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Kääpiökoilla Stigmella poterii (Stainton) (Nepticulidae) on laaja levinneisyysalue Pohjois-Euroopassa aina Lappia 
myöten, ja sen toukka kovertaa rätvänän (Potentilla erecta), kurjenjalan (Comarum palustre), muuraimen (Rubus 
chamaemorus), lillukan (Rubus saxatilis), mesimarjan (Rubus arcticus), punaluppion (Sanguisorba offi  cinalis) ja pik-
kuluppion (S. minor) lehtiä (Johansson ym. 1990). Pikkuluppiosta Linné käytti alkujaan nimeä Poterium sanguisorba, mis-
tä perhosen lajinimi juontuu. Vuodesta 1992 lähtien AV on Kanta-Hämeestä löytänyt lajin koverteita muuraimelta 
ja kurjenjalalta, mutta etsinnöistä huolimatta ei alueella yleisinä esiintyviltä rätvänältä, lillukalta eikä mesimarjal-
ta. Perhosen kasvatustulokset ovat vaihdelleet vuosittain eikä loispistiäisiä ole aiemmin talletettu. Vuonna 2008 
kasvatus onnistui hyvin ja perhosten ohella kuoriutui useita loispistiäisiä. Katsoimme aiheelliseksi kertoa kasva-
tuksesta osin kannustaaksemme hyönteisharrastajia aikaisempaa tiiviimpään yhteistyöhön yli lahkorajojen.

 Rearings of Stigmella poterii in 
 Kanta-Häme, southern Finland in 2008 
 (Lepidoptera, Nepticulidae)

The leaf-mines of Stigmella poterii (Stainton) were collected in Ta 
Hämeenlinna near Hattelmalanjärvi on Comarum palustre L. and 
in Ta Janakkala in the bogs Konttilansuo and Suurisuo on Rubus 
chamaemorus L. and besides the moths, following parasitic wasps 
were reared from the mines: Adelius erythronotus (Förster, 1851), 
A. subfasciatus Haliday, 1833 (Braconidae, Adeliinae), Gnampto-
don decoris (Förster, 1862), G. pumilio (Nees, 1834) (Braconidae, 
Gnamptodontinae) and Chrysocharis prodice (Walker, 1839) (Eu-
lophidae, Entedontinae). S. poterii is a new host for G. pumilio and 
C. prodice. New rearing combinations are [C. prodice/S. poterii/
C. palustre], [C. prodice/S. poterii/R. chamaemorus], [G. decoris/
S. poterii/R. chamaemorus], [G. pumilio/S. poterii/R. chamaemorus], 
[A. erythronotus/S. poterii/R. chamaemorus] and [A. subfasciatus/
S. poterii/R. chamaemorus]. As an unexpected fi nding one male 
of Amitus minervae Silvestri (Platygastroidea, Platygastridae) was 
reared from the whitefl y Aleyrodes lonicerae Walker (Homoptera, 
Aleyrododea) on the cloudberry. This whitefl y is a new host for 
A. minervae, and thus combination [A. minervae/A. lonicerae/R. 
chamaemorus] is new as well.
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Näytteet ja kasvatusten suoritus
Vuoden 2008 koverteet kerättiin kolmesta 
paikasta Kanta-Hämeestä:
• Ta Hämeenlinna Hattelmalanjärvi 
(6761:8362 ETRS-TM35FIN)
Kosteasta rehevästä paikasta kerättiin 
elokuussa kurjenjalalta noin 30 koverret-
ta toukkineen.
• Ta Janakkala Konttilansuo (6754:8372)
Rämeeltä kerättiin 11.7. ja 15.7. muurai-
melta yhteensä neljä koverretta toukki-
neen. Konttilansuo on avoin kuiva räme, 
missä muuraimen lehdet muuttuvat rus-
keiksi jo elokuussa.
• Ta Janakkala Suurisuo (6763:8381)
Rämeellä havaittiin 1.9. muuraimella sa-

talouspaperin sisällä takaisin lasitölkkiin. 
Paperia kostutettiin kevyesti kukkasumut-
timella lähes päivittäin. Kuoriutuneet per-
hoset ja loispistiäiset otettiin talteen päi-
vittäin.

Tulokset
Hattelmalanjärven näytteestä (C. palustre) 
kuoriutui tammi–helmikuussa 6 perhosta 
sekä 4 � ja 5 � lajia Chrysocharis prodice 
(Walker, 1839). Konttilansuon näytteestä 
(R. chamaemorus) kaksi toukkaa koteloi-
tui ja jo syyskuussa kuoriutui toisesta yksi 
C. prodice -naaras. Talvehtimisen jälkeen 
helmikuussa kuoriutui yksi Gnamptogas-
ter decoris (Förster, 1862) -koiras. Suuri-

 Uppfödning av Stigmella poterii 
 i Egentliga Tavastland, södra Finland 2008 
 (Lepidoptera, Nepticulidae)

Bladminor av Stigmella poterii (Stainton) på Comarum palustre L. 
samlades in i Ta Tavastehus nära Hattelmalanjärvi. I Ta Janakka-
la samlades minor på Rubus chaemaemorus in på myrarna Kont-
tilansuo och Suurisuo. Förutom fjärilar föddes följande parasitste-
klar upp ur minorna: Adelius erythronotus (Förster, 1851), A. sub-
fasciatus Haliday, 1833 (Braconidae, Adeliinae), Gnamptodon de-
coris (Förster, 1862), G. pumilio (Nees, 1834) (Braconidae, Gnamp-
todontinae) och Chrysocharis prodice (Walker, 1839) (Eulophi-
dae, Entedontinae). S. poterii är en ny värdart för G. pumilio och 
C. prodice. Nya uppfödningskombinationer är: [C. prodice/S. poterii/
C. palustre], [C. prodice/S. poterii/R. chamaemorus], [G. decoris/
S. poterii/R. chamaemorus], [G. pumilio/S. poterii/R. chamaemorus], 
[A. erythronotus/S. poterii/R. chamaemorus] och [A. subfasciatus/
S. poterii/R. chamaemorus]. En oväntad upptäckt var att en hane av 
Amitus minervae Silvestri (Platygastroidea, Platygastridae) kläck-
tes som ett resultat av uppfödning av mjöllusen Aleyrodes lonicerae 
Walker (Homoptera, Aleyrododea) från hjortron. Den här mjöllusen 
är ny som värdart för A. minervae och sålunda är även kombinatio-
nen [A. minervae/A. lonicerae/R. chamaemorus] ny.
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toja toukallisia koverteita (yhdessä leh-
dessä viisikin toukkaa), joista näytteeksi 
kerättiin noin 50.
 Koverteelliset lehdet katkaistiin leh-
tiruodista ja kuljetettiin Turenkiin isos-
sa lasipurkissa. Lehdet käärittiin runsaan 
talouspaperin sisään ja iso paksu sykky-
rä pantiin isoon kannelliseen lasipurkkiin, 
joka sijoitettiin lämmittämättömään ulko-
varastoon. Toukat koteloituivat varastos-
sa ja loppuvuodesta kotelot saivat pakkas-
takin. 1.1.2009 tölkit tuotiin sisälle huo-
nelämpötilaan, talouspaperisykkyrä avat-
tiin ja kotelokehdot kerättiin talteen lehti-
en pinnalta tai paperista (pieni pala pape-
ria mukaan). Kotelokehdot pantiin uuden 
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suon näyte (R. chamaemorus) oli suurin ja 
antoisin. Perhosia kuoriutui tammi-helmi-
kuussa 19 yksilöä. Loispistiäisiä kuoriu-
tui 1 � lajia C. prodice, 2 � ja 5 � la-
jia Gnamptogaster pumilio (Nees, 1834), 
1 � ja 2 � lajia Adelius subfasciatus Hali-
day, 1833, 1 � lajia A. erythronotus (Förs-
ter, 1851). Tammikuussa tölkissä juok-
si yllättäen yksi Amitus minervae Silvest-
ri, 1911 -koiras. Myöhemmin tölkistä löy-
tyi muuraimen lehden palasesta isäntäjau-
hiaisen Aleyrodes lonicerae Walker, 1852 
pupario, jonka selässä oli loisen kuoriutu-
misaukko.

Pohdinta
Koverteiden ja perhosten tunnistus ei tuot-
tanut vaikeuksia. Kurjenjalalta tunnetaan 
vain S. poteriin koverre. Muuraimen leh-
dissä kovertavat lisäksi Stigmella splendi-
dissimella (Herrich-Schäffer) ja Ectoede-
mia rubivora (Wocke). Näiden koverteet 
eroavat kuitenkin selvästi S. poterii -ko-
verteista, ja aikuiset perhoset ovat hyvä-
kuntoisina joka tapauksessa helposti tun-
nistettavissa (Johansson ym. 1990).
 Suvun Chrysocharis Förster (Chalcido-
idea: Eulophidae) palearktisista lajeista on 
toimitettu hyvin kuvitettu perinpohjainen 
revisio (Hansson 1985). C. prodice on kasva-
tettu lukuisilta Stigmella -lajeilta, mutta ei 
aiemmin S. poteriilta. Laji on Stigmella-
toukan yksittäinen sisäloinen ja aikuinen 
kuoriutuu isännän kotelokehdosta. Heinä-
kuulla kerätystä näytteestä Konttilansuol-
ta kehittyi yksi naaras loppukesällä ennen 
talvehtimista. Muut yksilöt syntyivät vas-
ta talvehtimisen jälkeen. Seuraavat loinen/
isäntä/kasvi-yhdistelmät ovat ennestään 
tuntemattomia: C. prodice/S. poterii/C. 
palustre ja C. prodice/S. poterii/R. cha-
maemorus.
 Kaksi Gnamptodon-lajia (Braconidae: 
Gnamptodontinae) kuoriutui muuraimen 
koverteista: G. decoris ja G. pumilio. Tä-
män pienen alaheimon lajit tunnetaan mo-
nien Stigmella-lajien sisäloisina (van Ach-
terberg 1983, Tobias 1986a, Belokobylskij 1998a, 

Yu et. al. 2005). G. decoris on aiemmin kas-
vatettu Stigmella poteriilta rätvänän, pu-
naluppion ja mustikan koverteesta (Szócs 

1979, Marczak & Buszko 1994). Yhdistelmä G. 
decoris/S. poterii/R. chamaemorus on 
kuitenkin uusi. G. pumilio on kasvatettu 
etupäässä puiden ja pensaiden lehdissä ol-
leista koverteista. Isäntä S. poterii ja siten 
myös yhdistelmä G. pumilio/S. poterii/R. 
chamaemorus ovat uusia.
 Myös kaksi Adelius-lajia (Braconidae: 
Adeliinae) kasvatettiin muuraimen kover-
teista: A. erythronotus ja A.subfasciata. 
Tämän pienen alaheimon lajit ovat tun-
nettuja Nepticulidae-heimon toukkien si-

säloisia (Tobias 1986b, Belokobylskij 1998b, Yu et 

al. 2005). Molemmat Adelius-lajit on aikai-
semmin kasvatettu S. poteriilta: A. erythro-
notus punaluppion koverteesta (Szócs 1965) 
ja A. subfasciatus rätvänän ja pikkuluppi-
on koverteista (Shaw & Askew 1976). Kombi-
naatiot A. erythronotus/S. poterii/R. cha-
maemorus ja A. subfasciatus/S. poterii/R. 
chamaemorus ovat uusia.
Yksi A. erythronotus -koiras kuoriu-
tui muuraimen lehden koverteista. Sa-
maa loislajia kuoriutui syyskuussa 2008 N 
Hangon Tvärminnen risteysalueelta ruu-
sulta (Rosa sp.) kerätyistä Stigmella ano-
malella (Goeze) -koverteista (AV leg.).
 Amitus minervae -koiraan kuoriutu-
minen oli odottamatonta. Amitus Halde-
man, 1850 -suku kuuluu yläheimon Platy-
gastroidea Platygastridae heimoon, min-
kä useimmat lajit ovat äkämäsääskitouk-
kien sisäloisia. Amitus suvun lajit loisivat 
kuitenkin myös jauhiaisten toukissa ja pu-
parioissa (Huldén 1986). A. minervae todet-
tiin Suomesta N Helsingin Talista, missä 
se kasvatettiin syksyllä 1984 vaahteral-
ta (Acer platanoides) Aleurochiton ace-
ris (Modeer, 1778) -jauhiaiselta (Huldén 

1986). VV on sen jälkeen kasvattanut la-
jia Ab Karkkilasta ja Ta Janakkalasta sa-
masta yhdistelmästä. Muuraimen lehdissä 
esiintyy vain Aleyrodes lonicerae Walker 
-jauhiaista (Huldén 1986), mikä on uusi isän-
tä Amitus minervaelle ja siten myös yhdis-
telmä A. minervae/A. lonicerae/R. chama-
emorus on uusi.
 Jos S. poteriin koverteita kerättäisiin 
enemmän ja useammasta paikasta, on il-
meistä, että joitakin nyt havaitsemattomia 
loispistiäislajeja voitaisiin kasvattaa Suo-
mesta. Toivottavasti tämä artikkeli innos-
taa muita perhosten kasvattajia ottamaan 
loisetkin talteen ja kukaties julkaisemaan 
omatkin havaintonsa. ■
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Luhtakääpiökoin (Stigmella poterii) toukat miinaavat tyypillisestimm. hillalla (kuvassa) 
ja kurjenjalalla.
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