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TIEDONANTOJA - Suomelle uusia lajeja

Heteroptera

Camptotelus lineolatus (Oxycarenidae)
Suomen ensimmäinen Camptotelus lineolatus-esiintymä löy-
tyi Kemiönsaaren kunnan Vänön saarelta 17.9.2019 (Tapio 
Kujala det.). Schillingin 1829 kuvaama laji esiintyy laajasti 
Pohjois-Välimereltä Keski-Eurooppaan. Aiemmat lähimmät 
havainnut on tehty Virosta, Pohjoismaista ei tiedettävästi ole 
aiempia havaintoja. Laji imee ravinnokseen kasvien erityises-
ti ajuruohojen nesteitä ja elinympäristönä toimivat paahteiset 
hiekkapohjaiset merenrannat. Vänön saaren C. lineolatukset 
löytyivät eteläiseltä hiekkarannalta heinätupon tyveltä muuta-
man kymmenen metrin päästä rantaviivasta. Nopealla etsimi-
sellä löytyi kymmenkunta yksilöä, joista suurin osa oli aikui-
sia, mutta joukossa oli myös nymfejä. Tarkempaa kartoitusta 
rannalle ei tehty. – Tapio Kujala

Piezodorus lituratus (Pentatomidae) 
Piezodorus lituratus löytyi Lohjan Moisiolta Lohjanharjul-
ta 3.8.2019 (Petro Pynnönen det.). Havainto on ensimmäinen 
Suomesta. Laji on elänyt paikalla jo aiempina vuosina, sillä 
nyt löytyneet yksilöt olivat nymfejä ja paikalla paljastui elävän 
pieni populaatio. Laji esiintyy laajasti ja yleisenä lähes koko 
Euroopassa. Suomea lähinnä se esiintyy Ruotsissa Tukholman 
seudulla ja Virossa. Ensimmäiset nymfit Lohjalta löytyivät si-
perianhernepensaalta (Caragana arborescens), mutta elokuun 
aikana sitä löytyi muutaman sadan metrin alueella runsaammin 
Hanko-Hyvinkää-tien varren lupiineilta (Lupinus polyphyllus). 
Paikalla eli sekä aikuisia että nymfejä, molempia kymmeniä 
yksilöitä. Lajille sopivaa biotooppia on Suomessa runsaasti, jo-
ten sitä löytynee meiltä tulevina vuosina laajemminkin. – Petro 
Pynnönen

Othoptera

Gomphocerippus rufus (Acrididae)
Museon aiemmin määrittämättömistä kokoelmista löytyi ke-
sällä 2019 Suomelle uusi heinäsirkkalaji, kolkkaheinäsirkka 
(Gomphocerippus rufus) (det. Ida-Maria Huikkonen). Ky-
seiset neljä yksilöä (yksi naaras ja kolme koirasta) on kerätty 
Etelä-Savosta Joutsenosta elokuussa 1993. Lajia on aiemmin 
tavattu Suomen lähialueilta mm. Ruotsista sekä Venäjän Kar-
jalasta, mutta lajia ei ole löydetty aiemmin Suomen puolelta. 
Lajin elinympäristöiksi on mainittu sekä kuivat että kosteat 
elinympäristöt (heinikot, pensaikot, metsänreunat jne.), mutta 
kokoelmasta löydettyjen yksilöiden tarkka keruupaikka tai eli-
nympäristö eivät ole tiedossa. – Ida-Maria Huikkonen
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Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794). Luonnontieteellinen keskusmu-
seo, näyte GZ.46060. Petro Pynnönen det. Kuva: Pekka Malinen

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758). Luonnontieteellinen keskus-
museo, näyte KH.8700. Ida-Maria Huikkonen det. 
Kuva: Pekka Malinen

Camtotelus lineolatus (Schilling, 1829). Luonnontieteellinen keskusmu-
seo, näyte GAC.29217. Tapio Kujala det. Kuva: Pekka Malinen


