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Suomen myrkkypistiäiset
Hymenoptera aculeata.

I. Muurahaiset — Heterogyna.
Otto Wellenius

Myrkkypistiäiset (Hymenoptera aculeata) tunnetaan helposti 
kaikista m uista am piaisista seuraavien tunnusm erkkien  avulla: T untosar
vissa korkeintaan 13 n iveltä; keskiruum iin ensim m äinen rengas liikku- 
m attom asti yh tyny t muihin keskiruum iin renkaihin; takaruum iin tyviosa 
kapeneva ja ohuen varren avulla keskiruum iiseen y h tyn y t; reisirengas 
1-nivelinen; ruum is harvoin m etallikiiltoinen. Naaraksella pistin, joka 
on m yrkkyrauhasten  kanssa yhteydessä^  harvoin ilman pistintä. Toukat 
jalattom at, vanhem piensa ruokittavia tai evästettäviä.

M yrkkypistiäiset jaetaan neljään ryhm ään seu raav asti* ):
1. Karvat eivät ole su lkajakoisia tahi haaraisia; takanilkkojen ensim 

m äinen nivel ei ole litteä —  2 .
—  Karvat ainakin keskiruum iissa su lkajakoiset tahi haaraiset; takanilk

kojen ensim m äinen nivel selvästi litteä, aina leveäm pi kuin paksu.
M ehiläiset. Anthophila.

2. Siivet lepotilassa p itk ittäisissä poim uissa. Aina siivellisiä.
Varsinaiset am piaiset. Diploptera.

—  Siivet eivät ole lepotilassa poim uissa, joskus puuttuvat ne koko
naan .................................................................................. ............... ......  . —  3 .

3. Takaruum iin ensim m äisen nivelen tyvipuoli usein varsim aisesti p i
dentynyt, m utta ei m illoinkaan solm um ainen. Elävät parittain.

Petoani piaiset. Fossores.
—  Takaruum iin ensim m äinen tai kaksi ensim m äistä niveltä hyvin su 

pistuneet, solm um aiset, ensim äinen nivel usein suom ulla varustettu . 
Elävät yhdyskunnittain . T yöm uurahaiset aina siivettöm iä.

M uurahaiset. Heterogyna.
I. Muurahaisten ruumiinrakenne.

T äysinkehittyneen  m uurahaisen  ruum iin m uodostaa kolm e toisis
taan jyrkästi ero itettua osaa: pää, keskiruum is ja takaruum is.

Pää  (caput, kuv. 1) on enem m än tai vähem m än p itk än p y ö reä ; 
siinä eroitetaan tavallisesti kolm e p ääosaa: p ä ä l a k i  (vertex, i), o t s a

*) Tutkimuskaavaa käytettäessä on huomattava, että, jos luettu selitys 
sopii tutkittavaan muotoon, niin seuraa nimi rivin lopussa tai on siinä joku numero, 
johon siirrytään. Jos taas selitys ei sovi, siirrytään heti seuraavaan, rivin 
alussa olevaan lyhyeen viivaan.
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(frons, h) ja n a a m a  (facies, g ). Pään etuosassa on suuaukko, jota suu- 
osat ym päröivät; suuaukon  etupuolella on leveä y l ä h u u l i  (labrum ), 
jonka takana on y l ä l e u a t  (m andibulae, 1). Y läleuoissa eroite taan:

u l k o r e u n a  (kuv. 2 a), s i s ä 
r e u n a  (b) ja p u r u r e u n a  (c), 
joka tavallisesti on ham pailla varus
tettu , m utta joskus ham paaton, har
voin puuttuu  purureuna kokonaan 
(sirpp im äiset y läleuat, kuv. 3). Ylä- 
leukojen takana ovat a l a l e u a t  
(m axillae), joista lähtee pari l e u k a -  
r i h m o j a  (palpi m axillares); ala
puolelta  su lkee suuaukon a i a h  u u l i  
(labium ) josta lähtee pari h u u l i -  
r i h m o j a  (palpi labiales). S uuau
kon peittää y läpuolelta s u u  k i l p i  
(clypeus, a), jota kum m altakin si
vulta rajoittavat s u u k i l v e n  v a o t  
(fossae clypeales, b ); näm ä ja tku
vat y löspäin  tavallisesti t u n t o s a r 
v i e n  v a o i k s i  (fossae antennales, 
c*). Suukilven yläpuolella on pieni, 
m utta system atiikassa  erittäin tärkeä, 

kolm ikulm ainen o t s a k o  I mi  o (area frontalis, d ) ;  täm än kum m altakin 
sivulta lähtevät o t s a l i i s t a k k e e t  (lam inae frontales, e), jo itten  välissä 
on pitkä o t s a  j u o v a  (linea frontalis, f). T u n t o s a r v e t  (antennae) 
saavat alkunsa o tsaliistakkeiden alta; niiden ensim m äinen nivel, k a n t a -  
n i v e l  (scapus, m ), m uodostaa tun tosarvien  loppuosan, s i i m a n  (flagel- 
lum , n), kanssa po lvekkeen; nivelten lukum äärä vaihtelee 10— 13, ja 
ovat ne joko tasapaksu t (antennae filiform es) tai on 3 — 5 viim eistä 
niveltä m uita paksum m at, m uodostaen n u i j a n  (clava), jolloin tuntosarvia 
kutsutaan nuijam aisiksi (antennae clavatae). Kum m allakin puolella päätä 
sijaitsevat v e r k k o s i l m ä t  (oculi, j), jotka suom alaisilta m uurahaisilta 
eivät m illoinkaan puu tu ; niitä m uodostavien  yksinkertaisten  silm ien 
luku vaihtelee suuresti ( 1— 1,200), koiraksilla näitä tavallisesti on 
enem m än kuin naaraksilla ja työm uurahaisilla. Päälaella löy tyy  usein 
kolm e yksinkertaista  p i k k u s i l m ä ä  (ocelli, k).

Kuva 1.

Camponotus Herculeanus. Q. 
P ä ä .

a. Suukilpi.
b. Suukilven vako.
c. Tuntosarven 

vako.
d. Otsakolmio.
e. Otsaliistake.
f. Otsajuova.
g. Naama.
h. Otsa.

i. Päälaki, 
j. Verkkosilmät. 

k. Pikkusilmät.
1. Yläleuat. 

m. Tuntosarven
kantanivel, 

n. Tuntosarven 
siiman ensi 
nivelet.

*) Kuvassa 1 ne kuitenkin ovat erillään toisistaan.
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Keskiruumiin  (thorax, kuv. 4) m uodostaa kolm e rengasta ; ensim 
m äisen renkaan selkäpuoli on nim eltään e t u s e l k ä  (pronotum , a); 
renkaan vatsapuoli, jota kutsutaan e t u -  
r i n n a k s i  (prosternum , i), on nivelyh- 
d istyksessä  pään kanssa ja kannattaa 
ensim m äistä jalkaparia (m ). Toisen renkaan 
selkäpuolen m uodostaa k e s k i s e l k ä  
(m esonotum , b), josta etusiivet lähtevät, 
ja sen takana oleva p i k k u  k i l p i  ( s o i
te llu in ); vatsapuolella taas on k e s  k i 
r i  n t a  (m esosternum , k), josta keskim m äi
nen jalkapari (n) saa alkunsa. K olm annen 
renkaan m uodostaa t a k a  s e l k ä  (m etano- 
tum , h), johon  takasiivet ovat kiinnitety t, 
ja  t a k a r i n t a  (m etasternum , 1), joka kannattaa kolm atta jalkaparia (o). 
S itäpaitsi on seuraavassa vanhan tavan m ukaan keskiruum iiseen luettu  
m yöskin n. k. p e r ä s e l k ä  (segm entum  m edium , c), joka kuitenkin 
itse asiassa on

Kuva 2. Kuva 3.

X // lvv'\j/
Formica Polyergusrufa. <J. rufescens. ^

Y läleuka . Yl ä l euka .
a. Ulkoreuna.
b. Sisäreuna.
c. Purureuna.

takaruum iin en
sim m äisen ni
velen selkäpuo
li; vastaavaa vat- 
sapuolista levyä 
ei m uurahaisilla 
voida huom ata.

P eräselässä 
eroitetaan kaksi.

osaa: t y  v i 
p in  t a (facies 
basalis, d) ja 
k a l t e v a  p in -

Kuva 4.

a. Etuselkä.
b. Keskiselkä.c. Peräselkä.d. Peräselän tyvipinta.
e. Peräselän kalteva pinta.
f. Suomu.ta  (facies de- g. Takaruumis.

h. Takaselkä.

Camponotus ligniperdus. <$. 
Ke s k i -  j a  t a k a r u u m i s .

i. Eturinta.
k. Keskirinta.
1. Takarinta. 

m. l:sen jalan lonkka, 
n. 2:sen „ 
o. 3:nnen „ 
p. Pää.

clivis, e), joiden
välillä usein on kaksi lyhyem pää tai p item pää o k a a  (spinae).

Jaloissa (pedes) eroitetaan seuraavat o sa t: l o n k k a  (coxa), joka 
on n ivelyhdistyksessä rinnan kanssa; r e i s i r e n g a s  (trochanter); r e i s i  
(femur); s ä ä r i  (tibia), jonka alapään lähellä on 1— 2 kannusta (cal- 
caria), ja n i l k k a  (tarsus), joka aina on 5-nivelinen, ja jonka vii
m einen nivel kannattaa kahta k y n t t ä  (ungues). Nilkan ensi nivelen 
(m etatarsus, kuv. 5 c) yläpää on etu jaloissa kaarim aisesti taipunut
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ja varustettu  ham m asrivillä, sam aten on etusäärien kannus (b) kampa- 
ham painen ja pihdin tavoin liikkuva nilkan ensi niveltä vastaan ; tätä 
laitosta (kuv. 5) käytetään tuntosarvien  ja takaraajo jen  puhdistam iseen .

Siipiä  (alae, kuv. 6) on ainoastaan koiraksilla
ja naaraksilla, eikä aina niilläkään. Siiven m uodostaa 
kaksi h ienoa kalvoa, joiden välissä ontot siip isuonet ku lke
vat. E tusiip ien  tyvestä lähtee neljä pitk ittäistä suonta, 
edestäpäin  lukien ovat ne: l :o  r e u n a s u o n i  (costa mar- 
ginalis, a), joka kulkee itse etureunassa siipikärkeen 
asti; 2 :o k y l k i  s u o n i  (costa scapularis, b), joka sii
ven keskustan  takana yh tyy  edelliseen, m uodostaen sen 

Puhdistuspihti kanssa s i i p i t ä p l ä n  (stigm a, c); 3:o u l o m p i  k e s k i -  
Myrtnican^iu- (Costa externo-m edia, d) jakautuu ennen siiven
a. Sääri. keskustaa kahteen haaraan, joista edellinen, nim eltään t y  v i-
c Nilkatf ensi s u o n i  (cos â basalis, e), tavallisesti on kulm ikas ja yh-

nivel. tyy  kylkisuoneen, jälkim m äinen haara taas kulkee vi
nossa suunnassa siiven 
takanurkkaan päin; 4:o 
s i s e m p i  k e s  k i s u o n i  
(costa interno-m edia, f) 
kulkee yhdensuuntaisesti 
siiven takareunan kanssa. 
T yvisuonen kesk ikoh
dalta lähtee k y y  n ä r- 
s u o n i  (costa cubitalis,
g ), joka kulkee siipikär
keen päin ja tavallisesti 
jakaantuu kahteen haa
raan, näistä ensim m äinen 
(ram us cubitalis externus,
h) siipikärjen luona lä

henee reunasuonta tai yh tyy  siihen, takim m ainen (ram us cubitalis inter- 
nus, i) käy siiven ulkoreunaan päin. Siipitäplästä lähtee lyhyt p o i k k i -  
s u o n i  (costa transversa, j), joka yh tyy  joko kyynärsuoneen  tai sen ensim 
m äiseen haaraan, voipa se joskus käydä ensim m äisen haaran poikki 
yhtyäkseen  kyynärsuonen  takim m aiseen haaraan. U lom m an keskisuonen 
takahaaran ja kyynärsuonen  yhdistää usein n. s. p e r ä y t y v ä  s u o n i  (costa 
recurrens, k). —  Ne siipisuonien  välissä olevat sarat, jotka system atiikassa 
ovat tärkeitä, ovat seuraavat: l :o  v ä r t t i n ä s a r k a  (cellula radialis, 1), joka 
on su ljettu  siinä tapauksessa, että kyynärsuonen ensim m äinen haara yhtyy

Kuva 6.

Formica rufa. Q. 
E t u s i i p i .

a. Reunasuoni.
b. Kylkisuoni.
c. Siipitäplä.d. Ulompi keskisuoni.
e. Tyvisuoni.f. Sisempi keskisuoni.
g. Kyynärsuoni.
h. Kyynärsuonen ensi 

haara.

i. Kyynärsuonen toinen 
haara, j. Poikkisuoni. 

k. Peräytyvä suoni.
1. Värttinäsarka. 

m. Kyynärsarka. 
n. Keskisarka.
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reunasuoneen, m uussa tapauksessa sanotaan sitä avonaiseksi; 2 :o k y y  
n ä r s a r k a  (cellula cubitalis, m), sekä 3:o k e s k i s a r k a  (cellula discoi
dalis, n). Jo s poikkisuoni yh tyy  
kyynärsuonen takim m aisen haaran 
kanssa, niin saam m e kaksi kyynär- 
sarkaa (kuv. 7 ); ja jos vielä kyynär
suonen ensim m äisen haaran tyviosa 
häviää, niin jakautuu kyynärsarka 
puolittain  kahtia (kuv. 8).

Takaruumiissa (abdom en) on koi- 
raksilla 7, naaraksilla ja työm uura- 
haisilla 6 niveltä, joista jokainen on 
m uodostunut selkä- ja vatsapuolisesta 
levystä. Yksi tai kaksi ensim m äistä 
niveltä on kuroutunut m uista n ive
listä erityiseksi osastoksi: v a r r e k s i  
(petio lus). Jos varsi on m uodostunut 
yhdestä  ainoasta n ivelestä, on siinä 
useim m iten pysty  s u o m  u (squam a, 
kuv. 4 f). V a r s i n a i s e n  t a k a 
r u u m i i n * )  (kuv. 4 g ) päässä ovat 
koiraksella u lkonaiset sukupuolieli
met, joista usein saadaan erinom ai
sia tunnusm erkkiä lajeille, jotka m uu
ten ovat vain vaikeasti eroitettavissa 
toisistaan.

Kuva 7.

Aphaenogaster subterranea. Q. 
E t u s i  ip i.

a. l:nen kyynärsarka.
b. 2:nen kyynärsarka.

Kuva 8.

Myrmica scabrinodis. Q. 
E tu s  ii pi.

Kuva 9.

M uurahaiset elävät, kuten  tunnettua on, yhteiskunnissa , joista jo 
kaisessa ainakin aika ajoin on kolm enlaisia (ulkom aalaisilla m uura
haisilla useam m anlaisiakin) eläim iä: koiraksia, naaraksia ja työm uura- 
haisia. K o i r a k s e t  (d*) tunnetaan helpoim m in takaruum iin nivelten 
luvusta ja siitä, että niillä tun tosarvissa on tavallisesti yksi nivel enem 
män kuin m uilla sukupuolilla, sitäpaitsi ovat ulkonaiset sukupuolieli
m etkin helposti huom attavissa. Ne elävät vain lyhyen aikaa ja ovat 
m elkein aina siivellisiä (poikkeuksena m ainittakoon suom alaisista su 
vuista Form icoxenus). M yöskin n a a r a k s i l l a  ( 2 ) on aluksi siivet

*) Kun seuraavassa puhutaan takaruumiista, niin tarkoitetaan aina varsi
naista takaruumista (vartta lukuunottamatta).
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(po ikkeuksen  tekee suom alainen suku T om ognathus), m utta heti parit
telun  jälkeen ne joko revitään irti tai putoavat itsestään pois, keski- 
ruum iiseen jää kuitenkin aina arvet jälelle. Lentoelinten  esiy tym isestä 
riippuu m yöskin keskiruum iin m onim utkaisem pi rakennus sekä koirak- 
silla että naaraksilla ; näillä nim ittäin ovat pikkukilpi ja m olem m at kylki- 
levyt (m eso- & m etapleurae) selvästi e ro te tta v issa  keskiruum iin m uista 
osista. Niinikään on niillä aina pikkusilm ät. T y ö m u u r a h a i s e t  
( 5 ) ovat oikeastaan naaraksia, jotka ovat kehittyneet soveliaiksi 
toim ittam aan kaikki yhteiskunnassa  tarvittavat työt. Täm än tähden  ei 
niillä m illoinkaan ole siipiä, ja sen yh teydessä  on keskiruum iskin yksin 
kertaisem m in, m utta sam alla vahvem m in rakennettu  kuin koiraksilla J a  
naaraksilla; pikkukilpi ja etum m aiset kylkilevyt (m esopleurae) ovat y h 
tyneet keskiselkään ja takim m aiset kylkilevyt (m etapleurae) takaselkään. 
P ikkusilm ät puu ttuvat usein, ja niinikään ovat sukupuolielim etkin  enem 
män tai vähem m än surkastuneet.

II. Tutkimuskaavoja.
Mu u ra h ai set. He terogyn a.

1. Takaruumiin varren muodostaa yksi ainoa nivel.......................................— 2.
— Takaruumiin varsi kaksinivelinen. ja Q varustetut pistimellä, joka har

voin on surkastunut; 5  ilman pikkusilmiä. ...............Myrmicidae.
2. Takaruumis ensimäisen ja toisen nivelen välillä kuroutunut (eingeschniirt).

^  ja $  pistimellä varustetut; *§ ilman pikkusilmiä........................ Poneridae.
— Takaruumis ei ole kuroutunut ensimäisen ja toisen nivelen välillä. ^  ja Q

ilman pistintä; 5  usein pikkusilmillä varustettu.............................. Formicidae.

I. H eim o. M yrm ic ida e .
T y ö m u u r a h a i n e n .

1. Varren toisen nivelen alla alaspäin ja eteenpäin suunnattu pitkä oka. (Kuv.
19)..........................................................................................................................— 2.

— Varren toisen nivelen alla ei ole okaa. (Kuv. 14).................................. — 3.
2. Yläleukojen purureuna hampaaton. Leukarihmat 5-niveliset. Otsaliistakkeet

ulottuvat päälaelle asti. Tuntosarvien nuija 4-nivelinen. . . Tomognathus.
— Yläleukojen purureuna hampailla varustettu. Leukarihmat 4-niveliset. O tsa

liistakkeet lyhyet. Tuntosarvien nuija 3-nivelinen. . . . Formicoxenus.
3. Tuntosarvien kolme viimeistä niveltä yhteensä selvästi lyhyemmät kuin muu

osa siimaa................................................................................................. Myrmica.
— Tuntosarvien kolme viimeistä niveltä yhteensä joko yhtäpitkät tai pitemmät

kuin muu osa siimaa........................................................................................ — 4.
4. Peräselkä ilman okia tai hampaita. Leukarihmat 1- tai 2-niveliset. Tunto-
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sarvien nuija 3-nivelinen, viimeinen nivel on pitempi kuin kaksi edellistä 
yhteensä........................................................................................... Monomorium.

— Peräselässä kaksi okaa tai hammasta.......................................................... — 5.
5. Suukilven takareuna kohoaa otsaliistakkeen ja yiäleuan nivelen välillä terä

vän särmän tavoin ylöspäin. Leukarihmat 4-niveliset. Kannukset kaikissa 
jaloissa.............................................................................................. Tetramorium.

— Suukilven takareuna ei ole ylöskäänteinen. Leukarihmat 5-niveliset. Keski-
ja takasääret ilman kannuksia.........................................................Leptothorax.

N a a r a s .
1. Varren toisen nivelen alla alaspäin ja eteenpäin suunnattu pitkä oka: — 2.
— Varren toisen nivelen alla ei ole okaa. Aina siivellisiä............................... — 3.
2. Yläleukojen purureuna hampaaton. Leukarihmat 5-niveliset. Otsaliistakkeet 

ulottuvat päälaelle asti. Tuntosarvien nuija 4-nivelinen. Siivetön.
Tomognathus.

— Yläleukojen purureuna hampailla varustettu. Leukarihmat 4-niveliset. Otsa
liistakkeet lyhyet. Tuntosarvien nuija 3-nivelinen. Siivellinen. Formicoxenus.

3. Etusiipien kyynärsarka puolittain kahtia jaettu (kuv. 8). Kannukset kampa-
maiset.............................................................................................................Myrmica.
Etusiipien kyynärsarka eheä. Kannukset keski- ja takasäärissä yksinkertai
set tai puuttuvat kokonaan................................... .....  — 4.

4. Suukilven takareuna kohoaa otsaliistakkeen ja yiäleuan nivelen välillä terä
vän särmän tavoin ylöspäin. Leukarihmat 4-niveliset. . . Tetramorium.

— Suukilven takareuna ei ole ylöskäänteinen................................................ — 5.
5. Peräselkä aivan ilman okia tai hampaita. Leukarihmat 1- tai 2-niveliset.

Monomorium.
— Peräselässä kaksi okaa tai hammasta. Leukarihmat 5-niveliset. Leptothorax.

K o i r a s .
1. Tuntosarvet 10-niveliset; siiman toinen nivel kantaniveltä paljon pitempi.

Siipien kyynärsarka eheä.................................................................Tetramorium.
— Tuntosarvissa enemmän kuin 10 n iveltä................................................... — 2.
2. Tuntosarvet 12-niveliset....................................• .... ..................................... — 3.
— Tuntosarvet 13-niveliset.................................................................................. — 5.
3. Tuntosarvet varustetut 4-nivelisellä nuijalla; kantanivel yhtä pitkä kuin sii

man 7 ensimmäistä niveltä yhteensä. Siivetön...................  Formicoxenus.
— Tuntosarvien siima vähitellen paksuneva kärkeen päin; kantanivel korkein

taan yhtä pitkä kuin siiman 3 ensimmäistä niveltä yhteensä. Aina siivel
lisiä........................................................................................................................— 4.

4. Siiman toinen nivel kantaniveltä lyhyempi. (Kuv. 18). . Tomognathus.
— Siiman toinen nivel kantaniveltä pitempi. (Kuv. 15). . . Leptothorax.
5. Etusiipien kyynärsarka puolittain kahtia jaettu. Kaikki kannukset kampa-

maiset......................................................................................................... Myrmica.
— Etusiipien kyynärsarka eheä. Kannukset keski- ja takasäärissä yksinkertai

set tai puuttuvat kokonaan.............................................................................— 6.
6. Keskiselässä kaksi selvää uurretta, jotka keskustan takana yhtyvät keski-

selän takareunaan saakka jatkuvaksi keskijuovaksi. Tuntosarvet päättyvät 
4-nivelisellä nuijalla. (Kuv. 16).....................................................Leptothorax.
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— Keskiselässä ei ole yllämainittuja uurteita. Tuntosarvien siima vähitellen
paksuneva kärkeen päin, ilman selvää nuijaa.......................  Monomorium.

1. M y rm ic a . Latr.
T y ö m u u r a h a i n e n .

1. Tuntosarvien kantanivelen tyvipuoli kaarimaisesti taipunut, ilman hammasta
tai okaa taipumiskohdassa...............................................................................— 2.

— Tuntosarvien kantanivelen tyvipuoli suorakulmaisesti taipunut, polvekkeen
kohdalla hammas tai oka. Tuntosarvien nuija 3-nivelinen....................— 5.

2. Tuntosarvien kantanivelen tyvipuoli vähitellen kaartunut; taitekulma hyvin
tylsä (kuv. 10). Pää sivuilta verkkojuovainen (netzmaschig), verkkosilmät 
sileät ja kiiltävät, otsakolmio samoin sileä ja kiiltävä. Nuija 4-nivelinen. — 3.

— Tuntosarvien kantanivelen tyvipuoli äkkinäisesti taipunut; taitekulma lähes
suora (kuv. 11). Otsakolmio joko kokonaan tai osaksi viiruinen (gestreift). 
Nuija 3-nivelinen................................................................................................— 4.

3. Varsi sileä tai ainoastaan sivuilta hienoryppyinen (gerunzelt). Peräselän
okaitten välipinta sileä ja kiiltävä............................................  M. laevinodis

— Varsi vahvasti ryppyinen. Peräselän okaitten välipinta poikkiviiruinen.
M. ruginodis.

4. Verkkosilmät pään sivuilla sileät ja kiiltävät. Otsakolmio kauttaaltaan
syväviiruinen. Varsi vahvaryppyinen...................................  M. sulcinodis.

— Verkkosilmät pään sivuilla nystyräiset (gekörnt). Otsakolmio suurimmaksi 
osaksi sileä, ainoastaan takaosa hienoviiruinen. Varsi hienoryppyinen.

M. rugulosa.
5. Kantanivelen polvekkeessa pitkänpyöreä, poikittainen liuska (kuv. 12). Otsa-

kolmio kauttaaltaan syväviiruinen. Peräselän okien välipinta sileä ja
kiiltävä............................................................................................... M. lobicornis.

— Kantanivelen polvekkeessa korkeintaan pieni hammas. Otsakolmio sileä tai
takaosassaan hienoviiruinen. Peräselän okien välipinta tavallisesti poikki
viiruinen.................................................................................................. M. scabrinodis.

N a a r a s .
1. Tuntosarvien kantanivelen tyvipuoli kaarimaisesti taipunut, ilman hammasta

tai okaa taitekohdassa.......................................................................................— 2.
— Tuntosarvien kantanivelen tyvipuoli suorakulmaisesti taittunut, polvekkeen

kohdalla hammas tai o k a ; nuija 3-nivelinen.............................................. — 5.
2. Kantanivelen tyvipuoli vähitellen kaartunut; taitekulma hyvin tylsä (kuv. 10). 

Pää sivuilta verkkojuovainen, verkkosilmät sileät ja kiiltävät, otsakolmio
samoin sileä ja kiiltävä. Nuija 4-nivelinen................................................— 3.
Kantanivelen tyvipuoli äkkinäisesti taipunut; taitekulma lähes suora (kuv. 11). 
Otsakolmio joko kokonaan tai osaksi viiruinen. Nuija 3-nivelinen. . — 4.

3. Peräselän oat hyvin lyhyet, yhtäpitkät kuin ne ovat tyveltään leveät; 
niitten välipinta sileä. Varsi sileä tai ainoastaan sivuilta heikosti ryppyinen.

M. laevinodis.
— Peräselän oat pitkät, noin 3 kertaa niin pitkät kuin ne ovat tyveltään 

leveät; niitten välipinta poikkiviiruinen. Varsi vahvaryppyinen. M. ruginodis.
4. Verkkosilmät pään sivuilla sileät ja kiiltävät. Otsakolmio kauttaaltaan syvä

viiruinen. Varsi vahvauurteinen ja ryppyinen.......................  M. sulcinodis.
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— Verkkosilmät pään sivuilla nystyräiset. Otsakolmio osaksi viiruinen. Varsi 
hienoryppyinen.................................................................................... M. rugulosa

5. Kantanivelen polvekkeessa pitkänpyöreä, poikittainen liuska (kuv. 12). Otsa
kolmio kauttaaltaan syväviiruinen. Peräselän okien välipinta sileä ja kiil 
tävä...................................................................................................  M. lobicornis.

— Kantanivelen polvekkeessa korkeintaan pieni hammas. Otsakolmio sileä tai
takaosassaan hienoviiruinen. Peräselän okien välipinta tavallisesti poikki 
viiruinen...........................................................................................M. scabrinodis

K o i r a s .
1. Kantanivel melkein yhtä pitkä kuin puolet siimasta ( =  7 tai 8 siiman en

simmäistä niveltä yhteensä); nuija 4- tai 5-nivelinen.....................................— 2.
— Kantanivel yhtä pitkä kuin siiman 2 tai 3 ensimäistä niveltä yhteensä; nuija

4-nivelinen............................................................................................................— 5.
2. Kantanivelen tyvipuoli kaarimaisesti taipunut............................................— 3.
— Kantanivelen tyvipuoli melkein suorakulmaisesti taittunut. Otsakolmio sileä

tai epäselvään viiruinen. Nuija 4-nivelinen................................M. lobicornis.
3. Otsakolmio sileä ja kiiltävä tai epäselvään hienoviiruinen. Nuija 5-nivelinen. — 4.
— Otsakolmio kauttaaltaan syväuurteinen. Nuija 4-nivelinen. M. sulcinodis.
4. Keski- ja takasäärissä runsaasti pitkiä, siirrottavia (abstehend) karvoja.

M. laevinodis.
— Keski- ja takasäärissä lyhyempiä, varsimyötäisiä (anliegend) karvoja.

M. ruginodis.
5. Otsa ja päälaki hienonystyräiset, vain muutamilla pitkittäisillä rypyillä.

Keski- ja takareisien keskusta ei ole paksuntunut................... M. rugulosa.
— Otsa ja päälaki hienonystyräiset ja vahvasti pituudelleen ryppyiset. Keski-

ja takareisien keskusta paksuntunut......................................... M. scabrinodis.
1. M. laevinodis. Nyl.
Punankeltainen; pään yläpuoli ruskeahko; takaruumiin yläpuoli mustanrus
kea tai ruskea. Pituus 4,5—5 mm.

Q: Kellanpunainen tai kellanruskea; pään yläpuoli, etuselän
takareuna, täplä siipien tyvellä, pikkukilpi ja usein myös
takaruumiin ensi nivelen yläpuoli tummanruskeat. Pituus
6.5—7 mm.

(f:  Mustanruskea; yläleuat, siima ja nilkat kellertävät. Pituus
5.5—6 mm.

Yleinen kaikkialla Suomessa. Pesä kaivettu maahan, mät- 
täihin, sammalten tai kivien alle.

2. M. ruginodis. Nyl.
Väri kuten edellisen lajin <J. Pituus 5—5,5 mm. 

g :  Väri ja suuruus kuten edellisen lajin Q.
c f : Väri ja suuruus kuten edellisen lajin cf.

Yleinen kaikkialla Suomessa. Pesä kuten edellisellä lajilla.
3. M. rugulosa. Nyl.

^  : Punankeltainen; pään ja takaruumiin yläpuoli tummemmat. Pituus 3,5—4,5 mm. 
$ :  Väri ja suuruus kuten edellisen lajin $ .
c f : Kuten edellisen lajin ( j \  Pituus 4,5—4,7 mm.

Kuva 10.

M. laevinodis. 
Tuntosarvi.
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M. sulcinodis. ^  # 
Tuntosarvi.

Kuva 12.

Etelä-Suomessa h. Pesä kuten edellisellä lajilla.
4. M. sulcinodis. Nyl.

Kuva li. : Punanruskea; pään ja takaruumiin yläpuoli mustanruskeat.
Pituus 5,5—6 mm.

£>: Punanruskea; pää, etuselkä osittain, keskiselän takapuoli, 
pikkukilpi, muutama täplä keskiruumiin sivuilla ja taka
ruumis mustanruskeat; yläleuat, tuntosarvet ja jalat rus
keankeltaiset. Pituus 6,5—7 mm. 

c f : Mustanruskea; yläleuat, siima, jalat ja usein myös taka
ruumiin huippu kellertävät. Pituus 5,5—6 mm. 
Jokseenkin harvinainen kaikkialla Suomessa. Pesä ku

ten edellisellä.
5. M. scabrinodis. Nyl.
Punankeltainen; pään ja takaruumiin yläpuoli ruskeat. Pituus 3,5—5 mm. 

2  : Kellanruskea; pään yläpuoli, takaruumis ja useita täpliä keskiruumiissa rus
keat. Pituus 5.5—6,5 mm. 

c f : Kuten edellisen lajin . Pituus 5,5—6 mm.
Yleinen kaikkialla Suomessa. Pesä kuten edellisellä lajilla.

6. M. lobicornis. Nyl.
<5: Tumman punanruskea; pään ja takaruumiin yläpuoli mustanruskeat, jalat 

vaaleammat. Pituus 5—6 mm.
2 ’. Väriltään kuten Q. Pituus 5—6 mm.

c f : Kuten edellisen lajin <$. Pituus 5 —6 mm.
Jokseenkin yleinen kaikkialla Suomessa. Pesä kuten edel

lisen lajin.
Kaikki nämä lajit ovat toisilleen läheistä sukua ja välimuo

toja löytyy sangen runsaasti. Tohtori Forel Sweitsissä on 
tutkinut näitä välimuotoja ja antanut niille nimet: ruginodo- 
laevinodis, scabrinodo-lobicornis, sulcinodo-ruginodis ja rugu- 
loso-scabrinodis. Näiden välimuotojen tunnusmerkit käynevät 
jo nimistäkin selviksi.

M onom orium . Mayr.
m. lobicornis. £  M' p h<*raonis (L.) Mayr. (Myrmica domestica. Schuck).

Tuntosarvi. 3* • Ruumis hienonystyräinen, kiilloton, paitsi suukilven keskustaa 
ja takaruumista, jotka ovat sileät ja kiiltävät. Kokonaan vaaleankeltainen; 
takaruumiin kärki tummempi. Pituus 1,7—2,3 mm.

2 :  Keltainen tai ruskeankeltainen, takaruumiin takapuoli mustanruskea; joskus 
on keskiselässä ruskea täplä ja pikkukilven takareuna ruskeahko. Pituus
3,5—4 mm.

y Mustanruskea; yläleuat, kantanivel ja siiman kärkipuoli, reidet ja sääret kel
lanruskeat; siiman tyvipuoli, nilkat ja takaruumiin kärki vaaleankeltaiset. 
Pituus 3 mm.

Tavattu ihmisasunnoissa Turussa, jonne se ulkomaisten kauppatavarain 
mukana on tuotu. Se on kotoisin troopillisista maista.
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Kuva 13.

Tetramorium

2. T e tra m o riu m . Mayr.
7. T. caespitum. (L.) Mayr. (Myrmica fuscula. Nyl.).

^ : Pää ja keskiruumis pitkinpäin uurteiset, keskiruumis uurteiden
välissä sileä ja kiiltävä; takaruumiin varsi ryppyinen. Vaihte
lee väriltään mustasta harmaankeltaiseen; yläleuat, siima, jalko
jen nivelkohdat ja nilkat ovat aina vaaleammat. Pituus 2—3,7 mm.

$ :  Pää, etu- ja peräselkä sekä keskiruumiin sivut uurteiset; suu
rin osa keskiselkää ja pikkukilpi sileät ja kiiltävät. Mustan
ruskea tai musta; yläleuat, siima ja jalat (kokonaan tai osaksi) 
punankeltaiset. Pituus 6—8 mm.

: Pää ja peräselkä uurteiset, muuten sileä ja kiiltävä. Mustan
ruskea tai musta; yläleuat, tuntosarvet ja jalat kellertävät. Pi
tuus 6—7 mm.

Etelä- ja keski-Suomessa jy. Pesä mättäissä tai kivien alla.

3. L e p to th o ra x .  Mayr.
T y ö m u u r a h a i n e n .

caespituin. •1. Tuntosarvet 11-niveliset; keskiruumiissa hieno poikkiuurre taka- Tuntosarvi, 
ja peräselän välillä. Suukilven etureunassa hieno pykälä. — 2.

— Tuntosarvet 12-niveliset; keskiruumissa ei ole poikkiuurretta suomalaisilla la
jeilla. Suukilven etureuna eheä. Jalat karvattomat.....................L. tuberum.

2. Jalat pystykarvaiset. Peräselän okien pituus noin 2/3 tyvipinnan pituudesta.
L. acervorum.

— Jalat eivät ole pystykarvaiset. Peräselän okien pituus noin V3 tyvipinnan
pituudesta...........................................................................................L. muscorum.

N a a r a s .
1. Tuntosarvet 11-niveliset; värttinäsarka avonainen ja pitkä..................... — 2.
— Tuntosarvet 12-niveliset; värttinäsarka sulettu ja jokseenkin pieni. L. tuberum.
2. Jalat pystykarvaiset........................................................................ L. acervorum.

Jalat eivät ole pystykarvaiset...................................................... L. muscorum.
K o i r a s .

1. Tuntosarvet 12-niveliset; siiman toinen nivel pitkä, kantaniveltä pitempi; siima
kärkeen päin vähitellen vahveneva. Yläleukojen purureuna hampaaton. 
Värttinäsarka avonainen ja pitkä................................................................... — 2.

— Tuntosarvet 13-niveliset; siiman toinen nivel kantaniveltä lyhyempi, 4 vii
meistä niveltä muodostaa jotenkin ohuen nuijan. Yläleukojen purureuna 
hampailla varustettu. Värttinäsarka lyhyt, sulettu.................... L. tuberum.

2. Yläleuat tummanruskeat. Pää, keski- ja takaruumis runsaasti pystykarvaiset.
L. acervorum.

— Yläleuat kellanruskeat. Pään yläpuoli, keski- ja takaruumis niukasti pysty
karvaiset............................................................................................. L. muscorum.
8. L. acervorum. (Fabr.) Mayr.

: Punankeltainen ja punanruskea; pään ja takaruumiin yläpuoli, sekä tuntosar
vien nuija mustanruskeat. Pituus 3,3—3,7 mm.
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Kuva 14.

- y s q -
Leptothorax

acervorum. ^  # 
Takaruumiin varsi.
9. L. muscorum.

5 :

2 :

d -

Q : Punankeltainen; pään, keskiruumiin ja tavallisesti 
myös varren yläpuoli sekä koko takaruumis mustan
ruskeat; joskus on keskiselkä kellanpunainen, musta- 
täpläinen. Pituus 3,5—4,2 mm. 

d  : Mustanruskea, yläleuat ja jalat ruskeat, jalkojen nivel- 
kohdat ja nilkat kuitenkin kellahtavat. Pituus 3,5—5 mm. 

Yleinen kaikkialla Suomessa. Pesä kaivettu kan
toihin tai puunkuoreen, joskus maahan kivien alle.
(Nyl.) Mayr.

Punankeltainen; pään ja takaruumiin yläpuoli sekä tuntosarvien nuija rus
keat. Pituus 2,7—3,5 mm.
Punankeltainen; pään, sekä keski- ja takaruumiin yläpuoli ruskeat; siipien 
kiinnityskohdat mustat. Pituus 2,7—3,5 mm.
Mustanruskea; yläleuat kellanruskeat, jalat vaaleanruskeat. Pituus 3,5 mm. 

Etelä- ja keski-Suomessa jy. Pesä kuten edellisellä lajilla.
Kuva 15. io. L. tuberum. (Fabr.) Mayr.

5?: Peräselän oat vähintään V2 tyvipinnan pituudesta. Kellanpunai
nen tai keltainen; päälaki, tuntosarvien ntiija ja takaruumis, paitsi 
ensi nivelen etuosa, mustanruskeat. Pituus 2,3—3 mm.

§ :  Keskiselkä pituudelleen viiruinen. Ruskea; yläleuat, kantanivel, 
siiman tyvipuoli, takaruumiin alapuoli ja jalat keltaiset. Pituus 
3—4,5 mm.

c f : Pää, keskiruumis ja suurin osa vartta vahvasti ryppyiset. Sii
man 2—5. nivel noin kaksi kertaa paksuuttaan pitemmät. Mus
tanruskea; yläleuat, suurihmat, siima, nilkat ja jalkojen nivelkoh- 
dat vaaleankeltaiset; takaruumiin kärki ja jalat ruskeat. Pituus
2,5—3,5 mm.

Etelä- ja Keski-Suomessa jy. Pesä kuten edellisellä lajilla, 
var. corticalis. (Schenck.) Mayr.

: Peräselän oat sangen lyhyet, hammasmaiset, noin V3 tyvipinnan 
pituudesta. Muuten kuin päämuoto. Pituus 2,5—3,2 mm.

$ :  Keskiselkä sileä ja kiiltävä. Tuntosarvien nuija kellertävä. Taka
ruumis kauttaaltaan ruskea. Pituus 3,3—3,5 mm.

( f : Tuntematon.
Etelä-Suomessa h. 
var. unifasciatus. (Latr.) Mayr. 

y : Peräselän oat pitkät, vähintäin x/2 tyvipinnan pituudesta. Pään yläpuoli 
kellertävä tai ainoastaan naama ruskea; takaruumiin ensi nivelen selkäpuo
lella yhtenäinen ruskea poikkivyö. Pituus 2,3—3,5 mm.

$  : Keskiselkä pitkittäin uurteinen. Peräselässä kaksi lyhyttä hammasta. Tunto- 
sarvien nuija ruskea tai mustahko. Takaruumis kellertävä, yhdellä tai useam
malla ruskealla poikkivyöllä varustettu. Pituus 4—4,5 mm.

: Keskiselän etuosa yhtyvien uurteiden välissä hienoryppyinen. Siiman 2—5. 
nivel noin kaksi kertaa paksuuttaan pitemmät. Pituus 2,5—3,5 mm.

Etelä-Suomessa jh. 
var. interruptus. (Schenck) Mayr.

: Peräselän oat pitkät, vähintäin 1/2 tyvipinnan pituudesta. Pään yläpuoli kel
lertävä tai ainoastaan naama ruskea; takaruumiin ensi nivelen selkäpuo-

Leptothorax 
acervo

rum. ^
Tuntosarvi.
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lella keskustassaan katkaistu ruskea poikkivyö. Pituus 2,2 Kuva 16.
— 2,5 mm.

Q : Keskiselkä pituudelleen uurteinen. Peräselässä kaksi pitkää 
okaa. Tuntosarvien nuija ruskea tai mustahko. Takaruumis 
kellertävä, yhdellä tai useammalla ruskealla poikkivyöllä va
rustettu. Pituus 3—4 mm.

( f : Keskiruumis ja varsi hienoryppyiset. Siiman 2—5. nivel yhtä 
pitkät kuin paksut. Pituus 2,3—2,7 mm.

Etelä-Suomessa h.
4. T om ogna thus. Mayr.

11. T. sublaevis. (Nyl.) Mayr. (Myrmica hirtula. Nyl.)
<5: Ruumis jotenkin tiheään pystykarvainen. Pikkusilmiä ei ole.

Väri vaihtelee vaalean ruosteruskeasta tummanruskeaan; tunto- 
sarvien nuija ruskea, kärjessään vaaleampi; yläleukojen puru- Lepto 
reuna ja takaruumis mustanruskeat. Pituus 3,5—5,4 mm. tuberur

Q: Pikkusilmät useimmiten selvät; muuten a iv ä n k u in ^ . Pituus Tunt<
4,7—5,7 mm.

c f :  Värttinäsarka avoin ja pitkä. Yläleuat surkastuneet; Kuva 17.
purureuna hampaaton. Koko ruumis tiheään pysty
karvainen. Mustanruskea, alta vaaleampi; tuntosar
vet, suurihmat ja jalat ruskeat; jalkojen nivelkohdat 
kellahtavat. Pituus 4—4,5 mm.

Levinnyt yli koko Suomen, mutta kaikkialla har
vinainen. Pitää orjinaan Leptothorax acervorumia ja mu- 
scorumia, joiden pesätkin se anastaa ja asuu niissä. cf

5. F o rm icoxenus. Mayr. Tomognathus sublaevis. 
Takaruumiin varsi.

c f :

Kuva 18.

12. F. nitidulus. (Nyl.) Mayr.
Ruumis sileä ja hyvin kiiltävä, melkein kalju. Punan
keltainen ; tuntosarvien nuija ruskea, takaruumis 
mustanruskea. Pituus 2,5—3,3 mm.
Kiiltävä. Vaihtelee punanruskeasta mustanruskeaan; pään 
ja keskiruumiin yläpuoli, sekä koko takaruumis mustan
ruskeat. Pituus 3—3,5 mm.
Aivan kuin ^  paitsi että tuntosarvien nuija on punankel
tainen. Pituus 2,5—3,3 mm.

Etelä- ja keski-Suomessa yleinen. Asustaa Formica rufan 
ja pratensiksen keoissa.

II. Heim o. P on eridae .
P onera. Latr.

ja Q : Tuntosarvet 12-niveliset. Takaruumiin varsi varustettu Tomognathus 
paksulla suomulla, : Tuntosarvet 13-niveliset. 2  ja : sublaevis. j* .
Etusiivissä 2 kyynärsarkaa. Tuntosarvi.
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5 :

Kuva 19.

2.

4.

2.

3.

P. punetatissima. Rog.
Verkkosilmät sangen pienet, lähellä yläleukojen kiinnityskohtaa; leukarih
mat 1-niveliset. Tummanruskea, harvoin ruskeanpunainen; yläleuat, suukilpi 
edestä, tuntosarvet, jalat ja takaruumiin kärki punertavat. Pituus 2,5—2,7 mm.

Verkkosilmät jotenkin suuret, koskettavat suukilven taka
reunaa; leukarihmat 1-niveliset. Väriltään kuin £?. Pi
tuus 3—3,3 mm.
Leukarihmat 4-niveliset. Tummanruskea; yläleuat, tunto- 
sarvet ja jalat vaaleammat. Pituus 2,5—2,7 mm.

Tavattu Helsingin kasvitieteellisen tarhan lämpimissä 
kasvihuoneissa. Kuva 20.

T 3 X
Formicoxenus.

nitidulus. Q . 
Takaruumiin varsi.

2 :

d :

III. H eim o. F orm ic idae . 
T y ö m u u r a h a i n e n .

Tuntosarvien kiinnityskohta on otsaliistakkeiden 
keskikohdalla. Suukilven vaot erillään tuntosar
vien vaoista (kuv. 1). Pikkusilmiä ei löydy.

Camponotus.
Tuntosarvien kiinnityskohta on otsaliistakkeiden 
ja suukilven takareunan muodostamassa kulmauk
sessa....................................................... ..... — 2.
Yläleuat kolmikulmaiset, leveät ja litteät, puru-
reuna hampailla varustettu.........................................................
Yläleuat kapeat, sirppimäiset ja hampaattomat (kuv. 3). .
Siiman 2., 3., 4. ja 5. nivel lyhyemmät kuin muut nivelet 
net, epäselvät tai puuttuvat kokonaan.

Ponera pundatissima. . 
Takaruumiin varsi.

Kuva 21.

Ponera pundatissima. Q  m 
Etusiipi.
. . . .  — 3. 
. . Polyergus.
Pikkusilmät pie- 

Otsakolmion rajat epäselvät. — 4. 
Siiman 2., 3., 4. ja 5. nivel yhtä pitkät tai pitemmät kuin muut nivelet. Pikku
silmät aina selvät. Otsakolmion rajat selvät........................................Formica.
Suukilven vaot yhtyvät tuntosarvien vakoihin. Suomu pysty, ohut. Pikku
silmät pienet, epäselvät tai puuttuvat kokonaan...................................Lasius.
Suukilven vaot erillään tuntosarvien vaoista. Suomu eteenpäin kallistunut. 
Pikkusilmiä ei löydy.......................................................................... Prenolepis.

N a a r a s .
Tuntosarvien kiinnityskohta on otsaliistakkeiden keskikohdalla. Suukilven 
vaot erillään tuntosarvien vaoista (kuv. 1). Etusiivissä ei löydy keski
sarkaa.....................................................................................................Camponotus.
Tuntosarvien kiinnityskohta on otsaliistakkeiden ja suukilven takareunan muo
dostamassa kulmauksessa................................................................................ — 2.
Yläleuat leveät, kolmikulmaiset ja hampailla varustetut (kuv. 2). . . — 3.
Yläleuat kapeat, sirppimäiset ja hampaattomat (kuv. 3). Keskisarka löytyy.

Polyergus.
Siiman 2—10. nivel ovat yhtäpitkät, muut nivelet pitempiä. Otsakolmion
rajat epäselvät. Keskisarka löytyy useimmiten........................................ — 4.
Siiman 2—5. nivel pitemmät kuin muut. Otsakolmion rajat selvät. Keski
sarka löytyy..............................................................................................  Formica.
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4. Suukilven vaot yhtyvät tuntosarvien vakoihin. Suomu pysty ja ohut. Taka
ruumis ei laajentunut etupäässään........................................................... Lasius.

— Suukilven vaot erillään tuntosarvien vaoista. Suomu eteenpäin kallistunut.
Takaruumis tyveltään vahvasti laajentunut.......................................Prenolepis.

K o i r a s .
1. Tuntosarvien kiinnityskohta on otsaliistakkeiden keskikohdalla. Suukilven vaot

erillään tuntosarvien vaoista. Etusiivissä ei löydy keskisarkaa. Camponotus. 
Tuntosarvien kiinnityskohta on otsaliistakkeiden ja suukilven takareunan 
muodostamassa kulmauksessa......................................................................... — 2.

2. Suukilven vaot erillään tuntosarvien vaoista; tuntosarvien kiinnityskohta ei
kosketa suukilven takareunaa. . . ............................................ Prenolepis.

— ' Suukilven vaot yhtyvät tuntosarvien vakoihin; tuntosarvien kiinnityskohta
koskettaa suukilven takareunaa...................................................................... — 3.

3. Yläleuat kapeat, sirppimäiset ja hampaattomat. Keskisarka löytyy. Polyergus.
— Yläleuat leveät ja kolmikulmaiset, joko hampaattomat tai hampailla varus

tetut.................................................................................................................. ..... — 4.
4. Otsakolmion rajat selvät. Ulkopuoliset sukupuolielimet suuret. Siiman en- 

simäinen nivel toista niveltä lyhyempi (noin 2/3 toisen nivelen pituudesta).
Formica.

— Otsakolmion rajat epäselvät. Ulkopuoliset sukupuolielimet sangen pienet.
Siiman ensimäinen nivel ei ole toista niveltä lyhyempi..................... Lasius.

P reno lep is. Mayr.
Pr. vividula. (Nyl.) Mayr.

5 :  Keskiruumis lyhyt, tuskin päätä pitem pi; keski- ja takaselän välillä syvä
uurre. Väri vaihtelee tummanruskeasta kellanruskeaan; keskiruumis puner
tava, tuntosarvet ja jalat vaaleammat. Pituus 2—2,5 mm.

Q: Punanruskea; pään yläpuoli ja takaruumis tummemmat. Joskus on koko
ruumis, paitsi yläleuat, tuntosarvet ja jalat, mustanruskea. Pituus 3,5—5 mm. 

e/1: Punanruskea, pää ja takaruumis tummemmat. Pituus 2—2,5 mm.
Tavattu Helsingin kasvitieteellisen tarhan lämpimissä kasvihuoneissa.

’6 . L a s iu s .  Fabr.
T y ö m u u r a h a i n e n .

1. Koko ruumis hyvin kiiltävä, musta. Pää herttamainen, takareuna syvään
kolopäinen (ausgeschnitten). Pikkusilmät pienet, mutta selvät. Ruumis tuskin 
ensinkään lie n te ä k a rv a in e n .................................................... L. fuliginosus.

— Ruumis melkein kiilloton, tummanruskea tai keltainen; takaruumis lienteä
karvainen (pubescens). Pikkusilmät epäselvät tai puuttuvat kokonaan. — 2.

2. Ruumis tum m anruskea................................................................................... — 3.
— Ruumis keltainen..............................................................................................— 4.
3. Tuntosarvien kantanivel ja kaikki sääret pystykarvaiset . . . .  L. niger.
— Tuntosarvien kantanivel ja sääret ilman pystyjä karvoja . . . L. alienus.
4. Ruumiin suuruus hyvin vaihteleva. Pää ja keskiruumis tavallisesti tummem

man punankeltaiset; joskus on keskiruumis vaaleampi, jolloin pää ja taka
ruumis ovat tummemman punankeltaiset. Suomun kärki hieman leveämpi
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kuin sen tyvi, suomu eheä tai hieman lanttopäinen (kuv. 22). Sääret ilman 
pystyjä karvoja.........................................................................................L. flavus.

— Ruumiin suuruus ei vaihtele. Koko ruumis yksivärisesti keltainen. Suomun
kärki kapeampi kuin sen tyvi.............................................................. — 5.

5. Sääret varustetut pitkillä pystyillä karvoilla. Keski- ja takaruumiin päällys- 
puoli peitetty runsailla pitkillä pystyillä karvoilla. Suomu eheä tai hieman 
lanttopäinen.........................................................................................L. umbratus.

— Sääret ilman pystyjä karvoja. Keskiruumiin päällyspuoli peitetty harvalukui
silla lyhyillä pystyillä karvoilla. Suomu pykäläpäinen (kuv. 23). L. mixtus.

N a a r a s .
1. Koko ruumis hyvin kiiltävä, musta, harvalukuisilla lyhyillä pystyillä karvoilla 

peitetty, tuskin ensinkään lienteä. Pää herttamainen, takareuna syvään kolo- 
päinen. Siivet lähelle keskustaa tummavarjoiset . . . .  L. fuliginosus.

— Ruumis melkein kiilloton, ruskea tai keltainen; takaruumis lienteäkar-
vainen................................................................................................................... — 2.

2. Pää pieni, korkeintaan yhtä leveä kuin keskiruumis, pään takareuna eheä.
Takaruumis keskiruumista paljon leveäm pi...............................................— 3.

— Pää leveämpi kuin keskiruumis, takareuna syvään kolopäinen. Takaruumis
vain hieman leveämpi kuin keskiruumis.................................................... — 5.

3. Takaruumiin alapuoli keltainen, yläpuoli ruskea. Siivet lähelle keskustaa
himmeävarjoiset........................................................................................L. flavus.

— Takaruumiin alapuoli samanvärinen kuin yläpuolikin. Siivet lasikirkkaat. — 4.
4. Tuntosarvien kantanivel ja sääret pystykarvaiset............................... L. niger.
— Tuntosarvien kantanivel ja sääret ilman pystyjä karvoja . . . L. alienus.
5. Sääret pystykarvaiset. Keski- ja takaruumiin päällyspuoli peitetty runsailla 

lyhyillä, pystyillä karvoilla. Suomu tavallisesti pykäläpäinen. L. umbratus.
— Sääret ilman pystyjä karvoja. Keskiruumis päältä melkein karvaton; taka

ruumis peitetty harvalukuisilla lyhyillä, pystyillä karvoilla. Suomu eheä tai
hieman lanttopäinen ............................................................................... L. mixtus.

K o i r a s .
1. Yläleukojen purureuna yhdellä ainoalla, suurella hampaalla varustettu (poik

keustapauksessa voi löytää yksilöitä, joilla yläl.eukojen purureunassa on muu
tama ham m as)................................................................................................... — 2.

— Yläleukojen purureunassa 5 hammasta. Pää suuri; otsajuova aina selvä.
Siivet lähelle keskustaa himmeävarjoiset..................................................... — 5.

2. Pään takareuna syvään kolopäinen. Takaruumis karkeapisteinen (grob punktirt). 
Kiiltävän musta. Siivet lähelle keskustaa himmeävarjoiset. L. fuliginosus.

— Pään takareuna ei kolopäinen. Takaruumis ei karkeapisteinen. Melkein kiil
loton, m ustanruskea......................................................................................... — 3.

3. Otsajuova epäselvä tai puuttuu. Kantanivel ja sääret pystykarvaiset. Siivet
tavallisesti tyvessään himmeävarjoiset...............................................L. flavus.

— Otsajuova hyvin selvä. Siivet lasikirkkaat............................................... — 4.
4. Kantanivel ja sääret pystykarvaiset..........................................................L. niger.
— Kantanivel ja sääret ilman pystyjä karvoja..................................... L. alienus.
5. Silmät selvästi karvaiset.................................................................. L. umbratus.
— Silmät melkein karva tto m at................................................................L. mixtus.
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13. L. fuliginosus. (Latr.) Mayr.
15 : Sysimusta; yläleuat, siima ja nilkat kellanpunaiset; tuntosarvien kantanivel, 

reidet ja sääret ruskeanpunaiset Pituus 4—5 mm. 
g :  Väriltään kuin <2- Pituus 6—8 mm.
o f : Musta; tuntosarvien kantanivel, nilkat ja jalkojen nivelkohdat kellanruskeat. 

Pituus 4—5 mm.
Etelä- ja keski-Suomessa j.h. Pesä muurattu paperimaisesta puumassasta 

onttoihin ja sisästä lahonneihin, kasvaviin puihin.
14. L. niger. (L.) Fabr.

£>: Mustanruskea; yläleuat, tuntosarvet ja jalat kokonaan tai osittain punanrus- 
keat tai kellanruskeat. Pituus 3—4 mm. 

g :  Mustanruskea; yläleuvat, kantanivel, sääret ja nilkat punanruskeat tai kellan
ruskeat. Pituus 7— 10 mm.

( f:  Mustanruskea; siima, jalkojen nivelkohdat ja nilkat, usein myös koko jalat 
kellanruskeat. Pituus 3,5—5 mm.

Sangen yleinen koko Suomessa. Pesä kaivettu maahan, kivien alle, puu- 
kantoihin, muurien rakoihin j. m. s.

15. L. alienus. (Foerst.) Mayr.
5 :  Väriltään kuten edellisen lajin vaan vaaleampi. Pituus 2,5—4 mm. 
g : Väri kuten edell. Pituus 7— 10 mm. 
d : Väri kuten edell. Pituus 3,5—4 mm.

Hiekkasärkillä etelä-Suomen rannikoilla, h. Pesä kuten edell.
16. L. flavus. (Fabr.) Mayr.
Keltainen; useimmiten ovat pää ja keskiruumis kellanpunerta- Kuva 22. 
vat, joskus taas keskiruumis vaaleampi ja pää ja takaruumis 
kellanpunertavat. Pituus 2—4 mm. 

g :  Ruskea; yläleuat, tuntosarvet, posket, jalat ja takaruumiin ala
puoli keltaiset. Pituus 7—9 mm. 

cf: Mustanruskea; siima, jalan nivelkohdat ja nilkat kellanruskeat. Lasius flavus. 
Pituus 3—4 mm. IJ. Suomu.

Sangen yleinen kaikkialla Suomessa. Pesä kuten edell.
17. L. umbratus. (Nyl.) Mayr.

£) : Koko ruumis yksivärinen, keltainen. Pituus 3,5—4,5 mm. 
g :  Keltaisen punanruskea; pään etuosa, tuntosarvet ja tavallisesti myös jalat

ruskeankeltaiset. Pituus 7—8 mm. 
cf: Väri kuten edell. Pituus 4—4,5 mm.

Etelä-Suomessa, h. Pesä kuten edell.
18. L. mixtus. Nyl. Kuva 23.

Väri kuten edell. Pituus 3,5—4 mm. 
g :  Keltaisen punanruskea; pään etu- ja alapuoli, keskiruumiin

alapuoli, peräselkä, suurin osa suomua ja jalat punankeltaiset.
Pituus 6—8 mm.

( / :  Väri kuten edell. Pituus 4 —4,5  mm. Lasius mixtus
Etelä-Suomessa, h. Pesä kuten edell. Suomu.
Näistä lajeista ovat L. niger ja  alienus sangen läheistä sukua keskenään

ja samaten L. umbratus ja  mixtus. Välimuodot, alieno-niger Forel ja mixto-
umbratus Forel, ovat tunnusmerkeiltään mainittujen lajien keskivälillä.

2
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7. F o rm ica . L.
T y ö m u u r a h a i n e n .

1. Pään takareunassa leveä, puolikuunmuotoinen kolo. Suomu pykäläpäi
nen .........................................................................................................................— 2.

— Pään takareuna eheä; suomu myös eheä tai hieman lanttopäinen . . — 4.
2. Kolo pään takareunassa syvä; pään takanurkat kolon kummallakin puolella

jotenkin suipot (Kuv. 24). Peräselän tyvipinta muodostaa kaltevan pinnan 
kanssa tasaisen k a a re n ....................................................................................— 3.

— Kolo pään takareunassa matalampi; pään takanurkat paksut ja tylpät. Perä
selän tyvipinta lyhyempi, sen kalteva pinta jyrkempi kuin edellisellä lajilla.

F. Suecica.
3. Leukarihmat 6-niveliset, hyvin pitkät, ulottuvat melkein niska-aukkoon asti

(kuv. 25, a). Suukilven etureuna ei ylöskäänteinen. Otsakolmio sileä ja 
kiiltävä. Suomun päässä syvä pykälä (kuv. 25, b ) .....................F. exsecta.

— Leukarihmat 5-niveliset, harvoin 6-niveliset, hyvin lyhyet (kuv. 26, a). Suu
kilven etureuna ylöskäänteinen ja sen takana löytyy poikittainen vako. Otsa- 
kolmio hienosti poikkiviiruinen, melkein kiilloton. Suomu lanttopäinen
(kuv. 26, b ) ....................................................................................F. pressilabris.

4. Suukilven etureunassa leveä lovi. Otsakolmio kiilloton . . F. sanguinea.
— Suukilven etureuna e h e ä ..............................................................................— 5.
5. Otsakolmio hienoviiruinen, k i i l lo to n ........................................................... — 6.
— Otsakolmio sileä, k iiltäv ä .............................................................................. — 8.
6. Koko ruumis sangen tiheästi lienteä ja sentähden silkinkimeltävä. Pää, keski

ruumis ja suomu peitetyt tiheään lyhyillä pystyillä karvoilla, takaruumis 
taaksepäin suunnatuilla k a r v o i l l a .....................................................F . cinerea.

— Ruumis kohtalaisen tiheästi lienteä, ei silkinkimeltävä. Pystykarvaisuus niu
kempi ....................................................................................................................— 7.

7. Ainakin posket ja etuselän sivut p u n e r ta v a t .......................... F. rufibarbis.
— Koko ruumis m u s ta n ru sk e a .................................................................... F. fusca.
8. Koko ruumis kiiltävä; s y s im u s ta .................................................... F. gagates.
— Kiilloton; ainakin keskiruumis joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi pu

nainen .............................................................................................................. — 9.
9. Kirkkaan ruostepunainen; runsaasti pystykarvainen, myöskin verkkosilmät

tiheään pystykarvaiset.................................................................... F. truncicola.
— Tummanpunainen, enemmän tai vähemmän pystykarvainen . . . . — 10.
10. Silmät karvaiset. Etuselässä suuri mustahko täplä, joka ulottuu etuselän

takareunaan a s t i ...............................................................................F. pratensis.
— Silmät kaljut. Etuselässä joko ei ensinkään tai ainoastaan pieni mustanruskea

täplä, joka ei ulotu etuselän takareunaan a s t i .....................................F. rufa.

N a a r a s .
1. Pään takareunassa leveä, puolikuunmuotoinen kolo. Suomu pykäläpäinen. 

Otsakolmio sileä ja k ii l tä v ä ..................... ......................................... ..... . — 2.
— Pään takareuna eheä; suomun yläreuna myös eheä tai ainoastaan hieman

la n t to p ä in e n .................................................................................................... — 4.
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2. Paljon suurempi työmuurahaista. Pykälä suomun yläreunassa teräväkulmai-
nen, sen kummallakin puolella oleva liuska l e v e ä ............................... — 3.

— Tuskin suurempi työmuurahaista. Pykälä suomun yläreunassa melkein suora
kulmainen, sen kummallakin puolella oleva liuska kapea . . .  F. Suecica.

3. Leukarihmat 6-niveliset, hyvin pitkät, ulottuvat melkein niska-aukkoon asti.
Suukilven etureuna ei ylöskäänteinen. Siivet jotenkin vahvasti himmeävar
joiset, suonet ja siipitäplä ru sk e a t.................................................... F. exsecta.

— Leukarihmat 5-niveliset, harvoin 6-niveliset, hyvin lyhyet. Suukilven etu-
reuna ylöskäänteinen ja sen takana löytyy poikittainen vako. Siivet hyvin
hienosti himmeävarjoiset, siipisuonet ja siipitäplä ruskeahkot. F. pressilabris.

4. Suukilven etureunassa leveä lovi. Otsakolmio hienoviiruinen, kiilloton. Siivet
ruskeahkot, him m eävarjoiset.......................... ............................... F. sanguinea.

— Suukilven etureuna eheä . . ............................................................... — 5.
5. Otsakolmio hienoviiruinen, k i i l lo to n ..........................................................— 6.
— Otsakolmio sileä, k iiltäv ä ...............................................................................— 8.
6. Takaruumis sileä, kiiltävä, harvaan siroitetusti pisteinen; sangen niukasti

lienteä ja melkein ilman pystyjä karvoja............................................... F. fusca.
— Takaruumis ryppypisteinen (runzelig punktirt) ja kuten muukin osa ruumista

tiheään lienteä, kiilloton (karvaisuuden tähden voi se kuitenkin olla silkin
kimeltävä) .........................................................................................................— 7.

7. Koko ruumis sangen tiheään lienteä ja sentähden silkinkimeltävä; sitäpaitsi 
on se jotenkin tiheään peitetty lyhyillä pystyillä karvoilla, takaruumiissa 
karvat ovat kuitenkin harvemmassa ja taaksepäin suunnatut. . F. cinerea.

— Ruumis niukemmin lienteäkarvainen kuin edellisellä lajilla; pystykarvaisuus
n i u k k a .............................................................................................. F. rufibarbis.

8. Koko ruumis musta, takaruumis hyvin kiiltävä; pää ja keskiruumis hiukan
kiiltävät, hyvin hienosti l i e n t e ä t .................................................... F. gagates.

— Keskiruumis suurimmaksi osaksi punainen, keski- ja takaselkä kuitenkin
m u s ta h k o t .........................................................................................................— 9.

9. Takaruumis kalju ja sangen kiiltävä. Ruumiin yläpuoli pystykarvaton. F. rufa.
— Takaruumis vahvasti lienteä, kiilloton..........................................................— 10.
10. Ruumiin yläpuoli vahvasti lienteä, mutta pystykarvaton . . F. pratensis.
— Ruumiin yläpuoli runsailla, pitkillä, pystyillä karvoilla peitetty. F. truncicola.

K o i r a s .
1. Pään takareunasssa leveä, puolikuunmuotoinen kolo. Yläleuat hampaattomat,

ainoastaan alinurkka hampaan tavoin etenevä...........................................— 2.
— Pään takareuna eheä tai hieman kovero. Suomu eheä tai hieman lantto

päinen .............................................................................................................. — 4.
2. Suomun yläreuna eheä. Silmät k a l j u t ..........................................F. Suecica.
— Suomu selvästi pykäläpäinen.........................................................................— 3.
3. Leukarihmat pitkät, 6-niveliset, ulottuvat melkein niska-aukkoon asti. Silmät

karvaiset....................................................................................................F. exsecta.
— Leukarihmat 5-niveliset, lyhyet, ulottuvat tuskin suun takareunan yli. Silmät

k a lju t...............................................................................................F. pressilabris.
4. Yläleuat 4—5-hampaiset. Suukilven etureunassa leveä lovi. . F. sanguinea.
— Yläleuat hampaattomat, ainoastaan alinurkka hampaan tavoin etenevä. — 5.
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5. Ruumis hoikka, kapea. Pää ja keskiruumis hyvin niukasti pystykarvaiset;
joskus pää ja keskiruumis runsaasti pystykarvaiset, vaan silloin on takaruu
mis silk ink im eltävä............................................... ......................................... — 6.

— Ruumis vahva, leveä. Pää ja keskiruumis runsaasti pystykarvaiset; takaruu
mis ei milloinkaan silkinkim eltävä...............................................................— 9.

6. Siivet lähelle keskustaa himmeävarjoiset. Takaruumis hieman silkinkimel
tävä .........................................................................................................F. gagates.

— Siivet tuskin huomattavasti himmeävarjoiset . : ................................— 7.
7. Pää ja .keskiruumis runsaasti pystykarvaiset. Ruumis vahvasti lienteäkarvai-

nen, erittäinkin takaruumis, joka on hyvin silkinkimeltävä. . . F. cinerea.
— Pää ja keskiruumis hyvin niukasti pystykarvaiset. Ruumis hieman lienteä,

takaruumis ei s ilk in k im e ltä v ä .................................................................... — 8.
8. Suomun yläreuna eheä tai on se hieman lanttopäinen. Takaruumis hiukan

m eta llik iilto in en .........................................................................................F. fusca.
— Suomun yläreunassa leveä, mutta matala lovi. Takaruumis ei metallikiil

toinen ....................................................................................................F. rufibarbis.
9. Yläleukojen kärkipuoli punainen. Suomu paksu, selvästi korkeuttaan leveämpi.

Takaruumis runsaasti pystykarvainen ..........................................F. truncicola.
— Yläleuat kokonaan mustat tai aivan kärjessään vähän punertavat. Suomu

korkeampi ja ohuempi kuin edellisellä l a j i l l a ..........................................— 10.
10. Silmät ja takaruumis jokseenkin runsaasti pystykarvaiset . . F. pratensis.
— Silmät ja takaruumis niukasti p ysty karv a ise t.....................................F. rufa.

19. F. fusca. L. (F. glebaria Nyl.)
55: Mustanruskea; tuntosarvet, sääret ja nilkat punertavat. Pituus 5—7 mm.
§ :  Mustanruskea; yläleuat, tuntosarvet ja jalat punertavat. Pituus 9—10,5 mm. 
rf: Musta tai mustanruskea; jalat ja sukupuolielimet kellanpunaiset. Pituus 

7—10 mm.
Sangen yleinen koko Suomessa. Pesä kaivettu maahan, kivien alle, lahoi

hin kantoihin j. m. s.
20. F. gagates. Latr. (F. picea. Nyl.)

£>: Sysimusta; tuntosarvet, yläleuat ja jalat ruskeat. Pituus 5—7,5 mm.
Q: Sysimusta; yläleuat, tuntosarvet, jalat ja takaruumiin kärki ruskeat. Pituus 

9— 11 mm.
cf: Väriltään kuten edell. Pituus 9—10 mm.

Etelä- ja keski-Suomessa, j. h. Pesä kuten edell.
21. F. cinerea. Mayr.

5>: Mustanruskea; yläleuat, tuntosarvet, sääret ja nilkat punertavat; joskus ovat 
posket ja etuselän sivut punanruskeat. Pituus 5—7 mm.

Q: Mustanruskea; yläleuat, tuntosarvet, jalat ja takaruumiin kärki, usein myös 
posket ja etuselän sivut punanruskeat. Pituus 9—11 mm.
Väriltään kuten edell. Pituus 8—10 mm.

Tavattu kaakkois-Suomessa. Pesä kuten edell.
22. F. rufibarbis. Fabr. (F. cunicularia. Latr.)
Ruostepunainen; otsa, päälaki ja takaruumis tummanruskeat. Usein on koko 
ruumis tummanruskea paitsi posket ja etuselän sivut, jotka aina ovat puner
tavat. Pituus 5—7,5 mm.
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Q: Punanruskea; otsa, päälaki, siima, kolme pitkittäistä täplää keskiselässä, pikku
kilpi ja takaruumiin yläpuoli mustanruskeat. Pituus 9— 11 mm.

: Väriltään kuten edell. Pituus 8—10 mm.
Etelä-Suomessa, j. h. Pesä kuten edell.

23. F. rufa. L.
15: Ruskeanpunainen; otsa, päälaki, tuntosarvet, jalat ja koko takaruumis, usein 

myös pieni täplä etuselässä mustanruskeat. Pituus 6—9 mm.
Q: Punanruskea; otsa, päälaki, siima, keskiselkä, nilkat ja koko takaruumis 

(paitsi pieni täplä ensi nivelen tyvessä), joskus myös suukilpi ja sääret mus
tanruskeat. Pituus 9—11 mm. 

cf: Musta; sukupuolielimet ja jalat kellanpunaiset. Pituus 9—11 mm.
Sangen yleinen koko Suomessa. Maahan kaivetut käytävät ja kammiot 

ovat peitetyt risuista ja tikuista rakennetulla keolla, joka taas on päällystetty 
vahvalla kerroksella havuneulasia. Usein on keko rakennettu lahon puukannon
ympärille.

24. F. pratensis De Geer. (F. congerens. Nyl.)
15: Tummempi kuin edell., pienimmät yksilöt melkein kokonaan mustanruskeat.

Pituus 4—9 mm.
Q: Väriltään kuten edell. Pituus 9—11 mm.
(f: Väriltään kuten edell. Pituus 9—11 mm.

Etelä-Suomessa j. y. Pesä kuten edell.
25. F. truncicola. Nyl.

15: Kirkkaan ruostepunainen; siima ja takaruumis (paitsi ensi nivelen tyvipuoli), 
joskus myös pieni täplä päälaella mustanruskeat. Pituus 4—9 mm.

Q: Ruostepunainen; otsa ja päälaki kokonaan tai osittain, siima, kolme pituus- 
juovaa keskiselässä tai keskiselkä kokonaan, pikkukilpi ja takaruumis (paitsi 
ensi nivelen tyvipuoli), joskus myös etuselän etureuna mustanruskeat. Pituus 
9—11 mm.

d : Väriltään kuten edell. Pituus 9—10 mm.
Jokseenkin yleinen koko Suomessa. Pesä kaivettu lahoon kantoon, jonka 

ympärille rakennusaineita on koottu.
26. F. sanguinea. Latr. (F. dominula. Nyl.)

15: Punanruskea; otsa ja päälaki tavallisesti tummanruskeat, takaruumis mustan
ruskea. Pituus 6—9 mm.

Q: Punanruskea; otsa, päälaki, siima, sääret ja nilkat tummemman ruskeat, taka
ruumis mustanruskea. Pituus 9—11 mm. 

c f : Mustanruskea; jalat ja sukupuolielimet punankeltaiset. Pituus 7—10 mm.
Etelä-, keski- ja pohjois-Suomessa yleinen. Pitää orjanaan tavallisesti 

Formica f  useaa, harvoin rufibarbista, mutta voi tulla toimeen ilman orjiakin. Maa
han tai lahoon kantoon kaivetut käytävät ja kammiot ovat peitetyt oljenkorsista 
rakennetulla keolla; harvoin on pesä yksinomaan maahan tai kivien alle kaivettu.

F. Sueccia. Adlerz.
55: Ruostepunainen; otsa, päälaki, suukilven etureuna, yläleukojen puru-ja ulko

reuna, siima ja joskus myös jalat osittain ruskeahkot; takaruumis mustan
ruskea. Pituus 4—6 mm.
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2 :  Pään yläpuoli, etuselän takareuna, peräselkä, pikkukilpi, suomun yläreuna ja 
takaruumis (viimeistä niveltä lukuunottamatta) mustanruskeat; muut osat pu
nanruskeat tai kellanruskeat. Pituus 5—6.3 mm. 

cf: Musta; jalat osittain ja sukupuolielimet keltaiset. Pituus 6—6,5 mm.
Toistaiseksi ei tavattu Suomessa (löydetty Merenkurkun saaristossa Ruotsin 

puolella). Pesä kaivettu lahoihin puunrunkoihin, joiden ympärille usein on koottu 
oljen- tai ruohonkorsia.

Kuva 24.27. F. exsecta. Nyl.
<g: Punanruskea; otsa, päälaki, tavallisesti myös suu- 

kilpi, tuntosarvet ja jalat sekä täplä etuselässä 
tummanruskeat; takaruumis mustanruskea. Pituus 
5—7,5 mm.

Q: Ruskea; yläleuat, posket, kantanivel, etuselän etu- 
reuna, peräselkä, suomu ja jalat kellanpunaiset tai 
punankeltaiset. Pituus 7—9,5 mm. 

cf: Musta; sukupuolielimet keltaiset, jalat punan- tai
kellanruskeat. Pituus 6 —9 mm. Formica exsecta. <£• Pää.
Kuva 25. Yleinen yli koko Suomen. Pesänä on maahan kaivettuja

käytäviä ja kammioita, joiden päällä on oljen- ja ruohonkorsista 
kokoonpantu matala keko.
Var. rubens. Forel.

Pää, keskiruumis, varsi ja takaruumiin ensi nivelen tyvi
puoli kirkkaan punaiset, ainoastaan pieni täplä päälaella ja 
muu osa takaruumista ruskeat.

Tavattu Ahvenanmaalla.
28.

S :

Pituus0  28. F. pressilabris. Nyl.
/ Väriltään kuten F. exsecta 5 ,  mutta tummempi.

3,7—6,5 mm.
Musta tai mustanruskea; pää edestä, keskiruumis alta ja 
sivuilta, varsi ja suomun tyvi, joskus myös reidet ja kan
tanivel, pari täplää keskiselässä ja perä-aukko punanruskeat. 
Pituus 6 —7,5 mm.

Väriltään kuten edell. Pituus 5—7,5 mm.
Etelä- keski- ja pohjois-Suomessa j. h. Pesä kuten edell.
Välimuotoja: fusco-cinerea. For., fusco-gagates. For., fusco-rufibarbis. 

For., cinereo-rufibarbis. For., rufo-pratensis. For., truncicola-pratensis For, 
ja exsecto-pressilabris. For.

Formica exsecta. . a. Suurihmat. ö. Suomu.

d":

P o lye rg u s . L a  tr.
P. rufescens. Latr.

Q: Ruumis tavallisesti hienoryppyinen, kiilloton paitsi yläleukoja ja otsakol- 
miota, jotka ovat sileät ja hyvin kiiltävät.
Punaisen ruskea tai punankeltainen. Pituus 5,5— 7,5 mm.
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Pää, keskiselkä ja pikkukilpi kiiltäviä, muu ruumis hieno- Kuva 26. 
ryppyinen ja kiilloton. Punanruskea; yläleuat, tuntosarvet 
ja jalat tummempia; pikkukilpi ja takaselkä ruskeat tai 
mustanruskeat. Pituus 9,5—10 mm. 

cf: Pää ja keskiruumis, paitsi peräselkä, kiilloton, muu ruumis 
jotenkin kiiltävä. Musta tai mustanruskea; yläleukojen kärki, 
jokaisen takaruumiin renkaan takareuna, sukupuolielimet ja 
osaksi myös tuntosarvet ja jalat ruskeankeltaiset. Pituus 7 mm.

Toistaiseksi ei löydetty Suomessa (tavattu Tukholman 
saaristosssa, joten on luultavaa, että se meilläkin löytyy). Pitää 
orjinaan Formica fuscaa tai rufibarbista, ja on kokonaan orjis
taan riippuvainen (ilman orjia se kuolee nälkään, vaikka ruokaa FormlcaPreŝ abns.i . 1 • \ «• Suurihmat.löytyisi yltäkyllin läheisyydessä). Pesä on kokonaan orjien tekemä, ^  & Suomu
maahan kaivettu.

8. C am ponotus. M a y r .
T y ö m u u r a h a i n e n .

1. Koko ruumis musta, kiilloton, runsaasti myötäkarvainen ja samoin peitetty
pitkillä pystyillä karvoilla.................................................................... C. vagus.

— Keskiruumis, takaruumiin varsi ja jalat, jälkimmäiset ainakin osittain, punan
ruskeat ..............................................................................................................— 2.

2. Keskiruumis, varsi ja jalat tumman punanruskeat. Takaruumis kiilloton,
tiheään myötäkarvainen, ensi nivel joko kokonaan musta, tai on sen tyvessä 
pieni punanruskea t ä p l ä ...................................... . . .  C. Herculeanus.

— Keskiruumis, varsi ja jalat kirkkaamman punaiset. Takaruumis jokseenkin
kiiltävä, harvaan myötäkarvainen, ensimmäisen nivelen tyvipuoli useimmiten 
p u n a n r u s k e a .................................................................... ..... . C. ligniperdus.

N a a r a s .
1. Koko ruumis musta, kiilloton. Takaruumis hieman lienteä, pitkillä pystyillä

karvoilla p e ite t ty ................................................................................... C. vagus.
— Keskiruumis (paitsi keskiselkää ja pikkukilpeä), suomu ja reidet punanrus

keat. Pää ja keskiruumis sileät, k ii l tä v ä t .......................................... . — 2.
2. Takaruumiin ensi nivel joko kokonaan musta tai on sen tyvessä pieni punan

ruskea täplä. Kaksi takimmaista kolmasosaa jokaisesta takaruumiin nive
lestä lienteät, hienoryppyiset ja kiillottomat. Siivet hieman himmeävarjoi
set ...................................................................................................C. Herculeanus.

— Takaruumiin ensi nivelen, joskus myöskin toisen tyvipuoli punanruskea.
Koko ruumis, myöskin takaruumis, sileä ja kiiltävä, melkein myötäkarvaton. 
Siivet jokseenkin himmeävarjoiset..........................................C. ligniperdus.

K o i r a s .
1. Suukilvellä ja poskilla siroitettuja, kuoppamaisia pisteitä. Suomun yläreu

nassa syvä, puolikuunmuotoinen p y k ä lä ..........................................C. vagus.
— Posket ilman kuoppamaisia pisteitä, suukilvessä 2 pienempää pistettä lähellä

etureunaa ja 2 muuta lähellä takareunaa. Suomun yläreunassa matala py
kälä ...................................................................................................................— 2.
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2. Takaruumis melkein kiilloton. Siivet heikosti ruskeavarjoiset. C. Herculeanus.
— Takaruumis kiiltävä. Siivet vahvemmin ruskeavarjoiset ... C. ligniperdus.

29. C. vagus. (Scop.) Rog. (C. pubescens. Fabr.)
Musta; yläleuat ja nilkat mustanruskeat. Pituus 8—13 mm.

Q: Musta; jalkojen kiinnityskohdat ja nilkat mustanruskeat. Pituus 14— 16 mm. 
c f : Kokonaan musta; nilkat mustanruskeat. Pituus 9— 11 mm.

Löydetty kerran Karjalan kannaksella. Kaivaa kammionsa ja käytävänsä 
puunrunkoihin.

30. C. Herculeanus. (L.) Mayr.
Musta; keskiruumis, jalat, varsi ja usein pieni täplä takaruumiin ensi nivelen 
tyvessä punanruskeat. Pituus 6— 12 mm.

Q: Musta; keskiruumis (paitsi keskiselkä ja pikkukilpi), suomu ja reidet sekä
pieni täplä takaruumiin ensi nivelen tyvessä punanruskeat. Pituus 15—17 mm.

d • Musta; yläleukojen kärki, siima, jalkojen kiinnityskohdat ja nilkat punan
ruskeat. Pituus 9— 11 mm.

Yleinen koko Suomessa. Pesä kaivettu vanhoihin puurunkoihin, harvem
min maahan kivien alle.

31. C. ligniperdus. (Latr.) Mayr.
55 Musta; keskiruumis, varsi, jalat ja melkein aina takaruumiin ensi nivelen 

tyvipuoli kirkkaamman punaiset kuin edellisellä lajilla. Pituus 7— 14 mm. 
Q: Musta; keskiruumis (paitsi keskiselkä ja pikkukilpi), suomu ja reidet sekä

takaruumiin ensimmäisen, joskus myöskin toisen nivelen tyvipuoli kirkkaan 
punanruskeat. Pituus 16—18 mm.

: Väriltään kuten edell. Pituus 9— 12 mm.
Etelä- ja keski-Suomessa, j. h. Pesä kuten edell.
Välimuoto C. Herculeano-ligniperdus. Forel on jokseenkin yleinen etelä- 

Suomessa.
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