkijuova niin kurou

tunut suonen edessä. —• 68—70 mm. — Hy

vin harvinainen; tavattu lähellä Turkua, Helsin

gissä sekä Dvoretzissa Ven. Karjalassa. 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 25 g. 
Kehitysasteet tuntemattomat. 

3. C. spousa, L. Aaltojuovainen ritari

yökkö. — Taul. 41, kuv. 5. — Etusiivet rus

keat, harmaan ja ruskeankeltaisen sekaiset; 

ulompi keskisareke (osittain) sekä kurottu täplä 

usein kellertäviä. — 55—65 mm. — Hyvin 

harvinainen; tavattu ainoastaan Espoon Löfössä 

Uudellamaalla (G. S c h n e i d e r ) . 

cf. Sivulämssät leveät, kapenevat vähitellen 

leveään, tylpästi pyöristettyyn kärkeen päin. 
Toukka (kuv. 5 a) kaarnaruskea, varustettu 

suipoilla, kartiomaisilla takimaisilla selkäkäsnillä ; 
nivelet 8 ja 11 selkäpuolelta vahvasti kohonneet, 
jälkimäisessä 2 huippua (= selkäkäsnät); nivelten 
ö—10 vatsapuolella tummanruskea täplä; elää 
tammella. — K o t e l o ruskea, peräkärjen kyljillä 
4 lyhempää ja latvassa 4 pitempää hakaharjasta. 

4. C. paeta, L. Punaselkäinen ritariyökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 53, kuv. 5.). — Etusiivet 

yksivärisen tuhkaharmaat, koristetut yksinker

taisilla, heikosti vaaleareunaisilla, mustanrus

keilla poikkiviivoilla, joista ulommassa on sa

roissa 4 ja 5 pitempiä, ulospistäviä hampaita; 

aaltoviiva epäselvä tai puuttuu; takasiipien keski

täplä on siiven alapuolella yhtynyt poikkijuo-

vaan. — 50—55 mm. — Harvinainen; eteläi

simmässä Suomessa sekä Kristiinankaupungissa 

ja Mikkelissä. 

cf. Sivulämssät kapeammat kuin muilla la

jeilla, yläreuna suora, alareuna kärkeen päin 

kaartunut; kärki jokseenkin poikkipäinen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 37, kuv. 10) punan-

harmaa, kirjattu tummemmilla viiruilla ja kunkin 
nivelen selkäpuolella K-muotoinen kuv io ; nive
lessä 8 mustahko selkäkyhmy ja nivelen 11 se
lässä 2 vastakkain taipunutta huippua; huokoset 
valkoisia, mustakehyksiä; pään takaraivossa 2 
pientä, ruskeata tai orankikeltaista huippua; elää 
pajupensailla suomailla. — K o t e l o ruskea, sini-
härmäinen; peräkärjessä 2 pitempää ja 6 lyhem
pää, vankkaa harjashakasta. 

€. nupta, L. (taul. 41, kuv. 4) ja C. electa, 

Borhh. (taul. 41, kuv. 6) ovat tavatut joskus 

Ruotsin ja Norjan eteläisissä maakunnassa, vaan 

ei meillä; yleisiä Keski-Euroopassa. C. para-

nympha, L. (taul. 41, kuv. 7) on yleinen Keski-

Euroopassa, vaan ei vielä tavattu Skandinaa-

viassa. Kuuluu suvun siihen ryhmään, jonka 

takasiivet ovat keltaiset, ja jonka melkein kaikki 

lajit ovat etelä-eurooppalaisia. 
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64. Ophiusa, Ochs. 

(Toxocampa, Gicen.) 

Vikkcr iyökö t . 
Keskikokoisia yökköjä , jo tka tunnetaan 

helposti siitä, että päälaki ja kaulus ovat 
karvaiset, mustanruskeat, mutta muu ruu
mis ja etusiivet sinipunanharmaat. Etusii
pien keskusta kirjattu hienoilla, tummilla 
pikku viiruilla; poikkiviivat ja aaltoviiva 
puuttuvat tai ovat hyv in epäselviä; rengas
täplä pistemäinen tai, kuten puikkotäplä-
kin, hävinnyt ; munuaistäplä sitävastoin on 
mustanruskea ja selvä, Takasiivet hyv in 
leveät. Koiraksen tuntosarvet ripsiset sekä 
varustetut pitkähköllä harjaksella kussakin 
nivelessä. — Naaraksen munanasetintorvi 
kartiomainen, tuskin syrjiltään litistynyt; 
takaruumiin kärki vinosti katkottu. — Tou
kat elävät virna-lajeilla (Vicia), niillä on 
pieni, kupera pää sekä 5 paria vatsajal
koja, joista kuitenkin nivelessä 6 olevat 
ovat hyvin , nivelessä 7 hiukan surkastu
neet. — Kotelot lepäävät maassa. 

1. 0. pastinum, Tr. Ehyttäpläinen vik-

keriyökkö. *) — (Hfm. Sch. taul. 54, kuv. 11.). 

— Etusiipien ulompi keskisareke ja reunasareke 

tavallisesti tummemmat, ruskeahkot; suonet poh

javäriä, epäselviä; munuaistäplä ehyt ja yksi

värinen, tummanruskea tai koristettu parilla 

täplällä takanurkan ulkopuolella; etureuna ilman 

tummia täpliä; takasiivet vaaleanharmaat. — 

35—40 mm. — Harvinainen; tavattu Getassa 

Ahvenanmaalla (M on teli) ja Spaskaja gubassa 

Ven. Karjalassa (Giinther) . Lentelee heinä — 

elokuussa. 

cf. Sivulämssät ehyet, suippokärkiset; ylä

reuna melkein suora, alareuna kaareva. 

Toirkka (Hfm. R. taul. 38, kuv. 7) selkäpuo
lelta sivuselkäviivojen välissä sekä alta harmaan
ruskea—ruskea, mutta kyljillä sivuselkäviivojen 
ja sivuvirvan välissä vaaleamman harmaa keltai
silla täplillä ja hienoilla, mustilla viiruilla; elää 
virna-lajeilla, varsinkin Vicia craccalhi; talvehtii 
nuorena, — K o t e l o mustanruskea, takaruumis 
hoikka, 

2. 0. cracca^ Fabr. Vaaleasuoninen vi Ii

ii eriyökkö. — Taul. 40, kuv. 10. —Etusiipien 

suonet selvät, vaaleammat pohjaväriä; munuais

täplä vaaleitten suonien jakama useaksi, tum

maksi täpläksi; etureunassa tavallisesti selvästi 

esiintyviä, tummia täpliä epäselvien poikkiviivo

jen lähtökohdassa; takasiivet sisäänpäin vaa-

*) Taulussa 40. kuv. 9 kuvattu Ophiusa luso-
ria, Schiff' on hyvin O. pastinumin näköinen, mutta 
isompi ; munuaistäplä taaksepäin leveämpi, sen 
takanurkassa ei pisteitä. 

leammat, niitten alla ci tummaa poikkijuovaa. 

— 32—37 mm. — Harvinainen; tavattu useissa 

paikoissa Lounais-Suomea. Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät, katso kuv. 25 e. 

Toukka vaaleanharmaa, selkäviiva kaksinker
tainen, tumma; sivuselkäviivat harmaanruskeat; 
kyljillä tummia vinoviiruja. — Kote lo punanrus
kea. — Munat talvehtivat. 

V. Heimo Deltoidse. 
Kärsäyökköjä. 

Pieniä tai jokseenkin pieniä, hento 

rakenteisia yökköjä, jotka pitkien huuli-

rihmojensa kautta helposti eroitetaan 

edellisistä. Kolmen ensimäisen suvun 

lajit eroavat sitäpaitsi edellisistä yököistä 

siinä, että takasiipien pohjaväri on mel

kein sama kuin etusiipienkin sekä koris

tetut kuviolla, joka enemmän tai vähem

män muistuttaa etusiipien (aaltoviiva ja 

ulompi poikkiviiva jatkuvat tavallisesti 

takasiivissäkin). Täten näyttävät tänne 

kuuluvat perhoset hyvin paljon joilta

kuilta mittareilta ja pikkuperhosilta. 

Raajat ovat hoikkia, myötäsuomuisia, 

sääret kannuksettomat ja reidet usein 

alapuolelta karvaiset. Etusiipien ulko

reuna ja ripset ovat ehytlaitaiset. Kieli 

kierteinen ja sarveisaineinen — Toukat 

vaihtelevaa rakennetta. 

65. Parascotia, Hiibn. 

( Hoi elo h ia, Boisd.) 

Sieniyököt . 

1. P. fuliginaria, L. (carbonaria, Tr. 

Hiibn.). Sieniyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 54, 

kuv. 17.). — Mustanruskeissa siivissä yksin

kertaiset, mustat, hieman hampaiset, keltareunai

set poikkijuovat ja keltaisista kaarista muodos

tunut aaltoviiva; keskitäplä mustahko; ulompi 

keskisareke molemmilla siipipareilla lähellä taka

nurkkaa keltakehnäinen, joten aaltoviiva ja ulompi 

poikkiviiva ovat viirun kautta yhteydessä; on 

ulkomuodoltaan aivan mittarin näköinen. — 19 

—25 mm. — Harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa. Lentelee heinä - elokuussa. 

cf. Tuntosarvissa pitkät, latvapuolessa ly-
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hyemmät kampahampaat; kärjet yksinkertaiset. 

Sivulämssät lyhyet, otamaiset. Yläota hyvin 

syrjiltään litistynyt. 

Munanasetintorvi kartiomainen. 

Toukka (Hfm. R. taul. 38: kuv. 10) tumman
harmaa mustahkoilla, vinoon kulkevilla poikki-
juovi l la ; kuudes ja seitsemäs nivel ilman jalkoja, 
varustetut pienillä, mutta selvästi kohonneilla 
käsnillä, joissa kussakin on pitkä, kaareva hius; 
etumaiset selkäkäsnät kussakin nivelessä mustia, 
takimaiset helakankeltaisia; elää Parmelia-jeLkii-
lällä ja Polyporus-sienellii. — Kote lo kiiltävä, rus
keanvihreä. 

06. Zanclognatha, Led. 

Tupsuyököt . 

Etusiivet harmaat—ruskeahkot, varus
tetut 3 yksinkertaisella, tummalla poikki
viivalla ; takasiivet ei tai tuskin vaaleammat 
etusiipiä, ulkoreunan sisäpuolella tumma, 
vaaleareunainen poikkiviiva. — Koiraksella 
on omituisesti muodostuneet eturaajat; 
lonkat ja reidet pitkiä, jälkimäiset tupsui-

et ovat paksuja ja vahvoja, peit
tyneitä pitkillä suomuilla ja molemmin 
puolin varustettuja tupsulla, jonka voi le
vittää viuhkan tavoin; niitten tuntosarvet 
ovat vahvaripsiset, kussakin nivelessä on 
pitkähkö harjas. — Toukat talvehtivat, 
kaikki vatsajalat täysin kehittyneet. 

1. Z. grisealis, Hiibn. (nemoralis, F.). 

Tupsuyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 54, kuv. 23.). 

— Harmaankeltaisissa etusiivissä ruskeat poikki

viivat, jotka etu- ja takareunassa ovat yhtä kau

kana toisistaan, ulompi S-muotoisesti taipunut; 

aaltoviiva hiukan kaareva, juoksee itse siipi-

kärkeen; takasiipien aaltoviiva suonen 2 koh

dalla mutkainen. — 24—26 mm. — Harvinai

nen; tavattu Helsingissä (Tengs t röm) ja Kir-

javalahdessa (Ehnberg). Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Eturaajoissa ei jalkoja, niitten sääri 

hyvin kapea. Viimeinen takaruumiin nivelen 

selkäota pitkä, käyrä, lieriömäinen. 

Toukka mustanharmaa; kunkin nivelen selkä
puolella mustanharmaa, taaksepäin kellanhar-
maalla ympäröitty, kolmikulmainen täplä; selkä
käsnät valkoiset; kyljillä mustia vinoviinija; pää 
musta, palleroinen; elää Clirysosplcniumillsi. — K o 
telo tumman harmaanruskea; lepää sammalien tai 
kivien alla. 

67. Herminia, Latr. 

Kärsäyököt. 

Otsassa suoraan eteenpäin pistävä kar
vatupsu. Takaruumis ilman selkätupsuja. 
Etusiivet hyv in leveät, kolmikulmaiset. -

Suomen perhoset. 

Toukilla on 5 paria vatsajalkoja; talveh
tivat. 
A. Takasiivet ei tai tuskin vaaleammat etureu

naan päin, varustetut täydellisellä, joskus täp

liksi hajonneella aaltoviivalla tai aivan ilman 

aaltoviivaa. — Alasuku Herminia. 

a. Aaltoviiva selvä, yhtäjaksoinen. Koiraksen 

tuntosarvissa pitkät kampahampaat. 

1. H. tentacularia. 

8. Aaltoviiva puuttuu tai on hajonnut epäsel

viksi täpliksi. Koiraksen tuntosarvet }disin-

kertaiset, pitkäripsiset. . 2. H. derivalis. 

B. Takasiivet pitkin etureunaa leveästi vaikeah

koja, niitten tumma, vaaleareunainen aalto

viiva sentähden etureunassa hävinnyt. Koi 

raksen tuntosarvissa lyhyet kampahampaat, 

joissa kussakin on pitkä, ripsellinen harjas. 

Koiraksen eturaajoissa tupsu reidessä ja sää

rien sivuilla, jalat selviä. — Alasuku Pechypo-

gon, Hiibn 3. H. barbalis. 

1. H. tentacularia, I/. Yleinen kärsä-

yökkö. — Taul. 42, kuv. 7. — Siivet keller

tävän vaaleanharmaat, hienosti ruskeakehnäiset; 

etusiipien molemmat poikkiviivat selviä, yhtä

jaksoisia, lähellä etureunaa kulmamutkaisia; 

aaltoviiva melkein suora; huulirihmat hyvin pit

kät, pitemmät kuin pää ja keskiruumis yhteensä. 

— 22—28 mm. — Yleinen yli koko alueen. 

Lentelee heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät pienet, lyhyet, suipot; selkä-

ota lyhyt, puukkomainen. 

Toukka vaalean ruskeanharmaa, valkopistei-
nen; selkäviiva tumma, käsnissä kankeita, taas-
päisiä harjaksia; pää pyöristetty, tummanruskea; 
elää heinillä y. m., mutta varsinkin Hieracium 
pilosellalla. 

2. H. derivalis, Hiibn. Multakeltainen 

kärsäyökkö. — Taul. 42, kuv. 8. — Siivet mul-

takeltaiset, ruskeakehnäiset; poikkiviivat ruskeat, 

hieman kaarevat; keskitäplä viirumainen, rus

kea. — 25—28 mm. — Harvinainen; tavattu 

Paraisissa (E. Reuter) , Käkisalmessa (Teng

ström) ja Sikosalossa (Ehnberg) . Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

cf. Selkäota pitkä, melkein lieriömäinen. 
Toukka eteenpäin kapeneva; pää tumman

ruskea, niskakilpi samaa väriä, kapea; peräkilpi 
ruumiin väriä, tylsäkulmaisen kolmiomainen; 
rintajalat ruskeat; vatsajalat vaikeahkot, näitten 
juuressa kolmiomainen, tummanruskea täplä; elää 
kuivilla tammen lehdillä, 

3. H. barhalis, Clerck. Valkoreunainen 

kärsäyökkö. — (Hfm. Sch. taul. 55, kuv. 7.). 

— Etusiivet harmaat, ruskeakehnäiset, tuntu

vasti tummemmat takasiipiä; poikkiviivat ja 

aaltoviiva tuskin jyrkkärajaisct, ruskeat; ulompi 

23 
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poikkiviiva muodostaa keskitäplän edessä vahvan 

kaaren, niin että ulompi keskisareke ei ole tässä 

puolta leveämpi kuin etureunassa. —• 25—30 

mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-

Suomessa. Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät ohuet, suipot venyneellä, 

terävällä kärjellä; selkäota latvassaan puukko-

maisesti syrjiltään litistynyt. 
Toukka (Hfm. R. taul. 38, kuv. 17) harmaa, 

verkkomaisesta pei t tynyt hienoilla, punaisilla vii
voilla; selkäviiva hyvin rajoittunut, musta; selkä
käsnät mustia; Imokoset melkein pyöreitä, mus
tia; pää pyöristetty, tummanruskea; elää kuivilla, 
maassamakaavilla koivun ja tammen lehdillä. — 
Kote lo tummanruskea, nivelvaot vaaleampia. 

68. Bomolocha, Hiibn. 

Lähdeyököt . 

Huulir ihmojen päätönivel lyhyt. Sil
missä selvät, harjasmaiset silmäkarvat. — 
Toukilta puuttuu jalat kuudennessa nive
lessä. 

1. TL fontis, Thunb. (crassalis, Fabr.).— 

Etusiivet mustanruskeat, ulommassa keskisarek

keessa ja reunajuovassa enemmän tai vähemmän 

peittyneet siniharmaalla; rengas- ja munuais

täplä mustia, pistemäisiä; sisempi poikkiviiva 

puuttuu, mutta sen sijaan lähtee siipityvestä 

vaalea viiru, joka taipuu kaareksi ja kulkee 

takareunaan ; ulompi poikkiviiva taipunut isoksi 

kaareksi; siipikärjessä tumma, pitkittäinen täplä; 

takasiivet yksivärisen mustanharmaat, koristetut 

mustalla keskitäplällä, mutta ilman poikkiviivoja, 

— 26—27 mm. — Harvinainen ; tavattu useassa 

paikoin Etelä-Suomessa sekä Kuopiossa (63 °). 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti rip

siset. Sivulämssät leveät, kärki poikkipäisesti 

pyöristetty. 

Toukka (Hfm. E, taul. 38, kuv. 18) helakan-
vihreä, nivelvaot kellertävät; selkäviivat hienoja, 
tummia; kunkin nivelen selkäpuolella 4 valkoista, 
mustasisuista käsnää, joissa on pitkä, musta hius; 
Imokoset kyvin pienet, mustat; pää vihreä, musta-
pisteinen; elää mustikalla y. m. — Kote lo punan
ruskea; peräkärjessä useita harjashakasia; huoko
set hieman kuhmumaiset; talvehtii. 

69. Hypena, Tr. 

Nokkayököt. 

Silmät ilman silmäkarvoja. Otsassa 
pitkälle ulospistävä karvatupsu. Etusiipien 
kärki su ippo; ulompi poikkivi iva ei muo
dosta kaarta keskisaran ulkopuolella, vaan 
on melkein suora ja leikkaa keskisaran 
takanurkan. Takasiivet isot, leveät, yksi

väriset, j o k o ilman tai keskitäplällä koris
tetut. — Koirasten tuntosarvet hienosti 
ripsiset. —• Toukkien kuudennesta nivelestä 
puuttuu jalkoja. 

1. H. proboscidalis, L. Ruskeaviiruinen 

nokkayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 55, kuv. 13.). 

— Etusiivet ruskeahkon kellanharmaat, tum

memmat ulomman poikkiviivan ja aaltoviivan 

sisäpuolella sekä ulkoreunassa; ruskeat ja tasai

set poikkiviivat jyrkästi esiintyviä vaaleata poh

javäriä vastaan; aaltoviivassa on sar. 4—7 val

koisia pisteitä; sisempi poikkiviiva tekee lähellä 

etureunaa ulospäin kulman, ulompi melkein aivan 

suora; ruskeanharmaissa takasiivissä hieno, musta 

ulkoreunanviiva. — 32—37 mm. — Jokseenkin 

yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa. pohjoisin 

löytöpaikka Pohjois-Pohjanmaa. Lentelee kesä— 

elokuussa. 

cf. Sivulämssien kärki leveä, tylpästi pyö

ristetty. 
Toukka (Hfm. R. taul. 38, kuv. 20) vihreä, 

varustettu syvillä kellertävillä nivel vaoilla ja 
vaaleilla, selvästi kohonneil la käsnillä, joissa kus
sakin on pitkä karva; sivuviiva katkonainen, kel
lertävä; pää kellertävä, ruskeapisteinen; elää hu
malalla, nokkosella y. m. — K o t e l o pitkäveteinen, 
tummanruskea. 

2. H. rostralis, L. Kyttyräinen nokka

yökkö. — (Hfm. Sch. taul. 55, kuv. 12.). — 

Etusiivet ruosteruskeat, tavallisesti vaaleammat 

ulommassa keskisarekkeessa varsinkin lähinnä 

ulompaa poikkiviivaa; siipikärjessä sekä rengas-

ja munuaistäplän välissä tavallisesti musta viiru; 

sisempi poikkiviiva hampainen, useimmiten epä

selvä; ulompi melkein suora, takareunaan päin 

hienosti aaltoinen; takasiivet harmaat, — 22— 

26 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-

Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kuopio (63 °) . 

Lentelee elo—lokakuussa sekä talvehdittuaan 

huhti—toukokuussa. 

cf. Sivulämssien kärki leveä, poikkipäinen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 38, kuv. 19) vihreä, 

varustettu vaaleilla, keskustassaan mustilla, ko
honneilla käsnillä; sivuselkä- ja sivuviivat val
keita; pää pieni, pyöreä, ruskeankeltainen; elää 
humalalla ja nokkosella. — Kote lo punanruskea, 
kiiltävä, päältä tiheästi hienopisteinen; peräkär
jessä lukuisia harjashakasia. 

70. Tholomiges, Led. 

K o i y ö k ö t . 

1. Th. turfosalis, Wocke. Pieni koiyökkö. 

— (Hfm. Sch. taul. 55, kuv. 20.). — Etusiivet 

punertavan harmaat; sisempi poikkiviiva epä

selvä, ulompi mustanruskea, vaaleareunainen ja 
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hyvin vino, ulottuen takareunan keskustaan; aalto

viiva vaalea, etureunaan päin sisäpuolelta tumma-

varjoinen; keskitäplä musta; takasiivet harmaat. 

— 13—14 mm. —Harvinainen; tavattu Etelä-

ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Nur

mes (63 °,3o ') . Lentelee heinä—elokuussa. 

rf. Tuntosarvet hienosti hampaiset. 
Kehitysasteet tuntemattomat. 

V. Ty t töpe rhose t ( B r e p h i c t e ) . 

Tänne kuuluvat perhoset eroavat monessa suhteessa kaikista muista perhosryhmistä. 

Silmät ovat kapeat, soikeat, alaspäin suipot. Pikkusiilinä puuttuu. Tuntosarvet tasapak

suja, tyveltään kaukana toisistaan. Imutorvi jokseenkin lyhyt. Huulirihmat pienet, ly

hyet , piiloutuneet karvapeitteesen. Siivissä hyv in pitkä keskisarka, suoni 5 lähtee mo

lemmilla siipipareilla j o k o poikkisuonen keskeltä tai läheltä sitä. Suonet 6 ja 7 lähtevät 

takasiivissä yhteisellä varrella, suoni 8 on takasiivissä kokonaan erillään etumaisesta keski-

suonesta, vaikka se sisäosassaan kulkee hyvin lähellä sitä. Takasiivissä 2 selkäsuonta. 

Takasääret ovat latvaltaan paksummat, nuijainaiset ja varustetut 4 hyv in lyhyellä kan

nuksella. — Koiraksen sivulämssät ja selkäota hyv in pitkiä; ne voivat ainoastaan hyvin 

vähän vetäytyä sisään, mutta piiloutuvat sensijaan takaruumiin pitkien karvojen suojaan. 

— Naaraksen takaruumis on kärjeltään hieman laajentunut, ja viimeiset nivelet sulkevat 

alapuolella syvän, syrjiltä lähtevien karvojen peittämän kuopan. — Toukilla on 5 paria 

vatsajalkoja, joista 3 etumaista paria (nivelissä 6—8) ovat epätäydellisestä kehittyneet ja 

lyhemmät takimaisia. — Kotelot ovat aivan lieriömäisiä, keskiruumiin ja takaruumiin vä

lissä ei ole selkäpuolella minkäänlaista lovea. — Perhoset lentelevät aikaisin keväällä 

auringon paisteessa. — Käsittää yhden ainoan suvun, josta meillä tavataan ainoastaan 

1 laji. 

1. Brephos, Ochs. 

Tyttöperhoset . 

Etusiipien poikkiviivat selviä, tummia;-
aaltoviiva vaalea, sisäpuolelta tummareu-
nainen; keskitäplä i s o ; rengas- ja puikko
täplä puuttuvat. Takasiivissä musta keski
täplä. — Siivet lepotilassa litteän katto-
maisesti. 

1. B. parthenias, L. Ruskea tyttöperhonen. 

— Taul. 41, kuv. 8. — Etusiivet mustanrus

keat, sisäosassaan tiheämmin tai harvemmin ho

peanharmailla suomuilla kehnäisct; poikkiviivat 

mustia; keskijnovan ulko-osa sekä ulompi keski

sareke enemmän tai vähemmän vaikeahkoja; 

ripsissä vaaleita täpliä; takasiivet orankikcltai-

set, pitkin sisäreunaa keskisarkaan asti sekä 

pitkin ulkoreunaa mustia. — 32—37 mm. — 

Harvinainen, mutta levinnyt melkein yli koko 

alueen. Lentelee Luhti — toukokuussa koivujen 

välissä. 

rf. Tuntosarvet hienosti sahahampaiset. Si

vulämssät pitkät, kapeat, ehytlaitaiset, kalvo-

maiset, ainoastaan pitkin yläreunaa vahvasti ki-

tiiniset. Selkäota lieriömäinen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 38, kuv. 22) vihreä; 

selkä- ja sivuselkäviivat tummemmat pohjaväriä, 
kapeasti keltareunaiset; sivuviiva elxyt, keltainen; 
huokoset pyöristetyt, mustat; käsnissä yksinäisiä, 
mustia, lyhyitä karvoja; pää vihreä; elää koivulla. 
— K o t e l o tummanruskea; peräkärki lyhyt , poikki
päinen, varustettu 2 oalla; tuntosarvitupet yhty
vät keskellä ruumista lyhyen kielitupen takana. 



VI. Mittarit ( G e o m e t r a e ) . 

Vaikka jokainen, joka on tilaisuudessa nähdä tänne kuuluvia muotoja, helposti eroit-

taakin mittarit hoikan ruumiin sekä isojen, leveitten ja ohuitten siipien kautta, on kui

tenkin vaikeata antaa joitakuita aivan selviä tunnusmerkkejä näitten ja muitten Makrole-

pidopteroitten välille. Tärkeimpinä niistä tunnusmerkeistä, jotka ovat ominaisia mittari-

perhosille, mainittakoon seuraavat. 

Tuntosarvet harjasmaiset, j o k o varustetut hampailla tai ilman niitä. — Silmät p y ö 

reät. — Pikkusilmiä puuttuu. —Si ive t yhdistetyt toisiinsa pidäkehakasella; etusiivissä 1, 

tyveltään yksinkertainen selkäsuoni ja suon. 5 lähtevä suonien 4 ja 6 keskiväliltä tai lä

hempää suonta 6; takasiivissä 1—2 selkäsuonta, suoni 5 puuttuu tai lähtee jokseenkin 

suon. 4 ja 6 keskiväliltä tai lähempää suon. 6, harvoin lähempää suonta 4. — Takaruu

mis ja raajat tavallisesti myötäsuomuiset, harvemmin karvaiset. 

Toukat ovat pitkäveteisiä, kapeita, tasapaksuja ja lieriömäisiä tai hieman litteitä; 

niitten niv. 6 ja 7 aina ilman täyskehittyneitä jalkoja sekä melkein aina myös nivel 8 * ) ; 

jalkapari yhdeksännessä nivelessä on sen sijaan kehittynyt ja asettunut pitkälle taakse 

aivan lähelle nivelen takareunaa, jo ten se usein näyttää lähtevän nivelten 9 ja 10 keski

väliltä. Nivelet 1—3 ovat lyhyet, jo ten lyhyet rintajalat ovat hyvin lähellä toisiaan ja 

voidaan lepotilassa asettaa kiinni toisiinsa; nivelet 4 — 8 ovat sitävastoin hyvin pedenty-

neet, usein monta kertaa leveyttään pitemmät. Useimmat tänne kuuluvat toukat pitävät 

lepotilassa kiinni itseään ainoastaan 9:nen ja 13:n nivelen jalkaparilla sekä ojentavat ruu

miinsa teräväkulmaisesti sitä oksaa vastaan, jol la ne istuvat. Tällöin muistuttavat ne 

erehdyttävästi pientä oksaa tai lehtivartta; jotta tämä yhtänäköisyys kävisi vielä suurem

maksi, on ruumis usein varustettu kyhmyillä tai haarakkeilla ja nahka ryppyinen, jonka 

ohella väri täydellisesti sopii ympäristön väriin. Koska keskiruumiista puuttuu jalkoja, 

kohoaa se toukan kävellessä y lös suurena kaarena (vert. esim. taul. 44, kuv. 2 a, taul. 

48, kuv. 3 a ja taul. 49, kuv. 2 a) ; tästä omituisesta tavasta ovat toukat ja perhoset saa

neet nimekseen: m i t t a r i t , koska ne ikäänkuin niittaavat kulkemaansa tietä. 

Kotelot ovat j o k o vapaasti riippuvia lehdistä tai niitten välissä ja tällöin helakka-

värisiä, tai lepäävät ne maassa, jo l loin ne ovat väriltään ruskeita. Peräkärki varustettu 

tavallisesti lukuisilla harjashakasilla tai venynyt pitkäksi, kärjeltään kaksihalkoiseksi 

odaksi. 

Munat ovat useimmiten soikeita, niitten pinta kuuskulmaisiksi saroiksi jakautunut, 

ikäänkuin verkkosuoninen; harvemmin näyttävät ne katkaistulta kartiolta tai parallelipipe-

deiltä poikkipäisine latvoineen. 

Perhoset lentelevät usein päivällä tai hämärässä; muutamat ovat kuitenkin liikkeessä 

ainoastaan öisin. Useimmilla on siivet lepotilassa vaakasuorasti; ainoastaan vankkaraken

teiset muodo t pitävät siipensä kattomaisesti. Niillä on meillä melkein aina ainoastaan 

yksi sukupolvi. 

Mittarit voidaan jakaa kahteen heimoon seuraavasti: 
A. Suoni 8 lähtee takasiivissä siipityvestä, kulkee kappaleen matkaa aivan lähellä etumaista keskisuonta 

kuitenkaan sulautumatta tähän ja eroaa siitä kaukana ennen keskisaran suuta. 

1. Heimo Dendrometridce. 

*) Ainoastaan suvuissa Etiopia ja Melrocampa on tässä nivelessä täyskehittynyt jalkapari. 
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*) Suonen 5 kanssa ei pidä sekoittaa sitä siipipoimua, joka löy tyy melkein aina suon. 4 ja 6 vä
lissä ja joka selvästi jatkuu keskisarkaan. 

B. Suoni 8 on takasiivillä pitkän matkaa yh tynyt etumaiseen keskisuoneen ja eroaa keskisaran etu

reunasta vasta aivan tai lähellä keskisaran etunurkkaa 2. Heim. Phytometridce. 

I . Heimo Dendrometridae. 

Tähän heimoon kuuluvat mittarit ovat yleensä korkeammalla kehitysasteella, kuin 

ne muodot , jo tka luetaan Phytometrideihin. Etu- ja takasiivillä on usein sama väri ja 

samat kirjaukset, ja niitten poikkiviivat ovat yleensä yksinkertaiset eikä yhdistyneet 

useasta hienosta viivasta, kuten usein on Phytometrideillä. — Toukat ovat tavallisesti 

huomattavia kyhmyjensä ja haarakkeittensa kautta, joi ta niillä on yhden tai useamman 

nivelen selkäpuolella, sekä sen kautta, että niiden pää on enemmän tai vähemmän kover-

tunut tai kaksihuippuinen. Tämän ja värinsä kautta näyttävät ne usein hyv in erehdyt

tävästi pieniltä oksilta tai lehtivarsilta. Joskus puuttuu niiltä haarakkeita, mutta silloin 

on niitten nahka tavallisesti hyv in poikkiuurteinen tai varustettu kohonneilla, ikäänkuin 

varrellisilla käsnillä ja nystykarvoil la; sitäpaitsi kiertävät ne eturuumiinsa lepotilassa kier

teeksi tai ympyräksi . 

S u k u k a t s a h d u s . 

A. Takasiipien suoni 5 selvä, yhtä paksu kuin muutkin suonet. Etusiipien ulkoreuna melkein suora 

tai tasaisesti kaareva, aina ilman hampaita, mutta joskus suonen 4 kohdalla mutkalle ulospistävä. 

a. Etusiipien pohjaväri vihreä tai vihertävä, värttinäsarka puuttuu. Suoni 5 lähtee takasiivissä h y -

v i n läheltä keskisaran etumirkkaa. 

* Suonet 6 ja 7 takasiivissä ilman yhteistä vartta. Etusiipien poikkiviivat vaaleita 1. Geometra. 

Suonilla 6 ja 7 pitempi tai lyhempi yhteinen varsi. 

a, Takasiipien ulkoreuna tasaisesti pyöristetty, suonen 4 kohdalla ei kulmaa. Etusiivissä on 

poikkisuonen keskellä pieni, vaalea keskipiste 2. Phorodesma. 

b. Takasiipien ulkoreuna muodostaa suonen 4 kohdalla selvän kulman. Etusiivissä ei keskipistettä. 

3. Nemoria. 

B. Suoni 5 lähtee takasiivissä jokseenkin suonen 4 ja 6 keskiväliltä tai hieman lähempää jälkimäistä. 

Etusiivissä 1—2 värttinäsarkaa, niitten pohjaväri valkoinen—harmaa—keltainen—punankeltainen. 

Pää, kaulus ja siipikannet myötäsuomuiset, ei karvaiset. 

* Takasiipien suon. 3 ja 4 lähtevät selvästi erillään toisistaan. 

a. Etusiivissä 1 värttinäsarka, niitten ripset ei ruusunpunaiset. Koiraksen tuntosarvet ripsiset, sen 

takasääret ilman tai varustetut ainoastaan 2 kannuksella 4. Acidalia. 

b. Etusiivissä 2 värttinäsarkaa, niitten ripset ja poikkiviivat ruusunpunaiset. Koiraksen tunto

sarvissa pitkät, hienot kampahampaat, sen takasäärissä 3 kannusta 5. Pellonia. 

** Takasiipien suon. 3 ja 4 lähtevät samasta paikasta. 

a. Etusiipien molemmat poikkiviivat melkein yhdensuuntaiset, alkavat etureunasta tuntuvasti 

kärjen sisäpuolelta; ulompi hajonnut pieniksi pisteiksi 6. Zonosoma. 

b. Etusiipien molemmat ulommat poikkiviivat eteenpäin yhtyneet ja kulkevat sitten yhdessä 

siipikärkeen; ulompi ei hajonnut pisteiksi 7. Timandra. 

B. Takasiipien suoni 5 puuttuu tavallisesti kokonaan *) tai on paljon heikompi muita; hyvin harvoin on 

se melkein yhtä vahva kuin muut suonet, mutta silloin on etusiipien ulkoreuna epätasaisesti ham

painen ja suon. 4 kohdalla mutkalle ulospistävä. 

(v. Molempien tai ainakin toisen siipiparin ulkoreunassa 1 useampia selviä hampaita tai haarakkeita 

tai on se epätasaisesti ja säännöttömästi aaltoinen. Etusiivissä suippo kärki ja ulkoreuna sen 

takana epäsäännöllisesti hampainen. 

* Pää, kaulus ja siipikannet tiheästi ja tuuheasti hienokarvaiset, ilman suomuja. Koiraksen tunto

sarvissa 2 riviä pitkiä kampahampaita. 

f Huulirihmat hyvin lyhyet , eivät näy otsan karvapeitteen ulkopuolelle. Silmien yläreunassa on 

heti tuntosarvien vieressä tupsu pitkistä, punanruskeista, alaspäisistä silmäkarvoista. Siipien 

ulkoreuna epätasaisesti aaltoinen, ei hampainen 12. Himera. 
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ff Huulirihmat pistävät enemmän tai vähemmän esiin otsan karvapeitteen ulkopuolelle. Silmät 

ilman silmäkarvoja, 

1. Otsan karvapeite muodostaa selvästi eteenpäin pistävän, enemmän tai vähemmän suipon tup

sun. Takasiipien ulkoreuna hampainen tai ainakin suon. 4 ja 6 välissä syväpykeinen. 

a'. Etusiipien ulkoreuna enemmän tai vähemmän vahvahampainen, suon. 4 kohdalla eniten 

ulospistävä. 

b'. Imutorvi lyhyt ja heikko. Etusiipien kärki ei muuta siipeä tummempi 8. Eugonia. 

b". Imutorvi hyvin kehittynyt. Etusiipien kärjessä iso, tumman punanruskea täplä, joka sisään

päin on rajoitettu vaalealla kaariviivalla 9. Selenia. 

a". Etusiipien ulkoreuna melkein tasainen, aivan suon. 6 edessä eniten ulospistävä. 

10. Pericallia. 
2. Otsan karvapeite syrjiltään litistynyt ja kuperasti pyöristetty, 

a'. Takasiipien ulkoreuna melkein tasaisesti aaltoinen. 

V. Imutorvi pitkä, Etusiipien ulkoreuna vahvasti ja epäsäännöllisesti hampainen. 

11. Odontopera. 
b". Imutorvi surkastunut. Etusiipien ulkoreima heikosti hampainen, melkein aaltoinen. 

13. Crocallis. 
a". Takasiipien ulkoreuna suon. 4 ja 7 kohdalla kulmikkaasti ulospistävä ja niitten välissä tylppä-

kulmaisesti pykeinen. Etusiipien ulkoreuna melkein tasainen 16. Cepphis. 

** Pää ja kaulus sekä useimmiten myös siipikansien etuosa peitetyt ainoastaan suomuilla, 

1. Takasiipien ulkoreuna kärjen ja suonen 3 välillä tasaisesti kaareva ja ehytlaitainen, suonen 3 ja 

peränurkan välillä hieman sisäänpistävä. Etusiipien ulkoreuna kärjen ja suonen 3 välillä mel

kein suora, sitten heikosti sisäänpistävä 14. Plagodis. 

2. Takasiipien ulkoreuna suonien 4 ja 6 välillä selvästi kupera ja näitten suonien kohdalla heikosti 

ulospistävä. Etusiipien ulkoreuna ehyt, heikosti S-muotoisesti kaartunut . . . . 15. Epionc, 

S. Takasiipien ulkoreuna tekee suon. 4 kohdalla selvän, pitemmän tai lyhemmän haarakkeen, joka 

pistää paljon ulommalle suonta 6. Etusiipien ulkoreuna kärjen takana enemmän tai vähemmän 

kaarevasti kovertunut 17. Macaria. 

Siipien ulkoreuna tasaisesti kaartunut, ehyt tai harvemmin aaltoinen tai nyhälaitainen. Etusiipien 

kärki useimmiten pyöristetty, harvemmin suippo, mutta takasiivet silloin ehytlaitaiset. 
i : Sääret ainakin alareunassaan pitkäkarvaiset. Ruumis vahvarakenteinen ja keskiruumis takkukar-

vainen. Koiraksen tuntosarvissa pitkät, ripsiset kampahampaat. 

1. Takasäärissä 2 paria kannuksia. Takaruumiin karvapeite myötäkarvainen, muodostunut suo

muista ja lyhyistä karvoista, Koiraksen tuntosarvet kaljulatvaiset. Naaras siivellinen. 

31. Amphidasys. 
2. Takasäärissä 1 pari kannuksia. Takaruumis päältä tai ainakin sivuilta tuuheakarvainen. 

30. Biston. 

** Sääret karvattomat, ainoastaan myötäsuomuiset. Takasäärissä 2 paria kannuksia. 

1. Niska sekä kaulus ja siipikannet peit tyneet yksinomaan karvoilla tai ainoastaan pitkillä ja hyvin 

kapeilla suomuilla karvojen joukossa, 

a'. Reidet ja huulirihmat pitkäkarvaiset. Silmät melkein pitkien karvojen peitossa, Pygmcenan 

naaraksella ovat nämät karvat lyhyet , mutta suku tunnetaan helposti lyhyistä ja kapeista, 

lentoon kelpaamattomista siivistään, 

b'. Koiraksen tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti ripsiset. Naaraksen siivet täysin kehittyneet. 

32. Psodos. 

h". Koiraksen tuntosarvet kampahampaiset. Naaraksen siivet kapeat ja lyhyet, lentoon kelpaa

mattomat 33. Pygmcena. 

a'. Reidet ja huulirihmat myötäsuomuiset tai peit tyneet ainoastaan harvoilla karvoilla. Silmät ei 

karvojen peitossa. Naaraksella epätäydelliset tai myös aivan s u r k a s t u n e e t siivet, 

b ' . Takasiivet tuntuvasti vaaleammat etusiipiä; niitten kirjaus himmeä tai epäselvä, 

c. Huulirihmat hyvin lyhyet , eivät näy päältäpäin. Koiraksen tuntosarvissa hienot kampa

hampaat. Naarakset siivettömät tai varustetut lyhyillä siipityngillä; ilman perätupsua. 
34. Hybcrnia. 

s". Huulirihmat jokseenkin pitkät, ylöspäiset ja hyvin näkyvät ylhäältä päin. Naaras siivekäs. 

35. Aspilates. 

h". Takasiipien pohjaväri sekä tavallisesti myös kirjaus samallainen kuin etu sh vi Häkin, 

e'. Etusiipien pohjaväri punertava tai helakan keltainen, ei tai ainoastaan siipityvessä tumma-

kehnäinen. 

d'. Etusiivissä ei keskitäplää, mutta selviä, yhtäjaksoisia poikkiviivoja; väriltään punertavat 

tai hyvin harvoin vihreät. Koiraksen tuntosarvet kampamaiset 19. Ellopia. 
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d". Etusiivissä iso keskitäplä, mutta poikkiviivat epäselviä, täpliksi hajonneita; väriltään kel

taiset. Koiraksen tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti ripsiset. 

e'. Etusiiipien keskitäplä ruskea, sen silmäterä valkeakiiltoinen, poikkiviivat muodostuneet 

hienoista, himmeistä, epäselvistä kaarista. Takasiivissä on suon. 4 kohdalla pieni kulma. 

18. Opisthograptis. 

e". Etusiipien keskitäplä ruskea, keltakehnäinen; siivet ripoitetut isoilla, ruskeilla täplillä. 

Takasiipien ulkoreuna hampaaton, suonen 4 ja 7 välissä heikosti kovertunut. 23. Venilia. 

c". Siipien pohjaväri kellanharmaa—harmaa—valkoinen tai musta ja valkoinen, harvoin vahvasti 

ruskeakehnäinen, keltainen, 

d'. Etusiipien ulkoreuna kärkeen päin suora tai hieman kovertunut, niitten etureuna aivan 

suora ja kärki hyvin suippo. Koiraksen tuntosarvet kampamaiset . . . 22. Hypoplectis. 

d". Etusiipien ulkoreuna pitkin matkaa tasaisesti kaartunut, niitten kärki enemmän tai vähem

män pyöristetty. 

e'. Siipien kirjaukset enemmän tai vähemmän selvät, ei koskaan yksiväriset. Koiraksen 

tuntosarvissa pitkät kampahampaat. 

1". Huulirihmat harjaksiset, selvästi näkyvät päältäpäin 39. Fidonia. 

f. Huulirihmat hyvin lyhyet , ei näkyvät päältäpäin otsan karvapeitteen ulkopuolelle. Imu

torvi selvä. Etusiipien kärki musta tai tumman kellanruskea . . . . 40. Bupalus. 

e". Siivet päältä yksiväriset, valkoiset, ilman kirjaiiksia. Kaikki suonet siipien alapuolella 

mustia 43. Scoria. 

'.. Päälaki ja kaulus kokonaan tai suurimmaksi osaksi peittyneet ainoastaan leveillä myötäsuo-

muilla; siipikannetkin usein suomuiset. 

a'. Huulirihmat pitkä- ja hienokarvaiset tai harjaksiset 39. Fidonia. 

a". Huulirihmat suonmiset tai ainoastaan hyvin lyhytharjaksiset. 

b', Takasiipien ulkoreuna aivan tasainen, ehytlaitainen. 

c\ Kumpikin siipipari kirjattu isoilla, pyöristetyillä, mustilla täplillä tai leveällä, mustalla 

ulkoreunalla. 

d'. Etusiipien pohjaväri valkoinen, takasiipien keltainen. Koiraksen tuntosarvet kampamaiset. 

24. Rhyparia. 

d". Kummankin siipiparin pohjaväri valkoinen. Koiraksen tuntosarvet, hienosti ripsiset. 

25. Abraxas. 

c". Siivissä poikkiviiruja ja poikkijuovia tai, kun käsnät puuttuvat, ainoastaan etusiipien etu

reunassa tummia täpliä. 

d'. Siipikannet jokseenkin vahvasti karvaiset, jo ten niitten suomut enemmän tai vähemmän 

joutuvat karvojen peit toon. Takasiipien pohjaväri sama tai helakampi kuin etusiipien. 

e'. Siipien pohjaväri valkoinen tai harmaanvalkoinen. 

1". Etusiivissä keskipiste, vaan ei poikkiviivoja tai ovat ne epätäydellisiä. Koiraksen tunto

sarvet yksinkertaiset, hienosti ripsiset 26. Bapta. 

f". Etusiivissä ei keskitäplää, vaan 3 yhtäjaksoista poikkiviivaa. Koiraksen tuntosarvissa 

pitkät kampahampaat 27. Cabera. 

e". Siipien pohjaväri kellertävä—ruskea, vahvasti tummakehnäinen. 

1". Takasiivet eivät ulotu etusiipien takanurkan ulkopuolelle tai ainoastaan hyvin vähän. 

Koiraksen tuntosarvissa pitkät kampahampaat 28. Numeria. 

f". Takasiivet ulottuvat tuntuvasti ulkopuolelle etusiipien takanurkkaa. Koiraksen tunto

sarvet yksinkertaiset, hienosti ripsiset 29. Epirranthis. 

d". Siipikannet pei t tyneet ainoastaan suomuilla tai hyvin lyhyil lä karvoilla suomujen seassa. 

Takasiivet tuntuvasti vaaleammat etusiipiä, valkeanharmaat—harmaat, j o k o ilman tai epä

selvillä kirjauksilla ' 34. Hybernia. 

b". Takasiipien ulkoreuna enemmän tai vähemmän aaltoinen, nyhälaitainen tai pykeinen, suon. 

4 kohdalla lyhyt hammas, 

c'. Siivissä melkein suorat ja aivan tasaiset poikkiviivat tai ei ensinkään poikkiviivoja. Koirak

sen tuntosarvet kampamaiset. 

d'. Siipikannet hyvin karvaiset, niin että suomut peit tyvät karvoilla, 

e'. Siivissä vaaleita poikkiviivoja, Takasiivissä on suon. 4 kohdalla heikko hammas. 

20. Metrocampa. 

e". Siivet ilman poikkiviivoja. Takasiivet suon. 4 ja 6 välissä selvästi kovertuneet. 

21. Angerona. 

d". Siipikannet kokonaan suomupeitteiset. Etusiipien kärki hyvin terävä 41. Diastictis. 

e". Siivissä aaltoisia tai hampaisia, enemmän tai vähemmän kaarevia poikkiviivoja, mutta siinä 

tapauksessa yksiväriset, mustanharmaat. 
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«r. 

«r. 

Siivissä rengasmainen, keskustassaan vaaleampi keskitäplä. Jos keskitäplästä joskus puut

tuu vaalea terä, on otsa hyvin kuperasti turvonnut 36. Gnophos. 

Siivissä pistemäinen tai viirumainen, yksivärinen keskitäplä tai ovat ne aivan ilman keski-

täplää. Otsa ei tai tuskin kupera. 

. Etusiipien poikkiviivat vinoja, niin että ne etureunassa ovat paljon ulompana kuin taka

reunassa, jossa ne usein ovat epäselviä tai hävinneitä. Etusiivissä ei keskitäplää. 

42. Perconia. 
. Etusiipien poikkiviivat taipuneet etureunassa mutkaksi tai kaareksi, niin että ne siinä ovat 

tuskin ulompana kuin takareunassa; etureunassa ovat ne tavallisesti selvimmät ja usein 

turvonneet; keskijuovassa enemmän tai vähemmän täydellinen varjoviiva. ei koskaan 

puhtaasti valkoinen 37. Boarmia, 38. Halia. *) 

1. Oeometra, L. 

Mittarit. 

Etusiipien ulkoreuna jokseenkin kaa
reva. Takasäärissä 2 kannusta. Huulirih
mojen päätönivel selvä. Koiraksen tunto
sarvet kampamaiset; kampahampaat tunto
sarven latvaan päin lyhentyneet. 

1. 0. papilionaria, L. Iso mittari. — 

Taul. 43, kuv. 3. — Siivet helakanvihreät **) , 

etumaisissa 3, takimaisissa 2 valkoista, ham

paista poikkiviivaa. — 46—53 mm. — Jok

seenkin yleinen yli koko alueen. Lentelee kesä 

—heinä— elokuussa. 

cf. Sivulämssien kärki tylpästi pyöristetty. 

Toukka (Hfm. R. taul. 39, kuv. 3) vihreä, 
jo l lo in sivuviiva keltainen, tai kirjava, kellanrus
kea, jo l lo in se muistuttaa hyvin koivun koiras-
norkkoja; nivelten 1, 5—8 selkäpuolella pari puna-
kärkistä haaraketta ja niv. 11 käsnämäinen kyhmy; 
pää ruskeankeltainen, punareunainen, huiputon; 
elää koivulla. — Kote lo kellanruskea—vihertävä, 
huokoset punaisia; lepää lehtien välissä. — Mu
nat kellanruskeita, soikeita varustettuja tiheässä 
istuvilla pienillä kuopilla. 

Pseudoterpna pruiiiata, Hufn. (taul. 43, 

kuv. 2) ei tavattu meillä. 

2. Phorodesma, Boisd. 

(Euchloris, Hiibn.) 

Pussimittarit. 

Etusiipien ulkoreuna tasaisesti kaareva. 
Takasäärissä 2 paria kannuksia, Otsa vaa
lea, ei päälakea tummempi. Koiraksen tun
tosarvissa kampahampaita, jo tka tuntosar
ven tyvessä ovat pitkiä, ulospäin yhä ly-
hempiä ja uloimmassa kuudenneksessa 
aivan hävinneitä. — Toukilla ei huippuja 
päässä; ympäröivät ruumiinsa (kats. taul. 
43, kuv. 4 a) rikkipurruista kasviosista teh
dyllä pussilla; tässä pussissa lepää sittem
min kotelo. 

1. Ph. smaragdaria, Fabr. Täplätön 

pussimittari. — Taul. 43, kuv. 4. — Siivet ja 

keskiruumis helakanvihreät; etusiivissä valkoinen 

keskitäplä ja 2 valkoista poikkiviivaa; takasiivissä 

ainoastaan 1 hieno, valkoinen viiva lähellä ulko

reunaa. — 30—33 mm.—Harvinainen; Etelä-

Suomessa. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät lyhyet ja paksut, kärki 

tylppä ja hieman sisääntaipunut. 

Toukka (kuv. 4 a) harmaanruskea, selkäviiva 
musta, kussakin nivelessä 2 mustaa selkäkäsnää; 
1—7 niv. sivuilla vaikeahkoja, alta mustareunai-
sia vinotäpliä; elää Achillea millefolialla. — K o 
telo (kuv. 4 b) ruskeanharmaa, mustaviiruinen ja 
varustettu 2 pienellä huipulla päässä. 

3. Nemoria, Hubn. 

Lehtomittarit. 

Tämän suvun toukat ovat huomattavat 
siitä, että niillä on päässä 2 pitkää huip
pua, jotapaitsi ensimmäisessäkin nivelessä 
on heti pään takana pari ylöspäistä, kar
tiomaista haaraketta. 
A. Siipiripset ulospäin valkoiset; etusiipien etu

reuna kellertävä. Koiraksen tuntosarvet yk

sinkertaiset, ripsiset; sen takasäärissä 1 pari 

kannuksia 1. N. viridata. 

B. Siipiripset yksiväriset; siivet valkean vihreät. 

Koiraksen tuntosarvet kampamaiset; sen taka

säärissä 2 paria kannuksia. 

a. Siipien poikkiviivat terävähampaiset. 

2. N. putata. 

S. Siipien poikkiviivat ei hampaiset. 

3. N. lactearia. 

1. N. viridata, L. Kellertävä lehtomittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 56, kuv. 13.). — Siivet 

kellertävän vihreät; etusiivissä kapea, kellan-

valkea etureuna ja 2 valkoista poikkiviivaa; 

takasiivissä 1 sellainen poikkiviiva. — 16—24 

mm. — Harvinainen; Etelä-Suomessa, Mikkelissä 

sekä Etelä-Pohjanmaalla. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Sivulämssät kapeat, suipot; kärki pyö

ristetty. 
Toukka (Hfm. R. taul. 39, kuv. 7) vihreä; 

selkätäplät punaisia; pää ruskea, kaksihuippuinen; 

*) Suvussa Boarmia on nalle molemmille yhteinen lajikatsahdus. 
H * ) Väri on hyvin arkaluontoista, muuttuu kosteudessa likaisen keltaiseksi. 
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sivuviiva kellertävä tai vaikeahkon vihreä; selkä
vi iva purpuranpunainen, usein keskinivelissä muo
dostunut valkeareunaisiksi ruuduiksi; elää varsin
kin kanervalla, m y ö s koivulla, pajuilla y. m. — 
K o t e l o lepää muutamien rihmojen varassa oksien 
ja lehtien välissä; talvehtii. 

2. N. putata, L. (Jodis piitata). Ham-

masviiruinen lehto-mittari. — (Hfm. Sch. taul. 

56, kuv. 18.). — Siivet valkeanvihreät, molem

missa 2 terävähampaista, hienoa, valkoista poikki

viivaa. — 19—20 mm. — Yli koko alueen. 

Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät suipot, kärki tylppä. 

Toukka vihreä, kussakin nivelessä useita pu
naisia täpliä; pää kaksihuippuinen, vihreä; elää 
mustikalla y. m. — K o t e l o vihreä, talvehtii. 

3. N. lactearia, L. (mruginaria, Tr., 

Hiibn.). Valkeanvihreä lehtomittari. — Taul. 

50, kuv. 9. — Siivet valkeanvihreät, kummas

sakin 2 matala-aaltoista poikkiviivaa; takasii

pien nurkka suon. 4 kohdalla suurempi kuin 

edellisellä lajilla. — 19—24 mm. — Harvi

nainen; eteläisimmässä Suomessa. Lentelee kesä

kuussa. 

cf. Sivulämssät suipot, kärki kapeampi kuin 

edellisellä lajilla. 

Toukka (Hfm. R. taul. 39, kuv. 11) rihmamai-
nen, vihreä; kussakin nivelessä punanruskeita, 
isoja, keltareunaisia täpliä; pää ruskeahuippuinen ; 
perälevy kapea, terävän kolmiomainen, punan
ruskea; elää koivulla ja muilla lehtipuilla.— K o 
telo vihreänruskea—kellanruskea, talvehtii. 

N. vernaria, Hiibn. (taul. 43, kuv. 5) ja 

N. flmbrialis, Scop. (taul. 50, kuv. 8) tavatut 

Etelä-Ruotsissa, vaan ei meillä. 

4. Acidalia, Tr. 

(Idaea, Tr.) 

Lelitimittarit. 

Pieniä, heikkorakenteisia perhosia, joi t 

ten siivet ovat valkeanharmaat—harmaat 

—kellanharmaat—punankeltaiset, useimmi

ten mustakehnäiset, ja joi t ten otsa on ta

vallisesti tumma, mustanruskea. — Toukat 

talvehtivat ja tavataan maassa sammalien 

y. m. välissä; ne eivät ole nähtävästi sido

tut mihinkään vasituiseen rehukasviin, vaan 

syövät milloin mitäkin, varsinkin puoli

kuivia, lakastuneita lehtiä. Usealla niistä 

on ruumis peitetty lyhyillä, nuijapäisillä 

karvoilla ja hyv in ryppyisellä nahalla. — 

Koiraksen sivulämssät ovat 12 ensimäisellä 

lajilla tavallista yksinkertaista rakennetta, 

mutta muilla lajeilla ne ovat omituiset, ta

vallisesti otamaiset, varustetut usein pitkälle 

ulospistävällä odalla, j oka on nähtävästi 

sisäreunan alempi, hyv in pidentynyt ota. 

Jotta lajikatsahdus olisi yksinkertai-

sempi ja he lpompi seurata, ovat sukupuolet 

siinä eroitetut toisistaan. 

K o i r a s . 

A. Takimaisen raajaparin sääret hentoja ja varus

tettuja 1 parilla kannuksia; jalat hyvin kehit

tyneitä. Otsa melkein yhtä leveä kuin pitkä-

kin, ei tai tuskin leveämpi silmiä. Siivet vaa

lean harmaankeltaiset, t iheämmin tai harvem

min tummakehnäiset 16. A. fumata. 

B. Takimaisen raajaparin sääret aivan ilman kan

nuksia. 

a. Otsa selvästi kirjava vaaleista suomuista, 

jo tka enemmän tai vähemmän peittävät tum

man pohjan, hieman leveämpi silmiä. Taka

raajojen jalat sangen kehittyneitä. 

* Otsan suomut harmaita; siipiripsissä isoja 

vaaleita täpliä 13. A. immorata. 

** Otsan vaaleat suomut kellahtavia; siipirip

set yksiväriset, tummanharmaat. 

19. A. Schöyeni. 

/S. Otsa yksivärinen, kellanruskea—mustanrus

kea. 

* Suonilla 6 ja 7 takasiivissä on yhteinen varsi, 

a'. Otsa leveä, melkoista leveämpi pituuttaan 

ja kumpaakin silmää. Silmät kohtalaiset, 

b ' . Takaraajojen jalat pitkät, hyv in kehitty

neet, melkoista pi temmät puolta säärtä, 

joka j o k o ei tai tuskin litistynyt, 

c'. Helakan multakeltaisilla siivillä ruskeah

koja poikkiviivoja . . . . 1 . A. similata. 

c". Siivet ei multakeltaiset, etusiivet ainakin 

pitkin etureunaansa punertavat, 

d'. Punaisten takasiipien keskustassa p y ö 

ristetty, keltainen täplä ja ulkoreuna 

kellertävä. Tuntosarvissa pitkiä karva

tupsuja 2. A. muricata, 

d". Takasiivet vaalean harmaankeltaiset, il

man punaista. Tuntosarvet hyvin lyhyt-

ripset 8. A. humiliata, 

b". Takaraajojen jalat hyv in lyhyet , paljon 

lyhemmät puolta säärtä, joka on hyvin 

l i t istynyt 5. A. pallidata. 

a". Otsa kapea, ei tai tuskin silmää leveämpi, 

leveytensä pituinen tai leveyttään pitempi. 

Silmät isoja. Takasääret enemmän tai vä

hemmän lit istyneet. 

b\ Takasääret jokseenkin hoikat, tuskin litis

tyneet ; jalat ei tai hieman surkastuneet 

ja melkoista pitemmät puolta säärtä, 

c'. Etusiivet ulommassa keskisarekkeessa 

takareunaan päin enemmän tai vähem

män ruskeakehnäiset tai koristetut aina

kin sar. 1—3 isoilla, pyöristetyillä, tum

milla täplillä 3. A. dimidiata. 

c". Etusiivet yksivärisen kellanharmaat, poik

kiviivat hienoja, himmeitä, tummia. 

4. A. straminata. 

b". Takasääret pitkät ja tavallisesti sangen 

Suomen perhoset. 

24 
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l i t istyneet leveään ja joskus tuuheakar

vaiseen tai -suomuiseen kärkeen päin; 

jalat surkastuneita, aina puolta säärtä ly

hyempiä. 

c'. Etusiipien ulkoreuna tasaisesti kaareva 

tai melkein suora, 

t i". Takasiipien peränurkka pyöristet ty ja 

ulkoreuna lähinnä peränurkkaa tasaisesti 

kaareva. 

e'. P ienempi ; siivissä ei keskipistettä. 

6. A. subsericeata. 

e". Isompi, 19—22 m m . ; siivissä selvä, musta 

keskipiste 7. A. bisetata. 

d". Takasiipien peränurkka teräväkulmainen 

ja ulkoreuna lähinnä peränurkkaa hie

man kovertunut. 

e'. Etusiipien u lompi poikkiviiva tasainen. 

Sivulämssät jokseenkin leveät, tylppä-

kärkiset 9. A. inornata. 10. A.deversaria. 

e". Etusiipien ulompi poikkiviiva muodostaa 

lähellä etureunaa suonen 6 kohdalla 

selvän mutkan tai kulman. Sivulämssät 

kapeat, kärki terävä, hieman ylöspäinen. 

11. A. aversata. 

c". Etusiipien ulkoreuna on kärjen takana 

selvästi kovertunut, suonen 4 kohdalla 

ulospäinen kulma . . 12. A. emarginata. 

** Suonet 6 ja 7 lähtevät takasiivissä erillään 

toisistaan tai samasta paikasta, 

a'. Pieni laji, ei y l i 19 mm. Siipien pohja

väri punertavan ruskea 14. A. rubiginata. 

a". Isompia muotoja, ei alle 20 mm. Siipien 

pohjaväri harmaa—kellanvalkoinen—val

koinen. 

b ' . Takaraajojen jalat surkastuneita, hyvin 

lyhyitä, ei enempää kuin '/s hyvin pit

kistä ja leveistä, reunoiltaan S-muotoi-

sesti taipuneista sääristä. Siivissä ei 

keskipistettä 17. A. remutaria. 

b". Takaraajojen jalat hyvin kehittyneitä ej 

puolta säärtä lyhempiä . 

c'. Siivet selvästi, vaikka tiheämmin tai 

harvemmin mustakehnäiset; niitten poh

javäri ei puhtaasti valkoinen, 

d'. Ainakin etusiivet ilman keskipistettä. 

Siipien poikkiviivat ei hampaisia. Siipi

ripset yksiväriset, 

e'. Etusiipien poikkiviivat hieman kaare

vat, kulkevat melkein suoraan y l i sii

ven, jo ten ne ovat etureunassa kau-

vempana ulkoreunasta kuin takareu

nassa. Siivet päältä tiheästi mustakeh

näiset 19. A. Schöyeni-

c". Etusiipien poikkiviivat suoria ja vi

nosti kulkevia, jo ten ne etureunassa 

eivät ole kauvempana, vaan päinvastoin 

lähempänä ulkoreunaa kuin takareu

nassa. Siivet vähemmän mustakehnäi

set 20. A. strigaria. 

d". Kummassakin siipiparissa selvä keski

piste. Siipien poikkiviivat huomattavasti 

hampaiset. 

e'. Valkeanharmailla siivillä tummanrus

keita poikkiviivoja ja sisäosassaan ti

heästi tummakehnäiset ripset. Etusii

vissä ulkoneva, suippo kärki ja melkein 

suora u l k o r e u n a . . . 15. A. incanata. 

e". Kellanvalkoisilla siivillä himmeänkel-

lertäviä, leveitä poikkiviivoja ja yksi

väriset, ei tummakehnäiset ripset. Etu

siivissä pyöristetty kärki ja kaareva 

ulkoreuna 18. A. immutata-

c". Siipien pohjaväri lumivalkea, ei tai hy

vin vähäpätöisesti tummakehnäinen. 

Ulompi keskisareke ja ulkoreunan sareke 

tummakirjaiset, edellisessä isoja, sini

harmaita täpliä . . . 21. A. violata. 

N a a r a s . 

A. Takasäärissä 1 pari kanmiksia. Takasiipien 

suonet 6 ja 7 yhteisellä varrella. 

cc. Siivet miiltakeltaiset, koristetut 4—6 yhden

suuntaisella, tummemmalla poikkiviivalla. 

1. A. similata. 

B. Siipien pohjaväri vaaleankeltainen—harmaa 

—valkoinen, harvoin kultakeltainen ja vah

vasti pei t tynyt punaisella, 

* Etusiipien ulkoreuna tasaisesti kaareva tai 

melkein suora, 

a'. Kumpikin siipipari pei t tynyt vahvasti pu

naisella 2. A. muricata. 

a". Siivet ainoastaan pitkin etusiipien etureu

naa punertavia 8. A. humiliata. 

a'". Siivet aivan ilman punaista, 

b'. Takasiipien ulkoreuna tasaisesti kaareva, 

ehytlaitainen, niitten takanurkka pyöris

tetty. 

c'. Siipiripset täplättömät. Siivet valkoiset 

tummakehnäiset ja varustetut sangen 

leveillä, kellertävillä poikkiviivoilla. 

5. A. pallidata. 

c". Siipiripsien tyvessä selviä, tummia pisteitä 

tai täpliä. 

d'. Siivet y l t y l e e n s ä yksivärisen kellanhar

maat, mustakehnäiset; poikkiviivat tum

mempia 4. A. straminata. 

d". Siivet valkoiset, silkkikiiltoiset. 

6. A. subsericeata. 

d"\ Siivet vaaleankeltaiset, ei tai vähäpätöi

sesti mustakehnäiset; ulommassa keski

sarekkeessa paljon tummemmat, enem

män tai vähemmän peit tyneet ruskealla. 

7. A. bisetata. 

b". Takasiipien ulkoreuna enemmän tai vä

hemmän epätasainen, hampainen tai usein 

suon. 4 ja 6 välissä kovertunut ; niitten 

peränurkka kulmikkaasti ulospistävä. 

c'. Pienempi muoto, 15—20 mm. niskakau-
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lus samaa väriä kuin kauluskin; siivet 

ilman tummaa ulkoreunan viivaa. 

3. A. dimidiata. 

c". Isompia muotoja, 22—30 mm. 

o". Ulompi poikkiviiva suonen 6 kohdalla 

kaareva 9. A. inornata, 10. A. dcversaria. 

d". Ulompi poikkiviiva muodostaa suon. 6 

kohdalla selvän mutkan 11. A. arversata, 

** Etusiipien ulkoreuna on kärjen takana sel

västi kovertunut ja sitten suon. 4 kohdalla 

ulospistävä nurkaksi . 12. A. emarginata. 

Takasäärissä 2 paria kannuksia. Takasiipien 

suonet 6 ja 7 ei tai hyvin epäselvästi yhtei

sellä varrella. 

x. Otsa valkotäpläinen; siivissä vuorottaisesti 

harmaanruskeita ja vaikeahkoja poikkiviivoja-

13. A. immorata. 

/?. Otsassa sekoitettuna keltaisia suomuja. Sii

vissä 2 leveätä, mustanruskeata poikkiviivaa. 

19. A. Schöyeni. 

y. Otsa yksivärinen kellanruskea—mustanrus

kea. 

* Pieni laji, 17—19 mm.; siivet punertavan 

ruskeat, mustakehnäiset 14. A. rubiginata, 

** Isompia muotoja, ei alle 21 mm.; siivet 

valkoiset—harmaat—kellertävät, 

a'. Siivet selvästi tummakehnäiset; niitten 

ulompi keskisareke ilman tummia täpliä, 

mutta tavallisesti varustetut tummalla 

viivalla, joka on vaalean pohjavärin eroit-

tama ulommasta poikkiviivasta. 

V. Siivet valkoiset—kellanvalkoiset, poikki

viivat himmeän kellertävät tai kellanrus

keat. Ripset yksiväriset, ei tai vähäpä-

töisesti tummakehnäiset. 

c'. Siivet ilman tummia ulkoreunan pisteitä 

ja usein m y ö s ilman keskipistettä, 

d'. Etusiipien poikkiviivat aaltoisia tai tai

puneita, etureunassa ei lähentyneinä 

kärkeä. 

e'. Niskajuova samaa väriä kuin kauluskin; 

siivet sekä ripset tiheästi tummakehnäi

set, niitten poikkiviivat selviä. 

16. A. fumata. 

e". Niskajuova ruskeankeltainen, selvästi 

tummempi melkein valkoista kaulusta: 

siivet harvasti tummakehnäiset, poikki

viivat himmeitä, ripset melkein yksi

värisiä 17. A. remutaria. 

d". Etusiipien poikkiviivat suoria, vinoja, 

selvästi lähentyneitä terävää kärkeä. 

20. A. strigaria. 

c". Siivissä selviä ulkoreunan pisteitä ja 

selvä keskipiste. . . . 18. A. immutata. 
b". Siivet valkeanharmaat, poikkiviivat tum

manruskeita, hampaisia, ripset sisäosassaan 

vahvasti tummakehnäiset 15. A. incanata. 

a". Siivet lumivalkoiset, ei tai vähäpätöisesti 

tummakehnäiset, ulommassa keskisarek

keessa rivi isoja, sinikehnäisiä täpliä, jotka 

rajoittuvat suorastaan ulompaan poikkivii

vaan ja keskenään ovat enemmän tai vä

hemmän yhtäjaksoiset, niin että ne muo

dostavat poikkijuovan . 21. A. violata. 

1. A. similata, Thunb. (perochraria, F. 

JR.). Multakeltainen lehtimittari. — (Hfm. Sch. 

taul. 56, kuv. 28).. — Siivet tumman multa

keltaiset, etumaisilla 4—5, takimaisilla 3—4 

multaruskeata poikkiviivaa. — 17—20 mm. — 

Yleinen; levinnyt yli koko alueen, ainakin Ro

vaniemelle (67 °) asti. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Sivulämssät tasasoukat ja ehyet, kärki 

leveästi pyöristetty. Takasääret kannuksettomat. 

Toukka harmaa; selkä- ja sivuselkäviivat ha
jonnee t kukin kolmeksi, eteenpäin suippokärki-
seksi viiruksi kussakin nivelessä; elää heinillä, 
varsinkin .Fesfatea-lajeilla. 

2. A. muricata, Hufn. Punakehnäinen leh

timittari. — (Hfm. Sch. taul. 56, kuv. 37.). — 

Siivet kultakeltaset, suurimmaksi osaksi peit

tyneet purpuranpunaisella, ainoastaan ulkoreu

nat ja ripset, keskusta sekä osa takareunaa 

etusiivillä sekä soikea täplä takasiipien keskus

tassa, keltaiset. — 15—17 mm. — Hyvin har

vinainen ; tavattu Käkisalmessa ja Ahvenan

maalla. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät paksut, suorat, melkein ta

sasoukat; kärki pyöristetty. Tuntosarvet hyvin 

tupsuripsiset. 

Toukka ruskea, hieman punaiselle vivahtava; 
kussakin nivelessä ruutu, jonka kaksinkertainen, 
musta selkäviiva jakaa kahtia, tämä ruutu puut
tuu kuitenkin usein, jo ten välistä ei ole näky
vissä kuin 2 pistettä, — K o t e l o punanruskea, sii-
pitupet mustaviiruiset. 

3. A. dimidiata, Hufn. Ruskeanurkkainen 

lehtimittari. — (Hfm. Sch. taul. 56, kuv. 38.). 

— Siivet kellertävän valkoiset, ei tai vähäpätöi

sesti tummakehnäiset, varustetut tavallisilla poik

kiviivoilla, selvillä keskipisteillä ja jyrkillä pis

teillä ripsien juuressa; etusiipien kärki tylpästi 

pyöristetty, sisempi poikkiviiva ja keskiviiva 

yhtäjaksoiset, ulompi poikkiviiva tavallisesti 

hajonnut tummiksi pisteiksi; ulompi keskisareke 

ja ulkosareke takanurkkaan päin heikommin tai 

vahvemmin peittyneet tummanruskealla;takasiivet 

suonien 4 ja 6 välissä syvästi pykeiset. — 15 

—19 mm. —Hyvin harvinainen; tavattu Käki

salmessa (Tengs t röm) . Lentelee heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät leveät, kärki leveästi pyö

ristetty. 

Toukka (Hfm. R. taul. 39, kuv. 17) vihreän
harmaa—ruskea, poikkiryppyinen; selkäviiva kak-
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sinkertainen, tumma; vinoviirut tummia; käsnät 
jokseenkin kehittyneet, varustetut pitkällä har
jaksella. 

4. A. straminata, Tr. Olkikeltainen lehti-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 57, kuv. 5.). — 

Siivet yksivärisen harmaankeltaiset, hienosti 

mustakehnäiset; poikkiviivat hienoja, himmeitä, 

epäselviä, aaltoisia; keskipiste selvä, musta; 

ripsien juuressa pieniä, jyrkkärajaisia, mustia 

pisteitä; tumma ulkoreunan viiva puuttuu. — 

18 —19 mm. — Harvinainen; Karjalassa. Len

telee heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät sangen leveät (enemmän 

kuin kaksi kertaa leveämmät kuin edellisellä 

lajilla), ulospäin tuskin kapeammat, paksut, rus

keat; kärki pyöristetty. 
Toukka hoikka, mustahkon ruskeanharmaa; 

kunkin nivelen (paitsi 2 ensimäisen ja 3 viimei
sen) selkäpuolella pitkäveteinen, vaaleareunainen 
ruututäplä, tämän molemmin puolin on nivel-
vaoissa valkoinen piste; elää Thymukse l l ay . m. — 
K o t e l o punertavan harmaa, siipitupet vihertäviä. 

5. A. pallidata, Borkh. Vaalea lehtimit-

tari. — (Hfm. Sch. taul. 57, kuv. 6.). — Sii

pien pohjaväri vaalean multakeltainen (cf) tai 

valkoinen ($), poikkiviivat leveät, himmeät, kel

lertävät, harvasti tummakehnäiset; keskipisteet 

puuttuvat; ulkoreuna ja ripset täplättömät. *) — 

17—21 mm. — Jokseenkin yleinen yli koko 

alueen ainakin 66 0 asti. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Sivulämssät kapeat, yksinkertaiset, tasa

soukat, paksut, melkein liereät. 
Toukka harmaanruskea; selkäviiva mustareu-

nainen, sen molemmin puolin on niv. 11 musta, 
valkeareunainen piste; selässä 5 päähän päin avo
naista kulmaviirua; huokoset mustat. — K o t e l o 
ruskeankeltainen; peränivel punanruskea. 

6. A. subsericeata, Haiv. Kiiltävä lehti-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 57, kuv. 7.). — 

Edellisen lajin naaraksen näköinen; siivet val

koiset, hyvin hienosti mustakehnäiset, silkkikiil-

toiset, poikkiviivat kapeammat ja jyrkemmät, 

oliviharmaat; ripsityvissä hyvin hienoja, mustia 

pisteitä; etusiipien etureuna kellertävä. — 17 

—21 mm. — Hyvin harvinainen; on kirjallisen 

ilmoituksen mukaan tavattu Ven. Karjalassa 

(A. Gunther) . Lentelee touko —heinäkuussa. 

*) Tämä laji on väriltään ja kirjauksiltaan 
hyvin A. strigaria, Hiibn. näköinen, mutta erote
taan kuitenkin siitä helposti sen kautta, että rf :n 
takajalat ovat surkastuneet ja Q:n takasäärissä 
on ainoastaan 2 paria kannuksia, jotapaitsi kum
mankin sukupuolen siivissä ei ole tummaa ulko
reuna viivaa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 39, kuv. 21) punerta-
vanharmaa; selkäviiva valkeankeltainen, niskasta 
peräkilpeen asti se lvä; molemmin puolin tätä on 
4—8 nivel, mustia, lyhyitä, hieman vinoja viiruja; 
yhdeksännessä niv. on viirun asemesta pyöreähkö, 
musta, valkosilmäinen täplä; huokoset pieniä, 
mustia; käsnät pieniä, mustia, 3 ensi nivelessä 
varustettuja hyvin vahvalla harjaksella; elää ra
tamolla, sallaatilla ja vesiheinällä. — Kote lo kiil
tävä, tummanruskea; siipitupet tummanvihreät; 
huokoset selviä, vaaleita. 

7. A. bisetata, Hufn. Tupsujalkainen lehti-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 57, kuv. 23.). — 

Siivet vaalean olkikeltaiset selvine, mustine kes-

kipisteineen; keskivarjo epäselvä ja kapea; 

poikkiviivat hienoja, ulompi tuskin erillään ko

konaan harmaanruskeasta ulommasta keskisarek-

keesta; aaltoviiva vaalea; ripsissä selviä, tum

mia pisteitä. — 19—23 mm. — Harvinainen; 

tavattu Käkisalmessa (Tengs t röm) ja Mikke

lissä (K. Ehnberg ) . Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät leveät; kärki leveästi pyö

ristetty. 

Toukka pyöreähkö, melkein liereä, harmaan
ruskea, ilman kirjauksia; kunkin nivelen etu- ja 
takareunassa on 2 terävää, vaaleampaa käsnää, 

8. A. huilii liat a. Hufn. (osseata, F.). 

Punapalteinen lehtimittari. — Taul. 43, kuv. 6. 

— Siivet kellertävät, poikkiviivat tummempia, 

himmeitä, epäselviä; keskipisteet mustia; etu

siivet pitkin etureunaa leveästi ruskeanpunaiset; 

ripset täplättömät. — 16—18 mm. — Harvi

nainen; eteläisimmässä Suomessa. Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät kapeat, vaaleat, tasasoukat; 

kärki pyöristetty, ruskeahko. 

Toukka (Hfm. R. taul. 39, kuv. 23) tumman
harmaa mustahkoilla pituusviiruilla; ruumis pei
tet ty lyhyil lä, nuijapäisillä karvoilla; pää tum
manruskea. — K o t e l o vihertävän keltainen, perä
kärjessä 6 hakaharjasta. — Munat soikeita, hie
nosti verkkoharjuisia, punertavia. 

9. A. inornata, Haiv. Yksinkertainen 

lehtimittari. — (Hfm. Sch. taul. 57, kuv. 33.). 

— Siivet harmahtavan vaaleankeltaiset, ei tai 

heikosti mustakehnäiset; keskipisteet selviä, 

mustia, mutta poikkiviivat usein epäselviä; etu

siivet pitkäveteiset ja suipommat kuin edelli

sillä lajeilla; niitten ulkoreuna aivan suora tai 

hieman kovertunut kärjen takana; ulompi poik

kiviiva etureunaan päin tasaisesti kaartunut; 

siipiripset täplättömät. — 22—29 mm. — Har

vinainen; tavattu Helsingissä, Petroskoissa, Mik

kelissä ja Kuopiossa. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 
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cf. Sivulämssät jokseenkin leveät, ulommassa 

kolmanneksessaan sangen äkkiä suippenevat 

kärkeen päin ; yläreunassa ei hammasta; alareuna 

melkein suora, yläreuna kaareva. 
Toukka tumman punanruskea, kolme viimeistä 

niveltä kellanruskeat; viiden ensi nivelen selkä
puolella ruutumainen täplä; nivelen 10 selkäpuo
lella kuvio, joka muistuttaa Y; elää suolaheinällä, 
Lysimachialla y. m., kosteilla pa iko i l l a .—Kote lo 
kellanruskea; peräkärjen sivuilla 2, latvassa 4 
otaa. 

10. A. deversaria, Herr. Sch. Poikkeava 

lehtimittari. — Tämä laji näyttää edelliseltä ja 

viedäänkin usein siihen varieteettina, mutta on 

epäilemättä pidettävä erityisenä lajina. Siipirip-

sien juuressa pieniä, mutta selviä, mustia, pis

teitä; etusiivet ovat lyhyemmät ja tylpemmät, 

niitten ulkoreuna heikosti, mutta tasaisesti kaa

reva; poikkiviivat ovat selvempiä ja siivet ta

vallisesti enemmän mustakehnäiset. — 22—23 

mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Helsingissä. 

Lentelee heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät kapeammat kuin edellisellä 

lajilla; yläreunassa selvä, hieman sisäänpäin 

taipunut hammas. 
Toukka näyttää ruumiinmuodoltaan edelli

seltä lajilta, mutta on päältä vaaleankeltainen, 
puuvärinen, alta tumman punanruskea; selkäviiva 
himmeä, vaalea; 3 viimeisessä nivelessä on selkä
viivan molemmin puolin 6 tummaa pistettä; nivel 
10 ilman Y-muotois ta täplää. 

11. A. aversata, L. Kulmaviiruinen lehti

mittari. — Taul. 43, kuv. 8. — Siivet olki

keltaiset, hienosti mustakehnäiset; poikkiviivat 

tavallisesti hyvin selvät, ruskeat; keskipisteet 

ja ripsien tyvipisteet selviä; etusiivet pitkäve

teiset, kuten A. inornatalla., niitten ulompi 

poikkiviiva muodostaa suonen 6 kohdalla selvän 

mutkan; keskiviivan ja ulomman poikkiviivan 

väli on päämuodolla kokonaan peitetty mustan

harmaalla, joka siten siis muodostaa leveän juo

van siiven poikki. — 23—29 mm. — Jokseen

kin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin 

löytöpaikka Oulu. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät paksut ja jokseenkin leveät; 

yläreuna suora, alareuna kärkeen päin kaareva; 

kärki terävä ja hieman ylöspäinen. 

Var. spoliata, Staud. Etusiiviltä puuttuu 

leveä, mustanharmaa poikkijuova. — Yleisempi 

päämuotoa. 
Toukka (Hfm. E. taul. 39, kuv. 26) litteähkö, 

sivureuna terävä; keltainen—tumman punanrus
kea; 3 ensi niveltä vaaleita, selkäviiva niissä le
veä, tumma; keskimäisissä nivelissä ruututäpliä, 
jo i t ten takanurkassa vaalea piste; käsnät pieniä, 
mustia. 

12. A. emarginata, L. Nyhälaitainen 

lehtimittari. — Taul. 43, kuv. 9. — Siivet vuo-

takeltaiset—ruostekeltaiset selvällä keskipis

teellä; poikkiviivat hienoja, selviä, ruskeita; 

keskivarjo puuttuu tai on leveä, tummanruskea; 

reunaviiva hieno ja yhtäjaksoinen; helposti eroi

tettu kaikista muista lajeista siipien epätasaisen 

ulkoreunan kautta, joka etusiivissä on selvästi 

kovertunut kärjen takana ja takasiivissä muo

dostaa suurehkon kulman suonen 4 ja pieneh

kön suonen 3 kohdalla. — 20—23 mm. — 

Jokseenkin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suo

messa, ainakin 63 0 asti. Lentelee heinä—elo

kuussa. 

cf. Sivulämssät paksut, kapeat, tasasoukat, 

kärjessään hiukan laajentuneet. 

Toukka likaisen keltainen; selkäviiva vaalea, 
tummareunainen; sivuilla kellanpunaisia täpliä; 
6—9 nivelen selkäpuolella kuvio, joka näyttää x. 

13. A. immorata, L. Harmaajuovainen 

lehtimittari. — (Hfm. Sch. taul. 57, kuv. 36.). 

— Siivet harmaat, tiheästi mustakehnäiset, ko

ristetut 5—6 ruskeankeltaisella—ruskeahkolla 

poikkiviivalla, jotka ovat melkein yhtä leveät 

kuin niitten väliset harmaat poikkijuovat; jos

kus yhtyvät poikkiviivat melkein kokonaan niin 

että siiven koko pinta käy kellanruskeahkoksi, 

jossa näkyy himmeitä, harmaita täpliä; vaikeah

koissa siipiripsissä isoja, kellanruskeita täpliä; 

otsassa, varsinkin pitkin reunoja, valkoisia suo

muja; tuntosarvet musta- ja harmaarenkaisia. 

— 22—27 mm. — Jokseenkin yleinen, ainakin 

64 0 asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät tyveltään leveät, ulko-osas

saan kaveten pitkäksi, sisäänpäin kaartuneeksi 

odaksi; sisäsivun yläota pitkä, alaspäinen; 

sisäsivun alaota ei vasemmassa lämssässä nä

kyvä, vaan oikeassa kehittynyt hyvin pitkäksi, 

teräväksi oaksi, joka ulottuu pitkälle itse läms-

sän ulkopuolelle. 

Toukka (Hfm. E. taul. 39, kuv. 27) ruskean
harmaa; selkäviiva kaksinkertainen, tumma; sivu
selkäviivat tummia; huokoset isoja, mustia; elää 
kanervalla, Thymus- ja Origanum-lajeilla,. — K o 
telo kellanruskea; siipitupet mustahkoja. 

14. A. rubiginata, Hufn. Punertava 

lehtimittari. — (Hfm. Sch. taul. 57, kuv. 38.). 

— Siivet ruskeanharmaat, heikommin tai vah

vemmin punertavat, aina vaaleimmat ulomman 

poikkiviivan ja keskiviivan välissä; nämät sekä 

sisempi poikkiviiva hienoja, tavallisesti selviä, 

pohjaväriä tummempia; ripset yksiväriset, hie-
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man vaaleammat siipiä. — 18—20 mm. — 

Harvinainen; alueen kaakkois-osissa. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät hyvin pienet, muodostavat 

melkein hiushienoja, pieniä otia. 
Toukka (Hfm. R. taul. 39, kuv. 28) vihertävä; 

selkäviiva epäselvä, ruskea; muita viivoja ei o l e ; 
huokoset selviä, pyöreitä, mustia; elää hernekas-
veilla y. m. — Kote lo ruskea; peräkärjessä hie
noja harjaksia. 

15. A. incanata, L. (mutata, Tr.). Vaa

leanharmaa lehtimittari. — (Hfm. Sch. taul. 57, 

kuv. 45.). — Siivet melkein valkoiset, mutta 

tiheämmin tai harvemmin tummakehnäiset ja 

senkautta.harmahtavat; poikkiviivat selviä, ham-

paisia, varsinkin ulompi; keskivarjo himmeämpi; 

keskipisteet selviä, puhtaan mustia; ulkoreunan 

viiva hajonnut selviksi, mustiksi täpliksi; ripset 

tyveltään heikommin tai vahvemmin, joskus täp-

likkäästi tummakehnäiset, mutta pisteettömät; 

niskajuova ruskeankeltainen, kaulus ja siipikan

net lumivalkoiset, sekoitetut yksinäisillä, mus

tilla suomuilla. — 24—29 mm. — Jokseenkin 

yleinen 63 0 asti. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät pitkät, liereät, naskalimai-

set ja hyvin hienot. 
Toukka vaaleanharmaa—kellanruskea, varus

tettu tummemmilla, keltatäpläisillä vinoviiruilla 
ja vaaleammalla sivuviivalla; talvehtii; elää nei
likalla (Dianthus) y. m. — K o t e l o ruskeankeltai
nen; peräkärki pyöristetty, sen sivuilla 2 okaa ja 
keskellä 2 pitempää, hieman loittonevaa lruippua. 

16. A. ruinata. Steph. (commutata, Fr.). 

Kellanharmaa lehtimittari. — (Hfm. Sch. taul. 

58, kuv. 1.). — Siivet olkikeltaiset—kellanval

koiset, tiheämmin tai harvemmin ruskeakehnäi

set, ilman keskipistettä ja ulkoreunan viivaa; 

ripset tummakehnäiset, mutta ilman täpliä tai 

pisteitä; poikkiviivat o*:lla himmeät ja tuskin 

selvät (paitsi joskus ulompi poikkiviiva), $:lla 

selvemmät ja leveämmät. — 22—27 mm. — 

Yleinen yli koko alueen. Lentelee kesä—elo

kuussa. 

cf. Sivulämssät otamaiset, mustat, hieman 

sisäänpäin taipuneet; oikeassa pitkä ja suora, 

vaaleampi oka, joka näkyy lähtevän läheltä ty-

veä. Muitten läheisten lajien koiraksista eroaa 

tämä laji heti hoikkien takasääriensä kautta, 

joissa on 1 pari kannuksia. 

Ab. simplaria, Frr. Selvempikirjainen. — 

Tavattu Ven. Karjalassa ja Sotkamossa. 

Ab. fasciata, E. Beut. Etusiivet tyvestä 

ensimaiseen poikkiviivaan tummemmat, ruskean

keltaiset; molemmissa siipipareissa muodostaa 

kolmannen poikkiviivan ja varjoviivan väli sekä 

siiven ylä- että alapuolella leveän, mustahkon 

poikkijuovan. — Tavattu Vallinkoskella (A, J. 

Mela) 1898. 

Var. perfumata, E. Reuter. Tummempi, 

vahvemmin tummakehnäinen. — Näyttää olevan 

yksinomaan pohjoinen muoto, joka Lapissa kor

vaa päämuotoa. 

Toukka pitkä, hoikka, vaaleanharmaa; sivu
reuna vaikeahko; selkäviiva kaksinkertainen, vii
meisissä nivelissä selvempi; elää mustikalla. 

17. A. rennitaria, Hiibn. Vaaleankeltai

nen lehtimittari. — (Hfm. Sch. taul. 58, kuv. 

2.). — Siivet valkeankeltaiset—kellanvalkoiset, 

harvasti ja hienosti ruskeakehnäiset; poikkiviivat 

himmeitä; keskipiste ja ulkoreunan viiva puut

tuvat ; ripset yksiväriset tai varustetut ainoastaan 

yksinäisillä, tummilla suomuilla; niskajuova kel

lanruskea, tummempi kaulusta. — 23—25 mm. 

— Sangen harvinainen; Etelä- ja Keski-Suo

messa, pohjoisin löytöpaikka Kuopio (63 °). 

Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät pienet, mustat; kärki vah

vasti sisäänpäin kaartunut. 
Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 2) hoikka, 

vaaleanruskea ja ripoitettu mustanruskeilla pis
teillä, jo tka muodostavat muutamien nivelien 
selkäpuolella vinojen ristien muotoisia kuvioita; 
elää mataralla (Galium). — Kote lo ruskea. 

18. A. immntata, L. {sylvestraria, Hiibn.). 

Niitty-lehtimittari. — Taul. 43, kuv. 10. — 

Hyvin edellisen lajin näköinen, eroaa siitä tus

kin muuten kuin lajikatsahduksessa olevien tun

nusmerkkien kautta; cf siipien pohjaväri kellan-

valkoinen, £ valkoinen. 21($)—25(cf) mm. — 

Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät ovat A. fumatan näköiset. 
Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 4) harmaan-

keltainen; selkäviiva kaksinkertainen, 2 mustan 
pisteen vahvistama; sivuviiva rikkikeltainen; huo
koset isoja, mustia. — K o t e l o vaaleanruskea, sii
pitupet vihertäviä. 

19. A. Scliöyeni, Sp. Schneid. Schöyenin 

lehtimittari. — Allaoleva kuv. 25. — Siivet 

a koiras. b naaras. 

K u v . 25. A. Scliöyeni, Sp. Schneid. 

harmaat, ripsiin asti tiheästi ja karkeasti musta

kehnäiset (varsinkin cf^la), aivan ilman keski-
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täpliä; keskivarjo ja ulompi poikkiviiva mus

tanharmaat, cf :11a himmeät ja tuskin selvät, $:lla 

terävästi esiintyviä vaaleampaa pohjaväriä vas

taan; otsa mustanruskea, selvästi keltakehnäinen 

ja joskus melkein kokonaan keltaisten suomujen 

peitossa; niskajuova ei kaulusta tummempi. — 

21—24 mm. — Harvinainen; tavattu Patsjoella 

(Sparre Schne ide r ) ja Imanteron Lapissa 

(Sahlberg). Lentelee heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät näyttävät olevan muodostu

neet ainoastaan pienistä, lyhyistä, mustista oista. 

Takasääret tuskin litistyneet, kannuksettomat, 

mutta varustetut harvalla karvatupsulla; jalat 

hyvin kehittyneet. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

20. A. strigaria, Hiibn. Vinoviiruinen 

lehtimittari. — (Hfm. Sch. taul. 58, kuv. 8.). 

— Siivet cf "Ha kellanharmaat, $:lla vaikeahkot, 

tiheästi ruskeakehnäiset; poikkiviivat tasaiset, 

hampaattomat, etusiivillä melkein suorat, him

meän kellanharmaat; poikkiviivat ovat etusii

villä, ainakin $:lla, selvästi vinossa, lähentyneitä 

siipikärkeä; ulkoreunan viiva hieno, tumma, 

yhtäjaksoinen; ripset pisteettömät, mutta joskus 

cf:lla varustetut epäsäännöllisillä varjotäplillä; 

takasiivissä on, etusiivissä ei keskitäplää; otsa 

yksivärinen, mustanruskea. — 20—21 mm. — 

Harvinainen; tavattu ainoastaan alueen itäosissa. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät jokseenkin lyhyet, kärjel

tään otamaiset, oikeassa hyvin pitkä, monimut

kainen, liereä ja terävä ota. 
Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 5 a, b) vih

reä; selkäviiva leveä, tumma; sivuviiva kaksin
kertainen, keltainen; elää lakastuneilla, matalam
milla kasveilla sekä ehken myös koivulla. 

21. A. violata, Thunb. {clecorata, S. W.). 

Sinitäpläinen lehtimittari. — (Hfm. Sch. taul. 

58, kuv. 17.). — Siivet lumivalkoiset, ei musta

kehnäiset; sisempi poikkiviiva ja varjoviiva sel

vempiä, ja se juova, joka rajoittaa ulomman 

poikkiviivan ulkosivua, on leveä ja selvästi ja

kautunut hyvin vahvasti siniharmaa-kehnäisiksi 

täpliksi; varjojuova on etusiivillä saroissa 1 b 

ja 4—5 kehnätty ruostepunaisella. — 22—25 

mm. — Hyvin harvinainen; tavattu ainoastaan 

Käkisalmessa (J. Sah lberg) . Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Oikeanpuoleisessa sivulämssässä pitkälle 

ulospäin ulottuva ota. 
Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 10) pitkäve

teinen, hento, melkein lieriömäinen, harmaankel
tainen; sivuselkäviivat mustanharmaat; selkäviiva 
kaksinkertainen, hieno, musta; sivuviiva valkoi
nen; elää 2/i//TOtts-lajeilla. — Kote lo kellertävä, 
siipitupet vihreät. 

A. virgularia, Hiibn. (taul. 43, kuv. 7) ei 

tavattu meillä. 

5. Pellonia, Dup. 
(Rkodostrophia, Hiibn.) 

Vuotamittarit. 
Koiraksen tuntosarvissa hienoja kam-

pahampaita. Siivet ehytlaitaiset. — Toukka 
talvehtii. 

1. P. vihicaria, Clerck. Punaviiruinen 

vuotamittari. — Taul. 43, kuv. 11. — Siivet 

harmahtavan keltaiset (vuotakeltaiset), poikki

viivat, keskiviiva, ripset ja isompi tai pienempi 

osa, joskus koko keskijuova keskiviivan ulko

puolella ruusunpunaiset. — 28—30 mm. — 

Harvinainen; Lounais-Suomessa. Lentelee heinä 

—elokuussa. 

cf. Sivulämssät sangen leveät, keskustassaan 

melkoisesti kuroutuneet, sitten laajentuneet ja 

kärjeltään syvästi kaksihalkoiset. Viimeinen 

vatsalevy kärjeltään syvästi kovertunut. 

Var strigata, Staud. Keskiviivan ulkosivulla 

ei punaista rajoitusta. — Päämuodon joukossa 

harvinaisena. 
Toukka (Hfm. R. taul. 40, k \ i v . 14) tasapaksu, 

tummanharmaa, mustanruskealla aaltokirjainen 
ja koristettu lukuisilla hienoiUa, mustilla pituus-
viivoilla; selkäkäsnät mustia; elää hernekasveilla 
y. m. — Kote lo punankeltainen; kartiomaisessa 
peräkärjessä 2 suoraa ja 4 käyrää harjasta. 

6. Zoriosoma, Led. 

Vyömittarit . 

Koiraksen tuntosarvet hiukan keskus
tan ulkopuolelle kampamaiset. Etusiivissä 
suippo kärki ja selviä, tummia ulkoreunan-
pisteitä. — Toukat elävät lehtipuilla. — 
Kotelot ovat kartiomaisia, helakkavärisiä; 
kiinnitetään, kuten päiväperhoskotelotkin 
peräkärjellään ja silkki vyöl lä lehteen tai 
oksaan; peräkärjessä lukuisia harjashaka
sia.. — Talvehtivat kotelona. 

A. Kummassakin siipiparissa rengasmainen, vaa-

leateräinen keskitäplä. 

a. Keskiviiva puuttuu tai on himmeä, tasainen 

ja hampaaton. Poikkiviivat hajonneet pis

teiksi. Siivet harmaanvalkoiset. 

1. Z. penchtlaria. 

(3. Keskiviiva selvä, terävähampainen; siivet 

harmaat, tiheästi mustakehnäiset. 

2. Z. orbicularia. 

B. Siivissä ei tai hyvin epäselvä keskipiste. Var

jovi iva leveä, tummanruskea, hampaaton. Etu-
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siivet harmahtavan keltaiset, poikkiviivat ha

jonnee t usein p i s t e i k s i . . . . 3. Z. punctaria. 

1. A. pendularia, Clerck. Koivu-vyömit-

tari. — (Hfm. Sch. taul. 58, kuv. 18.). — Sii

vet valkoiset, hienosti harmaakehnäiset; keski

varjo puuttuu tai on himmeä ja epäselvä. — 

22—25 mm. — Jokseenkin yleinen yli koko 

alueen. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät jokseenkin leveät, ulkosivu 

kovero, kärki tylpästi pyöristetty. 
Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 11) vihreä— 

ruskea, selkäpuolella on nivelvaoissa 2 riviä val
koisia täpliä; sivuviiva joskus keltainen; elää 
koivulla. — K o t e l o vihreä tai kellertävä—rus
keahko, siipitupet vihreitä; peräkärjessä lukuisia 
harjashakasia. — Munat soikeita, tiheästi verkko-
harjuisia, kellan vihreitä. 

2. Z. orbicularia, Hiibn. Paju-vyömittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 58, kuv. 19.). — Edellisen 

näköinen, mutta melkoista tummempi ja hel

posti eroitettu lajikatsahduksessa annettujen 

tuntomerkkien avulla. — 24—26 mm. — Hy

vin harvinainen; tavattu tähän asti ainoastaan 

Sortavalassa (Nordman) . Lentelee kesä —heinä

kuussa. 

cf. Sivulämssät edellisen lajin näköiset, 

mutta pienemmät ja kapeammat. 

Toukka kellanvihreä tai vaaleanharmaa; sel
käviiva vaalea, vaikeahko; jalkojen yl i leveä, 
kellertäväpisteinen pituusviiva; pää punertava; 
elää pajuilla. — K o t e l o vaalea, vaikeahko. 

3. Z. punctaria, L. Tammi-vyömittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 58, kuv. 24.). — Siipien 

leveä varjoviiva punanruskea; takasiivet vaa

leammat ja harmahtavammat kuin etusiivet, 

kehnätyt ruskeanharmaalla. — 27 — 28 mm. — 

Harvinainen; tavattu ainoastaan Turun lähis

töllä ja Paraisissa (E. Reute r ) . Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät edellisten lajien näköiset. 

Ab. infuscata, E. Reut. Tummempi; etu

siipien poikkijuova pähkinäruskea ja keskitäplä 

jokseenkin iso, ruskea; siivet varsinkin etusiivet, 

alta ruskeahkot. — Tavattu Paraisissa (E. 

Reute r ) . 

Ab. arcufera, E. Reut. Vaalea; etusiipien 

keskipiste puuttuu melkein kokonaan; poikki

viivat ovat keskisaran ulkopäässä vahvasti sisään

päin taipuneet, ulottuen keskisaran ensimaiseen 

neljännekseen asti, jossa ne tekevät heikon kaa

ren tämän sisänurkkaan päin. — Tavattu Pa

raisissa (E. Reuter ) . 
Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 12) vihreä tai 

ruskea; selkäviiva vaaleanruskea; sivuviiva kel

tainen; nivelissä 1—3 ja 11—13 sekä 4—10 on 
tummankeltainen—ruskea täplä tummanvihreän 
tai ruskean, eteenpäin avonaisen kulmaviirun si
sässä; käsnät isoja, mustia; elää tammella ja koi
vulla. — Kote lo vihreä—lihavärinen—kellanrus
kea, selkäpuolella tummia viiruja ja kaksinkertai
nen rivi täpliä. 

Z. linearis, Hiibn. (taul. 43, kuv. 12) ei 

tavattu meillä. 

7. Timandra, Dup. 

Suolamittarit. 

Koiraksen tuntosarvet kampamaiset, 
kaljulatvaiset. Etusiivet suippokärkiset. 

1. T. ainata. L. Vinoviiruinen suolamit-

tari. — Taul. 45, kuv. 7. — Siivet harmaan

keltaiset, tiheästi ruskeakehnäiset, punertava-

ripsiset; keskiviiva leveä, ruskea, kulkien suo

rana viivana etusiipien kärjestä vinosti kumman

kin siipiparin poikki takasiipien sisäreunan 

keskelle; ulompi keskiviiva hieno, himmeä, etu-

siiven kärkeen päin yhtynyt keskiviivaan; otsa 

ruskea. — 25—28 mm. — Harvinainen; Etelä-

ja Keski-Suomessa pohjoisin löytöpaikka Pohjois

pohjanmaa. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet kampamaiset, kaljulatvaiset. 

Sivulämssät pienet, lyhyet ja paksut, kärki tyl

pästi pyöristetty. 

Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 13) ruskea, 
harmaajuovainen; pituusviivat tummia; nivelet 
3—6 tuntuvasti turvonneita; elää suolaheinällä 
(Rumex), Polygoniimilla, ja Airiplexilla,. — Kote lo 
ruskeahko, riippuu vapaasti relmkasvissaan muu
tamien silkkirihmojen välissä. — Munat säännöl-
sesti puikeita, verkkoharjuisia, punaisia. 

Ourapteryx sambucaria, L. (taul. 44, 

kuv. 6) ei tavattu meillä. 

8. E n g-on ia, Hiibn. 

Liuskamittarit. 

Otsassa ulkoneva, kartiomainen karva
tupsu. Huulirihmat pitkät. Tuntosarvet 
cf:lla kampamaiset, £:lla sahahampaiset. — 
Keskikokoisia, vankkaruumiisia, keltaisia—• 
kellanruskeita perhosia; etusiivissä 2 tum
maa, ruskeata poikkiviivaa, tavallisesti 
suipommat $:lla kuin cfdla. — Toukat 
elävät alkukesällä lehtipuilla; niitten ruu
mis enemmän tai vähemmän kyhmyinen. 
— Kotelot lepäävät lehtien välissä ohuen 
kudoksen varassa. — Munat talvehtivat; 
niitten yläpää litteä. — Lentelevät heinä 
—lokakuussa. 

A. Takasäärissä 2 paria kannuksia Etusiipien 

idompi poikkiviiva kulkee suoraan sar. 3 yli. 

45—48 mm 1. E. autumnaria. 

B. Takasäärissä ainoastaan 1 pari kannuksia. 

a. Etusiipien ulompi poikkiviiva leikkaa sarkaa 
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3 kappaleen matkaa tämän sisänurkan ulko

puolel ta 2. E. alniaria. 

8. Etusiipien u lompi poikkiviiva kulkee suo

raan yl i (tai sisäpuolitse) suonien 3 ja 4 läh

tökohdan, ei siis leikkaa sarkaa 3. 

3. E. erosaria. 

1. E. autumnaria, Werneb. {alniaria, 

Esp.). Syksyinen liuskamittari. — Taul. 44, 

kuv. 2. — P^tusiipien poikkiviivat enemmän tai 

vähemmän epätäydelliset, selvästi muodostuneet 

toisiinsa yhtyneistä, pienistä pisteistä ja vii

voista. — 45—48 mm. — Harvinainen; ete

läisimmässä Suomessa. 

cf. Sivulämssät leveät, ylänurkassa lyhyt 

oka, alanurkka ulospistävä ja ulostaipunut. 
Toukka (kuv. 2 a) harmaa—ruskea; nivelissä 

5, 6 ja 9 k y h m y ja yhdennessätoista niv. 2 huip
pua; huokoset kellertävän valkoiset, ruskearen-
kaiset. — K o t e l o multakeltäinen, peräkärjessä 6 
harjashakasta. 

2. E. alniaria, L. {canaria, Hb.). Leppä-

liuskamittari. — (Hfm. Sch. taul. 59, kuv. 16.). — 

Etusiivet ulomman poikkiviivan ulkopuolella ei 

tai tuskin tummemmat kuin keskijuovassa, enem

män tai vähemmän ruskeakehnäiset; ulkoreunan 

lovi suonen 4 takana matala eikä taaksepäin 

rajoitettu millään selvällä haarakkeella suon. 2 

kohdalla; sisempi poikkiviiva ei uletu takareu

naan asti, vaan päättyy suoneen 1; pää, kaulus 

ja keskiruumis rikkikeltaiset, siipiä vaaleam

mat. — 29—35 mm. — Harvinainen; tavattu 

Ahvenanmaalla, Paraisissa, Merimaskussa, Hel

singissä ja Ven. Karjalassa. 

cf. Sivulämssien alanurkka terävä, pitkälle 

ulosvenynyt, joten lämssät käyvät melkein kol-

mikulmaisiksi. 
Toukka tummanruskea, niv, 5, 6, 8 ja 9 kuhmu 

ja niv. 11 kaksi huippua; huokoset isot, ruskeat, 
tummanruskearenkaiset; ruskeanharmaassa päässä 
valkoinen, mustareunainen poikkiviiru; elää le
pällä y. m. lehtipuilla. —• K o t e l o tummanruskea, 
selkä kyhmyinen; peräkärki kartiomainen, hieno-
kärkinen. 

3. E. erosaria, Borkh. Tammi-liuskamit-

tari. — (Hfm. Sch. taul. 59, kuv. 18.). — 

Siivet multakeltaiset, keskiruumis vaaleampi; 

etusiipien poikkiviivat ei vaaleareunaiset. — 

30—35 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Pa

raisissa (E. R e u t e r ) . 

cf. Sivulämssien alareuna melkein suora, 

mutta yläreuna kärkeen päin kalteva. 
Toukka (Hfm. R. taul. 41, kuv. 6) ruskea; 

niv. 6 ja 9 vahvoja kyhmyjä ; pää iso, ensi ni
veltä leveämpi, joka on punertava; elää tammella 
ia koivulla. — Kote lo vihreänkeltainen tai kel
lanruskea. 

Suomen perhoset. 

9. Selenia, Hiibn. 

Kuumittarit. 

Otsassa karvatupsu. Huulirihmat ly
hemmät kuin edellisessä suvussa. Koirak
sen tuntosarvet kampamaiset, naaraksen 
tuntosarvissa hyv in lyhyet sahahampaat 
tai melkein yksinkertaiset. Siivet ruskean
keltaiset—harmaankeltaiset, tiheämmin tai 
harvemmin ruskealla tai sinipunanhar-
maalla aaltokirjaiset. Etusiipien poikki
viivat selviä, tummanruskeita, keskiviiva 
enemmän tai vähemmän selvä. — Toukat 
ovat lyhyet ja jokseenkin paksut, päähän 
päin vahvasti kapenevat sekä aina nive
lissä 7 ja 8 varustetut selvillä selkäkyh-
myil lä; kolmas jalkapari paljon pitempi 
ja vankempi kahta ensimäistä. — Kotelot 
talvehtivat. — Munat soikeita, hieman li
tistyneitä, sileitä. — Koiraksen sivuläms
sät ovat täydellisesti piiloutuneet viimei
seen takaruumiin niveleesen, jo ten niitä 
ei näe, ellei tämä poisteta tieltä, 

A. Siivissä ei selvää keskitäplää. Etusiipien keski

viiva on lähellä etureunaa kaukana ulommasta 

poikkiviivasta. L o v i takasiipien ulkoreunassa 

suon. 4 ja 6 välissä ei tai tuskin syvempi kuin 

muitten suonien välissä . 1. S. bilunaria. 

B. Siivissä selvä, valkoinen, puolikuun muotoinen 

keskitäplä. Etusiipien keskiviiva on etureu

nan luona aivan lähellä ulompaa poikkiviivaa. 

a. Etusiipien ulompi poikkiviiva melkein aivan 

suora. Takasiipien keskitäplän ympäristö 

selvä, musta; niitten ulkoreunassa on suon. 

4 ja 6 välissä hyvin syvä lov i 2. S. lunaria. 

8. Etusiipien u lompi poikkiviiva on keskisaran 

edessä kaareva ja sen takana selvästi sisään

päin mutkalla. Takasiipien keskitäplällä ei 

mustaa ympäristöä; niitten ulkoreunassa on 

suon. 4 ja 6 välissä 2 matalaa lovea. 

3. S. tetralunaria. 

1. S. bilunaria, Esp. {illunaria, Hiibn.). 

Kaksikuinen kuumittari. — Taul. 45, kuv. 1. 

— Etusiivet pitkin etureunaa tummemmat ja 

täplikkäästi harmaakehnäiset. — 32—40 mm. 

— Yleinen yli koko alueen. Lentelee touko— 

heinäkuun alkuun. 
Toukka (kuv. 1 a) mustanharmaa—tumman

ruskea; nivelen 5 selässä ei haaraketta; huokoset 
isot, valkoiset, ruskeareimaiset; elää lepällä, pa 
julla, koivulla y. m. — K o t e l o ruskeahko. 

2. S. lunaria, Schiff. Yksikuinen kuu-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 59, kuv. 21). — 

Etusiipien varjoviiva kulkee milloin ulkopuolitse, 

milloin sisäpuolitse keskitäplän. — 30—37 mm. 

— Jokseenkin harvinainen; tavattu Helsingissä 

ja Ven. Karjalassa. Lentelee touko—kesäkuussa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 41, kuv. 8) puuvärinen 

25 
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—punanruskea; nivelen 5 selkäpuolella 2 pitkää, 
kartiomaista, keskustaansa asti yhteenkasvanutta 
haaraketta; elää tammella y. m. 

3. S. tetralunaria, Hufn. Nelikuinen 

kuumittari. — Taul. 44, kuv. 3. — Siivet tum

memmat kuin edellisillä lajeilla, ainakin ulom

man poikkiviivan sisäpuolella punanruskeat; 

saran 3 keskellä usein tummanruskea täplä. — 

34—40 mm. — Harvinainen; tavattu siellä ja 

täällä alueellamme, pohjoisin löytöpaikka Ka

jaani (64 °). Lentelee touko—kesäkuussa. 

Toukka (kuv. 3 a) kaamaruskea; niv. 4 ja 5 
on 2 pientä selkähaaraketta; elää lehtipuilla. — 
K o t e l o ruskea; peräkärjessä 6—8 okaa. 

10. Pericallia, Steph. 
(Hygrochroa, Hubn.) 

Sireenimittarit. 

1. P. syringaria, L. Sireenimittari. — 

Taul. 49, kuv. 2. — Siivet vihertävän ruskeat, 

enemmän tai vähemmän sinipunaharmaalla täp

litetyt, etumaiset sar. 2—5 ruostekeltaiset; 

keskiviiva selvä takasiipien sisäreunasta suon. 

6 asti etusiivillä, jossa se taittuu terävänä kul

mana etureunaan päin; ulompi poikkiviiva kul

kee samalla tapaa, mutta on epäselvempi ja 

hajonnut pieniksi täpliksi. — 31—40 mm. — 

Harvinainen; tavattu Ven. Karjalassa. Lentelee 

heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet kampamaiset. Sivulämssät 

leveät ja varustetut leveästi pyöristetyllä kär

jellä. 
Toukka (kuv. 2 a) keltainen—kellanruskea— 

ruskeahko; niv. 5 ja 6 pari lyhyt tä sekä nivelessä 
7 pari hyvin pitkää, taaspäistä haaraketta; elää 
sireenillä ja iomcero-lajeilla. — K o t e l o lyhy t ja 
tavattoman paksu, ripustettu muutamien rihmo
jen varaan rehukasviin. 

11. Odontopera, Steph. 

Hammasmittarit. 

1. 0. bidentata, Clerck. Hammasmittari. 

— Taul. 50, kuv. 1. — Ruskeanharmailla etu

siivillä rengasmainen, musta keskitäplä; poikki

viivat mustahkoja, vaaleareunaisia, eteenpäin 

loittonevat toisistaan, ulompi melkein suora; 

varjoviiva puuttuu; takasiivet vaaleammat, va

rustetut yhdellä poikkiviivalla; lovissa olevat 

ripset valkealatvaiset. — 35—40 mm. — Jok

seenkin yleinen, ainakin 64 0 asti. Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet kampamaiset. Sivulämssät 

melkein kolmiomaiset; kärki ulosvenynyt, terävä. 
Toukka (Hfm. R. taul. 41, kuv. 12) vaihtele

vaa väriä, harmaanruskea, varustettu säännölli

sillä, tummilla täplillä; selkäkäsnät hiukan ko
honneita; niv. 11 poikittainen kamara; vatsajal
koja edustaa niv. 7 ja 8 pienet haarakkeet; elää 
männyllä ja lehtipuilla. — K o t e l o pitkäveteinen, 
ruskea; peräkärjessä 2 vankempaa harjasta ja 
muutamia harjashakasia; talvehtii. 

12. H imera , Dup. 

Kehrääj ämittarit. 

1. H. pennaria, L. Kehrääjämittari. — 

Taul. 44, kuv. 4. — Siivet ruostepunaiset— 

ruosteruskeat {cf) tai punanharmaat - valkean

harmaat (<j>); keskipiste tumma; etusiivissä 2 

tummanruskeata poikkiviivaa sekä useimmiten 

tumma täplä sarassa 6 ja joskus myös tummia 

varjotäpliä muissa ulkoreunan saroissa. — 33 

($)—45(a") mm. — Hyvin harvinainen; tavattu 

ainoastaan Helsingin pitäjässä ( N o r d q u i s t ) . 

Lentelee syys—lokakuussa. 

cf. Tuntosarvissa hyvin pitkiä hampaita; 

muuten sulkamaiset. Sivulämssät tyveltään le

veät, kärkeenpäin alapuolelta syvästi kovertu-

neet, joten ne ulko-osassaan käyvät hyvin ka

peiksi; niitten yläreunassa on aivan lähellä 

kärkeä pieni ota, itse kärki pyöristetty ja hiu

kan laajentunut. 

Toukka (kuv. 4 a) harmaa—ruskeahko, enem
män tai vähemmän keltaisen ja vaaleanharmaan 
kirjava; nivelessä 11 on 2 punanruskeata kyhmyä ; 
elää tammella, koivulla y. m. — K o t e l o (kuv. 
4 b) punanruskea, siipitupet mustia. — Munat 
talvehtivat. 

13. Crocallis, Tr. 

Villaraaj ämittarit. 

1. C. elinguaria, L. Villaraajamittari. 

— Taul. 49, kuv. 3. — Siivet vaalean multa-

keltaiset, suonien välissä mustia reunapisteitä; 

keskitäplä tummanruskea, takasiivillä usein epä

selvä; etusiipien poikkiviivat ruskeita, hampaat

tomia, suoran etureunan luona melkein kaksi 

kertaa niin kaukana toisistaan kuin takareu

nassa; keskijuova hieman tummempi, ruskean

keltainen; keskiviiva ja aaltoviiva puuttuvat. — 

34—42 mm. — Harvinainen; tavattu siellä ja 

täällä alueellamme, pohjoisin löytöpaikka Oulu. 

Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet kampamaiset. Sivulämssät 

kapenevat vähitellen pyöristettyyn kärkeen päin. 
Toukka (kuv. 3 a) paksu kyhmytön , mutta 

käsnät kohonneita, kellanharmaa—ruskeanharmaa 
ruskeilla pikkuviiruilla; elää lehtipuilla. — K o t e l o 
punanruskea, peräkärjessä 2 kankeata, likekkäistä 
okaa. — Munat talvehtivat. 

Therapis evonymaria, Schiff. (taul. 49, 

kuv. 1) ei tavattu meidän alueellamme. 
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14. Plagodis, Hiibn. 
(Eurymene, Dup.) 

Täplämittarit. 

1. P. dolabraria, Hiibn. Täplämittari. 

— Taul. 49, kuv. 4. — Siivet vuotakeltaiset, 

ulospäin hieman tummemmat; takanurkassa sini-

punanruskea täplä; etusiivissä hienoja, ruoste

ruskeita poikkijuomuja. — 30—34 mm. — Har

vinainen; Lounais-Suomessa. Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet kampamaiset, kärkeen päin 

sahaiset. Sivulämssät lyhyet ja leveät, kärki 

poikkipäinen ja tylppä. 
Toukka (kuv. 4 a) punanharmaa—ruskeanhar

maa, nivelessä 8 poikkikamara ja selässä ruskeita 
käsniä; nivel 3 hieman turvonnut; elää tammella, 
lehmuksella y. m. lehtipuilla. — K o t e l o punan
ruskea, talvehtii. 

15. Epione, Dup. 

Suipposiipimittarit. 
Huulirihmat näkyviä otsan etupuolitse. 

Etusiivet suippokärkiset. Koiraksen tun
tosarvet latvaan asti kampamaiset; sivu
lämssät pienet, peittyneet i soon viimeiseen 
niveleesen. — Munat talvehtivat. 

A. Sisempi poikkiviiva muodostaa etusiivissä te

rävän kulman takimaisen keskisuonen koh

dalla. Ulompi poikkiviiva päät tyy siipikärkeen. 

1. E. apiciaria. 

B. Etusiipien sisempi poikkiviiva tasaisesti kaa

reva ; ulompi poikkiviiva päättyy etureunaan, 

vaikka Q aivan lähelle siipikärkeä. 

2. E. vespertaria. 

1. E. apiciaria, Schiff. Vinojuovainen 

suipposiipimitfari. — Taul. 49, kuv. 6. — Sii

vet kultakeltaiset, hienosti aaltokirjaiset punan

ruskealla; poikkiviivat ruskeita; siivet tummem

mat ulomman poikkiviivan ulkopuolella, jossa 

ne ovat enemmän tai vähemmän peittyneet si-

nipunaharmaalla; keskipiste selvä, ruskea. — 

21—29 mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä-

ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Kemi. 

Lentelee heinä—elokuussa. 
Toukka punanruskea—harmaanruskea; selkä

viiva muodostunut kolmesta hyvin hienosta, kel
lertävästä viivasta, jo tka ovat neljännessä nive
lessä melkein katkonaiset; sivuviiva vaaleampi; 
viides nivel hieman turvonnut; elää pajulajeilla. 
— K o t e l o punanruskea, päässä 2 huippua, siipi-
tupet vihreähköjä. 

2. E. vespertaria, Thunb. [paralellaria, 

Hiibn.). Poikkijuovainen suipposiipimittari. — 

(Hfm. Sch. taul. 60, kuv. 9). — Hyvin edelli

sen lajin näköinen, mutta eroaa siitä lajikatsah-

duksessa annettujen tuntomerkkien sekä leveäm-

män, yksivärisemmästi sinipunaharmaan reuna-

juovansa kautta. — 23—26 mm. — Jokseenkin 

harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, ainakin 

64 0 asti. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Siipien pohjaväri kultakeltainen; etu

siipien tumma reunajuova etureunaan asti mel

kein tasaleveä ja sarassa 3 tuskin kovertunut. 

Siipien pohjaväri vaalean rikkikeltainen; 

etusiipien tumma reunajuova kapeampi, sarassa 

3 syvästi kovertunut melkein ulkoreunaan asti 

ja etureunassa hyvin kapea. 
Toukka (Hfm. E. taul. 42, kuv. 2) punanrus

kea—punanharmaa; nivelvaot hieman vihertävät; 
nivel 5 turvonnut ja varustettu 2 mustalla täp
lällä; selkäviiva muodostaa 5, 6, 7 ja 8 nivelen 
etureunassa valkeankeltäisia täpliä; elää nuorilla 
haavoilla ja koivuilla. — Kote lo mustanruskea. 

16. Cepphis, Hiibn. 
(Hetrione, Popp.) 

Kailomittarit. 

1. C. advenaria, Hiibn. Kailomittari. — 

Taul. 49, kuv. 5. — Siivet harmaanvalkoiset, ja 

epäsäännöllisesti kehnätyt harmaanruskealla kel

taisella, vaaleimmat keskiviivan ja ulomman poik

kiviivan välissä sekä heti tämän ulkopuolella ja 

tummimmat pitkin etusiipien etureunaa; poikki

viivat himmeitä; takasiivissä selvä keskipiste. 

— 21—27 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu 

tähän asti ainoastaan Käkisalmessa (Teng

st röm). Lentelee kesäkuussa. 

cf. Tuntosarvet latvaan asti kampamaiset. 

Sivulämssät leveät ja tylpät, selvästi ulospis-

tävät. 
Toukka vihreänharmaa tai punanruskea; sivu

viiva aaltoinen, valkeankeltainen; viidennen ni
velen etureunassa 2 lumivalkeata täplää; nive
lessä 11 on 2 suippoa käsnää; elää mustikalla ja 
mansikalla; koteloituu maassa. — K o t e l o ruskea, 
siipitupet tummempia; talvehtii ja lepää joskus 
useita vuosia. 

17. Macaria, Curtis. 

Kaarimittarit. 

Hentorakenteisia perhosia, joi t ten etu
siivet ovat suippoja. Siivet valkeanhar
maat—harmaat, tiheämmin tai harvemmin 
tummakehnäiset, etumaisissa 3 (sisempi ja 
ulompi poikkivi iva sekä keskiviiva) him-
meätä poikkiviivaa, jo tka etureunassa ovat 
laajentuneet tummiksi täpliksi; takasiivissä 
2 vielä himmeämpää poikkiviivaa ja musta 
keskipiste. Koiraksen tuntosarvet selvästi 
sahahampaiset ja ripsiset; takaruumiin vii
meinen nivel on vatsapuolella halaistu mel
kein tyveen asti kahdeksi suipoksi sivu-
puoliskoksi. — Toukat hentoja, lieriömäi-
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siä; pää yläpuolelta matalasti pykeinen. 
— Kote lo t talvehtivat. — Lentelee k e s ä 
heinäkuussa. 
A. Etusiivissä on saran 3 sisäosassa ja suon. 3 

ja 4 ympärillä iso, pyöristetty, mustanruskea, 

vaaleitten suonien jakama täplä, jonka läpi 

kulkee leveä, joskus epäselvä, harmaa tai kel

tainen poikkijuova, joka ulkoapäin rajoittaa 

ulompaa poikkiviivaa. 

a. Etusiipien ulkoreunassa on kärjen takana suon. 

4 ja 7 välissä syvästi puolikuunmuotoinen 

lov i ; pää ja kaulus ruskeankeltaiset. Haarake 

takasiipien suon. 4 kohdalla pitkä. 

* Vaaleammissa siivissä vaikeahko—kellanval-

koinen—multakeltainen pohjaväri ja yhtäjak

soinen, tumma ulkoreunan vi iva; ripset etu

siipien lovessa vaikeahkot—ruskeat. 

1. M. notata. 

** Siivet harmaammat, ulkoreunan viiva ha

jonnut täpliksi; ripset etusiipien lovessa 

mustanruskeat 2. M. alternaria. 

8. Etusiipien ulkoreuna kärjen takana melkein 

suora tai vähäpätöisesti kovertunut ; pää ja 

kaulus harmaat. Takasiipien haarake suon. 

4 kohdalla aivan lyhy t . . 3. M. signaria. 

B. Etusiipien sarassa 3 ei pyöristettyä, tummaa 

täplää, mutta ulomman poikkiviivan ulkopuo

lella on molemmissa siipipareissa leveä, rus

keankeltainen, tavallisesti täydellinen, joskus 

ainoastaan etureunassa selvä poikkijuova. Sii

ve t tumman harmaat, pää ja kaulus ruskean

keltaiset , . . . 4. M. liturata. 

1. M. notata, L. Paju-kaarimittari. — 

Taul. 44, kuv. 5. — Siivet valkoiset ylfyleensä 

ruskeakehnäiset; etusiipien etureunantäplät pu

nanruskeat. — 24—30 mm. — Yleinen aina

kin 64 0 asti. 

o". Lovi takaruumiin viimeisessä vatsanive-

lessä leveä. Takasääret tavallista rakennetta. 

Ab. nobiliata, E. Reut. Etusiivet päältä 

yksivärisen ruskeahkon multakeltaiset, hieman 

vivahtavat vihreään, ilman muita kirjauksia kuin 

siipityvestä etureunatäplään asti tasaleveä, sitten 

kapeneva ja siipikärkeen päättyvä kahviruskea 

etureunanjuomu, joka on yhteydessä päämuodol

lakin olevan etureunatäplän kanssa sekä eräs 

mustanruskea, kolmiomainen, pohjaväriä sisäl

tävä kuvio, jonka kärki on keskisaran taka

nurkassa ja siitä lähtevät sivut muodostuneet 

suonista 3 ja 4, samalla kun kolmion noin kes

kisaran takanurkan ja siiven ulkoreunan puoli

välissä oleva tyvi on muodostunut ulospäin hei

kosti mutkaisesta ja hieman paksummasta, äs-

kenmainittuja suonia yhdistävästä poikkiviivasta; 

takasiivet päältä tummemmat etusiipiä, melkein 

pähkinäruskeat, sisäreunassa harmahtavat, ilman 

kirjauksia; siivet alta ruskeat; takaruumis musta, 

kunkin nivelen takareunassa hieno, mutta selvä 

valkoinen poikkiviiva. — Tavattu Tuovilanlah-

dessa (J. E. A r o ) 1897. 

Var. luteolaria, Tengstr. Siivet kellertä

vät, ilman ruskeata täplää. — Tavattu Parai

sissa (Lund) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 42, kuv. 5) vihreä, 
selässä rivi ruskeita tai keltaisia, herttamaisia 
täpliä; sisäviiva kellanruskea; elää koivulla, pa
juilla y. m. — Kote lo ruskea, siipitupet vihertäviä. 

2. M. alternaria, Hubn. Mänty-kaarimit-

tari. — (Hfm. Sch. taul. 60, kuv. 17.). — Hy

vin edellisen lajin näköinen, mutta siivet puh

taamman harmaat ja etusiipien lovi ulkoreu

nassa syvempi, mustanruskea; ulompi poikkiviiva 

muodostaa sangen leveän, ruskeanharmaan juo

van. — 25 — 30 mm. — Harvinainen; Etelä-

Suomesta Etelä-Pohjanmaalle asti. 

cf. Lovi takaruumiin viimeisessä vatsanive-

lessä kapeampi, kolmikulmainen. Takasääret 

tavallista muotoa. 

Toukka kiiltävän vihreä; keskinivelten kyl
jissä 3 kolmiomaista, punanruskeata täplää; elää 
männyllä, pajuilla y. m. — K o t e l o punanruskea, 
siipitupet vihertäviä. 

3. M. signaria, Hiibn. Kuusi-kaarimittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 60, kuv. 18.). — Siivet 

vaaleanharmaat, tiheästi ruskeakehnäiset; etu

siipien etureunassa 4 ruskeahkoa—mustanrus

keata täplää poikkiviivojen lähtökohdissa; ripset 

valkoiset, suonien päissä tummatäpläiset. — 23 

—27 mm. — Harvinainen; Etelä- ja Keski

suomen kuusimetsissä, pohjoisin löytöpaikka 

Kajaani (64°). 

cf. Takasääret leveät ja hieman syrjiltään 

litistyneet, pitkin sisäsivua syvä kuurna; kan

nukset lyhyet, ja kaukana toisistaan. Sivuläms

sät tyveltään leveät, latvapuolisko on kuroutumi-

sen tähden enemmän kuin kaksi kertaa kapeampi 

tyveä, muuten tasasoukat, kärki pyöristetty. 

Lovi takaruumiin viimeisessä vatsanivelessä kol

mikulmainen. 

Toukka (Hfm. R. taul. 42, kuv. 6) vihreä; 
selkäviiva tummempi; sivuselkäviivat valkoiset ; 
sivuviiva valkeankeltainen; pää tummanvihreä, 
herttamainen, koristettu 2 punanruskealla, valko
reunaisella täplällä; elää kuusella. — K o t e l o 
mustanruskea. 

4. M. liturata, Clerck. Keltajuovainen 

kaarimittari. — (Hfm. Sch. taul. 60, kuv. 20). 

— Siivet tummanharmaat, sinipunaiselle vivah

tavat; ulomman poikkiviivan ulkopuolella leveä, 



197 

keltainen juova; etusiipien etureunassa tumman

ruskeita—mustahkoja täpliä. — 26—30 mm. 

— Yleinen yli koko alueen, ainakin 64 0 asti. 

cf. Takasääret kuten edellisellä lajilla. Lovi 

takaruumiin viimeisessä vatsanivelessä suiposti 

kolmiomainen. 

Toukka (Hfm. E. taul. 42, kuv. 7) kellanvih-
reä; selkäviiva tumma, keltareunainen; sivuselkä-
ja sivuviivat valkeat tai kellertävät; pää hertta-
mainen, vihertävä, ruskeapisteinen; elää männyllä 
ja muilla havupuilla, — K o t e l o punanruskea; pe
räkärki pitkä, matalasti kaksihalkoinen. 

18. Opisthograptis, Hiibn. 
(Kumia, Dup.) 

Keltamittarit. 

1. 0. luteolata, L. (crataegata, Hb.). 

Keltamittari. — Taul. 45, kuv. 2. — Siivet 

molemmin puolin rikkikeltaiset; etusiipien pu

nertavassa etureunassa 4 punanruskeata täp

lää; keskitäplä valkoinen, ruskearenkainen; 

takasiipien keskipiste pieni, ruskeanpunainen, 

valkeateräinen. — 30 — 35 mm. — Jokseen

kin yleinen lehtimetsissä; Etelä- ja Keski-Suo

messa, ainakin 64 0 asti. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, jokseenkin 

paksut, hyvin hienosti ripsiset. Sivulämssät 

pitkät ja sangen leveät, melkein tasaleveät 

kärki tylpästi pyöristetty. 
Toukka (kuv. 2 b) ruskea, harvoin vihreä, 

eteenpäin kapeneva; 6:nen nivelen selkäpuolella 
musta kyhmy tai poikkikamara, sen molemmin 
puolin vaalea täplä; nivelten 9—10 vatsapuolella 
ripsimäisiä kyhmyjä ; 7 ja 8 nivelessä surkastu
neet vatsajalat; elää Crataegus-, Prunus-, Pyrus-
ja Eibes-lajeilla. — K o t e l o ruskea, talvehtii leh
tien välisessä kotelokopassa. 

19. Ellopia, Tr. 
(Therina, Hiibn.) 

Havumittarit. 

1. E. prosapiaria, L. (fasciaria, Schiff.). 

Havumittari. — (Hfm. Sch. taul. 59, kuv. 10.). 

— Siivet harmahtavan punaiset; etusiipien yli 

2 likekkäistä, takasiipien yli 1 harmaa, puna-

reunainen poikkijuova; pohjaväri poikkijuovien 

välissä tummempi. — 29 — 34 mm. — Jokseen

kin harvinainen; Etelä-ja Keski-Suomessa, aina

kin 65 0 asti. Lentelee, kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvissa pitkät kampahampaat. 

Sivulämssät tasasoukat, kärkeen päin hieman 

laajentuneet; kärki tylpästi pyöristetty,-sen ala

nurkassa ota. 

Var. prasinaria, Hiibn. Siipien pohjaväri 

vihreä. — On tavattu Tengströmm mukaan 

Turussa. 
Toukka (Hfm. E. taul. 41, kuv. 1) vaaleam

man tai tummemman punanruskea; selän molem
min puolin leveä, keltainen vi iva; sivuilla keltai
nen j u o m u ; kunkin nivelen selkäpuolella 1 pari 
suurehkoja ja kyljillä muutamia pienempiä, kar-
vapäisiä kyhmyjä ; pää pyöris te t ty; elää män
nyllä. — K o t e l o ruskea, lepää kaarnan välisessä 
kotelokopassa. 

20. Metrocampa, Latr. 

Puolimittarit. 

? M. niargaritaria, L. Vaaleanvihreä 

puolimittari. — Taul. 44, kuv. 1. — Siivet 

vaalean, hieman sinertävän vihreät, takasiivillä 

1, etusiivillä 2 tummanvihreätä, valkoreunaista 

poikkiviivaa, jotka ovat melkein suoria ja ham

paattomia: takasiipien suon. 4 päässä tuskin 

huomattava hammas. — 36—44 mm. — Yli

opiston Suomal. perhoskokoelmassa löytyy eräs 

kappale tätä lajia, joka ennen on kuulunut 

W a s a s t j e r n a n kokoelmaan. On epätietoista, 

onko tämä kappale kotimainen. Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvissa on latvaan asti ripsisiä 

kampahampaita. Sivulämssät ovat kärjeltään 

laajentuneet leveäksi, ylöspäiseksi päätöliuskaksi, 

jonka alanurkassa on ota. 
Toukka (kuv. 1 a) harmaa—ruskea, kaarna-

ruskea; selkäviiva tumma; pää musta; talvehtii 
nuorena lehtipuilla, painautuneeaa rungon ja ok
sien kuorta vasten. — K o t e l o tummanruskea; pe
räkärjessä 2 pitempää ja 2 lyhempää, käyrää okaa. 

21 . Angerona, Dup. 

Luumumittarit . 

1. A. prunaria, L. Luumumittari. — 

Taul. 45, kuv. 3. — Siivet cÄ (kuv. 3 b) 

punankeltaiset, $:lla (kuv. 3 c) vaalean vuota-

keltaiset, ylfyleensä ripoitetut pienillä, tum

milla poikkiviiruilla; keskitäplä tavallisesti 

tumma, viirumainen. — 38—52 mm. — Ver

rattain harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, 

ainakin 64 0 asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet melkein latvaan asti kampa-

hampaiset. Sivulämssät tasasoukat, kourumaiset; 

kärki pyöristetty, ikäänkuin poimuinen. 

Var. sordiata, Fuessly. Ruskeanharmaat 

poikkiviirut yhtyvät kokonaan, joten useinkin 

ainoastaan siiven keskustassa näkyy keltainen 

pohjaväri. •— Päämuodon joukossa. 

Var. Spängbergi, Lampa. Siivet yksiväri

sen keltaiset, ei jälkeäkään poikkiviiruista ja 
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keskitäplistä. — Hyvin harvinainen; yksi $ 

tavattu Sammatin Härkäsuolta ( S a h l b e r g ) . 

Toukka (kuv. 3 a) harmaa—tummanruskea; 
nivelessä 8 on 2 pitempää ja nivel 4, 9 ja 12 
kaksi lyhempaä selkäkyhmyä; elää tuomella, si
reenillä, voikukalla, ratamolla y. m. ; talvehtii 
nuorena. — Kote lo ruskeanmusta. — Munat soi
keita, vihreitä tai punertavia, hienosti verkkohar-
juisia. 

22. Hypoplectis, Hubn. 

1. H. adspersaria, Hubn. Kehnäinen 

suippomittari. — Taul. 50, kuv. 2. — Siivet 

likaisen vaaleankeltaiset, tiheästi ruskeakeh

näiset, ilman poikkiviivoja. — 26—31 mm. 

— Harvinainen; tavattu siellä ja täällä alueel

lamme, pohjoisin löytöpaikka Rovaniemi. Len

telee touko—kesäkuussa. 

cf. Tuntosarvet kampahampaiset. Sivuläms

sissä suora ylä- ja epätasainen alareuna sekä 

sangen suippo kärki. 

Var. sylvanaria, H. Sch. Siivillä poikki

viivoja. — Tavattu Karjalassa. 
Toukka (kuv. 2 a) kellanharmaa—kellanrus

kea; selkäviiva ja sivuselkäviivat tummempia; 
sivuviiva valkoinen; kussakin nivelessä on selkä-
viivan molemmin puolin 4 ruskeata pistettä; elää 
Lotus- ja Senecio-lajeilla. — K o t e l o kellertävä; 
siipitupet punankeltaiset. 

23. Venilia, Dup. 

Pantterimittarit. 

1. V. macillaria, L. Pantterimittari. — 

Taul. 46, kuv. 1. — Siivet kultakeltaiset, ri-

poitetut epäsäännöllisillä, mustanruskeilla täp

lillä, jotka' ovat pienimmät siipityvessä ja suu

rimmat ulkoreunaan päin; ripset mustanruskeat, 

epäsäännöllisesti keltatäpläiset. — 27—30 mm. 

— Harvinainen; tavattu alueen kaakkois-osissa. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hienosti nyhälaitaiset ja rip

siset. Sivulämssät pitkäveteiset, suorareunaiset, 

ulospäin suipommat; kärki poikkipäinen, epä

selvästi kaksihampainen. 

Toukka (Hfm. R. taul. 42, kuv. 4) vihreä, 
varustettu tummemmalla selkäviivalla ja muuta
milla vaaleammilla viivoilla pitkin kylkiä, näistä 
kulkee yksi pitkin mustia huokosia; nivelvaot 
kellertäviä; elää Stachys- ja Lamium-lajeilla. — 
Kote lo kellanruskea, siipitupet vihreitä; peräkär
jessä useita harjashakasia; talvehtii sammalien 
välissä. — Munat soikeita, vihreitä. 

24. Rhy paria, Hiibn. 

Suomittarit. 

1. Rh. melanaria, L. Suomittari. —Taul. 

46, kuv. 7. — Etusiivet valkoiset; takasiivet 

keltaiset; molemmilla lukuisia pyöristettyjä, 

poikkiriveihin asettuneita, mustia täpliä. — 33 

— 40 mm. — Harvinainen soilla; Etelä- ja 

Keski-Suomessa, ainakin 6 4 0 asti. Lentelee 

heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvet melkein latvaan asti kam

pamaiset. Sivulämssät pitkäveteiset, yläreuna 

melkein suora, alareuna kärkeen päin kaareva. 

Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 16) päältä 
tummanvihreä, selkäviiva mustansininen; sivu
selkäviivat valkoiset, mustatäpläiset; sivuilta kel
tainen, varustettu 2 hienolla, sinisellä pituusvii-
valla; niitten alapuolelta siniharmaa, koristettu 2 
hienolla, keltaisella pituusviivalla; huokoset mus
tia, ruostekeltaisen ympäröimiä; elää juolukalla 
ja suopursulla (Ledum palustre). — K o t e l o kellan
ruskea; peräkärki kaksiokainen. 

25. Abraxas, Leach. 

(Zerene, Tr.) 

Täplämittarit. 

Koiraksen tuntosarvet heikosti nyhä
laitaiset tai hampaiset, 2 ensi lajilla tun
tuvasti litistyneet. — Toukat lieriömäiset, 
pää eteenpäin litteä, pitkin syrjiä pyöris
tetty; elävät pensailla tai lehtipuilla. 
A. Isompia muotoja, ei alle 35 mm. Siipien ulko

reunassa tummia täpliä. Koiraksen tuntosar

ve t tupsuripsiset. 

a. Siipiripset puhtaan mustat. Etusiivissä yhtä

jaksoinen, punankeltainen, mustilla täplillä 

rajoittunut u lompi poikkiviiva, siipityvessä 

mustan ja punankeltaisen kirjavat, ripsissä 

samankokoisia, mustia ja valkoisia täpliä. 

1. A. grossulariata. 

8. Siipiripset mustanharmaat. Etusiivissä ei 

ulompaa poikkiviivaa, mutta tämän u lkopuo

lella poikkirivi pyöristettyjä täpliä, joista ta-

kimainen on hyvin iso ja enemmän tai vä

hemmän pei t tynyt ruskeankeltaisella; siipi-

tyv i tumma, enemmän tai vähemmän rus

keankeltainen; ripset melkein kokonaan mus

tanharmaat 2. A. sylvata. 

A. Pienempi laji, ei yl i 25 mm. Siipien ulkoreu

nassa yhtäjaksoinen, leveä, epätasaisesti py-

keinen, mustanruskea reunajuova. Koiraksen 

tuntosarvet ripsiset . . . . 3 . A . marginata. 

1. A. grossulariata, L. Karviaismarja-

täplämittari. — Taul. 46, kuv. 5. — Siivet 

valkoiset (kuv. 5 d) harvoin multakeltaiset (kuv. 

5 c) ; etusiivissä 5 poikkiriviä isompia, mustia 

täpliä; takasiivissä harvempia ja pienempiä täp

liä. — 35 — 43 mm. — Jokseenkin yleinen ete

läisimmässä Suomessa. Lentelee heinä—elo

kuussa. 

cf. Sivulämssät paksut, kuperat, ehyet, pyö-

reäkärkiset. 
Toukka (kuv. 5 a) valkoinen; selässä mustia 
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poikkitäpliä,' jo is ta joka toinen on isompi, nel iö
mäinen; sivuviiva orankikeltainen; mustissa piste-
käsnissä sangen pitkä harjas; pää ja rintajalat 
mustia; elää karviaismarjapensaalla, tehden usein 
suurta hävitystä; talvehtii nuorena. — K o t e l o 
(kuv. 5 h) ruskea—musta, lyhytkarvainen; taka 
ruumiin nivel ten ympärillä keltaisia renkaita; 
lepää muutamien silkkirihmojen varassa. 

1. A. sylvata, Scop. (nlmata, Hb.). Tuomi-

täplämittari. — Taul. 46, kuv. 3. — Takasii

villä isompi täplä peränurkassa ja useita pie

nempiä, harmaita. — 35—39 mm. — Hyvin 

harvinainen; tavattu Lemussa (I. Amino f f ) . 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät viimeisen takaruumiin ni

velen peitossa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 17) sinivalkoi

nen, päältä kellertävä; selkäviiva musta; kyljillä 
3—4 pituusriviä pieniä, mustia pisteitä; elää ja
lavalla (TJlmus) ja tuomella. — K o t e l o ruskea, 
sinihärmäinen; talvehtii. — Munat soikeita, verk-
koharjuisia. 

3. A. marginata, L. Pieni täplämittari. 

— Taul. 46, kuv. 6. — Siivet valkoiset, hie

man keltaiseen vivahtavat; etusiipien etureunassa 

2 isoa, pitkäveteistä, joskus yhtynyttä, mustan

ruskeata täplää, joista sisempi lähtee siipity-

vestä; siivet päämuodolla muuten täplättömät 

tai etusiivillä 1—2 tummaa täplää ulomman 

etureunan täplän takana ja yksi ja toinen tumma 

täplä suoraan takasiipien keskustan poikki. — 

22—25 mm. — Yleinen yli koko alueemme 

68 0 asti. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät kärjeltään heikosti ylöspäi-

set, veneen kokan kaltaiset, melkein viimeisen 

takaruumiin nivelen peitossa. 

Var. nigrofasciata, Schöyen. Siipien kes-

kitäplät yhtyneet molemmilla siipipareilla yhtä

jaksoiseksi poikkijuovaksi. — Tavattu Kuusa

mossa ( S c h i l d e ) . 

Var. pollutaria, Hiibn. Siivet melkein yksi

värisen valkoiset. — Tavattu Laukaassa (Ehn-

berg) . 
Toukka (kuv. 6 a) tummanvihreä; nivelvaot 

kellertäviä; selkä- ja sivuselkäviivat hienoja, kel
lertäviä; sivuviiva vaikeahko; pää ruskeaxeunai-
nen; elää pajulla, haavalla y. m. lehtipuilla. — 
K o t e l o (kuv. 6 b) kellanruskea, talvehtii. 

A. pailtaria, L. (taul. 46, kuv. 4) Länsi-

Euroopassa. 

26. Kap ta, Steph. 

Atlasmittarit. 

Koiraksen tuntosarvet hienosti ripsiset. 
Siivet lumivalkoiset, koristetut hienolla, 
tummalla ulkoreunan viivalla ja pienellä, 

mustalla keskipisteellä, — Toukkien pää 
pyöristet ty; elävät lehtipuilla. 

1. B. bimacnlata, Fabr. (taminaria, Hb.). 

Kaksitäpläinen atlasmittari. — Taul. 46, kuv. 

2. — Siivillä hieno, hampainen, usein epäselvä 

ulompi poikkiviiva; etusiivillä 2 mustanruskeata 

etureunantäplää; otsa kellanruskea. — 25—28 

mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Karjalassa. 

Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät näkyvät ainoastaan taka

ruumiin kärjessä olevan raon läpi. 
Toukka on Rösslerm mukaan alussa vaikeahko, 

sitten helakan vihreä, koristettu 2 valkoisella 
sivuselkäviivalla; selkäpuoli tummemman vihreä; 
huokoset hyvin pieniä, punaisia; selkäviiva hyvin 
hieno, tummanvihreä; elää Prunus-lajeilla. 

2. B. temerata, Hiibn. Kaksijuovainen 

atlasmittari. — (Hfm. Sch. taul. 59, kuv. 2.). 

— Etusiipien ulkoreunassa 2 leveätä varjojuo-

vaa. jotka ovat selvimmät saroissa 4 ja 5, mutta 

eivät uletu etureunaan tai ovat siinä melkein 

hävinneet; takasiivilläkin ovat nämät juovat edus

tettuina, ainakin peränurkassa; otsa lumivalkea. 

— 24—26 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu 

Kivennavalla (Boman). Lentelee touko—kesä

kuussa. 

cf. Sivulämssät kokonaan peittyneet taka

ruumiin kärkeen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 22) vihreä; 

selkäviiva punanruskea, usein hajonnut täpliksi; 
vatsa valkean vihreä; pää vihreä, ruskeatäpläinen; 
elää tuomella, ruusuilla, pajuilla, koivuilla y. m. 

27. Cafoera, Treit. 

Viirumittarit. 

Siivet vaikeahkot, enemmän tai vähem
män tummakehnäiset; etusiivissä 3, taka
siivissä 2 melkein yhdensuuntaista, tummaa 
poikkivi ivaa; ulkoreuna ja ripset yksiväri
set. Koiraksen tuntosarvet melkein latvaan 
asti kampahampaiset. — Toukat lieriömäi
siä, pyöreäpäisiä. — Kotelot talvehtivat. 

1. C. pusaria, L. Lumivalkea viirumittari. 

— Taul. 47, kuv. 1. — Siivet lumivalkoiset, 

hienosti ja harvasti tummakehnäiset; poikkivii

vat ruskeanharmaat; otsa lumivalkea, harvoin 

hiukan mustakehnäinen; etusiivet kolmiomaiset, 

niitten kärki melkein suorakulmainen. — 2 5 — 

30 mm. — Yleinen yli koko alueen Rovanie

melle asti. Lentelee touko—heinäkuussa lehti

metsissä. 

cf. Sivulämssät jokseenkin pienet, soikeat. 
Toukka (Hfm. R. taul. 40, kuv. 24) vihreä, 

joskus keltaiseen vivahtava; nivelvaot kellertä-
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vät ; selkäviiva katkonainen, melkein punertava, 
sen sivuilla on valkoisia tai mustia pisteitä; elää 
koivulla, pajuilla y. m. ; koteloituu maassa tai 
lehtien välissä, — Kote lo tummanruskea. 

2. C. exanthemata, Scop. Kellanvalkoinen 

viirumittari. *) — (Hfm. Sch. taul. 59, kuv. 7.). 

— Siivet kellanvalkoiset, tavallisesti tiheästi 

ruskeapisteiset; poikkiviivat himmeitä, ruskean

keltaisia; otsa kellanvalkoinen. — 25—30 mm. 

— Yleinen yli koko alueen. Lentelee touko — 

heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät edellisen lajin näköiset. 
Toukka vihreä, nivel vaot kellertäviä; kunkin 

nivelen alussa tummanvihreitä tai mustia täpliä; 
sivuviiva kellertävä; elää koivulla, haavalla, pa
juilla y. m. — Kote lo ruskea. 

28. Numeria, Dup. 

Hämärämittarit. 

1. N. pulveraria, L. Hämärämittari. — 

Taul. 50, kuv. 4. — Siivet punertavan vuota-

keltaiset, enemmän tai vähemmän sinipunakeh-

näiset; etusiivillä leveä, punanruskea—olivirus-

kea poikkijuova, joka sisäänpäin rajoittuu suo

ralla, ulospäin kiemurtelevalla viivalla. — 27 — 

33 mm. — Jokseenkin yleinen, ainakin 6 5 0 

asti. Lentelee kesä—heinäkuussa, 

cf. Tuntosarvet melkein latvaan asti kam-

pahampaiset. Sivulämssät näyttävät surkastu

neilta, eivätkä näy ulkoapäin. 

Toukka (Hfm. R. taul. 40; kuv. 25) kellanrus
kea—harmaanruskea, kuivuneen oksan näköinen; 
pää herttamainen, ruskea; yhdeksännessä nive
lessä kartiomainen k y h m y ; kolmessa viimeisessä 
nivel, tummia käsniä; huokoset mustia, ruskea-
renkaisia; elää koivulla ja pajuilla. — Kote lo rus
kea, talvehtii. 

29. Epirranthis, Hiibn. 
(Ploseria, Boisä.) 

Kevätmittarit. 

1. E. pulverata, Thunb. (diversata, W. 
V.). Kevätmittari. — Taul. 49, kuv. 8. — 

Etusiivet ruskeat, enemmän tai vähemmän sini-

punaharmaa-kehnäiset; poikkiviivat mustia, vaa-

leareunaisia, ulompi mutkainen ja enin ulospis

tävä suon. 4 kohdalla, sisempi melkein suora; 

takasiivet vaaleammat, orankikeltaiset, enemmän 

tai vähemmän, joskus kokonaan peittyneet har

maanruskealla; keskitäplä selvä, mustahko. — 

33—45 mm. — Harvinainen, mutta tavattu 

*) On tarkoin varottava sekoittamasta tätä 
laji Acidalia fumata, Steph. kanssa, jo l la on mel
kein sama väri ja kirjaukset, mutta helposti eroi-
tetaan mustanruskean otsansa kautta, sitäpaitsi 
on (f dia ainoastaan ripsiset tuntosai'vet ja taka
säärissä ainoastaan 2 kannusta. 

siellä täällä yli koko alueemme 68 0 asti. Len

telee touko—kesäkuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hyvin hie

nosti ripsiset. Sivulämssät pitkäveteiset; ylä

reuna suora, alareuna kärkeen päin kaareva. 

Selkäota pitkä. 

Toukka tuhkaharmaa—punanharmaa; niv. 3 
ja 4 molemmilla sivuilla musta piste; selkäpuo
lella tummia, mustareunaisia, ruutumaisia täpliä, 
joita 2 vaaleata pituusviivaa halkaisee; elää haa
valla, päivisin maahan kätkeytyneenä. — Kote lo 
ruskea; peräkärjessä 2 monimutkaista okaa ja 4 
— 6 harjashakasta; talvehtii. 

Phigalia pedaria, Fabr. (taul. 47, kuv. 9) 

Keski-Euroopassa, tavattu myös Ruotsissa Tuk

holmaan asti, vaan ei meillä. 

30 . IJiston, Leach. 

Talvimittarit. 

Vankkatekoisia perhosia, joit ten ruu
mis on pitkäkarvainen. Koiraksen tunto
sarvissa pitkät kampahampaat; naaraksen 
yksinkertaiset, joskus varustetut kiehku
raan asettuneilla harjaksilla. — Toukat 
ovat paksuja, pitkäveteisiä, lieriömäisiä, 
j o k o ilman tai ylöspäisillä käsnillä varus
tettuja; pää herttamainen. — Kotelot tal
vehtivat. — Lentelevät maalis—kesäkuussa. 

A. FF siivellinen, ei y l i 33 mm. ; etusiivet kapeat. 

Q siivetön. 

1. Takaruumiissa ainoastaan sirotettuina punai

sia suomuja javalkeanharmaitahyötykarvoja. 

cf. Siipiripset suonien välissä vaaleatäpläiset. 

1 . B . pomonarius. 

2. Takaruumiin punaisista suomuista muodostu

nut, melkein yhtäjaksoinen selkäviiva ja 

mustia hyötykarvoja. (f. Siipiripset yksivä

riset, mustanruskeat . . . 2. B. lapponarius. 

B. Kumpikin sukupuoli siivellisiä, ei alle 38 mm. 

Siipiripset suonien välissä tummatäpläiset. — 

f-f. Tuntosarvien kampahampaat mustia. Q. 

Siivet ohutsuomuiset, puolittain läpinäkyväi-

set , 3. B. hirturius. 

1. B. pomonarius, Hiibn. Omena-talvi-

mittari. — Taul. 47, kuv. 10. — Harvinainen; 

tavattu Petroskoissa Ven. Karjalassa (Gunther) , 

Laukaassa (K. Ehnberg) ja Jyväskylässä 

(Sucksdor f f ) . 

cf. Siivet melkein läpinäkyväiset, ohutsuo

muiset, vaaleamman tai tummemman harmaat, 

tummasuoniset; poikkiviivat epäselviä, valkoisia. 

-— 30—31 mm. 

2. Musta, keltasuomuinen. Sääret harvasti 

pitkäkarvaiset; siipityngät kapeat, peittyneet mus

tilla ja orankikeltaisilla suomuilla. — Ruumis 

1 0 - 1 2 mm. 
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Toukka (Hfm. R. taul. 42, kuv. 14) vaalean
harmaa, joskus vihertävä; 4—13 nivelessä on kus
sakin selkäpuolella 2 kellertävää täplää, joista 
pistää esiin ruskeita, suippoja kyhmyjä ; pää ja 
nivel 1 orankikeltaiset, edellisessä mustia viiruja 
ja täpliä; huokoset valkoiset, mustarenkaiset; 
elää tammella y. m. — K o t e l o tummanruskea, 
karkeapisteinen; nivelen 9 molemmin puolin pieni, 
kyhmymäinen oka ; peräkärki matalasti kaksihal-
koinen. 

2. B. lapponarius, Boisd. (stigmatellus, 

Zett). Lappalainen talvimittari. — Hyvin har

vinainen; tavattu Torniossa ja Muonionniskalla. 

cf. Siivet läpinäkyväisen mustanharmaat, 

mustasuoniset; etusiivillä 2—3 ainoastaan jos

sakin määrin täysin selvää, heikosti valkokeh-

näistä poikkijuovaa. — 28—30 mm. 

9- Ruumis väriltään ja peitteeltään koi

raksen kaltainen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 42, kuv. 17) vaalean

harmaa tai kellanharmaa, koristettu pituusriveihin 
asettuneilla mustilla pisteillä; n ivelvaot sysimus
tat; kunkin n ivelen selkäpuolella 2 isompaa, mus
taa pistettä ja ja lkojen yläpuolel la 2 keltaista 
pistettä; sivuilla keltainen, nivelvaoissakatkonai
nen pituusviiva; 6 keskinivelen selkäpuolella 
2 keltaista pistettä; huokoset keltakehyksiset 
(Teicftin mukaan). — K o t e l o himmeän punanrus
kea ; peräkärki tumma, kiiltävä, kaksihuipp uinen. 

B. zonarius, Schiff'. (taul. 47, kuv. 11) 

Keski-Euroopassa, tavattu myös Etelä-Ruotsissa, 

vaan ei meidän alueellamme. 

3. B. hirtarius, Clerck. Käherä talvi-

mittari. — Taul. 47, kuv. 8. — Jokseenkin 

yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, ainakin 6 2 ° 

asti sekä Kuusamossa. 

cf (kuv. 8 c). Siivet kellertävän harmaat, 

tiheästi ja hienosti mustakehnäiset, etusiipien 

poikkiviivat ja varjoviiva mustia, selvästi rajoit

tuneita. — 38—45 mm. 

9- Siivet puhtaan harmaat, tiheästi musta

kehnäiset; poikkiviivat enemmän tai vähemmän 

epäselviä. — 40—45 mm. 
Toukka (kuv. 8 a) tuhkaharmaa—punanhar

maa, koristettu lukuisilla epäsäännöllisillä, puner
tavilla—punanruskeilla, hienosti mustareunaisilla 
pituusvii voi l la ; etumaiset selkäkäsnät pieniä, 
mustia; takimaiset sekä takimaiset huokoskäsnät 
nivelissä 4—8 isompia, keltaisia; nivelessä 11 on 
2 pientä, mustaa k y h m y ä ; elää useilla lehtipuilla, 
s y ö öisin ja piiloittuu päivän ajaksi kuoren ra
koihin. — K o t e l o (kuv. 8 b) punanruskea, nivelen 
9 kyljillä k y h m y ; talvehtii. 

B. stratarius, Hufn. (taul. 47, kuv. 7) 

ei tavattu meillä. 

31. Amphidasis, Treitsch. 

Koivumittari t . 

1. A. betularius, L. Koivumittari. — 

Taul. 44, kuv. 7. — Siivet valkoiset, tiheäm-

min tai harvemmin mustakehnäiset; poikkiviivat 

kulmikkaat, mustat; ripset, ainakin etusiivillä, 

valkoiset, suonien välissä mustatäpläiset; kau

luksen takareuna musta, — 40—52 mm. — 

Jokseenkin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, 

pohjoisin löytöpaikka Kuopio (63 °), Lentelee 

touko—kesäkuussa. 

cf. Tuntosarvet mustatäpläiset, varustetut 

pitkillä, mustilla kampahampailla. 
Toukka (kuv. 7 a) vihreänharmaa, kellanhar

maa tai ruskea, h ienokyhmyinen; kunkin nivelen 
selkäpuolella pari mustaa kyhmyä , jo tka 8:ssa 
nivelessä ovat hieman työntynee t syrjään ja ni
velessä 11 seisovat likellä toisiaan; päässä niin
ikään 2 k y h m y ä ; niv. 6 ja 7 vatsapuolella pieniä 
kyhmyjä ; elää lehtipuilla. — K o t e l o (kuv. 7 b) 
tummanruskea; peräkärki pitkä, kaksihalkoinen; 
lepää maassa ja talvehtii. 

32. Psodos, Treitsch. 

Tunturimittarit. 

1. Ps. coracina, Esp. {trepidaria, Hiibn.). 

Mustanharmaa tunturimittari. — (Hfm. Sch. taul. 

63, kuv. 17.). — Siivet harmaanmustat, vah

vasti silkkikiiltoiset; etusiipien molemmat poikki

viivat mustia, hampaisia, enemmän tai vähemmän 

vaaleareunaisia; näitten välinen keskijuova on 

päämuodolla tummempi muuta siipeä; keski

piste selvä, musta; takasiivet yksiväriset tai 

koristetut tummalla poikkiviivalla ja keskipis

teellä; siipiripset yksiväriset. — 21—24 mm. 

— Yleinen tunturiseuduissamme; etel. löytö

paikka Kuusamo. Lentelee päivisin kesä—heinä

kuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hyvin hienosti 

ripsiset. Sivulämssät kolmiomaiset, ulospäin 

kapeammat, mutta itse kärjessä laajentuneet 

pieneksi, pyöristetyksi levyksi. 

A b . Wahlbergi, Lampa.*) Etusiivet melkein 

kokonaan harmaanvalkoisten suomujen peittä

miä; poikkiviivat, keskitäplä ja isot ulkoreunan 

täplät puhtaan mustia, jonka ohella aaltoviivan 

ympärillä on epäsäännöllisiä, tummia varjoja. — 

Päämuodon joukossa, mutta harvinaisempi. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

Ps. quadrifaria, Sulz. (taul. 43, kuv. 1) 

tavataan ainoastaan Keski-Euroopan tuntureilla. 

33. Pygmaena, Boisd. 

V a i v aismittarit. 

1. P. fusca, Thunb. Vaivaismittari. — 

(Hfm. Sch. taul. 63, kuv. 21.). — Siivet mus-

*) Tämä muunnos muistuttaa vielä enemmän 
kuin päämuoto muutamia Anarta-lajeja, varsinkin 
Anarta quieta&. 

26 Suomen perhoset. 
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tanharmaat(cf)—kellanharmaat($), keskipiste 

musta; etusiivillä 2 (sisempi ja ulompi), taka

siivillä 1 musta, hampaaton poikkiviiva; ripset 

yksiväriset. — cf, 18—20; 15 — 18 mm. 

— Yleinen Lapissa. Lentelee päivisin kesä— 

elokuussa. 

Toukka (Hfm. R, taul. 44, kuv. 1) on Sand
bergin mukaan tumman punanruskea, iho hieno-
jy vainen, harvakarvainen; selkä-ja pari sivuselkä-
viivaa mustia, keltareunaisia; elää mustikalla, sian-
puolalla ja Draba Vernalla,; talvehtii. — K o t e l o 
kiiltävän mustanruskea; takaruumiin ympäri 3 
kellanruskeata rengasta; leveässä peräkärjessä 2 
loi t tonevaa oraa. 

34. Hybernia, Latr. 

Pakkasmittarit. 

Huulirihmat hyv in pienet. Leveissä 
etusiivissä pitkä, melkein suora ulkoreuna 
ja leveästi pyöristet ty kärki. — Toukat 
elävät lehtipuilla; pää herttamainen. —• 
Munat tai kotelot talvehtivat. 

1. H. defoliaria, Clerck. Pakkasmittari. 

— Taul. 45, kuv. 4. — Etusiipien sisempi 

poikkiviiva kaareva, ulompi suonen 2 ja taka

reunan välissä kaareva ja suuntautunut vinosti 

takareunaan päin; etusiipien ripset tavallisesti 

tummatäpläiset. — Hyvin harvinainen; tavattu 

ainoastaan Helsingissä (Mäki in ) ja Turussa. 

Lentelee syys—lokakuussa. 

cf. Etusiivet vaihtelevaa väriä ja kirjausta, 

kellertävät, ruosteruskeakehnäiset, tavallisesti 

(kuv. 4) koristetut selvillä, leveästi ruskeareu-

naisilla poikkiviivoilla ja tummalla keskitäplällä. 

Sivulämssät leveät, niitten kärki poikkipäinen, 

leveästi pyöristetty, ylänurkassa pieni, pyöristetty 

harjasmainen liuska. — 30—44 mm. 

£. Valkeankeltainen, mustatäpläinen ; siipi-

tyngät hyvin lyhyet; tuntosarvet ja raajat mus

tia, vaalearenkaisia. — 11—12 mm. 

Toukka (Hfm. H. taul. 42, kuv. 12) päältä 
punanruskea, sivuilta rikkikeltainen, enemmän tai 
vähemmän ruskeatäpläinen; selän punanruskea 
väri rajoittuu hiukan huokosten yläpuolel la hie
noon , mustanruskeaan viivaan; elää tuomella, 
omenalla y. m. lehtipuilla. — K o t e l o ruskea; perä
kärjessä suora, kaksihalkoinen ota. — Munat 
soikeita. 

H. aurantiaria, Esp. (taul. 45, kuv. 5), 

H. leucophaBaria, Schiff. (taul. 45, kuv. 6) 

sekä Pachycnemia hippocastanaria, Hiibn. 

(taul. 50, kuv. 7) eivät tavatut meillä. 

35. Aspilates, Treitsch. 

Suonimittarit. 

I. A. gilvaria, Fabr. Suonimittari. — 

Taul. 50, kuv. 3. — Etusiivet vaaleankeltaiset, 

kehnätyt mustanharmaalla; keskustan ulkopuo

lella leveä, suora, mustanruskea poikkiviiva, 

joka päättyy etureunaan lähelle siipikärkeä, 

alta mustahärmäiset; takasiivet vaaleammat, alta 

koristetut mustanruskealla poikkiviivalla ja isolla 

keskitäplällä. — 28—32 mm. — Harvinainen; 

tavattu tähän asti ainoastaan Uudellamaalla ja 

Hämeessä (J. Sah lberg) sekä Karjalassa (C. 

Aur iv i l l i u s ) . Lentelee aukeilla soilla heinä— 

elokuussa. 

cf. Tuntosarvet melkein latvaan asti varus

tetut pitkillä, tummilla kampahampailla. Sivu

lämssät leveät, isot, tasasoukat, kuperat; kärki 

tylpästi pyöristetty. 

Toukka (Hfm. K. taul. 44, kuv. 14) punan-
harmaa, koristettu tummilla, ruutumaisilla selkä-
täplillä ja 2 ruskealla sivuviivalla; vi imeinen ni
vel kärjeltään kaksihalkoinen; sanotaan elävän 
Aehillea millefoliumilla,. 

36. Gnophos, Treitsch. 
Sormusmittarit. 

Keskikokoisia, hentoruumiisia perhosia, 
joil la on harmaat, tummakehnäiset siivet, 
joista etumaisilla on 2, takimaisilla 1 ham
painen, tumma poikk iv i iva ; aaltoviiva ta
vallisesti epäselvä, ulkoreuna ainakin taka
siivissä aaltoinen tai pykeinen. — Toukat 
ovat kaikkiruokaisia, mutta syövät varsin
kin pehmeitä ja meheviä kasveja; ne pii
loutuvat päivisin maahan y. m. s. ja tal
vehtivat puolikasvuisina; nivelessä 11 on 
2 ylöspäistä, kartiomaista huippua tai kyh
myä. — Perhoset lentelevät heinäkuussa 
ja laskeutuvat levitetyin siivin kallioille ja 
puitten rungoille, jo i ta ne värilleen muis
tuttavat. 

A. Etusiipien ulkoreuna syvästi nyhälaitainen. 

Koiraksen tuntosarvet hienosti ripsiset, sen 

takasääret sukkulamaisesti turvonneet. 

1. G. obseuraria. 

B. Etusiipien ulkoreuna melkein tasainen tai 

ainoastaan heikosti aaltoinen. 

a. Otsa heikosti kupera. Koiraksen tuntosarvet 

melkein latvaan asti kampahampaiset. *) Sii

pien pohjaväri likaisen harmaa. 

2. G. sordaria. 

6. Otsa hyv in kupera. Siivet tummanharmaat. 

*) Boarmia cinctariaa,, Schiff., jo l la usein on 
rengasmainen keskitäplä, voisi vasta-alkaja etsiä 
tästä, mutta eroaa heti täkäläisistä Gnophos-la-
jeista siinä, että etusiivillä on hyvin kaareva 
(kaksinkertainen) ja tuskin hampainen sisempi 
poikkiviiva, ja että koiraksen tuntosarvet ovat 
uloimmassa kolmanneksessaan aivan kampaham-
paattomia. 
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Koiraksen tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti 

ripsiset; takasääret ei turvonneita. 

3. G. obfuscaria. 

1. Gr. obscuraria, Hubn. Mustanharmaa 

sonnusmittari. — (Hfm. Sch. taul. 62, kuv. 28.). 

— Siivet mustanharmaat; poikkiviivat tasaisesti 

hampaiset; takasiipien ulkoreuna hyvin syvästi 

ja teräväkulmaisesti pykeinen; otsa mustahko* 

— 25—28 mm. — Harvinainen; Etelä-Suo

messa ja Kuhmoisissa. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssien kärki kapea, veneen keu

lan muotoinen; niitten yläreunassa pitkä, hius-

hieno, ylös- ja sisäänpäin vahvasti taipunut ota. 

Toukka (Hfm. R. taul. 43, kuv. 21) lieriömäi
nen; nivelessä 11 on 2 terävätä kyhmyä ; vihreän -
ruskea—sinipunanruskea kunkin nivelen selkäpuo
lella 2 kellertävää vinoviirua; 2 valkoista pistettä; 
sivuviiva ruskea; huokoset mustia, valkearenkai-
sia; elää Mubus- ja Artemisia-lajeilla, y. m. — 
K o t e l o punanruskea; peräkärjessä 2 lyhyt tä otaa. 

2. 0. sordaria, Thunb. Pohjoinen sormus-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 63, kuv. 9.). — 

Siivet likaisen harmaat, hieman kellertävät, ko

ristetut tummilla ulkoreunapisteillä ja kehnätyt 

tummilla pisteillä, jotka eivät yhdy hienoiksi 

poikkiviivoiksi; etusiipien ulompi poikkiviiva on 

suonien 2 ja 6 välissä melkein suora ja suonen 

6 kohdalla hyvin ulospistävä; niitten ulkoreuna 

melkein tasainen. — Yleinen kaikkialla tunturi

seuduilla, varsinkin koivuvyöhykkeessä; tavattu 

myös siellä täällä etelämmässä Paraisiin asti. 
Toukka keltainen; selkäviiva hieno, ruskea; 

sivuselkäviivat muodostuneet kapeista, multakel-
taisista, hyvin aaltoisista viiruista; huokoset pak
suja, pyöreitä, mustia; nivelessä 11 kehittynyt, 
suippo käsnä, jo ta toukka vo i liikuttaa sinne tänne; 
5—8 nivelet selkäpuolelta valkoisia, koristettuja 
ruskeareunaisilla, vaaleilla täplillä; elää kuusen 
neulasista. 

<x. dilucidaria, Hiibn. (taul. 50, kuv. 5) 

ei tavattu meillä. Tengströrnin perhosluette-

lossa olevat ilmoitukset dilucidarian löytöpai

koista ovat vietävät edelliseen lajiin. 

3. G. obfuscaria, Hiibn. (myrtillata, 

TJiunb.). Iso sormusmittari. — (Hfm. Sch. taul. 

63, kuv. 11.). — Siivet mustanharmaat (cf)— 

harmaat ($) , koristetut isolla, useimmiten täyt

tyneellä keskitäplällä, mustahkoilla poikkivii

voilla ja kellanvalkoisella aaltoviivalla. — 37 

($)—46(cf) mm. — Jokseenkin yleinen Etelä-

ja Keski-Suomen soilla. Lentelee heinä—elo

kuussa. 
Toukka harmaa—vaaleankeltainen, koristettu 

ruskeahkoilla vinojuomuilla, jo tka suurimmaksi 
osaksi yh tyvä t selässä kulmiksi; nivelessä 11 on 

2 pientä, tummaa kyhmyä ; elää hernekasveilla 
y. m. ; talvehtii. — K o t e l o kiiltävä, kellanpuner-
tava, tiheäpisteinen; leveässä, tummajyväisessä 
peräkärjessä 2 ruskeata, vahvaa ja lyhyt tä okaa. 

37. Boarmia, Treitsch. 
Jäkälämittarit. 

Isoja tai keskikokoisia mittareita, jo i l 
la on valkoinen—karmaa—tummanharmaa 
pohjaväri ja mustia, kaksinkertaisia tai har
vemmin aivan yksinkertaisia poikkivi ivoja ; 
väriltään ja kirjauksiltaan muistuttavat ne 
hyv in paljon niitä jäkäläpeitteisiä runkoja 
ja kiviä, joi l le ne tapansa mukaan laskeutu
vat levitetyin siivin, sentähden onkin niitä 
vaikeata huomata lepotilassa. — Toukat 
ovat usein kaikkiruokaisia; joskus syövät 
yksinomaan jäkäliä; monet talvehtivat nuo
rina. — Kotelot lepäävät tavallisesti maassa. 

K a t s a h d u s lajeihin suvuissa Boarmia 

ja Halia. 
A. Siipien poikkiviivat selvästi hampaiset, ham

paat joskus pistemäisesti turvonneet ; etusii

pien ulkoreuna ehy t ja tasainen, harvoin heik-

kohampainen. 

a. Takaruumiin tyven selkäpuolella vaikeahko 

poikkijuova. Siipien keskitäplässä usein iso, 

valkoinen silmäterä, (f. Tuntosarvien kampa

hampaat kärjeltään eteenpäin kaarevia, niit

ten tyvessä harjasmainen lisäke tai pieni 

haara 1. B. cinctaria. 
/?. Takaruumiin tyvessä ei valkoista poikkijuo

vaa. Isoja muotoja, ei alle 33 mm. 

* Siipien pohjaväri useimmiten tuhkaharmaa, 

niitten keskitäplä selvä. Koiraksen tunto

sarvet kampamaiset, kaljulatvaiset; kampa

hampaat yksinkertaiset, lisäkkeettömät. 

3. B. röboraria. 
** Siivet molemmin puolin ilman keskitäplää. 

Koiraksen tuntosarvet yksinkertaiset, pitkä-

ja vankkaripsiset . . . 4 . B. crepuscularia. 
B. Siipien poikkiviivat ainakin ulkoreunoissaan 

tasaiset, hampaattomat. 

a. Etusiipien ulkoreuna selvästi ja syvästi nyhä-

laitainen tai aaltoinen; niitten u lompi poikki

viiva suonien 5 ja 2 välissä selvästi sisään-

taipunut, muodostaa heti suonen 2 takana 

ulkonevan mutkan ja on selvä takareunaan 

asti. Koiraksen tuntosarvet kampamaiset. 

2. B. repanclata. 
/?. Etusiipien ulkoreuna tasainen ja ehyt tai epä

selvästi aaltoinen. 

* Siipisuonet ei pohjaa tummemmat. 

1. Siivet valkeanharmaat—harmaat. 

a'. Etusiipien keskiviiva kulkee suoraan halki 

keskitäplän. 

b ' . Poikkiviivat hienoja, mutta tavallisesti 

täydellisiä ja selviä etusiipien takareu

naan asti; keskiviiva etusiivillä tasaisesti 

kaareva. 
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c. Keskitäplä, etenkin etusiivillä, iso ja 

pyöristetty. Koiraksen tuntosarvet kam-

pahampaiset . . . . 5 . B . jubata. 

c". Keskitäplä epäselvä tai puuttuu. Ko i 

raksen tuntosarvet yksinkertaiset, niitten 

alareunassa parittaisia karvatupsuja. 

6. B. scopularia. 

b". Poikkiviivat selviä ainoastaan etusiipien 

etureunassa ja siinä vahvasti turvonneet; 

keskiviiva muodostaa keskitäplän taka

nurkassa terävän kulman. Koiraksen tun

tosarvissa lyhye t kampahampaat. 

2. H. loauaria. 

a". Etusiipien keskiviiva kulkee keskitäplän 

sisäpuolitse; poikkiviivat epäselviä. Ko i 

raksen tuntosarvissa pitkät kampahampaat. 

1. H. loricaria. 

2. Siivet multakeltaiset—multaruskeat; poikki

viivat enemmän tai vähemmän selviä, rus

keita 3. H. brunncata. 

** Siipisuonet leveästi mustat; poikkiviivat 

tasaisia, mustia; pohjaväri valkoinen. 

4. H. clathrata. 

1. B. cinctaria, Schiff'. Valkoinen jäkälä-

mittari. — Taul. 47, kuv. 2. — Siivet harmaat, 

tiheämmin tai harvemmin ruskeakehnäiset, jos

kus keskijuovassa vaaleammat, vaikeahkot; poikki

viivat tavallisesti kaksinkertaiset, sisempi tasai

sesti kaareva, tuskin hampainen; keskiviiva puut

tuu joskus; aaltoviiva vaalea ja suora, tasaham-

painen; takaruumiin ensi nivel'päältä valkoinen. 

— 27—35 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa, ainakin 63 0 asti. Lentelee 

touko—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät vinosti ylöspäiset, niitten 

yläreuna suora, alareuna kovero. 

Var. maculata, E. Reut. Pienempi, tum

mempi, melkein yksivärinen; etusiipien musta 

keskitäplä tuntuvasti isompi ja tummempi, mutta 

valkoteräinen. — Tavattu kerran Mikkelissä 

(Ehnberg ) . 

Toukka (Hfm. E. taul. 43, kuv. 5) vihreä, 
n ivelvaot keltaiset; kyljillä lukuisia hienoja, val-
keankeltaisia pituus vi ivoja; kaikkiruokainen. — 
K o t e l o vaaleanruskea; pyöristetyssä peräkärjessä 
2 hienoa otaa; talvehtii. 

B. secundaria, Esp. (taul. 47, kuv. 3) ei 

tavattu meillä. 

2. B. repandata, L. Aaltolaitainen jäkälä-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 62, kuv. 8.). — 

Vaaleanharmaa—tummanharmaa, mustakehnäi-

nen sekä paikoittain keltakehnäinen; poikkiviivat 

tummia, kaksinkertaisia; tunnetaan helposti etu

siipien hampaattomasta ulommasta poikkiviivasta, 

joka etureunan ja suon. 6 välissä on sisään-

taipunut, suon. 6 ja 4 välissä vahvasti ulos

pistävä, suonen 4 ja 2 välissä hieman sisään-

taipunut, suon. 2 kohdalla ulospistävä ja sitten 

syvästi sisääntaipunut. — 31—40 mm. — Ylei

nen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytö

paikka Oulu. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät jokseenkin leveät, ehyet; ylä

reuna heikosti kovero, kärki leveästi pyöristetty. 

Toukka (Hfm. E. taul. 43, kuv. 9) tummem
man tai vaaleamman harmaa, joskus kellertävään 
vivahtava; selkäviiva vaaleampi; sivuviiva vaalea, 
kapea; pitkin vatsaa punainen, valkeareunainen 
pituusviiva; elää lehtipuilla, mustikalla, y. m. ; 
talvehtii nuorena. — K o t e l o ruskea; peräkärjessä 
2 likekkäistä otaa; lepää maassa. 

3. B. roboraria, Schiff. Iso jäkälämit-

tari. — Taul. 47, kuv. 5. — Siivet harmaan-

valkoiset, ruskeakehnäiset; poikkiviivat hienoja, 

mustia, enemmän tai vähemmän katkonaisia ja 

muodostavat siipisuonilla täpliä, joitten ulko

reunassa on selviä hampaita; ulompi poikkiviiva 

tekee suon. 3 ja 7 välissä mutkan ulospäin; 

keskitäplä viirumainen, joskus etusiivillä epä

selvä; aaltoviiva jokseenkin selvä, ulkoreunan 

kanssa yhdensuuntainen. — 45 —60 mm. — 

Hyvin harvinainen; tavattu Kurkijoella (Chy

denius). Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät tyveltään leveät, kapenevat 

ulospäin vähitellen suipoiksi. 

Toukka (kuv. 5 a) ruskeanharmaa; kummas
sakin niv. 3 ja 11 on 2 pienempää selkäkyhmyä; 
viidennen nivelen selässä kaksikyhmyinen kuhmu ; 
pää edestä litteä, päältä kaksihalkoinen; elää 
tammella y. m . ; talvehtii (P o p p . Dendrom. n:o 41, 
siv. 93 kotelo talvehtii). — K o t e l o (kuv. 5 b) mus
tahko ; peräkärjessä pitkä, kaksipäinen ota. — Mu
nat vihreitä, soikeita, uurteisia. 

4. B. crepuscularia, Hiibn. Hämärä-

jäkälämittari. — Taul. 47, kuv. 6. — Edelli

sen lajin näköinen, mutta pienempi ja ilman 

keskitäplää, jonka kautta se helposti eroaa edel

lisestä; ulompi poikkiviiva kulkee jokseenkin 

tasaisesti, varsinkin lähellä etureunaa; siivet 

alta ylfyleensä tummakehnäiset. — 32—38 

mm. — Jokseenkin harvinainen; Etelä-ja Keski-

Suomessa. Lentelee touko—kesäkuussa. 

Ab. fasciata, E. Reut. Etusiipien sisempi 

ja ulompi poikkiviiva sekä takasiipien ulompi 

poikkiviiva leveästi täyttyneet mustanruskealla. 

— Harvinainen; tavattu Jalgubassa (B. P o p 

pi us), Hiitolassa (J. E. A r o ) ja Laukaassa 

(Ehnberg) . 

cf. Sivulämssät melkein tasasoukat, suora-

reunaiset; kärki vinosti poikkipäinen. 
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Toukka (Hfm. R. taul. 43, kuv. 11) vaihtelee 
vaaleamman tai tummemman harmaasta keller
tävään; molemmin puolin selkää tummempi kak-
soisviiva; huokosten takana rivi tummia täpliä; 
päälaella lovi , josta lähtee tummempi kaksois-
j u o m u pitkin ensimäisiä niveliä; kaikkiruokainen. 
— K o t e l o punanruskea; peräkärjessä 2 otaa; tal
vehtii harsussa kotelopassa. 

5. B. jubata, Thunb. (glabaria, Hiibn.). 

Partajäkälämittari. — (Hfm. Sch. taul. 62, kuv. 

13.). —Siivet kellertävän valkoiset, harvasti ja 

hienosti tummakehnäiset; etusiipien poikkiviivat 

hienoja, yksinkertaisia, etureunassa turvonneita, 

mutta takareunassa usein epäselviä; keskivarjo 

muodostaa ison keskitäplän ja etureunan välissä 

paksun, mustan täplän, mutta muuten se on 

epäselvä; aaltoviiva epäselvä, sen sisäsivu musta; 

takasiivissä epäselvä poikkiviiva ja pyöristetty 

keskitäplä. — 23—29 mm. — Harvinainen; 

tavattu Lounais-Suomessa. Lentelee heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät kapeat, yläreuna suora, ala

reuna kaareva, kärki terävä. 
Toukka vaaleanvihreä; selkäviiva muodostu

nut mustista täplistä; sivuselkäviivat mustista 
viiruista; näitten välissä on pohjaväri kellertävä; 
elää Jungermannialla, ja partajäkälällä (Usneabar-
bata). — K o t e l o ruskeankeltainen; peräkärjessä 
2 loit tonevaa otaa; lepää sammalien välisessä 
harsussa kotelokopassa. 

6. B. pimctularia, Hiibn. (scopularia, 

Thunb.). Koivun jäkälämittari. — Siivet vaalean

harmaat, hienosti ja hyvin harvasti ripoitetut 

tummilla suomuilla; etusiipien yksinkertaiset, 

sisäsivussaan hieman hampaiset poikkiviivat ja 

keskiviiva lähellä etureunaa turvonneet, mutta 

muuten hienot ja keskenään melkein yhdensuun

taiset; keskiviiva takareunassa kaukana ulom

masta poikkiviivasta, lähempänä sisempää; 

aaltoviiva epätasaisesti aaltoinen, sisäänpäin 

heikosti tummareunainen; takasiivillä 3 poikki

viivaa; ripset tummatäpläiset; keskiruumis sel

käpuolella kokonaan peittynyt leveillä suomuilla. 

— 23—30 mm. — Jokseenkin yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa, ainakin 63 0 asti. Lentelee 

touko—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssissä hyvin leveä, poikkipäisesti 

pyöristetty kärki. 

Toukka (Hfm. R. taul. 43, kuv. 16) ruskea tai 
vihreä, koristettu usealla rivillä vaaleampia juo-
muja; kunkin nivelen selkäpuolella 4 tumman
ruskeata pistettä, jo tka ovat järjestyneet kah
deksi pituusriviksi; kyljillä rivi tummanruskeita 
täpliä; tavataan koivussa ja lepässä. — Kote lo 
punanruskea, päässä 2 suippoa k y h m y ä ; talvehtii. 

B. consortaria, Fabr. (taul. 47, kuv. 4) 

ei tavattu meillä. 

38. Hal ia , Dup. 

Pensasmittarit. 

Keskikokoisia, hentoruumiisia perhosia, 
joi t ten siivet ovat leveät ja kummallakin 
sukupuolella samankaltaiset tai naaras sii
vetön. — Munat tai kotelot talvehtivat. 

1. H. loricaria, Eversm. Ruostetäpläincn 

pensasmittari. — (Hfm. Sch. taul. 65, kuv. 10). 

— Etusiivet harmaat, koristetut pienillä, mus

tilla ulkoreunapisteillä; poikkiviivat ja keski

varjo himmeitä, mustanharmaita, enemmän tai 

vähemmän turvonneita; ulompi keskisareke 

aaltoviivan sisäpuolella enemmän tai vähemmän 

peittynyt ruostepunaisella; takasiivet harmaat, 

tummakehnäiset, enemmän tai vähemmän peitty

neet kellertävällä silkkikiillolla, niitten poikki

viiva ja keskitäplä epäselvät; huulirihmat pit

källe ulospistävät. — 23—29 mm.—Jokseen

kin yleinen; Etelä- ja Keski-Suomessa, ainakin 

65 0 asti. Lentelee iltasin lehtimetsissä ja kos

teilla paikoilla kasvavien pensaitten ympärillä 

heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvissa pitkät ja hienot kampa

hampaat. Sivulämssät hyvin kapeat, tasasoukat, 

tylppäkärkiset. 

Q.. Siivetön (Popp. Dendrom. n:o 48, siv. 

102). 
Toukka vaalean sinipunaisenruskea, selkä

puolella 10 tummempaa, parittaista pituusviivaa; 
vatsapuoli sinipunaisempi, varustettu 6 ruskeah
kolla pituusviivalla; nivelissä 5—8 on lyhyitä, 
kellanvalkeita vinoviiruja; elää koivulla. — K o 
telo vaaleanruskea, kiiltävä; peräkärjen latvassa 
2 harjasta. 

2. H. wauaria, L. Karviaismarja-pensas-

mittari. — Taul. 46, kuv. 10. —- Etusiivet 

valkeanharmaat—ruskeanharmaat, tummimmat 

ulkoreunassa; etureunassa 4 kahviruskeatapoikki-; 

täplää ja keskisaran suussa yksi samallainen 

ripsissä valkoisia täpliä suonien päissä. — 26 

—30 mm. — Yleinen yli koko alueemme 6 5 ° 

asti. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvien kampahampaat lyhyet, tus

kin kaksi kertaa niin pitkät kuin nivelien läpi

mitta. Sivulämssät kapeat, puikkomaiset, tylppä

kärkiset. Viimeinen vatsalevy keskustassaan 

syvästi halkoinen. 
Toukka (Hfm. R. taul. 44, kuv. 6) vihreä tai 

harmahtava, varastettu kuhmumaisilla, pienillä 
pisteillä, joissa on 1 musta karva; selässä kulkee 
tummempi j u o m u ja kyljillä keltainen, nivelva-
kojen kohdalla kapeampi viiva; elää Ribes-lajeilla; 
talvehtii. — K o t e l o ruskea, peräkärjessä yksin
kertainen oka ; lepää harsussa kotelokopassa 
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maassa. — Munat vihreitä, soikeita, verkkosuo-
nisia. 

3. H. brunneata, Thunb. Multakeltainen 

pensasmittari. — (Hfm. Sch. taul. 64, kuv. 12) 

— Siivet multakeltaiset, ruskeakehnäiset, $ vaa

leammat kuin cf ; etusiivillä 3—4, takasiivillä 

2 ruskeata (cf:lla usein epäselvää) poikkiviivaa. 

— 24($) —26(cf) mm. — Yleinen yli koko 

alueen. Lentelee kesä—heinäkuussa päivisin. 

cf. Tuntosarvien kampahampaat hieman pi

temmät kuin edellisessä lajissa. Sivulämssät 

kapeat, laajalatvaiset. 
Toukka (Hfm. R. taul. 44, kuv. 7) sinipunai

nen; selkäviiva valkoinen; sivuviiva keltainen; 
elää mustikalla. — K o t e l o lepää maassa. 

4. H. clathrata, L. Ruutuinen pensas-

mittari. — Taul. 46, kuv. 11. — Siivet val

koiset, mustaruutuiset senkautta, että suonet ja 

poikkiviivat ovat mustia; etusiivillä 4, taka

siivillä 3 leveätä poikkiviirua; ripset valkoiset, 

tummatäpläiset. — 21—24 mm. — Yleinen yli 

koko alueemme. Lentelee kesä—heinäkuussa 

niityillä y. m. 

cf. Tuntosarvet hienosti ripsiset. Sivuläms

sät kuten edellisillä lajeilla, kapeat, tasasoukat, 

tylppäkärkiset. 
Toukka (Hfm. R. taul. 44, kuv. 9) sinivihreä 

— vihreä; selkäviiva vaalea tai tumma, kaksinker
tainen; sivuselkäviivat vaaleita; sivuviiva valkoi
nen ; elää apilalla ja muilla hernekasveilla. — 
K o t e l o kiiltävä, tummanruskea; siipitupet mustia, 

39. Fidonia, Treitschke. 

Niittymittarit. 
Tänne kuuluvat lajit eroavat melkein 

kaikista muista suvuista tuuheitten, har-
jaksisten tai pitkäkarvaisten huulirihmo-
jensa kautta. Koiraksen tuntosarvet kampa-
hampaiset. — Toukkien pää pyöristetty. 
— Kote lo t talvehtivat maassa. 
A. Siivet kummallakin sukupuolella valkoiset, 

mustakehnäiset tai koristetut mustilla poikki

viivoilla. Siipileveys 18—21 mm. Koiraksen 

tuntosarvissa lyhye t kampahampaat. 

1. F. carbonaria. 

B. Siivet (/:11a multakeltaiset - multaruskeat, Q:lla 

valkoiset, enemmän tai vähemmän pei t tyneet 

ruskeankeltaisella, kiimmallakin sukupuolella 

ruskeakehnäiset ja koristetut leveillä, joskus 

yhtäjaksoisilla, ruskeilla poikkiviivoilla. K o i 

raksen tuntosarvissa hyv in pitkät kampaham

paat. — Alasuku Ematurga, Led . 

2. F. atomaria. 

1. F. carbonaria, Clerck. Pieni niitty-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 63, kuv. 27). — 

Siivet valkoiset, mustakehnäiset, etumaisissa 4, 

takimaisissa 3 epäsäännöllistä, leveätä, mustaa 

poikkiviivaa, kummallakin sitäpaitsi melkein 

musta ulkoreuna. — 18—21 mm.—Harvinai

nen alueen keskiosissa, yleisempi pohjoisessa; 

eteläisin löytöpaikka Helsinki. Lentelee touko 

| —kesäkuussa kosteilla niityillä ja soilla. 

cf. Sivulämssät hyvin pienet ja kapeat, 

tylppäkärkiset. 
Toukka ruskea, alta hieman vaaleampi, va

rustettu mustilla, harjaspäisillä käsnillä; ruumiin 
sivureuna suora, hieman li t istynyt; pää pienempi 
ensi niveltä; elää koivulla ja kanervalla. 

2. F. atomaria, L. Yleinen niittymittari. 

— Taul. 46, kuv. 9 £. — Yleinen yli koko 

alueen. Lentelee touko—heinäkuussa. 

cf. Siipikannet karvaiset (ei kuten ^:11a ja 

edellisellä lajilla suomuiset). Sivulämssät jok

seenkin isot, kolmikulmaiset; yläreuna suora, 

vaakasuora, alareuna kalteva. 

Ab. obsoletaria, Zeit. Ruskeat poikkijuo-

vat hyvin leveät, enemmän tai vähemmän yhtä

jaksoiset, niin että ainoastaan pienempiä täpliä 

keltaisesta ja valkoisesta pohjaväristä on näky

vissä. — Harvinainen päämuodon joukossa. 

Ab. unicoloraria, Staud. Siivet yksivärisen 

tummanruskeat, kirjauksettomat, ripsien vaaleat 

täplät tuskin huomattavia cf- — Harvinaisempi 

edellistä, päämuodon joukossa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 44, kuv. 4) harmaa— 

kellanharmaa—vihertävä tummanruskea; sivu
viiva punertava; kyljillä useampia tai harvempia 
punanruskeita täpliä; huokoset mustakelryksiset; 
elää kanervalla y. m. — K o t e l o ruskea; hyvin 
pitkässä, otamaisessa peräkärjessä 2 toisiansa vas
taan käyrää hakasta. 

40. Bupalus, Leach. 

Mäntymittarit. 

1. B. piniarius, L. Mäntymittari. —Taul. 

46, kuv. 8 a cf, 8 b — Siivet alta tiheästi 

ruskeankeltaisella kehnäiset; pitkin keskus

taa tyvestä ulkoreunaan asti melkein puhtaasti 

valkoinen, 1—2 mustan poikkiviirun katkoma 

pituusviiru. — 29—35 mm. — Yleinen; Etelä-

ja Keski-Suomessa, pohjoisin löytöpaikka Ka

jaani (64 °). Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Siivet päältä mustat, keskustassa iso, 

valkoinen, harvoin keltainen (= flavescens, 

White) täplä. Tuntosarvet melkein latvaan asti 

kampahampaiset. Sivulämssät isot, leveät, ylä

reuna suora, alareuna vahvasti kaareva; kärki 

veneen keulan muotoinen. 

$. Siivet multakeltaiset; etusiivillä tavaili-
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sesti pari mustaa poikkiviivaa ja leveälti musta 

kärki, joskus koiraksen näköiset ja silloin kes- j 

kustassaan tummanharmaat multakeltaisen ase

mesta. 
Toukka vihreä, koristettu 5 valkoisella pituus-

viivalla; huokoset ruskeat; elää männyn kaar
nasta. — K o t e l o ruskea, siipitupet vihertäviä; 
peräkärki yksinkertainen, kartiomainen, naskali-
mainen; lepää sammalien alla ja talvehtii. 

41. Diastictis, Hiibn. 

Pajumittarit. 

1. I). artesiaria, Fabr. Kaksijuovainen 

pajumittari. — Taul. 49, kuv. 7. — Siivet 

tuhkaharmaat, hieman sinipunaiselle vivahtavat; 

etusiivissä tumma keskitäplä, kaareva, epäselvä 

sisempi poikkiviiva, suora keskiviiva ja melkein 

suora, sisäpuolelta vaaleareunainen ulompi poikki

viiva; suonet kellertäviä, pohjaväriä vaalempia; 

sarka 3 poikkiviivan sisäpuolella keltainen, sen 

ulkopuolella ruskea ja uloimmassa osassaan 

pohjaväriä; takasiivet yksiväriset, ilman keski

täplää, mutta varustetut epäselvällä, himmeällä, 

vaalealla poikkijuovalla. — 25—30 mm. — 

Harvinainen; tavattu Karjalohjalla, Padasjoella, 

Vesannolla, Mikkelissä, Käkisalmella ja Suosaa-

rella. Lentelee elokuussa. 

cf. Tuntosarvet latvaan asti kampahampai-

set. Sivulämssät kapeat, pienet, tylppäkärkiset, 

Halia-lajien näköiset. 
Toukka (Hfm. E. taul. 44, kuv. 8) kiiltävän 

sinivihreä; selkäviiva hieno, valkoinen; sivuviiva 
kellanvalkoinen; käsnät hyvin pieniä, mustia, va
rustettuja lyhyel lä , mustalla harjaksella; huoko
set tummanvihreät; elää pajuilla. — K o t e l o tum
manruskea, nivelvaot vaaleat; lyhyessä, kartio
maisessa peräkärjessä 2 hakasta. — Munat tal
vehtivat. 

Phasiane petraria, Hiibn. (taul. 49, kuv. 

10) menee Ruotsissa Vestmanlandiin asti, mutta 

ei tavattu meillä. 

42. Perconia, Hiibn. 
(Aspilates, Tr.) 

Kehnämittarit. 

1. P. strigillaria, Hiibn. Valkeanharmaa 

kehnämittari. — (Hfm. Sch. taul. 65, kuv. 8.). 

— Siivet päältä ja alta valkoiset, yltyleensä 

kellanharmaa-kehnäiset; etusiivillä 4 suoraa, 

melkein tasaista, vinosti kulkevaa, kellanhar-

maata poikkiviivaa, joista 2 ulointa päättyy etu

reunaan aivan lähelle siipikärkeä; takasiivillä 3 

samallaista poikkiviiva; ruskeahkoissa ripsissä 

epäselviä, tummia täpliä. — 30—35 mm. — 

Harvinainen; alueen eteläisissä osissa. Lentelee 

heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet latvaan asti kampahampai-

set. Sivulämssät keskikokoiset, jokseenkin suip-

pokärkiset; yläreuna suora, alareuna kaareva. 
Toukka (Hfm. E. taul. 44, kuv. 16) harmaa; 

selkäviiva vaikeahko, mustareunainen; nivelten 2 
3 molemmin puolin 2 valkoista pistettä; selkä
käsnät mustia, nivelissä 9—11 hieman ylöspäisiä; 
elää kanervalla y. m. ; talvehtii. — K o t e l o punan
ruskea. 

43. Scoria, Steph. 

Valko siipimittarit. 

1. S. lineata, Scop. (dealbata, L.). Vai-

kosiipimittari. — Taul. 49, kuv. 9. — Siivet 

valkoiset, kirjauksettomat; ripset päältä him

meästi, alta sysimustat. — 33—35 mm. — 

Harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoi

sin löytöpaikka Kajaani (64 °). Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät keskikokoiset, tasasoukat, 

suorareunaiset ja vinokärkiset. 
Toukka (Hfm. K. taul. 44, kuv. 13) kellan-

harmaa—hopeanharmaa; selkäviiva ruskea, kussa
kin nivelessä laajentunut; selkäkäsnät mustia; 
sivuviiva vaikeahko, h immeä; huokosviiva hieno, 
keltainen; huokoset ruskeat, kellanvalkeakehyk-
siset; elää kaikellaisilla matalammilla kasveilla, 
kuten Origamiin, Hypericum ja Lamium. — K o 
telo ruskeankeltainen, päässä 2 huippua; lepää 
kellertävässä silkkikopassa. 

II. Heimo Phytometridfe. 

Tänne kuuluvilla perhosilla ei suoni 8 takasiivissä eroa ennenkuin lähellä keski

saran suuta sen etureunasta ja on melkein aina pitkän matkaa ykteenkasvanut etumaisen 
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keskisuonen kanssa. *) Suoni 5 takasiivissä on aina selvä ja yhtä vahva kuin muutkin 

suonet. Se lähtee j o k o lähempää suonta 4 tai lähempää suon. 6, ja edellisessä tapauk

sessa on keskitäplä suon. 5 sisäpuolella ja selvästi erillään siitä (vert. kuv. 27). — Tou

kat ovat tavallisesti lieriömäisiä, kyhmyt tömiä ja haarakkeettomia. 

A. Pää, himlirihmat, rinta, kaulus ja siipikannet karvaisia. Etusiipien värttinäsarka jakautumaton. 

a. Huulirihmat pitkät, nokkamaisesti ulospistävät. Silmät pienet, ei leveämmät otsan neljännestä. 

Re ide t siirrottovasti karvaiset. Multakeltaisissa takasiivissä mustahko sisäreuna . 2. Lythria. 

8. Huulirihmat lyhyet , tuskin ulottuvat otsaa ulommalle. Silmät keskikokoiset, otsan puoliskon le

vyiset . Reide t ainoastaan myötäkarvaiset. Takasiivet yksivärisen tummanharmaat 8. Psychophora. 

B. Huulirihmat ja pää ainoastaan myötäsuomuiset tai pei tetyt lyhyillä, kankeilla karvoilla. 

a. Eturaajojen sääri lyhempi puolta reittä ja paljon lyhempi ensimmäistä jalkaniveltä, sen kärjessä 

tavallisesti 1—2 okaa. Keskisaran molemmat poikkisuonet takasiivissä suorat tai melkein suorat, 

muodostavat keskenään suoran viivan ja samanpituiset, jo ten suoni 5 lähtee suonien 4 ja 6 keski

väliltä. Koiraksen tuntosarvet hieman turvonneet, lyhyt- ja hienoripsiset. 

* Siivet yksiväriset, mustat 3. Odezia. 

** Etusiivet kirjavat, takasiivet yksiväriset, tavallisesti tuntuvasti vaaleammat etusiipiä. 4. Anaitis. 

8. Eturaajojen sääri puol ta reittä pitempi, ei tai tuskin lyhempi ensimmäistä jalkaniveltä, oaton. 

* Takasiipien keskisarka pitkäveinen, ulottuu tuntuvasti pi temmälle siiven keskustaa, niitten suoni 

5 lähtee paljon lähempää suonta 4 kuin 6, ja keskisaran poikkisuoni on samallainen kuin kuva 

27 a. Siivet ohutsuomuiset, puolittain läpinäkyväiset. Huulirihmat lyhyet ja pienet, ei ylhäältä 

näkyvät. Imutorvi aivan surkastunut tai hyvin lyhyt . Naaraksilla lyhye t siipityngät. 

1. Etusiipien värttinäsarka kaksinkertainen; niitten poikkisuoni tuntuvasti mutkainen ja lähettää 

suonen 5 keskikohdaltaan. Takasiipien sarka 3 koko pituudeltaan kaksi kertaa niin leveä kuin 

sarka 4. Takasäärissä ainoastaan 1 pari lyhyi tä ja heikkoja kannuksia 6. Malacodea. 

2. Etusiipien värttinäsarka yksinkertainen, jakautumaton; niitten poikkisuoni kaksimutkainen ja 

lähettää suonen 5 paljon lähempää suonta 4 kuin 6. Takasäärissä 2 paria kohtalaisen pitkiä kan

nuksia 7. Cheimatobia. 

** Takasiipien keskisarka j o k o ei ensinkään tai ainoastaan hieman ti lkopuolelle siiven keskustaa. 

Kummallakin sukupuolella täysin kehi t tyneet siivet. 

1. Siivet ilman poikkiviivoja 2. Baptria. 

2. Siivet enemmmän tai vähemmän kirjavat ja koristetut useammalla tai harvemmalla selvällä 

poikkiviivalla. 

f Etusiipien ulkoreuna ehyt ja tasaisesti kaareva, pitkä, pi tempi tai ei ainakaan lyhempi lyhyttä 

takareunaa. Takasiivet niin kapeat, että keskisaran ja takareunan välimatka on tavattoman 

l y h y t ja paljon kapeampi keskisarkaa. — ^ d i a juoksee suoni 2 sisäreunaan, ja sarat 1 a ja lb 

sekä suoni 1 hyv in lyhyet , yhteenpuristuneet siiven tyvessä liuskaksi, joka on ylöskääntynyt . 

9:lta puuttuu suoni 1 a sekä sarat 1 a ja 1 b kokonaan, ja suoni 1 b lähtee aivan läheltä sisä

reunaa ja päät tyy peränurkkaan, jo ta vastoin suoni 2 päät tyy ulkoreunaan . 5. Lobophora. 

ff Etusiipien ulkoreuna melkein aina lyhempi kuin takareuna. Takasiivet tavallista rakennetta 

ja useimmiten varustetut 2 selkäsuonella; keskisaran ja takareunan välinen matka sentähden 

ei tai tuskin kapeampi keskisarkaa. — Koiraksen takasiivissä ei koskaan tyviliuskaa. 

a'. Takasiivet etusiipiin verraten tavallista pituutta ja kokoa, s. t. s. noin 3 / 4 etusiipien ko'osta. 

b ' . Etusiipien keskijuova leveä, kokonaan yksivärisen valkoinen, ilman kirjauksia. Takasiivet 

tyvestä keskustan ulkopuolel le puhtaan valkoiset, niitten suoni 5 lähtee poikkisuonen kes

kustasta (kuv. 27), tämän etupuolisko heikosti taipunut, takapuolisko suora 9. Mesoleuca. 

b" . Etusiipien keskijuova ei koskaan yksivärisen valkoinen, 

c'. Takasiipien suoni 5 lähtee tuntuvasti lähempää keskisaran taka- kuin sen etunurkkaa, ja 

poikkisuonen etupuolisko (suonien 5 ja 6 välillä) taipunut ja paljon pitempi suoraa takapuo-

liskoa; keskitäplä on etupuoliskon mutkassa ja siten selvästi erillään suonesta 5 (katso 

kuv. 27 a). 

d'. Otsa kyhmymäisest i y löspäinen; päälaki vahvasti kupera; keskiselkä korkealle ylöspis-

tävä, eteenpäin hieman syrjiltään litistynyt ja siten eteenpäin niin ulkoneva, että kaulus 

sivulta katsoen on melkein pystysuorasti ylöspistävä 10. Pelurga. 

d". Otsa heikosti kupera tai melkein litteä, harvoin alaspäin ulospistävä; keskiselkä kuten 

mittareilla yleensä heikosti kalteva eikä ylöspistävä. 

*) Suoni 8 on vapaa ainoastaan Odezia atratalla, (tavallisesti) sekä Lobophora carpinatan ja sexali-

satan koiraksilla. 
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e'. Etusiipien ulkoreuna enemmän tai vähemmän aaltoinen; takasiipien selvästi aaltoinen 

tai hampainen. 

f. Takasiipien sisäreunassa on (/:11a siiven alapuolella suonella 1 b tiheä karvatupsu. 

Koiraksen sivulämssät sulkeutuneet kaivomaisen, rakkomaisen säkin sisään, joka sitä

paitsi sisältää tiheästi sulloutuneita, hiusmaista suomuja *) 12. Emosmia. 

1 " . Koiraksen takasiivissä e i tuollaista karvatupsua; sivulämssät vapaat, e i sulkeutuneet 

minkäänlaiseen säkkiin, 

g'. Huulirihmat keskikokoiset. Päälaki ei kapeampi keskikokoisia silmiä. Koiraksen 

sivulämssät tavallista pituutta, 

h'. Takasiipien ulkoi*euna syväpykeinen, hampainen. Etusiipien suoni 6 lähtee keski-

sarasta 11. Triphosa. 

h". Takasiipien ulkoreuna aaltoinen. Etusiipien suoni 6 lähtee värttinäsarasta, niitten 

kärjessä tavallisesti musta vinoviiru. 

i'. Takasiivet melkein samaa väriä kuin etusiivet ja samallaisesti kirjatut; etusiivillä 

hyvin rajoittuneita, tasaisia, ei hampaisia, mutta enemmän tai vähemmän taipu

neita poikkiviivoja. Kumpikin siipipari ilman keskitäplää . . . . 15. Coenoealpe. 

i". Takasiivet tuntuvasti vaaleammat ja aivan toista väriä kuin etusiivet; ainakin joku 

niitten poikkiviivoista selvästi hampainen 16. Earophila. 

g". Huulirihmat pitkät, nokkamaisesti ulospistävät, hieman riippuvat. Päälaki tuntu

vasti kapeampi isoja silmiä. Etusiipien suoni 6 lähtee keskisaran etunurkasta. Taka

siipien pohjaväiä sama kuin etusiipien, niitten ulkoreunassa on suonien 4 ja 6 koh

dalla pitempiä hampaita. Koiraksen sivulämssät hyvin isot ja pitkät, vähintäin *j3 

muusta takaruumiista 13. Scotosia. 

e". Siipien ulkoreuna ehyt ja tasainen. 

1 " . Etusiipien kärki suippo j a sen takana ulkoreuna suora tai hieman k o v e r o ; aaltoviiva 

päät tyy siipikärkeen. Takaruumis hento ja pitkä, ulottuu ainakin (/:11a tuntuvasti 

pitemmälle takasiipien ohi 18. Lygris. 

f". Etusiipien kärki tylppä, enemmän tai vähemmän pyöristet ty ja ulkoreuna pitkin mat

kaa tasaisesti kaareva tai melkein suora; aaltoviiva päät tyy etureunaan (ainoastaan 

C. suffumatallsL siipikärkeen). Takaruumis ei tai tuskin ulot tuva takasiipien ohi. 

19. Ciclaria. 

c". Takasiipien suoni 5 lähtee lähempää keskisaran etunurkkaa (harvoin keskikohdalta) ja 

poikkisuonen etupuolisko on suora ja lyhempi takapuoliskoa (katso kuv. 27 c ) . 

d'. Takasiipien pohjaväri ja ainakin takaosan kirjaus yhtä selvä ja samallainen kuin etusiipien 

(pohjaväri ei kuitenkaan koskaan musta ja valkoinen, katso siinä tapauksessa seuraavaa 

d" osastoa). 

e'. Siivillä lukuisia tiheästi asettuneita, v i n o j a , tavallisesti melkein suovia poikkiviivoja. 

Etusiipien kärki suippo, tumman viivan kahtiajakama 21. Horisme, 

e". Siipien poikkiviivat kulkevat suoraan siiven poikki. Etusiipien kärki pyöristetty, il

man tummaa vinoviirua. 

1 " . Takasiipien ulkoreuna muodostaa suonen 4 kohdalla pienen kulman tai mutkan. Pie

niä muotoja, jo tka muistuttavat Acidalia-sxxvun lajeja 20. HydreMa. 

f". Takasiipien ulkoreuna tasaisesti kaareva. Kaikki siivet reunoiltaan aaltoiset, niitten 

pohjaväri helakankeltainen ja lukuiset poikkiviivat hampaisia . . 14. Camptogramma. 

d". Takasiipien pohjaväri toinen kuin etusiipien, niitten kirjaukset j o k o puuttuvat tai ovat 

himmeämmät ja toisellaiset kuin etusiipien; harvoin samallaiset, mutta silloin mustan tai 

mustanruskean ja valkoisen kirjavat. 

e'. Etusiivet leveät, niitten kärki suippo, vinoviirun jakama, etureuna suora ja ulkoreuna 

kaareva; takasiivet päältä melkein kirjauksettomat, niitten etureuna tuntuvasti pitempi 

. takareunaa. Isoja lajeja, ei alle 27 mm. . , 17. Ortholitha. 

e". Etusiipien kärki tylppä. Takasiipien etureuna tuskin takareunaa pitempi. 

19. Cidaria. 

a". Takasiivet etusiipiin verraten pienet ja lyhyet , noin % etusiivistä; niitten suoni 5 lähtee 

jokseenkin melkein suoran, tuskin vinosti kulkevan poikkiviivan keskikohdalta; suonet 6 ja 

7 varustetut lyhyellä, yhteisellä varrella. Pieniä muotoja, ei y l i 25 mm. 

b' . Takasiipien ulkoreuna hampainen 22. Collix. 

b". Takasiipien ulkoreuna ehyt ja tasaisesti pyöristet ty 23. Eupithccia. 

*) Tämä säkki rikkoutuu nähtävästi jollakin tavoin parittelussa. 
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1. Lythria, Hiibn. 

Punamittarit. 

Huulirihmat pitkät, päätä pitemmät, 
pitkäkarvaiset. 

1. L. purpuraria, L. Tavallinen punamit-

tari.—Taul. 43, kuv. 15. — Etusiivet päämuo

dolla multakeltaiset, vihertävään vivahtavat, ko

ristetut leveällä, lyhennetyllä poikkinauhalla 

etureunassa keskustan sisäpuolella ja leveällä, 

usein etureunassa halaistulla, vinolla poikki-

juovalla keskustan ulkopuolella sekä punaisilla 

ripsillä; takasiivet orankikeltaiset, vihertäva-

tyviset. — 21—23 mm. — Jokseenkin yleinen 

yli koko alueen 65 0 asti, tavattu myös Kuu

samossa. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Tuntosarvissa pitkät, hienoripsiset, tasa

paksut kampahampaat. Sivulämssät pienet, hy

vin kapeat, tasasoukat, niitten kärki tylppä, 

kaarevasti ylöspäinen. 

Var. rotaria, Fabr. Etusiivet harmaanvih

reät; poikkiviivat epäselvät. — Harvinaisena 

päämuodon joukossa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 44, kuv. 18) pitkä
veteinen; pää vihreä, pyöristet ty, hieman litteä; 
nivelvaot selviä; väriltään punanruskea; sivu
selkäviivat ruskeita, sivuviiva vaikeahko; elää 
Polygoniini-, Oxalis- ja i2tMMea>lajeilla. 

2. Baptria, Hiibn. 

Konnanmarj a-mittarit. 

Pi tempien sääriensä, lyhempien huuli-
rihmojensa ja aivan erilaisen keskisaran 
kautta takasiivissä eroaa tämä suku hyvin 
seuraavista. 

1. B. Eversmaimaria, Herr. Schäff. 

Valkonauhainen konnanmarja-mittari. — Siivet 

mustat; etumaisissa leveämpi, etureunan kes

keltä takanurkkaa» kulkeva, valkoinen poikki

juova, takimaisissa kapeampi samallainen, joka 

kulkee yhdensuuntaisesti ulkoreunan kanssa; 

etusiipien ripset siipikärjessä ja takanurkassa, 

takasiipien kokonaan valkoiset. — 25—26 mm. 

— Hyvin harvinainen; tavattu ainoastaan Ven. 

Karjalassa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf- Tuntosarvet hienosti ripsiset. 

Toukka on Lajissa B. tibialis, Esp., j o h o n 
Eversmannaria mahdollisesti kuuluu muunnok
sena, vihreä; sivuviiva katkonainen, kunkin nive
len keskikohdalla laajentunut; elää konnanmar-
jalla (Actcea spicata). 

Minua marmata, Scop. (taul. 43, kuv. 14) 

on yleinen Keski-Euroopassa, mutta ci tavattu 

meillä. 

3. Odezia, Boisd. 

Nokimittarit. 

1. 0. atrata, L. {chaerophyllata, L.). 

Yleinen nokimittari. — Taul. 50, kuv. 10. — 

Siivet yksiväriset, mustat; etusiipien kärjessä 

valkoiset ripset. — 24—28 mm. — Yleinen 

niityillä Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisin 

löytöpaikka Kuopio (63 °). Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hieman turvonneet, hienosti 

ripsiset. Sivulämssät leveät, niitten kärki poikki

päinen, hieman kovero, joten alanurkka on ulos-

venynyt ja ylänurkka muodostaa turvonneen, 

tylpän haarakkeen. 

Toukka tasasoukka, yksivärisen vihreä; elää 
koiranputkella (Anthrisms silvestris). — K o t e l o 
lepää harvassa kotelokopassa. — Munat talveh
tivat. 

Lithostege farinata, Hufn. (taul. 50, kuv. 

13), jonka pohjoisin löytöpaikka on Skäne, ei 

tavattu meillä. 

4. Anaitis, Dup'. 

(Carsia, Hiibn.) 

Otamittarit. 

Etusiivillä on molemmin puolin keski-
juovaa 2—3 selvää poikkivi ivaa ja sitäpaitsi 
useita epäselviä poikkivi ivoja ; siipikärki 
tumman viirun kahtiajakama. Siipiripset 
suonien välissä valkotäpläiset. — Toukat 
talvehtivat. — Koteloissa ulospistävä kieli
tuppi. 

A. Etusäärien kärjessä pitkä ja terävä ota. Otsa 

vahvasti ulospistävä. Isompia muotoja, 34— 

40 mm. 

a. Etusiipien tyvipoikkiviiva keskisarassa terä-

väkrdmaisesti mutkalla; poikkiviivat etureu

naan päin täyt tyneet mustanruskealla; sisem

män poikkiviivan sisäpuolella punanruskea 

varjotäplä 1. A. prceformata. 

6. Etusiipien tyvipoikkivi iva muodostaa keski

sarassa pyöristetyn, ulospäisen mutkan. Poik

kiviivat koko matkan melkein yhtä paksut 

ja selvät; etusiipien sisäpuoliskossa ei pu

nertavaa täplää 2. A. plagiata. 

B. Etusääret odattomat. Otsa kohtalaisen kupera. 

Pienempi muoto , ei yl i 27 mm. siipikärkien 

väliä 3. A. paluäata. 

1. A. praeformata, Hiibn. Iso otamit-

tari. — (Hfm. Sch. taul. 66, kuv. 7.). — 

Hyvin seuraavan lajin näköinen, mutta hieman 

isompi ja etusiivillä helakampi, kirjavampi ja 

punaisella sekoittunut kirjaus; varmimmin tun

nettu teräväkulmaisesti taipuneen tyvipoikki-
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viivansa kautta. — 38—42 mm. — Jokseen

kin harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, poh

joisin löytöpaikka Kuopio (63 °) . Lentelee kesä 

— heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät tasasoukat, melkein suora-

reunaiset; kärki leveä, jyrkästi pyöristetty; ala

reunan sisäosasta lähtee pitkä, vahva ota, joka 

lämssän alanurkan ohi mentyään taipuu kaa

reksi ja ulottuu yhtä korkealle kuin lämssäkin. 

Toukka (Hfm. B. taul. 44, kuv. 23) kellan-
harmaa; selkäviiva tumma; sivuviiva valkoinen; 
elää kuismalla (Hypericum). — K o t e l o ruskea. 

2. A. plagiata, L. Kuisma-otamittari. — 

Taul. 50, kuv. 11. — Etusiivet tuhkaharmaat, 

tyvipoikkiviiva selvä; sisempi ja ulompi poikki

viiva selvät ja täydelliset, kumpikin muodostu

neet 3 hienosta viivasta, jotka ainoastaan itse 

etureunassa ovat paksuja ja yhtyneitä; siipi

kärjessä punanruskea vinoviiru, joka sisäänpäin 

on paksumpi ja siinä koskettaa 3 ruskeahkoa, 

epäselvää poikkiviivaa, jotka sisäpuolelta rajoit

tavat aaltoviivaa; keskitäplä pieni, viirumainen. 

— 35 — 37 mm. — Harvinainen; tavattu var

muudella ainoastaan Föglössä Ahvenanmaalla 

(H. Fede r l ey ) . Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät pitkäveteiset, ulospäin vä

hitellen kapeammat, kärjessä haarukkamaisesti 

kaksihalkoiset ja siten aivan erilaiset kuin edel

lisen lajin. 

Toukka (Hfm. R. taul. 44, kuv. 24) kupari-
ruskea; selkäviiva tumma; sivuviiva hieno, vaa
leankeltainen; huokoset valkoiset, keltakehyksi-
set; elää kuismalla (Hypericum). — K o t e l o har
maanruskea. 

3. A. paludata, Thunb. Suo-otamittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 66, kuv. 10.). — Etusiivet 

sinertävän vaaleanharmaat, sisempi ja ulompi 

poikkiviiva muodostuneet 2:sta kaukana toisis

taan olevasta ja ruskeahkolla täyttyneestä vii

vasta; siiven keskusta keskisaran ulkopuolella 

heikommin tai vahvemmin peittynyt ruostepu-

naisella; takasiivet tummanharmaat. — 23 — 26 

mm. — Jokseenkin yleinen soilla yli koko 

alueemme. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät lyhyet ja leveät, leveässä 

kärjessä matalasti kovertuneet, joten kummassa

kin nurkassa on lyhyt, tylppä liuska. 

Var. sororiata, Tr. Etusiivet tummemman 

harmaat; poikkiviivat epäselvät; ruostepunainen 

vivahdus keskisaran ulkopuolella puuttuu tai on 

epäselvä. — Päämuotoa harvinaisempi, pohjoi

nen muoto. 

Toukka vaaleankeltainen—punankeltainen, 
varustettu lukuisilla sinipunaisilla tai punaisilla, 
usein yhdistyneil lä selkäviivoilla ja kellanvalkoi-
sella sivuviivalla; elää karpalolla (Vaccinium oxy-
coccus). — K o t e l o ruskeankeltainen. 

Chesias spartiata, Fuessly (taul. 50, kuv. 

12) yleinen Keski-Euroopassa, tavattu myös 

Etelä-Ruotsissa, vaan ei meillä. 

5. Looophora, Curt. 

Liuskamittarit. 

Keskikokois ia mittareita, jo tka eroavat 
kaikista meikäläisistä perhossuvuista siinä, 
että koirasten takasiipien tyvessä on pieni 
liuskamainen lisäke, j oka nähtävästi on 
muodostunut hyv in lyhentyneistä saroista 
l a j a l b , sillä usein löytää siinä molem
mat selkäsuonet. Takasiipien suonet 6 ja 
7 lähtevät naaraksilla yhteisellä varrella, 
koiraksilla taas selvästi erillään toisistaan. 
Naarakset näyttävät hyv in paljon muuta
milta seuraavien sukujen lajeilta, mutta 
eroitetaan helposti niistä tavattoman ka
pean saran 1 c kautta takasiivissä, samalla 
kun sarka 1 a puuttuu ja sarka 1 b mel
kein puuttuu tai on hyv in kapea, jota
vastoin suoni 1 b päättyy melkein sisä
reunaan. Etusiiipien ulkoreunassa hieno, 
mustahko, tavallisesti parittaisista pisteistä 
muodostunut reunaviiva. — Koiraksen tun
tosarvet yksinkertaiset, hienosti ripsiset. 
— Toukat lieriömäisiä, varustettuja 2 vaa-
kasuorasti ulkonevalla perähuipulla. 

A. Suoni 5 takasiivissä lähtee lähempää suonta 

4 kuin 6, ja keskisaran poikkisuoni on muo

dostunut kuten kuv. 27 a. 

a. Takasäärissä ainoastaan 1 pari kannuksia. 

* Huulirihmat päätä lyhemmät, niitten päätö

nivel epäselvä. Harmaanruskeilla etusiivillä 

ei keskitäplää 1. L. polycommata. 

** Huulirihmat pitkät, ulospistävät, päätä pi

temmät, niitten päätönivel selvä. 

| P ienempi ; etusiipien pohjaväri vihreä. 

2. L. viretata. 

| | I sompi ; etusiipien pohjaväri tumman tuh-

kaharmaa 3. L. appensata. 

/?. Takasäärissä 2 paria kannuksia, Huulirihmat 

jokseenkin pään pituiset 4. L. sexalisata. 

B. Suoni 5 takasiivissä lähtee poikkiviivan kes

keltä tai lähempää suonta 6; poikkisuoni aivan 

suora tai melkein suora. Huulirihmat lyhyet , 

ei tai tuskin otsaa pitemmät. 

a. Takasäärissä 2 paria kannuksia. Takasiipien 

suoni 5 lähtee keskeltä poikkisuonta; niitten 

suoni 8, kuten tavallista Phytometrideissä 

pitkän matkaa yhteenkasvanut etumaiseen 

keskisuoneen 5. L. halterata. j 

/?. Takasäärissä ainoastaan 1 pari hyvin lyhyitä 

kannuksia. Takasiipien suoni 5 lähtee lähem 
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pää suonta 6 ja poikkisuoni on hyvin vinosti 

kulkeva; niitten suoni 8 on :11a vapaa etu 

maisesta keskisuonesta, mutta kulkee aivan 

lähellä sitä keskisaran suuhun asti. 

6. L. carpinata. 

1. L. polycommata, Hiibn. Kuusamo-

liuskamittari. — (Hfm. Sch. taul. 66, kuv. 14). 

— Etusiivet vaaleanruskeat—ruskeanharmaat, 

harvoin valkoiset ( = ab. albinea, Lampa) ; 

keskijuova leveitten, tummanruskeitten poikki-

juovien rajoittama; aaltoviiva vaalea, melkein 

tasainen; suonet osittain mustanruskeat; taka

siivet vaalean kellanharmaat. — 24—30 mm. 

— Hyvin harvinainen, vaalea muoto tästä lajista 

tavattu kerran Petroskoissa (G ti n the r). Len

telee huhtikuussa. 

cf. Sivulämssät kärjeltään halkoiset, ylä-

liuska kapea, alaliuska leveämpi, suikea. Selkä

ota hiushieno. Takasiipien tyviliuska ei enem

pää kuin — l / s sisäsivun pituudesta. 

Toukka (Hfm. R. taul. 44, kuv. 26) vaalean
vihreä; selkäviiva tummempi; sivuviiva vaalean
keltainen; perähuiput keltaiset; huokoset hyvin 
pienet, vaaleanruskeat; elää Kuusamalla (Loni-
cerä). — Kote lo vihreä; takaruumis ruskeahko; 
talvehtii. 

2. L. viretata, Hubn. Sammalvihreä lius-

kamittari. — (Hfm. Sch. taul. 66, kuv. 21 . ) .— 

Etusiivet vihreät, pitkin ulkoreunaa harmaat, 

molemmin puolin keskijuovaa enemmän tai vä

hemmän mustanharmaat, mustasuoniset; ulom

man keskisarekkeen suonilla mustia pisteitä, 

jotka muodostavat poikkirivin; takasiivet rus

keahkon harmaat, silkkikiiltoiset. — 22—28 

mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Uudella

maalla, Hämeessä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja 

Ven. Karjalassa. Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssien latvassa kapea lovi, joka 

jakaa ne pieneksi, kapeaksi ylä- ja hyvin isoksi 

ja leveäksi, poikkipäiseksi alaliuskaksi. Selkäota 

lyhyt ja hyvin hieno. Takasäärissä ohut karva

tupsu. Takasiipien tyviliuska on noin l / 4 sisä

reunan pituudesta. 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 1) paksu, 

vihreä; selkäviiva ruusunpunainen, nivelissä 4—9 
täpläisesti laajentunut; sivuviiva epäselvä, pu
nertava ; elää paatsamolla y. m., syöden varsinkin 
kukkia. — Kote lo tumman vihreänruskea; perä
kärjessä useita hakaharjaksia.. 

3. L. appensata, Ev. Harmaa liuska-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 66, kuv. 20.). — 

Hyvin harvinainen; tavattu Maarianhaminassa (A. 

P o p p i u s ) ja Jalgubassa Ven. Karj. (B. P o p -

pius). Lentelee toukokuussa. 

cf. Takasiipien tyviliuska hyvin pieni. 
Toukka (Hfm. B. taul. 44, kuv. 30) vihreä; 

selkäviiva punanruskea; sivuselkäviivat leveät, 
punanruskeat; elää Actcea spicatalla. — Kote lo 
lyhyt, paksu, vaaleanruskea. 

4. L. sexalisata, Hiibn. Pitkäliuskainen 

liuskamittari. — Taul. 50, kuv. 14. — Etu

siivet ruskeanharmaat, keskijuova molemmin 

puolin rajoitettu vaikeahkolla, ruostekeltaisen 

viivan jakamalla poikkijuovalla; keskijuova tum

min etureunassa; aaltoviiva hieno, vaikeahko, 

tasaisesti hampainen; takasiivet harmaat. — 

20—22 mm. — Jokseenkin harvinainen; levin

nyt yli koko alueen 66 0 asti. Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

cf. Jokseenkin pienissä sivulämssissä ulos-

venynyt, suippo kärki. Takasäärien tyvessä 

ohut, mustakarvainen tupsu; niitten sisäkannuk-

set pitkät, enemmän kuin kaksi kertaa pitem

mät ulkokannuksia. Takasiipien tyviliuska ulot

tuu sisäreunan keskustan ohi. 

Toukka (Hfm. E. taul. 44, kuv. 29) vaalean
vihreä; selkä-, sivuselkä- ja sivuviivat valkoisia; 
perähuiput kellanvihreät; elää pajulajeilla. — 
Kote lo vihertävän ruskea; peräkärjessä 2 päätö-
ja 2 sivuharjasta; talvehtii. 

5. L. halterata, Hufn. Ruskeanharmaa 

liuskamittari. — (Hfm. Sch. taul. 66, kuv. 18). 

— Etusiivet ruskeanharmaat—tummanharmaat, 

hienosti mustakehnäiset; kirjaus epäsäännöllinen 

tai hävinnyt; keskijuovan sekä sisä- että ulko

puolella joskus vaalea poikkiviiva; takasiivet 

valkoiset, ulkoreuna kapea, harmaa. — 24—27 

mm. — Harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa 

pohjoisin löytöpaikka Kajaani (64 °). Lentelee 

touko—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät leveät, jyrkästi kapenevat 

lyhyeksi, mutta teräväksi, hieman alastaipuneeksi 

kärjeksi. Takasääret kuten edellisellä lajilla, 

mutta niitten sisäkannukset, varsinkin yläparissa, 

vielä pitemmät, enemmän kuin 3 kertaa pitem

mät ulkokannuksia. Takasiipien tyviliuska iso 

ja leveä, ulottuu siiven keskustaan. 

Var. zonata, Thunb. Etusiipien keskusta 

tuntuvasti vaaleampi muuta siipeä, kellanval

koinen. 
Toukka vihreä; sivuviiva keltainen; perähui

put keltaiset; elää koivulla, haavalla y. m. lehti
puilla. — Kote lo punanruskea, peräkärki kaksi
halkoinen ; talvehtii. 

6. L. carpinata, Borkh. Haapa-liuskamit-

tari. — (Hfm. Sch. taul. 66, kuv. 17). — 

Etusiivet melkein valkoiset, ruskeakehnäiset, 
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koristetut kaksinkertaisilla, aaltoisilla mustah-

koilla poikkiviivoilla; takasiivet vaikeahkot, 

ulkoreunassa heikosti tummakehnäiset. — 28 — 

31 mm. — Jokseenkin yleinen; levinnyt yli 

koko alueemme Kuusamoon asti. Lentelee huhti 

— kesäkuussa. 

cf. Sivulämssien latvassa leveä ja syvä lovi, 

liuskat kapeat ja sisään taipuneet. Takasiipien 

tyviliuska tuskin l / 3 sisäreunan pituudesta. 
Toukka (Hfm. R. taul. 44, kuv. 28) tumman

vihreä; sivuviiva leveä, keltainen, päättyy kel
taisiin perähuippuihin; elää haavalla. — Kote lo 
vihertävän ruskea; talvehtii. 

6. Malacodea, Tengstr. 

Okutsiipimittarit. 

1. M. regelaria, Tengstr. Pohjoinen ohut-

siipimittari. — Siivet, varsinkin takasiivet mel

kein läpinäkyväiset, harmaanruskeavarjoiset, 

tummasuoniset; etumaiset varustetut tummilla, 

aaltoisilla poikkiviivoilla, joista 2, jotka kulke

vat suoraan yli keskustan, ovat muita tummem

mat ja hyvin lähekkäiset, joten niitten välinen 

juova (keskijuova) on hyvin kapea, vieläpä kes

kustan takana suonien kohdalla enemmän tai 

vähemmän katkottu; ripsissä on suonien päissä 

mustia varjotäpliä; takasiivet valkeanharmaat, 

keskustan ulkopuolella 2 sangen selvää, tum

maa poikkiviivaa. — 31—36 mm. — Hyvin 

harvinainen; tavattu ainoastaan Kittilän Lapissa 
1 6 ~ - 1856 (Edv. Ny lande r ja Gadd) sekä Ke

missä (Ehnberg) . 

cf. Tuntosarvien alareunassa sangen pitkiä, 

mutta hyvin hienoja karvoja. Keskikokoisissa 

sivulämssissä suora ylä- ja kaareva alareuna, 

veneen keulan muotoinen kärki ja alareunassa 

keskustan sisäpuolella vahva, sisäänpäin taipu

nut hammas tai liuska. Selkäota vahva ja pitkä, 

hieman litteä. 

$ ei tunneta; siltä puuttuu luultavasti siivet. 
Kehitysasteet tuntemattomat. 

7. Cheimatobia, Steph. 

Lumimittarit. 

Etusiivet cf dia ohuet, kellertävän vaa
leanharmaat, varustetut leveästi j^yöristo-
tyllä kärjellä ja tasaisesti kaarevalla ulko
reunalla sekä usealla hienolla, aaltoisella, 
tuskin selvällä, tummalla poikkivi ival la; 
vaaleammissa takasiivissä tavallisesti yksi 
ainoa, usein epäselvä poikki juova keskus
tan ulkopuolella. Koiraksen tuntosarvissa 
pitkät, hienot ripset. — Toukat ovat hie

man litteät, pyöreähköpäiset ; elävät alku
kesällä yhteenkudottujen lehtien välissä. 
— Kote lo t lepäävät maassa. — Munat tal
vehtivat. — Koirakset lentelevät loka— 
marraskuussa. 

1. Ch. bruiriata, L. Hedelmäpuu-lumi-

mittari. — Taul. 48, kuv. 14 a, b, cf, Q- — 

cf. Etusiivet tummasti kellanharmaat; taka

siipien sarka 3 ainakin sisäosassaan selvästi 

kapeampi sarkaa 4. Sivulämssissä suora ylä-

ja hiukan kaareva alareuna sekä vinosti pyöris

tetty kärki. — 25—31 mm. — Jokseenkin 

harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa Etelä-

Pohjanmaalle asti. 

9 (Kuv. 14 b). Ruskeanharmaa; siivet ulot

tuvat noin takaruumiin puolivälille. 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 2) vihreä; 

pää vihreä; sivuilla 3 valkoista pituusviivaa; selkä
viiva tummempi ; elää kaikellaisilla hedelmäpuilla 
saaden toisinaan aikaan suurtakin vahinkoa leh
dille ja kukille; puita voi kuitenkin täysin var
masti suojella tätä vahinko-eläintä vastaan sito
malla tervaisia olkia t. m. s. puun tyven ympäri, 
sillä näitten yl i ei naaras pääse kiipeämään puu
hun. — K o t e l o vaaleanruskea, peräkärjessä 2 ly
hyttä hakasta. 

2. Ch. boreata, Hiibn. Koivu-lumimittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 66, kuv. 24). — cf- Etu

siivet kellertävän valkeanharmaat; takasiipien 

sarka 3 leveämpi sarkaa 4. Sivulämssät soi

keita, niitten alareuna vahvasti kaareva ja hie

man kapeneva pyöristettyyn kärkeen päin. — 

27—31 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu 

Helsingissä 1 koiras (Palmen) ja 1 naaras 

(Mäki in) . 

Kellanharmaa; siivet eivät ulotu taka

ruumiin puoliväliin. 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 3) edelli

sen lajin näköinen, mutta läpikuultavampi ja pää 
tumma, mustanruskea; huokoset pyöreät , pienet, 
sysimustat; elää koivulla. — K o t e l o vihertävän-
ruskea. 

8. Psychophora, Kirby. 

Napamittarit. 

Karvaisen päänsä ja karvaisen keski-
ruumiinsa sekä yksinkertaisen, jakamatto
man värttinäsarkansa kautta eroaa suku 
selvästi Cidariasta,, j o h o n se on tähän asti 
tavallisesti yhdistetty. Suoni 5 lähtee etu
siivissä jokseenkin poikkisuonen puolivä
liltä, poikkisuonen etupuolisko on ulospäin 
kupera, sen takapuolisko ulospäin k o v e r o ; 
suonet 6 ja 10 lähtevät läheltä värttinäsaran 
kärkeä molemmin puolin suonien 7 4- (8 + 9) 
yhteistä vartta. Takasiipien keskisarka on 
vinosti suljettu melkein aivan suoralla 
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poikkisuonella ja suoni 5 lähtee hieman 
poikkisuonen keskustan etupuolelta; suo
nilla 6 ja 7 on pitkä, yhteinen varsi, ja 
suoni 8 lähtee kappaleen matkaa keski
saran etunurkan sisäpuolelta; sarat 1 a ja 
1 b yhteensä aivan kapeat ja suoni 1 a 
epäselvä, sarka 1 c sitävastoin iso ja leveä. 
Takasäärissä 2 paria kannuksia; etusää
ret kärjeltään oattomat, hieman pitemmät 
puolta reittä ja jokseenkin yhtäpitkät kuin 
ensimmäinen jalkani vei. Otsa hyv in ku
pera, tuntuvasti leveämpi silmiä. 

1. Ps. frigidaria, Guen (? = Sabini, 

Kirby). Napamittari. — Etusiivet kapeat, niit

ten kärki ulosvenynyt, ulkoreuna melkein suora 

ja keskitäplä pieni, viirumainen; tummanharmaat, 

mustakehnäiset, poikkiviivat epäselviä, vahvasti 

aaltoisia, mustahkoja; keskijuova kapea, tasa-

leveä; takasiivet tummanharmaat, hieman vaa

leammat etusiipiä ja varustetut 2 epäselvällä 

kaariviivalla, siipiripset tummat, suonien päissä 

epäselviä varjotäpliä. — 23—27 mm. — Har

vinainen; tavattu ainoastaan Pohjois-Lapissa. 

Lentelee heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvien kussakin nivelessä pari 

lyhyttä, nuijapäistä kampahammasta ja niitten 

välissä hyvin hienoja sahahampaita. Sivulämssät 

jokseenkin tasasoukat, pyöreähköpäiset, ulko

sivultaan tiheäkarvaiset; niitten sisäsivusta läh

tee pitkä ja hyvin leveä, kalju, kupera, kiiltävä, 

punanruskea liuska, joka on leveämpi ja pi

tempi itse lämssää ja osittain tämän yläpuolella. 

Täten näyttää ikäänkuin kummallakin puolella 

olisi 2 sivulämssää. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

9. Mesoleuca, Hubn. 

Vattumittarit. 

1. M. albicillata, L. Vattumittari. — 

' Taul. 50, kuv. 15, — Siivet valkoiset; etumais

ten mustahkossa tyvessä multaruskeita ja siner

täviä täpliä, pitkin mustanharmaata ulkoreunaa 

valkoinen, vahvasti kaartuneista kaarista muo

dostunut aaltoviiva ja tumman ulkoreunan kanssa 

yhtynyt, mustanruskea täplä etureunan luona; 

tästä täplästä lähtee hieno, usein epäselvä, mus

tanruskea viiva takareunaa kohti; takasiivillä 

mustanharmaa ulkoreuna ja pieni, musta keski

piste. — 26—30 mm. — Jokseenkin yleinen 

Etelä- ja Keski-Suomessa ainakin 63 °. Lente

lee touko—heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet hyvin hienosti ripsiset, Ta-

sasoukissa sivulämssissä suorat reunat ja ylä

nurkassa hampainen kärki. 
Toukka (kuv. 15 a) litteä]lkö, vihreä, nivelten 

4—11 selkäpuolella kolmiomainen, punainen täplä; 
sivuviiva keltainen; perälevy punainen; elää vat-
tupensaalla. — K o t e l o vihreänruskea, takaruumis 
vaaleanruskea; talvehtii. 

10. Pelurga, Hiibn. 

Kyhmymittari t . 

1. P. comitata, L. (Cidaria chenopo-

diata, L.). Kyhmymittari. — (Hfm. Sch. taul. 70, 

kuv. 13). —Multakeltaisissa etusiivissä hyvin kaa

reva, kuperahko ulkoreuna, pieni, musta keski

piste ja hienoja, tummia, tuskin selviä poikki

viivoja, jotka ovat muita selvemmät; aaltoviiva 

epäselvä, siipikärki mustanruskean vinoviirun 

jakama; takasiivet vaalean kellanharmaat, ulos

päin tummemmat; keskiselkä ja takaruumiin 

selkäpuoli enemmän tai vähemmän multakeltai

set, edellisen keskikohdalla tummempi tupsu. — 

27—30 mm. — Sangen yleinen yli koko alueen 

ainakin 6 5 ° asti. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf- Tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti rip

siset. Sivulämssien yläreuna suora, alareuna 

kaareva, kärki tylpästi pyöristetty ja ylänur

kassa pieni ota. 
Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 33) paksu, 

sukkulamainen, vihreä—kellanharmaa; selkäviiva 
vaalea, tummareunainen, siitä lähtee tummia 
vino viiruja sivuille; sivuviiva aaltoinen, keller
tävä; eliiä Chenopodiuinilla. — K o t e l o lyhyt , kiil
tävän kellanruskea; talvehtii. 

11. Triphosa, Steph. 

Kiiltomittarit. 

1. T. dubitata, L. Kiiltomittari. — (Hfm. 

Sch. taul. 66, kuv. 26). — Etusiivet cf.-lla pu

nanruskeat, $ :11a ruskeanharmaat, kiiltävät; 

suonilla tummia ja vaaleita täpliä; tyvipoikki

viiva 3:sta, keskiviiva 2:sta ja ulompi poikki

viiva 3:sta hienosta, punanharmaalla täyttyneestä, 

tummasta viivasta; aaltoviiva vaalea ja muo

dostaa sarassa 1 b pienen, vaikeahkon täplän; 

ulompi keskisareke koristettu epäselvillä vii

voilla; ulkoreunanviiva aaltoinen, sysimusta; 

ruskeanharmailla takasiivillä tuskin selviä, tum

mia poikkijuovia; siipien ulkoreuna syvästi aalto-

hampainen. — 38—40 mm. — Harvinainen; 

eteläisimmässä Suomessa sekä Kemissä. Lente

lee elo — sj^yskuussa sekä talvehdittuaan touko 

—kesäkuussa. 

. cf• Tuntosarvet hienosti ripsiset. Sivuläms-
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sät jokseenkin leveät, niitten latva soikea, pyö

ristetty, yläreunassa lyhyt, sisääntaipunut ota, 

alareunassa suora ota, joka on yhdensuuntainen 

alareunan kanssa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 4) paksu vaa-

leanvihreä; nivelvaot kellertäviä; sivuselkäviivat 
valkeankeltaiset; sivuviiva keltainen; huokoset 
multakeltaiset; käsnäpisteet mustat; elää Primus-, 
Rhamnus- y. m. lajien yhteensidottujen lehtien 
välissä. — K o t e l o punanruskea. 

12. Eucosmia, Steph. 
(Calocalpe, Hiibn.) 

Tupsumittarit. 

Koiraksen takasiipien karvatupsun ja 
omituisen sivulämssäpussin kautta helposti 
eroitettu suku. Koiraksen tuntosarvet 
yksinkertaiset, hienosti ripsiset. — Kotelot 
talvehtivat maassa. 

1. E. undulata, L. Aaltoinen tupsumit-

tari. — Taul. 48, kuv. 4. — Etusiivet val

keanharmaat, ulkoreunassa vaaleanruskeat, va

rustetut lukuisilla, noin 13—14, hienolla, aal

toisella, likekkäisellä, mustahkolla poikkivii

valla; keskijuova tavallisesti hyvin kapea; 

aaltoviiva selvä, vaikeahko, ripset latvapuoles-

saan vaaleatäpläiset; takasiivet sisäosassaan vaa

leanharmaat, keski- ja ulko-osassa 6 tummaa 

poikkiviivaa ja vaaleanruskea ulkoreuna. — 25 

— 31 mm. — Jokseenkin yleinen; alueen etelä-

ja keski-osissa 65 0 asti. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Takasiipien tupsu paksu, mustahko. 

Sivulämssäpussi tuskin talkainen. Soikeissa sivu

lämssissä on alanurkasta lähtevä ota. Selkäota 

hyvin leveä, litteä, leveän pyöreähköpäinen. 

Var. subfasciata, 3. Sahlb. Etusiivillä 

tummempi keskijuova. — Tavattu Raudussa 

(Ehnherg) . 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 6) mustan

harmaa—harmaa, hienokarvainen; selkäviiva kak
sinkertainen, hieno, valkoinen; sivuselkäviivat 
himmeitä; sivuviiva leveä, likaisenvalkoinen; 
elää pajulla yhteenkudottujen lehtien välissä. — 
K o t e l o punanruskea; lepää sammalien välissä. 

E. certata, Hiibn. (taul. 48, kuv. 3) ylei

nen Keski-Euroopassa, tavattu myös Skänessa 

Etelä-Ruotsissa, vaan ei meillä. 

13. Scotosia, Steph. 
(Philerenie, Hiibn.) 

Lämssämittarit. 
Otsan alaosassa ulospäinen, huulirih-

moihin nojaava tupsu. — Koiraksen tunto
sarvet yksinkertaiset, hienosti ripsiset. — 
Talvehtivat luultavasti munina. 

1. S. vetlllata, Hiibn. Harmaa lämssä-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 66, kuv. 30). — 

Siivet yksivärisen, kellertävän harmaat lukui

silla, epäselvillä, aaltoisilla poikkiviivoilla; etu

siivillä pieni, musta keskipiste ja etureunassa 

hieman turvonneita poikkiviivoja. — 25—26 

mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Ahvenan

maalla (E. R e u t e r ja A. Popp ius ) . Lentelee 

kesä — heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät noin 4 mm. pituiset, le

veän suikeat, tyveen päin kapenevat varreksi, 

jonka alareunassa on ota. 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 7) sinertävän 

harmaa; selkäviiva kaksinkertainen, valkoinen; 
sivuviiva leveä, vaaleankeltainen, kussakin nivel-
vaossa mustatäpläinen; elää paatsaman yhteen
sidottujen lehtien välissä. — K o t e l o punanruskea. 

14. Camptogramma, Steph. 

Keltasiipimittarit. 

1. C. bilineata, L. Keltasiipimittari. — 

Taul. 48, kuv. 6. — Siivet vaaleankeltaiset lu

kuisilla, hienoilla, ruskeilla poikkiviivoilla; aalto

viiva hieno, valkoinen, sen sisäreuna enemmän 

tai vähemmän selvästi tummavarjoinen, jatkuu 

takasiiville kuten ulompi valkoinen poikkiviiva-

vakin; takasiivillä on tämän sisäpuolella 3—4 

tummaa poikkiviivaa; ripsien tyvi keltainen, 

niitten valkeassa latvassa tummia täpliä. — 21 

—26 mm. — Yleinen; Etelä- ja Keski-Suo

messa ainakin 63 0 asti. Lentelee kesä—elo

kuussa. 

cf. Tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti rip

siset. Sivulämssät pienet, kapenevat tyveen 

päin, kärki hieman laajentunut, suikea, tylppä. 
Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 24) vihertävä; 

selkäviiva tummanvihreä, vaaleareunainen; sivu
selkäviivat hienot, valkoiset ; sivuviiva leveä, vai
keahko ; elää kaikellaisilla matalammilla kasveilla; 
talvehtii nuorena. — K o t e l o punanruskea. 

15. Coenocalpe, Hiibn. 

Kivimittarit. 

1. C. lapidata, Hiibn. Kivimittari. — 

(Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 14). — Siivet kel

lertävän harmaan valkoiset; etusiivet hiukan tum

memmat takimaisia ja enemmän tai vähemmän, 

varsinkin pitkin reunoja, ruskea—sinertäväkeh-

näisiä, varustetut 7—9 hienolla, ruskealla poikki

viivalla, joista 2 aivan sisäpuolella ja 2 lähinnä 

ulkopuolella melkein tasaleveätä keskijuovaa ovat 

tavallisesti selvimmät; ripset vaaleammat tyvessä 

ja latvassa; takasiipien keskustan ulkopuo-
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lella 1—4 poikkiviivaa. — 24—26 mm. — 

Harvinainen; Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoi

sin löytöpaikka Kajaani (64 °). 

cf- Tuntosarvet yksinkertaiset, hienosti rip

siset. Sivulämssät suikeat, ohuet, vaikeahkot, 

mutta pitkin keskustaansa varustetut korkealla, 

paksulla, kellertävällä harjulla; alareunassa pitkä, 

vahvasti kaartunut ota. 

Toukka liereä, tasapaksu, vaalean valkean-
keltainen; pituusviivat harmahtavia; huokoset 
mustat; elää mataralla (Galium). — K o t e l o pu-
ranruskea. — Munat pitkänpyöreät, hienosti verk-
koharjuiset; talvehtivat. 

16. Earophila, Gumppenb. 

Pihamittarit. 

1. E. badiata, Hubn. Ruskeankeltainen 

pihamittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 1). 

— Etusiivet keskijuovassa ja usein myös keski-

sarekkeita rajoittavissa osissa vaaleanruskean-

keltaiset, tyvessä ja pitkin ulkoreunaa leveästi 

tumman punanruskeat; myös poikkiviivat täyt

tyneet ruskealla; ulommaisen poikkiviivan ulko-

viiva muodostaa saroissa 2 ja 3 isohkon, ulos-

päisen hampaan; aaltoviiva vaikeahko, tasaisesti 

aaltoinen; takasiivet kellertävän harmaat, kes

kustassa 2 hienoa, aaltoista poikkiviivaa, ulko

reunaan päin tuntuvasti tummemmat. — 28—32 

mm. — Hyvin harvinainen; tavattu Petroskoissa 

(Giinther). Lentelee touko— kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät kapenevat kärkeen päin, niit

ten reunat heikosti kaartuneet. 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 9) vihreä — 

kellanvihreä—ruskea, kunkin nivelen ympärillä 
valkoisia pisteitä; pää keltainen; sivuviiva tumma; 
elää ruusulla (Rosa). — K o t e l o punanruskea; pe
räkärjessä 2 harjashakasta; talvehtii. 

2. E. cervinata, Schiff. Punertavanrus-

kea pihamittari. — (Hfm. Sch. taul. 65, kuv. 

24). — Viedään tavallisesti seuraavaan sukuun, 

mutta eroaa sikäläisistä lajeista takasiipien kes

kisaran ja aaltoisen ulkoreunan sekä etusiipien 

tuskin jaetun kärjen kautta. Etusiivet harmah

tavan punanruskeat, vaaleammat sisemmässä 

keskisarekkeessa ja ulomman keskisarekkeen sisä

osassa; keskijuova tuntuvasti tummemman ruskea, 

tuntuvasti leveämpi etureunassa kuin takareu

nassa, molemmin puolin rajoittunut hienolla, vai

keahkolla, hampaattomalla viivalla; aaltoviiva 

vaikeahko, tasaisesti hampainen, päättyy etureu

naan; siipikärki hyvin suippo; ulkoreuna hie

man mutkainen; takasiivet punertavan harmaat, 

vaaleimmat heti keskustan ulkopuolella ja tum

mimmat ulkoreunassa. — 32—38 mm. — Har

vinainen; tavattu Lounais-Suomessa ja Uudella

maalla. Lentelee heinä—syyskuussa. 

cf. Sivulämssät tuskin ulospistävät, suora-

reunaiset; kärki vinosti katkottu, joten hieman 

pyöristetty ylänurkka on enemmän ulospistävä; 

tämän yläpuolella vahva, sisään taipunut ota. 
Toiikka (Hfm. R. taul. 44, kuv. 20) vihreä, 

selkä- ja sivuselkäviivat tummanvihreät; kaikki 
pistekäsnät valkoiset ja varustetut lyhyil lä kar
voilla; huokoset pyöreät, mustat; elää Malva-
lajeilla. — K o t e l o kiiltävän tummanruskea; perä
kärjessä 2 käyrää otaa. — Munat talvehtivat. 

17. Ortholitha, Hubn. 

Mäkimittarit. 

Tämä suku on hyv in läheinen Ciclaria-
suvun jälkimäiselle ryhmälle ja eroaa siitä 
ainoastaan sukukatsahduksessa siv. 209 
annettujen tuntomerkkien avulla. Etusii
villä pieni, musta keskipiste. — Koirasten 
tuntosarvet kampahampaiset. 

1. 0. limitata, Scop. Yleinen mäkimit-

tari. — (Hfm. Sch. taul. 65, kuv. 25) .—Etu

siivet tavallisesti likaisenkeltaiset—ruskeankel

taiset, harvemmin (cf) tummanruskeat; keski

juova sinipunaisenruskea, sen molemmin puolin 

leveä, multaruskea reuna; ulkoreuna-sareke 

enemmän tai vähemmän ruskeahko; siipikärjessä 

tumma, vino varjostus; takasiivet vaalean kellan

harmaat—mustanharmaat, joko ilman tai 2 tum

malla poikkiviivalla. — 30—34 mm. — Ylei

nen yli koko alueen 65 0 asti. Lentelee heinä 

—elokuussa. 

cf. Sivulämssät jokseenkin lyhyet, vinokär-

kiset niin että alanurkka on pitemmälle ulos

pistävä ; sisäsivun yläota ulottuu kärjen keskitse 

pitkälle sen ulkopuolelle; alaota sisään taipunut. 

Toukka päältä harmaa, alta kellanruskea; 
selkäviiva, joka alkaa kolmannesta nivelestä, sekä 
3 hienoa viivaa selän molemmin puolin mustia; 
sivuviiva ruskeankeltainen, muuttuen alaspäin 
ilman rajaa alasivun värilliseksi; pää tumman
ruskea; huokoset pienet, mustat; elää hernekas-
veilla, kuten apilalla y. m. — K o t e l o punanrus
kea, maassa. 

0. plumbaria, Fabr. (taul. 48, kuv. 1) ja 

0. bipunctaria, Schiff. (taul. 48, kuv. 2) ovat 

hyvin yleisiä Keski-Euroopassa, edellinen tavattu 

Etelä-Ruotsissakin Uplandiin asti, vaan ei meillä. 

18. Lygris, Hiibn. 

Puistomittarit. 

Tuntosarvien latvaosan molemmat reu
nat epätasaiset, ikäänkuin sahaiset; koi-
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raksen hienosti ripsiset, yksinkertaiset tai 
hieman nirhalaitaiset. Huulirihmat pitkät, 
nokkamaiset. Takasiivet tuskin tai hieman 
vaaleammat etusiipiä ja samallaiset pohja
väriltään. Kaikkien muitten paitsi viimei
sen lajin koiraksen etusiivillä on siiven 
alapuolella lähellä takareunaa iso, enemmän 
tai vähemmän takasiipien peittämä, vaalea-
karvainen tupsu. — Lentelee heinä—elo
kuussa. 

A. Etusiivet tummanruskeat, valkeakirj ai set; kes

kijuova sarassa 1 b vahvasti koverrettu tai 

katkottu pitkällä, sisemmästä poikkiviivasta 

lähtevällä hampaalla; tummanharmailla taka

siivillä 2 valkoista, aaltoista poikkiviivaa. Sii-

piripsissä isoja, tummia täpliä 1. L. prunata. 

B. Etusiivet sinipunaharmaat—kellanharmaat— 

keltaiset—kellanruskeat; takasiivet harmaat— 

keltaiset ilman tai epäselvillä, tuskin aaltoi

silla poikkiviivoilla. 

c v . Etusiivet tyveltään ruostekeltaiset, ulospäin 

sinipunaharmaat, ulompi poikkiviiva selvästi 

valkoreunainen, siipikärjessä valkoinen vino-

viiru, takasiivet sinipunaharmaat. 

2. L. testata. 

/?. Etusiivet vaalean multakeltaiset—ruskean

keltaiset; poikkiviivat ei tai epäselvästi val-

keareunaiset; siipikärki ilman valkoista vino-

viirua; takasiivet vaaleankeltaiset, harvoin 

tummemmat, ruskeahkot. 

* Siipiripset yksiväriset. 

a. Keski juova leveä, enemmän tai vähemmän 

ruskeavarjöinen, sisään- ja ulospäin ra

joit tunut epätasaisilla, aaltoisilla poikkivii

voilla ja tavallisesti sisältävä 2 hienoa, 

samankaltaista poikkiviivaa 3. L. populata. 

b. Keskijuova kapea, ei tummempi pohjavä

riä, rajoittunut yksinkertaisilla, ruskeilla, 

keskisaran kohdalla suorakulmaisesti taipu

neilla, mutta muuten melkein suorilla poik

kiviivoilla ja sisältä kirjaukseton. 

5. L. dotata. 

** Siipiripset suonien kärjissä tummanruskea-

täpläiset 4. L. associata. 

1. L. prunata, L. (ribesiaria, Bd.). 

Valkokirjainen puistomittari. — (Hfm. Sch. taul. 

67, kuv. 3). — Etusiivet tummanruskeat, sisä-

ja ulkokeskisarekkeissa enemmän tai vähemmän 

valkoiset, jälkimäisen ulkopuolella poikkirivi 

suippoja, mustia, valkoreunaisia nuolitäpliä; sii

pikärjessä valkoinen vinoviiru; takasiipien uloin 

poikkiviiva on etusiipien nuolitäplärivin jatkoa 

ja samaa muotoa. — 31 — 37 mm. — Yleinen 

puutarhoissa ja lehtimetsissä heinä—elokuussa 

yli koko alueen. 

o*. Sivulämssien reunat suoria ja kärki vi

nosti poikkipäinen, joten ylempi pyöristetty 

nurkka on ulospistävämpi alanurkkaa, joka on 

hammasmainen. 

Toukka (Hfm. B. taul. 45, kuv. 11) vihreä, 
ruskea tai harmaa; selkäviiva tumma; (3)4 — 9(10) 
niv. on kunkin takareunassa kolmiomainen, val
koinen, ulospäin punanruskea-reunainen täplä; 
huokoset soikeita, valkoisia, leveästi tummanrus
kealla reunustettuja; elää hedelmäpuilla ja -pen
sailla, kuten Primus- ja Bibes-lajeilla. — K o t e l o 
harmaankeltainen, tummatäpIäinen; lepää lähellä 
maata. — Munat harmaita, litteän munamaisia; 
talvehtivat. 

2. L. testata, L. Siniharmaa puistomittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 5) . — Etusiivet 

sinipunaharmaat, tyveltään tiheästi, muualta enem

män tai vähemmän kehnätyt ruostekeltaisella; 

ulkoreunassa kärjen takana puoliympyräinen, 

ruosteruskea täplä; sisempi poikkiviiva vahvasti 

kaartunut; ulompi on etureunan ja suonen 4 

välissä aivan suora, muodostaa suonien 4 ja 2 

välissä kaksi kaarta ja kulkee sitten suoraan 

takareunaan; takasiivillä 2 epäselvää, heikosti 

aaltoista, vaaleata poikkiviivaa. — 28—34 mm. 

— Yleinen yli koko alueen. 

cf. Sivulämssät suikeita, kärki hieman pyö

ristetty. 

Toukka (Hfm. B. taul. 45, kuv. 12) harmaan
keltainen; selkäviiva tumma; sivuselkäviivat hie
noja, valkoisia; huokoset isoja, mustia; elää pa
juilla ja koivulla y. m. — K o t e l o ruskea; kartio
maisessa peräkärjessä lukuisia harjashakasia. — 
Munat pallomaisia, keltaisia. 

3. L. populata, L. Haapa-puistomittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 6). — Etusiivet 

multakeltaiset, kirjatut harmaansinipunaisella, 

vaaleimmat sisemmässä keskijuovassa sekä kär

jen ja ulomman poikkiviivan välissä, tummim

mat keskijuovassa, joka on hyvin leveä, sul

kee sisäänsä 2 usein epäselvää, punanruskeata 

poikkiviivaa ja sar. 2 ja 3 muodostaa 2 pyö

ristettyä pykälää ulospäin; takasiivet vaalean

keltaiset, epäselvästi kirjaiset. — 25—35 mm. 

— Yleinen yli koko alueen. 

ö*. Sivulämssien latva kolmikulmainen. 

Toukka (Hfm. B. taul. 45, kuv. 13) väriltään 
hyvin vaihtelevainen, vaalean- tai tummanruskea, 
tuhkaharmaa tai vihreä; selkäviiva musta, kah
dessa ensimmäisessä nivelessä hyv in leveä, sitten 
kapeampi; huokoset soikeita, valkoisia, ruskea-
kenyksisiä; elää mustikalla ja joskus m y ö s haa
valla, pajuilla ja horsmalla. — K o t e l o kellanrus
kea, tummatäp Iäinen; lepää yhteenkudottujeu 
lehtien välissä. 

4. L. associata, Borkh. (marmorata, Hb.). 

Täpläripsinen puistomittari. — (Hfm. Sch. taul. 

67, kuv. 7). — Hyvin edellisen lajin näköinen, 

mutta vaaleammankeltainen; etusiivet ei tai 

Suomen perhoset. 
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ainoastaan pitkin poikkiviivoja ruskeavarjoiset; 

keskijuova tuntuvasti kapeampi, sarassa 2 ei 

ulospistävä; muuten helposti eroitettu edelli

sestä täplikkäitten ripsiensä kautta. — 27—31 

mm. —- Jokseenkin harvinainen alueen eteläi

sissä osissa 62 0 asti. 

cf. Sivulämssät holvimaiset, niitten kärki 

vinosti pyöristetty, sen vähemmän ulospistävässä 

alanurkassa pieni, sisääntaipunut hammas. 
Toukka yksivärisen vihreä, sivuviiva vaalea; 

elää _Rifees-lajeilla, varsinkin R. alpinumiUa, on 
liikkeellä ainoastaan öisin. — K o t e l o vihreä— 
ruskea, täplikäs. — Munat harmaita, litteän pul-
lomaisia tai munamaisia; niitten kapeampi pää 
jyrkästi poikkileikattu. 

5. L. dotata, L. (pyraliata, F.). Sitruu-

nakeltainen puistomittari. — (Hfm. Sch. taul. 

67, kuv. 8). — Etusiivet olkikeltaiset, varus

tetut kolmella yksinkertaisella, ruskealla, ham

paattomalla, taittuneella poikkiviivalla; ulom

man poikkiviivan ulkopuolella rivi ruskeita, 

joskus epäselviä varjotäpliä; takasiivet vaalean

keltaiset, kirjauksettomat. — 30—35 mm. — 

Harvinainen; tavattu eteläisimmässä Suomessa 

sekä Sysmässä ja Oulussa. 

cf. Sivulämssät holvimaiset, kärki pyöris

tetty, yläreunassa lähellä kärkeä sisääntaipunut 

hammas. 
Toukka (Hfm. K. taul. 45, kuv. 14) sinertävän 

vihreä; selkäviiva tummempi, nivel vaoissa kel
lertävä; sivuselkäviivat valkeat; elää mataralla 
(Galium). — K o t e l o vihertävä, hoikka; peräkärki 
kellertävä. 

19. Cidaria, Treitschke. 

Kenttämittarit. 

Vaikka useimmat enimmin poikkeavista 
muodois ta ovat edellä jo eroitetut suvusta 
Cidaria, sellaisena kuin Lederer ja useat 
muut perhostutkijat sen käsittävät, jää kui
tenkin suuri j o u k k o muotoja, jo tka keske
nään ovat sangen erilaisia ja joi ta muuta
mat tutkijat pitävät eri sukuihin kuulu
vina. On kuitenkin vaikeata löytää täysin 
päteviä eroituksia näitten sukujen välillä, 
j o t en tässä on rajoituttu yksinomaan muu
tamien edellä olevien sukujen eroittami-
seen. — Suoni 5 ja keskisaran poikkisuoni 
ovat takasiivillä asettuneet kahdella eri 
tavalla (katso kuv. 27 a ja c ) . Tämä eroa
vaisuus on tavallisesti selvästi nähtävissä 
ja tarjoo siten erinomaisen hyvän avun 
lajien määräämisessä. 

L a j i k a t s a h d u s : 
A. Takasiipien keskisarka muodostunut niin kuin 

kuv. 27 a, s. t. s. suoni 5 lähtee lähempää 

K u v . 27. Takasiipien keskitäplä : 

a. Cidaria dilutata, Borhh. 

b. Mesoleuca albicillata, L. 

c. Cidaria miata, L. 

keskisaran takanurkkaa ja selvästi erillään 

keskitäplästä, j oka on siinä mutkassa, joka 

muodostuu poikkisuonen etumaisessa, tuntu

vasti pitemmässä osassa. Poikkisuonen mo

lemmat osat eivät muodosta koskaan suoraa 

viivaa keskenään. 

a. Takasiivillä toinen pohjaväri ja epäselvempi 

kirjaus kuin etusiivillä. 

* Etusiipien kärki selvän, mustan tai valkoi

sen, joskus täpliksi hajonneen vino viirun 

jakama. 

'f Huulirihmat pitkät tai ainakin keskinker

taiset, nokkamaisesti ulkonevat ja selvästi 

näkyväiset ylhäältä päin. 

1. Etusiipien keskijuova aina tuntuvasti ka

peampi takareunassa kuin etureunassa ja 

saroissa 3, 4 tai 5 enemmän tai vähemmän 

ulospistävä. 

a'. Poikkivi ivat y k s i n k e r t a i s i a , ja keski

juovassa ei selviä poikkiviivoja. Keski

juova takareunassa hyvin kapea, tuskin 

V 4 takareunan pituudesta, 

b ' . Etusiipien pohjaväri vihreä, niitten kes

kijuova on sarassa 3 eniten ulkoneva. 

Koiraksen tuntosarvet kampamaiset. 

1. G viridaria. 

b" . Etusiivet mustanharmaat—harmaat—kel

lanruskeat, ei koskaan viheriäiset; niitten 

keskijuova suonen 5 kohdalla eniten 

ulkoneva. Koiraksen tuntosarvet yksin

kertaiset, hienoripsiset. 

c'. Etusiipien u lompi poikkiviiva muodos

tunut selvistä k a a r i s t a , jo tka joskus 

ovat niin syvälle pistäviä, että keski

j uova jakautuu täpliksi. Poikkiviivat 

selvästi valkoreunaisia. 
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d'. U lompi poikkiviiva etureunan ja saran 

5 välillä melkein suora tai ainoastaan 

heikosti sisääntaipunut, sen kaaret vä

hemmän taipuneita; aaltoviiva jokseen

kin selvä tai päinvastaisessa tapauk

sessa keskijuova ruostevärinen. Koirak

sen sivulämssissä suora yläreuna. 

4. G. vartat a. 

d". Ulompi poikkiviiva etureunan ja sar. 5 

välillä syvästi sisääntaipunut tai mel

kein mutkaksi kääntynyt, sen kaaret 

hyvin vahvasti taipuneita, leikaten sy

västi keskijuovaan, joka ei koskaan ole 

ruostevärinen; aaltoviiva himmeä tai 

melkein hävinnyt. Koiraksen sivuläms

sien yläreuna kaareva 3. C. junipcrata. 

c". Etusiipien ulompi poikkiviiva melkein 

aivan tasainen, ei kaarista muodostunut 

sekä ilman tai epäselvästi valkoisella 

rajoitettu 2. C. cognata. 

a". Keskijuova takareunassa sangen leveä, 

tavallisesti ' / 8 takareunasta, sarassa 3 eni

ten ulospistävä ja sisältävä 2 hienoa, 

aaltoista, tavallisesti selvää poikkiviivaa. 

Koiraksen tuntosarvet hienoripsiset. 

6. G. truncata. 

2, Etusiipien keskijuova kokonaisuudessaan 

tai sen sisempi vaalea osa tasaleveä, ei 

tai tuskin kapeampi takareunassa ja ulko

reunassaan ilman isompia hampaita. Koi 

raksen tuntosarvet hienoripsiset. — Ala

suku Hydriomena, Hiibn. 

a'. Etusiivet enemmän tai vähemmän viher

tävät sekä enemmän tai vähemmän mul-

takeltaisella tai ruostepunaisella aalto-

kirjaiset ja kehnätyt. Koiraksen selkäota 

kärjeltään hyvin leveä ja puolikuunmuo-

toisesti kovertunut otamaisilla nurkilla. 

8. G. sordidata. 

a". Etusiivet harmaat—ruskeahkot, ei kos

kaan kehnätyt keltaisella tai ruostepunai

sella; keskijuova tavallisesti vaaleampi. 

Koiraksen selkäota kärjeltään syvästi 

halkoinen 2 kapealla, liereällä haaralla. 

9. G. autumnalis. 

ff Huulirihmat pienet ja lyhyet , ei tai vä-

häpätöisesti ulospistävät, kun päätä kat

sotaan ylhäältä. K o k o keskijuova tumma, 

mustahko. — Isohko laji, ei alle 25 mm. 

siipikärkien väliä . . . 7. G. suffumata. 

** Etusiipien kärki ilman vinoviirua. 

-j- Takaruumiissa parittain asettuneita, mustia 

selkätäpliä. Valkoisissa etusiivissä mus

tanruskea, ulospäin hampaaton keskijuova. 

Otsa alaspäin hieman ulkoneva. Koiraksen 

tuntosarvet hienoripsiset. 13. C. ocellata. 

ff Takaruumis yksivärinen tai kirjava, mutta 

aina ilman parittaisia selkäkäsniä. Etusii

pien keskijuova melkein aina ulospäin 

hampainen. 

1. Etusiipien ulompi poikkiviiva tasainen, 

hampaaton ja melkein aivan suora, hie

man v inoon kulkeva. Koiraksen tunto

sarvet pyramiidihampaiset, s. t. s. alareu

nassa yksinkertainen rivi leveitä, tasalat-

vaisia haarakkeita . 19. G. vespertaria. 

2. Etusiipien ulompi poikkiviiva, s. t. s. 

keskijuovan ulkosivu, enemmän tai vä

hemmän kaareva ja epätasainen. 

a'. Koiraksen tuntosarvet kampahampaiset, 

s. t. s. alareunassa kaksinkertainen rivi 

kapeita, liereitä haarakkeita. *) 

b'. Takasiivet tyveen asti lumivalkoiset, 

varustetut pienellä, mustalla keskipis

teellä ja enemmän tai vähemmän le

veällä, selvästi rajoittuneella, täplättö-

mällä, mustanharmaalla ulkoreunalla. — 

r-f. Tuntosarvien kampahampaat pitkät, 

tasapaksut, ulos siirrottavat, pari kussa

kin nivelessä 16. G. turbata. 

b" . Takasiivet vaikeahkot—harmaat—tum

manharmaat, yksiväriset tai varustetut 

enemmän tai vähemmän selvillä poikki

viivoilla, ei koskaan selvästi rajoittu

neella ulkoreunalla, 

c". Siivet valkoisen ja ruskeanharmaan kir

javat ; etusiivillä musta keskipiste ja 

valkoinen, hyvin syvistä kaarista muo

dostunut aaltoviiva. Siipiripsissä isoja, 

tummia täpliä. Huulirihmat lyhye t ja 

pienet. Otsa neliömäinen, hieman le

veämpi silmiä. Koiraksen tuntosarvissa 

2 paria siirrottavia kampahampaita kus

sakin nivelessä . . . . 12. C. serraria. 

c". Etusiivet ilman selvää keskipistettä; 

niitten aaltoviiva puuttuu tai on muo

dostunut matalista ja pienistä kaarista. 

Koiraksen tuntosarvissa ainoastaan 1 

pari kampahampaita kussakin nivelessä, 

d'. Etusiipien keskijuova hyvin rajoittu

nut, kokonaan mustahko ja tuntuvasti 

tummempi muuta siipeä, saroissa 2 ja 

3 eniten ulospistävä. Huulirihmat pit

kät. Koiraksen tuntosarvissa varteen 

painuneita kampahampaita. 

e'. Etusiipien pohjaväri vaaleanharmaa, 

hieman vivahtava vihreään; keskijuo

van ulkosivulla leveä, valkoinen rajoi

tus; takasiivet vaaleanharmaat. 

15. G. aptata. 

e". Etusiipien pohjaväri sammalvihreä; 

keskijuovan ulkosivulla kapeahko val

kea rajoitus. Tummanharmailla taka

siivillä himmeän vaaleita poikkiviivoja. 

14. G. olivata. 

*) Siinäkin tapauksessa, että jostakusta tähän 
ryhmään kuuluvasta lajista ei olisi käsillä kuin 
naaras, pitäisi kuitenkin helposti saada selvä siitä 
hakemalla sekä a' että a" alta. 
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d" Etusiipien keskijuova ei tai ainoastaan 

vähässä määrässä mustahko, ei tai 

tuskin tummempi muuta siipeä, 

e'. Etusiivet sinipunanharmaat, enemmän 

tai vähemmän pei t tyneet ruoste-

keltaisella, suonen 5 kohdalla eniten 

ulospistävä ja takareunassa puolet 

kapeampi kuin etureunassa. Takasii

ve t kirjauksettomat 5. C. firmata. 

e". Etusiivet valkeanharmaat tummilla 

poikkiviivoilla ja poikkivarjoilla; kes

kijuova pohjaväriä, ulkosivultaan tus

kin tai sarassa 3 eniten ulospistävä, 

ei tai tuskin kapeneva takareunaan 

päin. Takasiivissä enemmän tai vä

hemmän selviä poikkiviivoja. Siivissä 

selvä, täpliksi hajonnut, musta ulko-

reunaviiva. 

f. Otsa kupera. Koiraksen tuntosarvissa 

latvoiltaan turvonneita kampaham-

paita, Etusiipien poikkiviivat sangen 

selviä, mustahkoja 18. G. cambrica. 

f". Otsa tuskin kupera. Koiraksen tunto

sarvissa tasapaksuja hampaita. Huuli

rihmat näkyvät hieman otsan etupuo-

litse. Siipien pohjaväri vaaleanhar

maa, harvoin harmaankeltainen. 

17. G. didymata. 

a". Koiraksen tuntosarvet yksinkertaiset, 

karvaiset tai hienosti ripsiset. 

b ' . Huulirihmat pitkät, ulottuvat tuntuvasti 

otsaa ulommalle. Takaruumis päältä har

maan, mustan ja kellanruskean kirjava. 

24. G. tceniata. 

b" . Huulirihmat pienet ja lyhyet , ei tai 

tuskin otsaa ulompana. Takaruumis 

päältä yksivärinen tai kirjattu ainoas

taan tummilla varjo täplillä, 

c'. Etusiipien ulompi poikkiviiva muodos

taa sarassa 3 tai suonella 4 terävän, 

hyvin pitkälle ulospistävän hampaan, 

d'. Vaalean sinipunaisilla etusiivillä leveä, 

eteenpäin vaikeahko, takaosassa ulos

päin epäselvästi rajoittunut keskijuova. 

Keskiruumis ei taaksepäin kupera. 

10. C. nigrofasciata. 

d". Kellertävän punanruskeilla etusiivillä 

kapea, jyrkkärajainen, sarassa 3 terä

västi ulospistävä, musta keskijuova. 

Keskiselän takaosassa vahvasti kohon

nut poikkikamara 11. G sagittata. 

c". Etusiipien ulommassa poikkiviivassa ei 

pitkää, ulospistävää hammasta, 

d'. Isompia muotoja, ei alle 30 mm. 

e'. Otsa kellanruskea—mustanruskea, ta

vallisesti kapeampi hyvin isoja sil

miä. Koiraksen tuntosarvet alta kar

vaiset, karvat tuntosarven paksuuden 

pituiset 20. C, dilutata. 

e". Otsa valkeankeltäinen—harmaa, ei 

silmiä kapeampi. Etusiivet harmaat, 

niitten keskipiste selvä 23. G cazsiata. 

d". Pieniä muotoja, tavallisesti ei y l i 23 

mm. 

e'. Etusiivet mustanharmaat—tumman 

ruskeanharmaat; niitten sisempi poik

kiviiva puuttuu tai on epäselvä, 

ulompi muodostaa leveän, hienon mus

tan viivan jakaman, valkoisen poikki-

juovan. 

f. Keskijuovan valkoinen ulkorajoitus 

sangen leveä ja yhtä valkoinen m o 

lemmin puolin hienoa jakoviivaa. 

Etusiipien pohjaväri ruskeahko. Vaa

leamman harmailla takasiivillä selvä, 

valkoisenharmaa poikkijuova. 

g'. Isompi, 20—27 mm. ; etusiivet tum

memmat, harmaanruskeat—kahvi-

ruskeat ; keskijuova sarassa 2 eniten 

ulospistävä, sarassa 2 melkein suora. 

31. C. affinitata. 

g". Pienempi, 18—20 mm. ; etusiivet kel-

lertävämmän likaisenruskeat, niitten 

keskijuova on sarassa 3 yhtä pit

källe ulospistävä kuin sar. 2. 

30. G alchemillata. 

f". Keskijuovan valkoinen ulkorajoitus 

kapea, ainakin jakoviivan ulkopuo

lella selvästi harmaakehnäinen. Etu

siivet mustahkon ruskeanharmaat; 

tummanharmailla takasiivillä tuskin 

huomattava, vaalea poikkijuova. 

29. G. hydrata. 

e". Harmaissa—valkoisissa etusiivissä sel

vä sisempi poikkiviiva ja siis molem

min puolin hyvin rajoittunut, ainakin 

tumma keskijuova. 

f. Etusiivet ilman keskipistettä, valkoi

set, harmaankeltaisella kirjatut, 

g'. Etusiipien keskijuovan ulkosivu 

jokseenkin tasainen, ainoastaan sa

roissa 2 ja 3 heikosti ulospistävä. 

Pienempi muoto, noin 18 mm. 

26. G. cdbulata. 

g". Etusiipien keskijuovan ulkosivu sa

roissa 2 ja 3 niin vahvasti ulospis

tävä, että niitten leveä, valkoinen 

ulompi rajoitus käy melkein katko

naiseksi. Isompi, noin 23 mm. 

25. C. flavofasciata. 

f". Etusiipien keskipiste selvä, pyöris

tetty, musta, 

g'. Etusiipien keskijuova on etureunan 

ja keskipisteen välissä tumma, mus

tanharmaa, muodostaen selvästi ra

joi t tuneen täplän, mutta sen takana 

ei tai tuskin tummavarjoinen. Taka

ruumiin selkäpuolella on niv. 2—7 
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takareunassa musta täplä. Takasiivet 

vaikeahkot, ulospäin tummemmat. 

27. C. adcpquata. 

g". Etusiipien keskijuova on melkein 

kauttaaltaan yhtä vahvasti tumma-

varjoinen. Takasiivet melkein yksi

värisen harmaat. Takaruumis päältä 

täplätön . . . 28. C. minorata. 

/?. Kumpikin siipipari mustia, kirjaukset saman

kaltaiset, valkoiset . . . 32. C. kastata. 

B. Takasiipien keskisarka muodostunut kuten 

kuv. 27 c näyttää, s. t. s. suoni 5 lähtee lä 

hempää keskisaran etunurkkaa, ja poikkisuo

nen etuosa on suora tai melkein suora sekä 

lyhempi takaosaa; kumpikin osa on usein suo

rassa viivassa ja keskitäplä suonen 5 lähtö

kohdassa. 

or. Koiraksen tuntosarvet kampahampaiset tai 

varustetut karvoilla ja harjaksilla, jo tka ova t 

tuntosarven läpimittaa pitemmät. Huulirih

mat pitkät tai keskikokoiset, selvästi otsaa 

ulompana. Takaruumiin selkäpuolella, aina

kin keskinivelissä, 1 tai 2 tummaa täplää tai 

yksi poikkiviiru. 

* Etusiivet tyveltään mustahkot, keskijuovan 

etuosa samaa väriä . 44. C. fiuctuata, 

** Etusiivet tyveltään ei mustahkot, pohja

väriä tai korkeintaan tummanruskeat; niit

ten keskijuova ei tai kokonaan mustahko. 

1. Etusiivet harmahtavan ruostekeltaiset; 

niitten keskijuova melkein tasaleveä, 

musta, suon. 4 kohdalla hieman ulospis

tävä. Takasiivet kellanruskeahkon har

maat. Otsa tuntuvasti kapeampi isoja 

silmiä. Koiraksen tuntosarvissa pitkät 

kampahampaat . . 41. C. quaärifasciaria. 

2. Siipien pohjaväri vaikeahko—harmaa—pu

nanharmaa. Otsa ei silmiä kapeampi. 

a'. Siivet valkoiset, ulospäin himmeästi har

maa varjoiset; etumaisilla kapea, har

maanruskea, sarassa 1 b vahvasti kurou

tunut tai katkonainen keskijuova ja iso, 

selvä, mustahko keskipiste. Koiraksen 

tuntosarvissa pitkät kampahampaat. 

49. C. montanata. 

a". Siivet harmaat—punanharmaat. 

b'. Etusiivet jokseenkin yksivärisesti har

maat, kauttaaltaan hienosti mustakeh

näiset, ei keskijuovassa tummemmat ; 

tämä melkein tasaleveä ja selvien, tum

mien, yksinkertaisten tai epäselvästi 

kaksinkertaisten, kaarista muodostuneit-

ten, paksujen poikkiviivojen rajoittama. 

Koiraksen tuntosarvet kampahampaiset. 

45. C. incursata, 

b". Etusiivet ei tai ainoastaan osittain tum

makehnäiset; niitten keskijuova ainakin 

osittain tummempi pohjaväriä, ei kos

kaan tasaleveä. 

c'. Etusiipien keskijuova ei tai epäselvästi 

tummempi pitkin sisäreunaansa. K o i 

raksen tuntosarvissa pitkät kampaham

paat. 

d'. Etusiipien keskijuova sinipunainen, 

mustareunainen; tämän ulkopuolella 

on pohjaväri yksivärisen harmaa. 

46. C. munitata. 

d". Etusiivillä on ruostepunaisen—mus

tan keskijuovan ulkopuolella useita 

selviä poikkiviivoja, 

e'. Etusiipien keskijuova enemmän tai 

vähemmän ruostekeltainen—ruoste

ruskea; ulomman keskisarekkeen si

säpuolinen, keskijuovaan päin oleva 

osa selvästi vaaleampi ulko-osaa, 

usein muodostaen vaikeahkon poik

kijuovan . . 42. C. ferrugata. 

e". Etusiipien keskijuova harmaanmusta 

— mustahko, ilman punaista; ulom

man keskisarekkeen sisäosa enem

män tai vähemmän kellertävä, aina 

tummempi ulko-osaa. 

43. C. uniäentaria, 

c". Etusiipien keskijuova pitkin sisäreu

naansa rajoitettu mustalla, selvällä 

poikkijuovalla, sen ulkosivu suon. 4 ja 

6 kohdalla tylpästi ulospistävä, ei kaa

rien vaan tasaisesti taipuneen viivan 

rajoittama, 

d'. Etusiivet ruskeanpunaisen keskijuo

van ulkopuolel la ulkoreunaan asti 

yksivärisen tuhkaharmaat, ilman sel

viä poikkiviivoja ja aaltoviivaa. K o i 

raksen tuntosarvissa lyhyitä, pitkä

karvaisia pyramiidiham paita. 

47. C. designata. 

d". Etusiivet ainakin keskustassaan har

maan keskijuovan ulkopuolel la ensin 

kellertävät ja sitten tummanharmaat 

selvällä, vaalealla aaltoviivalla. K o i 

raksen tuntosarvissa 2 paria hyv in 

lyhyi tä kampahampaita kussakin ni

velessä . . . . 48. C . äbrasaria. 

/?. Koiraksen tuntosarvet yksinkertaiset, hie

nosti ripsiset; r ipset lyhyemmät tuntosarven 

läpimittaa. 

* Etusiivet ainakin etureunassa vihreät. Otsa 

tuntuvasti kapeampi hyv in isoja silmiä, 

Huulirihmat pitkät. 

1. Etusiivet takareunaan päin ja keskisarek-

keissa ruskeahkot, etureunassa keskijuo

van ulkopuolel la valkoinen täplä, siipi

kärjessä selvä vino viiru. 58. C. sitar ala. 

2. Etusiivet takareunaan asti vihreät, kes-

kisarekkeissa harmaat, etureunassa ei val

koista täplää eikä siipikärjessä vinoviirua. 

57. C. niiata. 

** Etusiivet ei vihreät. 
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a'. Etusiivet helakankeltaiset terävällä, vaa

leankeltaisella, tumman vinoviirun rajoit

tamalla kärjellä ja punanruskealla keski-

juovalla. Takasiivet yksiväriset, kellertä

vän valkoiset, kirjauksettomat. 

53. G. fulvata. 

a". Etusiivet eivät koskaan keltaiset. Taka

siivet vaikeahkot—harmaat, kirjaukset 

enemmän tai vähemmän selviä 

b ' . Takaruumiin selkäpuolella parittani aset

tuneita, tummia täpliä tai musta poikki

juova. Takaruumiin musta kirjaus on 

toisinaan epäselvä, mutta siipien ulko

reuna on silloin leveän musta. Etusiivillä 

musta keskipiste, niitten keskijuova ta

vallisesti kokonaan tumma, ulospäin val

koisen poikkijuovan rajoittama. U lompi 

poikkiviiva ei muodosta suon. 4 ja taka

reunan välissä selviä kaaria, mutta on 

sarassa 1 b enemmän tai vähemmän si

sääntaipunut. 

c' . Kellertävän valkoisilla takasiivillä him

meä ja epäselvä kirjaus, ulkoreimassa 

ruskeankellertävä varjostus; etusiipien 

koko sisempi keskisareke valkoinen, 

ruskeankeltaisella varjostettu, niitten 

keskijuova mustahkoja ulkoreuna ainoas

taan heikosti pei tet ty ruskeankeltaisella 

ja harmaalla . . . 39. G galiata. 

c". Takasiivillä sangen selvä harmaanmusta, 

leveä ulkoreunajuova, joka sulkee si

säänsä enemmän tai vähemmän täydel

lisen, vaikeahkon aaltoviivan. Etusiipien 

sisempi keskisareke ei ensinkään tai 

ainoastaan ulko-osassaan valkoinen, 

niitten ulkoreuna leveä, tummanharmaa 

—musta. 

d'. Keskijuovan ulkosivu etureunan ja suo

nen 4 välissä aivan suora, hampaaton, 

sitten takareunaan asti taipunut tasai

sessa, sisäänkäyvässä kaaressa. Etusii

pien sisempi poikkiviiva hyvin kaar

tunut 36. G unangulata. 

d". Keskijuovan ulkosivu on etureunan ja 

suon. 4 välissä selvästi sisääntaipunut 

ja suon. 4 takanakin enemmän tai vä

hemmän epätasaisesti mutkikas, 

e'. Siipien pohjaväri tummanharmaa—rus

keanharmaa. Etusiipien sisempi poikki

viiva heikosti taipunut tai melkein 

suora. 

f. Siipien ulommassa leveässä, valkoi

sessa poikkijuovassa ei tai hyvin epä

selvä ja himmeä jakoviiva. Takasiivet 

tyveen asti vaikeahkot, sisäreunaan 

päin koristetut 3 selvällä, tummalla 

poikkiviivalla . . 37. G. rivata. 

f " . Siipien valkoisessa poikkijuovassa sel

vä jakoviiva. Takasiivet tyveltään i 

harmaat, poikkiviivat epäselviä, vaa

leita . . . . . . . . 38. G . sociata. 

e". Siipien pohjaväri mustanruskea—musta. 

f. Se kellanvalkoinen poikkijuova, joka 

siipien ulko-osassa rajoittaa keskijuo-

vaa, hyvin leveä ja ilman kirjauksia, 

takasiivillä paljon leveämpi etureu

naan päin 35. G lugubrata. 

f " . S e valkoinen poikkijuova, joka ulko

puolelta rajoittaa keskijuovaa, ka

peampi, molemmilla siipipareilla yhtä 

leveä ja suonilla olevan pisterivin 

jakama. 

g'. Siipien pohjaväri puhtaan musta, 

ulkoreuna aivan tasainen. Takaruu

miin nivelet selkäpuolelta mustia, 

niitten takareuna valkoinen. 

33. C. luctuata. 

g". Siipien pohjaväri mustanruskea; 

suonet ainakin ulkoreunassa selvästi 

kebnätyt kellanruskealla. Takaruu

miin nivelten selkäpuolella parittain 

asettuneita, mustia pisteitä. 

34. G tristata. 

h". Takaruumis ilman tummia täpliä tai poik-

kijuovia, yksivärinen tai tummakehnäi-

nen, korkeintaan tummempi pitkin kes

kustaansa. Siivissä ei koskaan leveätä, 

mustaa ulkoreunaa, 

c'. Etusiivet lumivalkoiset, takareunaan päin 

varjostetut mustanharmaalla, tyvisareke 

ja keskijuovan etuosa, joka sisältää mus

tan keskipisteen, ruostekeltaiset, keski

juovan takaosa pohjaväriä. 

50.' G bicolorata. 

c". Etusiivet toista väriä ja kirjausta, 

d'. Huulirihmat ainakin keskikokoisia, niit

ten latvat leveäsuomuiset, näkyvät 

päältäpäin selvästi, 

e'. Etusiipien kärki vaalean vinoviirun ja

kama. 

f " . Etusiipien keskijuova kapea, sen ulko

sivulla useita teräviä hampaita, sarassa 

1 b vahvasti kuroutunut tai katkottu; 

siipisuonet ei tai epäselvästi vaaleam

mat p o h j a v ä r i ä . . . 56. G corylata. 

f " . Etusiipien keskijuova mustahko, ulos

päin rajoittunut kaarilla tai osittain 

melkein tasainen; siipisuonet ainakin 

osittain vaaleita, 

g'. Etusiipien keskijuova ei valkoisten 

poikkiviivojen halkoma; suonet ai

noastaan osittain ja pääasiallisesti 

keskijuovan ulkopuolella vaaleita, 

ulommassa keskisarekkeessa keller

tävät. Aal tovi iva siipikärkeen päin 

yksinkertainen, päättyen itse kär

keen, takasiivillä musta keskipiste. 

Ainoastaan pää kellertävä. 

55. G silaeeata, 
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g ' . Etusiipien keskijuova 2—3 valkoisen 

poikkiviivan halkoma; melkein kaikki 

suonet valkoisia; aaltoviiva suonella 

() jakautunut kahdeksi haaraksi, 

joista toinen päät tyy siipikärkeen ja 

toinen etureunaan 54. C. rcticulata. 

e". Etusiipien kärjessä ei v ino viirua, 

f. Etusiivet harmaat—mustanharmaat, 

ilman punaista tai ruskeata; niitten 

keskijuova ei leveä ja selvästi kapeampi 

takareunaan päin. 

g'. Etusiivet päältä himmeänharmaat, 

vahvasti silkkikiiltoiset. Siipien alla 

himmeä keskitäplä ja j o k o ei tai epä

selviä poikkiviivoja. Kaulus ja siipi

kannet pei tetyt hyvin kapeilla, hius-

maisilla suomuilla 21. C. byssata. 

g". Etusiivet päältä kirjatut puhtaan-

harmaalla ja mustanharmaalla, silkki-

kiillottomat. Siipien alla musta kes

kipiste ja 1—4 selvää, mustahkoa 

poikkiviivaa. Kaulus ja siipikannet 

peitetyt suomuilla, jotka tosin ovat 

kapeat, mutta kuitenkin tuntuvasti 

leveämmät kuin edellisellä lajilla. 

22. C. polata. 

F. Etusiivet sisemmässä ja ulommassa 

keskisarekkeessa enemmän tai vä

hemmän punaiset tai ruskeahkot, niit

ten keskijuova tasaleveä, ulospäin 

suonen 4 ja takareunan välissä rajoit

tunut 5 sangen ulospistävällä kaarella. 

Takasiipien ulkoreuna huomattavasti 

aaltoinen. 

g'. Etusiipien kärjessä vaikeahko täplä, 

niitten keskijuova melkein kokonaan 

valkoinen, ainoastaan etureunan luo

na ulkonurkassaan ja pitkin sisäsivua 

ruskeahko; ulompi poikkiviiva suon. 

4 takana hyvin hieno, melkein suo

ra; tyvisareke ja keskiruumis mus

tanruskeat . . . . 51. C . cucullata, 

g". Etusiipien kärjessä ei vaaleata ' täp

lää, niitten keskijuova tummanhar

maa, pitkin reunoja mustahko, kaut

taaltaan jyrkkärajainen; keskisarek-

keet yksivärisen punaiset, ulkoreu-

nansareke punanharmaa; tyvisareke 

mustanharmaa 52. C. rubidata. 

d". Huulirihmat hyvin pienet ja lyhyet , 

näkyvät tuskin yksivärisesti mustanrus

kean otsan etupuolitse, melkein kaljulat

vaiset. Takasiivet samaa pohjaväriä kuin 

etusiivetkin ja koristetut 4—5 harmaalla 

poikkiviivalla. Siipien uiko reunaviiva 

hajonnut mustiksi täpliksi ja kaariksi. 

59. C. testaceata. 

1. C. viridaria, Fabr. (pectinataria, Kn.). 

Vihertävä kenttämittari. — Taul. 48, kuv. 12. 

— Etusiivet vaaleanvihreät, poikkiviivat mus

tahkot, valkoreunaiset, etureunassa täpliksi laa

jentuneet, takareunassa heikosti turvonneet; otsa 

vaikeahko; huulirihmat mustia. — 23—26 mm. 

— Jokseenkin yleinen alueen etelä- ja keski

osissa, pohjoisimmat löytöpaikat Kuopio ja Kok

kola. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät keskikokoiset, jokseenkin 

kuperat, yläreuna suora tai hieman kovertunut, 

alareuna tylppään kärkeen päin vahvasti kaar

tunut. 

Toukka (Hfm. E. taul. 45, kuv. 22) läpikuul
tavan oliiviruskea, onkilieron värinen; selkäviiva 
4 ensi nivelellä vaikeahko, sitten tummanharmaa; 
sivuselkäviivat hieno- ja vaikeahkoja; huokoset 
sysimustia; elää mataralla y. m. ; talvehtii nuo
rena. — K o t e l o kellanruskea. 

2. C. cognata, Thunb. {simulata, Hb.). 

Harmaanruskea kenttämittari. — (Hfm. Sch. 

taul. 67, kuv. 13). — Etusiivet harmaanrus

keat, hieman tummemmat tyvi- ja keskijuovassa; 

poikkiviivat yksinkertaiset, mustat, ei tai epä

selvästi vaaleareunaiset; aaltoviiva tuskin huo

mattava; sen ulospistävien kärkien ja ulkoreu

nan välissä kulkee enemmän tai vähemmän sel

viä, mustia viiruja; takasiivet yksiväriset, har

maat. — 21—25 mm. — Harvinainen, tavattu 

ainoastaan Ahvenanmaalla ja Paraisissa sekä 

Tengströmin katoloogin mukaan Ven. Lapissa. 

Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät leveän vastapuikeat. 

Toukka liereä, vihreä; selkäviiva leveä, siner
tävän valkoinen sivuselkäviivat samaa väriä, mutta 
paljon kapeammat; huokoset vaaleanruskeat; elää 
katajalla. — K o t e l o tumman lehtivihreä. 

3. C. juniperata, L. Katajamittari. — 

(Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 14). — Etusiivet 

ruskeanharmaat, tummemmat tyvessä, keskijuo

vassa ja pitkin epäselvän aaltoviivan sisäsivua; 

poikkiviivat mustia, yksinkertaisia, leveästi val

koreunaisia, muodostuneita syvistä kaarista; 

takasiivet harmaat, koristetut hienolla tumman

harmaalla poikkiviivalla. — 20—25 mm. — 

Jokseenkin harvinainen; alueen etelä- ja keski

osissa, pohjoisin löytöpaikka Vaasa. Lentelee 

syys—lokakuussa. 

cf. Sivulämssät pienemmät kuin edellisellä 

lajilla, kärjeltään leveästi pyöristetyt. 

Toukka (Hfm. E. taul. 45, kuv. 19) vihreä; 
selkäviiva tumma, valkeareunainen; s ivuselkä-ja 
huokosviivat sitruunakeltaiset, jälkimäisen ylä
reuna leveästi ruskeanpunainen; elää katajalla. — 
K o t e l o musta—harmaanruskea—vihertävä; kar
tiomaisessa peräkärjessä 6 pensastavaa hakasta. 
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4. C. variata, Schiff. Vaihteleva kenttä-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 12). — 

Siipien väri vaihtelee enemmän kuin millään 

muulla lajilla; päämuoto on väriltään hyvin 

edellisen lajin näköinen, jotavastoin muunnos 

lähenee seuraavata; ne eroitetaan helpoimmin 

lajikatsahduksessa olevien tuntomerkkien kautta. 

— 22—25 mm. — Paikoittain yleinen havu

metsissä ainakin 64 0 asti. Lentelee syys — 

lokakuussa. 

cf. Sivulämssät eroavat heti kahden edel

lisen lajin lämssistä siinä, että niitten yläreuna 

on suora. 

Var. obeliscata, Hiibn. Etusiivet sinipuna-

harmaat, niitten keskijuova ruostekeltainen — 

ruosteruskea; poikkiviivat ainoastaan epäselvästi 

valkeareunaiset. 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 18) vihreä; 

selkäviiva ruskea tai punanruskea, keskinivelissä 
epäselvä; sivuselkäviivat valkoiset; huokoset 
ruskeita; elää männyllä ja kuusella, — K o t e l o 
vihreä valkealla sivuviivalla; peräkärjessä useita 
hakasia. 

5. C. flrmata, Hiibn. Ruskeanauhainen 

kenttämittari. —(Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 21). 

— Etusiivet sinipunaharmaat, enemmän tai 

vähemmän kehnätyt kellanruskealla, tyvi- ja 

keskijuova leveämpi kuin edellisellä lajilla ja 

suon. 5 kohdalla pitkähköllä, ulospistävällä 

kulmalla; aaltoviiva, ulkoreunaviiva ja vino-

viiru siipikärjessä puuttuvat. — 25—30 mm. 

— Hyvin harvinainen; tavattu kerran Helsin

gissä (B. Popp ius ) . Lentelee syys—lokakuussa. 

cf. Sivulämssät tyveltään kapeampia, ikään

kuin ruodillisia, ulospäin leveämpiä, yläreuna 

kaivomainen, lähellä keskustaansa hampainen; 

pitkin lämssän keskustaa turvonnut harju. 
Toukka vihreä, selkäviiva tummempi ; sivu

selkäviivat valkeahkonkeltaiset; huokosvi iva 3 ensi 
nivelessä leveä, valkoinen, sitten hieno ja keller
tävä; pää ja täplät 3 ensi nivelen sivuilla punan
ruskeat; elää männyllä. — Munat talvehtivat. 

6. C, truncata, Hufn. Katkottu kenttä-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 19). — 

Sekä värilleen että kirjauksilleen hyvin vaihte-

levainen laji; päämuodon etusiivet vaaleanhar

maat, tyvijuova, keskijuovan reunamat ja ulko-

reunanjuova enemmän tai vähemmän mustakeh

näiset, mustahkot, mutta keskisareke ruosterus-

kealla peittynyt; poikkiviivat hienoja, mustia, 

vaaleareunaisia, ulompi muodostunut suonen 4 

ja takareunan välissä vahvasti taipuneista kaa

rista; keskitäplä musta, selvä; takasiivet val

keanharmaat, epäselvästi kirjatut. Joskus ovat 

siivet paljon tummemmat, tyvi- ja sisempi kes

kisareke kumpikin yhtä tummat, mustahkot ja 

ulommassa keskisarekkeessa tumman punanrus-

keita täpliä, ainoastaan aaltoviiva ja isohko pyö

ristetty täplä takareunan lähellä sisemmässä 

keskisarekkeessa vaikeahkoja; takasiivet tum

manharmaat. — 28—35 mm. — Yleinen yli 

koko alueen. Lentelee heinä —syyskuussa. 

cf. Sivulämssät kuperat, lusikkamaiset, lat

valtaan pyöristetyt. 

Var. infuscata, Tengstr. Etusiipien kärki 

pyöristetty, ulkoreunasareke melkein yksiväri

nen, siniharmaa; takasiivet tummanharmaat. — 

Päämuodon joukossa harvinaisena. 

Var. perfuscata, Haiv. Etusiipien tyvisa-

reke ja keskijuova kokonaan yksivärisen mus

tanruskeat, ilman selviä kirjauksia; keskisarek-

keet kellanruskeat—punanruskeat—tummanrus

keat. — Päämuodon joukossa. 

Var. immanata, Haiv. Tätä muotoa pide

tään usein itsenäisenä lajina ja sanotaan silloin 

eroavan truncatasta, suipompien etusiipiensä ja 

ulkosivullaan enemmän ulospistävän ja terävämpi-

hampaisen keskijuovan kautta. Mutta koska 

näyttää mahdottomalta löytää minkäänlaista jyrk

kää rajaa näitten kumpaisenkin muodon välille, 

lienee paras yhdistää immanata muunnoksena 

truncataax\. Tyypillinen immanata tunnetaan 

siitä, että sen etusiivet ovat valkoisenharmaat, 

keskisarekkeessaan ei tai epäselvästi ruskeavar-

joiset, tyvi- ja keskijuovassaan yksivärisen mus

tat ilman kirjauksia. Var. marmorata, Haiv. 

eroaa siinä, että keskijuova on enemmän tai 

vähemmän väritetty harmaalla ja mustalla. — 

Harvinaisempi päämuotoa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 21) kellan-
vihreä; selkä- ja sivuselkäviivat kapeita, tumman-
vihreitä; n ivelvaot kellertäviä; rintajalat purpu-
ranpunaiset; takapäässä 2 punertavaa huippua; 
elää mustikalla, vatulla y. m. — K o t e l o vihreä; 
kaivomaisessa, leveässä peräkärjessä 4 ja sen si
vuilla 2 hienoa hakasta. 

7. C. suffumata, Hiibn. Ruskeavarjoinen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 13). 

— Etusiipien tyvijuova leveä, keskijuova ja 

ulkoreunanjuova mustanruskeat, keskisarekkeet 

vaikeahkot hienoilla, mustilla poikkiviivoilla; 

keskijuovassakin 2—3 mustaa poikkiviivaa; 

ulompi keskisareke kapea, ja yhtynyt aaltovii

vaan, joka päättyy valkoisena viiruna siipikär-

keen; keskipiste pieni, musta; takasiivet vaa-
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leanharmaat, ulkoreunassa ruskeavarjoiset. — 

24—28 mm. — Harvinainen; tavattu Lapissa, 

Kuusamossa ja Korpoossa Turun saaristossa. 

Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät ulospäin hieman kapeam

mat, latvaltaan tylpästi pyöristetyt. 

Var. piceata, Stph. Melkein yksivärisen 

ruskea. — Tavattu päämuodon joukossa Kuu

samossa (Schi lde) . 
Toukka viheriänkeltainen—ruosteruskea, lit-

teähkö ja nivelvaoissa kuroutunut; selkäviiva 1, 
2 ja 3 niv. vaikeahko, 4—8 niv. muodostaa se 
sivuselkäviivojen kanssa tummia, päähän päin 
kääntyneitä kulmia, joissa kussakin on musta 
nuolitäplä; elää mataralla. 

8. C. sordidata, Fabr. (elutata, Hb.). 

Likainen kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 70, 

kuv. 3). — Etusiivillä kaareva etureuna ja tyl

pästi pyöristetty kärki; vaalean vihertävän likai

senkeltaiset, hyvin vaihtelevasti väritetyt hie

noilla, enemmän tai vähemmän täpliksi ja poikki-

juoviksi yhtyneillä, mustilla ja kellertävillä 

pikkuviiruilla, mutta ilman varsinaisia, selvästi 

rajoittuneita poikkiviivoja; melkein tasaleveä 

keskijuova sekä ulko-osa ulommasta keskisarek-

keesta tavallisesti vaaleimmat ja usein melkein 

yksivärisesti likaisen vaaleankeltaiset; ulommassa 

keskisarekkeessa on sar. 4—6 iso, melkein 

musta varjotäplä, joka on melkein yhtynyt täp

lään siipikärjessä; etureunassa 4—5 tummaa 

täplää, jotka jatkuvat taaksepäin pitempinä tai 

lyhempinä viiruina; sisempi keskisareke, sisä

osa ulommasta keskisarekkeesta sekä ulkoreu-

nanjuova ovat tavallisesti enemmän tai vähem

män peittyneet messinkikeltaisella. — 26—32 

mm. — Harvinainen, mutta tavattu siellä täällä 

alueellamme Muonioon asti. Lentelee heinä— 

elokuussa. 

cf. Selkäodan rakenteen kautta (katso siv. 

230) eroitettu kaikista muista suvun lajeista. 

Sivulämssät lyhyet ja leveät, niitten kärki poik-

kipäinen, hieman kovertunut. 
Toukka (Hfm. R, taul. 46, kuv. 25) punerta-

vanruskea—kellanharmaa; selkä- ja sivuselkävii
vat vaaleita; sivuviiva vaalea, koristettu kellan
punaisilla täplillä; huokoset sysimustat; elää mus
tikan y. m. yhteenkudottujen latvalehtien sisässä. 
— K o t e l o ruskea. — Munat talvehtivat. 

9. C. autumnalis, Ström, {imphiviata, 

Hb.). Haarukkaotainen kenttämittari. — (Hfm. 

Sch. taul. 70, kuv. 4). — Etusiivet ruskean

harmaat, tyvijuovan ja keskijuovan isompi ulko-

osa tuntuvasti vaaleampi, tuhkaharmaa—kellan-

Suomen perhoset. 

harmaa; ulompi poikkiviiva muodostaa sar. 2 

ja 3 pari lyhyttä, tylppää haaraketta; sarassa 

6 pitempi, sar. 7 lyhempi, terävä, musta pi-

tuusviiru. — 25—30 mm. — Yleinen yli koko 

alueen. Lentelee touko—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät lyhyet, kuperat, tylpät. 

Selkäota katso siv. 230. 

Var. literata, Donov. {ruberata, Frr.). 

Tämä muoto, jonka useat pitävät itsenäisenä 

lajina, eroaa autumnalisesta, suuremman ko

konsa, suippokärkisten etusiipiensä, pitempien 

huulirihmojensa ja kirjavampien, keskisarekkeissa 

puna- tai ruskeahkojen etusiipiensä kautta; etu

siipien ulkoreunapisteet ovat sitä paitsi selviä 

ja parittain vaaleitten kaarien sulkemia. Koska 

koiraksen sivulämssät ja selkäota eivät ole poik

keavia eivätkä ylläolevat tuntomerkit aina pidä 

paikkaansa, on prof. Aurivillius asettanut tä

män muodon varieteetiksi lajille autumnalis. 

— Päämuodon joukossa harvinaisena. 

Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 26) punan
harmaa—harmaanruskea—lihapunainen; selkävii
va ruskea; sivuviivat kellanpunaiset; nivelvaot 
harmaat; pää pyöristetty, ruskea, keltasuoninen; 
elää lepän yhteenkudottujen lehtien välissä, — 
K o t e l o vihreänruskea; talvehtii. 

10. C. nigrofasciata, Oöze. {derivata, 

Borkh.). Mustanauhainen kenttämittari. — 

Taul. 48, kuv. 9. — Etusiivet vaalean sini

punaiset, leveän keskijuovan sisäosa paljon vaa

leampi, melkein valkoinen, tyvijuova, sisempi 

keskisareke ja siipikärjet tummimmat; sisempi 

poikkiviiva kaksinkertainen, musta, heikosti tai

punut, ulompi taas etureunan ja suon. 4 välillä 

kaksinkertainen tai kolminkertainen ja asettunut 

niin vinoon, että se kohtaa suonta 4 a ivan 

l ähe l l ä u l k o r e u n a a , takaosassa hyvin epä

selvä tai aivan hävinnyt — 26—32 mm. — 

Harvinainen, tavattu ainoastaan Ahvenanmaalla 

(Monte 11) ja Petroskoissa Ven. Karjalassa 

(Giinther). Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät lyhyet, kapenevat ulospäin, 

kärjessä pyöristetyt, ylänurkassa kärjen yläpuo

lella hieno ja lyhyt ota sekä yläreunassa sisään

taipunut hammas. 
Toukka (kuv. 9 a) vihreä, nivelvaot keltaiset; 

selkäviiva punainen, eteenpäin leveä, taaksepäin 
häviävä; pää ja rintajalat ruskeankeltaiset, edel
linen punareunainen; elää ruusuilla. — Kote lo 
(kuv. 9 b) vihreä, siipitupet ruskeita; talvehtii 
mieluimmin lahossa puussa, j o h o n toukka kai
vautuu. 

11. C. sagittata, Fabr. Nuolimerkkinen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 12). 

29 
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— Etusiivet kellanruskeat; tyvi- ja keskijuova 

mustat, valkeareunaiset; aaltoviiva epäselvä, 

valkoinen, sarassa 3 valkoisen viirun yhdistämä 

ulkoreunaan; etusiivet muuten kirjauksettomat; 

harmaissa takasiivissä tumma, vaaleareunainen 

poikkiviiva; ripsissä mustia täpliä, jotka eivät 

kuitenkaan ulotu niitten tyviin asti; otsa ja 

huulirihmat mustia, päälaki ja selkä kellanval

koiset. — 23—26 mm. — Hyvin harvinainen; 

tavattu kerran Petroskoissa Ven. Karjalassa 

(Giintherin kirjallisen ilmoituksen mukaan). 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät sangen leveät, pyöreäkärki-

set. Selkäota vahva ja paksu. 
Toukka kellanvihreä; selkäviiva leveä; vih

reä; sivuilla vaikeahko, punasisustainen viiva; 3 
ensi nivelessä kussakin 2 valkeanpunertavaa pis
tettä; huokoset punaiset; elää Thalictrumin sie
menissä. 

12. C. s e r r a r i a , Zeller. Suomalainen kent

tämittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 22). — 

Etusiivet ruskeanharmaat; tyvipoikkiviiva, hyvin 

leveät sekä pitkin suonta 2 (ja 1) viirun kautta 

usein yhtyneet sisempi ja ulompi poikkiviiva; 

aaltoviiva ja leveä rengas mustan keskipisteen 

ympärillä valkoiset; valkoisilla takasiivillä 2 

himmeätä poikkiviivaa ja täplät ulkoreunassa 

ruskeanharmaat. — 25—30 mm. — Tämä har

vinainen laji on omituinen alueen pohjoisille 

havu-, varsinkin kuusimetsille, mutta tavattu 

myös etelässäkin, kuten Kakskerrassa ja Parai-

rissa sekä Ven. Karjalassa. Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Tuntosarvet eroavat kaikista muista 

lajeista siinä, että kussakin nivelessä on kaksi 

paria kampahampaita. Sivulämssät pitkät, jok

seenkin tasaleveät, melkein suorareunaiset ja 

pyöreäpäiset, yläreunan keskustan ulkopuolella 

sisääntaipunut ota ja alareunassakin vahva, käyrä 

ota, jota ei näe ulkoapäin. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

13. C. O C e l l a t a , L. Silmätäpläinen kent

tämittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 10). — 

Etusiivet kellertävän valkoiset; tyvi- ja keski

juova mustanruskeat, enemmän tai vähemmän 

sinikehnäiset; sisemmässä ja ulommassa keski

sarekkeessa 2 hienoa, enemmän tai vähemmän 

katkonaista, mustaa poikkiviivaa; aaltoviiva epä

selvä, sen sisäreunnssa on sar. 5 pyöreä, musta 

täplä; takasiivet yksiväriset, valkoiset, ulkoreu

nassa ruskeavarjoiset. — 21—25 mm. — Jok

seenkin yleinen; alueen etelä- ja keski-osissa 

ainakin 6 3 ° asti. Lentelee kesä —elokuussa. 

cf. Sivulämssät pitkät, tasaleveät, suora

reunaiset, kärki pyöristetty. 

Toukka (Hfm. E, taul. 45, kuv. 16) punerta-
vanharmaa; selkä- ja sivuselkäviivat valkoiset ; 
niv. 5—9 selkäviivan asemasta taaksepäin suippo, 
musta, valkoreunainen kulmatäplä; elää mataralla 
(Galium). — K o t e l o kiiltävän ruskea. 

14. C. olivata, Borkh. Sammalvihreä 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 65, kuv. 25). 

— Etusiivet kellertävän sammalvihreät, tyvi- ja 

keskijuovassa mustanruskeat; keskisarekkeet lä

hinnä keskijuovaa vaikeahkoja, ulommassa 2 

selvää, hienoa, mustaa poikkiviivaa; aaltoviiva 

epäselvä, sar. 4—6 musta piste; huulirihmat 

pitkät, mustat. — 23 — 26 mm. — Harvinai

nen; tavattu Geetassa Ahvenanmaalla (Monte l l ) 

sekä Turun saarissa (E. Reuter ) . Lentelee 

heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät lyhyet ja tylpät. 

Toukka likaisen harmaanvihreä; selkä- ja si
vuselkäviivat epäselvästi tummanharmaat; huo
koset pyöreät, sysimustat; elää Galium verumilla. 

15. C. aptata, Hiibn. Vihreänkeltainen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 24). 

— Kirjauksiltaan hyvin edellisen lajin näköinen, 

mutta paljon vaaleampi; etusiivet valkeanhar

maat, heikosti vihertävät. — 22 — 25 mm. — 

Tähän asti tavattu ainoastaan Tiutiassa Ven. 

Karjalassa (Tengström). Lentelee heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät lyhyet, kapenevat tylppään 

kärkeen päin. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

16. C. turbata, Hiibn. Mustajuovainen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 27). 

— Takasiipien värityksen kautta helposti eroi-

tettu kaikista muista tämän suvun lajeista; etu

siivet päämuodolla mustanharmaat, keskijuova 

tummempi, ainakin ulkopuolella rajoitettu le

veällä, valkoisella poikkijuovalla; aaltoviiva epä

selvä, sar. 5 ja 6 varustettu sisäpuolisella pit

kulaisella, mustalla täplällä. — 26—33 mm. 

— Päämuotoa ei vielä tavattu alueellamme. 

Lentelee kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät tasaleveät, pyöreäpäiset, 

yläreuna hieman kovertunut, alareuna taipunut. 

Var. arctica, Seilonen. Hieman pienempi, 

24—26 mm., ja vaaleampi päämuotoa; siivet 

ohuempisuomuiset. — Harvinainen; tavattu Au

nuksessa Ven. Karjalassa (Tengst röm), Kuusa

mossa (J. S ahlb g) ja Sodankylässä (Euren) . 
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Kehitysasteet tuntemattomat. 

17. C. didymata, L. Kaksoistäpläinen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 4) . 

— Etusiivet (f:\la, ruskeanharmaat, Q:lla val

keanharmaat; leveä juova molemmin puolin kes-

kijuovaa, kapeampi samallainen keskijuovan ulko-

osan halki sekä aaltoviiva vaaleanharmaat; aalto

viivassa on sar. 5 ja 6 iso, pyöreä, musta täplä; 

ulkoreunanpisteet parittaisia, paksuja, mustia, 

selviä; takasiivet vaaleanharmaat, ulkoreunassa 

leveästi tummanharmaat, ulkoreunapisteet mus

tia. — 22—25 mm. — Jokseenkin yleinen; 

alueen etelä- ja keskiosissa, pohjoisin löytö

paikka Kemi (66 °). Lentelee kesä—elokuussa. 

Var. ochroleucata, Auriv. Etusiivet yksi

värisen harmaankeltaiset—kellanruskeat—mus

tahkot, ilman muita kirjauksia kuin vaalea aalto

viiva. — Harvinaisena päämuodon joukossa Ah

venanmaalla ( M o n t e l l ja E. Reut.) . 

Toukka hienokarvainen, vihreä kellertävillä 
nivel vaoilla; selkäviiva tummanvihreä; sivuselkä
viivat tummia, vaaleareunaisia; sivuviiva vai
keahko; elää mustikalla y. m. — K o t e l o lyhyt , 
ruskeanvihreä, siipitupet vihreähköt, peräkärjessä 
2 otaa. 

18. C. cainbrica, Curt. Kambrinen kent

tämittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 5). — 

Jokseenkin edellisen lajin näköinen; valkean-

harmaissa etusiivissä ruskeahkoja, kaksinkertaisia 

poikkiviivoja; keskijuova ei tummavarjoinen; 

aaltoviivan molemmin puolin aaltoinen, ruskea 

viiva; ulkoreunaviiva kunkin saran keskustassa 

laajennut, suonilla katkottu, vaan ei hajonnut 

täpliksi; melkein valkoisilla takasiivillä epäselvä, 

harmaa poikkiviiva yli keskustan ja 2 aaltoista 

viivaa ulkoreunassa; siipiripset melkein yksi

väriset, valkoiset. — 24—29 mm. — Harvinai

nen; alueen itäosissa Laatokasta Kajaaniin sekä 

Kristiinankaupungissa. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssien kärki pyöristetty, alareu

nassa leveä, liuskamainen ota. 

Var. pygmaea, Tengstr. »Pienempi, etusii

pien poikkiviivat likekkäiset, yhteensulaneet; 

takasiivet valkoiset ja melkein kirjauksettomatu. 

— Ven, Karjalassa. 

Toukka vihreä, alta tummempi ; niv. 1—3kyl-
jiltä ja niv. 5—7 vatsapuolelta punaiset; punainen 
väri jälkimäisissä nivelissä jatkuu pitkin nivel-
vakoja enemmän tai vähemmän y lös selkään päin; 
käsnät harjaksellisia; elää pihlajalla. — K o t e l o 
kellanruskea, talvehtii. 

19. C. vespertaria, Borkh. Ilta-kenttä-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 6). — 

Etusiivet tyvestä sisempään poikkiviivaan val-

koisenharmaat, sitten keskijuovan sisäosassa kel

lertävän harmaanruskeat, sitten mustahkoon 

ulompaan poikkiviivaan asti valkoisenharmaat, 

ulommassa keskisarekkeessa taas yksivärisesti 

harmaanruskeat ja reunasarekkeessa puhtaan-

harmaat; aaltoviiva puuttuu; ulkoreunapisteet 

parittaiset, selvät; takasiivet valkeanharmaat, 

ulkoreunaan päin tummemmat. — 25—30 mm. 

— Sangen yleinen alueen etelä- ja keskiosissa 

63 0 asti. Lentelee elo—lokakuussa. 

cf. Sivulämssät lyhyet, alareuna suora ja 

melkein vaakasuora, yläreuna viettävä pyöristet

tyyn kärkeen päin. 

Toukka vihreä, nivelvaot kellertävät; selkä
viiva kapea- tummanvihreä; sivuselkäviivat vaa
leanvihreät, h immeämmät selkäviivaa; sivuviiva 
vaikeahko; elää maitiaisella (Leontodon), — K o 
telo vihreänkeltainen, selässä tumma pituusviiva. 
— Munat talvehtivat. 

20. C. dilutata, Borkh. {nebulata, Thunb.). 

Aaltokirjainen kenttämittari. — Taul. 48, kuv. 

13. — Valkoisenharmailla etusiivillä lukuisia 

harmaita—kellanharmaita, aaltoisia poikkivii

voja; päämuodolla on tyvijuova, keskijuovan 

uiko- ja sisäosat sekä ulompi keskisareke lähinnä 

aaltoviivaa enemmän tai vähemmän peittyneet 

harmaanruskealla; suonet (varsinkin takimainen 

keskisuoni ja suon. 2—4 tyveltään) paikoittain 

mustat; ulkoreunassa molemmin puolin suoni-

kärkiä musta piste; valkoisilla—vaikeahkoilla 

takasiivillä 2—4 himmeätä, aaltoista poikkivii

vaa. — 30—35 mm. — Jokseenkin yleinen yli 

koko alueen lehtimetsissä. Lentelee elo—loka

kuussa. 

cf. Sivulämssät jokseenkin leveät, kapene

vat suippoon kärkeen päin; selkäota keskikokoi

nen, leveästä tyvestä vähitellen kapeneva hieman 

litteähköön, alaspäiseen kärkeen päin. 

Var. obscurata, Staud. Se ruskeanharmaa 

väri, joka päämuodolla peittää ainoastaan kes

kijuovan sivut ja osia muista juovista, on tällä 

levinnyt yli koko etusiiven, niin että juovat 

eriävät toisistaan ainoastaan poikkiviivojen eikä 

värin kautta. — Päämuodon joukossa. 

Var. achromaria, Lahr. Pienempi; tum

mat täplät keskijuovan takareunassa epäselvem-

piä; tyvijuova ja keskijuova tummemman rus

keat. 
Toukka (kuv. 13 a) yksivärisen vihreä, sivu

viiva kellertävä; elää lehtipuilla, varsinkin koi
vulla. — K o t e l o punanruskea. 

file://f:/la
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21. C. byssata, Auriv. (polata, Hb.?). 

Silkkikiiltoinen kenttämittari. — Etusiivet har

maat, vahvasti silkkikiiltoiset, keskijuova tuskin 

tummempi, molemmin puolin vaaleanharmaalla 

rajoitettu; aaltoviiva vaaleanharmaa; vaaleam

man harmailla takasiivillä epäselvä poikkijuova 

lähellä ulkoreunaa; siivet alta kiiltävän vaalean

harmaat, keskipiste epäselvä. — 24—28 mm. 

— Hyvin harvinainen; tavattu ainoastaan Kuo

lassa (Pa lmen) . Lentelee heinä —elokuussa. 

cf. Sivulämssät seuraavan lajin sivulämssien 

näköiset. 
Kehitysasteet tuntemattomat. 

22. C. polata, Dup. {cineraria, Schöyen). 

Pohjoinen kenttämittari. — Etusiivet himmeän 

sinertävän harmaat, kiillottomat; keskijuova tum

mempi, mustahko, sen valkeanharmaa ulkorajoi-

tus leveä ja tavallisesti selvästi hienon, mustan 

viivan jakama; aaltoviiva vaikeahko; mustan

harmailla takasiivillä 1—2 tummaa ja vaaleata 

poikkikaarta ulkoreunaan päin. Otsa ehkä alas

päin kuperampi kuin edellisellä lajilla. — 24 

—27 mm. — Harvinainen; tavattu Enontekiössä 

ja Ven. Lapissa. Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät leveät, kärjessä pyöristetyt, 

leveästi mustanruskeassa yläreunassa lähellä kär

keä vahva, sisäänpäin taipunut ota. 
Kehitysasteet tuntemattomat. 

23. C. caesiata, Lang. Mustikka-kenttä-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 27). — 

Etusiivet sinertävän tuhkaharmaat, koristetut 

lukuisilla vahva-aaltoisilla poikkiviivoilla; keski

juova tuntuvasti tummempi, mustanharmaa, pää

muodolla keskustassaan tuhkaharmaa; keskitäplä 

selvä, musta; takasiivet valkoisenharmaat, tum

memmat ulkoreunassa. — 28—33 mm. — Ylei

nen alueen pohjoisissa ja keskisissä vuori- ja 

metsäseuduissa, harvinaisempi alueen etelä

osissa. Lentelee heinä - elokuussa. 

cf. Sivulämssien kärki pyöristetty, melkein 

suorassa yläreunassa sisääntaipunut ota. 

Ab. glaciata, Germ. Paljoa tummempi. — 

Tavattu päämuodon joukossa Kuusamossa. 

Var. annosata, Zett. Etusiipien koko keski

juova mustanharmaa tai mustanruskea. — Pää

muodon joukossa alueen pohjois-osissa. 
Toukka vihreä, koristettu isoilla punertavilla, 

mustareunaisilla, valkokärkisillä, kolmikulmaisilla 
selkätäpIillä; elää mustikalla ja j uo luka l l a .—Ko
telo vaalean kellanruskea. 

24. C. taeniata, Steph. Poikkijuovainen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 18). 

— Etusiipien mustahkoilla tyvi- ja keskijuovilla 

hieno, valkoinen rajoitus; leveä sisempi ja kapea 

ulompi keskisareke enemmän tai vähemmän peit

tyneet ruosteruskealla; ulkoreunasarake mustan

harmaa; aaltoviiva hieno, muodostaa sar. 4—6 

leveän, vahvasti ulospistävän mutkan; takaruu

miin nivelten etureuna vaaleanharmaa, keskusta 

ruostekeltainen ja takareuna musta. — 19—24 

mm. — Harvinainen; alueen etelä- ja keski

osissa, pohjoisin löytöpaikka Kajaani (64 °) . 

Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät leveät, käyrät, vinot, paksu 

alareuna tuntuvasti ulompana yläreunaa. 

Toukka ruskea, 15—19 mm. pituinen, lyhyt
karvainen; pää ja sivuviiva vaaleanruskeat; se
lässä hienoja, epäselviä- eteenpäin suljettuja ja 
mustareunaisia kulmaviiruja; elää sammalilla, 
mutta myös vesiheinällä (Stcllaria media). — K o 
telo kellanruskea. 

25. C. flavofasciata, Thunb. (decolorata, 

Hiibn.). Keltajuovainen kenttämittari. — (Hfm. 

Sch. taul. 67, kuv. 37). — Etusiivet valkoiset, 

tyvessä ja keskijuovassa, ulko-osassa ulompaa 

keskisareketta ja ulkoreunajuovassa enemmän tai 

vähemmän peittyneet ruostekeltaisella—ruoste-

ruskealla; ulkoreunapisteet tavallisesti selviä; 

ripsissä ruskeita täpliä; takasiivet valkoiset, 

ulkoreunassa varjostetut kellanruskealla. — 23— 

25 mm. — Harvinainen; tavattu alueen keski

osissa Kuhmoisista Tiutiaan Ven. Karjalassa. 

Lentelee touko — kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät pitkät, tasaleveät, kärki 

pyöristetty, reunat suoria. Selkäota lyhyt ja 

leveä, litteä, ainoastaan uloin osa liereä, ota-

mainen. 
Toukka elää Lychnis-lajien hedelmässä, — 

Kote lo talvehtii. 

26. C. albulata, Schiff. Vaalea kenttä

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 33). — 

Valkoisissa etusiivissä (5) vaalean harmaankel-

taista poikkijuovaa, jotka peittävät tyvisarek-

keen, sisemmän keskisarekkeen sisäosan, keski

juovan ulko-osan ja koko reunajuovan; ulko-

reunaviiva yhtäjaksoinen, himmeä, tummanrus

kea; takasiivet valkoiset, 1—3 epäselvää poik

kiviivaa ja ulkoreuna kellanharmaat. — 16—£1 

mm. — Yleinen niityillä yli koko alueen. Len

telee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät pienet, kärki jyrkästi pyö

ristetty. 
Toukka (Hfm. E. taul. 46, kuv. 21) lyhy t ja 
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paksu, likaisen valkeanvihreä; selkäviiva leveä, 
tummanvihreä; sivuviiva samallainen, mutta ka
peampi; elää Rhinanthus-lajien hedelmissä. — 
K o t e l o ruskeankeltainen, talvehtii. 

27. C. adaequata, Borkh. {blandiata, 

Hiibn.). Suloinen kenttämittari. — (Hfm. Sch. 

taul. 69, kuv. 32). — Etusiivet kellertävän val

koiset—valkeanharmaat; tyvijuova, keskijuova 

ainakin etureunassa ja takareunassa, ulkoreuna-

juova sekä eräs juova pitkin hienon, valkoisen 

aaltoviivan sisäreunaa mustanharmaat—harmaat; 

ulkoreunapisteet pieniä, mustanruskeita. — 17 

—19 mm. — Harvinainen, mutta levinnyt yli 

suurimman osan aluettamme Lappiin asti. Len

telee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät pienet, kärki soikeasti pyö
ristetty. 

Toukka (Hfm. E. taul. 46, kuv. 20) vihreä; 
selässä 3 tummanpunaista, siellä ja täällä yhteen-
sulanutta selkäviivaa; elää silmäruoholla (Eu-
phrasia), syö siemeniä. — K o t e l o vihreänkeltainen, 
selkäviiva punertava. — Munat keltaisia. 

28. C. minorata, Tr. Tunturi-kenttämit-

tari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 31). — Etu

siivet kellertävän harmaat, tyvijuova, valkoreu

nainen keskijuova, ulomman keskisarekkeen ulko-

osa ja koko ulkosareke tummemmat, ruskean

harmaat tai hieman epätasaisesti ruskeavarjoi-

set; takasiivet tummanharmaat. •—15—18 mm. 

— Tengströmin kataloogin mukaan tavattu La

pissa. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät kuten edellisellä lajilla, 

mutta kapeammat. 
Toukka vihreä; selkäviiva leveä, kellertä

vänruskea, kahden tummanvihreän viivan jakama; 
elää silmäruohon siemenistä. — K o t e l o keltainen, 
nivelvaot ruskeat, siipitupet läpikuultavan vih
reät. 

29. C. hydrata, Tr. Ruskeanharmaa kent

tämittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 28). — 

Etusiivet yksivärisesti tumman ruskeanharmaat 

—mustanharmaat, poikkiviivat epäselviä, mus

tahkoja; keskijuova muuttuu sisäänpäin rajatta 

sisempään keskisarekkeesen, ulospäin selvästi 

valkoreunainen; aaltoviiva yhtäjaksoinen, val

koinen; ulkoreunaviiva paksu, ainoastaan suo

nien kohdalla katkottu; takasiivet yksivärisen 

harmaat; otsa melkein aivan litteä. — 18—22 

mm. — Harvinainen; tavattu Ahvenanmaalla, 

Korpoossa ja Valkjärvellä. Lentelee kesä— 

elokuussa. 

cf. Sivulämssät pienet, lyhyet, vaikeahkot, 

hieman kuperat, kärki soikea. 

Munanasetintorvi liereä. 

Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 18) valkean-
keltainen, hieman punertava; selkä- ja sivuviivat 
epäselviä; sivuselkäviivat punaisia; pää vaalean
ruskea; elää Silene nutansm. hedelmässä. — K o 
telo talvehtii. 

30. C. alchemillata, L. Ruosteruskea 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 27). 

— Etusiivet likaisen ruosteruskeat; tyvipoikki-

viiva ja sisempi poikkiviiva melkein hävinneet, 

ainoastaan takareunassa edustetut parina valkoi

sena, tumman viirun eroittama täplänä; keski

juovan ulkoreunassa sarassa 3 pitempi ja ka

peampi, sarassa 2 leveä, pyöristetty haarake ja 

sarassa 1 b suippokulmaisesti kovertunut; aalto

viiva valkoinen, enemmän tai vähemmän epä

täydellinen; ulkoreunaviiva hajonnut parittai-

siksi, tummiksi täpliksi; takasiivet vaalean rus

keanharmaat, varustetut hieman vaaleammalla, 

himmeällä poikkijuovalla. — 18—21 mm. — 

Yleinen ja levinnyt yli koko alueemme. Len

telee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät lyhyet, yläreuna suora ja 

hieman turvonnut, alareuna vahvasti kaartunut; 

kärki kupera, pyöristetty, 

Var. fennica, E. Reut. Etusiipien väri 

enemmän kahviruskea ja yksivärisempi, eikä 

kuten päämuodolla aaltoisten kirjausten hal

koma, takasiipien poikkiviiva on niinikään aivan 

ehyt; muuten pienempi päämuotoa. (Vertaa tri 

E. Reuter in „Förteckning öfver Macrolepido

ptera funna i Finland efter är 1869" siv. 75— 

77). — Tavattu kerran Paraisissa (E. Reu te r ) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 17) kellan-
vihreä—ruskeanvihreä, pitkin selkää punertava 
juova, joka sisältää 2 kellanvalkoista pituusviivaa; 
pää mustanruskea; elää Lamiumin, Graleopsisen y, 
m. hedelmissä. — K o t e l o kellanruskea, talvehtii 
rehukasvinsa verhiössä. 

31. C. affinitata, Steph. Lähisukuinen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 26). 

— Hyvin C. alchemillatan näköinen, eroaa 

siitä ainoastaan lajikatsahduksessa annettujen 

tuntomerkkien kautta. — 22—27 mm. — Hy

vin harvinainen; tavattu ainoastaan Paslahdessa 

Lapissa (Ny lande r , Gadd). Lentelee touko 

—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssien yläreuna turvonnut, C. al

chemillatan sivulämssien näköiset, mutta tasa-

soukemmat, vähemmän kuperat ja alareuna suo

rempi. 

Var. turbaria, Steph. Isompi ja tummempi; 

takasiipien poikkijuova leveämpi ja vaaleampi, 

melkein valkoinen. — Tavattu Finströmissä Ah-
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venanmaalla (Monte l l ) , Paraisissa (E. Reuter) , 

Korpoossa ( R i n g b o m ) ja Kemissä (Ehnberg) . 
Toukka likaisen valkeanharmaa tai kellanhar-

maa, selästä punertava, vi ivaton; huokoset isot, 
tummanruskeat; pää ja niskakilpi mustat; perä
l evy ruskea; elää useitten Lychnis-l&jien hedel
mässä. 

32. C. hastata, L. Valkonauhainen kent

tämittari. — Taul. 48, kuv. 8. — Mustilla sii

villä valkoisia kirjauksia; molemmilla siivillä 

keskustan ulkopuolella leveä, valkoinen poikki

juova, joka sarassa 3 on ulospäin yhtynyt kol-

mikulmaisen, aaltoviivan muodostaman, valkoisen 

täplän kanssa; aaltoviiva enemmän tai vähem

män epätäydellinen; etusiivillä keskustan sisä

puolella 2, takasiivillä 1 valkoinen poikkiviiru. 

Päämuodolla puuttuu leveästä, valkoisesta poik-

kijuovasta ainakin takasiivillä tavallisesti mus

tia pisteitä suonilla. — 28—32 mm. — Ylei

nen ja levinnyt yli koko alueen, pohjoisosissa 

pääasiallisesti muunnokset. Lentelee touko— 

heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät kuten suvussa Eucosmia 

sekä varustetut tiheästi sulloutuneilla, hienoilla 

karvoilla isossa kaivomaisessa pussissa, jonka 

kärjessä on pieni, soikea aukko. 

Var. subhastata, Nolck. — Taul. 48, kuv. 

7.*) — Pienempi, 23—26 mm.; siipien pohja

väri mustempi, poikkijuova kapeampi, kummal

lakin siipiparilla koristettu mustilla pisteillä; 

aaltoviivan täplä sarassa 3 ei tai tuskin yhty

nyt poikkijuovaan; takasiipien tyvessä usein 2 

vaaleata poikkiviivaa. 

Var. gothicata, Gn. Tummempi, melkein 

keskustaan asti musta. — Tavattu Kuusamossa 

(Sch i lde ) . 

Var. mcestata, Nolck. Tummempi, tuskin 

eroava edellisestä. — Kuusamossa (Schi lde) . 
Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 13) kaneli-

ruskea—mustanruskea; selkäviiva musta, katko
nainen, keltareunainen; varustettu rivillä keltai
sia, mustien viirujen jakamia täpliä tai ilman niitä; 
elää koivulla ja \accinium-lajeilla. — K o t e l o pu
nanruskea, peräkärki kaksihalkoinen, harjasmai-
nen; talvehtii. 

33. C. luctuata, Hiibn. Surupukuinen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 23). 

— Tämä ja seuraava laji muistuttavat kirjauk

siltaan hyvin C. hastata, var. subhastataa, 

mutta ovat vielä pienemmät ja eroavat helposti 

suon. 5 takasiipien keskisarassa sekä puuttuvan 

*) Takasiivet ovat kuvassa liian vaaleat ty
veltään; ne ovat siinä yhtä tummat kuin kuv. 8. 

cf sivulämssäpussin kautta. Sitäpaitsi muodos

taa näillä keskijuovan ulkosivu suon. 4 kohdalla 

pitkälle ulospistävän hampaan ja suon. 5 koh

dalla se on syvästi kovertunut. Hyvin seuraa

van lajin näköinen, eroaa siitä ainoastaan laji-

katsahduksessa annettujen tuntomerkkien kautta 

sekä siinä, että etusiipien keskijuovassa on epä

selvän keskipisteen sisäpuolella valkoinen täplä 

ja että takasiivet ovat tyveltään mustat ja va

rustetut 1—2 valkoisella poikkiviirulla. — 18 

—20 mm. — Tästä lajista, joka usein on tul

lut vaihdetuksi toisten läheisten lajien kanssa, 

löytyy yliopiston suomal. perhoskokoelmassa 

ainoastaan 1 ainoa varma kappale, otettu Ko-

noserosta Kuolan niemimaalla (Edgren) . Len

telee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät ei pussissa, kärjeltään poik-

kipäiset ja ylänurkassaan venyneet naskalimai-

seksi oaksi, joka on kasi kertaa pitempi oikean

puoleista lämssää. 
Toukka ulkomuodoltaan seuraavan lajin tou

kan näköinen. 

34. C. tristata, L. Synkkä kenttämittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 22). — Etusii

villä isompi ja selvempi, musta keskitäplä, jota 

ei seuraa mikään isompi, valkoinen täplä; taka

siivet tyveltään valkoiset kolmella tummalla 

poikkiviivalla; katso muuten edell. lajia ja laji-

katsahdusta. — 19—20 mm. — Jokseenkin 

yleinen alueen etelä- ja keskiosissa, tavattu 

myös Rovaniemellä ja Lapissa. Lentelee touko 

—elokuussa. 

cf. Sivulämssät ei pussissa, kärjeltään poik-

kipäiset tai lanttopäiset; turvonnut yläreuna 

päättyy ylänurkkaan terävänä otana. 

Var. limbosignata, Nolck. Takasiipien val

koinen poikkijuova hajonnut viiruiksi ja täpliksi 

eikä ulotu etureunaan. — Harvinainen; tavattu 

varmuudella ainoastaan Ahvenanmaalla ja Kar

jalassa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 14) punan

ruskea; selkäviiva kapea, musta, kolmessa ensi-
mäisessä ja neljässä viimeisessä selvin, keskellä 
himmeä; sivuselkäviivat kellertäviä; huokosviiva 
jokseenkin leveä, tummanruskea, alta keltaisella 
rajoittunut; huokoset pyöreät, sysimustat; elää 
mataralla y. m. — K o t e l o punanruskea; talvehtii. 

35. C. lugubrata, Staud. Sureva kenttä

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 19). — 

Etusiivet mustanharmaat; tyvipoikkiviiva ja si

sempi poikkiviiva mustia ilman tai epäselvällä, 

valkoisella rajoituksella; tasaleveässä keskijuo-

file:///accinium-lajeilla
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vassa musta keskipiste; keskijuovan ulkopuo

lella leveä, jakamaton, valkoinen poikkinauha; 

aaltoviiva valkoinen, epäsäännöllisesti hampainen; 

takasiivet tyveltään tiheämmin tai harvemmin 

kehnätyt mustanharmaalla ja varustetut leveällä, 

mustalla, sarassa 2 melkein katkotulla ulko

reunalla. — 24—27 mm. — Jokseenkin harvi

nainen; alueen pohjois- ja keskiosissa, tavattu 

myös Karjalohjalla ja Kakskerrassa Etelä-Suo

messa. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät kaivomaisen pussin sisässä, 

jonka latvalla on iso, kolmikulmainen aukko. 

Toukka (Hfm. R taul. 40, kuv. 12) vih
reän keltainen—punankeltainen—purpuranpunai-
nen vaaleammilla nivei vaoi l la; selkäviiva hieno, 
tumma; niv. 4—10 kussakin selkäpuolella 2 ris
teilevää, tummaa viirua; sivuviiva vaalea; elää 
horsmalla (Epilobium angustifolium). — K o t e l o mus
tanruskea, talvehtii. — Munat vaaleanvihreät. 

36. C. unangulata, Haw. Kulmikas kenttä

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 15). — 

Etusiivet harmaanruskeat, tuskin vaaleammat 

molemmin puolin vaaleareunaista sisempää kes-

kisareketta; keskijuovan ulkopuolella leveä, kel

lanvalkoinen poikkijuova, josta puuttuu selvää 

jakoviivaa; aaltoviiva vaikeahko, tasaisesti ham

painen, sarassa 3 vaalean varjotäplän kautta 

yhtynyt ulkoreunaan; siipikärjessä valkoinen 

vinoviiru; takasiivet valkoiset, tyvessään harmaa-

kehnäiset, keskitäplä tumma, keskustan ulko

puolella hieno, tumma, sisäänpäin hampainen 

viiva; ulkoreuna leveästi tummanruskea, valkoi

sen aaltoviivan halkoma. — 22—26 mm. — 

Harvinainen; tavattu alueen keski- ja etelä

osissa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Tasaleveissä sivulämssissä suora ylä

reuna ja kärkeen päin kohoneva alareuna, kärki 

veneen keulan muotoinen, yläreunassa ota. Sel

käota muuttunut hyvin leveäksi, poikkipäiseksi 

levyksi, joka holvin tavoin peittää melkein ko

konaan sivulämssät. 

Toukka ruskea, koristetki 7 harmaalla pi-
tuusviivalla, keskimäisin näistä 2—7 nivelissä 
selvä, yhtäjaksoinen, alussa leveä, sittemmin ka
peampi, viimeisissä nivelissä tuskin näkyväinen; 
kussakin nivelvaossa neljännestä aikain lyhyt, 
punertava poikkijuova, joka päissään rajoittuu 
mustalla, pitkittäisellä täplällä; elää vesiheinällä 
(Stellaria media). 

37. C. rivata, Hubn. Aaltoviivainen kent

tämittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 13). — 

Hyvin edellisen lajin näköinen, mutta eroaa siitä 

helposti lajikatsahduksessa olevien tuntomerk

kien kautta; keskijuova on melkein tasaleveä, 

eikä kuten edellisellä lajilla tuntuvasti leveämpi 

etureunassa kuin takareunassa. — 25—27 mm. 

— Harvinainen, tavattu Hämeessä ja Ven. Kar

jalassa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät jokseenkin tasaleveät, reu

nat melkein suoria, vahvasti turvonneita, kärki 

hieman lanttopäinen, sen nurkat teräviä, ylä

nurkka venynyt hiushienoksi odaksi. Selkäota 

tavallista muotoa ja rakennetta. 

Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 9) hieman 
litteä, ruskeahkon multakeltainen; selkäviiva tum
ma, katkottu; selässä nivelissä 5 — 9 tummia kul
mia ; sivuviiva vaikeahko; elää mataralla (Galium). 
— K o t e l o paksu, punanruskea; talvehtii. 

38. C. sociata, Borkh. Seurallinen kenttä

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 14). — 

Hyvin kahden edellisen lajin näköinen; etusiivet 

harmaat, keskijuovassa tummanruskeat, sisemmän 

keskisarekkeen ulko-osassa ja ulomman keski-

sarekkeen sisä-osassa leveästi valkoiset, kumpi

kin valkoinen poikkinauha himmeän, tumman 

viivan halkoma; takasiivet tyveltään tiheästi 

harmaakehnäiset vaaleilla ja tummilla poikki

viivoilla, niitten ulkopuolella leveä, valkoinen 

poikkinauha, joka on selvän, tumman viivan 

jakama, ulkoreuna leveästi tummanharmaa; mo

lemmilla siipipareilla hieno, valkoinen aaltoviiva 

ja pyöristetty, musta keskipiste. — 20—26 mm. 

— Yleinen yli koko alueen. Lentelee touko— 

heinäkuussa sekä etelässä uudelleen elo—syys

kuussa. 

cf. Sivulämssät jokseenkin tasaleveät, pit

kin keskustaa kaivomaiset, mutta reunoilta le

veästi turvonneet, kärki poikkipäinen, sen ylä

nurkassa pitkä ja hiushieno ota. 

Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 10) kellan-
harmaa, selässä tummia vinovarjoja; nivelten 4— 
8 takaosassa vaikeahkoja kolmikulmaisia täpliä 
sekä valkoisia pistekäsniä; elää mataralla. — K o 
telo punanruskea; peräkärjessä 2 harjashakasta; 
talvehtii. 

39. C. galiata, Hubn. Matara-kenttä-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 12). — 

Eroaa muista lajeista lajikatsahduksessa annet

tujen tuntomerkkien kautta; etusiipien tyvi- ja 

keskijuova sinipunaisen ruskeat. — 25—27 mm. 

— Harvinainen; tavattu Jomalassa (E. Reuter ) 

ja Geetassa (Monte l l ) Ahvenanmaalla, Parai

sissa (E. Reut . ) ja Vaasassa. Lentelee touko 

—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssien yläreuna heikosti kaareva, 

alareuna melkein suora, kärki matalasti lantto

päinen, ylänurkassa hieno, taipunut ota. 
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Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 8) harmaa 
—ruskea, tummien sivuselkäviivojen välissä vaa
leampi; sivuviiva leveä, vihreänruskea; elää Ga-
lium-Iajeilla. — Kote lo kiiltävän kellanruskea; 
talvehtii. 

40. C. pomoeriaria, Eversm. (quadrifa-

sciaria, Hiibn.). Häpykannus-kenttämittari. — 

(Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 14). — Etusiipien 

tyvi ja sisempi keskisareke valkeanharmaat, 

enemmän tai vähemmän peittyneet ruostepunai-

sella; ruostepunainen väri muodostaa jälkimäi

sessä sarekkeessa selvän poikkijuovan; keski

juova tuntuvasti tummempi, tummanruskea, kes

kellä, ainakin keskipisteen ympärillä harmahtava, 

sisäsivulla tasaisesti kaareva, ulkosivulla ei aal

toinen, mutta sar. 2—4 varustettu leveällä haa-

rakkeella, jonka kärki on suonella 4; ulompi 

keskisareke sisäosassaan valkoinen, ulko-osassaan 

harmahtava, etureunassa ja sar. 4—5 enemmän 

tai vähemmän punanruskea; takasiivet melkein 

valkoiset, koristetut 4—5 harmaalla poikkivii

valla, joista uloin seuraa ulkoreunaa. — Kir

jauksiltaan muistuttaa tämä laji hyvin edellistä 

sekä C. unangiilataa, mutta eroaa edellisestä 

keskijuovassaan, joka on sisäreunassaan kaare-

vampi, ei aaltoinen ja ulkoreunassaan varustettu 

ainoastaan 1 haarakkeella, sekä jälkimäisestä 

sen kautta, että keskijuovan sisäsivu ei ole niin 

kaareva ja ulkosivu pitemmälle ulospistävä sekä 

siinä, että takasiipien aaltoviiva on ehyt eikä 

hampainen; kummastakin lajista koiraksen tunto

sarvien kautta. — 22—25 mm. — Hyvin har

vinainen; tavattu ainoastaan Käkisalmessa (Teng

ström) ja Ven. Karjalassa. Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät pienet ja kapeat, kokonaan 

vaikeahkot, yläreunassa hyvin lyhyt ja hieno, 

tuskin huomattava hammas. 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 27) vihreä tai 

vihreänharmaa; sivuviiva vaikeahko; selkätäplät 
kolmikulmaisia, mustia; elää häpykannuksella 
(lmpatiens). — Kote lo mustanruskea, talvehtii. 

41. C. quadrifasciaria, Clerck. {ligu-

strata, Hiibn.). Nelijuovainen kenttämittari. — 

(Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 10). — Etusiivet 

jokseenkin yksivärisesti harmahtavan ruostekel-

taiset, hieman tummemmat tyvijuovassa ja ulko

reunassa; keskijuova mustahko, sen sisäsivu 

melkein etureunaan asti melkein suora ja heikko-

aaltoinen, sen ulkosivu selvästi aaltoinen ja 

suonella 4 tylpästi ulospistävä; aaltoviiva vai

keahko, epäselvä; takasiipien sisäosa vaikeahko, 

ulko-osa tumman kellanharmaa lukuisilla hie

noilla, epäselvillä poikkiviivoilla. — 22—26 

mm. — Harvinainen, mutta levinnyt yli suu

rimman osan aluettamme pohjois-Pohjanmaalle 

asti. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Takaruumiin kärki hieman turvonnut 

ja varustettu isolla aukolla, josta sivulämssät 

näkyvät ainoastaan pieninä otina; selkäota lyhyt 

eikä uletu lähellekään sivulämssien alapuolelle 

tai niitten väliin. 

Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 25) vaalean
harmaa; selkäviiva katkonainen, ruskea; sivuviiva 
mustanruskea, sen alareuna valkoinen; selkäviivan 
sisäsivulla näkyy hampaisia, ruskeita pikku viiruja; 
elää useilla matalammilla kasveilla, — Kote lo 
punanruskea. 

42. C. ferrugata, Clerck. Ruostepunainen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 11). 

— Väriltään hyvin vaihtelevainen laji. Siipien 

pohjaväri vaalea, valkeanharmaa, tyvijuovassa 

ja keskijuovan sivuilla enemmän tai vähemmän 

peittyneet punaisella; eräs poikkinauha sisem

mässä keskisarekkeessa sekä ulomman keski

sarekkeen ulko-osa ruskeankeltaiset, reunasareke 

harmahtava; aaltoviiva tuskin selvä, sen sisäsivu 

saroissa 4 ja 5 varustettu pyöristetyllä, mustah-

kolla täplällä; keskijuovassa 3 selvää, tummaa 

poikkiviivaa ja tumma keskitäplä; takasiivillä 

leveä, tumma ulkoreuna ja enemmän tai vähem

män selviä, tummia poikkiviivoja. — 19—24 

mm. — Jokseenkin yleinen yli koko alueen. 

Lentelee touko—elokuussa. 

cf. Sivulämssät pienet, kapeat, ohuet ja 

vaikeahkot; niitten yläreuna paksu ja ruskea, 

lähellä kärkeä erillään lämssästä ja venynyt 

hyvin pitkäksi, melkein puoliympyräisesti sisään-

ja alaspäin taipuneeksi, liereäksi odaksi. 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 26) ruskean

harmaa—vihertävä; selkäviiva mustahko, valkeah-
koreunainen; selässä kolmikulmaisia vaaleita 
selkätäpliä; sivuviiva ruskea—ruostepunainen; 
elää mataralla y. m. — Kote lo punanruskea, tal
vehtii. 

43. C. unidentaria, Haiv. Yksihampainen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 12). 

— Hyvin edellisen lajin näköinen, mutta hel

posti eroitettu siitä lajikatsahduksessa annettu

jen tuntomerkkien ja koiraksen sivulämssien 

kautta. — 20—25 mm. — Yleinen yli koko 

alueen Muonioon asti. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät pienet ja tasasoukat; niitten 

vahvasti turvonnut yläreuna on kärjessä hieno ja 

sisään taipunut, muodostaen terävän hakasen, 
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joka on tuskin pitempi lämssää ja enemmän 

kuin puolet lyhempi vastaavata otaa edellisessä 

lajissa. 
Toukka hyvin edellisen lajin toukan näköinen, 

j o t en muutamat pitävät tätä lajia muunnoksena 
edellisestä. 

44. C. fllictuata, L. Mustavärinen kenttä

mittari. — Taul. 48, kuv. 5. — Etusiivet vaa

leanharmaat; tyvisareke, etuosa keskijuovasta, 

täplä etureunassa lähellä siipikärkeä, hienot, 

ainoastaan suonilla selvät poikkiviivat sekä 

enemmän tai vähemmän katkottu ulkoreuna-

viiva mustia; harmailla takasiivillä 3—4 tum

maa poikkiviivaa. — 22—25 mm. — Yleinen 

yli koko alueen ainakin 65 0 asti. Lentelee 

kesä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät kapeat ja ohuet; kärki ylös-

päinen ja hieman turvonnut, tylppä. 

Var. incanata, E. Reut. Tummempi, sini-

harmahko; keskijuova jatkuva yli koko etusiiven. 

— Tavattu yksi cf Solovetskoissa Ven. Karja

lassa (Edgren) . 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 23) ruskea; 

sivuviiva hieno, musta; nivelissä 1—3 selkä- ja 
sivuselkäviivat mustia, seuraavissa nivelissä X-
muotoinen kuvio ; elää ristikukkasilla (Cruciferce). 
— K o t e l o kiiltävän mustanruskea; talvehtii. 

45. C. iilCuTsata, Hiibn. Metsäinen kenttä

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 7). — 

Etusiivet harmaat, joskus keltaiselle vivahtavat, 

tummakehnäiset, tummimmat tyvijuovassa ja 

ulkoreunassa; aaltoviiva pohjaväriä, tasainen ja 

heikkoaaltoinen, molemmin puolin tummavarjoi-

nen. — 20—28 mm. — Jokseenkin yleinen 

alueen pohjoisissa vuori- ja tunturiseuduissa, 

paljoa harvinaisempi alueen keskiosissa, eteläi

sin löytöpaikka Ruovesi ja Kivennapa. Lentelee 

touko—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät suorareunaisia, kapenevat 

ulospäin; yläreuna vahvasti turvonnut, ruskea 

ja päättyy kärjen ulkopuolelle jokseenkin leveänä, 

sisäpuolelta hampaisena ja pyöreähköpäisenä 

haarakkeena; yläreunan sisäsivun keskellä ham

mas. 

Var. monticolaria, Herr. Sch. Pienempi; 

etusiivillä kapeampi ja etureunaan päin kape

neva keskijuova. — Harvinainen; tavattu Kuu

samossa ( S c h i l d e ) päämuodon joukossa. 

Toukka punanruskea—ruskeanharmaa, kirjattu 
himmeillä, mustahkoilla pituusviiruilla ja mustilla 
selkätäplillä; käsnät selviä, karvalatvaisia; pää 
kellertävä; elää juolukalla (Vaccinium uliginosum) 
ja luultavasti talvehtii. 

Suomen perhoset. 

46. C. munitata, Hiibn. (clccoloraria, 

Esp.). Sinipunanauhainen kenttämittari. — 

(Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 23). — Etusiivet 

tuhkaharmaat, hieman tummemmat ulkoreunassa; 

tyvijuova ja keskijuova sinipunaiset, mustareu-

naiset, jälkimäinen takareunassa puolet kapeampi 

kuin etureunassa; ulommassa keskisarekkeessa 

2 pientä, mustaa täplää etureunassa; aaltoviiva 

epäselvä; siipikärjessä vinoviiru; harmaissa taka

siivissä epäselviä, tummia poikkiviivoja. — 22 

—26 mm. — Yleinen yli koko alueen, varsin

kin pohjoisissa tunturiseuduissa. Lentelee kesä 

—elokuussa. 

cf. Sivulämssät kapeat ja lyhyet, ennen 

kärkeä kuroutuneet ja itse kärjessä laajentuneet 

pieneksi, hieman paksummaksi, pyöristetyksi 

levyksi. 
Toukka päältä ruskeanharmaa, kirjattu vaa

leilla pituusviivoilla ja pienillä, tummilla selkä-
täplillä; alta paljoa vaaleampi, kellanharmaa; 
sivuviiva valkoisenkeltainen; elää poimulehdel lä 
(Alchemillalla). 

47. C. designata, Rott. Mustareunainen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 17). 

— Edellisen lajin näköinen, mutta eroaa tästä 

helposti siinä, että keskijuovan sisäsivu ja ulko

sivu etureunan ja suon. 4 välillä mustareunai

nen, sen ulko-osassa 2 hienoa, mustahkoa poikki

viivaa; keskisareke ilman selviä poikkiviivoja; 

ulkoreunaviiva yhtäjaksoinen, musta; harmailla 

takasiivillä 4 epäselvää, tummaa kaariviivaa. — 

18 — 24 mm. — On luultavasti tullut sekoite

tuksi edellisen kanssa, joten sen leveneminen on 

sangen epätietoinen; varmasti tavattu Ahvenan

maalla, Tampereella, Käkisalmessa, Ven. Karja

lassa, Kuopiossa ja Kajaanissa. Lentelee touko 

—kesäkuussa. 

cf. Sivulämssät ohuet, tasaleveät, kärki vi

nosti poikkipäinen, yläreuna hieman turvonnut 

ja ennen kärkeä taipunut sisäänpäin pitkäksi, 

käyräksi odaksi; alanurkan sisäpuolella lyhyt, 

leveä, sisääntaipunut haarake. 

Toukka punanharmaa, selässä rivi kolmikul-
maisia täpliä; sivuviiva himmeä, kellanvihreä; 
elää kaalilla ja muilla ristikukkasilla. 

48. C. abrasaria, Herr. Sch. Lappalainen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 16). 

— Etusiivet harmaat, tyvijuovassa, ulkoreunassa 

ja keskijuovassa paitsi keskustassa mustanhar

maat; sisemmän keskisarekkeen ulko-osa ja koko 

ulompi keskisareke, paitsi lähinnä etureunaa 

peittyneet vaaleankeltaisella; aaltoviiva selvä; 

30 
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kellertävän harmailla takasiivillä leveä, mustan

harmaa ulkoreuna, jonka valkeanharmaa aalto

viiva halkoo. — 21—23 mm. —Harvinainen; 

tavattu ainoastaan alueen pohjoisimmissa osissa 

sekä Kemissä ja Ven. Karjalassa. Lentelee 

heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät hyvin pienet ja lyhyet, sui-

keakärkiset; ruskea yläreuna päättyy ennen kär

keä pitkäksi ja melkein suoraksi odaksi. 
Kehitysasteet tuntemattomat. 

49. C. montanata, Borkh. Vuori-kenttä-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 68, kuv. 9). — 

Etusiivet valkoiset, tyvijuovassa, sisemmän keski

sarekkeen keskustassa, keskijuovassa, keskisarek

keen ulko-osassa ja ulkoreunassa enemmän tai 

vähemmän peittyneet vaalean ruosteruskealla— 

ruostekeltaisella ja harmaalla; keskijuova sa

rassa 1 b vahvasti kuroutunut tai katkottu; 

keskipiste iso, musta; takasiivet valkoiset, ulko

reunassa leveästi ruskeanharmaat; aaltoviiva 

kummallakin siipiparilla selvä, tasaisesti aaltoi

nen. — 26—30 mm. — Yleinen yli koko alueen. 

Lentelee touko—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät ohuet, valkoiset, melkein 

rihmamaiset, yläreunassa pitkä, ruskea ota, joka 

on melkein puolet pitempi lämssää. 

Var. lapponica, Staud. Pienempi ja vaa

leampi, keskijuova ei tai tuskin ruskeavarjöinen. 

— On oikeastaan pohjoinen muoto, mutta ei 

vielä tavattu meillä muualla kuin Paraisissa 

(E. Reu te r ) . 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 24) vaalean 

kellanharmaa; selkäviiva katkottu, tumma; sivu
viiva valkoinen, sen yläreuna tumma; selkäkäsnät 
ruskeita; elää matalammilla kasveilla ja talvehtii. 
K o t e l o punanruskea. 

50. C. bicolorata, Hufn. Kaksivärinen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 11). 

— Etusiivet puhtaan valkoiset, ilman poikki

viivoja; tyvijuova ja keskijuovan etuosa ruoste-

keltaiset; ulomman keskisarekkeen uiko-osa sekä 

ulkoreunasareke ainakin suon. 4 etupuolella 

mustanharmaat—harmaat; valkoisilla takasiivillä 

musta keskipiste, ulkoreuna leveän harmaa; 

aaltoviiva kummallakin siipiparilla melkein ta

sainen, valkoinen. — 23—28 mm. — Jokseen

kin yleinen alueen etelä- ja keski-osissa, poh

joisimm. löytöpaikat Kajaani ja Oulu. Lentelee 

heinä — elokuussa. 

c f . Sivulämssät ehyet, leveät, soikeat, odat-

tomat. 

Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 17) vihreä; 
selkäviiva leveä, tummanvihreä; sivuselkäviivat 
kellertävän tai vaikeahkon vihreät. — K o t e l o 
vihreänruskea tai vihreä. — Munat talvehtivat. 

51. C. C U C U l l a t a , Hufn. Vaippainen kent

tämittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 11). — 

Molemmilla siipipareilla hyvin pieni, himmeä 

keskipiste; valkoisilla takasiivillä 2 epäselvää, 

harmaata poikkiviivaa. — 24—27 mm. — Har

vinainen, tavattu Paraisissa, Uudellamaalla, Sys-

mässä, Karjalassa ja Vaasassa. Lentelee touko 

—heinäkuussa. 

c f . Sivulämssät isot, yläreuna melkein suora, 

leveästi turvonnut, alareuna kärkeen päin vah

vasti kaartunut; ruskeae yläreunan alasivu h i e -

n o - o t a i n e n ja päättyy kärjessä terävään, suo

raan otaan. 

Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 7) vihreä tai 
kellanvihreä; selkäviiva epäselvä; sivuselkäviivat 
hyvin leveät, ruskeanmustat; huokoset soikeat, 
mustat; pienissä käsnissä lyhyt , ruskea harjas; 
elää mataralla (Galium). — K o t e l o paksu, lyhyt , 
punertava, siipitupet hyvin leveästi tummanrus
keat; talvehtii. 

52. C. r u b i d a t a , Fabr. Punanauhainen 

kenttämittari.— (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 11). 

— Takasiivet tumman punertavanharmaat, kes

kustassa 2—3, vahvoista kaarista muodostunutta, 

mustaa poikkiviivaa. — 24—26 mm. — Hyvin 

harvinainen; tavattu ainoastaan Turussa (Ca-

loander ) ja Paraisissa (E. Reute r ) . Lentelee 

kesä—heinäkuussa. 

c f . Sivulämssissä heikosti kaartunut, ka

peasti turvonnut yläreuna ja kärkeen päin vah

vasti kalteva alareuna, ulospistävässä ylänur

kassa vahva, melkein suora ota. 

Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 32) ruskean
harmaa—tuhkaharmaa, nivelissä 1—3 ja 11—13 
mustahko selkäviiva ja nivelissä 4 —JO mustia 
kulmaviiruja; elää mataralla. — K o t e l o vihreän
ruskea, talvehtii. 

53. C. fulvata, Forst. Sitruunakeltainen 

kenttämittari. — Taul. 48, kuv. 11. — Siivet 

keltaiset; ulkoreunaviiva epäselvä, keltaisissa 

ripsissä ruskeita täpliä; takasiivet vaaleammat, 

kirjauksettomat. — 25—26 mm. — Hyvin har

vinainen; tavattu Petroskoissa Ven. Karjalassa 

(Guntherin kirjallisen ilmoituksen mukaan). 

Lentelee heinä—elokuussa. 

c f . Sivulämssät ehyet, soikeat, kärki tyl

pästi pyöristetty. 
Toukka vihreä, nivelvaot kellertäviä; sivu

viiva keltanen; pää punanruskea; elää ruusulla 
(Rosa canina). — K o t e l o vihertävä, lepää yhteen
sidottujen lehtien välissä. 



235 

54. C. reticulata, Thunb. Verkkosuoninen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 2.). 

— Etusiivet mustanharmaat, heikosti vivahta-

vaiset vihreään, suonet ja 7 etureunassa sel

västi erillään olevaa, mutta takareunaan päin 

epäsäännöllisesti yhtynyttä poikkiviivaa sekä eräs 

viiru siipikärjessä valkoiset; tummanharmailla 

takasiivillä 2—3 vaaleata poikkiviivaa; ruumis 

päältä vaaleanharmaa—mustanharmaa. — 22— 

25 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu ainoas

taan kerran Nurmijärvellä (K. E. S tenroos ) . 

Lentelee heinä—elokuussa. 

cf. Sivulämssät kapenevat tuskin tylpästi 

pyöristettyä kärkeä kohden, odattomat. 
Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 10) kellanvih-

reä; selkäviiva veripunainen, katkonainen; sivu
selkäviivat hienoja, valkeankeltaisia; elää häpy-
kannuksella (Impatiens noli tangere). — Kote lo 
ruskeanvihreä, talvehtii. 

55. C. silaceata, Hiibn. Harmaaselkäinen 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 7). 

— Selkä harmaa, päälaki kellertävä; ulompi 

keskisareke harmaa, ei kellertävä; suonet joskus 

kellertäviä. — 24—32 mm. — Harvinainen, 

mutta tavattu suurimmassa, osassa aluettamme, 

pohjoisimmat löytöpaikat Kuusamo ja Rova

niemi (66 °) Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät jokseenkin leveät, kärjessä 

tylpän ja pitemmälle venyneen ylänurkan sekä 

pienellä kyhmyllä varustetun alanurkan välissä 

heikosti kovertuneet. 
Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 23) vihreä; 

selkäviiva vaalea, tummareunainen; pää pieni, vih
reä, eteenpäin ruskea; tai m y ö s voi pohjaväri 
olla ruskeahko ja varustettu' tummilla pituus-
vi ivoi l la; elää horsmalla y. m. — Kote lo viher
tävä, talvehtii. 

56. C. corylata, Thunb. Pähkinäpuu-

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 8). 

— Etusiipien tavattoman leveä, ulkoreunaltaan 

kaksihampainen tyvijuova sekä sarassa 1 b 

vahvasti kuroutunut tai katkottu ja molem

min puolin hampainen keskijuova tumman

ruskeat; keskisarekkeet valkeanharmaat, enem

män (= var. ruptata, Hubn.) tai vähemmän 

peittyneet vihreänkeltaisella; aaltoviiva vahva-

hampainen ja niin kaukana ulkoreunasta, että 

ulkoreunajuova ainakin etuosassaan on aivan 

yhtä leveä kuin ulompi keskisareke; ulkoreuna-

juova saroissa 4—6 mustanruskea, muualla 

enemmän tai vähemmän tummakeknäinen ; har

mailla takasiivillä epäselvä, vaalea poikkijuova; 

kummassakin siipiparissa tavallisesti selvä, musta 

keskipiste. — 22—26 mm. — Harvinainen; 

alueen etelä- ja keski-osissa, tavattu myös Ka

jaanissa ja Kuusamossa (66 °). Lentelee touko 

—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssien yläreuna suora, alareuna 

heikosti kaareva, kärjen ylänurkassa lyhyt ja 

hieno ota. Vatsapuolella on nivelten 4—7 vä

lissä pitkiä karvatupsuja. 
Toukka (Hfm. R. taul. 46, kuv. 29) kapea, 

kellanharmaa, selässä ja jalkojen päällä puner
tava; sivuviiva vaikeahko ja päättyy pieniin 
perähuippuihin; pää punanruskea, kaksihuippui-
nen; elää lehtipuilla. — Kote lo ruskeankeltainen, 
mustapisteinen; talvehtii. 

57. C. niiata, L. Vihreä kenttämittari. — 

(Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 17). — Etusiivet 

vihreät, sisemmässä keskisarekkeessa ja ulom

man keskisarekkeen sisäosassa harmaat, heikosti 

vihreäkehnäiset; keskijuovassa musta keskipiste 

ja 2 mustaa poikkiviivaa; aaltoviiva muodostu

nut vaikeahkoista, ulkoreunassaan usein mustalla 

viirulla varustetuista täplistä; takasiivet keller

tävän harmaat, joko ilman tai vihreällä ylivede-

tyt ja koristetut 2—3 himmeällä, tummalla poik

kiviivalla. — 27 — 32 mm. — Jokseenkin ylei

nen metsäseuduissa melkein yli koko alueen 

Kuusamoon asti. Lentelee elo—lokakuussa sekä 

talvehdittuaan toukokuussa. 

cf. Sivulämssät leveät, vahvasti kuperat, 

melkein kauhamaiset, kärki leveästi pyöristetty. 
Toukka pitkäveteinen, liereä, päältä kellan-

vihreä, mutta alta enemmän tai vähemmän pu
nertava; perähuiput hyvin kehittyneitä; värinsä 
kautta muistuttaa toukka eksyttävästi koivun 
lehtiruotia; elää koivulla. 

58. C. siterata, Hufn. Ruskeanvihreä 

kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 67, kuv. 16). 

Etusiipien pohjaväri oikeastaan ruskeahko vih

reillä suonilla sekä vihreällä etu- ja ulkoreu

nalla. — 27—30 mm. — Harvinainen; tavattu 

ainoastaan Geetassa ja Maarianhaminassa Ah

venanmaalla, Paraisissa, Karjalla, Korpoossa ja 

Vaasassa. Lentelee syys—lokakuussa sekä touko

kuussa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 45, kuv. 20) kellan-
vihreä; selkäviiva tumma,keskeltä epäselvä; sivu
viiva himmeä, kellertävä; elää lehmuksella y. m. 
lehtipuilla. — K o t e l o kellanruskea, mustapilkkui
nen, poikkipäisessä, liereässä peräkärjessä hienoja 
harjashakasia, 

59. C. testaceata, Donov. {sylvata, H). 

Tyviviiruinen kenttämittari. — (Hfm. Sch. taul. 

69, kuv. 35). — Vaikeahkoilla—valkeanhar-

mailla etusiivillä 6—7 aaltoista, tummanhar

maata poikkiviivaa ja kapea, ruostevärinen poik-
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kijuova keskijuovan molemmin puolin; sisempi 

näistä poikkiviivoista on välittömästi kolmannen 

harmaan poikkiviivan ulkopuolella, ja ulompi 

täyttää melkein kokonaan neljännen ja viiden

nen poikkiviivan välisen alan. — 20—24 mm. 

— Harvinainen; tavattu Ruovedellä, Kuhmoi

sissa, Sysmässä, Mikkelissä, Rautussa, Käkisal

messa, Ven. Karjalassa, Vaasassa ja Kuopiossa. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät pitkäveteiset ja jokseenkin 

kapeat, melkein tasasoukat, kärjessä pieni lovi, 

joka tekee sen, että ylänurkka käy hakamaisesti 

ulospistäväksi. 
Toukka (Hfm. K. taul. 46, kuv. 22) lyhy t ja 

paksu, sinipunainen, ensimäisen ja viimeisen niv. 
sivut vihreät; sivuviiva ruusunpunainen; nive
lissä 1—4 ja 10 — 13 keltaiset sivuselkäviivat, 
muissa valkoinen, mustasilmäinen täplä ja vai
keahko vinoviiru; pää ruskea, keltaviiruinen; elää 
lepällä, — Kote lo ruskeanvihreä, nivelvaot kel
lertäviä ; talvehtii. 

20. Hydrelia, Hiibn. 

Jokimittarit. 

Tänne kuuluvat pienet mittarit muistut
tavat ko'oltaan ja kirjauksiltaan paljon 
Acidalia-suvvin lajeja Phytometr i eleissä, 
mutta muuten rakenteeltaan Oidari- sukua, 
josta se eroitetaan helpoimmin takasiipien 
epätasaisen ulkoreunan kautta, tämä kun 
muodostaa suonella 4 selvän kulman tai 
pienen haarakkeen. — Pää pieni ja lyhyt, 
otsa heikosti kupera, melkein pystysuo
rasti viettävä. Huulirihmat pieniä, näky
vät tuskin otsan etupuolitse. Takajalat 
ovat tavattoman lyhyet, tuntuvasti lyhem
mät säärtä. Suoni 5 lähtee takasiivissä 
aina poikkisuonen keskeltä tai lähempää 
keskisaran etunurkkaa. Takasiipien pohja
väri sama kuin etusiipienkin. 

1. H. candidata, Schiff. Lumivalkoinen 

jokimittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 34.). 

— Siivet lumivalkoiset, etusiivillä 6—7, taka

siivillä 4 aaltoista, ruskeankeltaista poikkiviivaa; 

takasiivillä sitäpaitsi selviä, mustia ulkoreuna-

pisteitä. — 18—20 mm. — Hyvin harvinainen; 

tavattu Geetassa Ahvenanmaalla (Montel l ) , 

Korpoossa (Ringbom) ja Karjalohjalla Uudella

maalla (E. Reuter) . Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Sivulämssät pitkäveteiset ja jokseenkin 

kapeat, kärki suiposti pyöristetty, reunat kärkeen 

päin sisääntaipuneita, joten lämssät käyvät kuur-

namaisiksi. 
Toukka- vaaleanvihreä; selkäviiva punainen, 

selvä ainoastaan ensimäisessä ja viimeisssä nive
lessä; muissa nivelissä punaisia sivutäpliä; elää 
pähkinäpuulla. — K o t e l o punanruskea, talvehtii. 

2. H. obliterata, Hufn. Ruskeankeltai

nen jokimittari. — (Hfm. Sch. taul. 69, kuv. 

39). — Siivet sisäosassaan hietakeltaiset, ulos

päin vähitellen tummemmat ja ulkoreunassa 

maksaruskeat, keskustan yli 3 tasaista, ruskeata, 

osittain epäselvää poikkiviivaa; ulkoreunapisteitä 

ei ole. — 18—21 mm. — Jokseenkin yleinen; 

alueen etelä- ja keskiosissa, ainakin 63 0 asti. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät näyttävät edellisen lajin 

sivulämssiltä, mutta ovat tuntuvasti leveämmät; 

pitkälle ulosvenyneessä alanurkassa selvä ota. 

Toukka (Hfm. E. taul. 46, kuv. 23) vihreä, 
sukkulamainen; selkä- ja sivuselkäviivat jokseen
kin leveitä, kellertäviä; käsnät isoja, kellertäviä, 
harjaslatvaisia; elää koivulla y. m. — Kote lo 
pieni, punertavankeltainen; talvehtii. 

21. Horisme, Hiibn. 
(Phibalapteryx, Steph.) 

Juomumittarit, 

Siipien muodossa ja värityksessä muo
dostaa tämä suku kauniin väliasteen Cida-
ricm ja molempien seuraavien sukujen vä
lille. — Otsa viettävä ja alinna, lähinnä 
huulirihmoja enemmän tai vähemmän ulos
pistävä. Huulirihmat jokseenkin pitkät ja 
näkyvät selvästi otsan etupuolitse. Taka
siipien sisäreuna lyhyt, ei pitempi, joskus 
lyhempikin ulkoreunaa. 

1. H. vittata, Borkh. (lignata, Hiibn.). 

Paritäpläinen juomumittari. — (Hfm. Sch. taul. 

68, kuv. 18). — Harmaankeltaisilla etusiivillä 

lukuisia (12—15) hienoja, ruskeita, enemmän 

tai vähemmän selviä poikkiviivoja; takareunan 

ja keskisaran välissä, suorastaan keskipisteen 

takana lyhennetty, ruskea poikkinauha ja siipi

kärjessä ruskea vinoviiru, joka enemmän tai 

vähemmän jatkuu takareunaan päin; takaruumiin 

selkäpuolella selviä, parittaisia täpliä. — 20— 

23 mm. — Harvinainen; tavattu alueen eteläi

simmässä osassa Ahvenanmaalta Käkisalmeen 

sekä Ven. Karjalassa. Lentelee kosteilla nii

tyillä kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät poikkipäiseen kärkeen asti 

aivan tasaleveät, mutta kärjessä alaspainuneet, 

niin että yläreuna tulee kuperaksi, alareuna ko-

veroksi; yläreuna on sisäosassaan turvonnut ja 

päättyy kaukana ennen lämssän kärkeä paksuksi, 

vääräksi odaksi. 
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Toukka kellan.vib.rea; selkäviiva tummanvih
reä, kussakin nivelvaossa laajentunut pieneksi, 
nelikulmaiseksi täpläksi; sivuselkäviivat vaaleita 
tummareunaisia; sivuviiva vaalea; elää raateella 
(Mcnyanthes) ja muilla suokasveilla. 

2. H. tersata, Hiibn. Mustavöinen juoma-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 19). — 

Siivet harmahtavan ruskeankeltaiset—tumman

harmaat, poikkiviivat lukuisia, etureunaan asti 

selviä, ruskeita—mustahkoja, hienoja; aaltoviiva 

vaikeahko; keskipiste pieni tai epäselvä; etu

siivillä ei pitkittäistä, vaaleata etureunanauhaa, 

niitten leveä keskijuova ei tummempi takareu

nassa; ulkoreunaviiva sysimusta, heikosti kat

kottu; takaruumiin selkä yksivärinen. — Har

vinainen; tavattu alueen eteläisimmässä osassa 

Ahvenanmaalta Sortavalaan sekä Kuhmoisissa. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät melkein kolmiomaiset, tylp

päkärkiset; niitten väli on alapuolella suiposti 

kolmiomainen, levein tyvessä, vähitellen kape

neva kärkeen; tämän keskustassa näkyy tyvessä 

2 melkein suoraa otaa. 

Toukka kellanruskea—punanruskea; selkäviiva 
mustahko, valkeahkoreunainen, ensimäisessä ni
velessä hyvin leveä, 2—4 ja 9—12 niv. kapea, 
musta yhtäjaksoinen, 5 — 8 katkonainen, näissä 
muodostaa selkäviiva kunkin nivelen etureunassa 
pitkittäisen, harmaan, keltareunaisen ja keskeltä j 
epäselvemmän, mustahkon täplän; sivuselkäviivat 
kellertäviä tai mustahkoja; elää luultavasti Pul-
sfl^7/a-lajeilla. 

Tephronia sepiaria, Hufn. (taul. 50, kuv. 

6) ei tavattu meillä. 

22. Collix, (hien. 

Pistemittarit. 

Huulirihmat näkyvät selvästi otsan etu-
puolitse. Otsa viettävä, silmien levyinen. 
Takasiipien suon. 5 lähtee paljoa lähempää 
keskisaran etunurkkaa, ja suonilla 6 ja 7 on 
pitkä, yhteinen varsi; ulkoreuna hampai
nen, terävimmin suonella 6, ja suon. 4 ja 
6 välissä syvästi kovertunut. 

1. C. sparsata, Treit. Pieni pistemittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 22). — Tumman

harmailla siivillä mustiksi täpliksi suonien koh

dalla hajonneita, mustia poikkiviivoja; etusiivillä 

pieni, musta keskipiste ja pieniä varjotäpliä 

etureunassa; siipien alla iso, tumma keskipiste 

ja leveä poikkiviiva tämän ulkopuolella. — 19 

— 22 mm. — Hyvin harvinainen; tavattu ainoas

taan Paraisissa (E. Reu te r ) ja Uudellamaalla. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Sivulämssät isot ja leveät, kärki hyvin 

leveästi pyöristetty. 

Toukka vihreä; selkäviiva jokseenkin leveä, 
vaikeahko, pitkin sen keskustaa hyvin hieno, 
tumma viiva; sivuselkäviivat kapeampia, vaikeah
koja; huokosviiva punertavan keltainen, valkeah
koreunainen; tämän ja sivuselkäviivan välissä 
vieläkin eräs vaikeahko viiva; elää Lysimachia 
vulgariksella. — Kote lo vihreänruskea; talvehtii. 

23. Eupithecia, Curtis. 

Pikkumittarit. 

Tänne kuuluvat mittarit ovat pieniä, ta
vallisesti harmaita—ruskeanharmaita, har
vemmin vaikeahkoja mittareita, joitten sii
vet ovat lepotilassa levitetyt niin, että aina
kin suurin osa takasiipien yläsivua on täy
dellisesti näkyvissä. Tämän tähden onkin 
takasiipien väri melkein samallainen kuin 
etusiipien. Siipien kirjaus on harvoin selvä, 
vaan tavallisesti himmeä ja epäselvä. Sen
tähden ja kehitysasteitten vaihtelevaisuuden 
tähden on hyvin vaikeata tyydyttävästi ja 
jyrkästi eroittaa ne lukuiset lajit, jotka 
kuuluvat tähän sukuun, toisistaan, onpa 
usein melkein mahdotonta selitysten mu
kaan tulla täysin vakuutetuksi, mihin lajiin 
mikin kappale kuuluu, sentähden täytyy
kin usein turvautua kokoelmiin vertaami
seen. — Koiraksen sivulämssät ovat kai
killa meikäläisillä lajeilla, paitsi E. togatalla, 
ja abietarialla täydellisesti suljetut kartio
maiseen, kaivomaiseen pussiin, jonka kär
jen alapuolella on hieno, usein tuskin huo
mattava rako, josta, silloin kuin se avataan, 
sivulämssät sekä pussiin piiloitetut karva
tupsut pistävät esiin. Niin hyvin pussin 
ylä- kuin sen alapuolellakin on tyvestä 
lähtevä, kiinteämpi ja tavallisesti tummempi 
levy. Edellistä kutsutaan s e l k ä l e v y k s i , 
jälkimäistä v a t s a l e v y k s i . Molemmat, 
mutta varsinkin jälkimäinen, ovat useissa 
lajeissa (katso kuv. 28) hyvin eri muotoa 
ja antavat siten sangen tärkeitä tunnus
merkkejä koiraksia eroitettaessa toisistaan. 
Myöskin sivulämssät ovat epäilemättä eri
laiset eri lajeilla, mutta koska on sangen 
vaikeata kappaletta vahingoittamatta ottaa 
pois lämssäpussia, niin olemme prof. Auri-
villiuJcsen mukaan jättäneet niitten selityk
set pois. — Toukat elävät usein kukissa 
tai hedelmissä ja ovat omituisia siinä suh
teessa, että ne voivat ihmeellisen taitavasti 
ja nopeasti muuttaa värinsä ympäristön 
mukaiseksi. Useat ovat kaikkiruokaisia ja 
tavataan sangen erilaisilla kasveilla, mutta 
useimmat ovat hyv in tarkkoja ruokaansa 
valitessa, jo ten niitä harvoin tapaa useam
malla kuin yhdellä kasvilajilla. Sentähden 
saattaa rehukasvikin joskus antaa hyvää 
apua lajia määrätessä, — Useimmat talveh
tivat koteloina. 
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L a j i k a t s a h d u s . * ) 

A. Etusiivissä ei jälkeäkään aaltoviivasta, mutta 

muuten puhdas ja selvä kirjaus ja yksivärinen 

pohjaväri; niitten u lompi poikkiviiva kaukana, 

lähellä ulkoreunaa ja kuten sisempikin muo

dostunut 3—4 mustasta viivasta. Siivet vaalean 

kellertävän harmaat; tyvipoikkiviiva ja keski

viiva yksinkertaiset; keskitäplä pitkä, viiru-

mainen; sisempi ja u lompi poikkiviiva pitkin 

suonta 1 ja 2 yh tynee t mustan pituusviivan 

kautta; takaruumiissa on nivelessä 2 musta 

poikkijuova 1. E. venosetta. 

B. Etusiivillä enemmän tai vähemmän selvä aalto

viiva tai, silloin kun aaltoviiva puuttuu, myös 

muutenkin aivan epäselvä kirjaus. 

a. Etusiipien keskijuova tummempi muuta sii

peä, muodostaen mustanharmaan pcikkijuo-

van; aaltoviiva hieno, vaikeahko; huulirih

mat pitkät; takaruumiin selkäpuolella rivi 

pieniä, nmstia, hieman kohonneita selkätäp-

liä; 16—17 mm. . . . 2. E. linariata. 

/?. Etusiipien keskijuova ei tai ainoastaan osaksi 

tummempi muuta siipeä eikä koskaan muo

dosta tummaa poikkijuovaa. 

* Keskiruumis päältä valkoinen. Siipien pohja

väri valkoinen tai punanruskea. Takaruumis 

päältä ruskeahko, varustettu 3 rivillä mustia 

pisteitä. 

1. Kaulus valkoinen. Etusiivillä on etureunan 

keskellä iso, mustanruskea täplä, joka ulos

päin y h t y y isoon, mustaan keskitäplään; 

etureunassa muuten useampia tai harvem

pia tummia varjotäpliä, jo tka eivät kuiten

kaan koskaan-yhdy tummaksi reunajuovaksi; 

poikkiviivat hienoja, epäselviä, keskellä 

tavallisesti hävinneitä; aaltoviivan sisäsi

vulla himmeä, kellanruskea j u o v a ; ulko-

reunajuova siniharmahko. — 19—21 mm. 

8. E. oblongata. 

2. Kaulus tummanruskea. Etusiivet valkoiset 

tai punanruskeat, pitkin etureunaa ja- ulko

reunaa jokseenkin leveästi ruskeat; poikki

viivat keskustassa epäselviä, takareunassa 

selviä ja niin lukuisia, että takareuna saa 

tummanharmaan värin. Keskipiste musta, 

mutta pieni, eikä sen ulkopuolella tummaa 

täplää vaan usein y h t y n y t tummaan etu

reunaan; 20 — 23 mm. 9. E. succentuariata, 

** Selkä harmaa—ruskea tai vihreähkö. 

1. Siivet päältä enemmän tai vähemmän vih-

reähköt * * ) tai ainakin vihreillä poikkivii

voilla, niitten alapuolella selvä, suon. 4 

kohdalla mutkistunut, leveä, musta poikki

viiva. 

*) Jotta säästyisi tilaa ja jot te i tarvitsisi ker
toa samaa asiaa useampaan kertaan, ovat kaikki 
tunnusmerkit mainitut jo lajikatsahduksessa. 

* * ) Vihreä väri muuttuu helposti kosteudessa 
tai muuten pohjaväriksi. 

Ulompi poikkiviiva on etusiivillä suo

nilla 4 ja 6, takasiivillä sarassa 3 selvästi 

ulospistävä. Ulkoreunasareke ja eräs 

leveä juova aaltoviivan sisäpuolella tum

manruskeat, jälkimäinen etusiivillä sar. 

6 vaalean viirun katkoma. Poikkiviivat 

ruskeita, kirjaus selvä 7. E. reeiangulata, 

a". Ulompi poikkiviiva molemmilla siivillä 

jokseenkin tasaisesti kaartunut, ilman 

haarakkeita; aaltoviivan sisäinen tumma 

rajoitus etusiivillä ei vaalean viirun kat

koma. Kirjaus hienompi ja himmeämpi 

kuin edellisessä lajissa. 

6. E. debiliata. 

2, Siivet päältä ei koskaan vihertäviä, alla 

epäselvä tai t a s a i s e s t i k a a r t u n u t p o i k -

kiviiva. 

a'. Poikkiviivat selviä, leveitä, tummanrus

keita ja jyrkästi esiinpistäviä tuntuvasti 

vaaleammasta pohjaväristä. Etusiipien 

keskitäplä iso, musta; niitten ulompi 

poikkiviiva keskellä kaartunut ja kau

kana keski täplästä, sisempi sitävastoin 

muodostaa ulospäisen mutkan, joka kos

kettaa tai lähenee keskitäplää. Elävät 

havupuilla. 

b ' . Huulirihmojen otsan etupuolelle ulot

tuva osa lyhempi päätä. Siivet vaalean 

kellanharmaat; etumaisissa ruskeankel

tainen—ruskeahko varjo viiva aaltovii

van sisäpuolella; ulkoreunaviiva paksu, 

tummanruskea, suonien kohdalla hie

man katkottu; siipiripsissä on suonien 

kärjissä tummia täpliä. — 16—18 mm. 

3. E. pusillata. 

b". Huulir ihmojen pään ulkopuolel le pis

tävä osa ei päätä lyhempi. Etusiipien 

ulkoreunajuova tummanharmaa, ulom

man keskisarekkeen ulompi, aaltovii

vaan sattuva osa tummanruskea, sen 

sisäosa vaaleasti harmaa ja hienon, har

maan viivan jakama; poikkiviivat kes-

kijuovaan päin kääntyneellä sivullaan 

selvästi hampaisia; sisempi keskisareke 

suonen keskustan yl i enemmän tai vä

hemmän selvästi ruskeavarjöinen, 

c'. Huulirihmat melkein kaksi kertaa pi

temmät päätä. Pienempi, 15—18 mm. 

Ulkoreunajuovassa on sar. 3 tavalli

sesti vaalea täplä. 4. E. abietaria. 

c". Huulirihmat tuskin päätä pitemmät. 

Isompi, 18—22 mm, 5. E. togata. 

a". Poikkiviivat tavallisesti hienot ja tuskin 

tummemmat pohjaväriä, joskus epäsel

vät tai epätäydelliset, harvoin hyvin 

leveät ja selvät, mutta ulompi silloin 

hyvin lähellä keskitäplää ja suora tai 

kaareva sisäänpäin, 

b ' . Takasiivet ainakin peränurkassaan heti 

selvän aaltoviivan sisäpuolella ruoste-



keltaisella, harvoin selvällä varjotäp-

lällä koristetut. Etusiivet jokseenkin 

yksivärisesti harmaankeltaiset, poikki

viivat hienoja, epäselviä, aaltoviiva 

hieno, valkoinen, keskipiste pieni ja 

musta, ulompi poikkiviiva tasaisesti ja 

hyvin heikosti kaartunut. — 20—21 mm. 

10. E. subnotata. 

. Takasiipien peränurkassa ei ruostekel-

taista, vaan joskus tummanharmaa var-

jotäplä. 

". Siivet lyhye t ja leveät, yksivärisen 

harmaat—tummanruskeat, kirjaus j o k o 

hävinnyt tai hyvin epäselvä, keski

piste puuttuu, aaltoviiva hävinnyt tai 

korkeintaan epäselvä, valkoinen. Sii

piripset yksiväriset, 

d". Etusiivillä hieno, vaikeahko aalto

viiva, joka ainakin sarassa 1 b on 

täplämäisesti laajentunut. Huulirih

mat lyhyet , poikkipäiset. 

e'. Siivet mustanharmaat—tummanrus

keat. — 15—17 mm. 

15. E. pygmceata. 

e". Siivet vaaleamman harmaat. — 15— 

18 mm 19. E. valerianata. 

d". Etusiivillä ei selvää aaltoviivaa. Sii

ve t jokseenkin vaaleasti harmaat, 

e'. Pienempi, 15—17 mm. ; etusiivet ly

hyemmät, takasiipien ulkoreuna suo

nen 5 kohdalla ei kovertunut. 

18. E. plumbeolata. 

e". Isompi, 17—19 mm.; etusiivet pitem

mät, takasiipien ulkoreuna suon. 5 

kohdalla hieman kovertunut. 

20. E. immundata. 

Etusiivet tavallisesti pitkäveteiseni, 

mät, keskipiste selvä, musta tai, j o s 

keskipiste on epäselvä, kirjaus selvä, 

d'. Etusiipien poikkiviivat sangen selviä, 

mustahkoja; ulompi keskitäplän edes

sä aivan suora tai yh tyny t keskitäp-

lään sisäänpäin kääirtyneen kulman 

kautta. 

e'. Sisempi poikkiviiva ei yh tyny t kes

kitäplään; ulompi hyvin jyrkkärajai-

nen, etureunasta keskitäplään aivan 

suora, selvä, musta; siipien pohjaväri 

puhtaan harmaa; aaltoviiva selvä, 

sen sisäpuolella, lähellä siipikärkeä 

2 selvää, isoa, punanruskean eroit-

tamaa, mustaa täplää; tyvi- ja sisem. 

poikkiviivan väli mustahko, sisem. 

ja ulom. poikkiviivan väli keskipis

teestä takareunaan punanruskea, etu

reunaan taas tummanharmaa. Siipi-

ripsissä suonien päissä tummia täp

liä. — 19—21 mm. 34. E. sinuosaria. 

e". Sisempi poikkiviiva yh tyny t ulospäi-

sen mutkan kautta keskitäplään; 

siivet kellertävän harmaat; aalto

viiva epäselvä, sen sisäsivu leveästi 

ruskeavarjöinen; siipiripset yksiväri

set. Etusiivet pitkät, suippokärkiset, 

ulompi poikkiviiva keskitäplän ja 

takareunan välissä uloskaartunut. — 

18—20 mm. . . . 35. E. lanceata. 

d". Etusiipien poikkiviivat epäselvempiä, 

ulompi selvästi erillään keskitäplästä 

tai epäselvä. Siipien pohjaväri puh

taan harmaa tai ruskeahko, 

e'. Ne hienot, vaaleat ja tummat poik

kiviivat, jotka yhteisesti muodosta

vat ulomman poikkiviivan, ovat sa

rassa 5 tai suon. 6 kohdalla kaare

vasti tai kulmikkaasti ulospistäviä, 

mutta muodostavat lähempänä etu

reunaa suonella 7 terävän, sisäänpäin 

kulkevan mutkan. 

1". Vaaleanharmailla — vaikeahkoilla ta

kasiivillä leveä, tummanharmaa ul

koreuna; etusiivillä hyvin pieni tai 

epäselvä keskipiste. Ulomman poik

kiviivan sisäsivulla tavallisesti mus

tia viiruja suonien kohdalla. Huuli

rihmat melkein pään pituiset. Taka

ruumiin nivelten selkäpuolella kel

lertävä takareuna ja pieni, musta 

selkätäplä. 15—18 mm. 

11. E. scabiosata. 

f". Takasiipien pohjaväri harmaa; etu

siivillä selvä keskipiste, 

h'. Etusiipien ulomm. poikkiviivan 

sisäsivulla ei selviä, mustia viiruja. 

Etusiivet hyvin pitkäveteiset, suip

pokärkiset. 

i'. Isohko täplä keskisarassa heti 

keskipisteen sisäpuolella, poikki , 

vi ivojen väli, aaltoviiva sekä eräs 

selvempi tai himmeämpi vinoviiru 

siipikärjessä tavallisesti melkein 

puhtaan valkoiset. Suonet reuna-

sarekkeessa tavallisesti enemmän 

tai vähemmän ruostekeltaiset. — 

15—20 mm. 12. E. nanata. 

i". Poikkiviivojen täyte harmahtava; 

siivillä ei puhtaanvalkoisia kir

jauksia. 

k'. Etusiivet harmaat, ei ruskeahkot. 

Pienempi, 18—22 mm. 

13. F. hyperboreata. 

k". Etusiivet enemmän tai vähem

män peittyneet ruostekeltaisella. 

Isompi muoto, 20—24 mm. 

14. E. innotala. 

h". Etusiipien ulomman poikkiviivan 

sisäsivulla mustanruskeita, tavalli

sesti sangen pitkiä viiruja, jotka 
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ovat suonilla. Etusiivet ei niin 

suippokärkiset, niitten ulkoreuna 

selvästi kaareva, 

i'. Aal tovi ivan ja sitä lähinnä sisä

puolella olevan vaalean poikkivii

van väli niin kapea, että se esiin

tyy ainoastaan tummana poikki

viivana. Pienempi muoto, ei y l i 

16 mm. Viinit u lomm. poikkivii

van sisäsivulla hyv in lyhyet . R ip 

set ulkoreunassa ruskeankeltaisella 

kehnätyt . . . 16. E. tenuiata. 

i". Aal tovi ivan ja sitä lähinnä sisä

puolella olevan vaalean poikkivii

van väli tavallista leveyttä. Viirut 

u lomm. poikkiviivan sisäsivulla 

sangen pitkät. Isompi muoto , ei 

alle 17 mm. 

k'. Etusiipien sisempi poikkiviiva 

erillään keskipisteestä ja ilman 

terävätä, ulospäistä mutkaa. Etu

siivet kellertävän harmaat; aalto

viiva etureunaan päin teräväham

painen ja sen sisäsivulla tummia 

varjotäpliä . . 33. E. exiguata. 

k". Etusiipien sisempi poikkiviiva 

muodostaa terävästi ulospistävän 

kulman, joka ulottuu j o k o keski-

täplään tai lähelle sitä. Etusiivet 

punanruskeahkon harmaat; suo

nilla tavallisesti u lomm. poikki

viivan sisäpuolella pitkiä ja sel

viä, mustanruskeita viiruja; aal

toviiva hieno ja melkein tasainen, 

usein katkonainen tai epäselvä, 

sen sisäsivulla täplikäs, tumma 

rajoitus. — 18—20 mm. 

36. E. sobrinata. 

f". Ulompi poikkiviiva on etureunaan 

päin pitkin matkaa tasaisesti kaar

tunut tai myöskin etureunan ja suon. 

6 välissä aivan suora tai harvoin 

heikosti sisään taipunut, kuitenkaan 

suonella 7 muodostamatta terävää 

kulmaa sisäänpäin; joskus on se sekä 

muu kirjaus melkein kokonaan hä

vinnyt . U lomm. poikkiviivan sisä

sivulla ei mustia viiruja suonilla 

tai ovat ne aivan lyhyitä, 

g'. Etusiipien kirjaus yleensä jokseen

kin selvä; poikkiviivat täydellisiä, 

mutta ei tummempia tai selvem

piä etureunassa; tässä ei sentähden 

selviä, mustia täpliä, 

h'. Etusiipien pohjaväri vaaleamman 

ja puhtaamman harmaa; ulompi 

poikkiviiva suonen 4 ja etureunan 

välissä taipunut melkein tasaiseksi 

kaareksi; aaltoviiva ei tai tuskin 

laajentunut sarassa 1 h, joskus 

epäselvä. 

i'. Aal tovi iva vaikeahko, selvä, sa

rassa 1 h hieman laajentunut. Ta

kasiivillä sangen selvä kirjaus. — 

19—20 mm. 21. E. satyrata. 

i". Aal tovi iva epäselvä tai puuttuu. 

Takasiivillä usein muuten epä

selvä kirjaus. — 20—26 mm. 

22. E. helveticaria. 

h". Etusiivet enemmän tai vähemmän 

ruskeahkot, niitten u lompi poikki

viiva suon. 4 ja etureunan välissä 

heikommin tai vahvemmin S-muo-

toisesti kaksimutkainen, niin että 

suonella 6 muodostuu ulospäinen 

kulma. 

i'. Suonet 2—-7, ainakin osittain 

ruostekeltaiset tai kellertävät. 

Keskitäplä pieni, pyöristet ty. 

Aal tovi iva vaikeahko, usein ha

jonnut täpliksi, sarassa 1 b hieman 

laajentunut. Suonien sisäosassa 

valkoisia pisteitä; poikkiviivat 

tuskin selviä. — 18 — 20 mm. 

24. E. vulgata. 

i". Suonet ei koskaan kellertäviä, 

k'. Kellertävän harmailla etusiivillä 

jokseenkin selvä kirjaus. — 19— 

20 mm. . . . 23. E. castigata. 

k". Puhtaan harmailla etusiivillä 

hyvin epäselvä kirjaus. — 18— 

19 mm. 32. E. virgaureata, var. 

Altenaria. 

g". Etusiipien kirjaus tavallisesti hy

vin epäselvä; poikkiviivat ainoas

taan etureunassa selviä ja muodos

tavat siinä teräväpiirteisiä, mustia 

täpliä, 

h'. Etusiivet tavallista muotoa, niit

ten aaltoviiva tavallisesti hajon

nut täpliksi ja aina enemmän tai 

vähemmän laajentunut sarassa 1 b. 

i'. Aaltoviivan sisäsivulla ei selviä, 

tummia pisteitä, tavallisesti enem

män tai vähemmän hajonnut täp

liksi. 

k'. Etusiipien keskitäplä iso, sisään

päin kovertunut, ulospäin suora 

tai heikosti kupera ja täten enem

män tai vähemmän puolikuun 

muotoinen. Takaruumiin molem

min puolin leveä, sysimusta pi-

tuusnauha. Ruskeahkon tai pu

nertavan tuhkaharmailla etusii

villä selvempiä tai epäselvempiä 

poikkiviivoja. — 20—-22 mm. 

26. E. actceata. 

k". Etusiipien keskitäplä keskikokoi-
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nen, ei koskaan puolikuun muo

toinen, vaan viirumainen tai soi

kea. Takaruumis kyljiltään yksi

värinen tai varustettu ainoastaan 

pienillä, mustilla pisteillä. Etu

siivet heikommin tai vahvemmin 

peitetyt ruosteruskealla, yksiväri

set ja ilman selviä kirjauksia. 

1'. Etusiipien ripset selvästi tumma-

täpläisiä; niitten kärki tylppä ja 

leveä. — 17—10 mm. 

27. E. assimilata. 

1". Etusiipien ripset tummia, yksi

värisiä. Etusiivet ruosteruskeat 

•—maksaruskeat. Takasiivet yksi

värisen tummanharmaat, ei vaa

leampi tyviset. — 18—21 mm. 

28. E. absinlhiata. 

i". Aaltovi iva yhtäjaksoinen, sen si

säsivulla, ainakin saroissa 1 h—5, 

tummia pisteitä, jotka joskus mel

kein yhtyvät tummaksi viivaksi. 

Etusiivet heikosti peit tyneet kel

lanruskealla ja koristetut jokseen

kin selvillä, vaikka hyvin hie

noilla poikkiviivoilla. — 19—21 

mm 29. E. pimpindlata. 

h". Etusiivet hyvin pitkäveteiset, ai

van ilman vaaleata aaltoviivaa, 

i'. Lähellä etusiipien ulkoreimaa hie

no, musta poikkiviiva, joka päät

tyy takanurkkaan ja nähtävästi 

vastaa hävinneen aaltoviivan si

särajaa; niitten keskitäplä paksu 

ja hyvin iso. Harmailla takasiivillä 

selviä, tummia poikkikaaria. — 

14—-18 mm. 30. E. conterminata. 

i". Etusiivet ulko-osassaan yksiväri

set, kirjauksettomat; poikkiviivat 

hyvin epäselviä tai hävinneitä; 

keskitäplä keskikokoinen. Taka

siivet vaaleanharmaat, ilman sel

viä kirjauksia. — 15 — 19 mm. 

31. E. indigata. 

1. E. venosata, Fabr. Mustaviiruinen 

pikkumittari. — (Hfm. Sah. taul. 70, kuv. 29). 

— Etusiivet vaaleankeltaiset, vivahtavat harmaa-

sen, mustat poikkiviivat selviä; aaltoviiva puut

tuu kokonaan. — Harvinainen; tavattu Hä

meessä, Käkisalmessa, Ven. Karjalassa ja Kuu

samossa (J. Sahlberg) . Lentelee kesäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy epäselvästi ra

joitettu, vatsalevy tyveen asti jakautunut 2 ka

peaksi, kaarevaksi ja sentähden keskeltä leveälle 

eroitetuksi, liistemäiseksi puoliskoksi. 

Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 2 a, b) selkä
puoli lyijyharmaa, kyljet ja vatsapuoli likaisen 

Suomen perhoset. 

vihreänvalkoiset: elää Silene inflatan ja Lychnis 
dioican hedelmässä. 

2. E. linariata, Fabr. Kannusruohopik-

kumittari. — (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 34). — 

Koko keskijuova etusiivillä tumman sinipunai

nen. — Harvinainen; tavattu Mikkelissä (K. 

E h n b e r g ) , Käkisalmessa (Tengs t röm) ja 

Ven. Karjalassa. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy kolmikulmainen, 

lyhyet, ei tai tuskin ulottuva pussin keskustan 

yli; vatsapuoli yksivärisesti vaalea, ilman varsi

naisesti näkyvätä vatsalevyä. 

Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 6 a—c) val-
keanvihreähkö, hyvin hienojyväinen, myöhemmin 
kellertävä; nivelvaot vaaleammat; selkäviivassa 
ruskeita poikkitäpliä; elää Linaria vulgariksella. 
— Kote lo ruskeahko, talvehtii. 

3. E. pusillata, Fabr. Kääpiö-pikkumit-

tari.- — (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 36). — 

Siivet kellanvalkoiset, ruskeakirjaiset; keskipis

teet isoja ja selviä. — Jokseenkin yleinen; 

levinnyt yli koko alueen etelä-Pohjanmaalle asti. 

Lentelee kesäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso, leveä ja 

pitkä, peittää melkein koko lämssän yläsivun; 

vatsalevy (kuv. 28 a) pieni, kärjen kummassa

kin nurkassa pitkä, hiushieno ota. Sivulämssät 

pistäytyvät usein ulos pussin raon läpi. 

Toukka ruskeahko, ruskeankeltainen tai ruos
teruskea, harvemmin sinertävänvihreä; nivelvaot 
keltaisia; selkäviiva mustanruskea; sivuselkävii
vat kellertäviä, usein pisteisiä; elää kuusella. 

4. E. abietaria, Oöze (strobilata, Hb.). 

Kuusen pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 70, 

kuv. 37). — Jokseenkin yleinen kuusimetsissä 

melkein yli koko alueen. Lentelee kesäkuussa. 

cf. Lämssäpussi epätäydellinen, sulkee ainoas

taan sisäosan sivulämssiä sisäänsä. Itse läms-

sät pitkäveteiset ja leveät, joten ne alapuolella 

eroitetaan toisistaan ainoastaan kapean raon 

kautta, tylppäkärkiset; yläreuna suora. 

Toukka ruskeahkon punainen viidellä katko
naisella, keltaisella pituusviirulla; keltaisessa sivu-
viivassa yksinäisiä harjaksia mustilla käsnillä; 
elää kuusen kävyssä. 

5. E. togata, Hiibn. Männyn-pikkumit-

tari. — (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 38). — 

Jokseenkin yleinen havumetsissä alueen etelä-

ja keskiosissa, tavattu myös Sodankylässä. Len

telee touko—kesäkuussa. 

cf. Lämssäpussi näyttää puuttuvan. Sivu

lämssät edellisen lajin näköiset, mutta isommat 

ja ehkä myöskin suipommat. Viimeisessä vatsa-

nivelessä 2 hienoa otaa. 

31 
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Toukka näyttää kooltaan ja muodoltaan Kää-
riäistoukalta, likaisenruskea, kirjaukseton paitsi 
kapeata tummaa selkäviivaa, vatsa vaaleampi; 
elää männyllä. 

6. E. debiliata, Hiibn. Mustikan-pikku-

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 39). — 

Siivet vivahtavat heinänvihreään tai ruskeaan. 

— Harvinainen, levinnyt kuitenkin yli koko 

alueen Ouluun (65 °) asti. Lentelee heinä— 

elokuussa. 

rf. Lämssapussissa ei selkälevyä, alapuo

lella 2 hienoa, tyveltään leveällä olevaa, kaa-

revata, ja kärjeltään yhteennojaavaa kitiiniliis-

tettä. 
Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 7) kellanvih-

reä, selkäviiva tummanvihreä, pää ruskea; perä
l evy melkein neliömäinen, ruskeahko, sen taka
reunassa 2 hienoa huippua; elää mustikalla yh-
teensidottujen lehtien välissä, — K o t e l o ruskea, 
siipitupet vihreähköjä. 

7. E. rectangulata, L. Omenan pikku-

mittari. — Taul. 43, kuv. 16. — Harvinainen 

alueen etelä- ja keskiosissa, pohjoisin löytö

paikka Kuopio (63 °). Lentelee kesä — heinä

kuussa. 

cf. Lämssapussissa ei selvää selkälevyä, 

sen alapuolella 2 liistettä kuten edelliselläkin 

lajilla. 
Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 9) kellan-

vihreä, selkäviiva usein ruostepunainen, tumman
vihreä ja usein kokonaan hävinnyt; n ivelvaot 
punertavia; koko ruumis läpinäkyvä; elää hedel
mäpuissa tehden toisinaan vahinkoakin syömällä 
kukkia ja nuppuja. 

8. E. oblongata, Thunb. (centaureata, F.). 

Mustatäpläinen pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 

70, kuv. 24). — Siivet lumivalkoiset, keski

juovan molemmin puolin hienoja, mustia poikki

viivoja. — Harvinainen; alueen etelä- ja keski

osissa, pohjoisin löytöpaikka Kajaani (64 °). 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy leveä ja iso, 

sen nurkat ulospistäviä; vatsalevy leveä ja poikki

päinen, ainoastaan sivuilta ruskea ja turvonnut. 
Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 1) hyv in 

vaihtelevainen; elää putkikasveilla, Centaurealla, 
Achillealla, Solidagolla, Campanulalla y. m. 

9. E. succenturiata, L. Valkoselkäinen 

pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 4). 

— Siivet lumivalkoiset, etusiipien etureuna ja 

ulkoreuna harmahtava. — Jokseenkin yleinen 

yli koko alueen ainakin 66 0 asti. Lentelee kesä 

—heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussi .korkea ja syrjiltään litis

tynyt; sen selkälevy iso ja melkein tasaleveä, 

kärjessä tylpästi pyöristetty ja venynyt melkein 

pussin latvalle asti; vatsalevyssä tummat, kär

keen päin turvonneet reunat, mutta keskeltä 

tuskin tummemmat muuta pussia, kärjessä kol-

mikulmainen leikkaus. 

Var. subfulvata, Haiv. — Siipien keskusta 

takareunasta keskipisteeseen asti ruosteruskea. 

VVieniläinen Otto Bobatsch yhdistää tämän muo

don nykyään muunnoksena succenturiatanu, 

josta se on viime aikoina ollut eroitettuna itse

näiseksi lajiksi. — Harvinaisempi päämuotoa. 

Ab. oxydata, Tr. Ruosteruskea väri on 

rajoittunut juomuksi pitkin takareunaa ja vii

ruksi sarassa 3. — Harvinainen, tavattu Parai

sissa (E. Reut.) ja Mikkelissä (Ehnberg) . 
Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 13) kellan

ruskea tai punertavanruskea, sen molemmin puo
lin tummia vinoviiruja; päässä 2 valkoista viirua; 
elää Artemisia-, Achil lea- ja Tanacetum-lajeilla. 

10. E. subnotata, Hubn. Kellertävä pik

kumittari. — (Hfm. Sch. taul. 70, kuv. 32). 

— Harvinainen, tavattu Paraisissa ja Korpoossa 

(E. Reut.) sekä Helsingissä (Nylander) . Len

telee heinä—elokuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso ja leveä, 

peittää melkein koko yläpuolen; vatsalevy (kuv. 

28 b) pitkä ja kapea, kärki ehyt, ulottuu tun

tuvasti pussin keskustan ohi. 
Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 5) tumma, 

kellanvihreä—punanharmaa, nivelvaot keltaisia 
tai punertavia; selässä valkoisia pisteitä ja rivi 
tummia täpliä; huokoset mustat; elää Chenopo-
dium- ja Atriplex-lajeilla. 

11. E. scabiosata, Borkh. (piperata, 

Stph.; subumbratO; Qn.). Niitty-pikkumittari. 

— (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 1). — Harvinai

nen; tavattu Käkisalmessa (Tengs t röm) ja 

Enossa pohjois-Karjalassa. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy pitkä ja jok

seenkin kapea, tuntuvasti kapeampi pussia, kär

keen päin vaaleampi ja muuttuu rajatta pussin 

kalvoksi; vatsalevy myöskin pitkä ja kapea, 

melkein poikkipäinen. 

Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 11) tumma, 
kellertävänvihreä; selkäviiva on leveä, tumman
vihreä, samaten huokosvi iva ; nivelvaot keltaiset; 
elää useilla matalammilla kasveilla kuten Soli-
dago, Euphrasia, Hyper icum y. m. 

12. E. nau ala, Hiibn. Kanervan pikku

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 7). — 

Harvinainen; tavattu Paraisissa, Helsingissä, 

Mikkelissä, Valkjärvellä ja Käkisalmessa. Len

telee kesäkuussa. 
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cf. Lämssäpussin selkälevy ulottuu pussin 

kärkeen ja anastaa melkein koko selkäpuolen 

leveyden; vatsalevy jyrkästi poikkipäinen, kolmi-

kulmainen ja kärjessä venynyt tasasoukaksi haa-

rakkeeksi, joka ulottuu yli keskustan. 

Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 16) vihertävän 
keltainen, selkäviiva punertava, sen yli kussakin 
nivelessä punainen poikkijnomu; sivuilla punai
nen viiva ja tämän alla punertavia vinoviiruja; 
elää kanervalla. 

13. E. hyperboreata, Staud. Pohjoinen 

pikkumittari. — Jokseenkin yleinen pohjoisissa 

tunturiseuduissa, eteläisin löytöpaikka Kuusamo. 

Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy ulottuu kärkeen, 

tyveltään hyvin leveä, mutta kapenee sitten kes

kustaan asti, jonka se on melkein tasasoukka; 

vatsalevy (kuv. 28 c) muistuttaa edellisen lajin, 

mutta hieman lyhempi. 

Sandberg löysi erään kotelon, joka oli kiinni
tetty katajaan ja josta sittemmin tuli perhonen, 
j oka kuului tähän lajiin. Hän otaksuu sentähden, 
että kataja olisi tämän lajin rehukasvi. 

14. E. innotata, Hufn. Merkitty pikku

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 8.). — 

Harvinainen, tavattu Karjalassa, Helsingissä ja 

Maarianhaminassa sekä Oulussa. Lentelee kesä— 

heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussin levyt kuten edelliselläkin 

lajilla. 
Toukka (Hfm R. taul. 47, kuv. 17) vihertävä 

— ruskeahko; selkäviiva tummanruskea tai punan
ruskea, valkoisen viivan jakama; sivuselkäviivat 
vaikeahkoja; elää Artemisia-kukissa. 

15. E. pygmaeata, Hiibn. Pieni pikku

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 20). — 

Harvinainen, mutta levinnyt alueen keskiosissa 

Kangasniemeltä Ouluun. Lentelee kesä—heinä

kuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso ja leveä, 

peittää melkein koko selkäpuolen; vatsalevy 

tyveen asti jakautunut 2 yhdensuuntaiseksi, leveä-

tyviseksi ja hienokärkiseksi puoliskoksi, jotka 

ulottuvat pitkälle lämssän keskivälin ohi. 
Toukka kellertävä, hyvin harvoin vihreä; 

selkäviiva leveähkö, ruskeahko tai mustahko; 
sivuselkäviivat samaa väriä; elää Stellaria nemo-
rmnilla tai Cerastium trivialella. 

16. E. tenuiata, Hiibn. Paju-pikkumit-

tari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 23). — Har

vinainen, tavattu Paraisissa (E. Reut.) ja Hel

singissä (Tengst röm). Lentelee heinä—elo

kuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy ainoastaan ty

vessä ruskeahko, muuten vaalea ja muuttuu 

ilman rajaa pussiksi; vatsalevy kuten E. pyg-

maeatatta, jakautunut 2 kapeaksi puoliskoksi, 

jotka kuitenkin tällä ovat leveämmällä toisistaan. 
Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 20) kellan-

vihreä tai valkean vihreä; kussakin nivelessä toi
sesta aikain harmaa, nelikulmainen täplä; selkä
viiva tumma, kapea; elää pajulajeilla. 

17. E. mturbata, Hiibn. (subciliata, Guen.). 

Kellertävä pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 

71, kuv. 24). — Hyvin edellisen lajin näköinen; 

etusiivet tylpemmät, kellertävän harmaat, keski

piste pieni, musta; suonet reunajuovassa keller

täviä; ulompi poikkiviiva keskellä laajentunut, 

etureunassa heikosti taipunut, sen etuosassa pie

niä hampaita, yhtä selvä takasiivilläkin. — 15 

17 mm. — Hyvin harvinainen, tavattu useita 

kappaleita Geetassa Ahvenanmaalla (Mon te l l ) . 

Lentelee heinä—-elokuussa. 

Toukka kellanvihreä, leveä, ruskea selkäviiva 
muodostaa keskinivelissä ruutumaisen täplän; 
sivuselkäviivat hienoja tummanvihreitä; elää vaah
teralla. 

18. E. plumbeolata, Haw. Lyijyharmaa 

pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 25). 

— Jokseenkin yleinen yli koko alueen 6 5 0 

asti. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkäota iso ja leveä, 

ulottuu 2 / 3 pussin pituutta, ulko-osassaan vaa

leampi eikä aivan täydellisesti rajoittunut; vatsa

levy me lke in tyveen asti jakautunut 2 leveälle 

eroittuneeksi ja hyvin kapeaksi odaksi, jotka 

ulottuvat yli keskustan. 

Toukka kellanvihreä; silkäviiva leveä, pur-
puranpunainen, laajentunut nivelten keskustassa 
puikeaksi täpläksi; sivuselkäviivat purpuranpunai-
sia; elää Melampyrum-lajeilla. 

19. E. valerianata, Hiibn. Virmajuuren 

pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 26). 

— Harvinainen; tavattu Finströmin pitäjässä 

Ahvenanmaalla ja Karjassa (E. Reut . ) . Len

telee kesäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso ja leveä, 

kärjessä leveästi pyöristetty eikä uletu aivan 

pussin kärkeen asti; vatsalevy pitkä ja kapea, 

melkein tasasoukka, ainoastaan kärjessä mata

lasti 2-halkoinen melkein epäselviksi odiksi. 

Toukka (Hirn. R. taul. 47, kuv. 21 a, b) vih
reä; selkä ja sivuselkäviivat tummanvihreät; huo-
kosviiva vaikeahkon vihreä; nivelvaot keltaiset; 
elää Valeriana officinalisella. 

20. E. imMiundata, Zell. (argillacearia, 

H. S.). Likainen pikkumittari. — (Hfm. Sch. 

taul. 71, kuv. 27). — Hyvin harvinainen, ta-
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vattu ainoastaan Petroskoissa Ven. Karjalassa 

(Gunther) . Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy pitkä ja leveä, 

sivureunat keskikohdalta hieman kovertuneet; 

vatsalevy sisinnä tyvessä hieman leveämpi, sit

ten tasasoukka ja jokseenkin leveä, kärki ehyt, 

poikkipäinen. 

Toukka valkeanvihreä, huokoset ja käsnät 
mustia, pää kiiltävän musta, karvainen: elää Ac-
tcea spicatan marjassa. 

21. E. satyrata, Hubn. Takiaisen pikku

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 29). — 

Yleinen ja levinnyt yli koko alueen. Lentelee 

kesäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso ja leveä, 

peittää melkein koko yläpuolen; vatsalevy te

rävän kolmiomainen, jyrkkärajainen ja ehytkär-

kinen. 

Ab. subatrata, Staud. Siivet melkein yk

siväriset, tummanharmaat. — Tavattu Paraisissa 

(E. Reut . ) . 

Var. callunaria, Dbld. Valkoisen harmaa. 

— Päämuodon joukossa. 

Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 22) hyvin 
vaihtelevainen; elää useilla mykerökasveilla ja 
muillakin kasveilla. 

22. E. helveticaria, Boisd. Sveitsiläinen 

pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71. kuv. 31). 

— Jokseenkin yleinen yli koko alueen Imante-

ron lappiin asti. Lentelee touko—kesäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso ja leveä, 

peittää melkein koko yläpuolen; vatsalevy iso 

ja ehyt, terävän kolmiomainen, mutta paljoa 

leveämpi kuin edellisellä lajilla. 

Var. arceuthata, Freyer. Siipien pohja

väri vaaleampi ja kirjaukset selvempiä. 
Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 23) heinä-

vihreä; selkäviiva kapea, tummanvihreä; sivu
selkäviivat leveämpiä, tumman vihreitä; pää pur-
puranpunainen, usein aivan musta; nivelvaot 
kellertäviä; elää katajalla. 

23. E. castigata, Hubn. Ruskeanharmaa 

pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 32). 

— Harvinainen; tavattu ainakin Fagerviikista 

Uudellamaalla Ven. Karjalaan. Lentelee kesä

kuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy aivan tasaleveä, 

suorakaiteen muotoinen, noin 2 / B pussista, ty

vestä paljon kapeampi pussia; vatsalevy lähelle 

tyveä jakautunut 2 pitkäksi ja hienoksi odaksi. 

Tässä suhteessa on cf helposti eroitettu kah

desta edellisestä. 

Toukka (Hirn. R. taul. 47, kuv. 24 a—c) kel
lanruskea tai punertavanruskea; selkäviiva tum
manruskea, epäselvä; niv. 4—6 tummia, selkävii-
van jakamia täpliä; kyljillä ruskeita vinoviiruja 
ja ruskea sivuviiva; Epilobiumilla, Scabiosalla, 
Achillealla y. m., syö kukkia. 

24. E. vulgata, Haiv. Yleinen pikku

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 35). — 

Yleinen yli koko alueen ainakin 66 0 asti. Len

telee kesä—heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy leveä, kärki 

tylpästi pyöristetty, ja hieman lyhempi pussia; 

vatsalevy kapea, kolmikulmainen, ehytkärkinen. 

Toukka punan- tai kellanruskea; selkäviiva 
mustahko, 4—8 niv. muodostaa se ruutuja; sivu
selkäviivat hienoja, kellertäviä; huokosvi iva le
veä, vaikeahko; elää vesiheinällä, P o l y g o n u m -
lajeilla y. m. 

25. E. denotata, Hiibn. (campanulata, 

Herr. Sch.). Sinikellon pikkumittari. — (Hfm. 

Sch. taul. 17, kuv. 36). — Etusiivet leveät, 

pyöreäpäiset, yksivärisen harmaat, punertavaan 

vivahtavat, keskipiste iso, musta; aaltoviiva 

vaikeahko, himmeä, ei vaaleampi ja tuskin laa

jempi takareunassa; poikkiviivat hyvin epäsel

viä, etureunassa tuskin tummempia, ulompi tekee 

etureunassa sisäänpäin mutkan ja sen sisäsivulla 

himmeitä, tummia pisteitä suonilla; takasiivet 

lyhyet, harmaat, etureunassa vaikeahkot. — 18 

— 20 mm. — Hyvin harvinainen, tavattu ainoas

taan Paraisissa (E. Reute r ) . Lentelee heinä

kuussa. 

Toukka kellanruskea, selkäviiva tummanhar
maa, katkonainen, kapea; sivuselkäviiva muodos
taa 4—11 niv. ruutumaisia kuvioita; elää Campa-
nulalla,. 

26. E. actaeata, Walderd. Kounanmarjan 

pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 38). 

— Päämuotoa ei tavattu alueellamme. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso ja leveä, 

peittää melkein koko yläpuolen ja hieman si

vuistakin ; vatsalevy iso ja pitkä, vaalean rus

keankeltainen, tyvi hieman tummempi. 

Var. Bergunensis, Dietze. Punertavan har

maa. — Tavattu Kuusamossa ( S c h i l d e ) . 
Toukka elää konnanmarjalla (Actcea spicata). 

27. E. assimilata, Guen. Ripsitäpläinen 

pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 39). 

— Harvinainen; tavattu Paraisissa ( E . R e u t e r ) 

ja Petroskoissa. Lentelee kesä—elokuussa. 

cf. Lämssäpussin vatsalevy iso ja leveä, 

peittää koko yläpuolen, mutta ei sivuja, reuno

jen keskikohdalla pieni kuoppa; vatsalevy ulot-
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tuu tuskin yli pussin keskustan, kolmikulmai-

nen, kärki pyöristetty, melkein ehyt. 

Toukka kellanvihreä, nivelvaot keltaisia, sel
käviiva tummanvihreä; sivuselkäviivassa niv. 4— 
8 kussakin musta täplä; vatsa vaikeahko; elää 
humallala ja viinimarjapensaan lehdillä. 

28. E. absinthiata, Clerck. (minutata, 

Olien.). Hento pikkumittari. — (Hfm. Sch. 

taul. 71, kuv. 41). — Jokseenkin yleinen alueen 

etelä- ja keskiosissa, pohjoisimmat löytöpaikat 

Kajaani ja Alkula. Lentelee kesä—heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy leveä (kuitenkin 

hieman kapeampi pussia) ja niin pitkä, että se 

kärjessä taipuu alas ja peittää pussin latvan; vat

salevy (kuv. 28 d) 2 / 3 pussin pituudesta ja terävän 

kolmiomainen, sivureunat hieman sisääntaipuneet, 

joten yläosa käy tuntuvasti kapeammaksi. 

Toukka (Hfm. R taul. 47, kuv. 29) vaihte-
levainen, tummanpunainen—kellanruskea—vihreä; 
selkäviiva ruskea, sivuselkäviiva samaa väriä, 
4—7 niv. katkonainen; elää mykerökasveilla, ka
nervalla y. m. 

29. E. pimpinellata, Hiibn. Pimpinellan 

pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 43). 

— Hyvin harvinainen; päämuoto on E o b a -

t s chi n mukaan tavattu Petroskoissa (Gunther). 

Lentelee heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso, peittää 

melkein koko yläpuolen; vatsalevy (kuv. 28 e) 
2 / 3 pussin pituudesta eikä kapene kärkeen 

päin, vaan on aivan tasasoukka, suorareunainen; 

sen latva lanttopäinen, molemmissa nurkissa 

terävä ota. Vatsalevyn muodossa eroaa tämä 

laji siis tuntuvasti edellisistä. 

Var. cinerascens, Tengstr. Siivet vaaleam

man tuhkaharmaat. — Ven. Karjalassa. 
Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 30) elää pää

asiallisesti PimpinellaUa, mutta myös muilla putki
kasveilla. 

30. E. conterminata, Zeller. Suipposiipi-

nen pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 

48). — Harvinainen, tavattu siellä täällä alueel

lamme Kemiin ja Ven. Lappiin asti. Lentelee 

kesäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso ja leveä, 

peittää koko yläpuolen ja hieman sivujakin; 

vatsalevy kuten E. absinthiatatia, mutta hie

man kapeampi ja vaaleampi. 
Kehitysasteet tuntemattomat. 

31. E. indigata, Hiibn. Yksivärinen pik

kumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 49). — 

Jokseenkin harvinainen, havumetsissä; alueen 

etelä- ja keskiosissa, tavattu myös Kajaanissa. 

Lentelee kesäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso, peittää koko 

yläpuolen; vatsalevy vaalean ruskeankeltainen, 

terävän kolmiomainen, kärjessä hieman turvon

nut, 2 / 3 pussin pituudesta. 
Toukka kellanruskea, selkäpuoli tumman pu

nanruskea; selkäviiva tummanruskea; sivuselkä
viivat kellertäviä; elää männyn kaarnassa. 

32. E. virgaureata, var, Altenaria, Staud. 

Altenilainen pikkumittari. — Hyvin harvinainen; 

tavattu Petroskoissa {Bobatschin mukaan) ja 

Kuusamossa {Schilde) useita kappaleita. Lente

lee heinäkuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso ja leveä, 

mutta ei uletu aivan pussin kärkeen, ja hieman 

kapeampi pussia. Vatsalevy kuv. 28 g. 

Toukka tuntematon. 

33. E. exiguata, Hiibn. Vaahteran pik

kumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 54). — 

Harvinainen; tavattu Lounais-Suomessa (E.Reu

ter); Petroskoissa (Giinther) ja Kajaanissa 

(Aro). Lentelee kesäkuussa. 

o". Lämssäpussin selkälevy iso ja leveä, peit

tää koko yläpuolen; vatsalevy tyveltään leveä, 

mutta kapenee sitten ylnVäkkiä, kärjessä sittem-

K u v . 28. Lämssäpussin alapuoli vatsalovyineen: 

a. Eupithecia pusillata, Fabr. 

b. „ subnotata, Hiibn. 

c. „ hyperboreata, Staud. 

d. „ absinthiata, Clerck. 

e. „ pimpinellata, Hiibn. 

f . „ sobrinata, Hiibn. 

g. „ virgaureata, var. Altenaria, Staud. 
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min tasasoukka, ehyt ja leveästi pyöristetty tai 

poikkipäinen. 
Tonkka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 31) tumman

vihreä; selkäviiva punainen, nivelvaot keltaisia; 
4—11 niv. kussakin vaaleampi täplä; elää oratuo-
mella, pihlajalla, pajuilla, vaahteralla y. m. 

34. E. sinuosaria, Ev. Kaunis pikku

mittari. — Tämä erittäin kaunis laji on ennen 

tunnettu ainoastaan Siperiasta, josta se sittem

min on kulkeutunut länteen päin ilmaantuen 

ensin Pietarissa, sitten Karjalassa (Ehnberg , 

1892) ja nyttemmin useimmissa meikäläisissä 

luonnontieteellissä maakunnissa, eteläisin ja län

tisin löytöpaikka Ahvenanmaa, pohjoisin Kajaani 

(64 °). Lentelee heinä—elokuussa. 

Kehitysasteet tuntemattomat. 

35. E. lanceata, Hiibn. Suikeasiipinen 

pikkumittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 55). 

— Harvinainen; tavattu alueen eteläisimmissä 

osissa sekä Mikkelissä ja Kemissä. Lentelee 

toukokuussa. 

cf. Lämssäpussi korkea, syrjiltään litisty

nyt; selkälevy iso, pussin pituinen ja tuskin 

kapeampi; vatsalevy hyvin pitkä ja kapea, 

ainoastaan tyveltään hieman laajentunut. 
Toukka likaisen kellan vihreä, pää, niska- ja 

perälevyt mustia; selkäviiva musta; sivuselkä
viivat kapeampia, kellertäviä, punertavia tai rus-
heahkoja; elää kuusella. 

36. E. sobrinata, Hiibn. Katajan pikku

mittari. — (Hfm. Sch. taul. 71, kuv. 58). — 

Jokseenkin yleinen; levinnyt yli koko alueemme 

Ouluun asti (65 °). Lentelee heinä — elokuussa. 

cf. Lämssäpussin selkälevy iso ja leveä, 

keskustassa hieman reunoiltaan kovertunut, mutta 

sittemmin tasaleveä; vatsalevy (kuv. 28 f), pitkä, 

tyveltään jokseenkin leveä, mutta sitten äkkiä 

kapeneva kärkeen päin, joka on jakautunut 2 

yhdensuuntaiseksi odaksi. 

Var. scoriata, Staud. Tummempi, ruskea, 

melkein yksivärinen. — Tavattu Kuusamossa 

(Schi lde) . 

Toukka (Hfm. R. taul. 47, kuv. 33 a—e) tum
manvihreä—punankeltainen—ruskea; selkäviiva 
hieno, tummanruskea; 3—9 niv. keskellä kussa
kin soikea, punainen täplä; sivuselkäviivat keller
täviä; elää katajalla. 

Lisäyksiä. 
(Sivulle 96.) 

3 b. Lymantria, Hiibn. 

(Psilura, Steph.) 

Nunnat. 

1. L. monadia. L. Nunna, — Taul. 26, 

kuv. 3. <2. — Etusiivet valkoiset, koristetut 

mustilla tyvitäplillä ja 4 teräväkulmaisella, mus

talla poikkiviivalla, joista toinen on paksu ja 

hieman likainen; takasiivet harmaanvalkoiset— 

harmaat. — 37—55 mm. — Hyvin harvinainen, 

tavattu kesällä 1899 Wiipurissa (J. L indqu i s t ) . 

Lentelee heinä —elokuussa. 
Toukka kaikkiruokainen, elää sekä lehti- että 

havupuilla, jälkimäisillä se tekee toisinaan Sak
sassa ja Tanskassa suurta vahinkoa. Ruumis val-
koisenharmaa—mustahko, karvapeite harmaan
k o ; käsnät punaisia ja sinisiä; pitkin selkää le
veä, tumma, nivelissä 7 ja 8 tavallisesti katkottu 
ja niv. 2 täpläksi laajentunut juova . — K o t e l o 
punanruskea—tummanruskea, kelta- tai punakar-
vainen ja varustettu jokseenkin pitkällä perä-
odalla. — Munat ruskeahkoja, talvehtivat, useim
miten piiloutuneena kuoren raoissa ja kuoriviipa-
leitten alla. 

(Siv. 117). 11 V2- Agrotis collina, Boisd. 

Punanruskea maayökkö. — (Hfm. Sch. taul. 29, 

kuv. 16). — Etusiivet punanruskeat; rengas-

ja munuaistäplä kellertäviä, edellinen eteenpäin 

avonainen; puikkotäplän ympärys sysimusta; 

aaltoviiva kellanvalkoinen, vahvahampainen, sen 

edessä vaaleita pisteitä suonilla; takasiivet har

maat. — 28—30 mm. — Hyvin harvinainen; 

tavattu Kirjavalahdessa (J. Sah lbe rg , E h n 

berg) ja Jaakkimossa (J. S a h l b e r g , Ehn

berg) . Lentelee heinäkuussa. 

cf. Sivulämssien alasivu kapenee kaaressa 

heti keskustasta aikain kärkeen päin, alasivusta 

lähtee pitkä, kapea haarake, joka risteilee vas

takkaisen lämssän haarakkeen kanssa. 

Toukka mustanharmaa, koristettu kellertävillä 
kirjauksilla; talvehtii; elää ratamolla (Plantago) 
y. m. 

(Siv. 232.) 42. Cidaria quadrifasciaria, 

ClercJc. var. Thedenii, Lampa. Etusiipien 

keskijuova melkein musta, ulospäin rajoitettu 

hienolla, valkoisella poikkiviivalla. — Tavattu 

Geetassa (Monte l l ) , Paraisissa (E. Reut.) ja 

Karjalohjalla (J. Sah lbe rg) . 



Aakkosellinen luettelo heimoista ja suvuista. 

Abraxas 183, 198. 

Abrostola 108, 167. 

Acherontia 44, 46. 

Acidalia 181, 185. 

Acontia 173. 

Acronycta 98. 

A c r o n y c t r n a e 81, 97. 

Ag iaope 55. 

Aglia 68, 69. 

Agrophila 173. 

Agrotis 104, 110. 

Ammatocampa 66. 

Ammoconia 104, 133. 

Amphidasys 182, 201. 

Amphipyra 105, 106, 152. 

Anaitis 208, 210. 

Anarta 104, 107, 163. 

Angerona 183, 197. 

Anomogyna 107, 149. 

Anthocharis 4, 5. 

Anthrocera 53, 54. 

A n t h r o c e r i d s e 43, 53. 

Apatura 16, 17. 

Aphantopus 32, 35. 

Aporia 4. 

Arctia 88, 90. 

A c t i i d s e 57, 80. 

Arctiime 81, 88. 

Argynnis 16, 21. 

Arsiloncho 97. 

Asphalia 78, 79, 80. 

Aspilates 182, 207. 

Aspilatos 207. 

Asteroscopus 161, 

Atolmis 85, 88. 

Attacus 68. 

Bapta 183, 199. 

Baptria 208, 210. 

Bembecia 49, 52. 

Biston 182, 200. 

Boarmia 184, 203. 

Boletobia 176. 

B o m b y c e s 56. 

Bomolocha 109, 178. 

Brachionycha 105, 161. 

B r e p h i d r e 179. 

Brephos 179. 

Brotolomia 143. 

Bryophila 98, 101. 

Bupalus 183, 206. 

Cabera 183, 199. 

Calligenia 86. 

Callimorpha 89. 

Calocalpe 215. 

Calocampa 105, 161. 

Calophasia 105, 162. 

Calymnia 107, 153. 

Camptogramma 209, 215. 

Caradrina 108, 149. 

Carsia 210. 

Carterocephalus 40. 

Catephia 174. 

Oatocala 108, 174. 

Celsena 107, 144. 

Cepphis 182, 195. 

Corastris 158. 

Cerura 71. 

Cerurime 71. 

Chareeas 104, 125. 

Charaxes 17. 

Chariclea 166. 

Chariptera 135, 138. 

Cheimatobia 208, 213. 

Chesias 211. 

Chloantha 104, 143. 

Chloephora 83. 

Chrysippus 31. 

Chrysophanus 9. 

Cidaria 209, 218. 

Cilix 70. 

Cleoceris 107, 155. 

Clisiocampa 62, 64. 

Clostera 76. 

C l o s t e r o c e r a 43. 

C o c h l i o p o d a e 59. 

Coenocalpe 209, 215. 

Coenonympha 32, 36. 

Colias 4, 6. 

Collix 209, 237. 

Colocasia 96. 

Cosmia 107, 153. 

C o s s i d a e 56, 59. 

Cossus 59. 

Craniophora 98, 101. 

Crateronyx 62, 63. 

Crocallis 182, 194. 

Cucullia 105, 163. 

Cupido 11. 

Cyclopides 43. 

Cymatophora 78, 79. 

C y m a t o p h o r i d a e 57, 78. 

Cymbinae 81, 73. 

Dasychira 93, 94. 

Dasypolia 106, 162. 

Deilephila 44, 47. 

Doiopeia 89. 

Delius 3. 

D e l t o i d a e 176. 

Doinas 96. 

Dendrolimus 66. 

D e n d r o m e t r i d a e 180, 181. 

Diacrisia 88, 89. 

Dianthoecia 104, 131. 

Diastictis 183, 207. 

Dichonia 135. 

DiloMnse 81, 96. 

Diphthera 96. 

Dipterygia 106, 142. 

Doritis 3. 

Drepana 70. 

D r e p a n u l i d u n a e 57, 69. 

Drymonia 74. 

Dryobota 105, 134. 

Dyschorista 108, 154. 

Earias 83. 

Earophila 209, 216. 

Ellopia 182, 197. 

Ematurga 206. 

Emmelia 108, 173. 

Emydia 89. 

E n d r o m i d a e 57, 63. 

Endromis 68. 

Epicnopteryx 60, 61. 

Epinephele 32, 36. 

Epione 182, 195. 

Epirranthis 183, 200. 

Erastria 108, 172. 

Erebia 31, 32. 

Eriogaster 62, 64. 

Eriopus 143. 

Euchelia 88, 89. 

Euchloe 5. 

Euchloris 184. 

Euclidia 108, 174. 

Eucosmia 209, 215. 

Eugonia 182, 192. 

Eulepia 88, 89. 

Eupithecia 209, 237. 

Euplexia 106, 143. 

Euproctis 96. 

Eupsilia 159. 

Eurymene 195. 

Euthoinonia 89. 

Eutrichia 66. 

Fidonia 183, 206. 

Fumea 60, 61. 

Gastropacha 62, 65. 

Geometra 181, 184. 

G e o m e t r a e 180. 

Gluphisia 73, 76. 

Gnophos 184, 202. 

Gnophria 88. 

Gonepteryx 4, 7. 

Gortyna 105, 145. 

Oymiia 60. 

Habryntis 143. 

Hadena 106, 135. 

Halia 184, 203, 205. 

Harpyia 7 1 . 

Heliaca 107, 166. 

Heliothis 104, 166. 

Helotropha 106, 144. 

H e p i a l i d a e 55, 58. 

Hepialus 58. 

Herminia 109, 177. 

Hesperia 40, 41. 

H e s p e r i d a e 39. 

Heterogenea 59. 

Heteropterus 40. 

Hotrione 195. 

Himera 181, 194. 

Hipparchia 35. 

Horisme 209, 236. 

Hybernia 182, 183, 202. 

Hybocampa 72. 

Hydrelia 209, 236. 

Hydrilla 108, 150. 

Hydroecia 107, 145. 

Hygrochroa 194. 

Hylophila 83. 

Hypena 109, 178. 

Hypoplec t i s 183, 198. 

Hyppa 106, 142. 

I d « a 185. 

Ino 53. 

Jodis 185. 
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Lachnocampa 62, 65. 

Lanipetia 151. 

Laria 93, 95. 

Lasiocampa 62, 66. 

L a s i o c a m p i d a e 57, 62. 

Lepidopsyche 60. 

Leiocampa 73. 

Leucania 104, 147. 

L e u c o m a 93, 96. 

Leucophasia 4, 6. 

Limenit is 16, 18. 

Li thosia 85, 87. 

Lithosiiiue 81, 85. 
Li thos tege 210. 

L o b o p h o r a 208, 211. 

Lophopteryx 75. 

Luceria 107, 147. 

Lnperina 135, 144. 

Lycsena 8, 11. 

L y c a e n i d a e 1, 7. 

Lygr i s 209, 216. 

Lymantria 96, 296. 

Lythria 298, 210. 

Macaria 182, 195. 

Macroglossa 44, 48. 

Malacodea 298, 213. 

Malacosoma 64. 

Mamestra 104, 126. 

Mania 143. 

Melanargia 35. 

Melitgea 16, 28. 

Mesogona 153. 

Metrocampa 183, 197. 

Micro donta 73, 74. 

Miltochrista 85, 86. 

Minoa 218. 

Miselia 105, 135. 

Mithymna 104, 148. 

Moma 97, 98. 

Neenia 104, 144. 

Nemeobius 36. 

Nemeophila 89. 

Nemoria 181, 184. 

Neptis 18. 

Neuronia 103, 125. 

Noctua 110. 

N o c t u a e 102. 

N o c t u i d s e 110. 

N o c t u o p h a l e n i d a e 172. 

Nola 84. 

N o l i n a e 80, 83. 

Nonagria 105, 145. 

Notodonta 57, 73. 

N o t o d o n t i d s e 57, 71. 

N o t o d o n t i n a e 71, 72. 

Nudaria 85. 

Numeria 183, 200. 

N y c t e o l i n a e 80, 82. 

N y m p h a l i d s e 1, 16. 

N y i u p h a l i m e 1. 16. 

Nymphal is 18. 

Ocneria 96. 

Odezia 208, 210. 

Odonostis 66. 

Odontopera 182, 194. 

Odontosia 73, 75. 

Oeneis 32, 34. 

Ophiusa 108, 176. 

O p h i u s i d s e 173. 

Opisthograptis 183, 197. 

Orgyia 93. 

Orgyinae 81, 93. 

Orrhodia 106, 158. 

Ortholitha 209, 216. 

Orthosia 107, 155. 

Ourapteryx 192. 

Pachnobia 115. 

Pachycnemia 202. 

Pamphila 41. 

Panolis 104, 153. 

Panthea 96, 97. 

Papilio 2. 

P a p i l i o n i d s e 2. 

P a p i l i o n i n s e 2, 

Pararge 32, 38. 

Parascotia 109, 176. 

Parnassius 2, 3. 

Pellonia 181, 191. 

Pelurga 208, 214. 

Perconia 184, 207. 

Pericallia 90, 182, 194. 

Peti lampa 108, 151. 

Phalera 76. 

P h a l e r h i a e 71, 76. 

Phasiane 207. 

Phibalapteryx 236. 

Phigalia 200. 

Philereme 215. 

Phoeosia 73. 

Phorodesma 181, 184. 

Photedes 108, 173. 

Phragmatobia 88, 92. 

P h y t o m e t r i d s e 181, 207. 

P i e r i n s i e 3. 

Pieris 4. 

Plagodis 182, 195. 

Plastenis 107, 154. 

Platypteryx 70. 

Ploseria 200. 

Plusia 108, 167. 

P l u s i i d a e 166. 

Poecilocampa 62, 64. 

Polia 106, 134. 

Polyommatus 8, 9. 

Procris 53. 

Prothymia 108, 173. 

Pseudophia 174. 

Pseudoterpna 184. 

Psodos 182, 201. 

P syche 60. 

P s y c h i d a e 56, 60. 

Psychophora 208, 213. 

P te rogon 49. 

Pterostoma 73, 75. 

Pt i lophora 76. 

Pygsera 76. 

Pygsera 76. 

Pygrmena 182, 201. 

Pyrgus 42. 

Pyrrhia 107 166. 

Rhagades 53. 

Rhizogrämma 143. 

Rhodocera 7. 

Rhodostropliia 191. 

Rhyparia 183, 198. 

Rivula 82. 

Rumia 197, 

Russia 108. 

Sarrothripus 82. 

Saturnia 68. 

S a t u r n i i d s e 57, 68. 

S a t y r i n a e 16, 31. 

Satyrus 32, 35. 

Sciapteron 49, 50. 

Sco l iop te ryx 104, 159. 

Scopelosoma 105, 159. 

Scoria 183, 207. 

Scotosia 209, 215. 

Selenia 182, 193. 

Senta 106, 146. 

Sesia 49, 50. 

S e s i i d a e 43, 49, 

Setinä 85, 86. 

Simyra 96, 97. 

Smerinthus 44. 

S p h i n g i d a e 43, 44. 

Sphinx 44, 46. 

Spilosoma 88, 92. 

Spilothyrus 43. 

Stauropus 72. 

Syntomis 55. 

Syrichtus 40, 42. 

Tseniocampa 104, 152 

Tapinostola 107, 146. 

Thais 3. 

Thalpophila 105, 135. 

Thaumetopoa 78. 

Thecla 8. 

Therapis 194. 

Therina 197. 

Tholomiges 109, 178. 

Thyatira 78. 

Thymelicus 40, 41. 

Thyris 49. 

Timandra 181, 192, 

Toxocampa 176. 

Trachea 106, 143. 

Trichiura 62, 63. 

Trichopsyche 60. 

Triphosa 209, 214. 

Trochil ium 49. 

Trothisa 173. 

Utetheisa 88. 89. 

Valeria 135. 

Vanessa 16, 18. 

Venilia 198. 

Xanthia 107, 157. 

Xyleutes 59. 

Xyl ina 105, 159. 

X y l o m i g e s 161. 

Zanclognatha 109, 17 

Zephyrus 8. 

Zerene 198. 

Zeuzera 59. 

Z o n o s o m a 181, 191. 

Zygrena 54. 



Aakkosellinen luettelo lajeista. 
Toisinnot ja muunnokset pienillä kirjaimilla. 

Aavasaksa? 65. alni 98, 99. Arion 12, 16. bilunaria 193. 
abietaria 238, 241. alniaria 193. Arsilache 26. bimaculata 199. 

abietis 94, 95. alniaria 193. Artemis 29. binaria 70. 

abjecta 136, 139. alopecurus 140. artesiaria 207. bipunctata 216. 
abrasaria 221, 233. alpina 90, 91. arundinis 146. bisetata 186, 188. 
abscondita 99, 101. alpium 98. assimilata 241, 244. blanda 150. 

absinthiata 241, 245. alsines 149, 150. associata 217. blandiata 229. 

aceris 99, 100. Alsus 15. Astrarche 11, 13. bonuVycella 61. 
acetosellse 153. Alsus 15. Atalanta 19, 21. bombyliformis 48. 
achillese 55. Altenaria 240, 245. Athalia 29, 30. bombyliformis 49. 

Achine 38, 39. alternaria 196. Athalia 30. Bohemanni 163, 164. 
achroniaria 227. alveus 42. Atlas 68. Bore 34, 35. 
Actsea 35. Amanda 12, 14. atomaria 206. borealis (Rhopal.) 25. 

actseata 240, 244. amata 192. atrata 210. borealis (Bomb.) 72, 92. 

adfequata 221, 229. Amathusia 23, 27. atriplicis 143. borealis 168, 170. 
Adippe 22, 23. amica 135, 137. Atropos 46. boreata 213. 
adspersaria 198. Amphidamas 9, 10. Augur 111, 117. bractea 168, 170. 
adultera 175. anachoreta 76, 77. aulica 90, 91. bradyporina 100. 

adusta 136, 137. anastomosis 77, 78. aurago 157. brassicse (Rhopal.) 4. 
advena 127. Andereggi 86. aurantiaria 202. brassicse (Noet.) 126, 129. 
advenaria 195. Anderssoni 120. Aurelia 30. Briseis 35. 
Adyte 33. annosata 228. auricoma 99, 100. brumata 213. 
segidion 13. Antiopa 19, 20. Aurinia 29. brunnea 112, 118. 
A e g o n 12. Antiqua 94. aurita 86. brunnea 123, 125, 159. 

sena 173. Aphirape 23, 28. autumnalis 219, 225. brunneata 204, 206. 
reruginaria 185. apiciaria 195. autumnaria 192, 193. bryonias 5. 

Aethiops 34. apiforme 49. Aurivillii 51. bucephala 76. 
Aethiops 164. Apollinus 3. aversata 186, 187, 189. byssata 223, 228. 
afflnis 153. Apo l lo 3. 

byssata 223, 228. 

affinitata 220, 229. appensata 211, 212. badiata 216. csecimacula 133. 
agathina 117. aprilina 135. baja 110, 114. csesiata 220, 228. 
Agiaia 22, 24. aptata 219, 226. Balderi 34. caja 90. 
Ahti 25. aquilina 124. baltica 138. C album 19. 
Aino 28. Arbuti 166. barbalis 177. callunaria 243. 

air» 151. Arcania 38. basilinea 136, 139. campanulata 244. 

albicillata 214, 218. arceuthata 244. batis 78. canaria 193. 

albicolon 127, 130. arctica 84. Battus 12. candidata 236. 
albida 75, 97. arctica 116, 226. Bellargus 16. candidula 172. 
albimacula 131, 132. arcufera 192. Bollidice 5. candelarum 113, 121. 
albipunctata 125. arcuosa 151. Bergunensis 244. candelisequa 121. 

albovenosa 97. argentea 163. betulse 8. cannse 146. 
albulata 220, 228. Argiades 16. betularius 201. cambrica 220, 227. 
Alcese 43. argillacearia 243. bicolorana 83. camelina 75. 
alchemillata 220, 229. Argiolus 12, 15. bicolorata 222, 234. capsincola 132, 133. 
alchy mistä 174. Argus 11, 12. bicolorata 130. capsophila 133. 

Alexanor 3. Argus 13. bicoloria 75. captiuncula 173. 
Alex i s 15. Argyrognomon 11, 13. bicuspis 71, 72. carbonaria 176. 

algse 101. Argyrotoxus 12. bidentata 194. carbonaria 206. 
Allous 14. Arire 63. bifida 71, 72. Cardamines 5. 

Suomen perhoset. 
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cardui 1 9 , 2 1 . 

carmelita 7 5 . 

carnea 1 1 5 . 

carniolica 5 5 . 

carpinata 2 1 2 . 

carpophaga 1 3 2 , 1 3 3 . 

castigata 2 4 0 , 2 4 4 . 

castrensis 6 4 . 

catax 6 5 . 

catena 4 2 . 

O aureum 1 6 8 , 1 6 9 . 

Celerio 4 8 . 

centaurese 4 2 . 

centaureata 2 4 2 . 

centonalis 8 4 . 

cerago 1 5 7 . 

cereola 8 7 , 8 8 . 

certata 2 1 5 . 

cervinata 2 1 6 . 

cespitis 1 2 6 . 

Chariclea 2 2 , 2 6 . 

chenopodii 1 3 0 . 

chi 1 3 4 . 

chiron 1 4 . 

Chrysippus 3 1 . 

chrysitis 1 6 8 , 1 6 9 . 

chrysorrhea 9 6 . 

chrysozona 1 3 1 . 

cinctaria 2 0 3 , 2 0 4 . 

c i n orana 2 2 8 . 

cinerascens 2 4 5 . 

cinerea 8 0 . 

Cinxia 2 9 . 

Circe 3 5 . 

eircellaris 1 5 6 . 

citrago 1 5 7 . 

clathrata 2 0 4 , 2 0 6 . 

Cleodoxa 2 4 . 

clorana 8 3 . 

Clytie 1 7 . 

C nigram 1 1 2 , 1 1 9 . 

coenobita 9 7 . 

cognata 2 1 9 , 2 2 3 . 

collina 2 4 6 . 

comes 1 2 5 . 

comitata 2 1 4 . 

comma (Rhopal.) 4 1 . 

c o m m a (Noet . ) 1 4 7 , 1 4 8 . 

commutata 1 9 0 . 

compläna 8 7 . 

compta 1 3 1 , 1 3 2 . 

Concha 1 6 9 . 

conflua 1 1 8 . 

c o n f l u e n s 9 , 7 8 . 

conformis 1 6 0 . 

confusalis 8 4 . 

congener 1 5 4 . 

conigera 1 4 7 , 1 4 8 . 

connexa 1 3 5 , 1 4 1 . 

conopiformis 5 2 . 

| conscripta 1 7 1 . 

consortaria 2 0 5 . 

conspicillaris 1 6 1 . 

conterminata 2 4 1 , 2 4 5 . 

contigua 1 2 6 , 1 2 8 . 

convolvul i 4 6 . 

coracina 2 0 1 . 

cordigera 1 6 3 , 1 6 4 . 

corrosa 1 2 1 . 

corticea 1 1 3 , 1 2 2 . 

corticea 1 5 4 . 

Corydon 1 6 . 

corylata 2 2 2 , 2 3 5 . 

coryl i 9 6 . 

cossns 5 9 . 

crabroniforme 5 0 . 

craccse 1 7 6 . 

cratsegata 1 9 7 -

crateegi 4 , 6 3 . 

crasis 1 5 6 . 

crassalis 1 7 8 . 

crenata 7 6 . 

crepuscularia 2 0 3 , 2 0 4 . 

cretacea 6 . 

cribrum 8 9 . 

croatica 4 9 . 

croceago 1 5 8 . 

cubitularis 1 4 9 . 

cucubali 1 3 3 . 

cucullata 2 2 3 , 2 3 4 . 

culiciformis 5 1 , 5 2 . 

cuprea 1 1 2 , 1 1 9 . 

cursoria 1 1 4 , 1 2 3 . 

curtula 7 6 , 7 7 . 

curvatula 7 0 . 

cuspis 9 8 , 9 9 . 

Cyllarus 1 2 , 1 5 . 

Cynthia 3 1 . 

Cyparissus 1 3 . 

Dahlii 1 1 2 , 1 1 8 . 

Damon 1 6 . 

Daplidice 4 , 5 . 

Davus 3 7 . 

dealbata 2 0 7 . 

debiliata 2 3 8 , 2 4 2 . 

decep toria 1 7 3 . 

decoloraria 2 3 3 . 

decolorata 2 2 8 . 

docorata 1 9 1 . 

defoliaria 2 0 2 . 

degeneranus 8 2 . 

Dejanira 3 9 . 

delphinii 1 6 6 . 

denotata 2 4 4 . 

dentina 1 2 7 , 1 3 0 . 

deplana 8 8 . 

depuncta 1 1 2 , 1 1 9 . 

derivalis 1 7 7 . 

derivata 2 2 5 . 

designata 2 2 1 , 2 3 3 . 

detersa 1 4 3 . 

deversaria 1 8 6 , 1 8 9 . 

Dia 2 8 . 

diasema 1 6 9 , 1 7 1 . 

dictsea 7 3 . 

dictseoides 7 3 . 

Dictynna 2 9 , 3 0 . 

diducta 1 1 8 . 

didyma 3 1 . 

didyma 1 4 1 . 

didymata 2 2 0 , 2 2 7 . 

dilucidaria 2 0 3 . 

dilutanus 8 2 . 

dilntata 2 1 8 , 2 2 0 , 2 2 7 . 

dimidiata 1 8 5 , 1 8 7 . 

dipsaceus 1 6 6 . 

Disa 3 2 , 3 3 . 

dispar 1 0 , 9 6 . 

dissimilis 1 2 7 , 1 2 9 . 

distincta 1 1 8 . 

divorsata 2 0 0 . 

dolabraria 1 9 5 . 

dominula 8 9 . 

Donzeli i 1 1 , 1 4 . 

dotata 2 1 7 , 2 1 8 . 

dromedarius 7 4 . 

dubitata 2 1 4 . 

dumeti 6 3 . 

dumi 6 3 . 

duplaris 7 9 . 

ectypa 1 4 7 . 

Edusa 7 . 

Egeria 3 8 , 3 9 . 

Egerides 3 9 . 

Ehnbergii 5 5 . 

Eleus 1 0 . 

elinguaria 1 9 4 . 

elota 1 4 1 . 

Elpenor 4 7 . 

elutata 2 2 5 . 

emarginata 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 9 . 

Embla 3 2 , 3 3 . 

Emilia 2 4 . 

empiformis 5 2 . 

ephialtes 5 5 . 

Epiphron 3 4 . 

ericse 9 4 . 

Eris 2 4 . 

erminea 7 2 . 

erosaria 193. 

eruta 1 2 4 . 

erythrostigma 1 4 5 . 

Eudora 3 6 . 

Eumedon 1 1 , 1 4 . 

euphenoides 5 . 

euphorbiee 4 8 , 1 0 1 . 

Euphrosyne 2 3 , 2 7 . 

Eurybia 1 0 . 

Eurydice 9 . 

exanthemata 2 0 0 . 

exclamationis 1 1 3 , 1 2 2 . 

exiguata 2 4 0 , 2 4 4 . 

exole ta 1 6 1 . 

exulans 5 4 , 5 5 . 

exulis 1 3 6 , 1 3 8 . 

Eversmannaria 2 1 0 . 

evonymaria 1 9 4 . 

fagi 3 5 , 7 2 . 

falcataria 7 0 . 

lärinata 2 1 0 . 

fascelina 9 4 , 9 5 . 

täsciana 1 7 3 . 

fasciaria 1 9 7 . 

fasciata 1 9 0 , 2 0 4 . 

fausta 5 5 . 

fenestrella 4 9 . 

fennica 1 1 3 , 1 2 0 . 

femiica (Rhopal.) 3 0 . 

fonnica (Geom.) 2 2 9 . 

ferrugata 2 2 1 , 2 3 2 . 

ferruginea 1 5 6 . 

festiva (Bomb.) 9 0 , 9 1 . 

festiva (Noet.) 1 1 1 , 1 1 8 . 

festucae 1 6 8 , 1 7 0 . 

f i b r o s a 1 4 4 . 

f i l ipendul88 5 4 , 5 5 . 

fimbria 1 2 5 . 

fimbrialis 1 8 5 . 

Fin gal 2 7 . 

Finmarchica 8 0 . 

f i r m a t a 2 2 0 , 2 2 4 . 

fissipuncta 1 5 4 . 

f l a m m e a 1 5 3 . 

f l a v a g o 1 4 5 , 1 5 7 . 

f l a v e s c e n s 1 5 8 , 2 0 6 . 

flavicornis 7 9 . 

f l a v i c o r n i s 8 0 . 

flavofasciata 2 2 0 , 2 2 8 . 

f l a v o f a s c i a t a 2 2 8 . 

f l u c t u a t a 2 2 1 , 2 3 3 . 

fluctuosa 7 9 . 

f l u x a 1 4 6 . 

fontis 1 7 8 . 

formiciformis 5 1 , 5 2 . 

fragarise 1 5 9 . 

fraterna 1 4 6 . 

fraudatricula 1 0 1 . 

fraxini 1 7 5 . 

Freyeri 8 6 . 

Freyja 2 2 , 2 5 . 

Frigga 2 2 , 2 5 . 

frigida 7 3 . 

frigidaria 2 1 4 . 

Fritillum 4 2 . 

fuciformis 4 8 , 4 9 , 

fuciformis 4 8 . 

fuliginaria 1 7 6 
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fuliginosa 92. 
Fulla 34. 

f uiva 146. 

fulvago 153. 

fulvago 157. 

fulvata 222, 234. 

funebris 164, 165. 

funosta 165. 

fumata 185, 190. 

furcifera 160. 

furcula 71, 72. 

furva 136, 139. 

fusea 61. 

fusca 201. 
fuscata 153. 

fuseonebulosus 58. 
Fylgia 14. 

Galathea 35. 

galiata 222, 231. 

galii 47. 

gamma 168, 171. 

Ganna 58. 

gelida 91. 

gelida 111, 116. 

gemmea 135, 138. 
gemina 140. 

genistse 126, 128. 

gilvaria 202. 

glabraria 205. 

glaciata 228. 

glauca 127, 130. 

glaucata 70. 

giobularis 53. 

glyphica 174. 

gnaphalii 163. 

gonost igma 94. 

gothica 152. 

gotliicata 230. 

gothicina 152. 

Graminella 60. 

graminis 125. 

Graslinella 60, 61. 

grisea 149, 150. 

grisealis 177. 

griseola 87. 

griseovariegata 153. 

grisescens 33. 

grisescens 113, 121. 

grossulariata 198. 

Grunori 115. 

halterata 211, 212. 

hastata 221, 230. 

Ha\vorthi 144. 

H e b e 92. 

Hec la 6, 7. 

hecta 58, 59. 

Hela 27. 

Holice 7. 

Holle 10. 

Hellmanni 146. 

helveticaria 240, 244. 

helvola 156. 

Hera 89. 

herbida 124. 

Hero 37. 

Hiera 38, 39. 

hippocastanaria 202. 

Hippothoe 9. 

hirsutella 60, 61. 

hirtarius 201. 

Hochenwarthi 169, 172. 

hospita 91. 

humiliata 185, 186, 188. 

humuli 58. 

Hyale 6. 

hydrata 220, 229. 

hylseiformis 52. 

Hy perän tus 35. 

hyperborea 111, 115. 

hyperboreata 239, 243. 

Icarinus 14. 

Icarus 12, 14. 

ichneumoniformis 51, 52. 

ictericia 157. 

Iduna 29, 30. 

ilia 17. 

ilicifolia 66, 67. 

illunaria 193. 

illustris 168, 169. 

illyrica 137, 140. 

imbecilla 148. 

imraanata 224. 

immorata 185, 187, 189. 

immundata 239. 

immutata 186, 187, 190. 

implicata 125. 

impluviata 225. 

impura 147. 

incanata 186, 187, 190. 

incanata 233. 

incerta 152, 153. 
incompleta 172. 

incursata 221, 233. 

indigata 241, 245. 

inducta 26. 

iners 154. 

infausta 55. 

infuscata 192, 224. 

ingrica 160. 

innotata 239, 243. 

Ino 22, 25. 

inornata 188. 

insignata 172. 

instabilis 153. 

intermediella 61. 

interrogationis 168, 171. 

Io 19, 20. 

iota 168, 170. 

iota 170. 

Iphis 37. 

Iris 17, 155, 156. 

irrorella 86. 

Isabella 28. 

Isis 38. 

jacobeae 89. 
janira 36. 

janthina 125. 

Jasius 17. 

jubata 204, 205. 

juniperata 219, 223. 

jurtina 36. 

Jutta 34. 

Karelica 84. 

Kolaonsis 26. 

Kullervo 28. 

Kuusamoensis 136, 138. 

laccata 173. 

lacertinaria 70. 

lactearia 184, 185. 

laetuese 163. 

Lado 27. 

lseta 55. 

lseta 129. 

lsetabilis 149. 

Laidion 38. 

L album 19, 20. 

lamda 160. 

lanceata 239, 246. 

lanestris 65. 

lapidata 215. 

Lappo 130. 

Lappona 32, 33. 

lapponica (Bhopal.) 6, 26. 

lapponica (Bomb.) 75, 91. 

lapponica (Geom.) 234. 

lapponica 164, 165. 

lapponarius 201. 

Lathonia 22, 24. 

Latenai 130. 

lateritia 136, 139. 

latruncula 142. 

Lep igone 149, 150. 

leporina 98, 100. 

leucographa 110, 115. 

leucophsea 126, 127. 

leucophsearia 202. 

leucost igma 144. 

leucostigma 141. 

Levana 21. 

libatrix 159. 

L igea 32, 33. 

lignata 236. 

ligniperda 59. 

ligustrata 232. 

ligustri (Clost.) 46. 

ligustri (Bomb.) 101. 

l imacodes 59. 
limbosignata 230. 

limitata 216. 

Linariaj 162. 

linariata 238, 241. 

linearis 192. 

lineata 207. 

lineola 41. 

lino grisea 125. 

literata 225. 

lithargyrea 147, 148. 

l i thoxylea 136, 139. 

litura 156. 

liturata 196. 

liturata 91. 

L nigrum 95. 

lobulina 67. 

loiii 125. 

lonicerse 54, 55. 

loricaria 204, 205. 

Iota 92. 

lubricipeda 92. 

tucernea 113, 121. 

Lucina 36. 

Lucil la 18. 

lucipara 143. 

luctuata 222, 230. 

luctuosa 173. 

ludifica 96. 

lugubrata 222, 230. 

lunaria 193. 

lunaris 174. 

lunigera 66, 67. 

lunula 162. 

lupulinus 59. 

lurideola 87. 

lutarella 87. 

lutea 157. 

luteolaria 196. 

luteolata 197. 

L y c a o n 36. 

Lyllus 37. 

Machaon 3. 

macrogamma 168, 170. 

macularia 198. 

maculata 45, 204. 

Maillardii 136, 138. 

malvse 42, 43. 

margaritaria 197. 

marginata 199. 

maritima 146. 

marmorata 217, 224. 

matronalis 91. 

matronula 90. 

matura 135. 

Maturna 29, 30. 

maura 143. 

Medon 13. 
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Medusa 3 4 . 

megacephala 9 9 , 1 0 0 . 

Megeera 3 8 , 3 9 . 

melaleuca 1 6 4 , 1 6 5 . 

melanaria 1 9 8 . 

melanocephala 5 0 . 

melanopa 1 6 3 , 1 6 4 . 

meldot i 5 4 , 5 5 . 

mendica 9 2 . 

Menetriesii 1 4 9 , 1 5 0 . 

menthastri 9 2 . 

menyanthidis 9 9 , 1 0 0 . 

mesomella 8 6 . 

meticulosa 1 4 3 . 

mi 1 7 4 . 

miata 2 1 8 , 2 2 1 , 2 3 5 . 

micacea 1 4 5 . 

microgamma 1 6 P , 1 7 1 . 

Milhauseri 7 2 . 

miniata 8 6 . 

minima (Ehopal.) 1 2 , 1 5 . 

minima (Noet.) 1 5 1 . 

minorata 2 2 1 , 2 2 9 . 

minutata 2 4 5 . 

mixta 1 5 8 . 

Mnemosyne 3 . 
Moera 3 8 . 
moostata 2 3 0 . 

monacha 9 6 , 2 4 6 . 

moneta 1 6 8 , 1 6 9 . 

monoglypha 1 3 6 , 1 3 7 . 
monot onia 3 8 . 

montanata 2 2 1 , 2 3 4 . 
monticoloraria 2 3 3 . 

Morpheus (Rhopal.) 4 3 . 

Morpheus (Noet.) 1 4 9 , 

1 5 0 . 

mundana 8 6 . 

munitata 2 2 1 , 2 3 3 . 

murginata 1 6 6 . 

moricata 1 8 5 , 1 8 7 . 
murina 9 7 . 

murinata 2 1 0 . 
Muscella 6 1 . 

mutata 1 9 0 . 

myrtillata 2 0 3 . 

myrtilli 1 6 3 , 1 6 4 . 

nana 1 3 1 , 1 3 2 . 

nanata 2 3 9 , 2 4 2 . 

Napsea 2 6 . 

napseas 5 . 

napi 4 , 5 . 

nebulata 2 2 7 . 

nebulosa 1 2 7 , 1 2 8 . 

nemoralis 1 7 7 . 

nerii 4 7 . 
neustria 6 4 . 
nictitans 1 4 5 . 
n i c t i t a n s 1 4 1 . 

nigricans 1 1 4 , 1 2 4 . 

nigricans ] 1 9 , 1 6 6 . 

nigrofasciata 2 2 0 , 2 2 5 . 
nigrofasciata 1 9 9 . 

Niobe 2 2 , 2 4 . 
nitidella 6 1 . 

nobiliata 1 9 6 . 

Norna 3 4 . 

norvegica 3 1 . 

norvegica 1 1 4 , 1 2 3 . 

notata 1 9 6 . 

nubeculosa 1 6 2 . 

nupta 1 7 5 . 

obelisca 1 2 4 . 

obelisca (Cidaria) 2 2 4 . 

obfuscaria 2 0 3 . 

obliterata 2 3 6 . 

oblongata 2 3 8 , 2 4 2 . 

obscura 1 1 3 , 1 2 0 . 

obscura (Acronycta) 1 0 1 . 

obscura (Agrotis) 1 2 3 . 

obscura (Mamestra) 1 3 1 . 

Obscuraria 2 0 2 , 2 0 3 . 

obscurata 2 2 7 . 

Obsoleta 1 4 7 , 1 4 8 . 
obsoleta 8 5 . 

obsoletaria 2 0 6 . 

Occulta 1 1 2 , 1 2 5 . -

ocellata 4 5 . 

ocellata (Cid.) 2 1 9 , 2 2 6 . 

ochracea 1 4 5 . 

ochracea 3 4 . 

ochroleucata 2 2 7 . 

ochrostigma 1 3 2 . 

octogesima 7 9 . 

ocularis 7 9 . 

oculoa 1 4 1 , 1 4 5 . 

oleagina 1 3 5 . 

oleracea 1 2 7 , 1 2 9 . 

olivata 2 1 9 , 2 2 6 . 

opacella 6 0 , 6 1 . 

opima 1 5 2 . 

O porina 1 5 8 . 

Optilete 1 1 , 1 3 . 

o r 7 9 . 

orbicularia 1 9 1 , 1 9 2 . 

Orbona 1 2 5 . 

Orion 1 2 . 

orion 9 8 . 

ornithopus 1 6 1 . 

osseata 1 8 8 . 

Ossianus 2 8 . 

oxyacanthse 1 3 5 . 

oxydata 2 4 2 . 

pabulatricula 1 3 6 , 1 4 1 . 

paeta 1 7 5 . 

Palsemon 4 0 . 

Palamo 6 . 

paleacea 1 5 3 . 

Pales 2 2 , 2 6 . 

pallens 1 4 7 . 

pallidata 1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 8 . 

pallifrons 8 7 . 

palpina 7 5 . 

paludata 2 1 0 , 2 1 1 . 

palustris 1 5 0 . 

Paniscus 4 0 . 

pantaria 1 9 9 . 

Pamphilus 3 7 . 

Paphia 2 2 , 2 3 . 

papilionaria 1 8 4 . 

paralellaria 1 9 5 . 

paranympha 1 7 5 . 

parilis 1 6 8 , 1 7 1 . 

parthenias 1 7 9 . 

Parthenie 3 0 . 

pastinum 1 7 6 . 
pavida 1 3 8 . 

pavonia 6 9 . 

pectinataria 2 2 3 . 

pedaria 2 0 0 . 

pendularia 1 9 1 , 1 9 2 . 

pennaria 1 9 4 . 

pepli 1 0 0 . 

porcontationis 1 7 0 . 

percontatrix 1 7 0 . 

perfumata 1 9 0 . 

porfuscata 2 2 4 . 

perla 1 0 1 . 

perochraria 1 8 7 . 

persicarise 1 3 1 . 
perspicillaris 1 4 3 . 

petraa 1 5 0 . 

petraria 2 0 7 . 

potriflcata 1 6 0 . 

phegea 5 5 . 

Ph icomene 7 . 

Phlseas 9 , 1 0 . 

Phoebe 7 4 . 

piceata 2 1 5 . 

pigra 7 7 , 7 8 . 

pinastri 4 6 . 
pinasti 1 4 2 . 

pini 6 6 , 6 7 . 

piniarius 2 0 6 . 

piniperda 1 5 3 . 

piperata 2 4 2 . 

pisi 1 2 6 , 1 2 9 . 

plagiata 2 1 1 . 

plantaginis 9 0 , 9 1 . 

plumbaria 2 1 6 . 

pleboja 1 2 8 . 

plecta 1 1 2 , 1 2 0 . 
plumbeolata 2 3 9 , 2 4 3 . 
plumigera 7 6 . 
Podalirius 3 . 
polaris 2 2 , 2 5 . 
polaris 3 2 , 3 3 . 

polaris 5 0 , 5 1 . 
polaris 7 4 . 

polata 2 2 3 , 2 2 8 . 

polata 2 2 8 . 

pollutaria 1 9 9 . 

Polychloros 2 0 . 

polycommata 2 1 1 , 2 1 2 . 

po lygona 1 1 0 , 1 1 4 . 

Polygonia 1 9 . 

polymita 1 3 4 . 

p o l y o d o n 1 4 3 . 

polyodon 1 3 7 . 

! Po lyxena 3 . 

| pomoeraria 2 3 2 . 

pomonarius 2 0 0 . 

popularis 1 2 5 . 

populata 2 1 7 . 

populeti 1 5 2 . 

populi 18. 

populi 4 5 . 

populi (Bomb. ) 6 4 . 

populi (Noet.) 1 5 2 . 

porcellus 4 7 . 

p o r p h y r e a 1 1 7 . 

porphyrea 1 3 6 , 1 3 7 . 

potatoria 6 6 , 6 7 . 

prsecox 1 1 2 , 1 2 0 . 

prajduncula 1 4 1 . 

prseformata 2 1 0 . 

prasina 1 1 1 , 1 2 5 . 

prasinana 8 3 . 

prasinaria 1 9 7 . 

proboscidalis 1 7 8 . 

processionea 7 8 . 

pronuba 1 1 0 , 1 1 4 . 

Prorsa 2 1 . 

prosapiaria 1 9 7 . 

Proserpina 4 9 . 

protea 1 3 4 . 

proxima 1 3 1 , 1 3 2 . 

pruinata 1 8 4 . 

prunaria 1 9 7 . 

prunata 2 1 7 . 

pruni 9 . 

pruni 5 3 . 

pruni 6 7 . 

psi 9 8 , 9 9 . 

pudibunda 9 5 . 

pulchella 8 9 . 

pulchrina 1 6 8 , 1 7 0 . 

pulveraria 2 0 0 . 

pulverata 2 0 0 . 

punctaria 1 9 2 . 

punctata 1 1 5 . 

punctularia 2 0 3 , 2 0 5 . 

punicea 1 1 2 , 1 1 7 . 

purpuralis 5 5 . 

purpuraria 2 1 0 . 

purpurata 9 0 . 

! purpureofasciatus 1 4 3 . 
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purpurina 173. 

pusaria ]99. 

pusilla 172. 

pusillata 238, 241. 

putata 184, 185. 

putris 125. 

pygmsea 35. 

pygmsea 65. 

pygmsea 227. 

pygmeeata 239, 243. 

pygmseola 87. 

Pyhaevaarje 100. 

pyraliata 218. 

Pyrameis 19. 

pyramidea 152. 

pyri 69. 

pyrina 59. 
pyrophila 121. 

quadra 88. 

quadrifaria 201. 

quadrifasciaria 221, 232. 

ciuadrifasciaria 232. 

quadripunctaria 89. 

quadripunctata 149. 

quercifolia 66, 67. 

quercus (Zephyrus) 8. 

quercus (Bomb.) 46, 65. 

Qvenselii 90, 91. 

quieta 164, 165. 

ramosa 86. 

rap se 4. 

raptricula 101. 

ravida 120. 

rectangulata 238, 242. 

rectilinea 142. 

recussa 114, 124. 

regelaria 213. 

remissa 137, 140. 

remutaria 186, 187, 190. 

repandata 203, 204. 

respersa 173. 

reticulata 126, 131. 

reticulata (Cid.) 223, 234. 

retusa 155. 

Bevayanus 82. 

rhamni 7. 

ribesiaria 217. 

ridens 80. 

Rinaldus 27. 

rimicola 65. 

rivata 222, 231. 

rivosa 132, 133. 

roboraria 203, 204. 

rosea 173. 

roseotincta 45. 

rotaria 210. 

ruberata 225. 

rubidata 223, 234. 

rubiginata 186, 187, 189. 

rubiginea 158. 

rubricans 124. 

rubricosa 110, 115. 

rubrirena 136, 138. 

rubi 9. 

rubi (Bomb.) . 65. 

rubi (Noet.) 111, 118. 

rubricollis 88. 

ruficornis 74. 

ruflna 156. 

Kukavaarse 129. 

rumieis 99, 100. 

Burnina 3. 

ruptata 235. 

rurea 136, 140. 

russula 89. 

rostralis 178. 

rutilus 10. 

sagitta 114, 123. 

sagittata 220, 225. 

saliceti 155. 

salicis 96. 

sambucaria 192. 
saponaria) 131. 

satellitia 159. 

satura 137. 

satyrata 240, 244. 

scabosse 54, 55. 

scabiosata 239, 242. 

scabriuscula 142. 

Schoenherri 164, 165. 

Schöyeni 185, 187, 190. 

scineula 70. 

seita 142. 

scoliiformis 50, 51. 

scopularia 205. 

scoriata 246. 

scripta 155. 

socalina 141. 

secalis 137, 141. 

secundaria 204. 

segetum 113, 122. 

Selene 23, 27. 

selenitica 94, 95. 

Semele 35. 

semiargus 12, 15. 

senex 85. 

septentrionalis 138. 

serena 127, 130. 

sericealis 82. 

serraria 219, 226. 

sexalisata 211, 212. 

Sibylla 18. 

Sieversii 75. 

signaria 196. 

s ignum 125. 

silaceata 222, 235. 

silago 157. 

Silvius 40. 

similis 96. 

similata 185, 186, 187. 

simplaria 190. 

simulans 113, 121. 

simulata 223. 

sinapis 6. 

sincera 111, 116. 

sinuosaria 239, 246. 

siterata 221, 235. 

smaragdaria 184. 

sobrina 110, 115. 

sobrinata 240, 246. 

socia 159, 160. 

sociata 223, 231. 

solidaginis 161. 

sordaria 202, 203. 

sordiata 197. 

sordidata 219, 225. 

sororcula 88. 

sororiata 211. 

spadicoa 158. 

sparsata 237. 

spartiata 211. 

speciformis 50, 51. 

speciosa 111, 116. 

sphinx 162. 

spirsese 46. 

spoliata 189. 

sponsa 175. 

Spängbergi 197. 

stabilis 153. 

statices 54. 

staudingeri 164, 165. 

stellatarum 48. 

Stieberi 10. 

stigmatellus 201. 

stomoxiformis 52. 

straminata 185, 188. 

stratarius 201. 

striata 89. 

strigaria 186. 

strigata 191. 

strigllis 137, 141. 

strigillaria 207. 

strigula 112, 117. 

strobilata 241. 

suasa 129. 

subatrata 244. 

subciliata 245. 

subfulvata 242. 

subcoerulea 117. 

subfaseiata 215. 

subhastata 230. 

sublustris 136, 139. 

subnotata 239. 

subumbrata 242. 

subrosea 112, 117. 

subsericeata 186, 188. 

subtusa 155. 

succenturiata 238, 222. 

suffumata 219, 224. 

sulphurea 5. 

sulphereotincta 5. 

suspecta 154. 

sylvanaria 198. 

Sylvanus 41. 

sy Ivata 198, 199. 

sylvata 235. 

sylvostraria 190. 

syringaria 194. 

tabaniforme 50. 

teeniata 220. 

taminaria 199. 

Tapio 25. 

Taras 43. 

taraxaci 149, 150. 

tau 69. 

Taygete 35. 

tecta 111, 115. 

tecta 135. 

temerata 199. 

templi 162. 

tenebrata 166. 

tenebrosa 151. 

tentacularia 177. 

tenuiata 240, 243. 

terebra 59. 

tersata 237. 

tetralunaria 194. 

testaceata 235. 

testata 217. 

thalassina 126, 128. 

Thalia 27. 

Thaumas 41. 

Thore 22, 25. 

tilise 45. 

T imon 76, 77. 

tincta 127. 

Tiphon 37. 

tipuliformis 51. 

tirrhsea 174. 

Tithonus 36. 

togata 157. 

togata 238, 241. 

torva 74. 

trabealis 173. 

t ragopogonis 152. 

trapezina 153. 

tremula 73. 

tremulse 18. 

tremulse 45. 

trepidaria 201. 

triangulum 112, 119. 

tricuspis 125. 

trifolii (Sphingidse) 54, 

55. 

trifolii (Noet.) 127, 130. 
tripartita 167. 
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triplasia 167. 

tritici 114, 124. 

tritophus 73, 74. 

tritophus 74. 

tristata 222, 230. 

truncata 219, 224. 

Tullia 37. 

turbaria 229. 

turbata 219, 226. 

turfosalis 178. 

typhee 146. 

typ ica 144. 

uimaria 199. 

ulvas 146. 

umbra 166. 

umbratica 15J, 163. 

unangulata 222, 231. 

unanimis 136, 140. 

unca 172. 

uncana 172. 

uncula 172. 

undulata 215. 

unicolor 60. 

unicolora 73. 

unicoloraria 206. 

unidentaria 221, 232. 

unimaculata 79. 

urticee (Vanessa) 19, 20. 

urticse (Noet.) 167. 
uralonsis 30. 

vaccinii 158. 

Wahlberg! 201. 

W album 9. 

VV album 20. 

valerianata 239, 243. 

Vanadis 55. 

variata 219, 224. 

wauaria 204, 205. 

Velleda 58. 

vonosa 97. 

venosata 238. 

verbasci 163. 

Verdandi 6, 7. 

vernaria 185. 

versicolora 68. 

vespertaria 195, 219, 227 

vespiformis 52. 

vestigialis 113, 122. 

vetulata 215. 

vetusta 161. 

vibicaria 191. 

viciella 61. 

vidua 164. 

villica 90, 92. 

villosella 60. 

viminalis 155. 

vinula 71, 72. 

violata 186, 187, 191. 

virens 147. 

viretata 211, 212. 

virgauresB 9, 10. 

virgaureata 240, 245. 

virgularia 191. 

viridana 135, 138. 

viridaria 173, 218. 

viridata 184. 

viscariso 132. 

vitta 124. 

vittata 236. 

V nigrum 95. 

vulgata 240, 244. 

Xanthomelas 19, 20. 

ypsilon 113, 122. 

ypsilon 154. 

Ziczac 74. 

Zinekenii 160. 

Zonarius 201. 

Zonata 212. 

Luettelo teoksessa käytetyistä suomalaisista perhosnimistä. 
Aal toyökö t 159. 

Allaskehrääjiä 83. 

Angervokiitäjät 53. 

Apol loperhose t 3. 

Atlasmittarit 199. 

Aur inkoyökot 166. 

Aurooraperhoset 5. 

E lokuuyököt 154. 

Iltakehrääjät 99. 

I l tayököt 144. 

I m m y t y ö k ö t 173. 

Haapakehrääjät 64. 

Haapalasisiipiset 49. 

Haapaperho 18. 

Hakasiipiset 74. 

Hammaskehrääjät 73. 

Hammasmittarit 194. 

Hankohäntä-kehrääjät 71. 

Harjasyököt 115. 

Havumittarit 197. 

Heinähukka 65. 

Heinäperhoset 31. 

Hopeatäpläperhoset 21. 

Hämäräkiitäjät 47. 

Hämärämittarit 200. 

Härkäpääkehrääjiä 76. 

Häränsilmät 36. 

Jalavaperho 9. 

Jalkalaahustajat 82. 

Jokimittarit 236. 

Juomumittarit 236. 

Juurisyöjiä 58. 

Jäkäläkehrääjiä 85. 

Jäkälälentäjät 101. 

Jäkälämittarit 203. 

Kaaliperhoset 4. 

Kaapuyököt 163. 

Kaarimittarit 195. 

Kailomittarit 195. 

Kal l ioyököt 158. 

Kanervaperhoset 53. 

Kannusruohoyököt 163. 

Karhukehrääjät 89. 

Karvajalkakehrääjät 94. 

Kehnämittarit 207. 

Kehrääj ämittarit 194. 

Kehrääjät 56. 

Keltamittarit 197. 

Keltaperhoset 7. 

I Keltasiipimittarit 215. 

j Keltasi ipiyököt 157. 

i Kenttämittarit 218. 

Kier toyököt 173. 

! Kiiltomittarit 214. 

j K i i l toyökö t 172. 

| Kiitäjät 43, 46. 

Kirjosiipikehrääjät 68. 

Kirjosiipiset 42. 

Kivimittarit 215. 

Koikehrääjät 86. 

Koivumittarit 201. 

Koivuperho 8. 

K o i y ö k ö t 178. 

Konnanmarj a-mi ttar it 

210. 

Korsikehrääjät 97. 

Kuismayököt 143. 

Kulmayököt 153. 

Kultasiipiset 9. 

Kul tayököt 166. 

Kuumittarit 193. 

Ky h my mittarit 214. 

K y h m y - y ö k ö t 166. 

Kylmänperhose t 34. 

Kyt ty räyököt 167. 

Kärsäyököt 176. 

Kääpiöt 173. 

Kääriäiskehrääjät 76. 

Kääriäisyököt 154. 

Lanttuperhonen 5. 

Lasisiipiset 50. 

Lauhahiipijät 41. 

Lehtikehrääjät 66. 

Lehti mittarit 185. 

Leh t iyököt 149. 

Lehtomittarit 184. 

Lemmikkikehrääjät 89. 

Liuskamittarit 192, 211. 

Liuskasiipiset 75. 

Liuskayököt 159. 

Luumumittarit 197. 

Luumuperho 9. 

Lämssämittarit 215. 

Maayököt 110. 

Maiti ai skehrääjät 63. 

Mittarit 180, 184. 

Munkkikehrääjät 97. 

Mäkikiipijät 40. 

Mäkimittarit 216. 

Mäkiyököt 155. 

Mäntymittarit 206. 

Mänty-yököt 153. 

Mätäsniitty-yököt 151. 

Naavakehrääjät 88. 

Napämittarit 213. 

Narrit 96. 

Narskuperhoset 6. 

Nastakehrääjät 69. 

Naurisperho 4. 

Neil ikkayököt 131. 

Ni i t toyököt 174. 

Niittymittarit 206. 

Niit typerhoset 36. 

Nii t ty-yököt 125. 

Nokimittarit 210. 

Nokiperhoset 32. 

Nokkakehrääjät 75. 

Nokkayököt 178. 

Nokkosperhoset 18. 

Nopsasiipiset 8. 

Nummikehrääjät 89. 
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Nummiyököt 163. 

Nurmiperhoset 6. 

Ohutsiipimittarit 213. 

Ohutsiipiset 85. 

Olkiyököt 147. 

Orakkoperho 14. 

Orapihlajakehrääjä 63. 

Orasperhonen 122. 

Otamittarit 210. 

Otayököt 161. 

Pajumittarit 207. 

Pakkasmittarit 202. 

Paksupäät 41. 

Paksusarviyököt 148. 

. Pantterimittarit 198. 

Papurikot 38. 

Peltovillakehrääjät 89. 

Pe l t oyökö t 125. 

Pensasmittarit 205. 

Pensasyököt 152. 

P e t o y ö k ö t 153. 

Pihamittarit 216. 

P i i loyököt 135. 

Pikkukehrääjiä 82. 

Pikkumittarit 237-. 

Pistemittarit 237. 

Posliinisiipiset 73. 

Puistomittarit 216. 

Punamittarit 210. 

Puolimittarit 197. 

Pussikehrääjät 60. 

Pussimittarit 184. 

Putkiyököt 145. 

Puutuhoojat 57. 

Puuyökö t 159. 

Pystyperät 76. 

Pähkinäkehrääjät 96. 

Päiväkiitäjät 48. 

Pääkalloperhoset 46. 

Rai tayököt 152. 

Rantakehrääjät 83. 

Rengaskehrääjät 64. 

Rihmakehrääjät 82. 

Riikinkukko-kehrääjät 68. 

Rips iyökö t 143. 

Ritariperhonen 2, 3. 

Ritar iyököt 174. 

Runkoyökö t 145. 

R u o k o y ö k ö t 146. 

Ruostesiipiset 92. 

Ruususiipiset 86. 

Saarnikehrääjät 101. 

Salavayököt 155. 

Sammalyököt J44. 

Savupussikehrääjät 61. 

Sieniyököt 176. 

Siilikehrääjiä 80. 

Sinipääkehrääjiä 96. 

Sinisiipisiä 7. 

Sirppisiipiset 70. 

Sormusmittarit 202. 

Suipposiipimittarit 195. 

Suolaheinäperhoset 53. 

Suolamittarit 192. 

Suolayököt 142. 

Suomittarit 198. 

Suomuyököt 167. 

Suonii t ty-yököt 150. 

Suonimittarit 202. 

Suoniperhoset 4. 

Suoyököt 144. 

Syksy-yököt 133. 

Takiaisyököt 145. 

Talvimittarit 200. 

Tammikehrääjät 65. 

Tammiyököt 134. 

Tarhayököt 126. 

Teklaperhoset 8. 

Tesmaperhoset 35. 

Tiikerikehrääjät 92. 

Tunturimittarit 201. 

Tupsumittarit 215. 

Tupsutoukkakehrääjät 9. 

Tupsuyököt 177. 

Turveyököt 147. 

Täplämittarit 198. 

Täpläperhosia 16. 

Tyt töperhoset 176. 

Vaippayököt 161. f] 

Vaivaismittarit 201. 

Valkohännät 96. 

Valkosiipikehrääjät 95. 

Valkosiipimittarit 207. 

Valkotähkäyökkö 141. 

Vanukeyököt 142. 

Varjosiipiset 50. 

Varjoyököt 151. 

Vattukehrääjät 78. 

Vattulasisiipiset 52. 

Vattu mittarit 214. 

Vattuperho 9. 

Venhokehrääjiä 83. 

Verkkoperhoset 

Vikkeriyököt 179. 

Villahäntäkehrääjät 64. 

Villaraajakehräätät 80. 

Villaraajamittarit 184. 

Villaselkäkehrääjät 78. 

Villasiipikehrääjät 61. 

Viirumittarit 199. 

Vuotamittarit 191. 

Vyömittarit 191. 

Välkky väperho 17. 

Yökiitäjät 44. 

Y ö k ö t 102. 

Luettelo taulukuvista. 

Taulu 1. 
Siv. 

Perhosen rakenne (sivut VI I—XII ) . 

Kuv. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A . 

B. 

Taulu 2. 

Papilio Podalirius . . . 3 . 

„ Alexandor . . 3. 

„ Machaon . . . 3 . 

Thais Po lyxena . . . . 3 . 

„ Rumina 3. 

Doritis Apollinus . . . 3 . 

Prunus spinosa. 

Carum carvi. 

Taulu 3. 

Kuv . 1. Parnassius A p o l l o 3. 

D e l i u s . . . 3 . 

Mnemosy-

3. 

A. Sedum telephium. 

B. Carduus nutans. 

Taulu 4. 

K u v . 1. Leucophacia sinapis 

2. Aporia crataegi . . . 

Pieris brassicae . . . 

„ rapae 

„ napi 

„ Daplidice . . . 

Anthocharis cardami 

Siv. 

6. 

4. 

4. 

4. 

5. 

Siv. 

Kuv. 3. Colias Hyale 6. 

4. „ Edusa 7. 

A. Onobrychis sativa. 

B. Coronilla varia. 

C. Trifolium pratense. 

nes 

8. Anthocharis euphenoi-

des 

9. Gonepteryx rhamni. . 

A. Lotus siliquosus. 

B. Brassica napus. 

C. Crataegus oxyacantha. 

Taulu 5. 

Kuv. 1. Colias Palaeno 

2. „ P h i c o m e n e . . . 

Kuv. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

io . 

11. 

Taulu 6. 

Lycaena A r i o n . . 

„ Cy Harus 

„ minima. 

„ Argiolus 

„ Damon . 

„ Corydon 

„ Bellargus 

„ Icarus. . . 

„ Astrarche 

Argy rogno 

mon . . 

Argiades , 

16. 

15. 

15. 

15. 

16. 

16. 

16. 

14. 

13. 

13. 

16. 
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Siv. 

Taulu 7. 

K u v . 1. Po lyommatus virgau-

10. 

2. Po lyommatus Phlaeas 10. 

3. 9. 

4. „ pruni 9. 

5 . Zephyrus betulae . . . 8. 

6. „ quercus . . . 8. 

7. Spilothyrus Alceae . . 43. 

8. Syrichtus a lveus . . . . 42. 

9. „ malvae . . . 43. 

10. Cyclopides Morpheus . 43. 

11. Oarterocephalus Palae-
40. 

12. Hesperia c o m m a . . . . 41. 

13. „ sylvanus . . 41. 

14. Thymel icus Thaumas. 41. 

A . R u m e x acetosella. 

B. Prunus spinosa. 

C. Sol idago virgaurea. 

D. Malva rotundifolia. 

Taulu 8. 

Kuv. 1 . Limenit is popul i . . . 18. 

2. Apatura Iris 17. 

3. „ Ilia (var. Cly-

tie) 17. 

4 . Charaxes Jasius . . . . 17. 

5 . Danais chrysippus . . . 31. 

A. Populus tremula. 

B. Salix caprea. 

Taulu 9. 

Kuv . 1. Neptis lucilla 18. 

2 . Limenitis Sibylla . . . 18. 

A. Lonicera caprifolium. 

B . Lon . Xy los t eum. 

Taulu 1 0 . 

Kuv. 1. Vanessa Xanthomelas 20. 

2. „ C a l b u m . . . 19. 

3 . „ cardui . . . . 21. 

4 . „ Prorsa . . . . 21. 

A. Cirsium lanceolatum. 

B. Urtica dioica. 

Taulu 1 1 . 

Kuv. 1. Vanessa Atalanta . . . 21. 

2 . „ A n t i o p a . . . . 20. 

3. „ Io 20. 

4 . „ urticae . . . . 20. 

5 . „ Po lych lo ros . 20. 

Siv. 

Taulu 12 . 

Kuv. 1. Melitaea maturna . . . 30. 

2. „ 31 

3. „ ?,9 

4. d i d y m a . . . . 31. 

5 . „ Cinxia . . . . 29. 

6. Dictynna. . . 30. 

7. 

8. Argynnis Aphirape . . 28. 

A. Calluna vulgaris. 

B. Veronica chamaedrys. 

C. Viola tricolor. 

D. Scabiosa succisa. 

Taulu 13 . 

Kuv. 1. Argynnis Dia 28. 

2. „ Amathusia . 27. 

3 . „ Ad ippe . . . 23. 

4 . „ Agla ja . . . . 24. 

5. „ Lathonia . . 24. 

6 . „ Paphia . . . 23. 

A. Viola tricolor. 

Taulu 1 4 . 

Kuv. 1. Satyrus sirce 35. 

2. „ fagi 35. 

3 . „ Briseis . . . . 35. 

4 . „ Actaea . . . . 35. 

5. Erebia Medusa 34. 

6 . „ Ep iphron . . . . 34. 

7 . „ Ae th iops . . . . 34. 

8. „ L igea 33. 

9. Melanargia Galathea . 35. 

10. Pararge Egeria 39. 

A. Bromus sterilis. 

Taulu 1 5 . 

Kuv. 1. Pararge Maera 38. 

2. „ Megaera . . . 39. 

3. Aphantopus Hyperan-

tus 35. 

4. Epinephele Jurtina . . 36. 

5. „ Tithonus . 36. 

6. Coenonympha Iphis . . 37. 

7. „ Arcania 38. 

8. „ Pamphi-

lus . . . . , 37. 

9 . L ibythea Celtis . . . . 36. 

10. Xemeob ius Lucina . . 36. 

A . D . P o a glauca. 

B. C. Cynosurus cristatus. 

Taulu 16 . 

Kuv. 1. Acheront ia Atropus . 46. 

2. Deilephila Cele r io . . . 48. 

Siv. 

Taulu 2 0 . 

Kuv. 1. Macroglossa stellata-

48. 
2. Macroglossa croatica . 41). 

3. „ bombyl i -

formis , . . . 48. 

4. Macroglossa fuciformis 49. 

5. Thyris fenestrella . . . 40. 

6. Trochil ium apiforme . 49. 

7. „ crabroni-

50. 

8. Sesia tipuliformis . . . 51. 
9. „ conopiformis . . 52. 

10. „ vespiformis . . . 52. 

11. „ culiciformis . . . 52. 

12. „ s tomoxiformis . 52. 

13. „ formiciformis . . 52. 

14. „ empiformis . . . 52. 

15. Bembecia hylaeiformis 52. 

A. Bibes rubrum. 

B. Lonicera xylos teum. 

C. Galium aparine. 

Taulu 2 1 . 

Kuv. 1. A g l a o p e infausta . . . 55. 

2. Rhagades globulariae. 53. 

3 . Procris statices . . . . 54. 

Kuv . 3. Deilephila Elpenor . . 47. 

4. „ porcellus . 48. 

A. Solanum dulcamara. 

B. Galium verum. 

C. Epi lobium angustifolium. 

Taulu 1 7 . 

K u v . 1 . Sphinx pinastri . . . . 46. 

2. „ convolvul i . . 46. 

3 . „ ligustri . . . . 46. 

A. Pinus abies. 

B. Ligustrum vulgare. 

C. Convolvulus arvensis. 

Taulu 18 . 

Kuv. 1. Deilephila euphorbiae 48. 

2- „ galii 47. 

3. „ nerii 48. 

4. P t e rogon Proserpina . 49. 

A. Nerium oleander. 

B. Galium mol lugo . 

C. Euphorbia esula. 

Taulu 19 . 

Kuv. 1 . Smerinthus tiliae . . . 45. 

2. „ quercus . 46. 

3. „ populi . . 45. 

4. „ ocellata . 45. 

A. Pyrus malus. 

B. Populus pyramidalis. 

C. Tiliä parvifolia. 

A. Betula alba. 

B. Urtica dioica. 

Kuv . 12. Po lyommatus Hippo-

thoe' 9. 

13. Po lyommatus dispar . 10. 

A. Ooronilla varia. 

B. Ononis spinosa. 

C. Genista germanica. 
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Siv. 

Kuv. 4. Anthrocera purpuralis 55. 
5. scabiosae. 55. 

6. „ achilleae . 55. 

7. „ lonicei*ae . 55. 

8. trifolii . . 55. 

9. meliloti . 55. 

K» „ filipendu-

lae . . 55. 

11. Anthrocera ephialtes . 55. 

12. carniolica 55. 

13. fausta. . . 55. 

14. „ laeta . . . 55. 

15. Syntomis phegea . . . 55. 

A. Lo tus corniculatus. 

B. Trifolium montanum. 

C. Vicia sepium. 

D. Globularia vulgaris. 

Taulu 2 3 . 

Kuv. 1. Callimorpha dominula 89 

2. „ quadripunctaria 89 

3. Pericallia matronula . 91) 
4. Diacrisia r u s s u l a . . . . 89 

5. Arct ia plantaginis. . . 91 

6. „ caja 90 

7. „ vill ica 92 

8. „ purpurata. . . . 90 

9. „ Hehe 92 

10. Spilosoma menthastri 92 

A. Plantago lanceolata. 

B. Bubus polymorphus . 

C. Glechoma hederacea. 

Taulu 2 4 . 

Kuv. 1 . Cossus cossus . . . . . 59. 

2. Zeuzera pyrina 59. 

3. Heterogenea l imacodes 59. 

4. Hepialus h u m u l i . . . . 58. 

5. „ lupulinus . . 59. 

Suomen perhoset. 

Siv. 

A. L e o n t o d o n autumnalis. 

B. Salix. caprea. 

O. Pyrus malus. 

Taulu 2 5 . 

Kuv. 1. Orgyia gonost igma . . 94. 

2. „ antiqua 94. 

3. Dasychira selenitica . 95. 

4. „ fascelina . . 95. 

5. „ pudibunda. 95. 

6 . „ abietis . . . 95. 

7. Thaumetopaea proces-

sionea 78. 

8. Pygaera anachoreta . 77. 

Calluna vulgaris. 

Pimis picea. 

Trifolium rubens. 

Quercus pedunculata. 

Taulu 2 6 . 

v. 1 . L e u c o m a salicis . . . . 96. 

2 . Ochneria dispar . . . . 96. 

3. Lymantria monacha . 96. 

4. Euproctis crysorrhea . 96. 

5 . „ similis. . . . 96. 

6 . Laria L nigrum . . . . 95. 

7. Panthea coenobita . . 97. 

Salix pentandra. 

Rosa rubrifolia. 

Carpinus betulus. 

Taulu 2 7 . 

Kuv. 1. Lasiocampa quercifo

lia 67. 

2. Lasiocampa pruni . . . 67. 
3. p ini . . . . 67. 

4. „ potatoria 67. 
5. Poec i locampa populi . 64. 

6. Clisiocampa neustria . 64. 
7. „ castrensis 64. 
8. Eriogaster c a t a x . . . . 65. 

A. Euphorbia esula. 

B. Primus domestica. 

C. Pinus silvestris. 

Taulu 2 8 . 

Kuv . 1. Gastropacha quercus . 65. 

2. Lachnocampa rubi . . 65. 

3. Eriogaster rimicola . . 65. 

4. „ lanestris. . 65. 

5. Crateronyx dumi . . . 63. 

A. Prunus spinosa. 

B. Rubus idaeus. 

C. Quercus robur. 

Siv. 

2. Saturnia pyri 69. 

3 . n pavonia . . . 69. 

A. Pyrus communis . 

B. Betula alba. 

C. Rosa canina. 

Taulu 3 0 . 

Kuv . 1. Cilix glaucata 70. 

2 . Drepana binaria . . . . 70. 

3. „ falcataria. . . 70. 

4. Cerura vinula 72. 

5 . „ erminea . . . . 72. 

6. „ bifida : 72. 

7. Hybocampa Milhauseri 72. 

8. Stauropus fagi 72. 

9. Pt i lophora plumigera . 76. 

A. Qvercus pedunculata. 

B. Salix viminalis. 

O Carpinus betulus. 

Taulu 3 1 . 

Kuv. 1. Phalera bucephala . . 76. 

2. Pterostoma palpina . . 75. 

3. Odontosia camelina . . 75. 

4. „ carmelita . 75. 

5. Microdonta bicoloria . 75. 

6 . Pheosia tremula . . . . 73. 

7. Drymonia ruficornis . 74. 

8. Notodonta P h o e b e . . 74. 

9 . „ ziczac . . . 74. 

A. Salix praecox. 

B. Betula alba. 

C. Pyrus malus. 

Taulu 3 2 . 

Kuv . 1 . Thyatira batis . . . . 78. 

2. Cymatophora flavicor

nis 79. 

3. Asphalia cinerea . . . 80. 

4. „ r i d e n s . . . . 80. 

5. Acronyc ta leporina . 100. 

6 . „ alni . . . . 99. 

7. „ psi 99. 

8. „ aceris . . . 100. 

9. „ aur icoma. 100. 

A . Rubus polymorphus . 

B. Populus tremula. 

C. Betula alba. 

D. Qvercus pedunculata. 

Taulu 3 3 . 

Kuv. 1. Diphthera ludifica . . 96. 

2. Moma alpium 98. 

3. Bryophila perla. . . . 101. 

4. „ algae . . . 101. 

5. Arsi lonche albovenosa 97. 

33 

Taulu 2 2 . 

Kuv. 1. Nudaria mundana . . 

2. Miltochrista miniata 

3. Setinä irrorella. . . . 

4. „ aurita 

5. „ „ v. ramos. 

6. „ mesomella . . 

7. Lithosia deplana. . . 

8. „ sororcula. . 

9. „ complana . 

10. Atolmis rubricollis . 

11. Eulepia striata . . . . 

12. Utetheisa pulchella . 

13. Euchelia jacobeae . . 

A. Parmelia stellaris. 

B. Usnea florida. 

O Pulmonaria officinalis. 

D. Senecio jacobaea. 

E. Myosot is palustris. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 
K 

58. 

87. 

89. 

89, 

89. 
A. 

B. 

G. 

Kuv . 6. Hepialus hecta 59. 

7 . Psyche unicolor . . . . 60. 

8. „ viciella 61. 

9. „ museolla. . . . 61. 

Taulu 29 . 

Kuv. 1. Endromis vers icolora . 68. 
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Siv. 

Taulu 3 4 . 

Kuv. 1. Agrotis fimbria . 

2. „ janthina 

6. 

comes . . 

o rbona . . 

pronuba . 

linos;risea 

125. 

125. 

125. 

125. 

114. 

125. 
A. 

H . 

0. 

Primula officinalis. 

Arum maculatum. 

Lamium purpureum. 

118. 

119. 

125. 

120. 

125. 

120. 

122. 

131. 

129. 

128. 

127. 

127. 

Taulu 3 5 . 

Kuv. 1. Agrotis festiva . . . 

2. „ e nigrum . 

3. „ signum . . 

4. „ plecta . . . 

5. „ putris . . . 

0. „ praecox . . 

7. „ s ege tum. . 

8. Mamestra persicariae 

9. „ brassicae 

10. „ nebulosa 

11. „ tincta . . 

12. „ leucophaea 

A. Brassica oleracea. 

B. Cichorium intybus. 

C. P o l y g o n u m persicaria. 

Taulu 3 6 . 

Kuv. 1 . Luceria virens . . . . 147. 

2. Miselia oxyacanthae. 135. 

3. Dichonia aprilina. . . 135. 

4. Polia chi 134. 

5. Dianthoecia albima-

cula 132. 

6. Dianthoecia compta . 132. 

7. Mamestra chrysozona 131. 

8. „ dentina . . 130. 

9. „ oleracea . . 129. 

10. „ pisi 129. 

11. Hadena monoglypha 137. 

A. Latyrus pratensis. 

B. Dianthus Barthusianorum. 

C. Lactuca sativa. 

Siv. 

Taulu 4 0 . 

Kuv. 1 . Plusia bractea . . . . 170. 

2. „ iota 170. 

3. „ gamma 171. 

4. „ Hochenwarthi 172. 

5. Euclidia glyphica . . 174. 

6. „ mi 174. 

7. Pseudophia tirrhaoa . 174. 

8. „ lunaris. . 174. 

9 . Ophiusa lusoria. . . . 176. 

10. „ craccae . . . 176. 

A. Vicia cracca, 

B. Galeobdolon luteum. 

C. Quercus pedunculata. 

Taulu 4 1 . 

Kuv. 1. Mania maura 143. 

2. Catephia alchymista . 174. 

3. Catocala fraxini . . . 175. 

4 . „ nupta . . . . 175. 

5. „ sponsa . . . 175. 

6. „ e l e c t a . . . . 175. 

7. „ paranympha 175. 

8. Brephos parthenias . 179. 

A. Quercus pedunculata. 

B. Salix viminalis. 

O. Primus spinosa. 

Taulu 4 2 . 

Kuv. 1. Erastria deceptoria 

2. „ fasciana . 

3. Emmelia trabealis 

4. Trothisa respersa 

5. „ rosea . . 

purpurina 
Herminia tentacularia 177 

173. 

173. 

173. 

179. 

173. 

173. 

8. „ derivalis . . 177. 

9. Hylophila prasinana . 83. 

10. Chloephorabicolorana 83. 

A. Fagus silvatica. 

B. Convolvulus arvensis. 

C. Quercus pedunculata. 

Taulu 4 3 . 

Kuv. 1. Psodos quadrifaria. . 201. 

2. Pseudoterpna prui-

nata 184 

3. Geometra papilionaria 184 

4. Phorodesma smaragd-

aria 184 

Nemoria vernaria 

Acidalia humiliata 

virsmlaria 

„ aversata. . 

9. „ emarginata 

10. „ immutata. 

11. Pellonia vibicaria . 

12. Zonosoma linearis . 

185 

188 

191 

189 

189 

190 

191 

192 

Kuv. 6. Caradrina quadripunc-

tata . • 149. 

7. Brachionycha sphinx 162. 

8. Panolis griceovarie-

gata 153. 

9. Taeniocampa gothica 152. 

10. „ stabilis 153. 

11. Orthosia helvola . . . 156. 

12. Mesogona acetosellae 153. 

13. Calymnia affinis . . . 153. 

A. Qvercus robur. 

B. Sarothamnus scoparia. 

C. Pinus silvestris. 

D. Silene inflata. 

E. Quercus pedunculata. 

Taulu 3 7 . 

Kuv. 1. Valeria oleagina . . . 135. 

2. Chariptera viridana . 135. 

3 . Hadena secalis . . . . 141. 

4. „ s t r i g i l i s . . . . 141. 

5. Dipterygia scabriu-

scula 142. 

6. Euplexia lucipara. . . 143. 

7 . Habryntis seita . . . . 143. 

8. Brotolomiameticulosa 143. 

9. Pthizogramma detersa 143. 

10! Eriopus purpureofa-

csiatus 143. 

11. Xyl ina ornithopus . . 161. 

12. Calocampa exoleta . 161. 

13. X y l o m i g e s conspicil-

laris 161. 

A. Prunus spinosa. 

B. Pisum arvense. 

C. Bromus arvensis. 

D. Viola odorata. 

Taulu 3 8 . 

Kuv. 1. Nonagria typhae . . . 146. 

2. „ cannae . . . 146. 

3 . Leucania pallens . . . 147. 

4. „ obsoleta . . 148. 

5. Gortyna ochracea . . 145. 

6. Xanthia fulvago . . . 157. 

7. Oporina croceago . . 158. 

8. Orrhodia rubiginea . 158. 

9. „ vaccinii . . 158. 

10. „ fragariae . . 158. 

11. Amphipyra pyrami-

dea 152. 

A. Sambucus racemosa. 

B. Bromus arvensis. 

C. Poa memoralis. 

D. Quercus robur. 

Taulu 39 . 

Kuv. 1. Scol iopteryx libatrix 159. 

2. Calophasia lunula . . 162. 

3. Cucullia verbasci . . . 163. 

4. „ umbratica. . 163. 

5. „ lactucae . . . 163. 

6. „ argentea. . . 163. 

7. Heliothis dipsaceus . 166. 

8. Chariclea delphinii. . 166. 

9. Heliaca tenebrata . . 166. 

10. Abrostola triplasia . . 167. 

11. Acont ia luctuosa . . . 173. 

A. Lactuca sativa. 

B. Verbascum thapsus. 

C. Artemisia campestris. 
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Siv. 

ria 

14. Minoa murinata . . . 210. 

15. Lythria purpuraria . 210. 

95. Eupithecia rectangu-

lata 242. 

A. Rhamnus frangula. 

B. Cytisus nigricans. 

C. Achil lea millefolia. 

Taulu 4 4 . 

Kuv. 1. Metrocampa margari-

taria 197. 

2. Eugonia autumnaria. 193. 

3. Selenia tetralunaria . 194. 

4. Himera pennaria . . . 194. 

5. Macaria notata . , . . 196. 

6. Outrapteryx sambu-

caria 192. 

7. Amphidasys betula-

rius 201. 

A. Ainus glutinosa. 

B. Betida alba. 

C. Ribes grossularia. 

D. Pagus silvatica. 

Taulu 4 5 . 

Kuv. 1. Selenia bilunaria . . . 193. 

2. Opisthograptis luteo-

lata 197. 

3. Angerona prunaria . 197. 

4. Hybernia defoliaria . 202. 

5. „ aurantiaria 202. 

6. „ leucophae-

202. 

7. Timandra amata . . . 192. 

A. Crataegus oxyacantha. 

B. Sarothamnus scoparius. 

C. Prunus spinosa. 

Taulu 46 . 

Kuv. 1. Venilia macularia . . 198. 

2. Bapta bimaculata . . 199. 

Siv. 
Kuv. 3. Abraxas sylvata . . . 199. 

4. „ pantana. . . 199. 

5. „ grossulariata 198. 

6. „ marginata . 199. 

7. Rhyparia melanaria . 198. 

00 Bupalus piniarius . . 206. 

9. Fidonia atomaria. . . 206. 

10. Halia wauaria . . . . 205. 

11. „ clathrata . . . . 206. 

A. Ribes rubrum. 

B. Corylus avellana. 

Taulu 4 7 . 

Kuv. 1. Cabera pusaria . . . 199. 

2. Boarmia cinctaria . 204. 

3. „ secundaria 204. 

4. „ consortaria 205. 

5. „ roboraria . 204. 

6. „ crepuscularia 204. 

7. Biston stratarius . . 201. 

cc „ hirtarius . . 201. 

9. Phigalia pedaria . . 200. 

10. Biston pomonarius 200. 

11. „ Zonai ius . . 201. 

A. Quercus robur. 

B. Crataegus oxyacantha. 

C. Alnus incana. 

Taulu 4 8 . 

Kuv. 1. Ortholitha plumbaria 216. 

2. „ bipuncta-

ria 216. 

3. Eucosmia certata. . . 215. 

4. „ undulata . 215. 

5. Cidaria fluctuata . . . 233. 

6. Camptogramma bili-

neata 216. 

7. Cidaria subhastata . . 230. 

8 . „ hastata . . . . 230. 

9. „ nigrofasciata 225. 

10. „ berberata . . 235. 

11. „ fulvata . . . . 234. 

12. „ viridaria . . . 223. 

Siv . 

Taulu 50 . 

Kuv. 1. Odontoperabidentata 194. 

2. Plypoplectis adspers-

aria 198. 
3. Aspilates gilvaria . . 201. 
4. Numeria pulveraria . 200. 

5. Gnophos dilucidaria. 203. 

6. Tephronia sepiaria. . 237. 

7. Pachychnemia hip-

pocastanaria . . . . 202. 

H. Nemoria fimbrialis. . 185. 
9. „ lactearia . . 185. 

10. Odezia at rata 210. 
11. Anaitis plagiata . . . 21) . 

12. Chesias spartiata. . . 211. 
13. Li thostege farinata . 210. 
14. Lobophora sexalisata 212. 

15. Mesoleuca albicillata 214. 

A. Sarothamnus scoparius. 

B. Rubus idaeus. 

C. Lo tus corniculatus. 

Kuv. 13. Anisopteryx aescula- Kuv. 13. Cidaria dilutata . . . 227. 

14. Cheimatobia brumata 213. 

A. Berberis vulgaris. 

B. Ulmus effusus. 

C. Rosa canina. 

Taulu 4 9 . 

Kuv. 1. Therapis evonymaria 194. 

2. Pericallia syringaria . 194. 

3. Crocallis elinguaria . 194. 

4. Plagodis dolabraria . 194. 

5. Cepphis advenaria . . 195. 

6 . Epione apiciaria . . . 195. 

7. Diastictis artesiaria . 207. 

8. Epirranthis pulverata 200. 

9. Scoria lineata 207. 

10. Phasiane petraria . . 207. 

A. Lonicera xylos teum. 

B. Evonymus europaeus. 

C. Quercus robur. 



Katsahdus perhosten levenemiseen Suomessa. 
AI. = Alandia (Ahvena) . A. = Provincia aboensis (Varsinais-Suomi). N. = N y l a n d i a (Uusmaa). T. 

= Tavastia (Häme). S. = Savonia (Savo). K. a. = Karelia australis (Etelä-Karjala). K. = Karelia lado-

gensis (Laatokan Karjala). K. b. — Karelia borealis (Pohjois-Karjala). K. r. — Karelia rossica (Ven. 

Karjala). 0. a. = Ostrobothnia australis (Etelä-Pohjanmaa). 0. b. = Ostrobothnia borealis (Pohjois

pohjanmaa). L. = Lapponia (Lappi). L. r. = Lapponia rossica (Ven. Lappi). 

R h o p a l o c e r a (Päiväperhoset). 

I. Papilionidse. 

Papilio, L. 

1. P. Machaon, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. L. — 

Parnassius, Latr. 

2. P. Apo l lo , L AI. A. JS. T. S. K a . K. — — — -

3. P. Mnemosyne, L AI. A. N. K. a. K. - K r . - - — — 

Aporia, Hiibn. 

4. A. crateegi, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — - — — 

Pieris, Schr. 

5. P. brassicse, L - AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. 0. b. L. -

6. P. rapse, L — A. — T. S. K. a. K. K. b. K. r. - — — — 

7. P. napi, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. 0. b. L. L. r. 

var. bryoniee, 0 — — — — — — — — — — O. b. L. L. r. 

ab. sulphurea, Schöy — — — — — — — — — L.. — 

ab. sulphureotincta, E. Reut — — — — — •— — — L. r. 

var. napsese, Esp AI. A. — T. S. — — K. b. — 0. a. 0. b. — — 

8. P. Daplidice, L — A. N. K. a. — — K. r. — — — — 

var. Bellidice, Hb T. — — — — — — O. b. — — 

Anthocharis, Boisd. 

0. A. Cardamines, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — — — L. r. 

Leucophasia, Steph. 

10. L. sinapis, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. — 

Colias, Fabr. 

11. C. Palaeno, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K r. — O. b. L. — 

var. lapponica, Staud — — — — — — O. b. L. — 

var. cretacea, Schilde — — — — — — O. b. — — 

12. C. Hyale, L AI. — N. — S. — — — — — — — — 

7. P. napi, L. ab. sulphurea, Schöy. Sodankylä (Sundman); ab. sulphureotincta, E. Reut . L. r. il
man tarkempaa ilmoitusta (Inberg). 

8. P. Daplidice, L. var. Bellidice, Hb. Laukaa (Spolander), Kuusamo (A. Hoffman). 
11. C. Palceno, L. var. lapponica, Staud. Kuusamo (Schilde ja A. Hoffman) sekä Tornion Lapissa 

(Statidingerin ilmoituksen mukaan); var. cretacea, Schilde. Kuusamo (Schilde). 
12. C. Hyale, L. Saltvik, Geta («7. E. Montell) Karjalohja (Avena Sahlberg) sekä Mikkelissä (B. 

Cederhvarf). 
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13. C. Edusa, Fabr — A. — — — — 

C. Werdandi , Ze t t — — — — - — L. 

C. Hecla, Lef — - — — — — L. 

Gonepteryx, Leach. 

14. G. rhamni, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. - - -

II. LycsDnidae. 

Zephyrus, Dalm 

15. Z. betulse, L 

16. Z. quercus, L 

Thecla, Fabr. 

17. Th. pruni, L — — S. K. a. — - K . r . — — — — 
18. Th. W album, K n o c h — A. -

19. Th. rubi, L 

Polyommatus, Latr. 

. . AI. A. N. T. S. K a . K. K b . K . r : O . b . L. r. 

20. P. Hippothoe , L. (Eurydice, Rott.) — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O . b . — L. r. 

ab. confluens, Gerh — - N. — — — K. — - - — — — 
var. Eurybia, 0 — N. — — - — — — — — — — 
var. Stieberi, Gerh — - — — — — — — — — —- L. r. 

21. P. virgaurese, L AI. A . N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — 0 . b. — L. r. 

22 P. Phlseas, L AI. A . N. T. S. K. a. K. K. b . K. r. — — — — 
var. Eleus, Fabr — A . — — — — K. — — — — — — 

23. P. Amphidamas, Esp 

Lycaena, Fabr . 

— N. T. S. — K. — K. r. 0 . b. L. L. r. 

24. L. Orion, Pall — — N. — S. — K. — - — — — — 

25. L. Argus , L — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O . b . L. — 

26. L. A r g y r o g n o m o n , Bergstr — A. N. — S. - - K. b . K. r. — — — — 
- — — — — — — — — — O . b . L. — 

27. L . Optilete, K n o c h . . AI. A. N. T. S. K. a. K. K b . K. r . — O . b . L. L . r. 

var. Cyparissus, Hiibn _ — — — — — — — O . b , L. L . r. 

28. L. Astrarche, Bergstr. (Medon, Hufn.) . . . . AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — 0 . b. — — 
— - N. T. - K. a. K. — — — — — — 

29. L. Eumedon , Esp AI. A . - T. S. K. a, - K. b. K. r. — O . b . — — 
AI. — S. - — — K r . — O . b . — — 

30. — A. — T. -- — K. K. b . K. r. — O . b . — — 
31. AI . A. N. T. S. K. a. K. — K. r . — 0 . b. — L. r. 

— T. S. — K. - - — — — — 
— T. - K a . — — — — 0 . b . — — 

32. AI. A . - T. S. - K. b. K. r. — — — — 
33. AI. A . K — S. K a . K. K. b. K. r. O.a. 0 . b. — — 
34. — A. — — S. K . a. K . — — 

35. AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O . b . — — 
36. AI . A . - — — — K. — — — — — — 
37. — N. — K a . 

AI. A . N. T. S. - — - K. r. — 

13. C. Edusa, Fabr. Korpoossa (Gr. Cygnceus). 
16. Z. quercus, L. Raisiossa (H. Lagermarck) ja Kakskerrassa (E. J. Bonsdorff). 
18. lh..W album, Knoch . Korpoossa (G. Cygnceus). 
20. P. Hippothoe, L., var. Eurybia, O. Helsingin pitäjässä (Palmen); var. Stieberi, Gerh. Olenit-

sassa (K. M. Levander). 
2ö. L. Argyrognomon, Bergstr., var. ozgidion, Meissn. Kajaanissa (A. ja K. Malmgren) ja Sodan

kylässä (Sundman). 
37. L. Arion, L. Lohjalla (Nordman) ja Valkjärvellä (K. Ehnberg). 



262 

I I I . Nymphal id . se . 

Apatura, Fabr. 

38. A. . . . . — — — — — K.r . — — — — 
Limenitis, Fabr. 

39. L. A . N. T. S. K. a. K. — K r . — — — — 

Vanessa, Fahr. 

40. V. . AI . A . N. T. S. K. a. K. - K. a. — O . b . — — 

41. V. urticse, L . . . . AL A . N. T. S. K. a. K. K. b . K. r. 0 . a. 0 . b . L. L . r. 
42. V. Xanthomelas, Esp . . . — - N . — — (K. a.) — — — — — — — 
43. V. Antiopa, L AL A . N. T. S. K. a. K. K. b . K. r. 0 . a. 0 . b. L. L . r. 
44. V. L album, Esp . . . . — T. S. K. a. — — — — — — — 

45. V. Io , L A. N. — - K a . K. K b . K r . — — — — 

46. V. . . . . — A . N. - — K. a. K. - K . r . — — — — 
47. V. . . . . AL A . N. T. S. K. a. K. — K . r . O.a. O . b . — — 

Argynnis, Fabr. 

48. A . — — — - K. a. K. — — — — — — 
49. A. AL A. N. T. S. K. a. — — K. r. — — — — 

AL A . S. - — — — — _ — — 
50. A. Niobe, L AL A . N. T. S. K. a. K. - K r . — — — — 

AL A . S. K. a. K. _ _ — — — — 
51. A . AL A . N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — 0 . b. L. L . r . 

A . — — — — — — — — — 
52. A. Lathonia, L AL A . N. - S. K a . K. - K r . — O . b . — — 
53. A . AL A . N. T. S. K. a. K. K. b . K. r. — 0 . b. — — 
54. A. Thore, Hiibn .— — — — — — — K b . — — — L. L . r. 

var. borealis, Staud — — — — — — — — — — — — L. r. 
55. A. Frigga, Thunb . . . . — A . — T. S. K. a. K. K. b . K. r. — O . b . L. — 

ab. Ahti, Sahlb — N. — — — — — — — — — — 

ab. Tapio, Sahlb . . . . — _ N. — — - — _ _ — — — — 
56. A. polaris, Boisd . . . . — — — — — — — — L. — 
57. A. Freija, Thunb — - N. — - K. a. — — — — O . b . L. — 

58. A. Pales, Schiff. — — — — — — — — — L. — 

. . . . — — — — — — — O . b . — L. r. 

. . . . — — — — _ _ — O . b . L. L . r. 

var. Arsilache, Esp . . . . AL A . N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O . b . L. L. r. 

. . . . — — — — K. — — — — L. — 
59. A. . . . . — L . 

ab. Kolsensis, E. Beu t . . . . — — — — — — — — — L. L . r. 

«0. A . Amathusia, Esp A. N. T. K. K. b . K. r. 

38. A. Mia, Schiff. var. Clytie, Schiff. tavattu lähellä Petroskoita (Giinther). 
42. V. Xanthomelas, Esp. Mäntsälässä (I. Lindroth) ja Vihdissä (Lauri Forssell), nähty m y ö s Valk

järvellä (K. Ehnberg). 
44. V. L album, Esp. Jyväskylässä (F. W. Lönn), Kuopiossa (J. E. Aro) Heinjoella (L. Lipponen) 

ja Bäisälässä (V. Streng), nähty m y ö s Espoon Löfössä (K. M. Levander). 
48. A. Paphia, L. Laatokan ympäristöillä ja Parikkalassa. 
49. A. Aglaia, L, ab. Emilia, Quens. Kakskerrassa ja Vihdissä (H. Sahlberg). 
50. A. Thore, Hiibn. Euskealassa, Tornion Lapissa ja Kuolan niemimaalla; var. borealis, Staud. 

Kuolan niemimaalla (Envoald). 
55. A. Frigga, Thunb. ab. Ahti, J. Sahlb. Sammatti, Härkäsuo (J. Sahlb.); ab. Tapio, Sahlb. Sam

matti, Härkäsuo (J. Sahlb.) 
56. A. polaris, Boisd. Pohjoisimmassa Lapissa. 
58. A. Pales, Schiff'. Njuorgamissa Tenojoen varrella (J. Sahlb.); ab. inducta, Sandb. etelä-Waran-

gissa (Sandberg), Parikkalassa Tetrisuolla (J. Sahlb.) ja Akaassa (A. Hornborg). 
59. A. Chariclea, Sneid. Ounastunturilla (J. A. Palmen), Peldoaivilla (B. B. Poppius) ja Njuorga

missa Utsjoella (J. ja Avena Sahlberg); ab. Kokensis, E. Beut. päämuodon joukossa. 

http://Nymphalid.se
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61. A. Euphrosyne, L AI . A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. L. L. r. 

var. Fingal, Herbst _ — — — — K. r. — O. b. L. L. r. 

62. A. Selene, Schiff AI . A. N. T. S. K. a. K. K b. K. r. — O. b. L. 

ab. Thalia, Hb _ A. S. — K. — — — - L. — 

var. Hela, Staud — — — — — — — — — — O. b. — — 

63. A. Aphirape, Hubn — — — — — — K. r. — — — — 

var. Ossianus, Herbst - 1 N. T. S. t a . K K b , K r . — O. b . L. L. r . 

ab. Isabella, Tengstr — — N. — — — — — K. r. — — — — 

ab. Kul lervo, Sahlb — — N. — — — — — — — — — 

ab. Aino , Sahlb — — N. — — — — — — — — — — 

Melitsea, Fabr. 

64. M. Aurinia, Ro t t — — N. — S. — — - — — — — 

65. M. Cinxia, L AI. A. — — — — — — — — 

66. M. Maturna, L — A. N. T. S. — K. K. b. K. r. - O. b. — 

var. uralensis, Staud — — — T. - — K. — — — — — 

67. M. Iduna, Dalm — — — — — — — — 

68. M. Dictyna, Esp — A. — T. — — — — — — — — 

69. M. Athalia, R o t t AI . A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. — 

ab. fennica, E. Reu t — — N. — — — — — — — — — 

var. Parthenie — — — — K. — — — O. b. L. L. r. 

var. norvegica, Aur iv — — — — — — K. — — — — — — 

Erebia, I)alm. 

70. E. Lappona, Esp — A. — — — — — — — — — L. — 

71. E. polaris, Staud — — — — — — — — — — — L. — 

72. E. Embla, Thunb — A. — T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. L. L. r. 

73. E. Disa, Thunb — — — — — — O. b. L. — 

74. E. Ligea, L — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K r. — O. b. L. L. r. 

var. A d y t e , Hiibn — — . _ _ — - — — — — O. b. — — 

var. grisescens, J. Sahlb — T. — — — — — — — — — 

Oeneis, Hubn. 

75. Oe. Jutta, Hiibn N. T. - - K. K. b. K. r. - O. b. L. — 

var. Balderi, Hiibn N. T. — — K. K. b. K. r. - O. b. L. — 

76. Oe. Norna, Thunb — — — - — — O. b. L. — 

var. Fulla, Evers — — — — — — — — — — — L. — 

ab. ochracea, Aur iv — — — — — — — — — — — L. — 

var. pygmsea, J. Sahlb — — — — — — — — — — — — L. r. 

77. Oe. Bore, Schneid — — — — — — — — O. b. L. — 

var. Taygete , Hiibn — — — — — __ _ — — — — L. — 

Satyrus, Latr. 

78. S. Semele, L AI. A. N. — — — — — — L. — 

62. A. Selene, Schiff. var. Hela, Staud. Kuusamossa (Schilde). 
63. A. Aphirape, Hiibn. Petroskoissa (A. Giinther); ab. Isabella, Tengst . Petroskoissa (Giinth.) ja 

Sammatissa (J. Sahlb.); ab. Kullervo, J. Sahlb. ja ab. Aino, J. Sahlb. kumpikin Härkäsuolla (J. Sahlb.). 
64. M. Aurinia, Rot t . Kemiössä (A. J. Malmgren) ja Heinolassa (Furuhjelm). 
67. M. Iduna, Dalm. Voroninskissa (Palmen). 
68. M. Dictynna, Esp. Yläneellä (Sahlb.), Porissa (S. Malmgren) ja Ruovede l lä (Sahlb.). 
69. M. Athalia, Rot t . ab. fennica, E. Reut . Uudellamaalla (Strömborg ja Saslan) ilman lähempää 

löytöpaikkaa; var. norvegica, Auriv. Valamossa (J. J. Chydenius). 
71. E. polaris, Staud. Njurgamin kylässä Utsjoella (J. Sahlberg). 
73. E. Disa, Thunb. Rovaniemel lä (K. Ehnberg) ja Lapissa. 
74. E. Ligea, L. var. Adyte, Hiibn. Kuusamossa kuivilla niittymailla (Schilde ja A. Hoffman); var. 

grisescens, J. Sahlb. Pihlajavedellä (J. Sahlberg). 
76. Oe. Norna, Thunb. var. Fulla, Evers. Lapista (Coll. Wasastj.); var. ochracea, Auriv. Sodan

kylästä (Euren) Muonioniskasta (Palmen) ja Tenojoel ta (J. Sahlb.); var. pygmcea, J. Sahlb. Kuolan niemi
maalta (K. Edgren). 



264 

Aphantopus, Wallengr. 

79. A. Hyperantus, L AI. A. N. T. S. K a. K. K. b. K. r. - — - -

Epinephele, Hubn. 

80. E. Lycaon , E o t t AI. A. N. T. S. K. a. K. — - - — — L. r. 

81. E . Jurtina, L AI. A . N . _ _ _ _ _ 

Coenonympha, Hubn. 

82. C. Hero, L K. a. — — — — — — — 

83. C. Iphis, Schiff. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. - -

84. C. Pamphilus, L AI. A. N. T. S. K. a. K. - K. r. - O. b. - -

var. Lyl lus , Esp AI. — — — — 

85. C . Tiphon, E o t t AI. A . N . T . S . K a . K K k K r . O . b . - -

var. Laidion, Borkh - A. - T. - K a. K K b. K r. - O . b . L. -

Pararge, Hubn. 

86. P. Msera, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K r . — — — — 

var. monotonia, Schilde — — S. — — — — — — — — 

87. P. Hiera, Fabr AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. L. -

88. P . Megsera, L — A . N . _ _ _ — — — _ _ _ 

89. P . Egeria, L — _ _ _ _ _ _ _ — _ 

var. Egerides, Staud AI. — N. — K. — K r . — — — — 

90. P. Achine , Scop — — K. a. — — — — — — — 

IV. Hesperidse. 

Carterocephalus, Led. 

91. C. Palsemon, Pall 

92. O. Silvius, Knoch 

Thymelicus, Hiibn. 

93. Th. lineola, O 

Hesperia, Fabr. 

94. H. Sylvanus, Esp 

95. H. comma, L 

var. catena, Stgr 

Syrichtus, Boisd. 

96. S. alveus, Hiibn 

var. Fritillum, Hiibn 

97. S. centaurese, Ramb 

— — — — S. K. a. K. - K. r. — O . b . L. — 

— — — T. S. K. a. K. K. b. K. r. 0 . a. O . b . 

— A. N. T. S. K. a. K. K. b. - — - - -

AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — 

AI. A . JS1. T. S. — K. — K. r. - — — — 

— — — — — — — — K . r . — — — L. r 

AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O.b . 

AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b K. r. — — — — 
— — — T. — — — — K. r. - O . b . L . — 

AI. A. N. T. S. K. a. K. K b . K. r. - — _ _ 
AI. A. JS. — S. — K. - — — — — _ 

82. C. Hero, L. Kivennavalla (A. Boman). 
84. C. Pamphilus, L. var. Lyllus, Esp. Kastelholmassa (A. Poppius). 
86. P. Mosra, L. var. monotonia, Schilde. Heinolasta (Furuhjelm). 
87. P. Meycera, L. Korpoos ta cf Cygnaeus) ja Hankoniemestä Q. (M. Tiljander). 
90. P. Achine, Scop . Wiipurista (A. Thesleff). 
95. H. comma, var. catena, Strg. Solevetskoi (Edgren ja Levander), Kaschkarantsa, Tschavanga (Ed

gren ja Levander). 
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Closterocera (Kiitäjät). 

I. Sphingidae. 
Snierinthus, O. 

99. S. tilige, L AI. A. N. T. — K. a. — — - — — — — 

ab. maculata, Miitzel — A. N. — — — — — — — — — — 

100. S. ocellata, L — A. N. — S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. — L. — 

101. S. populi, L AI. A. N. T. S. K. a. K. — K. r . — — — -

var. roseotincta, E. Reut • AI. — — — — — O. a. — — — 

102. S. tremulse, Tr — — N. T. S. - K. - K. r. - - — -

Acherontia, O. 

103. A. Atropos, L AI. A. N. T. S. — — — - — O. b. L. — 

Spliinx, L. 

104. S. ligustri, L AI. A. N. — - - - - — — — 

105. S. pinastri, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K . r . O. a. O .b . — -

Deilephila, O. 

106. D. galii, Ro t t AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. - — — 

107. D. Elpenor, L AI. A. N. T. S. K. a. K. - K. r. — — — — 

108. D. porcellus, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. — — — — -

109. D. nerii, L — — — — K.r . — — — — 

Macroglossa, O. 

110. M. stellatarum, L — A. N. — K. — K. r . — — — — 

111. M. bombyliformis, O AI. A. N. T. S. K. a. K. - K . r . — — - — 

112. M. fuciformis. L - A. N. T. S. K. a. K. — K.r . - - — -

II. Sesiidae. 

Trochiliuin, Scop. 

113. T. apiforme, Clerck AI. A. N. — S. K. a. — — — — — — 

114. T. melanocephalum, Dalm. — — — — — O. a. — — 

Sciapteron, Staud. 

115. S. tabaniforme, Ro t t AI. A. N. — S. — — — K.r . — — — 

Sesia, Fabr. 

116. S. speciformis, Gerning — A. N. T. S. K. a. K. K b . K . r . — O.b . L. 

117. S. polaris, Staud. . . — — — — — — O . b . — 

118. S. scoliiformis, Borckh — A. — T. S. — — — — — — — 

119. S. tipuliformis, Clerck — A. N. - S. — K. — K.r . — — — 

120. S. culiciformis, L — — N. — S. — K. — K r . — O. b. L. 

121. S. formiciformis, Esp — A. — K. — K r . — O. b. -

122. S. ichneumoniformis, Fabr AI. — — — — — — — — — 

Bembecia, Hiibn. 

123. B. hylseiformis, Lasp — A. N. — S. — — — K. r . — — — — 

99. S. tilke, L. ab. maculata, Miitzel. Karjalla (Montell ja E. Reuter) ja Siuntiossa (Nenne Moberg). 
101. S. populi, L. var. roseotincta, E. Reut. Ahvenanmaalla (Bj. Lindberg) ja Kristiinankaupungissa 

(K. Sjöberg). 

Suomen perhoset. 
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I I I . A n t h r o c e r i d a e . 

Fthagades, Wallengr. 

124. R b . pruni, Schiff N. - - - K. - — - - — — 

Procris, Fabr. 

125. Pr. statices, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K . r . O. a, O .b . -

Anthrocera, Scop. 

126. A. scabiosee, Scheven — T. S. — K. K. b. K. r. — — — — 

127. A. exulans, Hochemv . 

var. Vanadis, Dalm — • — — — — — — — — L. L. r. 

128. A. meliloti , Esp — — N. T. — — K. — - - — - — 

var. Ehnbergi, E. Eeu t — T. — — — — — — — — — 

129. A. trifolii, Esp AI. A. N. T. S. - K. - - — - — -

130. A. lonicerce, Esp AI. A. N. T. S. — K. - K. r. — — — — 

131. A. filipendulse, L AI. A. — T. — — - — — — — — — 

Bombyces (Kehrääjät). 

I . Hepia l idse . 

Hepialus, Fabr. 

132. H. humuli, L 

133. H. fuseonebulosus, De Geer 

134. H. Ganna, Hiibn 

135. H. hecta, L 

AI . A . K. a. - - - — — — — 

— T. S. K. a. - - K. r. - O. b. — — 

— A . — K. - K. r. O. a, — L. L. r. 

AI. A . N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. - L . r. 

I I . Cossidae. 

Cossus, Fabr. 

136. C. cossus, L — A. N. T. S. K a . K — K. r. O. a. O. b. 

137. C. terebra, Fabr A. — — — — — — 

I I I . Psychid&e. 

Psyche, Schr. 

138. Ps. unicolor, Hufn — — N. — S. — K. — K. r . — O. b. — 

139. Ps. villosella, Ochs • — T. — — — — — — — — 

140. Ps. Graslinella, Boisd — — — — — — — O . b . — 

141. Ps. opacella, H. Sch — A. N. T. — K. a. — — - — O. b. — 

142. Ps. hirsutella. Hiibn T. — K. a. — — — O . b . — 

Epichnopteryx, Hiibn. 

143. E. bombycel la , Schiff — — — — K. r . — — — 

Fumea, Hiibn. 

144. F. intermediella, Brd — A. N. — S. K. a. K. — K. r . — O. b. — 

123. Rh. pruni, Schiff. Karjalohjalla (J. Sahlbg) ja Käkisalmessa (Tengström). 
127. A. meliloti, Esp. var. Ehnbergi, E. Reut. Kuhmoisissa (K. J. Ehnberg). 
130. A. filipendulce, L. Lounais-Suomessa ja Sysmässä (K. Aho). 
135. G. terebra, Fabr. Turussa (KretscJimar.) 
138. Ps. villosella, Ochs. Ruovedel lä («7. Sahlb.). 
142. E. bombycella, Schiff. Petroskoissa (Giinther). 
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IV. LasiocampidaD. 

Crateronyx, Dup. 

145. C. dumi, L — A. — — S. K. a. — — — — — 

Trichiura, Steph. 

146. T. cratsBgi, L — T. S. — — — K. r. O. a. — 

var. Arias, Hiibn — — — — — — — — — — O. b. 

Pcecilocampa, Steph. 

147. P. populi, L — A. S. — — — — O. a. O . b . 

Clisiocampa, Curtis. 

148. C. castrensis, L AI. A. N. — — — O. a. 

149. C. neustria, L - A. — T. — - K. — — -

Eriogaster., Germ. 

150. E. lanestris, L. 
var. Aavasaksa, Teich AI. A. N. T. S. K. a. K. - K. r. O. a. O. b. 

Lachnocampa, Wallengr. 

151. L. rubi, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K . r . O. a. O . b . 

var. pygmaea, E. Reut — — — — S. — — — — — — 

Gastropacha, Ochs. 

152. G. quercus, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. - O . b . 

Lasiocampa, Schr. 

153. L. potatoria, L — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — — 

154. L. pini, L - A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. - O . b . 

155. L. lunigera, Esp. 

var. lobulina, Esp — A. — — — — — — — — — 

156. L. quercifolia, L — K. a. K. — — — — 

157. L. ilicifolia, L - — N- T. S. K. a. K. - K. r. O. a. — 

Endromis, Ochs. 

158. E. versicolora, L. 

V. Endromidse. 

AL A . N. T. S. K. a. — - K. r. O. a. O. b. -

VI. Saturniidse. 

Saturnia, Schr. 

159. S. pavonia, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. - O. a. O. b. L. 

Aglia, Ochs. 

160. A . tau, L AI. A . N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. - - -

146. T. cratcegi, L. var. Arias, Hiibn. Kuusamossa (Schilde). 
151. L. rubi, L. var. pygmcea, E. Reut . Mikkelissä (K. J. Ehnberg). 
155. L lunigera, Esp. var. lobtdina, Esp. Paraisissa (Lydia Reuter). 
156. L. quercifolia, L. Käkisalmessa (Tengström) ja Karj. Kannaksella. 
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Drepana, Schr. 

161. D. lacertinaria, L — A . N. — S. K. a. K. K. b. K. r. 0 . a. O . b . L. — 

var. scincula, Hiibn — T. S. — _ _ _ — O.b . — — 

162. D. falcataria, L AI. A . N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — — — 

163. D. curvatula, Borkh — A . N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. 0 . a, O.b . — — 

V I I I . N o t o d o n t i d s e . 

Cerura, Schr. 

164. C. vinula, L AI. A. N. T. S. — K. — K. r. O.a. O .b . — — 

165. C. bicuspis, Borkh - A . N. _ _ _ 0 . a. — — — 

166. C. bifida, Hiibn — A. N. — S. - K. — K. r . — — — — 

167. C. furcula, L - A . - T. S. - — — K.r . O.a. O .b . — — 

var. borealis, Boh — — _ _ _ — O.b . — — 

Pheosia, Hiibn. 

168. Ph. tremula, Clerck — A. N. — S. — _ _ _ O.a. — — — 

169. Ph. dictseoides, Esp — A. N. — S. - - — K.r . — — — — 

var. frigida, Ze t t — — — — — — — L, — 

Notodonta, Ochs. 

170. N. tritophus, Esp — T. S. K. a. _ _ _ — O.b . — — 

171. N. Ziczac, L — A. N. T. S. — K. - K. r. O.a, O . b . L. — 

172. N. Phoebe, Sieb AI. — - K. r. — — — — 

173. N. dromedarius, L — A. N. — S. K. a. K. K . b . K.r . O.a. — I,. — 

var. polaris, E. Reut. . . . — — - — — — — LI. — 

Microdonta, Dup. 

174. M. bicoloria, Schiff. K. r. — — — — 

ab. unicolora, Men T. S. K. a. _ _ _ — — — — 

var. albida, Boisd — — - — K. r. — — — — 

Odontosia, Hiibn. 

175. — T. - — _ _ _ _ _ — — — — 

176. — — — — K. r, . — — — — 

177. 0. camelina, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. 0 . a. O.b . — — 

Pterostoma, Germ. 

178. AI. A. N. T. S. K. a. K. - K r . — O.b . — — 

— — — — — — O.b . — — 

Gluphisia, Boisd. 

179. — — K. — K. r. — — — — 

Phalera, Hiibn 

180. AI. A . N. T. S. K. a. K. - K. r . O.a. — — — 

167. G. furcula, L. var. borealis, Boh . Kuusamossa (Schilde ja Aro). 
169. Ph. dictaoides, var. frigida, Zett . Sodankylässä (Euren). 
170. N. tritophus, Esp. (torva, Hb.) Saarijärvellä, Säämingissä, Mikkelissä, Valkjärvellä ja Rova

niemellä (K. J. Ehnberg) sekä Kuopiossa (Aro). 
172. N. Phmde, Sleb. Geetassa Q (Montell) ja Dvoretsissa (Giinther). 
173. N. dromedarius, L. var. polaris. E. Beut. Muonioniskalla (J. Sahlberg). 
175. 0. carmelita, Esp. Turussa (E. J. Bonsdorff), Evossa (Furuhjelm), Lammilla (Leopold) ja Jy

väskylässä (F. W. Bonn). 
176. 0. Sieversii, Men. Aunuksessa, Petroskoissa (Giinther). 
178. P. palpina, var. lapponica, Teich. Aavasaksalla (G. A. Teich), 

V I I . Drepanu l idse . 
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Pygsera, Ochs. 

J8I. P. Timon, Hiibn — — — — K. r . — — — — 

182. P. anastomosis, L AI. — — — S. — — — — —- — — — 

183. P. anachoreta, Fabr AI. A. N. — S. — K. — K . r . — O . b . - — 

184. P. curtula, L AL A. N. — K. — K. r. O. a. — — — 

185. P. pigra, Hufn AL A. N. — S. — - - K. r. O. a. O. b. - -

I X . C y m a t o p h o r i d s e . 

Thyatira, Ochs. 

186. Th. batis, L AL A. N. — S. K. a. K. - K. r. 

ab. confluens, E. Reu t — — N. — — — — — — 

Cymatophora, Treitsch. 

187. O. octogesima, Hiibn — — N. — S. — K. — K. r . — — — 

188. C. flavicornis, Clerck AL A. N. T. S. K. a. K. — K. r . O. a. O . b . -

ab. unimaculata, Mev — — — — — — — — — — O. b. — 

189. O duplaris, L AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. - O. b. -

190. O fluctuosa, Hiibn — A. N. T. S. — K. - - — — -

Asphalia, Hubn. 

191. A. cinerea, Goeze — A. - T. — K. a. K. — K. r . — — — 

var. Finmarchica, Schöyen — — — — — — — — — L. 

X . ArctiidsD. 

Rivula, Cuen. 

192. R. sericealis, Scop — S. K. a, K. K. b. K. r. — 

Sarrothripus, Curt. 

193. S. Revayanus, Scop — A. N. — — K. a. K. — — — 

var. dilutanus, Hiibn — — — — — — K. — — — 

var. degeneranus, Hiibn — — — K. a. — — — — 

Earias, Hubn. 

194. E. clorana, L AL — N. T. S. K. a. K. K. b. K . r . -

Hylophila, Hiibn. 

195. H. prasinana, L AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. — — 

Nola, Leach. 

196. N. confusalis, Herr. Sch — — N. — — — — — 

197. N. centonalis, Hiibn AL A. — T. S. — K. — K. r. — 

198. N. arctica, Schöyen — — — K. — K. r. — 

var. obsoleta, E. Reut — — N. — — — — — — — 

186. Th. batis, ab. confluens, E. Reut. Karjalohjalla (E. Reuter). 
188. G flavicornis, ab. unimaculata, Mev. Oiilussa (Coll. Nyland.). 
191. A. cinerea, var. Finmarchica, Schöyen Muonioniska (Palmen). 
193. S. Revayanus, var. degeneranus, Hiibn. Kivennavalla ja Valkjärvellä (Ehnberg). 
196. N. confusalis, Herr. Sch. Karjalohjalla (A. Hoffman). 
198. N. arctica, var. obsoleta, E. Reut . Sammatti, Härkäsuo (E. Reuter). 



270 

Nudaria, Haw. 

199. N. senex, Hubn AI. — N. — S. K. a. K. K. b. K. r. - O . b . 

200. N. mundana, L — A. N. T. S. — K. — — — — 

Miltochrista, Hiibn. 

201. M. miniata, Forst — — N. - - — K. a. - — — — — — — 

Setinä, Schrank. 

202. S. mesomella, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O . b . - — 

203. S. irrorella, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. L. -

var. Andereggi , Herr. Sch — — — — — — — — K. r. — — — — 

var. Freyeri, Wallengr — — — — — — — — K. r. — — L. — 

Lithosia, Fabr. 

204. L. griseola, Hiibn — — N. — — — — — — — — — — 

205. L. lurideola, Zink AI. A. N. T. S. K. a. K. - K. r. O. a. — — -

206. L. complana, L AI. A. — — — — — — — — 

207. L. lutarella, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — — -

var. pygmaeola, Doubl — A. — — — — — — — — — — — 

208. L. cereola, Hiibn — — N. T. S. — K. - — — — — — 

Atolmis, Hubn. 

209. A, rubricollis, L — A. N. T. — — — — — — — — -

Eulepia, Curtis. 

210. E. cribrum, L AI. A. N. — S. — — — — — — — — 

Utetheisa, Hiibn. 

211. U. pulchella. L — — — — K. r. — — — — 

Euchelia, Boisd. 

E. jacobeae, L — A. — — — — — — — — — 

Diacrisia, Hiibn. 

212. D. russula, L , . .AI . A. N. T. S . K a . K. K b . K r . O.a . O . b . L . L. r . 

Arctia, Schr. 

213. A. caja, L AI. A. N. T. S. K a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. - -

214. A. purpurata, L — — — K. a. K. — — — — — — 

215. A. alpina, Quens — — — — — — — — — L. — 

216. A. festiva, Borkh — _ _ _ L. — 

217. A. aulica, L — A. N. K. a. K. — — — — — — 

218. A. plantaginis, L AI. A. N. T. S. K a . K K b . K r . O. a . O . b . L. L. r . 

var. hospita, Schiff AI. A. — T. S. K. a. K. — K r . — O . b . - — 

var. matronalis, Freyer — — — — — — K r . -- O. b. — — 

219. A. Quenselii, Payk — — — — — — — L. — 

var. gelida, Schöyen — — — — — — — — — L. — 

203. S. irrorella, var. Freyeri, VVallengr. Tiutiassa (Tengstr.) ja Sodankylässä (Euren, Sundman). 
204. L. griseola, Hiibn. Lohjalla (Nordman). 
206. L. complana, L. Geetassa (Montell) ja Kakskerrassa (E. J. Bonsd.). 
207. L. lutarella, var. pygmmola, Doubl . Korpoossa (E. Reut.). 
211. U. pidchella. L. Petroskoissa (Giinther) erään ankaran myrskyn jälkeen. 
E. jacobeas, L. On epävarmaa, onko laji kotimainen, siitä kun ei ole tavattu varmuudella ainoa

takaan kappaletta. E. J. B o n s d o r f f i n kokoelmassa oli 1 kapp., mutta siitäkään ei tiedetä, onko se 
kotimainen tai mahdollisesti ulkomainen, joka on joutunut suomalaisten perhosten joukkoon. 

215. A. alpina, Qvens. Tavattu Enontekiössä Tornion Lapissa. 
216. A. festiva, Borkh. Patsjoella (JS. Wessel). 
219. A. Quenselii, Payk. etelä-Warangissa (B. Wessel): var. gelida. Schöyen Lampan mukaan mah

dollisesti Lapissa. 
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Phragmatobia, Steph. 

220. P. fuliginosa, L. 
var. borealis, Staud AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. - -

Spilosoma, Curtis. 

221. S. mendica, L AI. A. N. T. S. — K. - K . r . — — L. -

222. S. lubricipeda, L K. a. K. - K. r. — — - — 

223. S. menthastri, Esp AI. A. N. T. S. K. a. K. - K. r. O. a. — - — 

Orgyia, Ochs. 

224. O. gonostigma, L — —• — — _ r-
225. O. antiqua, L AI. A. N. T. S. K a , K. K b . K.r . - O . b . - -

226. O. ericae, Germ — K. a. — — — — — — 

Dasychira, Steph. 

227. D. selenitica, Esp N. — K. — K. r . — — — -

228. D. fascelina, L AI. A. N. T. — K. a. — — K.r . O .a. O . b . -

229. D . abietis, Schiff AI. — N . _ _ _ _ _ _ _ _ 

Laria, Schrank. 

L. L nigrum, Mtiller — — N. — — — 

Leucoma, Steph. 
230. L. sahcis, L AI. A. N. T. S . K a . K. K b . K . r . O.a. O . b . 

Lymantria, Hiibn. 

L. monacha, L K. a. — 

Diphthera, Ochs. 

231. D. ludifica, L — T. S. K. a, - - — O.a . — - — 

Colocasia, Ochs. 

232. C. coryli , L — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — — 

Panthea, Hubn. 

233. P. coenobita, Esp AI. — N. — — — — — — — — 

Simyra, Tr. 

234. S. albovenosa, Goeze — A. N. — 

var. albida, Aur iv — A. — — 

var. murina, Auriv — A. — — 

Moma, Hubn. 

235. M. alpium, Osb — A. N. T. S. K. a. — — - — — — -

Acronycta, Ochs. 

236. A. cuspis, Hiibn — — N. - S. K. a. — - — — — — — 

237. A. psi, L — A. N. - S. — K. - K. r. — — — — 

238. A. alni, L — A. N. - S. K. a. — — K. r. — — - — 

239. A. leporina, L — A. N. T. S. K. a. K. — K. r. O. a. — — — 

var. bradyporina, L — — — — — — K. r. O. a. — — — 

240. A. aceris, L — A. N. T. — K. a. — — — — — — — 

241. A. megacephala, Göze - A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. - — 

242. A. menyanthidis, V i e w — A. — — — — K. r. — O. b. L. — 

var. salicis, Curt — — — — — — — .— O. b. L. 

224. O. gonostigma, L. Syvärissä (Giinther). 
226. O. ericee, Germ. Johanneksen pitäjässä (Chr. Aurivillius). 
L. monacha, L. Tavattu Wiipurissa (.7. Lindquist). 
233. P. coenobita, Esp. Geetassa (Montell), Helsingissä (W. Nylander) ja Mäntsälässä (E. Nor

denskiöld). 
234. 8. albovenosa, var. albida, Auriv. Paraisissa (E. Reut.); var. murina, Auriv. Paraisissa (E. Retit.). 
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243. A. auricoma, Fabr - — N. — S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. L. L. 

var. pepli, Hiibn - — N. — S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. L. L. 

var. Pyhaevaarae, Hffm — — — — — — — — — — O. b. — -

244. A- rumicis, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. - -

245. A. euphorbiae, var. obscura, Ström — — N. — — — — — — — _ _ _ 

246. A. abscondita, Tr N. T. S. K. a. — — K. r. — O. b. — -

Craniophora, Snell. 

247. C. ligustri, Fabr AI. — — - - O. a. - — -

Bryophila, Tr. 

248. B. raptricula, Hiibn N. — — — — — — — -

249. B. fraudatricula, Hiibn N. — - — — — — — -

Noctuâ  (Yököt). 

I. Noctuidae. 

Agrotis, Ochs. 

250. A. AL A . N. _ _ _ — — — — — 
AL A. N. _ — _ _ — — — — — 

251. A. polygona , Fabr — A. N. — S. - K. — — — — — 
252. A. - A. N. T. S. K. a. — — K.r . — — — 

var. punctata, J. Mev — — N. — — — — — — 
253. A . sobrina, Dup — — N. T. S. — K. — K. r. — O . b . — 

— — — — K. — — — 0 . b. — 
254. A . rubricosa, Fabr — A. N. - S. K. a. K. — K. r. — — — 

255. A . leucographa, Hiibn — — — — S. - — — — — — — 
256. A. tecta, Hiibn — — — _ _ _ _ — — 0 . a. — L. 

257. A. — — — _ _ — K.r . — O . b . — 
258. A. — — — — K. — — — — L. 

259. A. gelida, Sp. Schn — — — _ _ _ _ — — — — — 
260. A. sincera, H. sclu — — — _ _ — K . r . — — — 
261. A . — — - — S. — — — — — O . b . — 

var. arctica, Ze t t — — — — S. — — — — — O . b . — 
262. A . agathina, Dup — — — — — — K. r. — — — 
263. A. strigula, Thunb — A. N. T. S. K. a. K. K. b, K. r. 0 . a. — — 
264. A. subrosea, Steph — — — K. — — — — — 

var. subcoerulea, Fabr — — N. — K. — K. r. — — — 

265. A . AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K r . O.a. O . b . — 
266. A . punicea, Hiibn — — — — K. — — — — — 
267. A. AL - N. - S. — — — K. r. — — — 
268. A. festiva, Hiibn — — N. S. — K. — K. r. — O . b . — 

var. comfl.ua, Fr - A. N. T. S. K. a. K. K. b. K r . 0 . a. O . b . L 

var. diducta, Zet t — — — — — — — — — — 

243. A. auricoma, var. Pyhcevaarce, Hoffm. Kuusamossa (A. Hoffman). 
245. A. euphorbice, var. obscura, Ström. Sammatti (J. Sahlberg). 
247. C. ligustri, Fabr. Geetassa (Montell) sekä Pohjanmaalla (epiiiltävä). 
248. B. raptricula, Hiibn. Espoossa (Tengström) ja Tammisaaressa (O. M. Reuter). 
249. B. fraudatricula, Hiibn. Helsingissä (Nordmanin kirj. mukaan). 
252. A. oaja, var. punctata. J. Mev. Karjalohjalla (J. Sahlberg). 
255. YI. leucographa, Hiibn. Mikkelissä (K. Ehnberg). 
258. A. collina, Boisd. Tavattu Kirjavalahdella (Sahlbg, Ehnbg) ja Jaakkiman kirkonkylässä (Sahll 

Ehnbg). 
259. A. gelida, Sp. Schn. Etelä-Varangin sisäosissa 1882. 
262. A. agathina, Dup. Aunuksessa ( G i i n t h e r ) . 
264. A. subrocea, Steph. Epätietoista, l öy tyykö päämuotoa ensinkään meillä. 
266. A. punicea, Hiibn. Parikkalassa (J. Sahlberg). 

http://comfl.ua
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269. A. Dahlii, Hiibn — A. N. T. S. K. a. K. — K. r. — - - -* 
270. A. brunnea, Fabr N. T. S. — K. - K. r. — — — — 

ab. nigricans, A. v. Horn — — N. — S. — — — — — — — — 
271. A. c nigrum, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K.r . O.a. O.b. - — 

272. A. triangulum, Hufn AI. — — — — — — — — 

273. A. depuncta, L AI. A. — — — — — — — — 
274. A. cuprea, Hiibn - A. N. T. S. K. a K. K. b. K r. — — - L. r. 
275. A. plecta, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. — — — 

var. Anderssoni, Lampa — — N. — — — — — — — — 
276. A. praecox, L N. — — — — — O.b. — — 
277. A. obscura, Brahm AI. A. N. — S. K. a. K. — K.r . O.a. — — — 

278. A. fennica, Tausch N. K. a. — — K. r. — — — — 
279. A. simulans, Hufn AI A. N. — S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — — 

280. A. lucernea, L AI. A. N. — — — — O.a. — — — 
281. A. candelarum, Staud AI. _ _ _ — — — — — — — 

282. A. grisescens, Tr — A. — — — — — — — — — 
283. A. exclamationis, L AI. A. N. T S. K. a. K. — K. r. O. a. O. b. - — 
284. A. vestigialis, Rott N. — K. — — O. a. O. b. — — 
285. A. segetum, Schiff. AI. A. N. T S. K. a. K. K. b. K.r. O.a. O.b. — — 
286. A. corticea, Hiibn AI. A. K T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. — — -

287. A. ypsilon, Rott N. — — — — — — — — 
288. A. cursoria, Hufn — A. — K. — — — O. b. — — 

var. obscura, Staud — — K. — — O. a. — — — 

289. A. norvegica, Staud — — — — K.r . — — — — 

290. A . sagitta, Hiibn — — K . — — — _ _ _ 
var. brunnea, E. Reut — — — — O. a. — — — 

291. A. recussa, Hiibn AI. A. N. — S. K. a. K. — K. r. O. a. O. b. — — 

292. A. nigricans, L AI. A. N. T. S. K. a. K. — K. r. O. a. O. b. — -

var. rubricans, Esp — — N. K. a. K. — — — — — — 

293. A. tritici, L N. — S. — K. — — O. a. — — — 

var. eruta, Hiibn — — — — — — K. r. — — — — 
var. aquilina, Hiibn — — N. — — — K. r. — — — — 

var. vitta, Hiibn — — N. — — — K — — — — — — 

var. obelisca, Hiibn — — — — — — O b . — — 
294. A. prasina, Fabr — A. N. T. S. — K. K.b. K.r. — — - -
295. A. occulta, L AI. A. K T. S. K.a. K. K.b. K.r. O.a. O.b. - L. r. 

var. implicata, Lef — — — — — — — — — — O. b. — — 

Charaeas, Steph. 

296. Ch. graminis, L AI. A. N. T. S. K.a. K. K . b . K.r . O.a. O.b. L. L. r. 

var. brunnea, Lampa AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. — — 

var. albipunctata, Lampa — — — K. b. K. r. — — — — 

var. tricuspis, Esp AI. A. — T. S. — — — — — — — — 

Neuronia, Hiibn. 

297. N. popularis, Fabr — A. N. T. 

298. N. cespitis, Fabr AI. A. N. T. 

272. A. triangulum, Hufn. Jomalassa (E. Reuter). 
275. A. plecta, var. Anderssoni, Lampa. Helsingin pitäjässä (M. Wasastj.). 
276. A. praecox, L. Helsingissä ja Etelä-Iissä (Seth Nordberg). 
281. A. candelarum, Staud. Föglöössä Ahvenanmaalla (K. A. Nurmi). 
282. A. grisescens, Tr. Korpoossa (E. Reuter). 
287. A. ypsilon, Rott. Helsingissä (Tengström) ja Helsingin pitäjässä (Palmen). 
289. A. norvegica, Staud. Petroskoissa (Giinther). 
290. A. sagitta, Hiibn. Käkisalmessa (Tengström); var. brunnea, E. Reut. Kokkolassa (Hellström jun.) 
295. A. occulta, var. implicata, Lef. Kuusamossa (Schilde). 
Suomen perhoset. 35 
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Mamestra, Treit. 

299. . . . . — — N. — — — — — — — — — 
300. . . . . — A . N. T. — K. a. K. K. b . K. r. — — — 

301. — A. N. T. S. K. a. K. K. b . K . r . O. a. — — 
302. . . . . AI . A . — — — K a. — — — — — — 
303. . . . . AI. A. N. — S. — K. - K. r . — — — 

304. . . . . AI. A . 

305. . . . . AI A. N. — S. K. a. K. K. b . K . r . O.a. O . b . — 
306. AI. A . A'. T. s. K. a. K. - K. r . O.a. O . b . — 

. . . . — — — — s. — — — — O.a. — — 
307. . . . . AI. A . N. T. s. K. a. K. — K. r. O. a. O .b . — 
308. . . . . AI. A. A. T. s. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — 

. . . . — — — — — — — — — — O . b . — 

309. . . . . AI. A. N. T. s. K. a. K. Iv. b . K.r . O. a. O . b . — 
310. . . . . — — N. — — — K. — — — — — 
311. M. trifolii, Eo t t . . . . — — X. — s. — K. K. b . K. r. — O. b. — 
312. AI. A. N. T. s. K a. K. K . b . K r . O.a. O .b . L. 

. . . . — — — — — — — — — — O . b . — 
313. . . . . — A. N. T. s. K. a. K. K . b . K.r . O. a. O . b . — 

. . . . — — — — — — — — — — O. b . — 
314. . . . . — — N. — s. K. a. K. — K. r . — — — 

var. obscura, Staud . . . . — — — — s. K. a. — — — — O. b. — 
315. M. reticulata, Vili AI. A . N. T. s. K. a. K. K. b . K. r. O.a. — — 

Dianthoecia, Boisd. 

316. D. proxima, Hiibn AI. A. X . T. s. — K. — K. r. — — — 
var. ochrostigma, Ev . . . . — A. X. — — — K. — K. r . O.a. — — 

317. . . . . — A. X . T. s. K. a. K K. b. K. r. O. a. — — 
318. . . . . AI . A . X . T. s. — K. - K. r . O.a. — — 
319. D. albimacula, Borkh — A . N. — — — — — — O.a. — — 
320. . . . . — A . X . T. s. K. a. K. — K. r. O.a. O . b . — 
321. . . . . — A . .N. T. s. — K. - — O. a. — — 
322. . . . . — — X. T. s. — K. — — O.a. — — 

var. capsophila, Dup . . . . AI. A . A . — s. — — — — — — 

Ammoconia, Led. 

323. . . . . — A . — — s. K. a. — — — — — — 

Polia, Tr . 

324. AI. A . 
O. b. 325. P. chi, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O.a. O. b. — 

Dryobota, Led. 

326. . . . . AL A . 

Miselia, Steph. 

327. AL - — — — — — — — — — — 

Thalpophila, Hubn. 

328. Th. matura, Hufn AL 

299. M. leucophaea, V i ew . Tavattu ainoastaan Helsingissä. 
304. M. genistae, Borkh. Jomalassa ja Paraisissa (E. Reut.). 
308. M. pisi, var. Rukavaarae, Hffm. Kuusamossa (A. Hoffman). 
324. P. polymita, L. Geetassa ja Finströmissä (Montell) ja Turussa useita kertoja. 
326. D. protea, Borkh. Geetassa (Montell) ja Paraisissa (E. Reut). 
327. M. oxyacanthae, L. Geetassa (Montell). 
328. Th. matura, Hufn. Geetassa (Montell). 
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Hadena, Tr. 

329. H. amica, Tr N. K. a. K. — — — — — — 

330. H. porphyrea, Esp K. a. — — K. r. — O. b. — — 

331. H. monoglypha, Hufn AI. A. N. T. S. — K. — — — — — — 

332. H. adusta, Esp — A. N. - S. K. a. K. — — — O. b. — L. r. 

var. baltica, Heering — — — — S. — — K. b. K. r. — — — — 

var. septentrionalis, Str — — — — — — — — O. b. — — 

var. pavida, Boisd — A. N. — — — — — — — — — — 

333. H. Kuusamoensis, Schilde — — — — — — — O. b. L. — 

334. H. gemmea, Tr - A. N. T. S. — — — K. r. - O. b. - — 

335. H. exulis, Lef — — — — — O. b. — — 

336. H. Maillardi, Geyer — — — — — O . b . - — 

337. H. rubrirena, Tr — — — K. r. — O. b. — — 

338. H. abjecta, Hiibn — — N. _ _ _ _ 

339. H. lateritia, Hufn AI. A. N. T. S. K. ä. K. K. b. K. r. O. a. O . b . — -

340. H. l i thoxylea, Fabr N. — — — — — — — — 

341. H. sublustris, Esp AI. A. N. — S. — — — — — — — — 

342. H. furva, Hiibn AI. A . N. — S. — — — K. r . - O . b . - -

343. H. basilinea, Fabr AI. A. N. T. S. K. a, K. K. b. K r . 0 . a. O . b . — — 

344. H. rurea, Fabr AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K r . O.a. O .b . — -

AI. A . N. T. S. — — - K r . O.a. _ _ _ 
345. 

A . N. 
— S. K. a. - - K r . — O . b . — — 

346. H. unanimis, Tr S. — — — — (O. a.) — — — 

347. H. illyrica, Freyer AI. — N. — — — — — — - — 

348. H. secalis, Bjerck AI. A. N. T. S. K. a. K. — — O. a. — — — 

ab. nictitans, Esp AI. A. — — S. — — — — O. a. — — — 

var. secalina, Hiibn — A. N. — S. — K. K. b. — — — — — 

var. leucostigma, Esp — A. N. — S. — K. — K r . — — — — 

349. H. pabulatricula, Brahm — — N. — S. — — — — — — — — 

350. H. strigilis, Clerck AI. — N. K. a. — — — — — — — 

var. latruncula, Lang AI. A. N. T. — K. a. — — — — — — — 

Dipterygia, Steph. 

351. D. scabriuscula, L AI. A. N. T. S. K. a. K. - K . r . — O . b . — — 

Hyppa, Dup. 

352. H. rectilinea, Esp, — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O, b. L. -

Chloantha, Boisd. 

353. Ch. polyodon, Clerck — A. N. — S. — K. K. b. K. r. — • — — — 

Trachea, Hubn. 

Tr. atriplicis, L — — — — — (O. a.) — — — 

Euplexia, Steph. 

354. E. lucipara, L AI. A. N. T. — K. a. K. — — — — — — 

332. H. adusta, var. septentrionalis, Staud. Kuusamossa (A Hoffman). 
333. H. Kuusamoensis, Schilde. Sangen yleinen Kuusamossa (Schilde, Aro), Kittilässä (Siten). 
335. H. exulis, Lef. Kuusamossa (Schilde). 
336. H. Maillardi, Geyer. Kuusamossa (Schilde). 
337. H. rubrirena, Tr. Petroskoissa (Giinther), Kuusamossa [Schilde, Aro). 
338. H. abjecta, Hiibn. Vihdissä (Inberg) ja Helsingissä (Tengström, Nyberg). 
340. H. lithoxylea, Fabr. Helsingissä (Tengström). 
346. H. unanimis, Tr. Savonlinnassa (Inberg) ja Mikkelissä (Ehnberg). 
347. H. illyrica, Freyer. Ahvenanmaalla (Montell) ja Helsingin pitäjässä (H. Federley). 
349. H. pabulatricula, Brahm. Karjalohjalla (Sahlberg) ja Mikkelissä (Ehnberg). 
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Nsenia, Steph. 

355. N. typica, L AI. A. N. — K. — — O. a. - — — 

Helotropha, Led. 

356. H. leucostigma, Hiibn AI. _ _ _ _ _ K. r . — — — — 

var. fibrosa, Hiibn — — — — S. — •— — — — — — — 

Celsena, Steph. 

357. O. Haworthi, Curt S. — — — K r . O.a. — 

Hydroecia, Guen. 

358. H. nictitans, Borkh — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. 

var. erythrostigma, H a w AI. A. N. — S. — K. — — — — 

359. H. micacea, Esp AI. A. N. — S. K. a, K. — — — — 

Gortyna, 0. 

360. G. ochracea, Hiibn — — N. 

Nonagria, O. 

361. N. typhas, Thunb AI. — N. — K. 

var. fraterna, Tr AI. — N. — — 

Senta, Steph. 

362. S. maritima, Tausch AI. — — — — 

Tapinostola, Led. 

363. T. fulva, Hiibn — — N. T. — — K. — K r . 

var. fluxa, Tr AI. S. — — — — 

364. T. Hellmanni, Ev AI. A. — — — -

Luceria, v. Heinem. 

365. L. virens, L — — N. K. a. K. — 

Leucania, Ochs. 

366. L. impura, Hiibn 

367. L. pallens, L 

var. ectypa, Hiibn 

368. L. obsoleta, Hiibn 

369. L. comma, L 

370. L. conigera, Fabr 

371. L. 

AI. A. — 
AI. A . A. 

A. N. 
Ah A. N. 

AI. A. A. 

AI. A. N. 

— — — K. r . — — — — 

Mithymna, Guen. 

372. M. imbecilla, Fabr T. - K. a. K. K. b. K. r. - - — — 

Anomogyna, Staud. 

373. A. lsetabilis, Ze t t — — - — — — — — L.r . 

356. H. leucostigma, var. fibrosa, Hiibn. Mikkelissä (Ehnberg). 
360. G. ochracea, Hubn. Tavattu useasti Helsingin ympäristöillä. 
362. iS'. maritima, Tausch. Geetassa (Montell). 
364. T. Hellmanni, Ev . Geetassa (Montell) ja Korpoossa (L. I. Ringbom). 
.367. L. pallens. var. ectypa, Hiibn. Tiutiassa (Tengström). 
373. A. ketabilis, Zett . Ekostroffissa (Sahlberg), Olenitsassa (Edgren, Levander), Tetrinassa ja Kasch-

karantsassa (Edgren). 
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Caradrina, Ochs. 

374. 0. quadripunctata, Fabr . . . . AI. A . N. T. S. K. a. K K . b . K. r. 0 . a. 0 . b. — L . r . 

375. C. Menetriesii, Kreitsch AL A. N. T. S. — K. — K. r. O.a. — — L. r. 

376. 0. grisea, Ev 1 . . . . — T. S. — — — K. r . — — — — 

377. C. morpheus, Hufn . . . . AL A. N. T. S. K. a. K. — K. r. — 0 . b. — — 

378. C. alsines, Brahm 1 AL A . N. - — — K. — — — — — — 
379. C. taraxaci, Hiibn . . . . AL A . N. T. S. K. a. 

380. 0 . Lep igone , Möschl . . . . — — — — — — — 0 . b. — — 

Hydrilla, Boisd. 

381. H. palustris, Hiibn AL A. N. T. S. K. a. lv. K. b . K. r. 0 . a. 0 . b. L . L. r. 

Petilampa, Auriv. 

382. P . minima, H a w — A . N. — — — K. — — — — — — 

Rusina, Steph. 

383. . . . . AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K r . — — — — 

Amphipyra, 0. 

384. A. t ragopogonis , Clerck AL A. N. T. S. K. a. K. — — O.a. 0 . b. — — 

Tseniocampa, Guen. 

385. T. gothica, L AL A. N. T. S. K. a. K. — K r . O.a. O . b . — — 

T. S. K. a. lv. — K. r. — O . b . — — 

386. . . . . — — N. — — — — — — — — — — 

387. — — N. T. S. K. a. K. — K. r. — — — — 

388. T. incerta, Hufn — A . N. T. S. K. a. K. K. b . K. r. — — — — 

var. fuscata, H a w . . . . — S. K. a. — — — — — — — 

Panolis, Hiibn. 

389. P. griseovariegata, Goeze - A . N. T. S. K. a. — K . b . — O.a. — — — 

Calymnia, Hiibn. 

390. C. trapezina, L - A . N . — 

Cosmia, Ochs. 

391. C. paleacea, Esp — A. N. T. S. K. a. lv. — K. r. — — — — 

Dyschorista, Led . 

392. D. suspecta, Hiibn AL — N. T. S. — K. K . b . K r . O.a. 0 . b. — — 

var. iners, Tr " AL — N. — 

393. D . f i s s i p u n c t a , H a w AL — N. — S. — — — — — — — — 

Plastenis, Boisd. 

394. P. retusa, L N. — — — — — — — — — — 
395. P. subtusa, Fabr — A . — T. — — — — — — — — — 

Cleoceris, Boisd. 

396. . . . . — A . N. T. S. — K. — — 0 . a. — — — 

380. G Lepigone, Möschl . Kemissä {Hellström jun.). 
386. T. populi, Ström. Helsingissä (Goll. Nylä.). 
390. G trapezina, L. Karjalohjalla (Sahlberg) sekä useissa paikoin Turun lääniä. 
394. P. retusa, L. Helsingissä (Nordman) ja_ Karjalohjalla (77. Sahlberg). 
395. P. subtusa, Fabr. Naantalissa (Sorthan) ja Jyväskylässä (.7. Sucksdorff). 
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Orthosia, Ochs. 

397. O. iris, Ze t t S. — - — — — — — — 

var. crasis, H. Sch — — S. — — — — — O. b. — — 

398. O. Iota, Clerck — A. N. — K . — — — — — — 

399. O. circellaris, Hufn — A. N. __ __ _ — _ _ — _ 

400. O. helvola, L — A. N. — K. — — O.a. - — — 

401. O. litura, L AI. A. N. — — — — — - — — 

var. borealis, Sp. Schn — — — — — — — — — O. a. — — — 

Xanthia, Tr. 

402. X. citrago, L — A. X. K. a. — — — — — — — 

403. X. aurago, Fabr X. — — — — — — — — — — 

404. X. lutea, Ström AI. A. K. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O . b . — — 

405. X. fulvago, L — A. X. T. S. K. a. K K. b. K. r. O. a. O. b. — — 

var. flavescens, Esp — A. N. T. S. K. a. K. — — O. a. O. b. - -

Orrliodia, Hubn. 

406. O. vaccinii, L — A. X. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — - — -

var. spadicea, Hiibn — A. X. — S. — — — — — — — — 

var. mixta, Staud — — X. — S. K. a. K. — K. r. — — — — 

407. O . rubiginea, Fabr — — X . _ _ _ _ _ — 

Scopelosoma, Curt. 

408. S. satellitia, L — — X. — — — — — — — — 

var. brunnea, Lampa AI. A. X. — — K. a. — — — O. a. — — — 

Scoliopteryx, Germ. 

409. S. libatrix, L AI. A. X. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. - L. r. 

Xylina, Ochs. 

410. X. socia, E o t t — A. N. T. S. K. a. K. — — — — — -

411. X. furcifera, Hufn — A. X. K. a. K. — — — - - — 

412. X. ingrica, Herr. Sch - A. X. — S. K. a. K. K. b. K. r. - - - -

413. X. lamda, Fabr — T. — — — — — — — — — 

var. Zinckenii, Tr — — — — — — K. r. — — — — 

Calocampa, Steph. 

414. O exoleta, L. . 

415. O vetoista, Hiibn 

416. O solidaginis, Hiibn 

Brachionycha, Hiibn. 

417. B. nubeculosa, Esp — — X. T. — — — — K. r . — — — — 

Dasypolia, Guen 

418. D. templi, Thunb — A. N. T. S. — K. — — - - — -

Calophasia, Steph. 

419. C. lunula, Hufn — A. S. K. a. K. K. b. K. r. — — — — 

ab. obscura, Staud — — — — S. — — — — — — — — 

— A. _ _ _ _ _ — — — 

- A . X . T. S. K. a. K. — K. r. O. a. — - — 

X . T. S. K. a. K. — K. r. O. a. O. b. L. L . r. 

397. O. iris, Zet t . Mikkelissä (Ehnberg); var. crasis, H. Sch. Mikkelissä (Ehnberg), Oulussa (Schilde, 
Elfving), Kuusamossa (Schilde, Aro). 

401. O. litura, var. borealis, Sp. Schn. Oa ilman lähempää tiedonantoa, 
407. O. rubiginea, Fabr. Helsingissä (Tengström, U. Sahlberg). 
408. S. satellitia, L. Karjalohjalla (Sahlberg). 
413. X. lamda, Fabr. Sääksmäellä (Bläfield); var. Zinckenii, Tr. Ven. Karjalassa. 
414. C. exoleta, L. Turussa (R. Lundh), Kakskerta (E. J. Bonsdorff) ja Paraisissa (O. M. ja E. Reut.). 
419. C. lunula, ab. obscura, Staud. (Takasiivet molemmin puolin mustia.) Mikkelissä (Ehnberg). 
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Cucullia, Schr. 

420. C. umbratica, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. — — — 

421. C. gnaphalii, Hiibn — A. N. T. S. K. a. K. K . b . K . r . O.a, — - -

Anarta, Tr. 

422. A. myrtilli, L - A. N. T. S. - K. K. b. - - O. b. L. -

423. A. cordigera, Thunb — A. N. T. S. - K. K. b. K. r. — O. b. L. L. r. 

var. Aethiops, Staud — — K. — — — O. b. — — 

424. A. Bohemanni, Staud — _ _ _ _ _. — _ L. L. r. 

425. A. melanopa, Thunb — — _ — — — O. b. — L. r. 

426. A. melaleuca, Thunb — — — — - — O . b . L. L. r. 

427. A. funebris, Hiibn — - — - - O. b. L. L. r. 

428. A. lapponica, Thunb — — — - — - O. b. L. L. r. 

429. A. Staudingeri, Auriv. — — — — ~ — — L. — 

430. A. quieta, Hiibn — _ — — — — — — L. — 

var. nigricans, Staud — — — — — — — — — L. 

Heliaca, Herr. Sch. 

431. H. tenebrata, Scop — S. — K. K. b. K. r. — O . b . — — 

Heliothis, Tr. 

432. H. dipsaceus, L — K. a. K. - - — O . b . — — 

Pyrrhia, Hiibn. 

433. P. umbra, Hufn — — K r . — — — — 

II. Plusiidae. 

Abrostola, Ochs . 

434. A. triplasia, L AI. A. N. K. — — O. a. — — — 

435. A. urticse, Hufn AI. A. N. T. S. K. a. K. — K. r. O. a. - — -

Plusia, Ochs. 

436. P. c aureum, K n o c h — — N. — — — — — — — — 

437. P. moneta, Fabr — A. — K. K. b. K. r. — — — — 

438. P. illustris, Fabr — — K. — — — — — — 

439. P. chrysitis, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — -

440. P. bractea, Fabr — T. S. — K. K. b. — — — — — 

441. P . festucse, L AL A. N . T . S . K a . K K b . K r . O.a. O .b . L . -

442. P. iota, L AI . — — — — — — — — 

var. percontationis, Tr AI . — — — — — — — — — — — — 

443. P. pulchrina, H a w AI. A. N. T. S. K. a. — — K. r. O. a. O. b. - — 

var. percontatrix, Auriv — A. S. — — — — — — — 

444. P. macrogamma, Ev — — — K. b. K. r. — O. b. L. L. r. 

445. P . borealis, E . Reu t — _ _ _ _ _ — — L . r . 

446. P. gamma, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. - L. r 

447. P. interrogationis, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. - L. r. 

448. P . parilis, Hiibn — _ _ _ _ _ — L . — 

449. P. diasema, Boisd , — — — — — - O. b. — L. r. 

425. A. melanopa, Thunb. Kantalahti (J. Sahlberg) ja Kuusamo, Nuorunen (Aro). 
433. P. umbra, Hufn. Venäjän Karjalassa. 
436. P. c aureum, Knoch . Helsingissä (F. W. Mäkiin). 
438. P. illustris, Fabr. Kirjavalaks (Ehnberg). 
442. P. iota, L. Kastelholmassa (Poppius) ja Finströmissä (Montell). 
445. P. borealis, E. Reut . Tetrinassa (Levander). 
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Prothymia, Hubn. 

455. P. viridaria, Clerck AI. A. K. a. K. K. b. K. r. — 

Emmelia, Hiibn. 

456. E. t rabeal is , 'Scop — — N. — — — — — 

IV. Ophiusidae. 

Euclidia, T. 

457. E. mi, Clerck AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. — 

458. E. glyphica, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. 

Catocala, Schrank. 

459. C fraxini, L — A. N. T. S. — - — - — -

460. C. adultera, Menetr — A. N. — — — K. r . — — 

461. C. sponsa, L _ _ N . — — — — — — 

462. C. paeta, L — A. S. — — — K. r. O. a. — 

Ophiusa, Ochs. 

463. O. pastinum, Tr AL — — — K . r . — — 

464. O. craccse, Fabr — A. N. — — — — — — 

V. Deltoidae. 

Parascotia, Hubn. 

465. P. fuliginaria, L — A. N. T. — — — — K . r . — — — -

Zanclognata, Led. 

466. Z. grisealis, Hiibn — — N. — K. — — — — — — 

Herminia, Latr. 

467. H. tentacularia, L AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — L. r. 

468. H. derivalis, Hiibn — A. — T. — — K. — — — — — — 

469. H. barbalis, Clerck — A. N. T. S. K. a. K — K. r. — — — — 

450. P. microgamma, var. incompleta, E. Reut . Sammatti (Sahlberg) ja Suistamo (Hammarstr.). 
451. P. Hochemvarthi, var. insignata, E. Reut . Enontekiäisissä (Palmen). 
454. Ph. captiuncula, Tr. Tiirassa (Kretschmar). 
456. E. trabealis, Scop . Espoon Löfössä (A. Luther). 
461. G. sponsa, L. Espoon Löfössä (G. Schneider). 
463. O. pastinum, Tr. Geetassa (Montell) ja Spanskaja Gubassa (Giinther). 
466. Z. grisealis, Hiibn. Helsingissä (Tengström) ja Kirjavalahdessa (Ehnberg). 

450. P. microgamma, Hiibn — A. N. — — — — K. b. K. r. O. a. O. b. — — 

var. incompleta, E. Reu t — — N. — — — K. — — — — — — 

451. P. Hochemvarthi , H o c h — — — — — — — — — L. L. r. 

var. insignata, E. Reu t — — — — — — — — — — — L. — 

III. Noctuophalaenidse. 

Erastria, Ochs. 

452. E. uncula, Clerck AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. - — — -

453. E. pusilla, V i e w N. K. a. K. — K . r . — — — — 

Photedes, Led. 

454. Ph. captiuncula, Tr — A. — — — — — — — — — — — 
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Bomolocha, Hubn. 

470. B. fontis, Thunb AI. A. N. — S. — K. — — — — — — 

Hypena, Tr. 

471. H. proboscidalis, L AI. A. N. T. S. K. a. K. — K. r . - O .b . - — 

472. H. rostralis, L • — A. N. — S. K. a. K. — — — — — — 

Tholoiniges, Led. 

473. Th. turfosalis, VVocke — A. - T. — — K. K b. K. r. — — — — 

Y. Brepllidae (Tyttöperhoset). 

Brephos, Ochs. 

474. B. parthenias, L. . . — A. N. T. S. K. a. — — — — O. b. L. — 

VI. Gcometrae (Mittarit). 

I. Dendrometridse. 
(jeometra, L. 

475. . . . . AI. A . N. T. S. K. a. K. K. b . K. r. O.a. 0 . b . L. 

Phorodesma, Boisd. 

476. — A . N. - — K a . K. - — — — — 

Nemoria, Hubn. 

477. N. — - K a . K. — K. r. 0 . a. — — 
478. N. putata, L AI. A . N. T. S. K a . K. K . b . K. r. O.a. 0 . b. L . 

479. — A . N. — — K a . K. — — — — — 
Acidalia, Tr. 

480. AI . A . N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O.a. O .b . — 
481. AI. K. — 

482. — — — K. — — — — — 
483. . . . . — K. — K. r. — — — 
484. AI. A . N. T. S. K. a. K. K. b . K . r . O.a. O . b . — 
485'. . . . . — — — — K.r . — — — 

486. — 8. — K. — — — — — 
487. AL A. N. — — K. a. K. — — — — — 
488. — — N. — 8. - — — K. r. — — — 
489. N. - — — — — — — — — 
490. AL A . N. T. S. K. a. K. K b . K . r . O.a. O . b . — 

var. spoliata, Staud AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. 0 . a. O .b . -
491. A. emarginata, L AL A. N. T. S. K. a. K. - — 0 . a. — — 
492. AL A . N. T. S. K a . K. K . b . K r . — — — 

493. A. rubiginata, Hufn — — — K. a. K. - K. r. _ — — 

494. AL A. N. T. S. — K. K. b . K. r . O.a. — — 

482. A. dimidiata. Hufn. Käkisalmessa (Tengström). 
485. A. subsericeata, Haw. Ilmoitus tarkemmasta löytöpaikasta puuttuu. 
486. A. bisetata, Hufn. Käkisalmessa (Tengström) ja Mikkelissä (Ehnberg). 
489. A. deversaria, Herr. Sch. Helsingissä (Coll. Tm.). 

Suomen perhoset. 
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Zonosoma, Led. 

502. Z. pendularia, Clerck - A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. - O. b. — L. r. 

503. Z. orbicularia, Hiibn — — — — K. — — — — — — 

504. Z. punctaria, L — A . — — — — — — — — — — — 

ab. infuscata, E. Reu t — A. — — — — — — — — — 

ab. arcufera, E. Reu t — A. — — — — — — — — — — — 

Timandra, Dup. 

505. T. amata, L — A. N. T. S. — — K b . K r . O. b. - — 

EllgOll ia , Hiibn. 

506. E. autumnaria, Werneb — A. N. — S.. — K. — — — — — — 

507. E. alniaria, L AL A. N. — — -- K r . — — — — 

508. E. erosaria, Borkh — A. — — — — — — — — 

Selenia, Hiibn. 

509. S. bilunaria, Esp AL A. N. T. S. K. a. K. K . b . K . r . - O . b . L. L. r. 

510. S. lunaria, Schiff. N. — — — K r . — — — — 

511. S. tetralunaria, Hufn AI. A. — T. S. K a. K — K. r . — O . b . — — 

Pericallia, Steph. 

512. P. syringaria, L — — S. — — — K r . — — — — 

Odontopera, Steph. 

513. O. bidentata, Clerck AL A. N. T. S. K. a. K. K . b . K . r . O.a. O .b . - — 

Himera, Dup. 

514. H. pennaria, Ij — — N. — — — — — — — 

Crocallis, Tr. 

515. C. elinguaria, L — A. N. T. S. K. a. — - — O.a. O . b . — — 

PlagodiSj Hiibn. 

516. P. dolabraria, Hiibn — A. N. — — — — — — _ — 

495. A. fumata, ab. fasciata, E. Reut. Vallinkoskella (A. J. Mela). 
500. A. violata, Thunb. Käkisalmessa (.7. Sahlberg). 
503. Z. orbicularia, Hiibn. Sortavalassa (Nordman). 
504. Z. punctaria, L. Lähellä Turkua ja Paraisissa ( ö . M. Reut.): ab. infuscata, E. Reut. Paraisissa 

(E. Reut.); ab. arcufera, E. Reut. Paraisissa (E. Reut.). 
508. E. erosaria, Borkh. Paraisissa (E. Reut.). 
512. P. syringaria, L. Tiutiassa (Giinther, Tengström). 
514. H. pennaria, L. Helsingin pitäjässä (Nordquist). 

495. A. iumata, Steph AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — — 

ab. simplaria, Frr — — N. — — — — — K. r. — O. b. — — 

ab. fasciata, E. Reu t — — S. — — — — — — — — 

var. perfumata, E. Reut — — — — — — — — — — O . b . L. L. r. 

496. A. remutaria, Hiibn — A. N. T. S. K. a, K. — K. r. -- — — — 

497. A. immutata, L AL A. N. T. S. K. a. K. — K. r. — O. b. — — 

498. A. Schöyeni , Sp. Schn — — — — — — — L. L. r. 

499. A. strigaria, Hubn — — K. K. b. K. r. — — — — 

500. A . violata, Thunb — — K . — — — _ _ _ 

Pellonia, Dup. 

501. P. vibicaria, Clerck AL A. — — — — — — — — — 

var. strigata, Staud — A. N. — — — — — — — — — — 
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Epione, Dup. 

517. E. apiciaria, Schiff. — A. N. T. S. — K. K b . K r . O.a. O .b . - — 

518. E. vespertaria, Thunb AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — — 

Ceppliis, Hubn. 

519. C. advenaria, Hubn — — __ — — K. — — — — — — 

Macaria, Curtis. 

520. M. notata, L AI . A. N. T. S. K a . K K b . K r. O. a. O. b. — — 

ab. nobiliata, E. Reu t — — S. — — — — — — — — 

var. luteolaria, Tengstr — A. — — — — — — — — — — •— 

521. M. alternaria, Hubn — A. N. — S. K. a. K. — K r . O. a. — — — 

522. M. signaria, Hiibn — A. S. - K. — K r . — O . b . — — 

523. M. liturata, Clerck AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — -

Opisthograptis, Hiibn. 

524. O. luteolata, L , AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — -

Ellopia, Tr. 

525. E. prosapiaria, L AI. A. N. T. S. K a, K. K. b. K. r. — O. b. — — 

var. prasinaria, Hiibn — A. — — — — — — — — — — — 

Metroeampia, Latr. 

M. margaritaria, L — — — — — — — — — O. a. — — — 

Aiigerorta, Dup. 

526. A. prunaria, L — A. N. T. S. K a . K K b . K. r. O. a. O. b. — 

var. sordiata, Fuessl — — S. — K K b. K r. — — — — 

var. Spängbergi, Lampa — — N. — — — — — — — — — — 

Hypoplectis, Hiibn. 

527. H. adspersaria, Hiibn — A. — T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. b. — — 

var. sylvanaria, H. Sch — — — — — — K. — — — — — — 

Venttiä, Dup. 

528. V. macularia, L — — K. K. b. K. r. — — — — 

Rhyparia, Hiibn. 

529. Rh . melanaria, L — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. -

Abraxas, Leach. 

530. A. grossulariata, L AI. A. N. K. a. K. — — — — — — 

531. A. sylvata, Scop — A. — — — — — — — — — — — 

532. A. marginata, L AI. A. N. T. S. K. a, K. K. b. K. r. O. a. O. b. — L. r 

var. nigrofasciata, Schöy en — — — — — — — — — — O . b . — — 

var. pollutaria, Hiibn — — — T. — — — — — — — — — 

519. C. advenaria, Hiibn. Käkisalmessa (Tengström). 
520. M. notata, ab. nobiliata, E. Reut. Tuovilanlahdessa (J. E. Aro); var. luteolaria. Tengstr. P 

raisissa (Lund). 
525. E. prosapiaria, var. prasinaria, Hiibn. Turussa Tengstr omin luettelon mukaan. 
526. A. prunaria, var. Sprängbergi, Lampa, Sammatti, Härkäsuo (J. Sahlberg). 
527. H. adspersaria, var. sylvanaria, H. Sch. Käkisalmessa (Tengström). 
531. A. sylvata, Scop. Lemussa (I. Aminoff). 
532. A. marginata, var. nigrofasciata, Schöyen. Kuusamossa (Schilde, Aro); vai', pollutaria, Hiib 

Laukaassa (Ehnberg). 
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Epione, Dup. 

517. E. apiciaria, Schiff. — A. N. T. S. — K. K b . K r . O.a. O .b . - — 

518. E. vespertaria, Thunb AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — — 

Cepphis, Hiibn. 

519. C. advenaria, Hubn — — __ — — K. — — — — — — 

Macaria, Curtis. 

520. M. notata, L AI . A. N. T. S. K a. K K b. K. r. O. a. O. b. — — 

ab. nobiliata, E. Reu t — — S. — — — — — — — — 

var. luteolaria, Tengstr — A. — — __ — — _ — — — — 

521. M. alternaria, Hiibn — A. N. — S. K. a. K. — K r. O. a. — — — 

522. M. signaria, Hubn — A. S. - K. — K r . — O. b. — — 

523. M. liturata, Clerck AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — — 

Opisthograptis, Hiibn. 

524. O. luteolata, L , AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — -

Ellopia, Tr. 

525. E. prosapiaria, L AI. A. N. T. S. K a, K. K. b. K. r. — O. b. — — 

var. prasinaria, Hiibn — A. — — — — — — — — — — — 

Metrocampia, Latr. 

M. margaritaria, L — — — — — — — — — O. a, — — — 

Angerona, Dup. 

526. A. prunaria, L - A. N. T. S. K a. K K b. K. r. O. a. O. b. — 

var. sordiata, Fuessl — — S. — K K b. K r. — — — — 

var. Spangbergi, Lampa — — N. — — — — — — — — — — 

Hypoplectis, Hiibn. 

527. H. adspersaria, Hiibn — A. — T. S. K a . K K b . K r . O. b. — — 

var. sylvanaria, H. Sch — — — — — — K. — — — — — — 

Venilia, Dup. 

528. V. macularia, L — — K. K. b. K. r. — — — — 

Rhyparia, Hiibn. 

529. Rh . melanaria, L — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — 

Abraxas, Leach. 

530. A. grossulariata, L AI. A. N. K. a. K. — — — — — — 

531. A. sylvata, Scop — A. — — — — — — — — — — — 

532. A. marginata, L AI. A. N. T. S. K. a, K. K. b. K. r. O. a. O. b. — L. r. 

var. nigrofasciata, Schöyen — — — — — — — — — — O . b . — — 

var. pollutaria, Hiibn — — — T. — — — — — — — — — 

519. G. advenaria, Hiibn. Käkisalmessa (Tengström). 
520. M. notata, ab. nobiliata, E. Reut . Tuovilanlahdessa (J. E. Aro); var. luteolaria. Tengstr. Pa

raisissa (Lund). 
525. E. prosapiaria, var. prasinaria, Hiibn. Turussa Tengslrömin luettelon mukaan. 
526. A. prunaria, var. Sprängbergi, Lampa, Sammatti, Härkäsuo (J. Sahlberg). 
527. H. adspersaria, var. sylvanaria, H. Sch. Käkisalmessa (Tengström). 
531. A. sylvata, Scop. Lemussa (I. Aminoff). 
532. A. marginata, var. nigrofasciata, Schöyen. Kuusamossa (Schilde, Aro); vai', pollutaria, Hiibn. 

Laukaassa (Ehnberg). 
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Bapta, Steph. 

533. B. bimaculata, Fabr — — K. — — — — — — 

534. B. temerata, Hiibn — — — — — K. a. — — — — — — — 

Cabera, Treit. 

535. C. pusaria, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K . r . O.a. O . b . — — 

536. C. exanthemata, Scop AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. L. L. r. 

Numeria, Dup. 

537. N. pulveraria, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. - — 

Epirrarthis, Hiibn. 

538. E. pulverata, Thunb N. T. — K. a. K. K. b. — - O. b. L. — 

Briston, Leach. 

539. B. pomonarius, Hiibn — — — T. — — — — K. r. — — — — 

540. B. lapponarius, Boisd — — — — — — — — O. b. L. — 

541. B. hirtarius, Clerck — A. N. T. S. K a . — — K r . — — — — 

Amphidasis, Treit. 

542. A. betularius, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. — — — 

Psodos, Treit. 

543. Ps. coracina, Esp — — — — — — — — L. L. r. 

ab. VVahlbergi, Lampa — — — — — — — — — L. — 

Pyginsena, Boisd. 

544. P. fusca, Thunb — — — — — — — L. L. r. 

HyberniaT Latr. 

545. H. defoliaria, Clerck — A. N. — — — — — — — 

Aspilates, Treit. 

546. A. gilvaria, Fabr N. T. — K a. — — — — — — — 

(xnophos, Treit. 

547. Gr. obscuraria, Hiibn — A. — T. — K. a. — — — — — — — 

548. G. sordaria, Thunb AI. A. — T. S. — — - K. r. O. a. O. b. L. L. r. 

549. G. obfuscaria, Hiibn AL A. N. T. S. — K. — K r . — — — — 

Boarmia, Treit. 

550. B. cinctaria, Schiff. — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — — — — 

var. maculata, E. Beut — — — — S. — — — — — — — — 

551. B. repandata, L AL A. K. T. S. K. a. K. — K. r. O. a. O. b. — — 

552. B . roboraria, Schiff . _ _ K . — — — _ _ _ 

553. B. crepuscularia, Hiibn — A. N. T. S. K. a. K. K . b . K . r . — — — — 

ab. fasciata, E. Reut — — — T. — — K. — — — — — — 

554. B. jubata, Thunb AL A. — — — — — — — — 

555. B. punctularia, Hiibn — A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — - — — 

533. B. bimaculata, Fabr. Löytöpaikka ja löytäjä tuntemattomat. 
534. B. temerata, Hiibn. Kivennavalla (A. Boman). 
539. B. pomonarius, Hiibn. Laukaassa (Ehnberg), Jyväskylässä (Sucksdorff, F. W. Bonn) ja Petro

skoissa (Giinther). 
540. B. lapponarius, Boisd. Torniossa ja Muonionniskalla. 
543. Ps. coracina, ab. VVahlbergi, Lampa Enontekiäisten Trapissa (Tenyströmin luettelon mukaan) ja 

Utsjoella (J. Sahlberg). 
550. B. cinctaria, var. maculata, E. Reut. Mikkelissä (Ehnberg). 
552. B. roboraria, Schiff. Kurkijoella (Chydenius). 
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Halia, Dup. 

556. H. loricaria, Ev 

557. H. wauaria, L 

558. H. brunneata, Thunb 

559. H. clathrata, L 

Fidonia, Treit. 

560. F. carbonaria, Clerck 

561. F. atomaria, L 

ab. obsoletaria, Ze t t 

ab. unicoloraria, Staud 

Bupal l lS , Leach. 

562. B. piniarius, L 

ab. flavescens, Whi te 

Diastictis, Hiibn. 

563. D. artesiaria, Fabr 

Perconia, Hiibn. 

564. P. stigillaria, Hiibn 

Scoria, Steph. 

565. S. lineata, Scop 

AL A . N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. — O. b. — — 

AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. -

AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. L. L. r. 

AL A. N. T. S. — K. K. b. K. r. O. b. — L. r. 

N. T. S. K. a. K. — — — O. b. L. L. r. 

AL A. N. T. S. K. a. K# K. b. K. r. O. a. O. b. L. L . r. 

K. a. — — — O. a. O. b. — — 

S. — — — K r . — O. b. — — 

AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. - O. b. — — 

AL A. N. T. — — K. — - - — — -

- A . N. T. S. — K. — K. r. — — - — 

_ a . N. K. a. — — K r . — — - — 

AL T. S. K. a. K. K. b . K. r. - O. b. — — 

II. Phytometridse. 

Lythria, Hiilin. 

566. L. purpuraria, L AL A. N. T. S. K. a, K. K. b. K. r. — O.b . — — 

vaT. rotaria, Fabr AL S. K. a. K. K. b. — — O. b. — — 

Baptria, Hiibn. 

567. B.. Eversmannaria, H. Sch — — — — — K r . — — — — 

Odezia, Boisd. 

568. O. atrata, L AI. A. N. T. S. K a . K K b . K r . — - — — 

Anaitis, Dup 

569. A. praeformata, Hiibn. . . 

570. A. plagiata, L 

571. A. paludata, Thunb. . . . 

var. sororiata, Tr. . . . 

Lobophora, Curt. 

572. L. polycommata, Hiibn. . . . 

573. L. viretata, Hiibn , . 

574. L. appensata, Ev 

575. L. sexalisata, Hiibn 

563. D. artesiaria, Fabr. Karjalohjalla, Padasjoella, Vesannossa, Mikkelissä, Käkisalmessa ja Suo-
saarella. 

567. B. Eversmannaria, H. Sch. Venäjän Karjalassa. 
570. A. plagiata, L. Varmuudella tavattu ainoastaan Föglössä Ahvenanmaalla (H. Federley). 
572. L. polycommata. Hiibn. Petroskoissa (Gilnther). 
574. L. appensata, Ev. Maarianhaminassa (A. Poppius) ja Jalgubassa (B. Poppius). 

AL T. S. K. a. K. — — — — — — 

AL _ _ 

AL A . N. T. S. K. K. b . K. r. — O. b. L . — 

N. T. S. — — — K r . — — — — 
AL — - - K. r. - - -

AL A. N. — S. K. a. K. K . b . K . r . - O . b . — -
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576. L. halterata, Hufn — A. N. T. *- K. a. K. K. b. K. r. — — — — 

var. zonata, Thunb AI. T. — — K. — — — O. b. — — 

577. L. carpinata, Borkh AI. A. N. T. S. K. a. K. — K. r. O. a, O. b. — — 

Malacodea. Tengstr. 

578. M. regelaria, Tengstr — — — — — — O. b. L. — 

Gheiinatobia, Steph. 

579. Ch. brumata, L — A. N. T. — K a. — — K. r . O.a, — 
580. Oh. boreata, Hiibn _ N. _ _ _ _ _ _ _ — 

Psychophora, Kirby. 

581. Ps. frigidaria, Guen — — — — — — — — — — — — L. r. 

Mesoleuca, Hubn. 

582. M. albicillata, L T. S. K. a. K. K. b. K. r. - O. b. — -

Pelurga, Hiibn. 

583. P. comitata, L AI. A, N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. — — 

Triphosa, Steph. 

584. T. dubitata, L AI. — N. K. a. - — — — — — — 

Eucosmia, Steph. 

585. E. undulata, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. -

var. subfasciata, J. Sahlb — — — — — K. a. — — — — — — — 

Scotosia, Steph. 

586. S. vetulata, Hubn AI. 

Camptogramma, Steph. 

587. C. bilineata, L AI. A. N. T. S. K. a. K. — K. r. - — 

Coenocalpe, Hiibn. 

588. C. lapidata, Hiibn — A. N. T. S. — — — K. r. O. a. — 

Earophila, Gumpp. 

589. E. badiata, Hiibn — — — — K. r . — — 

590. E. cervinata, Schiff. AI. A, N. — — — — — — 

Ortholitha, Hiibn. 

591. O. limitata, Scop AI. A. N. T. S. K. a. K. K . b . K . r . O.a. O.b . — L. r. 

Lygris, Hiibn. 

592. L. prunata, L AI. A. N. T. S. K. a. K. — K. r . O. a. O. b. L. -

593 L. testata, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. L. -

594. L. populata, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K . b . K . r . O.a, O .b . L. L. r. 

595. L. associata, Borkh AI. A. N. T. S. — K. — K. r. — — — — 

596. L. dotata, L AI. A. N. — S. — — — — — O. b. — — 

578. M. regelaria, Tengstr. Kittilän Lapissa (Nylander ja Gadd) sekä Kemissä (Ehnberg). 
580. Ch. boreata, Hiibn. Helsingissä (Palmen. Mäkiin). 
581. Ps. frigidaria, Guen. Pohjoisimmassa Lapissa Utsjoelle (./. Sahlberg) asti. 
585. E. .undulata, var. subfasciata, J. Sahlb. Raudussa (Ehnberg). 
586. S. vetulata, Hiibn. Finströmissä (E. Reuter), Maarianhaminassa (A. Poppius) ja Geetassa (Montell). 
589. E. badiata, Hubn. Petroskoissa (Giinther). 
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Cidaria, Treit. 

597. AI. A. N. T. S. K. a. K. K . b . K. r. O.a. — — — 

598. 0. cognata, Thunb AI. A . N. — _ _ — — — — — L. — 

599. C. jivnioerata, L AL A . N. T. — K. a. K. — K. r. O.a. — — — 

600. AL A . — — S. - K. — K. r. O. a. O . b . — — 

var. obeliscata, Hiibn AL A . N. — S. - K. — K. r . O. a. _ __ — 

601. C. firmata, Hiibn — — N. — — — — — — O. a. — — — 

602. C. truncata, Hufn AL A . N. T. S. K. a. K. K . b . K . r . O.a. O .b . L . L. r. 

AL A . N. — — — K. — K. r . — — — — 

var. perfuscata, H a w AL A . — — S. - — — — O.a. — — — 

var. immanata, Haw AL A . A1. — s. — K. — — — — — — 

603. C. suffumata, Hiibn — A. O . b . L . L. r. 

var. piceata, Stph — — — — — — — — — — O.b . — — 
604. C. sordidata, Fabr AL A . K. r. O.a. O .b . L . — 

605. C. autumnalis, Ström AL A. N. T. S. K. a. K. K . b . K. r. O.a. O . b . L. — 

var. literata, D o n o v — A. 

606. C. nigrofasciata, Göze Ai . — — — — — — — K. r. — — — — 

607. — — — — — — — — K.r . — — — — 

608. C. serraria, Zel ler — A. N. — — — — — K r. — O.b. — L. r. 

609. AL A . N. T. S. K. a. K. K. b. K.r . O.a. — _ — 

610. C. olivata, Borkh AL A. 

611. — — — — — — — — K.r . — — — — 

612. C. turbata, Hiibn. 

var. arctica, Schöyen — — — — — — — — K. r. — O. b. L. — 

613. AL A . N. T. S. K. a. K. K. b. K . r . O.a. — — — 
var. ochroleucata, Auriv AL — — — — — _ .... — — — 

614. K. K. b. K r . O.a. O . b . - — 

var. pygmaea, Tengstr — K. r. - — — — 

615. C. vespertaria, Borkh AL — — T. S. K. a. K. - K . r . O. a. — — — 

616. C. dilutata, Borkh — A . — S. K. a. K. - K . r . O.a. — L. L . r. 

var. obscurata, Staud AL A . L. r. 

var. achromaria, Lahr — — — — (S.) - _ _ — — — — — 

617. C. byssata, Auriv L . r. 

618. L . L . r. 

619. C. caesiata, Lang AL A. N. T. S. — K. K . b . K. r. O. a. 0 . b . , L . L . r. 

ab. glaciata, Germ O . b . — — 

var. annosata, Ze t t — — — — _ _ — — — — O . b . — — 

620. AL A . — — s. — _ __ K. r. — O . b . - — 

621. C. flavofasciata, Thunb AL — — T. S. K. a. K. - K r . O.a. — — — 

622. C. albulata, Schiff. AL A . N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O.a. O . b . L. L . r. 

623. C. adaequata, Borkh AL — — — S. — K. K. b. K. r. — — L. L. r. 

624. C. minorata, Tr — — — — — — — — — — — L. — 

625. C. hydrata, Tr AL A . — — - K a , — — — — — — — 

626. C. alchemillata, L AL A. N. T. S. K. a. K. K b . K. r. O.a, O. b. L. L . r. 

var. fennica, E. Beut — A . — T. S. - — — — — — — — 

601. G firmata, Hiibn. Helsingissä (23. Poppius) ja Waasassa (H. Kraak). 
603. O. suffumata, var. piceata, Steph. Kuusamossa (Schilde). 
606. G nigrofasciata, Göze Geetassa (Montell) ja Petroskoissa (Giinther). 
607. G. sagittata, Fabr. Petroskoissa (Giinther). 
610. G olivata, Borkh. Geetassa (Montell) ja Turun saaristossa (E. Reuter). 
611. G apiata, Hiibn. Tiutiassa (Tengström). 
612. G. turbata, Hiibn. Päämuotoa ei vielä tavattu alueellamme. 
613. G. didymata, var ochroleucata, Auriv. Geetassa (Montell ja E. Reuter). 
614. C. cambrica, var pygmaea, Tengstr. Petroskoissa (Giinther). 
616. G. dilutata, var. achromaria, Lahr. Kand. K. E. Ehnberg saanut 1 kpp. tätä muotoa, mutta 

mistä, sitä emme ole saaneet t ie toomme. 
617. G. byssata, Auriv. Kuolassa (Palmen). 
624. G. minorata, Tr. Enontekiäisten Lapissa (Tengströmin mukaan). 
626. G alchemillata, var. fennica, E. Reut. Paraisissa (E. Reuter) ja Savonlinnassa (Carlenius). 
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Hydrelia, Hubn. 

656. H. candidata, Schiff. — A. N. — — — — — 

65?. H. obliterata, Hufn AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. 

Horisme, Hiibn. 

658. H. vittata, Borkh AL — N. — — — K. — K r . — 

659. H. tersata, Hiibn AL A. — T. — — K. — — — 

627. G affinitata, Steph. Pasia h elia (Nylander, Gadd). 
628. G. hastata, var. gothicata, Gn. ja var.' mcestata, Nolck Kuusamossa (Schilde). 
629. G. luctuata, Hiibn. Konoserossa Kuolan niemimaalla (Edgren). 
633. G rivata, Hiibn. P o p p i u s pitää epäiltävänä lajin löytymistä Suomessa. 
636. G pomoeriaria, Ev. Käkisalmessa (Tengström) ja Ven. Karjalassa (Tmm kataloogin mukaan). 
640. G fluctuata, var: incanata, E. Reu t Solovetskoissa (Edgren). 
641. G incursata, var. monticolaria, H. Sch. Kuusamossa (Schilde). 
645. G. montanata, var lapponica, Staud. Paraisissa (E. Reuter). 
648. G rubidata. Fabr. Turussa (Caloander) ja Paraisissa (E. Reuter). 
649. G. fulvata, Forst. Petroskoissa (Giinther). 
650. G reticulata, Thunb. Nurmijärvellä (K. E. Stenroos). 

627. C. affinitata, Steph — — — — — — — L. — 

var. turbaria, Steph AI. A. — — — — — — O. b. — — 

628. C. hastata, L AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. L. L. r. 

var. subhastata, Nolck AI. A. — T. — — K. — — O. b. L. L. r. 

var. gothicata, Gn — — — — — — — — — — O. b. — — 

var. mcestata, Nolck — — — — — — — — — — O. b. — — 

629. C. luctuata, Hiibn — — — — — — — — L. r. 

630. O. tristata, L AI. A. N. T. S. K. a. K. — K. r. - — L. -

var. limbosignata, Nolck AI. — — — — — K. — — — — — — 

631. C. lugubrata, Staud — A. — T. S. K. a. — K . b . K . r . — — L. r. 

632. C. unangulata, H a w — T. S. K. a. K. — K. r. — — — — 

633. C. rivata, Hiibn — T. — — — — K . r . — — — — 

634. C. sociata, Borkh AI. A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. - L. r. 

var. cingulata, Tengstr — — — — — — — — K. r. — — — — 

635. C. galiata, Hiibn AI. A. — — — — — O . b . — — 

636. C. pomoeriaria, Ev — — — — K. — K. r. — — — — 

637. C. quadrifasciaria, Clerck AI. A. N. T. S. K. a. K. — K. r. O. a. O. b. — -

var. Thedenii , Lainpa AL A. N. — — — — — — — — — — 

638. C. ferrugata, Clerck AI. A. N. T. S. K a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. L. — 

639. C. unidentaria, H a w AL A. N. T. S. K. a. K. K . b . K . r . O.a. O . b . L. — 

640. C. fluctuata, L • AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O . b . - — 

var. incanata, E. Reu t — — — — — — K. r . — — — — 

641. C. incursata, Hiibn — T. — — — — K. r. O. a. O. b. L. L. r. 

var. monticolaria, H. Sch — — — — — — — — — — O. b. — — 

642. C. munitata, Hiibn AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. L. L. r. 

643. C. designata, R o t t AL T. S. — K. — K . r . — O . b . — — 

644. C. abrasaria, H. Sch — — — — K. r. — O. b. L. L. r. 

645. C. montanata, Borkh AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a O. b. L. L. r. 

var. lapponica, Staud — A, — — — — — — — — — — — 

646. C. bicolorata, Hufn AL A. N. T. S. K. a. K. — K. r . O.a. O . b . — — 

647. C. cucullata, Hufn — A. N. — S. K. a. K. — K. r. O. a. — — — 

648. C. rubidata, Fabr — A. — — — — — — — — 

649. C. fulvata, Forst — — — — K r . — — — — 

650. C. reticulata, Thunb — — N. — — — — — — — — 

651. C. silaceata, Hiibn AL T. S. — K. — K r . O.a. O. b. — — 

652. C. corylata, Thunb AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K . r . O.a. O . b . - — 

653. C. miata, L AL A. N. T. S. K. a. K. K. b. K. r. O. a. O. b. - — 

654. C. siterata, Hufn AL A. — - — — O.a . — — — 

655. C. testaceata, D o n o v — T. S. K. a. K. — K. r. O. a. — — — 
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Cullix, Guen. 

660. C. sparsata, Treit - A. N. — — — — — — — — 

Eupithecia, Curtis. 

661. E. venosata, Fabr — — — T. — — K. — K. r. — O. b. — — 

662. E. linariata, Fabr — S. — K. — K. r. — — — — 

663. E. pusillata, Fabr AI. A. N. T. S. — K. K. b. K. r. O. a. — - — 

664. E. abietaria, Göze — A. N. T. S. — K. — —. O. a. O. b. L. — 

665. E. togata, Hiibn AI. A. N. T. — K. a. K. — — — — L. — 

666. E. debiliata, Hiibn AI . A. N. T. — - E. K b . K r , - O. b. - — 

667. E. rectangulata, L AI. A. N. — S. K. a. K. — K. r. — — — — 

668. E. oblongata, Thunb AI. A. N. T. S. — K. — K. r. — O. b. — — 

669. E. succenturiata,.L AL A. N. T. S. K. a. K. — K r . O.a. O . b . — — 

var. subfulvata, H a w AL A. N. T. S. — K. — K. r . O.a. — — — 

ab. oxydata, Tr — A. — — S. — — — — — — — — 

670. E. subnotata, Htibn — A. N. — — — — — — — — 

671. E. scabiosata, Borkh — — — K. K. b. — — — — — 

672. E. nanata, Hiibn — A. S. K a. K — — — — — — 

673. E. hyperboreata, .Staud — — — — — — — — O. b. L. L. r. 

674. E. innotata, Hufn AL — N. — K. — K.r . — O . b . — — 

675. E. pygmseata, Hiibn — — S. — K. K. b. K. r. — O. b. — L. r. 

676. E. tenuiata, Hiibn — A. N. — — — — — — — — 

677. E. inturbata, Hiibn AL — — — — — — — — 

678. E. plumbeolata, Ha\v AI. A. N. T. S. K a . K K b . K. r. — O. b. — L. r. 

679. E. valerianata, Hiibn AL A. — — — — — — — — 

680. E. immundata, Zel l — — — — — K.r . — — — — 

681. E. satyrata, Hiibn AL A. N. T. S. K. a. K. K . b . K . r . O.a, O . b . L. L. r. 

ab. subatrata, Staud — A. — — — — — — — — — — — 

var. callunaria, Dbld AL A. - T. S. K. a. — — K. r. — O. b. L. — 

682. E. helveticaria, Boisd AL A. N. T. S. K. a. K. — — — O . b . — L. r. 

var. arceuthata, Freyer AL A. — — — — — — O. b. — — 

683. E. castigata, Hiibn — A. N. T. S. K a . K K b . K . r . — — — — 

684. E. vulgata, H a w — A. N. T. S. — K. — K r . — O. b. — — 

685. E. denotata, Hiibn — A! — — — K. r. — — — — 

686. E. actaaata, Walderd 

var. Bergunensis, Dietze — — — — — — — — — — O. b. — — 

687. E. assimilata, Guen — A. — — — — — — K. r. — — — — 

688. E. absinthiata, Clerck. (minutata, Guen.) . . — A. N. T. S. K. a. K. — K. r. — O. b. — L. r. 

689. E. pimpinellata, Hiibn — — — — — — — — K. r. — — — — 

var. cinerascens, Tengstr — — — — — — — — K. r. — — — — 

690. E. conterminata, Ze l l AL A. N. K. a. K. — K. r. — O. b. — L. r. 

691. E. indigata, Hiibn AL A. N. T. S. - K. K b. K. r. — - — 

692. E. virgaureata, var. Altenaria, Staud — — — - — — — — K r . — O. b. — — 

693. E. exiguata, Hiibn AL A. — — — K. r. — — — — 

Sch Hile). 

660. G. sparsata, Treit. Paraisissa (E. Reuter) ja Uudellamaalla. 
670. E. subnotata, Hiibn. Paraisissa ja Korpoossa (E. Reuter) Helsingissä (Nylander). 
671. E scabiosata, Borkh. Käkisalmessa (Tengström) ja Enossa 
676. E. tenuiata, Hiibn. Paraisissa (E. Reuter) ja Helsingissä (Tengström). 
677. E. inturbata, Hiibn. Geetassa (Montell). 
679. E. valerianata, Hiibn. Pinströmissä ja Karjassa (E. Rcider). 
680. E immundata, Ze l l . Petroskoissa (Giinther). 
681. E. satyrata, ab. subatrata, Staud. Paraisissa (E. Reuter). 
685. E. denotata, Hubn. Paraisissa (E. Reuter) ja Petroskoissa (Bobatschm i lmoituksen mukaan). 
686. E actreata, var. Bergunensis, Dietze. Kimsamossa (Schilde). 
687. E. assimilata, Guen. Paraisissa (E. Reuter) ja Petroskoissa (Bobatschm mukaan). 
689. E; pimpinellata, Hiibn. Petroskoissa (Bobatschm mukaan), samaten varieteetti. 
692. E. virgaureata. var. Altenaria, Staud. Petroskoissa (Bobatschm mukaan) ja Kuusamossa 

Suomen perhoset, 37 
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694. E. sinuosaria, Ev AI. T. S. K. a. K. — — O. a. O. b. 

695. E. lanceata, Hubn — A. N. T. — K. a, K. — K. r. — O. b. 

696. E. sobrinata, Hiibn — A. — T. S. — K. K. b. K. r. O. a. O. b. 

var. scoriata, Staud — — — — — — — — — — O. b. 

696. E. sobrinata, var. scoriata, Staud. Kuusamossa (Schilde). 




