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Tuntomerkit. Siipiväli 9-13 mm. Pää harmahtava. Tuntosarvet kokonaan mustahkonruskeat. Huulirihmojen keskijaokkeessa ei

tupsua. Etusiivet ruskehtavan ruosteenkeltaiset, etureunasta tummanruskeat. Siipitaitteessa lyhyitä, mustia pitkittäisjuovia. 1/6

kohdalla yksi ja siiven keskellä kaksi vaalean lyijynhohtoista poikkivyötä. Kostaali- ja tornaalilaikku valkeat, joskus yhtyneet.

Takasiivet ruskehtavanharmaat. 
Elintavat. Valoisissa ja kuivissa kangasmetsissä, hietikoilla, rämeillä, kallioilla. Tulee valolle.

Toukka okranruskea, roosansävyinen; sivuselkäjuova melko leveä, tummanruskea, päältä ja alta vaaleankeltareunainen, sen

keskellä vaaleankeltaisia, jaokkeiden keskellä katkeavia juovia. Sivujuova vaaleankeltainen, kapea. Nystyrät vaaleankeltaiset,

tummakeskiset. Pää vaaleanruskea; niskakilpi edestä vaaleanruskea, takaa tummempi. 3. ja 4. jaokkeen etuosassa kapea kapea

kellanvalkea vyö sekä takaosassa kylkipuolella kellanvalkea laikku. Raajat ruskeanmustat; käsnäjalat harmahtavat. Elää kesä-

heinäkuussa kanervalla (Calluna vulgaris) ja variksenmarjalla (Empetrum nigrum); yhteenpunottujen versojen välissä seittiverkossa.

Toukka pudottautuu herkästi, nopea. Koteloituu seittiverkkoon. 

Aristotelia ericinella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen

2



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 12-14 mm. Etusiivet mustanruskeat, takareunasta ruosteenruskeat; niissä 3 epäselvää, tumman

lyijynharmaata, takaosastaan hopeanvalkeaa poikkivyötä. Kostaali- ja tornaalilaikku hopeanvalkeat. Siipitaitteessa epäselvä, hieno,

mustahko juova. Diskaalitäplät mustahkot, epämääräiset. Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Kosteilla rantaniityillä, ojissa. Tulee valolle.

Toukka elää touko-kesäkuussa rantakukalla (Lythrum salicaria); kärkiverson sisällä. Kukintoa ei kehity vaan kärkiverso kuivettuu. 

Aristotelia subdecurtella  (Stainton, 1859) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-11 mm. Etusiivet tumman oranssinruskeat, etureunan neljän hopeanvalkean täplän välissä mustahkon

sävyiset. Takareunan kahden täplän välissä, hieman takakulman sisäpuolella silmiinpistävä, musta laikku. Etu- ja takareunan

vaaleat täplät metallinkiiltoiset, ja vain uloimmassa etureunatäplässä on selvä valkea osa, joka ei ole metallinkiiltoinen. Sisin

etureunatäplä on joskus pidentynyt taaksepäin viistoksi poikkivyöksi. Ulkoreunaa pitkin kulkee kapea, metallinkiiltoinen juova.

Siipiripsien ulko-osa valkea, tyviosa tummanruskea. 
Elintavat. Tunturikallioilla, -louhikoissa ja -kivikoissa sekä tunturikankailla. Istuu mielellään lapinvuokon kukilla, usein ryhminä.

Toukka muistuttaa väreiltään ja kuvioinniltaan lajin A. ericinella toukkaa; on selvästi paksumpi ja lyhyempi. Elää alkukesällä

lapinvuokolla (Dryas octopetala); kukkanupuissa ja kukissa. Pudottautuu herkästi ja on nopea. 

Aristotelia heliacella  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-12 mm. Etusiivet harmahtavan savenkeltaiset, etureunasta harmaanruskeat; niissä neljä kapeaa,

hopeista, poikkivyötä, jotka usein katkeavat ja epäselvät. Siipitaitteen keskellä ja keskisaran kärjessä musta täplä. Takasiivet

harmaat. Pää harmahtavanokra, tummakehnäinen. 
Elintavat. Hiekkaisilla merenrantakedoilla, rantaniityillä ja kalliopengermillä. Lentää aktiivisesti aamunkoitteessa ja illalla; tulee yöllä

valolle.

Toukka kellertävänruskea, selkäjuova vihreämpi; nystyrät pienet, valkeahkot. Pää ruskea; niskakilpi musta.Elää laukkaneilikalla (

Armeria maritima); kukinnoissa kesäkuussa tai siemenkodissa elo-syyskuussa.Koteloituu maahan; kotelo talvehtii.Suomessa

säännöllisesti 2 sukupolvea. 

Aristotelia brizella  (Treitschke, 1833) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 7-9 mm. Etusiivet oranssit, reunoista mustatäpläiset. Keskikohdan sisäpuolella mustareunainen, hopeinen

poikkivyö. Hopeisia, epäsäännöllisiä täpliä ja juovia noin kahdeksan. Takasiivet tumman ruskehtavanharmaat. 
Elintavat. Ruderaateilla, pientareilla, pelloilla. Tulee silloin tällöin valolle.

Toukka pullea; kellertävän- tai vihertävänvalkoinen; nuorena lähes yksivärinen; lähes täysikasvuisena joka jaokkeessa 4

karmiininpunaista kuviota. Pää vaaleanruskea.Elää elo-syyskuussa pohjanjauhosavikalla (Chenopodium suecicum) ja jauhosavikalla (

C. album); tekee käytävämiinan lehteen; talvehtii täysikasvuisena silkkikopassa, jonka jättää ennen koteloitumista.Koteloituu

maahan.Suomessa ainakin suotuisina vuosina 2 sukupolvea. 

Chrysoesthia drurella  (Fabricius, 1775) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Heikki Luoto
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Tuntomerkit. Siipiväli 8-9 mm. Etusiivet ruskeanharmaat, lyijynhohtoiset; siiven tyvellä, keskellä siipeä ja ulkosarakkeessa tummat,

epäselvät poikkivyöt. Takareunassa 1/4 kohdalla hyvin pieni, kullankeltainen täplä, siipitaitteessa keskellä siipeä sekä keskisaran

kärjessä suurempi, kullankeltainen laikku. Kostaali- ja tornaalilaikku vaaleankeltaiset. Joskus kullankeltaiset laikut suuret, jolloin

sisin ulottuu lähes etureunaan, keskimmäinen yhtyy tornaalilaikkuun sekä uloin etureunalaikkuun. Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Ruderaateilla, pientareilla, pelloilla, hiekkarannoilla, suolakkoniityillä. Tulee valolle.

Toukka kellertävä, selkäjuova ruskea. Kyljissä punertavanoranssi juova. Pää vaaleanruskea, reunoista tummempi; niskakilpi

mustanruskea. Raajat ruskeat.Elää kylämaltsalla (Atriplex patula), jauhosavikalla (Chenopodium album) ja muilla savikoilla (

Chenopodium); kovertaa (valkea läiskäkoverre) lehdessä elo-syyskuussa. Ulosteet täplämäisesti miinan sisällä.Koteloituu

maahan.Suomessa ainakin suotuisina vuosina 2 sukupolvea. 

Chrysoesthia sexguttella  (Thunberg, 1794) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olli Pihlajamaa
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-13 mm. Pää savenkeltainen - ruskehtavanharmaa. Etusiivet yksivärisen savenkeltaiset, tiheästi

ruskeakehnäiset. Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Niityillä, hakamailla. Tulee valolle.

Toukka kellanvihreä, heikosti punertavansävyinen; nystyrät pienet, mustat. Pää ja niskakilpi keltaiset.Elää puna-apilalla (Trifolium

pratense), keltamaitteella (Lotus corniculatus) ja niittynätkelmällä (Lathyrus pratensis); kahden yhteenpunotun lehden välissä elo-

syyskuussa. Talvehtii täysikasvuisena putkimaisesti yhteenkudottujen lehtien välissä. Keväällä hylkää putken ja koteloituu

karikkeeseen. 

Xystophora pulveratella  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Pekka Malinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-14 mm. Keskiruumis vaalean ruskehtavanharmaa; siipikannet vaaleanokrat - ruskeat. Etusiivet

oliivinruskeat; niissä kaksi siiven tyvestä alkavaa, kapeaa, vaaleanharmahtavaa pitkittäisjuovaa. Etureunasta kärjen läheltä

ulkoreunaan kulkee valkea juova; sen ulkopuolella etureunassa kaksi valkeahkoa hakasta. 3/4 kohdalla musta täplä. Siipiripsissä

neljä tummaa juovaa.

Koiraan sivulämssän cuculluksen kärki pitempi kuin lajilla I. anthemidella ja kaarevampi. Aedeaguksen kärkiosa 1,5 kertaa lyhyempi

kuin paksuuntunut tyviosa, paksumpi kuin lajilla I. anthemidella ja suora.

Naaraan ductus bursaen takaosassa ei kitinisoitumaa. 
Elintavat. Niityillä, pientareilla, ruderaateilla. Tulee silloin tällöin valolle.

Toukka kellanvalkea, päältä punakuvioinen. Hengitysaukkojen ympärillä punainen täplä. Nystyrät tummat. Pää, niska- ja peräkilpi

ruskeat.Elää pietaryrtillä (Tanacetum vulgare) ja pujolla (Artemisia vulgaris), ulkomailla ojakärsämöllä (Achillea ptarmica); loppukesällä

ja syksyllä kukinnoissa. Talvehtii täysikasvuisena toukkana varressa.Koteloituu kuivaan varteen. 

Isophrictis striatella  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olli Pihlajamaa
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-16 mm. Keskiruumis valkea; siipikannet valkeahkot. Etusiivet kellertävän ruskeanharmaat; niissä kaksi

siiven tyvestä alkavaa, kapeaa, valkeaa pitkittäisjuovaa. Etureunasta kärjen läheltä ulkoreunaan kulkee valkea juova; sen

ulkopuolella etureunassa kaksi valkeahkoa hakasta. 3/4 kohdalla musta täplä. Siipiripsissä neljä tummaa juovaa.

Koiraan sivulämssän cuculluksen kärki vähemmän terävä ja kaareva kuin lajilla I. striatella. Aedeaguksen kapea kärkiosa yhtä pitkä

kuin paksuuntunut tyviosa, melko ohut ja alaspäin taipunut.

Naaraan ductus bursaen takaosassa selvä kitinisoituma. 
Elintavat. Niityillä, pientareilla, radanvarsilla, ruderaateilla. Tulee silloin tällöin valolle.

Toukka elää keltasauramolla (Anthemis tinctoria); loppukesällä ja syksyllä kukinnoissa. Talvehtii täysikasvuisena toukkana varressa,

koteloituu varteen. 

Isophrictis anthemidella  (Wocke, 1871) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-22 mm. Huulirihmat hyvin pitkät; kärkijaoke 1/3 keskijaokkeen pituudesta, päältä vain heikosti

pystysuomuinen. Etusiivet vaalean okrankeltaiset, etureunasta ja siiven kärjestä punertavanokrat; suonet kanelinruskeat,

kärkiosasta kehnäiset. Siiven tyvellä, etureunassa keskikohdan molemmin puolin sekä keskisarassa tummanruskeat täplät;

viimeksimainittu yhtyy usein keskimmäiseen etureunan täplään muodostaen viiston juovan. Ripset ruskeanharmaat, jakoviiru

epäselvä. Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Kuivilla niityillä ja kedoilla, ruderaateilla. Tulee valolle.

Toukka kellertävä, pää ruskea.Elää ahdekaunokilla (Centaurea jacea); myöhään syksyllä siemenkodissa. Koteloituu loppukeväällä

siemenkotaan.Muita sukunsa lajeja selvästi myöhäisempi. 

Metzneria neuropterella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-16 mm. Huulirihmojen kärkijaoke 2/3 keskijaokkeen pituudesta; kärkijaokkeessa vain vähän

painautuneita suomuja. Etusiivet vaalean okrankeltaiset, etu- ja ulkoreunasta ruosteenruskeavarjoiset. Etureuna kapealti valkea.

Suonet osittain lyijynharmaat. Ulkosarakkeessa vaalea poikkivyö, joka ei ulotu etureunaan. Siipiripset vaalean okranruskeat, niissä

yksi melko epäselvä, tumma juova.Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Kuivilla niityillä ja kedoilla.

Toukka kellanvalkea; pää keltainen, ruskeajuovainen; niskakilpi vihreänkeltainen.Elää ketokurholla (Carlina vulgaris); vanhoissa

siemenkodissa syksyllä; talvehtii. Koteloituu keväällä siemenkotaan (ylivuotinen, harmaa). 

Metzneria aestivella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-20 mm. Huulirihmojen kärkijaoke puolet keskijaokkeen pituudesta, siinä useita painautuneita suomuja.

Etusiivet vaalean okrankeltaiset, niissä pitkittäisjuovamaisesti ruosteenruskeaa kehnää. Siipitaitteessa ja keskisaran kärjessä

mustat täplät. Siipiripsissä kaksi tummaa juovaa, joista toinen ripsien tyvellä, toinen joskus katkeaa takakulman lähellä. Takasiivet

harmaat. 
Elintavat. Pientareilla, ruderaateilla, pihoilla. Tulee silloin tällöin valolle.

Toukka valkea; pää musta; niskakilpi ruskea.Elää seittitakiaisella (Arctium tomentosum); syö loppukesällä ja syksyllä siemeniä ja

talvehtii täysikasvuisena kukkapohjaan tekemässään kehdossa. Koteloituu keväällä talvehtimispaikkaan. 

Metzneria lappella  (Linnaeus, 1758) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 15-18 mm. Muistuttaa paljon lajia M. metzneriella, mutta etusiipien etureunassa n. 1/5 kohdalla

banaaninmuotoinen, kellanoranssi täplä. Huulirihmojen kärkijaoke 4/5 keskijaokkeen pituudesta.

Koiraan sacculus soikea, ulko-osa pyöreä. Sivulämssän kärkiosa lyhyt, heikosti taipunut pieneksi koukuksi.

Naaraan antrum kolmiomainen, ilman viuhkamaista rakennetta. 
Elintavat. Kuivilla pientareilla, kedoilla, ahoilla, laitumilla. Tulee valolle.

Toukka elää ketokaunokilla (Centaurea scabiosa); syksyllä siemenkodassa, jossa täysikasvuinen toukka talvehtii. Koteloituu keväällä

talvehtimispaikkaan. 

Metzneria ehikeella  Gozmány, 1954 Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-19 mm. Huulirihmojen kärkijaoke puolet keskijaokkeen pituudesta, selkäpuolella joitakin pystyjä suomuja.

Etusiivet vaalean okrankeltaiset, etureunassa ruskehtavaa varjostusta. Suonet ja ulkoreuna lyijynharmaat. Siipitaite- ja sisempi

diskaalitäplä usein epäselvät; ulompi diskaalitäplä selvä. Siipiripsissä yksi tumma juova, joka voi joskus puuttua. Takasiivet

harmaat.

Koiraan sacculus teräväkärkinen, tyviosa leveä. Sivulämssän kärkiosa suora, nokkamainen. 
Elintavat. Kedoilla, niityillä, pientareilla. Tulee valolle.

Toukka kellanvalkea; pää ja niskakilpi mustat.Elää ahdekaunokilla (Centaurea jacea), nurmikaunokilla (C. phrygia) ja ketokaunokilla (

C. scabiosa); syö syksyllä siemeniä ja talvehtii täysikasvuisena kukkapohjan kehdossa. Koteloituu keväällä talvehtimispaikkaan. 

Metzneria metzneriella  (Stainton, 1851) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: H.Tanner
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-18 mm. Huulirihmojen kärkijaoke puolet keskijaokkeen pituudesta; siinä useita sileitä suomuja. Etusiivet

okrat, vaihtelevasti punaoranssikehnäiset. Suonet harmahtavanruskeat. Siipiripset okranharmaat, niissä yksi tumma juova.

Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Kedoilla, kuivilla pientareilla. Tulee valolle.

Toukka elää ketokaunokilla (Centaurea scabiosa); syö loppukesällä ja syksyllä siemeniä ja talvehtii täysikasvuisena toukkana

kukkapohjaan tekemässä kehdossa. Koteloituu keväällä talvehtimispaikkaan. 

Metzneria aprilella  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 8-15 mm. Etusiivet ruskehtavanharmaat, niissä vaalean okrankeltaisia pitkittäisjuovia. Etureuna- ja

tornaalilaikut vaalean okrankeltaiset, yhtyneet viistoksi poikkijuovaksi. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat. Siipiripsissä kaksi tummaa

juovaa. 
Elintavat. Kuivilla niityillä, kedoilla, pientareilla, radanvarsilla, ruderaateilla. Tulee valolle.

Toukka valkea; pää musta; niskakilpi tummanruskea.Elää keltasauramolla (Anthemis tinctoria); syö siemeniä loppukesällä ja

syksyllä. Talvehtii täysi-kasvuisena toukkana kukkapohjaan tekemässä kehdossa. Koteloituu talvehtimispaikkaan keväällä. 

Metzneria santolinella  Amsel, 1936 Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-12 mm. Pää ja huulirihmat oranssit. Etusiivet tumman ruskeanharmaat, siipitaitteessa ruosteenkeltaista

väriä. Etureuna- ja tornaalilaikut ruosteenkeltaiset, epäselvät, joskus yhtyneet mutkittelevaksi poikkivyöksi. 
Elintavat. Niityillä. Lentää aktiivisesti myöhään iltapäivällä, tulee yöllä valolle.

Toukka paksu, lähes jalaton, likaisenvalkea; pää kellanruskea. Elää rantahirvenjuurella (Inula salicina); syö loppukesällä ja syksyllä

siemeniä. Täysikasvuinen toukka talvehtii kukkapohjaan tehdyssä banaaninmuotoisessa kehdossa, johon koteloituu keväällä. 

Apodia bifractella  (Duponchel, 1843) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-14 mm. Etusiivet pronssinkiiltoisen suklaanruskeat, niissä tusina, joskus enemmän, sinertävänhopeista

täplää; etureunassa 1/6 kohdalla samanvärinen, viisto, katkeileva poikkivyö. Huulirihmat okrankeltaiset. 
Elintavat. Niityillä, hakamailla. Tulee valolle.

Toukka harmaanvalkea, kuviot punaiset, etummaisissa jaokkeissa jakautuneet täpliksi, takimmaisissa yhtenäisemmät. Nystyrät

hiukan tummemmat. Pää, niska- ja peräkilpi tummanruskeat.Elää vadelmalla (Rubus idaeus); silmuissa ja kehittyvissä versoissa

touko-(kesä)kuussa. 

Argolamprotes micella  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-12 mm. Pää ja keskiruumis valkeahkot. Etusiivet savenkeltaiset, etureunasta ruskeavarjoiset, joskus

lähes kokonaan tummanruskeat. 3/4 kohdalla ulospäin viisto, valkea poikkijuova, joka ei ulotu ulkoreunaan. Sen kohdalla

takareunassa tavallisesti epäselvä, lyhyt, siiven kärkeen osoittava, vaalea juova. 
Elintavat. Metsänreunoilla, kangasmetsissä. Tulee silloin tällöin valolle.

Toukka tummanpunainen, valkotäpläinen; pää, niska- ja peräkilpi sekä raajat ruskeat.Elää ulkomailla sananjalalla (Pteridium

aquilinum); tekee keväällä punertavan äkämän varteen tai sivuhaaraan, katkaisee varren lopuksi. Koteloituu maahan. 

Monochroa cytisella  (Curtis, 1837) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen

20



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 9-10 mm. Pää tummanharmaa. Etusiivet pitkänomaiset, tummanharmaat. Siipitaite- ja diskaalitäplät

epäselvät, mustat; ulompi diskaalitäplä sijaitsee etureuna- ja tornaalilaikkujen välissä; nämä ovat pienet, valkeahkot. 
Elintavat. Paahteisilla paikoilla, suosii kallioita. Tulee valolle.

Toukka punainen; pää musta; niskakilpi kellanruskea, takareunan keskellä kaksi pientä, tummanruskeaa täplää. Elää ulkomailla

ahosuolaheinällä (Rumex acetosella); valkea läiskäkoverre keskikesällä pienikokoisessa lehdessä.Säännöllisesti 2 sukupolvea. 

Monochroa rumicetella  (Hofmann, 1868) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-12 mm. Muistuttaa lajia M. rumicetella, mutta on hiukan suurempi ja leveämpisiipinen. Etusiivet

ruskeanharmaat, niissä sirotellusti kellertäviä suomuja. Etureunassa, siipitaitteessa ja keskisarassa epäselvät, mustat täplät; ulompi

diskaalitäplä etureuna- ja tornaalilaikkujen välissä, nämä lähes yhtyneet suoraksi, valkeahkoksi poikkivyöksi.

Koiraan sacculus suurempi kuin lajilla M. rumicetella.

Naaraan ductus bursae leveämpi kuin lajilla M. rumicetella. 
Elintavat. Paahteisilla, hiekkapohjaisilla paikoilla. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla niittysuolaheinällä (Rumex acetosa) ja tulihierakalla (R. thyrsiflorus); suuressa, valkeahkossa

läiskäkoverteessa kesäkuun jälkipuoliskolla. Suomessa ilmeisesti vain yksi sukupolvi, joka lentää lajin M. rumicetella sukupolvien

välissä. Ulkomailla todettu kaksi sukupolvea. 

Monochroa sepicolella  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-12 mm. Koiraan tuntosarvet yksivärisen mustat, naaraalla kärkikolmannes valkea. Huulirihmojen

kärkijaoke 3/4 keskijaokkeen pituudesta. Etusiivet yksivärisen tummanvihreät, kuparinkiiltoiset; etureunassa siiven tyviosassa

violettia sävyä.

Koiraan sivulämssän tyviliuska selvästi sapelimainen; kärkiosa pyöreä. Aedeaguksen kärjen lähellä harjanteellinen oka. 
Elintavat. Kedoilla, niityillä, ruderaateilla. Tulee valolle.

Toukka karmiininpunainen; vatsa, jaokkeiden välit ja pienet täplät punaisessa valkeahkot. Nystyrät ruskeat, vaalearenkaiset. Pää,

niskakilpi ja raajat ruskeankeltaiset.Elää poimuhierakalla (Rumex crispus); ulkomailla ahosuolaheinällä (Rumex acetosella); juuressa

tai varren tyvessä syksyllä. Talvehtii juuressa täysikasvuisena ? toukkana.Aikuisia havaittu yleisesti parveilemassa Rumex acetosella

-kasvustoissa myös Suomessa. Näiden ulkonäkö poikkeaa hieman muilta Rumex-lajeilta kerätyistä yksilöistä. 

Monochroa tenebrella  (Hübner, 1817) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Huulirihmat ulkopuolelta tummanharmaat (vrt. M. conspersella). Takasääret tummanharmaat.

Etusiivet mustanharmaat; keskikohdan sisäpuolella kaksi hyvin heikkoa, mustaa täplää; 2/3 kohdalla samanlainen täplä. Etureuna-

ja tornaalilaikut vain hiukan pohjaväriä vaaleammat, tuskin näkyvissä. Siipiripset tummanharmaat. Takasiivet harmaat.

Koiraan genitaalit muistuttavat lajin M. hornigi omia, mutta sivulämssä sormimainen. 
Elintavat. Lehdoissa, lehtoniityillä, rehevillä rinneniityillä, kedoilla. Tulee valolle.

Toukka samean tummanpunainen, harmaanvalkokuvioinen; etupuoli vaaleampi. Pää vaaleanruskea; niska- ja peräkilpi mustat.

Elää kevätesikolla (Primula veris), ulkomailla jauhoesikolla (Primula farinosa); taittaa touko-kesäkuussa lehden sivuosan alaspäin

'taskuksi'. Koteloituu kesäkuussa 'taskuun'. 

Monochroa servella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-13 mm. Pää tummanharmaa. Tuntosarvet mustanruskeat, eivät renkaalliset, paitsi joskus heikosti

kärkiviidenneksessä. Huulirihmojen kärkijaoke yhtä pitkä kuin keskijaoke; ulkopuolelta valkeahkot (vrt. M. servella). Takasääret

mustat. Etusiivet raudanmustat, eivät kiiltävät, vaaleakehnäiset. Siipitaite- ja diskaalitäplät hyvin heikot. Siipiripset tummanharmaat;

niissä kaksi tummaa juovaa, joista sisempi selvempi. Takasiivet kapeat, ruskeanharmaat.

Koiraan sivulämssän yläreuna kaareva, ilman hammasta ennen enemmän tai vähemmän suippoa kärkeä. 
Elintavat. Kosteilla rantaniityillä, ojissa. Tulee valolle.

Toukka vihreä, kuviot ruskehtavanpurppurat, verkkomaiset. Pää vaaleankeltainen; niskakilpi suurelta osin valkeahko; peräkilpi

mustan ja valkean kirjava. Raajat tummanruskeat.Elää ranta-alpilla (Lysimachia vulgaris); alkukesällä kärkiverson sisällä punoen

kärkilehdet yhteen. Varressa myös pieni reikä.Pieni toukka kovertaa lehdessä. 

Monochroa conspersella  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-11 mm. Otsa ja huulirihmat vaaleanharmaat. Päälaki, keskiruumis ja siipikannet tummanruskeat. Etusiivet

harmaan - suklaanruskeat, eivät kiiltävät, valkeahkokehnäiset. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat, selvät; siipitaitetäplät ja sisempi

diskaalitäplä pitkänomaiset, ulompi diskaalitäplä pyöreähkö. Takasiivet vaaleanharmaat, kiiltävät.

Koiraan sivulämssä kapea, sen yläreuna suora, siinä hammas ennen tylppää kärkeä. Aedeaguksen kärki taipunut ja sileä.

Naaraan ostium suunnilleen kaksi kertaa ductus bursaen alkupäätä leveämpi. Signum suuri, ristimäinen, siinä kaksi terävää ja

kaksi tylppää päätä. 
Elintavat. Suolakkoniityillä. Tulee valolle.

Toukka punainen; nystyrät pienet, mustat. Pää okrankeltainen; niskakilpi tummanruskea.Elää ulkomailla merirannikilla (Glaux

maritima); kovertaa lehdessä syksyllä. Porautuu keväällä varteen ja juureen. Tappaa kasvin. 

Monochroa tetragonella  (Stainton, 1885) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-16 mm. Päälaki tummanharmaa; koiraan otsa harmaa, naaraan okranvalkea. Tuntosarvet harmaa- ja

valkeahkorenkaiset. Keskiruumis tummanharmaa. Takaruumiin 2. ja 3. jaoke päältä vaaleankeltaiset. Etusiivet ruskeanharmaat -

vihertävänruskeat, niissä sirotellusti valkeahkoja suomuja. Siipitaitteessa, keskisarassa ja etureunan lähellä epäselviä, tummia

pitkittäisjuovia. Ulompi diskaalitäplä tumma. Kostaalilaikku valkeahko.

Koiraan sivulämssä leveä, pyöreäkärkinen, sen sisäpinnalla pieni, vahvasti kitinisoitunut harjanne; sacculus pieni, kolmiomainen,

suippokärkinen. Aedeaguksen kornuutit n. 0.015 mm.

Naaraan takimmaiset apofyysit n. 1.5 kertaa etummaisten apofyysien pituiset. Signum pitkänomainen, terävähampainen. 
Elintavat. Hiekkarannoilla, suolakkoniityillä, kedoilla. Tulee valolle.

Toukka melko väritön, siinä mustia nuolikuvioita. Elää ketohanhikilla (Potentilla anserina); verson sisällä kesäkuussa kellastuneen

lehden paljastaessa toukallisen verson. Koteloituu verson sisään kehtoon. 

Monochroa elongella  (Heinemann, 1870) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 16-18 mm. Pää ja keskiruumis okranruskeat - tummanruskeat. Takaruumiin tyviosa yläpuolelta

okrankeltainen. Etusiivet verraten leveät, okrankeltaiset - ruskeat, silkinkiiltoiset. Keskisaran kärjessä himmeä, tumma täplä.

Takasiivet vaaleanharmaat.

Koiraan sivulämssä pyöreäkärkinen, sen sisäpinnalla pieni, vahvasti kitinisoitunut harjanne; sacculus sormimainen, sen tyvi leveä,

alareuna usein sisäänpäin taittunut. Aedeaguksen pisimmät kornuutit n. 0.030 mm.

Naaraan takimmaiset apofyysit n. kaksi kertaa etummaisten apofyysien pituiset. Signum pyöreä, terävähampainen. 
Elintavat. Niityillä, hakamailla. Tulee valolle.

Toukka valkea; pää vaaleanruskea; niska- ja peräkilpi sekä raajat keltaiset.Elää mesiangervolla (Filipendula ulmaria); juuren

yläosassa syksystä touko-kesäkuuhun. 

Monochroa lutulentella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: Olavi Niemi Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-17 mm. Pää tummanruskea. Keskiruumis okra - tummanruskea. Takaruumis ruskeanharmaa. Etusiivet

verrattain kapeat, oliivinruskeat; niissä sameankeltaisia laikkuja, jotka joskus epäselviä tai puuttuvat. Keskisaran kärjessä

tummanruskea täplä; sen sisäpuolella epäsäännöllinen kellertävä laikku, joka on joskus epäselvä. Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Kosteilla rantaniityillä. Lentää myöhään iltapäivällä ravintokasvin ympärillä; tulee yöllä valolle.

Toukka nuorena kalpean luunvalkea, pää musta. Täysikasvuinen toukka vihreänharmaa, kyljet ja vatsa vaaleammat. Pää musta;

niskakilpi ruskeanharmaa; peräkilpi tumma. Raajat mustat.Elää ulkomailla vihvilöillä (Juncus), korpikaislalla (Scirpus sylvaticus) ja

rantaluikalla (Eleocharis palustris); varren sisällä (touko)-kesäkuussa. 

Monochroa lucidella  (Stephens, 1834) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho

29



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 15-17 mm. Pää ja keskiruumis vaaleankeltaiset. Tuntosarvet tummanruskeat. Huulirihmat vaaleankeltaiset;

keskijaokkeen ulkopuoli ja kärkijaokkeen kärki ruskehtavat; keskijaoke kärkeenpäin paksuuntunut. Kärkijaoke yhtä pitkä kuin

keskijaoke. Takaruumis mustanruskea. Etusiivet harmaanruskeat; siiven keskiosassa osa suonista vaaleita. Ulompi diskaalitäplä

musta; siitä siiven kärkeen kulkee ruskea juova. Siipitaitteessa ja keskisarassa epäselvempiä, tummia pitkittäisjuovia. Takasiivet

tummanharmaat. 
Elintavat. Norjassa ja Ruotsissa aikuisia on haavittu iltaisin Rumex acetosa-kasvustoista tunturien koivuvyöhykkeestä. 

Monochroa saltenella  (Benander, 1928) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 17-19 mm. Suuri laji. Takaruumis harmaanruskea. Etusiivet vaalean harmaankeltaiset; suonien välit

mustajuovaiset, suonet valkeat. Siipitaitteessa pitkä, musta, valkoreunainen juova, joka alkaa siiven tyvestä. Keskisarassa siiven

keskellä lyhyt, musta, valkoreunainen juova; keskisaran kärjessä musta, valkoreunainen täplä. Takasiiven kärki lyhyt, ulkoreuna

kaareva. 
Elintavat. Rantaniityillä, kosteilla niityillä. Ei ole kovin helposti löydettävissä kaukaa ravintokasvistaan. Tulee valolle.

Toukka elää poimuhierakalla (Rumex crispus); syö keväällä juuren yläosassa (myös kasvavassa, pienessä varressa). Koteloituu

kesäkuussa kehtoon maahan. 

Monochroa palustrella  (Douglas, 1850) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-13 mm. Pää, keskiruumis ja siipikannet etusiipien väriset. Huulirihmat savenkeltaiset; keskijaoke

paksuuntunut, sen ulkosyrjällä tummia suomuja. Koiraan etusiivet savenkeltaiset; ulompi diskaalitäplä tumma, voi joskus puuttua.

Siiven kärkiosassa sirotellusti tummia suomuja. Naaraan etusiivet myös savenkeltaiset; niissä tasaisesti tummia suomuja, joten

vaikuttaa selvästi tummemmalta kuin koiras. Takasiivet ruskehtavanharmaat. 
Elintavat. Kosteilla niityillä. Lentää hämärässä matalalla kasvillisuuden yllä; on päivällä helposti häirittävissä lentoon.

Kehitysvaiheet tuntemattomat. 

Monochroa simplicella  (Lienig & Zeller, 1846) Gelechiidae

Kuva: Pekka Malinen Kuva: Pekka Malinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-12 mm. Päälaki harmahtavanruskea, naama ja huulirihmat valkeahkot. Tuntosarvet tummanruskeat,

heikosti vaalearenkaiset. Etusiivet pitkänomaiset ja teräväkärkiset, ruskehtavat. Siiven tyviosassa tumma juova etureunasta siiven

keskelle; takakulman lähellä tumma täplä. Ulompi diskaalitäplä pitkänomainen, mustahko. Etureunalaikku heikko, vaalea, viisto;

sen ulkopuolella etureunassa pieni, tumma täplä. Etureunan kärkikolmannes tumma, siinä vaaleita täpliä. 
Elintavat. Kosteilla rantaniityillä, soilla. Tulee valolle.

Toukka valkeahko; pää musta; niskakilven kyljissä musta täplä. Elää kesä-heinäkuussa pullosaralla (Carex rostrata); 15-30 cm

syvyydessä kasvavilla kasveilla; kovertaa pitkän, veden alle lähes kasvin tyvelle ulottuvan käytävän. Koteloituu koverteeseen

vedenpinnan alapuolelle. Kotelokehto koverteesta pudistetussa, n. 1 cm pituisessa, kapeassa alueessa. 

Monochroa arundinetella  (Stainton, 1858) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 8-13 mm. Pää ja keskiruumis okranvalkeat. Etusiivet okranvalkeat, etureunasta vaaleammat;

kärkikolmannes kellanruskeakehnäinen. Ulompi diskaalitäplä musta. Siipitaite- ja sisempi diskaalitäplä joskus olemassa

muutamana mustana suomuna. Etureunassa 3/5 kohdalla musta täplä.

Koiraan sivulämssä kolmiomainen, sen kärki suippo, yläreunasta kaartunut; sacculus hyvin ohut. Aedeagus pitkä, sen kärkiosa

kapea. 
Elintavat. Soilla, luhtarannoilla, tulvaniityillä. Tulee valolle.

Toukka sameankeltainen; pää tummanruskea, läpikuultava. Niska- ja peräkilpi pienet, kolmiomaiset, vaaleanruskeat. Raajat

kellanruskeat. Elää luhtavillalla (Eriophorum angustifolium); kovertaa syksyllä varressa ja lehtien alaosassa. Jättää ulosteen

epäsäännöllisen koverteen sisään. Jatkaa kovertamista keväällä (touko-kesäkuu) ja koteloituu koverteen yläosaan. 

Monochroa suffusella  (Douglas, 1850) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-13 mm. Etusiivet leveät, kiiltävän mustahkon sinertävänharmaat. Siipitaitteessa, keskisarassa siiven

keskellä sekä keskisaran kärjessä musta täplä. Pää mustanharmaa. 
Elintavat. Hietikoilla, harjuilla, kallioilla, hiekkakuopissa.

Toukka elää kanervisaralla (Carex ericetorum). Muutamia yksilöitä kuoriutui, kun koko mätäs kaivettiin maasta kesäkuussa. Toukka

elää ilmeisesti juuressa tai sen vieressä. 

Monochroa ferrea  (Frey, 1870) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-12 mm. Otsa beesi; päälaki , keskiruumis ja siipikannet mustahkonruskeat. Tuntosarvet tummanruskeat,

tavallisesti epäselvästi vaalearenkaiset, kärkiosa epäsäännöllisesti valkorenkainen. Etusiivet lähes yksivärisen mustanharmaat.

Etureunalaikku pieni, kellertävä; tornaalilaikku puuttuu. Ulompi diskaalitäplä selvä, musta. Etureunan kärkikolmanneksessa

epäselviä, valkeahkoja täpliä, joskus vain siipiripset valkeahko- ja tummatäpläiset. Takasiivet tumman harmaanruskeat. 
Elintavat. Niityillä, rantaniityillä, metsänreunoilla, ruderaateilla. Tulee valolle.

Toukka elää ukontattarella (Persicaria lapathifolia) ja pihatattarella (Polygonum aviculare); syksyllä varren sisällä. Reikä ja

ulostyöntyvä puru ilmaisevat toukallisen varren. Toukka talvehtii varressa täysikasvuisena ja koteloituu keväällä varteen. 

Monochroa hornigi  (Staudinger, 1883) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-15 mm. Etusiivet okranvalkeat, kärkiosasta tummakehnäiset. Ulompi diskaalitäplä mustahko; etureunan

lähellä 1/6 ja 1/3 kohdalla juovamaiset, mustahkot täplät; siipitaitteen keskellä epäselvä, mustahko täplä. Takasiivet

vaaleanharmaat. 
Elintavat. Kosteilla niityillä. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla vesitattarella (Persicaria amphibia); varren sisällä. 

Monochroa niphognatha  (Gozmány, 1953) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 8-11 mm. Etusiivet tumman pronssinruskeat; 1/4 ja 1/2 kohdalla kaksi hopeista poikkivyötä, jotka eivät ulotu

takareunaan; etureuna- ja tornaalilaikut muodostavat suoran, hopeisen poikkivyön, joka joskus katkennut tai häipyvärajainen. Pää

valkea. Tuntosarvien kärkiosa valkea. 
Elintavat. Niityillä, kedoilla, kalliorinteillä, hiekkarannoilla, nummilla. Tulee valolle.

Toukka vaalean ruusunpunainen; pää vaaleanruskea; niskakilpi ruskea.Elää ulkomailla nurmihärkillä (Cerastium fontanum); touko-

kesäkuussa silkkiputkessa juuren ja varren alaosan vieressä.Koteloituu silkkiseen kotelokoppaan aivan maanpinnan alapuolelle. 

Eulamprotes wilkella  (Linnaeus, 1758) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 6-8 mm. Muistuttaa lajia E. wilkella; pienempi; etureuna- ja tornaalilaikut tavallisesti erillään. Tuntosarvet

harmaanvalkeat, kokonaan tummarenkaiset. 
Elintavat. Suomessa aikuisia on löydetty erityisesti paljaan hietikon ympäröimistä Thymus- ja Arctostaphylus-matoista, joiden alla

kasvaa säännöllisesti jäkälää (Cladonia).Toukka elää ulkomailla kangasajuruoholla (Thymus serpyllum) ja jäkkärällä (Gnaphalium). 

Eulamprotes superbella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-13 mm. Huulirihmojen kärkijaoke yhtä pitkä kuin keskijaoke. Tuntosarvet molemmilla sukupuolilla

kokonaan mustahkot (vrt. Monochroa tenebrella). Etusiivet yksivärisen tumman pullonvihreät, kiiltävät. Takasiivet kapeammat kuin

etusiivet.

Koiraan sivulämssän yläreunassa kolmiomainen ulkonema; kärkiosassa kolmiomainen liuska. 
Elintavat. Kedoilla, niityillä, pientareilla. Tulee valolle.

Toukka tuntematon. Aikuisia löydetty ulkomailla paikalta, jossa kasvoi runsaasti mäkikuismaa (Hypericum perforatum). 

Eulamprotes unicolorella  (Duponchel, 1843) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Huulirihmat okrankeltaiset; kärkijaokkeessa tummanruskeaa väriä. Etusiivet tumman

oliivinruskeat; etureuna- ja tornaalilaikut savenkeltaiset, etureunalaikku näistä ulompana. 
Elintavat. Niityillä, kedoilla, metsänreunoilla, katajikoissa, pientareilla. Lentää iltahämärissä; tulee yöllä valolle.

Toukka vaalean vihreänharmaa; pää vaaleanruskea; niskakilpi mustatäpläinen.Elää särmäkuismalla (Hypericum maculatum);

alkukesällä varressa. Koteloituu litteään kehtoon, joka on tehty koverretun varren osasta tai lehdestä. 

Eulamprotes atrella  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-11 mm. Etusiivet harmaanruskeat, lyijynkiiltävät. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät häipyvät, tummat.

Etureunalaikku pieni, valkeahko. Takasiivet harmahtavanvalkeat, ripset tummemmat. 
Elintavat. Suomessa haavittu muutaman kerran kallioilta, joilla kasvoi pääasiassa vain ahosuolaheinää (Rumex acetosella) sekä

jäkäliä ja sammalia.

Toukka tuntematon. 

Eulamprotes plumbella  (Heinemann, 1870) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-16 mm. Keskikokoinen - suuri. Muistuttaa lajia B. terrella; pienempi, hiukan kapeampisiipinen. Etusiivet

harmahtavan ruskeat - okranruskeat; diskaali- ja siipitaitetäplät usein epäselvät, mustat. Etureuna- ja tornaalilaikut epäselvät,

yhtyneet vahvasti ulospäin taipuneeksi poikkivyöksi. Ulkoreunassa mustia suomuja. Takasiivet vaaleanruskeat, kärjestä

tummemmat.

Koiraan gnathoksen kärkiosa kolmiomainen. Sacculus olemassa.

Naaraan VIII jaokkeen vatsapuolella 3/5 saakka ulottuva kapea sisänemä. Signum suuri. 
Elintavat. Esiintyy vain Lounais-Suomen pienillä hiekkasaarilla.

Toukka tumman punertavanruskea, selkäjuova selvä, okra. Pää kiiltävän musta; niskakilpi musta, keskiosa kapealti vaalea.Elää

ulkomailla ketopartasammalella (Tortula ruralis), silkkikutrisammalella (Homalothecium lutescens) ja niittyliekosammalella (

Rhytidiadelphus squarrosus); talvehtii. Koteloituu tukevaan, hiekalla päällystettyyn kotelokoppaan. 

Bryotropha desertella  (Douglas, 1850) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-17 mm. Suuri, vaatimattoman näköinen. Muistuttaa lajia B. desertella. Etusiivet okranruskeat, hiukan

ruskeapisamaiset, diskaali- ja siipitaitetäplät heikot; sisempi diskaalitäplä hiukan ulompana kuin ulompi siipitaitetäplä. Etureuna- ja

tornaalilaikut yhtyneet muodostaen kapean, terävämutkaisen poikkivyön. Ulkosarake tummakehnäinen, ulkoreunassa mustahko

juova. Takasiivet harmaat, kärjestä tummemmat.

Koiraan gnathos nelikulmainen, kärki pitkä, S:n muotoinen. Sacculus olemassa.

Naaraan VIII jaokkeen selkäpuoli selvästi kovera, sen reuna vahvasti kitinisoitunut; vatsapuolen sisänemä heikko (nämä

tuntomerkit sa tavallisesti näkyviin poistamalla penslaamalla takimmaisen jaokkeen suomut). Antrum suuri, kolmiomainen ja

vahvasti kitinisoitunut. 
Elintavat. Kuivilla niityillä ja kentillä. Häirittävissä helposti lentoon päivällä. Tulee yöllä valolle.

Toukka samean punertavanruskea, selkäjuova melko epäselvä. Pää musta; niskakilpi kellanruskea, siinä suuria mustia alueita.Elää

ulkomailla silkkikäytävässä niittyliekosammalella (Rhytidiadelphus squarrosus), ketopartasammalella (Tortula ruralis),

tanskanpalmikkosammalella (Hypnum jutlandicum) ja otaluhtasammalella (Calliergonella cuspidata) sekä nurmiröllillä (Agrostis

capillaris), käytävässä varren tyvessä. 

Bryotropha terrella  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-15 mm. Keskikokoinen. Koiraan huulirihmat lyijynharmaat. Etusiivet harmahtavan mustat, hieman

kiiltävät. Diskaali- ja siipitaitetäplät mustat, sisempi siipitaitetäplä puuttuu; sisempi diskaalitäplä hiukan ulompana kuin siipitaitetäplä.

Etureuna- ja tornaalilaikut yhtyvät muodostaen melko epäselvän, kulmikkaan poikkivyön. Ulkoreunassa mustia suomuja. Takasiivet

suunnilleen yhtä leveät kuin etusiivet, ruskehtavanharmaat. Naaras pienempi ja terävämpisiipinen kuin koiras. Huulirihmat ja

etusiivet tumman harmaanruskeat, violetinsävyiset. Takasiivet tummanharmaat.

Koiraan gnathos siro, terävätaitteinen. Aedeaguksen kärjessä normaalipituinen "piiska".

Naaraan VIII jaokkeen vatsapuolen syvennys suorareunainen. Signum pitkulainen, sukasia harvassa. 
Elintavat. Soiden reunoilla. Aikuiset (koiraat) parveilevat aikaisin aamulla.

Kehitysvaiheet tuntemattomat. 

Bryotropha boreella  (Douglas, 1851) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-18 mm. Suuri. Naaras on pienempi kuin koiras. Muistuttaa lajia B. boreella; huulirihmojen sisäpuoli

vaaleankeltainen. Etusiivet tumman okranharmaat, vaaleanokrakehnäiset. Etureunassa siiven tyvessä musta täplä. Diskaali- ja

siipitaitetäplät mustat, selvät, sisempi siipitaitetäplä usein puuttuu; sisempi diskaalitäplä ulompana kuin ulompi siipitaitetäplä.

Etureuna- ja tornaalilaikut yhtyvät muodostaen melko epäselvän, kulmikkaan poikkivyön. Ulkoreunassa mustia suomuja. Takasiivet

suunnilleen etusiipien levyiset, ruskehtavanharmaat.

Koiraan gnathos siro, sen taitteessa selvä paksuuntuma. Aedeaguksen kärjessä lyhyt "piiska".

Naaraan VIII jaokkeen pinnalla neulamaisia sukasia; vatsapuolen syvennyksen reunat aaltoilevat. Signum suuri, pitkulainen, sen

pinnalla tiheässä sukasia. 
Elintavat. Havumetsissä, suon reunoilla. Aikuiset häirittävissä lentoon päivällä.

Toukka vaaleanruskea; keskiruumiissa likaisenvalkeita täpliä; takaruumiissa pieniä oranssinruskeita täpliä. Pää ja niskakilpi mustat;

peräkilpi tummanruskea.Elää ulkomailla silkkiputkessa kivikynsisammalella (Dicranum scoparium). 

Bryotropha galbanella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Keskikokoinen. Naaraan siivet kapeammat ja terävämpikärkiset kuin koiraan. Päälaki etusiipien

värinen, otsa vaaleampi (vrt. B. senectella). Huulirihmat yksivärisen okrankeltaiset (vrt. B. similis). Etusiivet okranharmaat -

okranruskeat. Diskaali- ja siipitaitetäplät tavallisesti epäselvät, vaikka ulompi siipitaitetäplä hyvin kehittynyt; sisempi diskaalitäplä

ulompana kuin ulompi siipitaitetäplä. Etureuna- ja tornaalilaikut yhtyneet häipyväksi, kulmikkaaksi poikkivyöksi. Ulkoreunassa

epäselviä, tummia juovia. Takasiivet vaaleanharmaat.

Koiraan gnathos hyvin pitkä ja kapea.

Naaraan signum nelikulmainen, siinä kaksi poimua poikittain; sen etu- ja takaosa erottuvat vahvapiikkisinä sileästä keskiosasta. 
Elintavat. Soilla, rantakosteikoissa. Tulee valolle.

Bryotropha plantariella  (Tengström, 1848) Gelechiidae

Kuva: Pekka Sarvela Kuva: Harry Nyström
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Kehitysvaiheet tuntemattomat. Keväällä kerätystä rahkasammaleesta (Sphagnum) kuoriutui ulkomailla useita aikuisia. 
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-12 mm. Pieni. Huulirihmat kontrastisen okrankeltaiset. Etusiivet yksivärisen tumman ruskehtavanharmaat

- mustahkot, purppuransävyiset. Siipiripset mustahkonharmaat. Takasiivet tummanharmaat, kärjestä tummemmat.

Koiraan gnathos vankka, sen selkäpuolella uurre ja terävä 90° taite 1/3 kohdalla, tyvessä mikrosukasia, kärkiosa vahvasti

koukkumainen.

Naaraan signum kaksi kertaa leveyttään pitempi, pitempi kuin etummaiset apofyysit, sen kulmissa vankkoja, ulospäin

suuntautuneita piikkejä. 
Elintavat. Kuivilla kedoilla ja kentillä; oli vuosisadan alkupuolella selvästi nykyistä yleisempi ja laajemmalle levinnyt. Tulee valolle.

Kehitysvaiheet tuntemattomat. 

Bryotropha purpurella  (Zetterstedt, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-13 mm. Pieni. Pää okra, sen keskellä tumma juova. Huulirihmat vaaleankeltaiset, ulkopuolelta

ruskeanharmaakehnäiset. Etusiivet ruskeat, kellertäväkehnäiset. Diskaali- ja siipitaitetäplät melko epäselvät, usein ulkopuolelta

okravarjoiset; sisempi diskaalitäplä ulompana kuin ulompi siipitaitetäplä. Etureuna- ja tornaalilaikut heikot, yhtyneet ulospäin

taipuneeksi poikkivyöksi. Ulkosarake mustakehnäinen. Takasiivet vaaleanharmaat, kärjestä hiukan tummemmat.

Koiraan gnathos vankka, melko kulmikas, sen tyvi sipulimainen. Vinculumin takareunassa hyvin silmiinpistävä polvi.

Naaraan VIII jaokkeessa kaksiliuskainen lamella postvaginalis ja mikrosukasia. 
Elintavat. Kosteilla niityillä. Lentää yöllä; tulee valolle.

Toukka samean purppuran- tai punertavanruskea, ilman sivuselkä- ja kylkijuovia. Pää ja niskakilpi mustahkonruskeat. Peräkilpi

suuri, ruskea. Elää ulkomailla silkkiputkessa maanpinnan silkkikutrisammalella (Homalothecium lutescens) ja seinien hiirensammalilla

(Bryum).Kerran kuoriutunut heinäkuussa kerätyistä Inula salicina-varsista! 

Bryotropha senectella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Pieni. Pää etusiipien värinen. Huulirihmat sisäpuolelta kermanvalkeat, ulkopuolelta vahvasti

tummakehnäiset; kärkijaoke tummempi kuin keskijaoke. Etusiivet kiiltävän mustahkonruskeat. Diskaali- ja siipitaitetäplät epäselvät;

sisempi diskaalitäplä ulompana kuin ulompi siipitaitetäplä. Etureuna- ja tornaalilaikut valkeat, epäselvät, usein yhtyneet hiukan

ulospäin taipuneeksi poikkivyöksi. Ulkosarakkeessa paljon mustia suomuja. Takasiivet tumman ruskehtavanharmaat, kärjestä

tummemmat.

Koiraan gnathos verraten siro, siinä terävä 120 asteen taite, selvä paksunnos heti taitteen jälkeen. Tegumenin "okakilpi"

kolmikulmainen, siinä 50-80 erikokoista piikkiä.

Naaraan signum suuri ja pitkänomainen, jopa kaksi kertaa niin pitkä kuin leveä, kulmissa vankkoja piikkejä. 
Elintavat. Ubikvisti, lähes kaikilla habitaateilla. Tulee valolle.

Toukka ruskea; pää ja niskakilpi tummanruskeat.Elää ulkomailla seinien, lohkareiden ja kivien sammalien alla keväällä. Koteloituu

heikkoon kotelokoppaan sammalen alle. 

Bryotropha similis  (Stainton, 1854) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-11 mm. Pieni. Huulirihmat sisäpuolelta okrankeltaiset, ulkopuolelta vahvasti tummakehnäiset (vrt. B. similis

). Kärkijaoke tummempi kuin keskijaoke. Etusiivet mustanruskeat, mattapintaiset (vrt. B. similis). Diskaali- ja siipitaitetäplät mustat,

tuskin näkyvät; sisempi diskaalitäplä hieman ulompana kuin ulompi siipitaitetäplä. Siipitaitetäplien ulkopuolella sekä diskaalitäplien

välissä ja ulkopuolella usein puhtaan valkoisia viiruja. Etureuna- ja tornaalilaikut puhtaan valkeat, tavallisesti hyvin muodostuneet,

harvoin yhtyneet epäsäännölliseksi poikkivyöksi (vrt. B. affinis ja B. similis). Ulkosarakkeessa hyvin tummaa kehnää. Takasiivet

vaalean ruskehtavanharmaat, kärjestä tummemmat.

Koiraan gnathos siro, siinä loiva taite.

Naaraan VIII jaokkeen pinnalla kiilamaisia sukasia; lamella postvaginalis leveä. 
Elintavat. Aikuisia tavattu Suomessa vain merenrantahietikoilta. Lentää juuri ennen auringonlaskua; tulee yöllä valolle.

Toukka vaaleanruskea - oranssinruskea; sivuselkä- ja kylkijuovat valkeat, rosoreunaiset. Pää ruskea; niskakilpi läpikuultava,

ruskea. Peräkilpi vaaleanruskea.Elää ulkomailla kulosammalella (Ceratodon purpureus); keväällä silkkisessä putkessa, joka on

molemmista päistä avonainen ja johon myös koteloituu. 

Bryotropha umbrosella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-12 mm. Pieni. Huulirihmat sisäpuolelta kermanvalkeat, tummakehnäiset, ulkopuolelta vahvasti

tummakehnäiset. Etusiivet tumman harmahtavanruskeat - mustat, suomujen vaaleat tyvet antavat usein pisamaisen vaikutelman.

Siipitaite- ja diskaalitäplät melko epäselvät; ulomman siipitaitetäplän ulkopuolella aina, muiden täplien ulkopuolella usein,

vaaleankeltainen laikku tai viiru (vrt. B. similis). Sisempi diskaalitäplä ulompana kuin ulompi siipitaitetäplä. Etureuna- ja tornaalilaikut

vaaleankeltaiset, usein yhtyneet ulospäin taipuneeksi poikkivyöksi. Ulkosarake mustakehnäinen. Takasiivet harmaat, kärjestä

tummemmat.

Koiraan gnathos siro, siinä 90 asteen taite.

Naaraan signum pitkänomainen, kolmiomainen; sen takapäässä kaksi hyvin pitkää piikkiä. 
Elintavat. Aikuisia tavattu Suomessa lähinnä vain merenrantahietikoilta, joskus sisämaan hiekkaharjuilta.

Toukka samean purppuransävyisen ruskea. Selkäjuova samaa väriä, sen reunoilla epäsäännöllisen muotoinen, samean

kellertävänokra sivuselkäjuova. Kylkijuova leveämpi, valkoisempi, epäsäännöllinen; sen alapuolella kapea, samean

purppuransävyisen ruskea juova. Vatsapuoli sen alapuolella valkeahko. Pää ja niskakilpi kiiltävän mustat, niskakilvessä kolme

paria mustanruskeita täpliä, valkeahko reuna ja valkea keskiosa. Peräkilven keskiosa sameankeltainen.Elää ulkomailla

muurilapiosammalella (Tortula muralis); keväällä silkkisessä käytävässä. Aurinkoisella säällä piilottelee tässä käytävässä; aikaisin

aamulla kostealla säällä ja sateella tulee ulos käytävästä ruokailemaan sammalen alle. 

Bryotropha affinis  (Haworth, 1828) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-16 mm. Etusiivet mustahkot; sisemmän poikkiviirun kohdalla leveä, viisto, valkoinen poikkivyö, joka on

kapeimmillaan etureunassa. Etureuna- ja tornaalilaikut valkoiset. Siipitaitteessa valkean poikkivyön molemmilla puolilla sekä

keskisarassa siiven keskikohdassa ja keskisaran päässä mustat suomutupsut. Takasiivet tummahkon harmaat. Pää valkea, joskus

kermanvärinen. Huulirihmat valkeat. 
Elintavat. Lehdoissa, lehdesniityillä, puistoissa, puutarhoissa. Tulee valolle.

Toukka vaaleanruskea, roosansävyinen. Pää musta. Niskakilpi musta, keskeltä jakautunut. Peräkilpi vaaleanruskea.Elää touko-

kesäkuussa pihlajalla (Sorbus aucuparia), ruusuilla (Rosa), isotuomipihlajalla (Amerlanchier spicata) ja tuomella (Prunus padus),

yhteenkehrättyjen lehtien välissä. Koteloituu kotelokoppaan yhteenkehrättyjen lehtien väliin. 

Recurvaria leucatella  (Clerck, 1759) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-15 mm. Etusiivet harmaat; tyvi- ja keskisarakkeet sekä ulkosarakkeen sisäosa ulkopuolelta vaaleampien

suomujen rajaamat. Mustat suomutupsut siiven tyvellä, siipitaitteen molemmilla puolilla sekä tyvi- että keskisarakkeiden ulkoreunan

kohdalla sekä kaksi siipitaitteen etupuolella ulkosarakkeen sisäreunassa. Ulkoreunassa usein 4-5 mustaa täplää; siiven kärki

vaaleanharmaa tai valkoinen. Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Mäntymetsissä. Tulee valolle.

Toukka ruskea; nystyrät mustat; pää ja niskakilpi mustanruskeat; peräkilpi tummanruskea. Kovertaa pienenä syksyllä männyn (

Pinus sylvestris) neulasia; talvehtii koverteen sisällä. Elää touko-kesäkuussa silmuissa ja versoissa, joiden ulkopuolella on valkea

seittiputki. Koteloituu silmuun tai versoon. 

Exoteleia dodecella  (Linnaeus, 1758) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-13 mm. Etusiivet valkeat; siiven keskellä sisäänpäin viisto, lähes yhtenäinen, musta poikkivyö. Sen

sisäpuolella etureunassa kaksi mustaa täplää. Takareunassa siiven tyvellä sekä takakulmassa mustat täplät. Siiven kärjessä

epäselviä mustia laikkuja. Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Tammimetsissä. Lepää päivisin puunrungoilla kuoren halkeamissa. Tulee yöllä valolle.

Toukka sameanharmaa; pää, peräkilpi ja nystyrät kastanjanruskeat; niskakilpi vaalea, vihreiden täplien reunustama; nystyrät ja

peräkilpi suuret. Elää kesä-heinäkuussa tammen (Quercus robur) oksan kärkiversossa, jolloin kärkilehdet kellastuvat. Koteloituu

versoon. 

Stenolechia gemmella  (Linnaeus, 1758) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: Heikki Virkkunen
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-13 mm. Etusiivet mustat; etureunassa kolme kolmikulmaista, valkeaa laikkua; näistä sisin usein jatkuu

takareunaan viistoksi poikkivyöksi, joka yhtyy takareunan keskiosan valkeaan pitkittäisjuovaan. Pää valkea. 
Elintavat. Lehdoissa, metsänreunoilla. Tulee valolle.

Toukka punertavanruskea; pää, niska- ja peräkilpi ruskehtavanmustat. Elää ulkomailla pähkinäpensaalla (Corylus) ja jalavalla (

Ulmus); silmuissa ja pienissä lehtiversoissa toukokuussa.Suomessa laji esiintyy myös alueilla, missä pähkinää ei

esiinny.Mahdollinen ravintokasvi on koivu (Betula) tai suomyrtti (Myrica). 

Parachronistis albiceps  (Zeller, 1839) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-14 mm. Tuntosarvet tummahkon harmaat, häipyvästi vaaleampirenkaiset. Huulirihmojen kärkijaoke

valkeahko, keskellä musta rengas, kärki musta. Etusiivet ruskehtavanharmaat, etureunassa kolme tummemman harmaata varjoa.

Siipitaitteessa 1/4 kohdalla, keskisarassa hieman keskikohdan sisäpuolella ja tämän ulkopuolella siipitaitteessa pienet, mustat

suomutupsut. Takakulmassa tummanharmaa varjo; sen etupuolella kaksi silmiinpistävää, mustaa suomutupsua, jotka usein

yhtyvät. Nämä, yhdessä takakulman ja etureunan tummien varjojen kanssa, lähes muodostavat suoran poikkivyön. Tämän

ulkopuolella vaaleanharmaa, ulospäin suorakulmainen poikkivyö. Ulkoreunassa pieniä, mustia täpliä, joiden ympärillä joitakin

valkeita suomuja. Takasiivet tummanharmaat. 
Elintavat. Kangasmetsissä, lehdoissa, metsänreunoilla. Tulee valolle.

Toukka vihertävänharmaa; pää kellertävänruskea; niskakilpi musta; nystyrät pienet, mustat; raajat valkeahkot, mustarenkaiset.Elää

alkukesällä pihlajalla (Sorbus aucuparia), yhteenkudottujen lehtien välissä.Elää ulkomailla orapihlajalla (Crataegus); oratuomella (

Prunus spinosa); omenalla (Malus domestica); isotuomipihlajalla (Amelanchier spicata) ja päärynällä (Pyrus communis); keväällä

yhteenkudottujen lehtien välissä, ruskea läiskä syöntikohdassa. 

Teleiodes vulgellus  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-15 mm. Pää harmahtavanruskea, kirjava. Tuntosarvissa toisinaan melko selvät renkaat. Huulirihmojen

kärkijaoke harmaa, siinä kolme mustahkonruskeaa rengasta, joista kolmas ei aivan ylety kärkeen. Etusiivet vaalean

harmahtavanruskeat, niissä sirotellusti valkokärkisiä suomuja. Etureunassa siiven tyvellä ei tummaa täplää. Mustahkoja

suomutupsuja kolmessa poikittaisessa rivissä; sisimmän rivin etummainen suomutupsu hiukan lähempänä tyveä; toisessa rivissä

neljä suomutupsua: yksi (joskus epäselvä) etureunassa, kaksi keskisarassa ja yksi siipitaitteessa. 
Elintavat. Kuivahkoissa rinnelehdoissa. Tulee valolle.

Toukka elo-syyskuussa pähkinäpensaalla (Corylus avellana), kahden yhteenkudotun lehden taskussa. Syöntikohdassa

vaalea/ruskehtava läiskä.Ulkomaiset ilmoitukset koivusta (Betula) ravintokasvina perustuvat virhemäärityksiin. Kotelo talvehtii. 

Teleiodes wagai  (Nowicki, 1860) Gelechiidae

Kuva: Marko Mutanen 2010
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-13 mm. Pää harmahtava tai valkeahko, mustahkonruskeakehnäinen. Etusiivet leveämpikärkiset ja

kirjavammat kuin lajilla T. flavimaculellus, tummanharmaat, mustakehnäiset. Siiven tyvellä viisto rivi syvänmustia täpliä; sen

ulkopuolella keskisarassa keskikohdan sisäpuolella puoliympyrän muotoinen, keltaisen tai oranssin subkostaalilaikun sisältävä

harmaanvalkea laikku, jonka molemmat päät ulottuvat etureunaan ja sulkee etureunassa olevan mustahkon laikun. Keskisaran

kärjessä musta poikkijuova. 3/4 kohdalla silmiinpistävä, valkeahko kostaalilaikku, joka ulottuu siiven keskilinjaan; tornaalilaikku

pienempi. Takasiivet melko vaalean harmaat.

Koiraan sivulämssä kolme kertaa niin leveä kuin lajilla T. flavimaculellus ja vahvasti taipunut. Aedeagus lähes suora, kärki ei

sahalaitainen.

Naaraan ostium soikea; lamella antevaginalis katkaistun kartion muotoinen. 
Elintavat. Tammimetsissä. Lepää päivisin puunrungoilla; tulee yöllä valolle.

Toukka vihreä; nystyrät selvät, mustat. Pää kellanruskea; niskakilpi vihreänkeltainen, karvojen kiinnityskohdat mustat.Elää

Teleiodes luculellus  (Hübner, 1813) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olavi Niemi
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tammella (Quercus robur); syksyllä yhteenkudottujen lehtien välissä. Koteloituu kotelokoppaan maahan. Kotelo talvehtii. 
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Pää harmahtavanvalkea, mustahkonruskeakehnäinen. Etusiivet terävämpikärkiset ja vähemmän

kirjavat kuin lajilla T. luculellus, tummanruskeat. Keskisarassa oranssi tai keltainen subkostaalilaikku, joka ei ulotu etureunaan; sen

ympärillä yksittäisiä harmaanvalkeita suomuja. Kostaalilaikku 3/4 kohdalla epäselvä, vaalea, ulottuu kolmannekseen siiven

leveydestä.

Koiraan sivulämssä hyvin kapea, lähes suora. Aedeagus käyrä, kärki sahalaitainen.

Naaraan ostium suippo; lamella antevaginalis hyvin kapea, sen keskellä lovi. 
Elintavat. Tuorepohjaisissa lehti- ja sekametsissä. Lajia on löydetty useita kertoja vaahteran (Acer platanoides) rungolta. Tulee

valolle.

Toukka löydetty ulkomailla raidalta (Salix caprea), joka on ainoa varmistettu ravintokasvi.  

Teleiodes flavimaculellus  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: Marko Mutanen 2011
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-13 mm. Pää kermanvalkea, keskellä joskus aavistus harmaata kehnää. Etusiivet harmaat,

tummanharmaakehnäiset, aavistuksen okransävyiset. Siiven keskikohdan sisäpuolella takaviisto, vaalea poikkivyö, joka on

sisäpuolelta terävästi mustan juovan rajaama; tässä mustassa juovassa on suomutupsu. Epäsäännöllinen, vaalea poikkivyö 3/4

kohdalla. Siipitaitteessa siiven keskisarakkeessa musta juova; sen etupuolella keskisarassa musta musta juova, joka joskus

jakautunut kahdeksi mustaksi täpläksi; nämä enemmän tai vähemmän muodostuneet suomutupsuista. Ulomman vaalean

poikkivyön ulkoreunan keskikohdasta lähtee lyhyt, musta juova, joka ulottuu siiven ulkoreunaan lähelle kärkeä. Ulkosarake tumman

ruskehtavanharmaan ja valkeahkon kirjava. Takasiivet harmaat, ripset vaaleammat. 
Elintavat. Kedoilla, rinteillä, laitumilla, pientareilla. Lepää päivisin päivännoutokasvustossa; tulee yöllä valolle.

Toukka samean vihertävä tai harmahtava, selkäjuova hieman tummempi. Pää ruskea; niskakilpi ruskea, sen takakulmissa tummat

täplät. Nystyrät pienet, harmaat. Raajat vaaleankeltaiset.Elää touko-kesäkuussa päivännoudolla (Helianthemum nummularium);

yhteenkudottujen lehtien välissä (3-5 lehteä). Koteloituu hentoon kotelokoppaan maahan. Muna talvehtii. 

Teleiodes sequax  (Haworth, 1828) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-15 mm. Etusiipien pohjaväri vaihtelee valkeasta harmaaseen tai mustahkonruskeaan - Pohjois-Euroopan

populaatioiden yksilöillä väri on kuitenkin yleensä harmaa. Etureunassa siiven tyvellä musta pitkittäisjuova. Siipitaite- ja

diskaalitäplät viistoja, mustia juovia; siipitaitetäplä yhtyy joskus etureunan juovaan. Takasiivet hiukan etusiipiä leveämmät,

vaaleanharmaat. Pää valkeasta harmaaseen tai mustahkonruskeaan. Huulirihmat mustahkot, keskijaokkeen päässä vaalea

rengas. 
Elintavat. Lehdoissa, puistoissa. Tulee valolle.

Toukka vihreä; pää ja niskakilpi vaaleanruskeat.Polyfagi, elää kesäkuussa varsinkin tammen (Quercus robur) lehdillä, mutta

ulkomailla myös monilla muilla pensaskasveilla, joita meillä ei kuitenkaan tavata. Aikuinen talvehtii. 

Carpatolechia decorella  (Haworth, 1812) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-15 mm. Muistuttaa lajia C. notatella. Etusiivet harmahtavat, joskus lähes mustahkot. Suomutupsut

voimakkaat. Etureunassa kolme tummaa täplää, joista sisin jatkuu siipitaitteeseen viistoksi, mustaksi juovaksi. Keskisarassa viisto,

juovamainen, musta täplä. Keskisaran kärjessä kaksinkertainen, musta täplä. Takareunan tyviosan täplä epäselvä tai puuttuu. Pää

vaaleanharmaa, jokseenkin kirjava. 
Elintavat. Lehdoissa, puistoissa. Tulee hyvin valolle.

Toukka vaaleanvihreä, päältä punasävyinen; ennen koteloitumista tummanpunainen. Pää ja niskakilpi mustanruskeat.Elää touko-

kesäkuussa vuorijalavan (Ulmus glabra) versoissa ja kehittyvissä lehdissä, jotka kudottu yhteen. Koteloituu valkeaan kotelokoppaan

kaarnan rakoon. Muna talvehtii.Ravintokasvi ulkomailla: Lähinnä Ulmus spp.; mutta myös Corylus spp.; Acer spp.; Fraxinus spp.;

Tilia spp.; Prunus avium. 

Carpatolechia fugitivella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-16 mm. Etusiivet valkeat tai kermanvalkeat, ilman mustaa poikkivyötä 1/5 kohdalla (vrt. Pseudotelphusa

scalella), jossain määrin harmaakehnäiset. Etureunassa keskikohdan ulkopuolella musta täplä; muut mustat kuviot vaihtelevan

laajuiset, tavallisesti pienet ja vaatimattomat; mustia suomutupsuja n. viidessä ryhmässä. Pää ja keskiruumis valkeat.

Huulirihmojen keskijaoke puhtaan valkea; kärkijaoke harmahtava, siinä kaksi tummaa rengasta. 
Elintavat. Lehti- ja sekametsissä. Lepää päivisin koivunrungoilla; tulee yöllä valolle.

Toukka kalpeanvihreä; nystyrät hienot, mustat; pää ja niskakilpi keltaiset, mustatäpläiset.Elää touko-kesäkuussa koivulla (Betula);

taitetussa 'taskussa' tai yhteenkudottujen lehtien välissä. Muna talvehtii. 

Carpatolechia alburnella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-16 mm. Etusiivet harmahtavanruskeat - tummanharmaat; mustat täplät juovamaisia, ilman suomutupsuja,

paitsi keskisaran kärjessä olevat kaksi täplää. Pää valkeahko, enemmän tai vähemmän harmaakehnäinen. 
Elintavat. Tuoreissa ja lehtomaisissa kangasmetsissä, lehdoissa, rannoilla, korvissa, kosteilla niityillä, pientareilla. Tulee valolle.

Toukka vaaleanvihreä, selkäjuova tummanvihreä; nystyrät suuret, mustat. Pää vihertävän ruskeankeltainen, pistesilmät ja clypeus

tummanruskea; niskakilpi vartalon värinen, karvojen kiinnityskohdat mustat; peräkilpi yksivärisen vihreä. Raajoissa mustat renkaat.

Ennen koteloitumista punertava.Elää elo-syyskuussa raidalla (Salix caprea), kiiltopajulla (Salix phylicifolia), tuhkapajulla (Salix cinerea

), pohjanpajulla (Salix lapponum), halavalla (Salix pentandra) ja hanhenpajulla (Salix repens); syö avokoverteen lehden alapintaan tai

kahden yhteenkudotun lehden muodostamassa taskussa. Koteloituu maahan; kotelo talvehtii. 

Carpatolechia notatella  (Hübner, 1813) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-17 mm. Etusiivet harmahtavanvalkeat tai valkeahkot, harmahtavavarjoiset ja -kehnäiset; kuviot eivät

selvästi juovamaisia. 2/5 kohdalla kaksi mustaa täplää poikittaisesti, etummainen tavallisesti erillään toisesta mustasta täplästä, tai

jos ne ovat yhtyneet, ovat ne silti tunnistettavissa kahdeksi täpläksi. Etureunan tyven musta juova kaksikärkinen. Pää valkeahko.

Tuntosarvet eivät ripsiset. Huulirihmojen keskijaokkeen ulkopuoli tyvestä tummatäpläinen. 
Elintavat. Valoisissa lehti- ja sekametsissä, taimikoissa, rannoilla. Lepää päivisin puunrungoilla; tulee yöllä valolle.

Toukka vaaleanvihreä, selkäjuova hiukan tummempi, sivuselkäjuovat tummanvihreät. Nystyrät suuret, mustat. Pää kalpean

keltainen - kellanvihreä, takareuna ruskea, karvojen kiinnityskohdat ruskeat - mustat, pistesilmät mustat. Niskakilpi kalpean

keltainen - kellanvihreä, karvojen kiinnityskohtien ympärillä mustaa; peräkilpi samanvärinen tai musta. Raajat vihreät,

mustarenkaiset.Elää elo-syyskuussa rauduskoivulla (Betula pendula), hieskoivulla (B. pubescens) ja tervalepällä (Alnus glutinosa);

kahden yhteenkudotun lehden välissä tai alaspäin taitetussa taskussa. Koteloituu maahan; kotelo talvehtii. 

Carpatolechia proximella  (Hübner, 1796) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 17-18 mm. Etusiivet harmaat, tummakehnäiset. Etureunan tyvellä musta juova. Siipitaitteessa ja

keskisarassa siiven keskikohdassa mustat pitkittäisjuovat. Keskitäplä suuri, musta. Etureunassa n. 3/5 kohdalla epäselvä, tumma

täplä. Etureunalaikku epäselvä, voi myös puuttua. Takasiivet tummahkon harmaat. 
Elintavat. Soilla, runsaimmillaan rämeiden reuna-alueilla.

Toukka elää elo-syyskuussa suopursulla (Rhododendron tomentosum); yhteenkudottujen lehtien (3-5 lehteä) välissä. 

Carpatolechia epomidella  (Tengström, 1869) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-16 mm. Etusiivet puhtaan valkeat; 1/5 kohdalla leveä, musta poikkivyö. Etureunassa keskikohdan

molemmilla puolilla, takakulmassa sekä siiven kärjessä suuret, mustat täplät. Pää ja keskiruumis valkeat; keskiruumiin takaosassa

kaksi mustaa täplää. Huulirihmat valkeat; keskijaokkeessa tummia täpliä; kärkijaokkeessa kaksi mustaa rengasta. 
Elintavat. Tammimetsissä. Lepää päivisin puunrungoilla; tulee yöllä valolle.

Toukka elää tammella (Quercus robur); syö lehtiä syksyllä; talvehtii. Kirjallisuudessa yleisesti mainittu tammen runkosammal

ravintokasvina, mikä mahdollisesti perustuu täysikasvuiseen toukkaan, joka on koteloitumassa. 

Pseudotelphusa scalella  (Scopoli, 1763) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-16 mm. Etusiivet sameanokrat; etureunan täplä keskikohdan ulkopuolella, ulompi poikkiviiru sekä

ulkoreuna ja siiven kärki vaaleammat. Etureunassa neljä tumman ruskehtavanharmaata varjoa. Mustia suomutupsuja kolmena

poikittaisena parina keskikohdan sisäpuolella, keskikohdassa ja keskikohdan ulkopuolella; joka parin etummainen suomutupsu

hiukan takimmaista sisempänä, uloimman parin tupsut lähempänä toisiaan kuin kahden muun. Ulkoreunassa ja siiven kärkiosassa

pieniä, mustahkoja täpliä. Takasiivet harmaat. Pää ja keskiruumis etusiipien väriset. Tuntosarvet selvästi mustahko- ja

valkorenkaiset. Huulirihmojen kärkijaoke vaaleanokra, siinä kaksi mustahkonruskeaa rengasta. 
Elintavat. Metsänreunoilla, lehdoissa, soilla, ojikoissa, rannoilla. Tulee valolle.

Toukka kellertävänvihreä, ennen koteloitumista karmiininpunainen; nystyrät suuret, mustat. Pää vaaleanruskea, pistesilmät mustat;

niska- ja peräkilpi vihreänkeltaiset, kapealti mustareunaiset, karvojen kiinnityskohdat mustat. Raajat keltaiset.Elää elo-syyskuussa

koivuilla (Betula pubescens; B. nana; Betula spp.), ulkomailla myös tammella (Quercus) ja suomyrtillä (Myrica gale); yhteenkudottujen

lehtien välissä. Koteloituu maahan; kotelo talvehtii.

Pseudotelphusa paripunctella  (Thunberg, 1794) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Lång
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Muuta: Tammimetsistä pyydystetyt yksiöt ovat kellertävämpiä kuin koivulla elävät. Svensson kutsuu suomyrtillä (Myrica) ja

vaivaiskoivulla (Betula nana) elävää tyyppiä nimellä 'pseudowagae'. 
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-18 mm. Huulirihmat vaalea- ja tummarenkaiset. Etusiivet vaalean okranruskeat - tummanruskeat,

enemmän tai vähemmän musta- ja valkokehnäiset; 1/5 kohdalla silmiinpistävä ulospäin viisto poikkivyö, joka on muodostunut

kolmesta mustahkosta täplästä pystyjä suomuja. Siipitaitetäplä laajentunut juovaksi; molemmat diskaalitäplät olemassa, ulompi

muodostaa poikittaisen juovan tai täpläparin; kaikki mustia. Takasiipien ripset suonen CuA2 kohdalla selvästi kapeammat kuin

siiven keskikohdan leveys.  
Elintavat. Pientareilla, niityillä, kallioilla, rinteillä, ruderaateilla. Tulee valolle.

Toukka etupäästä vihreä, takapäästä violetinpunainen - violetinruskea; nystyrät vaaleat, karvojen kiinnityskohdat mustat. Pää

keltainen, pistesilmä tumma; niskakilpi vihreänkeltainen; peräkilpi ruskea. Raajat vihreät - ruskeat.Elää ahosuolaheinällä (Rumex

acetosella) ja poimuhierakalla (Rumex crispus); touko-(kesä)kuussa (gen.I) silkkiputkessa varren alaosan ja juuren vieressä maassa.

Heinäkuussa (gen. II) toukka elää silkkiputkessa kukinnossa. Koteloituu maahan.

Etelä-Suomessa kaksi sukupolvea säännöllisesti, ainakin pohjoisimmassa Lapissa vain yksi sukupolvi. 

Teleiopsis diffinis  (Haworth, 1828) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-15 mm. Pää vaaleanharmaa. Tuntosarvet tummanharmaat, vaaleampirenkaiset; koiraalla selvemmin kuin

naaraalla. Huulirihmojen kärkijaoke lähes yhtä pitkä kuin keskijaoke. Etusiivet harmaat, valkokehnäiset. N. 1/3 kohdalla tumma

poikkivyö etureunasta siipitaitteeseen; toinen tumma poikkivyö valkeahkojen etureuna- ja tornaalilaikkujen sisäpuolella.

Siipitaitetäplät mustat, juovamaiset; ulompi diskaalitäplä musta, kaksinkertainen - näistä etummainen joskus epäselvä. Keskisaran

tyvellä ja keskellä epäselvät, mustat täplät. Siiven kärkiosa mustahkonruskea; ulkoreunassa mustia täpliä. Takasiivet

tuhkanharmaat. 
Elintavat. Soilla, nummilla, tunturikankailla.

Toukan nystyrät mustat; pää ja niskakilpi kellertävät. Elää variksenmarjalla (Empetrum nigrum); touko-kesäkuussa lehtien ja versojen

väliin kudotussa seittiputkessa. 

Altenia perspersella  (Wocke, 1862) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-17 mm. Etusiivet kellanharmaat - ruskeanharmaat, hienosti mustakehnäiset. Etureunassa siiven tyvellä

selvä, musta juova. Siipitaitteessa joskus musta täplä; mustat diskaalitäplät suurehkot, selvät; ulompi muodostaa usein

koukkumaisen kuvion. Pää okranharmaa. Huulirihmojen keskijaoke syvänmusta. 
Elintavat. Puutarhoissa, puistoissa. Tulee valolle.

Toukka violetinruskea tai mustahkonvihreä, siinä kolme valkeaa pitkittäisjuovaa. Pää ruskeankeltainen; niskakilpi ruskea.Elää

omenapuilla (Malus); kesäkuussa nuorten lehtien välissä tai lehden reunaan viikatussa taskussa. Koteloituu syöntipaikkaan. 

Gelechia rhombella  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-15 mm. Pää ja keskiruumis kellanharmaat. Huulirihmojen kärkijaoke lyhyempi kuin keskijaoke. Etusiivet

harmahtavanokrat, violetinsävyiset, niissä sirotellusti tumman harmaanruskeita suomuja. Etureunan tyveltä alkaa viisto, joskus

häipyvä, tumman harmaanruskea kuvio. Diskaali- ja siipitaitetäplät mustahkot; sisempi diskaalitäplä suuri, ulompana kuin

siipitaitetäplä; ulompi diskaalitäplä muodostaa poikittaisen, joskus taipuneen kuvion; diskaalitäplien väli vaalea. Siipitaitetäplä

joskus häipyvä. Ulompi poikkiviiru vaalea, usein epäselvä, hiukan taipunut, sen sisäpuolella tummaa kehnää. Takasiivet hiukan

etusiipiä leveämmät, vaaleanharmaat. 
Elintavat. Pensaikoissa. Tulee valolle.

Toukka vaaleanvihreä; pää ja peräkilpi vaaleanruskeat.Elää ulkomailla huhti-toukokuussa oratuomella (Prunus spinosa), joskus

myös orapihlajalla (Crataegus); yhteenkudottujen versojen välissä ja kukissa. Koteloituu yhteenkudottujen lehtien väliin. Muna

talvehtii. 

Gelechia scotinella  Herrich-Schäffer, 1854 Gelechiidae

Kuva: BC ZSM 2010
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Tuntomerkit. Siipiväli 17-22 mm. Etusiivet tuhkanharmaat, mustanharmaakehnäiset. Etureuna siiven tyvellä musta. Siiven keskellä

pitkä, musta, vaaleiden diskaalitäplien katkaisema pitkittäisjuova, joka joskus jatkuu suonia pitkin siiven kärkeen. Siipitaitteessa

kapea, musta juova. Ulkoreunassa mustia täpliä. Huulirihmojen keskijaoke tupsuineen tyvestä mustahko, muuten valkeahko. 
Elintavat. Kallioilla, kuivissa kangasmetsissä. Tulee valolle.

Toukka vihreä, selkäjuova ja kaksi kylkijuovaa tummemmat tai punaiset. Pää hunajankeltainen, tummatäpläinen.Elää katajalla (

Juniperus communis); silkkiputkessa kutoen neulasia oksaa vasten, usein myös maata vasten. 

Gelechia sabinella  (Zeller, 1839) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 15-17 mm. Etusiivet ruskeanharmaat. Siipitaitteessa lyhyt, musta, valkoreunainen juova. Sisempi

diskaalitäplä musta, leveälti valkoreunainen, sen ja ulomman diskaalitäplän välissä musta pitkittäisjuova. Ulompi poikkiviiru

valkeahko, tekee suoran kulman ulospäin. Ulkoreunassa rivi mustia täpliä valkeahkolla pohjalla. Otsa keskeltä vaaleanruskea,

sivuilta mustahko. Huulirihmojen kärkijaoke tummanruskea, kärki vaalea. Päälaki ja siipikannet harmaanruskeat. Keskiruumis

tummanruskea. Takaruumis yläpuolelta yksivärisen tummanruskea. 
Elintavat. Tuoreissa ja lehtomaisissa kangasmetsissä, lehdoissa, rannoilla. Tulee valolle.

Toukka suklaanruskea; nystyrät mustat, valkorenkaiset; selkänystyröiden renkaat yhteensulautuneet, muodostavat kaksi

poikkijuovaa. Pää ja niskakilpi likaisenruskeat.Elää raidalla (Salix caprea) ja muilla pajuilla (Salix); kesäkuussa lehdissä ja

yhteenkudottujen versojen välissä. 

Gelechia sororculella  (Hübner, 1817) Gelechiidae

Kuva: Kimmo Lehtonen Kuva: Jouni Pyyhtiä
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Tuntomerkit. Siipiväli 17 mm. Muistuttaa lajia G. sororculella; etusiipien etureuna siiven tyvellä musta. Musta pitkittäisjuova

terävärajainen. Siipitaitteessa korkeintaan pieni, tumma täplä. Ulompi poikkiviiru häipyvä. Huulirihmojen keskijaokkeen ulkosyrjä

musta. 
Elintavat. Puutarhoissa. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla herukoilla (Ribes), mahdollisesti myös omenapuilla (Malus).Pietarin museossa on yksilöitä, jotka on

kasvatettu herukalta. (Ivinskis pers. comm.) 

Gelechia jakovlevi  Krulikowsky, 1905 Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: SIP Haapala
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-18 mm. Etusiivet ruskehtavat, tuhkanharmaakehnäiset. Etureunassa siiven tyvellä, 1/3 ja 2/3 kohdalla

epäsäännöllisiä, tummia täpliä. Sisempi diskaalitäplä musta, valkeahkorenkainen; sen ulkopuolella musta pitkittäisjuova.

Siipitaitteessa mustia pitkittäisjuovia. Ulompi poikkiviiru vaalea, tekee terävän kulman ulospäin. Otsa alhaalta valkea, loput siitä

sekä päälaki mustahkonruskeat, joukossa vaaleita suomuja. Huulirihmojen kärkijaoke pitkä, tummanharmaa, joukossa valkeita

suomuja. Takaruumis tummanruskea; kolme ensimmäistä jaoketta päältä okrankeltaiset, joskus epäselvästi. 
Elintavat. Tuoreissa ja lehtomaisissa kangasmetsissä, lehdoissa, rannoilla. Tulee valolle.

Toukka elää raidalla (Salix caprea); toukokuussa pajunkissoissa ja kukinnoissa. 

Gelechia muscosella  Zeller, 1839 Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-18 mm. Huulirihmojen keskijaokkeen suomutus kolmiomainen, valkeahko; tyvipuolisko ulkoa musta.

Etusiivet kapeat, vaalean ruskeanharmaat; keskellä siipeä musta juova, jonka katkaisee soikea, valkeahko sisempi diskaalitäplä.

Etureunassa keskikohdan molemmilla puolilla tumma täplä. Ulompi poikkiviiru valkeahko, muodostaa terävän kulman ulospäin.

Ulkoreunassa valkeahkolla pohjalla pieniä, mustia täpliä. Takasiivet hiukan etusiipiä leveämmät, vaaleanharmaat, ulkoreunasta

tummemmat. 
Elintavat. Luhtaniityillä, rannoilla. Suomessa aikuisia löydetty usein hopeapajun (Salix alba) rungoilta. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla pajuilla (Salix); kesä-heinäkuussa yhteenkehrättyjen lehtien välissä. 

Gelechia cuneatella  Douglas, 1852 Gelechiidae

Kuva: Marko Mutanen 2012 Kuva: Juha Lemmetyinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 17-21 mm. Etusiivet kellertävän tuhkanharmaat, hienosti mustakehnäiset. Etureunan tyvessä selvä,

pitkänomainen, syvänmusta täplä. Siipitaite- ja diskaalitäplät pienet, mustahkot, usein epäselvät. Takasiivet vaaleanharmaat. Pää

okranharmaa. Huulirihmojen keskijaoke harmaa, sen alapinnalla pystyjä suomuja. 
Elintavat. Kivisillä merenrannoilla. Tulee valolle.

Toukka vaaleanvihreä, vihreä tai kellertävänvihreä. Selkä- ja sivuselkäjuovat vaaleat, epäselvästi tummareunaiset. Nystyrät pienet,

mustat. Pää vaalean vihertävänruskea. Peräkilpi mustatäpläinen. Raajat vaalean vihertävänruskeat; käsnäjalat vaaleanvihreät.Elää

tyrnillä (Hippophae rhamnoides); kesä-(heinä)kuussa yhteenkudottujen lehtien (3-4 lehteä) välissä. Koteloituu kehtoon syöntipaikan

Gelechia hippophaella  (Schrank, 1802) Gelechiidae

Kuva: Leif Sundqvist
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ulkopuolelle. 
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Tuntomerkit. Siipiväli 16-20 mm. Etusiivet mustanharmaat, valkokehnäiset. Siipitaitteessa 1-2 mustaa pitkittäisjuovaa;

diskaalitäplät mustat, epäselvät, niiden välissä lyhyt, musta juova. Etureunassa siiven tyvellä ja keskellä epäselvät, mustat täplät.

Ulompi poikkiviiru valkeahko, muodostaa terävän kulman ulospäin. Takasiipien ulkoreuna kärjen takana vain hiukan kovera. Pää

harmahtavan ja mustan kirjava. Huulirihmojen kärki- ja keskijaoke yhtä pitkät. Takaruumis mustahkonruskea; kolme ensimmäistä

jaoketta päältä okrankeltaiset. 
Elintavat. Lehti- ja sekametsissä, metsänreunoilla. Lepää päivisin puunrungoilla; tulee yöllä valolle.

Toukka vaaleanvihreä, nystyrät hiukan tummemmat; pää, niskakilpi ja raajat mustat. Ennen koteloitumista punertava, kylkijuova

vaaleampi.Elää haavalla (Populus tremula); kesäkuussa yhteenkudottujen lehtien välissä. Koteloituu syöntipaikkaan tai maahan. 

Gelechia nigra  (Haworth, 1828) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 16-22 mm. Etusiivet ruskeanharmaat, vaaleanharmaakehnäiset. Diskaalitäplät pitkänomaiset, niiden välissä

musta juova. Ulompi poikkiviiru vaalea, leveä, loivempikulmainen kuin lajilla G. nigra. Takasiipien ulkoreuna kärjen takana vain

hiukan kovera. Otsa tummanruskea; päälaki vaaleanruskea. Huulirihmojen kärkijaoke yktä pitkä kuin keskijaoke; keskijaokkeen

alapinnalla pitkiä suomuja. Keskiruumis ruskean ja okran kirjava. 
Elintavat. Puistoissa. Tulee valolle.

Toukka kellanvalkea, punasävyinen. Pää mustanruskea, mustareunainen tai musta; niskakilpi kellanvalkea, tummareunainen -

musta. Raajat mustat. Nystyrät hyvin pienet, mustat.Elää palsamipoppelilla (Populus balsamifera) ja laakeripoppelilla (Populus

laurifolia); yhteenkudottujen lehtien välissä. Koteloituu tavallisesti kaarnanrakoon. 

Gelechia turpella  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-14 mm. Etusiivet mustahkonruskeat; niissä kolme valkeaa laikkua; kaksi siiven keskilinjalla, kolmas

etureunassa. Siiven tyvellä epäselvä, valkeahko täplä. Siipiripset siiven kärjessä valkeahkot. Pää ja keskiruumis likaisenvalkeat.

Huulirihmojen kärkijaokkeen kärki ja tyvi valkeat. 
Elintavat. Lehdoissa, puistoissa, hakamailla. Tulee valolle.

Toukka vaaleanvihreä; selkä- ja sivuselkäjuovat ruskeanvihreät - ruskeanpunaiset, jaokkeiden väleistä usein katkenneet. Pää,

niskakilpi ja raajat ruskeat - mustat; peräkilpi vihreä.Elää vaahteralla (Acer platanoides); yhteenkudottujen lehtien välissä touko-

kesäkuussa. 

Gelechia sestertiella  Herrich-Schäffer, 1854 Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olli Pihlajamaa
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Tuntomerkit. Siipiväli 17-21 mm. Muistuttaa lajia P. gibbosella; keskimäärin suurempi; etusiivet tummemmat tai niissä enemmän

mustahkoa ja valkeahkoa, vain toisinaan ruskehtavia alueita.

Koiraan genitaalit muistuttavat paljon lajin P. gibbosella genitaaleja; hiukan suuremmat, uncuksen kärjen keskimmäinen lovi ulottuu

kahta reunimmaista lovea pidemmälle; aedeaguksen alapinnalla 2/3 takana vähemmän kuin 16 pikkupiikkiä.

 Naaraan ostiumin kilpi takaa terävämpi kuin lajilla P. gibbosella; sen pituus ja leveys lähes yhtä suuret; ulottuu takana etummaisten

apofyysien tyven yli. Signum yleensä pienempi kuin lajilla P. gibbosella; vaihteleva, mutta tavallisesti leveyttään lyhyempi.

Etummaiset apofyysit tavallisesti pitemmät kuin lajilla P. gibbosella. 
Elintavat. Tuoreissa ja lehtomaisissa kangasmetsissä, lehdoissa, rannoilla. Aikuisia saadaan keskimäärin myöhemmin kuin lajia P.

gibbosella, usein suurten raitojen rungoilta. Tulee valolle.

Toukka punertavan ruskea, sivukylkijuova on selvä. Elää raidalla (Salix caprea); lehdillä kesä-heinäkuussa. 

Psoricoptera speciosella  Teich, 1892 Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-20 mm. Huulirihmat vaalea- ja tummarenkaiset. Etusiivet ruskeat, epäsäännöllisesti mustahko- ja

valkeahkokehnäiset, takareunasta punertavat. Keskisarassa kolme mustahkoa suomutupsua; 1/4, 2/4 ja 3/4 kohdalla. Ulompi

poikkiviiru vaalea, muodostaa terävän kulman ulospäin. Takasiivet harmaat, kärjestä tummemmat.

Koiraan uncus vaihteleva, sen kärjen keskimmäinen lovi ei tavallisesti syvempi kuin kaksi reunimmaista; aedeaguksen alapinnalla

2/3 takana yli 20 pikkupiikkiä.

Naaraan ostiumin kilpi kolmiomainen, leveyttään lyhyempi, ei ulotu takana etummaisten apofyysien tyven yli. Signum

kuusikulmainen, siinä vinottainen vako; pituus sama kuin leveys. 
Elintavat. Lehti- ja sekametsissä, lehdesniityillä. Aikuisia saatu vain suurten tammien ympäriltä, aikaisempi kuin P. speciosella.

Lepää päivisin puunrungoilla; tulee yöllä valolle.

Toukka vihertävän harmaa, sivukylkijuova puuttuu. Elää tammella (Quercus robur); lehdillä kesäkuussa. 

Psoricoptera gibbosella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-18 mm. Naama ja huulirihmojen keskijaoke savenkeltaiset. Etusiivet ruskeanmustat; tyviosassa valkea,

viisto poikkivyö, joka ei ulotu takareunaan. 3/4 kohdalla valkea, sisäänpäin taipunut poikkivyö. Takasiivet vaalean

ruskehtavanharmaat. 
Elintavat. Soilla ja niiden reunoilla. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla koivulla (Betula). 

Chionodes lugubrellus  (Fabricius, 1794) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olli Pihlajamaa
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Tuntomerkit. Siipiväli 17-22 mm. Pää, huulirihmojen keskijaoke ja keskiruumis tuhkanharmaat, ruskeakehnäiset. Huulirhmojen

kärkijaoke mustahko. Etusiivet lähes yksivärisen ruskeanharmaat, valkeahkokehnäiset. Siipitaitteessa musta juova; diskaalitäplät

mustat, joskus epäselvät. Takasiivet tummanharmaat. 
Elintavat. Puistoissa. Lentää aktiivisesti aikaisin aamulla; tulee yöllä valolle.

Toukka elää lehtikuusella (Larix); kaarnaliuskojen alla silkkiputkessa, josta käy syömässä neulasia; talvehtii täysikasvuisena

kaarnan alla. 

Chionodes tragicellus  (Heyden, 1865) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-15 mm. Pää ja huulirihmat valkeat. Etusiivet ruskeanmustat; tyviosassa viisto, valkea poikkivyö, joka ei

ulotu takareunaan. Siiven keskellä suuri, valkea laikku, joka ulottuu etureunaan. Kostaali- ja tornaalilaikku valkeat, muodostavat

lähes yhtenäisen, suoran poikkivyön. Siipiripset harmaat. Takasiivet ruskehtavanharmaat. 
Elintavat. Kuusimetsissä. Tulee valolle.

Toukka elää kuusella (Picea abies); touko-kesäkuussa silkkiputkessa kutoen neulasia oksaa vasten. Syödyt neulaset onttoja, vaikka

toukka ei miinaakaan niiden sisällä. Kudos muistuttaa paljon lajin Epinotia nanana (Tortricidae) toukan kudosta. 

Chionodes luctuellus  (Hübner, 1793) Gelechiidae

Kuva: Marko Mutanen 2010
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Tuntomerkit. Siipiväli 15-18 mm. Etusiivet lähes yksivärisen violetinkiiltävän mustanruskeat; niissä pienehköjä, epäselviä, mustia

täpliä. Takasiivet harmaat. Siipiripset molemmissa siipipareissa harmaat. 
Elintavat. Tavataan vain hiekkapohjaisilla, avoimilla paikoilla. Erittäin paikallinen laji.

Toukka elää mahdollisesti joko jäkälillä tai sammalilla. 

Chionodes violaceus  (Tengström, 1848) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho

92



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 15-18 mm. Huulirihmojen keskijaoke alta vahvasti pystysuomuinen, ulkosyrjä harmaakehnäinen. Etusiivet

kalpean kellertävänharmaat, silkinkiiltoiset. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät ruskeat. Ulompi poikkiviiru vaalea, muodostaa terävän

kulman ulospäin. Takasiivet valkeahkot, läpikuultavat; ulkoreuna pyöreä, kärki leveä, heikosti esiintyöntyvä. 
Elintavat. Pääasiassa kuivilla habitaateilla. Selvästi laajempi biotooppikirjo kuin lajilla C. violaceus. Tulee valolle.

Toukka elää mahdollisesti joko jäkälillä tai sammalilla. 

Chionodes holosericellus  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 16-20 mm. Huulirihmojen keskijaoke keskeltä hiukan leveämpi; kärkijaoke lähes yhtä pitkä kuin keskijaoke.

Etusiivet lähes yksivärisen mustanharmaat. Diskaalitäplät suuret, mustat; niiden välissä valkeita suomuja. Siipitaitetäplä lähempänä

tyveä, viirumainen. Ulompi poikkiviiru heikko, selvimmillään etureunassa. Ulkoreunassa sirotellusti valkeita suomuja. Takasiivet

vaaleanharmaat. 
Elintavat. Tavataan runsaimmin tuntureilla ja Tenon varren tunturikankailla. Etelämpänä kallioilla ja soilla.

Toukan mahdollisia ravintokasveja esim. variksenmarja (Empetrum nigrum) tai jäkälät. 

Chionodes nubilellus  (Zetterstedt, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-19 mm. Pää kermanvalkea. Huulirihmojen kärkijaoke yhtä pitkä kuin keskijaoke. Keskiruumis

mustahkonruskea, kellertävätäpläinen; siipikannet mustahkonruskeat. Etusiivet mustanharmaat; diskaalitäplät mustat. Tyvialassa

viisto, häipyvärajainen, valkea poikkivyö, joka ulottuu siipitaitteeseen. Diskaalitäplien välissä häipyvärajainen, valkea laikku.

Kostaali- ja tornaalilaikku valkeat. Ulkoreunassa epäselviä, valkeita täpliä. Takasiivet valkeahkonharmaat. 
Elintavat. Soilla, tuntureilla, kallioilla, kuivilla kentillä. Tulee valolle.

Toukka punainen, alapuolelta vaaleanpunainen; keskiruumiissa vaaleampi selkäjuova. Nystyrät ruskeat; niskakilpi ruskea; peräkilpi

tummanruskea - musta. Pää vaaleanruskea; raajat mustahkot.Elää torvijäkälillä (Cladonia); toukokuussa pitkässä silkkiputkessa.

Häirittäessä piilottautuu jäkälän koloon. 

Chionodes continuellus  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 15-19 mm. Otsa vaalean okranruskea; päälaki ja keskiruumis ruskehtavat. Huulirihmat ulkoa

tummanruskeat. Etu- ja keskijalat yksivärisen tummanruskeat. Etusiivet ruosteenruskeat, tummanruskeakehnäiset, kuparinkiiltoiset;

pohjaväri ja kuviot vaihtelevat. Diskaalitäplät ja siipitaitetäplä mustat, niiden ympärillä usein joitakin valkeita suomuja. Ulompi

poikkiviiru okra, joskus epäselvä, muodostaa ulospäin terävän kulman. Siipiripset vaalean ruskehtavanharmaat, niissä 1-2

epäselvää juovaa. Takasiivet vaaleanharmaat.

Koiraan uncuksen kärjessä ei okaa. 
Elintavat. Kuivilla niityillä, kedoilla. Tulee valolle.

Toukka ruskeanpunainen, valkeahkojuovainen. Pää, niska- ja peräkilpi, raajat sekä nystyrät mustat.Elää ulkomailla ketomarunalla (

Artemisia campestris); silkkiputkessa maassa kasvin alla touko-kesäkuussa. Vain satunnaisia kasvatustietoja, ravintokasvi

mahdollisesti jokin heinä (Poaceae).Suomessa lajia esiintyy myös paikoilla, missä ei ole ketomarunaa. 

Chionodes distinctellus  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-16 mm. Pää valkeahko. Huulirihmojen kärkijaoke musta, valkokärkinen. Keskiruumis harmaanruskea,

valkeahkonkirjava. Etusiivet valkeahkot, vaihtelevasti harmaanruskeakehnäiset, varsinkin siiven tyvestä, etureunasta keskikohdan

molemmin puolin sekä siiven kärkiosasta. Siipitaitetäplä pitkänomainen, musta; diskaalitäplät mustat. Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Havu- ja sekametsissä. Tulee valolle.

Toukka vaalean punertavanruskea; pää ja niskakilpi mustat. Raajat mustat. Peräkilpi ruskea; peräaukon etupuolella rivi kovia

karvoja. Elää kuusella (Picea abies); touko-kesäkuussa silkkiputkessa kutoen neulasia oksaa vasten. Silkkikudosta vähemmän kuin

C. luctuellus -toukalla. Koteloituu maahan. 

Chionodes electellus  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-17 mm. Pää likaisenvalkea. Huulirihmojen keskijaoke valkea. Keskiruumis musta, siipikannet valkeahkot.

Etusiivet mustat. Tyvi- ja ulkosarakkeessa vastakkaisiin suuntiin viistot, valkeat poikkivyöt, sisin ei ulotu takareunaan; etureunassa

keskellä siipeä suuri, valkea laikku. Siipiripset valkeat, takakulman läheltä harmaat. Takasiivet tummanharmaat. 
Elintavat. Soilla, kosteilla paikoilla tuntureilla.

Toukka ruskeanpunainen, violetinsävyinen, vaalean sinivalkojuovainen. Nystyrät suuret, ruskeat, karvojen kiinnityskohdat mustat.

Pää keltainen, pistesilmä musta; niska- ja peräkilpi keltaiset, karvojen kiinnityskohdat mustat. Raajat keltaiset.Elää koivulla (Betula)

ja muuraimella (Rubus chamaemorus ); elokuussa yhteenpunottujen lehtien välissä. 

Chionodes viduellus  (Fabricius, 1794) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Pekka Malinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-19 mm. Otsa ruskea; päälaki tummanruskea. Huulirihmojen keskijaoke mustahko, keskeltä vaaleampi;

kärkijaoke yhtä pitkä, musta. Keskiruumis mustahkonruskea. Etu- ja keskijalat tummanruskeat, nilkat tavallisesti selvästi

vaaleakärkiset. Etusiivet ruskeat, vaihtelevasti mustanharmaakehnäiset. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat, niiden ympärillä

valkeita suomuja. Ulompi poikkiviiru okra, joskus epäselvä, muodostaa ulospäin terävän kulman. Siipiripset ruskehtavanharmaat,

niissä yksi tumma juova. Takasiivet harmaat.

Koiraan uncuksen kärjessä lyhyt, vankka oka. 
Elintavat. Erityisesti kuivilla paikoilla, missä kasvillisuus on niukkaa, usein lähes pelkästään jäkäliä ja sammalia. Tulee valolle.

Toukka likaisenvalkea; nystyrät pienet, mustat, vaalearenkaiset, sijaitsevat neliskulmaisissa, kellanruskeissa täplissä. Pää, niska- ja

peräkilpi ruskeat.Elää ulkomailla sammalilla (kivet ja katot); touko-kesäkuussa. 

Chionodes fumatellus  (Douglas, 1850) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-16 mm. Huulirihmojen keskijaoke savenkeltainen, siinä mustia suomuja; kärkijaoke hieman pitempi kuin

keskijaoke, mustahko, valkokärkinen. Etusiivet mustahkot, kellanharmaakehnäiset. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät suuret, pyöreät,

mustat; niiden ympärillä valkeita suomuja. Kostaali- ja tornaalilaikku valkeahkot. Takasiivet ruskehtavanharmaat. 
Elintavat. Lehdoissa, puistoissa. Lepää puiden rungoilla; tulee silloin tällöin valolle.

Toukka elää tikanhiippasammalella (Orthotrichum speciosum) haavan tai muun lehtipuun rungolla, joskus sementillä; nuori toukka

talvehtii. Toukka silkkiputkessa sammaleessa touko-kesäkuussa. 

Chionodes ignorantellus  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: Marko Mutanen 2010 Kuva: Juha Lemmetyinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-17 mm. Huulirihmojen keskijaokkeessa pystyjä, ruskeita suomuja. Koiraan takaruumiin alapuoli

kellertäväkärkinen. Etusiivet tummanruskeat; etureuna- ja tornaalilaikut valkeat. Suonien välit tavallisesti tummemmat.

Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät epäselvät, mustat, niiden ympärillä ruosteenkeltaisia suomuja. 
Elintavat. Pientareilla, niityillä, kallioilla. Lentää iltapäivällä auringonpaisteessa; tulee yöllä valolle.

Toukka ruskeanpunainen, vaaleajuovainen. Pää, niska- ja peräkilpi, raajat sekä nystyrät mustat.Elää ulkomailla ahosuolaheinällä (

Rumex acetosella); silkkiputkessa varren alaosassa sekä aikaisin keväällä että kesä-heinäkuussa.Etelä-Suomessa säännöllisesti

kaksi sukupolvea. 

Aroga velocella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: E. Hujanen
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-16 mm. Otsa valkeahko. Huulirihmojen keskijaoke valkeahko, ulkopinnalta ohuelti harmaakehnäinen;

kärkijaoke jokseenkin yhtä pitkä kuin keskijaoke, tummanharmaa. Etusiivet tuhkanharmaat; siipitaitetäplä ja diskaalitäplät

epäselvät, mustat, niiden ympärillä ruosteenkeltaisia suomuja. Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Rannoilla, soiden reunoilla, kosteilla niityillä.

Toukka ruskeanpunainen, valkojuovainen. Nystyrät, pää, niska- ja peräkilpi sekä raajat mustat.Elää kiiltopajulla (Salix phylicifolia),

raidalla (S. caprea), hanhenpajulla (S. repens) ja muilla pajuilla (Salix); yhteenpunottujen lehtien ja versojen välissä elokuussa. 

Filatima incomptella  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-17 mm. Otsan alaosa vaaleanokra, yläosa harmaanruskea; päälaki mustahko. Huulirihmojen keskijaoke

lyhytsuomuinen, ulkosyrjästä mustanruskea; kärkijaoke pitempi kuin keskijaoke, musta. Etusiivet ruskeanmustat; siipitaitetäplä ja

diskaalitäplät syvänmustat, niiden ympärillä valkeita suomuja, varsinkin ulkopuolella; siipitaitetäplä hieman sisempänä kuin sisempi

diskaalitäplä. Etureuna- ja tornaalilaikut valkeat. 
Elintavat. Pientareilla, kuivilla rinteillä, hietikoilla, kallioilla. Tulee valolle.

Toukka punertavanruskea; nystyrät pienet, mustat. Pää, niskakilpi ja raajat mustat. Peräkilpi likaisen harmahtavankeltainen,

tummatäpläinen.Elää ahosuolaheinällä (Rumex acetosella). Pieni toukka kovertaa varhain keväällä lehteen pienen läiskäkoverteen.

Myöhemmin toukka elää silkkiputkessa varren alaosan ja juuren vieressä maassa.Koteloituu maahan. 

Neofriseria peliella  (Treitschke, 1835) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-14 mm. Etusiivet tummanharmaat, valkeahkokehnäiset. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät syvänmustat,

niiden ympärillä valkeita suomuja, varsinkin ulkopuolella; siipitaitetäplä ja sisempi diskaalitäplä poikkisuunnassa päällekkäin, aina

selvät. Etureuna- ja tornaalilaikut valkeat. Otsa samean valkoinen, päältä tummempi; päälaki valkeahkon ja mustanruskean kirjava.

Huulirihmojen keskijaoke lyhytsuomuinen, kellanvalkea, ulkosyrjästä tummempi; kärkijaoke pitempi kuin keskijaoke, tumma,

vaaleakärkinen. 
Elintavat. Pientareilla, kuivilla rinteillä, hietikoilla, kallioilla. Tulee valolle.

Toukka vaaleanvihreä, prothorax ruskeanpunainen. Nystyrät hyvin pienet, mustat. Pää ja niskakilpi mustat. Prothoraxin ja

mesothoraxin raajaparit mustat, metathoraxin raajapari vihreä. Peräkilpi vihreä.Elää ahosuolaheinällä (Rumex acetosella); samaan

tapaan kuin N. peliella. 

Neofriseria singula  (Staudinger, 1876) Gelechiidae

Kuva: Pekka Malinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-17 mm. Etusiivet kapeat; mustanruskeat. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat. Siiven tyvi, kaksi

epäsäännöllistä poikkivyötä keskikohdan sisäpuolella ja keskellä siipeä, ulompi poikkiviiru sekä ulkoreuna sinertävän

vaaleanharmaat. Otsa ruskea, alhaalta valkokehnäinen; päälaki kiiltävän tummanruskea. Huulirihmojen kärkijaoke mustahko.

Takaruumis tummanruskea, jaokkeiden takareunat valkeahkot. 
Elintavat. Soilla, nummilla, tunturikankailla. Haavittavissa varvikosta; tulee silloin tällöin valolle.

Toukka ruosteenruskea, kellertäväjuovainen. Pää, niskakilpi, raajat ja nystyrät mustat; peräkilpi ruskea.Elää ulkomailla

variksenmarjalla (Empetrum nigrum), kanervalla (Calluna vulgaris) ja lapinvuokolla (Dryas octopetala); syksyllä yhteenpunottujen

lehtien välissä kevyessä silkkiputkessa.Kotelo talvehtii. 

Prolita sexpunctella  (Fabricius, 1794) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-16 mm. Etusiivet roosanharmaat; siipitaitetäplä ja diskaalitäplät pienet, joskus häipyvät, mustat.

Ulkoreunassa yksittäisiä tummia suomuja. Siipiripsien tyviosa roosa, hienosti tummakehnäinen; ulko-osa harmaa, siinä epäselvä,

tumma juova. Huulirihmojen kärkijaoke selvästi lyhyempi kuin keskijaoke, siinä mustahko rengas. 
Elintavat. Soilla; myös saaristossa, missä elinympäristönä juolukkaa kasvava keto. Tulee valolle.

Toukka musta; mesothoraxin kylkien etu- ja takareunassa valkea pilkku. Pää, niskakilpi ja raajat kiiltävän mustat.Elää juolukalla (

Vaccinium uliginosum) ja suokukalla (Andromeda polifolia); touko-kesäkuussa yhteenkudottujen lehtien välissä.Koteloitui

kasvatuksessa syöntipaikkaan. 

Athrips pruinosellus  (Lienig & Zeller, 1846) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-11 mm. Etusiivet vähemmän terävät kuin lajilla A. tetrapunctellus; okranruskeat, tumman

savenharmaavarjoiset. Siiven tyvisarake savenharmaa, siinä kolme okranruskeaa pitkittäisjuovaa; n. 1/4 kohdalla etu- ja

takareunassa kaksi tummanharmaata täplää. N. 1/3 kohdalla leveä, okranruskea, reunoista vaaleankeltainen alue. Keskikohdan

ulkopuolella etu- ja takareunassa kaksi isoa, mustahkoa laikkua. Nämä usein yhtyvät ulko- ja sisäpuolelta niin, että niiden väliin jää

pyöreä, okranruskea alue, jonka takareunan tuntumassa pieni, musta täplä. Ulompi poikkiviiru viisto, kellanvalkea. Siiven kärkiosa

ja siipiripset tummanharmaat, lähes mustahkot. Takasiivet tummanharmaat. 
Elintavat. Aikuisia haavittu lämpimiltä harjunrinneniityiltä.

Mahdollinen ravintokasvi hiirenvirna (Vicia cracca). 

Athrips amoenellus  (Frey, 1882) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-12 mm. Etusiivet vaalean okrankeltaiset, keskisarasta syvemmän keltaiset. Etureunassa siiven tyveltä 3/4

kohdalle leveä, tummanharmaa juova, jonka sisällä lähellä tyveä kapeampi, keltainen pitkittäisjuova. Takareunassa

epäsäännöllinen, usein keskeltä katkennut, harmaa juova. Ulkosarake harmaa. Keskisarassa siiven tyvellä musta täplä; sisempi

diskaalitäplä ja takakulman etupuolella oleva pyöreä täplä mustat. Takasiivet vaaleanharmaat. 
Elintavat. Niityillä, lehdesniityillä. Tulee valolle.

Toukka sameanvihreä; pää ja niskakilpi mustat. Elää ulkomailla rantanätkelmällä (Lathyrus palustris); heikossa silkkiverkossa vartta

vasten elo-syyskuussa.Elää todennäköisesti useilla virnoilla (Vicia) ja nätkelmillä (Lathyrus), mahdollisesti myös apiloilla (Trifolium). 

Athrips tetrapunctellus  (Thunberg, 1794) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-17 mm. Etusiivet tuhkanharmaat, aavistuksen roosansävyiset. Siipitaitetäplä, diskaalitäplät ja täplä

viistosti ulomman diskaalitäplän takana mustat. Ulkoreunassa pieniä, mustia täpliä. Huulirihmojen kärkijaokkeessa musta rengas. 
Elintavat. Lehdoissa, lehdesniityillä, hakamailla. Tulee valolle.

Toukka mustanruskea, hengitysaukkojen alapuolelta vaaleampi. Meso- ja metathoraxin etureunassa selkäpuolella kaksi valkeaa

pilkkua tai juovaa; prothoraxin ja mesothoraxin kyljissä valkea, viisto juova; metathoraxin kyljissä valkea pitkittäisjuova, joka jatkuu

lähimpiin takaruumiin jaokkeisiin. Pää, niskakilpi ja raajat kiiltävän mustat.Elää lehtokuusamalla (Lonicera xylosteum); touko-

(kesä)kuussa yhteenkudottujen lehtien välissä, joskus lehdet kudottu oksaa vasten. 

Athrips mouffetellus  (Linnaeus, 1758) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-15 mm. Pää, keskiruumis ja huulirihmojen keskijaoke vaalean kellertävänharmaat; huulirihmojen

kärkijaoke musta, tyvestä valkeahko, kärki valkoinen. Etusiivet ruskehtavanharmaat, kuviot epäselvät. Takareunassa

ruosteenruskea varjo. 1/3 kohdalla ruosteenruskea takaviisto poikkivyö, joka yhtyy edelliseen. Etureunassa 2/3 kohdalla mustahko

täplä. Siipitaite- ja diskaalitäplät tummanharmaat. Vaalea poikkivyö 3/4 kohdalla epäselvä. Siiven kärjessä ruosteenruskeita ja

mustahkoja suomuja. Siipiripset harmaat, jakoviiru epäselvä, ruskea. Takasiivet tomunharmaat, ripset vaaleammat.

Koiraan aedeagus pitkänomainen, ilman pyöreää tyviuloketta. 
Elintavat. Hiekkarannoilla, ojissa. Lentää yöllä; tulee valolle.

Toukka elää suokortteella (Equisetum paluste); kesä-heinäkuussa juuririhmastossa hiekassa olevissa silkkiputkissa.Koteloituu

maahan.Suomessa säännöllisesti kaksi sukupolvea, pohjoisin Lappi?. 

Gnorimoschema herbichii  (Nowicki, 1864) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-13 mm. Pää ruskeanharmaa, valkokehnäinen. Etusiivet kellanruskeat; etu- ja ulkoreunassa, siipisuonissa

ja ripsissä harmaata varjostusta, jossa sirotellusti valkoisia suomuja. Takasiivet tummanharmaat; ripset tyvestä kellertävät. 
Elintavat. Kedoilla. Tulee valolle.

Toukka (ssp. brunneomaculellum (Hackman, 1946)) elää kultapiiskulla (Solidago virgaurea); kovertaa touko-kesäkuussa alalehtien

lehtiruoteja sekä varren alaosaa maassa olevasta silkkiputkesta käsin.Koteloituu maahan.Ravintokasvi ulkomailla (ssp.

epithymellum): Aster alpinus. 

Gnorimoschema epithymellum  (Staudinger, 1859) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Miika Jylkkä
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-18 mm. Huulirihmat sisäsyrjästä valkeahkot; keskijaokkeen ulkosyrjässä tummaa kehnää; kärkijaoke

lyhyempi kuin keskijaoke, sen ulkosyrjän tyvellä ja kärjen takana tummat renkaat. Etusiivet vaalean ruskehtavanokrat,

tummanharmaa- ja valkeahkokehnäiset. Keskikohdan sisäpuolella viistosti kaksi tummanruskeaa täplää; keskisaran kärjessä toiset

kaksi täplää. Siipitaitteessa kaksi pitkänomaista täplää; kaksi tummaa täplää siiven tyven ja sisemmän viiston täpläparin välissä.

Etureunan kärkiosassa ja ulkoreunassa vuorotellen mustia ja valkeita täpliä. Takasiivet leveähköt, vaaleanharmaat, hiukan

punertavakiiltoiset.  
Elintavat. Kedoilla, ratapenkoilla, hiekkakuopissa. Lentää iltahämärissä karvaskallioiskasvuston yllä; tulee valolle.

Toukka elänee karvaskallioisella (Erigeron acris). Heinäkuussa 1995 löydettiin lajin mahdollisia toukkia kovertamamassa alalehtiä

maassa olevasta silkkiputkesta käsin. 

Gnorimoschema nordlandicolellum  (Strand, 1902) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-14 mm. Etusiivet harmaanmustat; siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat, niiden ympärillä toisinaan

ruskeita suomuja. Etureuna- ja tornaalilaikut valkeahkot, epäselvät. Takasiivet vaaleanharmaat, siipiripsien tyvellä kellertävä juova. 
Elintavat. Hietikoilla, kedoilla, pientareilla. Lentää myöhään iltapäivällä auringonpaisteessa.

Toukka elää kultapiiskulla (Solidago virgaurea); kovertaa alalehtiä maassa olevasta silkkiputkesta käsin heinä-elokuussa.Aikuisia

esiintyy runsaasti myös Erigeron acer-kasvustoissa. 

Gnorimoschema valesiellum  (Staudinger, 1877) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-14 mm. Otsa valkeahko, harmaakehnäinen; päälaki valkeahkon ja mustahkon kirjava. Huulirihmojen

kärkijaoke musta, sen keskikohdan alapuolella valkea rengas. Etusiivet mustanharmaat, valkokehnäiset. Siipitaitetäplä ja

diskaalitäplät mustat, ruosteenruskean ympäröimät. Siiven tyvellä valkeahko poikkivyö. Ulompi poikkiviiru hieman viisto, valkeahko,

joskus katkennut. Takasiivet harmaat. 
Elintavat. Kallioilla, kedoilla, ahoilla, pientareilla. Aikuisten havaittu parveilevan runsaana kissankäpäläkasvustoissa.

Toukka elää kissankäpälällä (Antennaria dioica); kovertaa alalehtiä maanpinnalla olevasta silkkiputkesta käsin. 

Gnorimoschema streliciellum  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho

114



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 15-20 mm. Etusiivet vaaleanharmaat, karkeasuomuiset. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustahkot;

siipitaitetäplä lähempänä tyveä kuin sisempi diskaalitäplä. Ulkoreunassa rivi mustia täpliä. Takasiivet tummanharmaat. Naaraan

etusiivet vaaleammat kuin koiraan. 
Elintavat. Lettosoilla, suoniityillä.

Toukka harmaa (koiras) tai kellertävä (naaras). Elää pohjanruttojuurella (Petasites frigidus); kovertaa heinä-elokuussa isoja, ruskeita

läiskäkoverteita lehtiin. Useita pieniä toukkia samassa koverteessa, myöhemmin vain yksi koverteen toukista kasvaa

täysikasvuiseksi (kannibaali?).Koteloituu maahan, kotelo talvehtii. 

Scrobipalpopsis petasitis  (Pfaffenzeller, 1867) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-14 mm. Pää okranharmaa - tummanruskea. Huulirihmojen sisäsyrjä likaisenvalkea, ulkosyrjä harmaa;

kärkijaokkeen kärki harmaa. Etusiivet suipot, lähes yksivärisen ruskeanharmaat, hienosti mustahkokehnäiset; niissä joskus

punertavanokraa väriä, varsinkin siiven tyvellä ja suonien välissä. Tummat siipitaite- ja diskaalitäplät kuten myös vaalea ulompi

poikkiviiru puuttuvat tai häipyvät. Siipiripset kellertävät, kontrastiset suhteessa pohjaväriin; tyvestä mustakehnäiset, niissä kaksi

himmeää viirua. Takasiivet vaaleanharmaat, joskus kärjestä tummemmat.

Koiraan vinculumin takareunan lovi matalan V:n muotoinen, sen uloke pieni, sirppimäinen, kaukana keskilovesta, lähes yhtä pitkä

kuin sacculus. Uncuksen kärki kartiomainen. Sivulämssä kapea, hyvin heikosti taipunut. Aedeaguksen kärjessä koukkumainen

uloke.

Naaraan VIII jaokkeen keskisyvänemä juuri ostiumin takana mikropiikkien peittämä ja kahden viiston sivutaitteen reunustama;

jaoke ilman vaahtomaista rakennetta. Colliculumin kitinisoitunut rengas lyhyt. Corpus bursae kaksi kertaa takimmaisten apofyysien

pituinen, pitkänomaisen soikea, asteittain suippeneva ilman kuroutumaa signumin takana; signum pieni, sijaitsee bursan

keskikohdan oikealla puolella, siinä kulmikas taipuma. 
Elintavat. Niityillä, pientareilla, ruderaateilla. Lentää iltahämärissä; tulee hyvin valolle.

Scrobipalpa acuminatella  (Sircom, 1850) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Toukka kellertävänharmaa, enemmän tai vähemmän roosansävyinen, varsinkin takimmaisista jaokkeista; joka jaokkeessa neljä

punaruskeaa täplää. Pää ruskea. Niskakilpi lähes musta. Peräkilpi suklaanruskea. Elää pelto-ohdakkeella (Cirsium arvense),

huopaohdakkeella (C. helenoides), suo-ohdakkeella (Cirsium palustre), nurmikaunokilla (Centaurea phrygia) ja ahdekaunokilla (C. jacea

); kovertaa elokuussa lehden keskisuonta pitkin; ei näytä pystyvän vaihtamaan syöntipaikkaa.Koteloituu kotelokoppaan

karikkeeseen. Kotelo talvehtii. 
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-11 mm. Takaruumis päältä yksivärinen. Etusiivet verraten lyhyet ja leveät; vaaleanharmaat -

harmahtavanokrat, vaihtelevasti tummakehnäiset. Siipitaitteessa ja etureunan tuntumassa ruosteenkeltaisia juovia. Siipitaite- ja

diskaalitäplät puuttuvat tai ovat häipyvät, juovamaiset. Takasiivet kiiltävän vaaleanharmaat.

Koiraan vinculumin takareunan uloke leveämpi kuin sacculus. Uncuksen kärki heikosti kovera. Sivulämssä ei ulotu tai ulottuu tuskin

uncuksen kärjen yli.

Naaraan VIII vatsakilven etuosan keskellä ulkonevat, leveät, kaarevakärkiset ontelot; sen ventraalialueella mikropiikkejä, ei

vaahtomaista rakennetta. Bursa copulatrix eriytynyt ductukseksi ja corpukseksi.  
Elintavat. Kuivilla niityillä. Tulee valolle.

Toukka vihertävän kellanharmaa tai läpikuultavan vihertäväkeltainen - harmahtavanvihreä, juovat punaruskeat. Pää ja niskakilpi

tumman ruskehtavanharmaat.Elää ulkomailla malilla (Artemisia absinthium), pietaryrtillä (Tanacetum vulgare) ja syyspäivänkakkaralla

(Leucanthemella serotina); kovertaa Phyllonorycter-tyyppisen poimutetun koverteen; myöhemmin lehtien välissä, kovertaa sieltä käsin

lehden osia, jotka muuttuvat kellertäviksi. Koteloituu yhteenkehrättyjen lehtien väliin, maahan tai koverteeseen.Kotelo talvehtii. 

Scrobipalpa proclivella  (Fuchs, 1886) Gelechiidae

Kuva: Pekka Malinen Kuva: Pekka Malinen

118



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 10-12 mm. Otsa harmahtava - mustahkonruskea. Huulirihmat tummanruskeat, kärkijaoke keskeltä

valkeahko. Etusiivet ruskeat, usein hienosti valkeahkokehnäiset, niissä ruosteenvärisiä pitkittäisjuovia, usein varsinkin

takareunassa. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat, pitkänomaiset; siipitaitteessa siipitaitetäplän ulkopuolella usein musta juova.

Takasiivet vaaleanharmaat, kärjestä tummemmat.

Koiraan sivulämssä vain hiukan uncusta pitempi; vinculumin takareunan uloke ei kaarru sisäänpäin; sacculuksen kärki yhtä leveä

kuin tyvi tai hiukan leveämpi. Naaraan VIII vatsakilven etuosan keskellä kolme kolmikulmiota. 
Elintavat. Kedoilla, nummilla, hiekkarannoilla. Päivällä häirittävissä helposti ravintokasvilta. Lentää aktiivisesti iltahämärissä; tulee

yöllä silloin tällöin valolle.

Toukka samean ruskehtavanvihreä, viisi purppuranruskeaa pitkittäisjuovaa; keskiruumiin II jaoke tumman purppuranruskea;

nystyrät pienet, mustat. Pää, niska- ja peräkilpi sekä raajat mustat.Elää kangasajuruoholla (Thymus serpyllum); silkkiverkossa lehtien

välissä touko-kesäkuussa. Koteloituu valkeaan kotelokoppaan maahan. 

Scrobipalpa artemisiella  (Treitschke, 1833) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho

119



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 10-14 mm. Otsa kellertävänharmaa; päälaki tumman ruskehtavanharmaa. Huulirihmojen keskijaoke

mustanruskeakehnäinen; kärkijaoke keskikohdan alapuolelta valkeahkorenkainen. Etusiivet tummanharmaat, valkeahkokehnäiset.

Siipitaitteessa ja keskisarassa mustia, ruosteenruskean ympäröimiä täpliä, joista sisimmät viirumaisia. Ulompi poikkiviiru himmeän

punaharmaa, muodostaa terävän kulman ulospäin. Takasiivet vaaleanharmaat, kärjestä tummemmat.

Koiraan sivulämssä pitkä, hoikka, ylittää uncuksen; vinculumin takareunan uloke siro.

Naaraan VIII vatsakilven etureunan keskiosan pitkittäisontelot ulottuvat kauas reunasta; signum sijaitsee corpus bursaen

vasemmassa syrjässä. 
Elintavat. Niityillä, rantaniityillä. Lentää iltahämärissä; tulee hyvin valolle.

Toukka vihertäväkeltainen, siinä viisi roosaa pitkittäisjuovaa. Pää kellertävänruskea; niska- ja peräkilpi vihreät. Elää isomaltsalla

Atriplex prostrata, suolamaltsalla (A. longipes), merimaltsalla (Atriplex littoralis) ym. maltsoilla (Atriplex) ja savikoilla (Chenopodium);

syksyllä yhteenpunottujen siementen ja lehtien välissä (gen.II).Koteloituu maahan, kotelo talvehtii.Suomessa säännöllisesti kaksi

sukupolvea. 

Scrobipalpa atriplicella  (Fischer von Röslerstamm, 1841) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-12 mm. Pieni laji. Etusiivet yksivärisen harmaanruskeat. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat, häipyvät tai

puuttuvat. Ulkosarakkeessa karkeita, mustia suomuja. Siipiripsien keskellä terävä, tumma viiru.

Koiraan sacculuksen kärki leveä, pyöreä; vinculumin takareunan uloke paljon lyhyempi kuin sacculus, pyöreäpäinen.

Naaraan ductus bursae pitkä, ohut; corpus bursae pallomainen. 
Elintavat. Kallioilla, kedoilla, ahoilla.

Toukka valkeahko; siinä kolme keltaista, myöhemmin punaista pitkittäisjuovaa. Pää ensin musta, sitten keltainen, pistesilmien

kohdalla ja takana musta täplä. Niskakilpi ensin mustanruskea, sitten keltainen, taka- ja alareunat usein ruskeat. Peräkilpi ruskea -

musta.Elää kissankäpälällä (Antennaria dioica); kovertaa lehtiä elokuussa.Koteloituu maahan; kotelo talvehtii. 

Scrobipalpa murinella  (Duponchel, 1843) Gelechiidae

Kuva: Marko Mutanen 2010
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-14 mm. Otsa okranharmaa; päälaki vaaleanokra, vahvasti tummanruskeakehnäinen. Takaruumiin kolme

ensimmäistä jaoketta päältä keltaiset. Etusiivet tuhkanharmaat - vaalean ruskehtavanharmaat, joskus yksiväriset; etureunassa

sekä siipitaite- ja diskaalitäplien välissä toisinaan okria tai ruosteenruskeita suomuja. Suonien välissä oranssinruskeita

pitkittäisjuovia. Siipitaite- ja diskaalitäplät tumman harmaanruskeat: diskaalitäplät vaihtelevat kooltaan; siipitaitetäplä usein tuskin

näkyvä, joskus pieni ja selvä. Ulompi poikkiviiru heikko tai puuttuu; jos näkyvissä, muodostaa terävän kulman ulospäin. Takasiivet

valkeanharmaat, ulkoreunasta tummemmat.

Koiraan sacculus pitkä; vinculumin takareunan uloke sisäänpäin taipunut. Naaraan colliculum vain 1,5 - 2,5 kertaa pituuttaan

leveämpi. 
Elintavat. Rantaniityillä. Päivällä helposti häirittävissä lentoon ravintokasveilta. Lentää iltahämärissä; tulee hyvin valolle.

Toukka vaaleanvihreä; selkäjuova tiilenpunainen, valkokehnäinen; sivuselkäjuovat punertavat, vaaleammat kuin selkäjuova,

etupuolelta melko himmeät ja levenevät takaruumiin jaokkeissa; joka jaokkeessa sivuselkäjuovan alapuolella poikittainen,

vaaleanpunainen kuvio; punertavat kuviot vaalenevat takapäässä. Nystyrät ruskeat, keskeltä mustat. Peräkilpi vaaleankeltainen.

Pää ja niskakilpi ruskeat; pään molemmilla sivuilla iso, tummanruskea täplä ja pienempi sen takana.Elää merimaltsalla (Atriplex

littoralis), suolamaltsalla (A. longipes) ym. maltsoilla (Atriplex) sekä suolayrtillä (Salicornia europaea); syksyllä yhteenpunottujen

Scrobipalpa nitentella  (Fuchs, 1902) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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siementen välissä silkkiputkessa. Koteloituu maahan, kotelo talvehtii. 
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-14 mm. Päälaki okra, harmaakehnäinen. Huulirihmat tummatäpläiset. Takaruumiin kolme ensimmäistä

jaoketta päältä tumman kellertävänharmaat. Etusiivet vaalean kellertävänharmaat, tumman harmaanruskea- ja

okranvalkeakehnäiset. Siipitaite- ja diskaalitäplät tummanruskeat, ulompi diskaalitäplä joskus kaksinkertainen. Takasiivet

valkeahkot.

Koiraan vinculumin takareunan uloke yhtä pitkä kuin sacculus, kärki vahvasti ulospäin taipunut, päättyy terävään, sileään

hampaaseen. Naaraan VIII vatsakilvessä heikosti kehittynyt vaahtomainen muodostuma; colliculum noin 3 kertaa pituuttaan

leveämpi. 
Elintavat. Rantaniityillä. Lentää iltahämärissä; saadaan malaise-pyydyksellä, tulee valolle.

Toukka nuorena kirkkaanvihreä; pää ja niskakilpi mustanruskeat. Täysikasvuinen toukka kellertävänvihreä; täplät pienet,

mustahkonharmaat, niissä valkeahko karva. Selkäpuolella vaalean punertavanvalkea pitkittäisjuova, kyljet toisinaan

roosansävyiset. Pää vaalean ruskehtavanokra; niskakilpi mustahkonruskea, reunat valkeahkot. Raajat ja käsnäjalat

vihertävänvalkeat.Elää merimaltsalla (Atriplex littoralis); syksyllä varressa, jossa pieni reikä ilmaisee toukan. Toukka talvehtii

täysikasvuisena varressa, johon koteloituu keväällä. Yleensä runsaasti samassa kasvissa. 

Scrobipalpa obsoletella  (Fischer von Röslerstamm, 1841) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-14 mm. Huulirihmat harmaat; keskijaokkeen sisäsyrjä valkeahko, alapuoli mustahkokehnäinen;

kärkijaoke tyvestä ja kärjen läheltä mustahko. Etusiivet ruskeanharmaat, niissä melko tasaisesti mustia ja valkeita suomuja, eniten

kärkiosassa ja etureunassa. Kuviot puuttuvat; vain siipitaitetäplä joskus heikosti näkyvä. Takasiivet ruskehtavanharmaat.

Koiraan vinculumin takareunan ulokkeen kärki sirppimäinen.

Naaraan VIII vatsakilvessä selvä vaahtomainen muodostuma; etureunan keskiosan pitkittäisontelot ulottuvat kauas reunasta. 
Elintavat. Niityillä, ahoilla, pientareilla, kedoilla.

Toukka elää huopaohdakkeella (Cirsium helenoides), suo-ohdakkeella (C. palustre) ja nurmikaunokilla (Centaurea phrygia); kovertaa

lehden keskisuonta pitkin elokuussa. Koverre poikkeaa jonkin verran läheisen S. acuminatella-lajin koverteista.Elää ulkomailla

ketokaunokilla (Centaurea scabiosa).Myös Suomesta löydetty ketokaunokilta tyhjiä koverteita, jotka mahdollisesti kuuluvat kyseiselle

lajille. 

Scrobipalpa pauperella  (Heinemann, 1870) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-14 mm. Takaruumiin kolme ensimmäistä jaoketta päältä tumman kellertävänruskeat. Etusiivet harmaat -

vaalean harmahtavanokrat, vaaleamman tai tummemman harmaakehnäiset, osittain ruosteensävyiset, varsinkin siipitaitteesta ja

etureunan läheltä. Siipitaite- ja diskaalitäplät yleensä suuret, munuaisenmuotoiset, yksivärisen suklaanruskeat tai ruosteenruskeat -

tumman ruskehtavanharmaat, joskus tummakehnäiset; sisempi diskaalitäplä ja siipitaitetäplä lähes pyöreät, ulompi diskaalitäplä

enemmän tai vähemmän pitkänomainen. Tyvijuomu toisinaan hyvin kehittynyt. Etureunassa kaksi tummaa laikkua, yksi ulomman

poikkiviirun sisäpuolella, toinen lähellä tyvijuomua. Ulompi poikkiviiru vaalea, tavallisesti näkyvissä, muodostaa terävän kulman

ulospäin. Siipiripset okran ja harmaanruskean kirjavat. Takasiivet harmaanruskeat, tyvestä vaaleammat, ripset okranruskeat.

Koiraan aedeagus kapea, noin 7,5 x kärjen leveyden pituinen; vinculumin takareunan keskilovi kitinisoitunut tasaisen pyöreästi.

Naaraan VIII vatsakilven etureunan keskiosa supistunut, sen kapein kohta kapeampi kuin ductus bursae colliculumin kohdalla;

signum tavallisesti ilman hampaita. 
Elintavat. Suolakkoniityillä. Lentää iltahämärissä; tulee yöllä valolle.

Toukka samean vihertävänharmaa; selkä-, sivuselkä- ja kylkijuovat punertavat. Pää ja niskakilpi tummanruskeat - mustat; nystyrät

pienet, mustat; peräkilpi musta. Raajat mustat; käsnäjalat vartalon väriset.Elää suolayrtillä (Salicornia europaea); ilmeisesti kesä-

heinäkuussa. 

Scrobipalpa salinella  (Zeller, 1847) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-17 mm. Suuri laji. Pää okranvalkea; keskiruumis okranharmaa. Takaruumiin kolme ensimmäistä jaoketta

päältä tumman kellertävänruskeat. Etusiivet harmaat, vaalean suklaanruskeakehnäiset; suonia pitkin kulkee punertavanruskeaa

suomutusta. Mustahkoja siipitaite- ja diskaalitäpliä 4-7 kpl., muodoltaan usein juovamaisia; muodostavat usein osan tummasta,

siiven keskilinjaa pitkin kulkevasta pitkittäisvarjosta. Takasiivet satiinisen vaaleanharmaat.

Koiraan vinculumin takareunan uloke leveämpi kuin sacculus, hyvin kitinisoitunut, yhtä pitkä kuin leveä, kärki poikkipäinen.

Naaraan VIII vatsakilvessä vaahtomainen muodostuma, kilven keskiosassa kaksi lisäkettä, jotka ovat litistyneet lähellä etureunaa;

ductus bursaen siirtymä corpus bursaeksi asteittainen. 
Elintavat. Rantaniityillä. Tulee valolle.

Toukka kellertävänvalkea, siinä useita lohenpunaisia pitkittäisjuovia. Pää, niskakilpi ja raajat mustahkonruskeat; peräkilpi

vaaleanruskea.Elää ulkomailla meriratamolla (Plantago maritima) ja liuskaratamolla (P. coronopus); keväällä juurissa (gen.I), puru

kasvin tyvessä ilmaisee toukallisen juuren. Keskikesällä läiskäkoverre lehdessä (gen. II). Koteloituu juureen. 

Scrobipalpa samadensis  (Pfaffenzeller, 1870) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-14 mm. Huulirihmojen keskijaoke kermanvalkea, ulkosyrjän tyvestä ja kärjestä mustahkokehnäinen;

kärkijaokkeessa kaksi mustaa rengasta. Etusiivet vaaleanruskean ja tummanharmaan sekaiset, musta- ja valkokehnäiset.

Siipitaite- ja diskaalitäplät suuret, mustat, oranssireunaiset. Siiven tyvellä, etureunassa ja kärkiosassa tummia laikkuja. Ulompi

poikkiviiru valkea, melko suora, muodostaa keskellä terävän kulman ulospäin. Takasiivet vaaleanharmaat.

Koiraan uncus huomattavan leveä, neliömäinen; vinculumin takareunan uloke hiukan lyhyempi ja yhtä leveä kuin sacculus, kärki

leveälti pyöreä. 
Elintavat. Halofyyttisillä alueilla. Tulee valolle.

Toukan ravintokasvi ulkomailla arokilokki (Suaeda acuminata). 

Scrobipalpa bryophiloides  Povolný, 1966 Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-16 mm. Pää tummanharmaa. Keskiruumiin keskiosa ruskehtava; siipikannet etusiipien väriset. Etusiivet

harmaanruskeat; takareunassa, siipitaitteessa, etureunan lähellä ja mustien täplien ympärillä siiven keskellä vaaleanruskean ja

oranssin kehnän muodostamat pitkittäisjuovat. Suonet usein mustat. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustahkot; ulommasta siiven

kärkeen kulkee musta juova. Ulkoreunassa rivi mustahkoja täpliä. Takasiivet kiiltävän harmaat, tyvestä vaaleammat.

Koiraan genitaalit kuten lajilla S. artemisiella, mutta suuremmat. 
Elintavat. Merenrantaniityillä, -kivikoissa. Lentää iltahämärissä; tulee myös valolle.

Toukka elää merisuolakkeella (Triglochin maritimum); varren sisällä kesäkuussa. 

Scrobipalpa stangei  (E. Hering, 1889) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Tuntosarvet musta- ja vaalearenkaiset. Huulirihmojen keskijaoke ulkoa valkeahko, tyvessä pieni

ja kärjen lähellä suuri, tummanharmaa täplä; kärkijaoke hieman yli puolet keskijaokkeen pituudesta, paksu, suippokärkinen, valkea,

tyvestä ja kärjen takaa mustahkorenkainen. Etusiivet ruskeanharmaat, etureunasta vaaleammat. Etureunan tuntumassa,

siipitaitteessa ja keskisarassa ruosteenkellertävät pitkittäisjuovat. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat. Takasiivet harmaat, lähes

kapeammat kuin etusiivet, takareunasta suorat.

Koiraan sivulämssä suippokärkinen, ulottuu uncuksen yli.

Naaraan signum kapea, tasaleveä. 
Elintavat. Kedoilla, pientareilla, hiekkarannoilla. Tulee valolle.

Toukka vihreä, nystyrät tummemman vihreät. Pää ruskehtavankeltainen, pistesilmien lähellä musta täplä, toinen niiden takana;

niskakilpi vihertävänkeltainen.Elää ketomarunalla (Artemisia campestris), karvaskallioisella (Erigeron acer) ja siankärsämöllä (Achillea

millefolium); kesäkuussa kasvin tyvessä hiekan ja lehtien seassa silkkiputkessa, josta käsin kovertaa alalehteen läiskäkoverteen.

Myöhemmin kesällä toukkia löydetty kärkiversosta. 

Scrobipalpula psilella  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-13 mm. Tuntosarvet yksivärisen tummat. Huulirihmojen keskijaoke ulkoa vaaleanharmaa, kärjen läheltä

vain hiukan tummentunut; kärkijaoke lähes yhtä pitkä kuin keskijaoke, hento, musta, keskeltä valkeahko. Etusiivet tumman

ruskeanharmaat. Etureunan tuntumassa, siipitaitteessa ja keskisarassa ruosteenkellertävät pitkittäisjuovat. Siipitaitetäplä ja

diskaalitäplät mustat. Takasiivet valkeahkonharmaat, hiukan leveämmät kuin lajilla S. psilella, takareunasta hieman kaarevat.

Koiraan sivulämssä tylppä, ulottuu korkeintaan uncuksen kärkeen.

Naaraan signum keskiosan jälkeen levenevä. 
Elintavat. Kedoilla. Tulee valolle.

Toukka vaaleanvihreä, pää vaaleanruskea. Elää karvaskallioisella (Erigeron acer); kovertaa alalehteä ilman silkkiputkea; koverteen

alkupää kiinnittyneenä lehden alapuolella olevaan karikkeeseen tai ravintokasvin toiseen lehteen. Kotelo talvehtii. 

Scrobipalpula diffluella  (Frey, 1870) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-14 mm. Etusiivet ruskeanmustat, etureunassa leveä, ruosteenvärinen juova kärkeen asti. Diskaalitäplät

suuret, mustat. Ulompi poikkiviiru kapea, ruskehtavanvalkea. 
Elintavat. Lehtoniityillä, metsänreunoilla, pientareilla, ruderaateilla.

Toukka harmaanvihreä.Elää ulkomailla valkoailakilla (Silene latifolia) ja puna-ailakilla (S. dioica); heinäkuussa kukilla ja siemenillä. 

Cosmardia moritzella  (Treitschke, 1835) Gelechiidae

Kuva: Marko Mutanen 2011
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Etusiivet mustahkot, karkeasuomuiset. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat, epäselvät. Sisempi

poikkiviiru viisto, valkeahko; ulompi poikkiviiru valkeahko, keskeltä katkennut, muodostaa terävähkön kulman ulospäin. Siiven

keskellä valkeahkoja suomuja. 
Elintavat. Kedoilla, kallioilla. Tulee valolle. Aikuisia kerätty runsaasti kalliohyllyiltä, missä mäkitervakko (Lychnis viscaria) on

käytännössä ainoa ruohovartinen kasvi (muuten vain jäkäliä ja sammalia). Lajia saatu myös mäkitervakon levinneisyysalueen

ulkopuolelta, jossa kasvaa pikkutervakkoa (Lychnis alpina). 

Klimeschiopsis kiningerella  (Duponchel, 1843) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Etusiivet punertavanharmaat, etureunasta valkeahkokehnäiset, takareunasta harmaat.

Etureunassa siiven tyvellä musta täplä; diskaalitäplät mustat, hyvin suuret, sisempi soikea, ulompi hiukan pienempi,

epäsäännöllisen muotoinen. Etureuna- ja tornaalilaikku valkeat. Siiven kärkiosa musta.

Koiraan sivulämssä veitsenmuotoinen, kärki hieman sisäänpäin taipunut; sacculus n. kaksi kertaa sivulämssän levyinen,

teräväkärkinen. Vinculumin takareunan ulokkeet leveät, matalat.

Naaraan VIII jaoke hiukan pituuttaan leveämpi. Ductus bursaen takaosan kitiiniliuskat lyhyet, leveät. Takimmaiset apofyysit lähes

neljä kertaa etummaisten pituiset. 
Elintavat. Pihoilla, pientareilla. Tulee valolle.

Toukka sameanvihreä; nystyrät pienet, mustat. Pää musta; niskakilpi musta, etureuna ja keskijuova vihertävät. Raajat mustat.Elää

suopayrtillä (Saponaria officinalis); touko-(kesä)kuussa kärkiverson sisällä, kärkilehdet punottu yhteen. Koteloituu maahan. 

Caryocolum fischerellum  (Treitschke, 1833) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Otsa valkea, päälaki mustanruskea. Keskiruumis kanelinruskea, etureunasta kapealti musta.

Etusiivet mustat. Sisempi poikkiviiru leveä, valkea, ulottuu etureunasta siipitaitteeseen; etureuna- ja tornaalilaikut valkeat; siiven

keskellä, lähempänä takareunaa valkea laikku.

Koiraan sacculuksen sisäreunassa lähellä kärkeä ja keskikohdassa loiva sisänemä. Sivulämssä vain vähän sacculusta pitempi.

Vinculumin takareunassa kaksi leveää, kyttyrämäistä uloketta.

Naaraan VIII jaoke hiukan pituuttaan leveämpi. Takimmaiset apofyysit lähes neljä kertaa etummaisten pituiset. Ostium bursae

maljamainen, siihen välittömästi liittyvä ductus bursaen osa melko tasaisesti kitinisoitunut. 
Elintavat. Kedoilla, kuivilla rinteillä, pientareilla. Tulee valolle.

Toukka elää nuokkukohokilla (Silene nutans); touko-kesäkuussa yhteenkudottujen lehtien (3-4 lehteä) välissä, syöntikohta helposti

huomattava ja valkoinen. Koteloituu maahan. 

Caryocolum tischeriellum  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 8-11 mm. Pää tummanharmaa, naama valkeahko. Keskinilkat kellertävät, tummakehnäiset. Etusiivet

ruskeanharmaat - mustanharmaat, vaaleanharmaakehnäiset. Siiven tyvipuoliskossa tumma, viisto varjo, joka ulottuu etureunasta

siipitaitteeseen; sen kärkiosa n. 45 asteen kulmassa etureunaan. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat, siipitaite- ja sisempi

diskaalitäplä epäselvät, ulompi diskaalitäplä suuri. Etureuna- ja tornaalilaikut valkeahkot. Molemmin puolin tyvipuoliskon tummaa

varjoa sekä etureuna- ja tornaalilaikkujen välissä usein oranssinruskeita suomuja.

Koiraan sivulämssä pitkä, kapea, sormimainen, sen tyvellä kolmiomainen kitiinimuodostuma; sacculus puolet lyhyempi,

suippokärkinen. Vinculumin takareunan läppämäisten ulokkeiden välissä syvät lovet. Saccus pitkä ja kapea.

Naaraan VIII jaoke lähes suorareunainen. Ductus bursaen takaosan sivuilla kapeat kitiiniliuskat. Takimmaiset apofyysit lähes neljä

kertaa etummaisten pituiset. Signumin oka taipunut, pitempi kuin kilpi. 
Elintavat. Kedoilla, kallioilla, pientareilla. Tulee valolle.

Toukka keltainen tai vaaleanvihreä, nystyrät pienet, huomaamattomat. Pää musta. Prothorax punertavanruskea, niskakilpi

musta.Elää ulkomailla ketohärkillä (Cerastium arvense) ja mäkihärkillä (C. semidecandrum); touko-kesäkuussa aluksi kovertaen lehtiä,

myöhemmin kutoo versoja, kukkia ja siemeniä yhteen.Koteloituu hiekanjyvillä peitettyyn kotelokoppaan maahan. 

Caryocolum alsinellum  (Zeller, 1868) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-12 mm. Pää tumman ruskeanharmaa, vaaleakehnäinen. Huulirihmojen kärkijaoke lyhyempi kuin

keskijaoke. Etusiivet okranruskeat, tummakehnäiset. Siipitaitteessa lähellä tyveä musta täplä. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat,

epäselvät; siipitaitetäplä erottaa takareunan kaksi häipyvää, vaaleampaa, kolmiomaista laikkua. Ulompi poikkiviiru okranvalkea,

joskus keskeltä katkennut. Takasiivet harmaat.

Koiraan sivulämssä hiukan leveämpi kuin lajilla C. petryi, kärkiosa kaventunut. Sacculus leveä, teräväkärkinen. Vinculumin

takareunan keskimmäiset ulokkeet sormimaiset; keskilovi U:n muotoinen.

Naaraan takimmaiset apofyysit lähes neljä kertaa etummaisten pituiset. Ductus bursaen takaosa tasaisesti kitinisoitunut. 
Elintavat. Niityillä, hakamailla. Tulee valolle.

Toukka sameanvihreä, selkäjuova tummempi. Pää musta, II jaoke punertavanharmaa, niskakilpi musta, jakautunut.Elää puna-

ailakilla (Silene dioica); kesäkuussa kukkavarren alaosassa aiheuttaen varren turpoamisen. Joskus kärkilehdet punottu yhteen.

Koteloituu maahan.Suomessa laji ei näytä elävän lainkaan mäkitervakolla (Lychnis viscaria). Lajin holotyyppi on kasvatettu juuri

tervakolta. 

Caryocolum viscariellum  (Stainton, 1855) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Harry Nyström
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-13 mm. Pää tummanharmaa, naama valkea. Huulirihmojen kärkijaoke lyhyempi kuin keskijaoke. Etusiivet

tumman ruskeanharmaat, tummempikehnäiset. Takareunassa valkeahkokehnäinen juova, joka työntyy lähellä tyveä lähes

etureunaan sekä ulompana siiven keskelle. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat, ulompi diskaalitäplä usein suuri. Ulompi poikkiviiru

lähes suora, melko leveä, valkea, keskeltä katkennut. Takasiivet harmaat.

Koiraan sivulämssä kapean sormimainen, hiukan sisäänpäin taipunut; sacculus leveämpi, kärkeenpäin kapeneva, kärki pyöreä,

sisäreuna heikosti sahahampainen. Vinculumin takareunassa kaksi paria leveitä ulokkeita, joista keskimmäinen pienempi ja hiukan

syvemmällä.

Naaraan VIII jaoke hiukan pituuttaan leveämpi. Takimmaiset apofyysit silmiinpistävän pitkät, vähän yli neljä kertaa etummaisia

pitemmät. Ductus bursaen takaosassa kapeat kitiiniliuskat. 
Elintavat. Kedoilla, kallioilla. Tulee valolle.

Caryocolum vicinellum  (Douglas, 1851) Gelechiidae

Kuva: Jouni Pyyhtiä Kuva: J. Tyllinen
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Toukka vihreä, prothorax punertavanruskea. Pää ja niskakilpi mustat. Nystyrät pienet, mustat. Raajat mustat.Elää mäkitervakolla (

Lychnis viscaria); pieni toukka kovertaa alalehtiä syksyllä, talvehtii koverteessa; touko-(kesä)kuussa kehittyvän kukkavarren sisällä.

Purua työntyy verson kärjestä, mutta muuten ei ulkoisia merkkejä. Vaihtaa vartta tarvittaessa. Koteloituu maahan. 
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-11 mm. Pää ja keskiruumis mustanruskeat. Huulirihmat mustat; keskijaokkeen sisäsyrjä valkea;

kärkijaokkeen kärki keltainen. Etusiivet mustanruskeat. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat; sisemmän diskaalitäplän ulkopuolella

valkeita suomuja. Etureuna- ja tornaalilaikut valkeat, ulospäin taipuneet. Takasiivet vaaleanharmaat.

Koiraan sivulämssä ja sacculus lyhyet. Sacculus lähes sivulämssän pituinen, tyvestä leveä, kärjestä kapea, ennen kärkeä matala

sisänemä. Vinculumin takareunan ulokkeet ovat keskenään yhtä leveät ja tylpät.

Naaraan VIII jaoke hiukan pituuttaan leveämpi, etureunassa selvät sisänemät. Takimmaiset apofyysit enemmän kuin kolme kertaa

etummaisten pituiset. Signum kaareva, pitkänomainen oka. 
Elintavat. Kedoilla, kallioilla. Tulee valolle.

Toukka harmahtavanvalkea; pää ja niskakilpi vaaleanruskeat.Elää mäkitervakolla (Lychnis viscaria); pieni toukka kovertaa alalehtiä

syksyllä, talvehtii koverteessa; touko-(kesä)kuussa kehittyvän kukkaverson sisällä. Purua työntyy verson kärjestä, verso jää

lyhyeksi ja kukkaa ei kehity. Verson tuhoutuessa esim. niiton seurauksena toukka ei siirry toiseen versoon, vaan tuhoutuu.

Koteloituu maahan. 

Caryocolum amaurellum  (M. Hering, 1924) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-11 mm. Pää ja keskiruumis kellertävät - ruskeat. Etusiivet mustanruskeat; niissä kolme savenkellertävää

poikkijuovaa: ensimmäinen siiven tyvialassa - kulkee viistosti etureunasta siipitaitteeseen; toinen keskialassa - etureunassa leveä,

keskellä kapeneva, yhtyy takareunassa usein tyvialan viistoon poikkijuovaan; kolmas (ulompi poikkiviiru) muodostaa kulman

ulospäin. Poikkijuovat ovat enemmän tai vähemmän tummakehnäisiä ja voivat erottua huonosti.

Koiraan sivulämssä sormimainen, kärjestä kaventunut; sacculus huomattavan leveä, pyöreäkärkinen. Vinculumin takareunassa

kaksi paria yhtä suuria, läppämäisiä ulokkeita, jotka ovat syvän keskiloven erottamat. Aedeagus heikosti taipunut.

Naaraan takimmaiset apofyysit lähes neljä kertaa etummaisten pituiset. Ductus bursae suhteellisen kapea, sen takaosassa kapeat

Caryocolum petryi  (Hofmann, 1899) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Pekka Malinen
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kitiiniliuskat. 
Elintavat. Harjunrinteillä, törmillä, hiekkakankailla.

Toukka samean harmaanvihreä tai kellertävänvihreä. Pää ja niskakilpi kiiltävänmustat; peräkilpi vaalean kellanruskea. Raajat

mustat; käsnäjalat harmaan- tai kellanvihreät. Nystyrät mustat, niissä valkeahko karva.Elää kangasraunikilla (Gypsophila fastigiata);

kesäkuussa putkimaisesti yhteenkudottujen lehtien välissä.Koteloituu syömäpaikkaan. 
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Pää, huulirihmat ja keskiruumis kermanvalkeat. Etusiivet ruskeanharmaat. Siipitaitteessa ja

keskisaran kärjessä kaksi suurta, tummaa täplää; niiden sisäpuolella epämääräiset, valkeahkot laikut. Etureuna- ja tornaalilaikut

valkeahkot.

Koiraan sivulämssä veitsimäinen; sacculus lyhyempi ja leveä, teräväkärkinen, sen sisäreuna sahahampainen. Vinculumin

takareunan ulommat ulokkeet kapeat, tappimaiset.

Naaraan VIII jaoke hiukan pituuttaan leveämpi. Takimmaiset apofyysit lähes viisi kertaa pitemmät kuin etummaiset, nämä ovat

lähes VIII jaokkeen pituuden mittaiset. Signum pitkä, taipunut oka. 
Elintavat. Kedoilla, kuivilla rinteillä, pientareilla.

Toukka samean vaaleanvihreä. Pää ruskea; niskakilpi mustanruskea, keskellä vartalon värinen selkäjuova. Nystyrät

huomaamattomat.Elää nuokkukohokilla (Silene nutans); (touko)-kesäkuussa kukkavarressa aiheuttaen selvän äkämän (usein varren

tyveen, varsi jää lyhyeksi). Koteloituu maahan jäkälän alle. 

Caryocolum cauligenellum  (Schmid, 1863) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-10 mm. Pää vaaleanruskehtava. Huulirihmojen kärkijaoke yhtä pitkä kuin keskijaoke. Etusiivet mustahkon

ruskehtavanharmaat, takareunasta ja etureunan keskeltä hieman vaaleammat. Sisempi poikkiviiru valkeahko, viisto, ulottuu

etureunasta siipitaitteeseen. Keskellä siipeä valkeahko laikku, joka ei ole lähempänä takareunaa. Ulompi poikkiviiru valkeahko,

suora, useimmiten keskeltä katkennut. Siipiripset harmahtavat, vaaleanruskeasävyiset. Takasiivet ruskehtavanharmaat.

Koiraan sivulämssä lastamainen, leveä, kärki kovera; sen kulmissa ulokkeet, joista ulompi nuppimaisesti pyöreä, sisempi vähän

pitempi ja kapeampi, pyöreäpäinen. Vinculumin takareunan reunimmaisten ja keskimmäisten ulokkeiden välissä syvä lovi.

Naaraan VIII jaoke lähes kaksi kertaa pituuttaan leveämpi. Takimmaiset apofyysit neljä kertaa etummaisia pitemmät. 
Elintavat. Hiekkakankailla, harjuilla, rapautuneilla kallionrinteillä.

Toukka elää hietaneilikalla (Dianthus arenarius); kesäkuussa kehittyvän kukkaverson sisällä aiheuttaen äkämän. Koteloituu maahan. 

Caryocolum schleichi  (Christoph, 1872) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-14 mm. Huulirihmat mustahkonruskeat, vaaleammanruskeakehnäiset, varsinkin keskijaokkeesta.

Etusiivet mustahkonharmaat. Siiven tyvellä, 2/5 kohdalla ja 4/5 kohdalla mustat laikut. Tyven lähellä, siiven keskellä etupuolella ja

valkean ulomman poikkiviirun ulkopuolella valkeaa ja kellertävänruskeaa kehnää. Takasiivet tummanharmaat.

Koiraan sivulämssä leveä, kärkeenpäin voimakkaasti kapeneva, teräväkärkinen; sacculus kapeampi ja lyhyempi, pyöreäkärkinen.

Vinculumin takareunan reunimmaiset ulokkeet kapeat, keskimmäiset leveät.

Naaraan VIII jaoke pituuttaan leveämpi, sen reuna tasaisesti kaartuva. Etummaiset apofyysit lyhyet, lyhyemmät kuin VIII jaokkeen

pituus. Ductus bursaen takaosan kitiiniliuskat lyhyet. 
Elintavat. Lehdesniityillä, hakamailla. Tulee valolle.

Toukka elää pulskaneilikalla (Dianthus superbus); kesäkuussa kukkavarren sisällä tappaen koko verson, vaihtaa tarvittaessa versoa.

Kuivunut kukkaverso ilmaisee toukallisen kasvin. Koteloituu maahan.Levinneisyyden perusteella lajin täytyy elää myös muilla

kasveilla, koska pulskaneilikkaa ei esiinny läheskään lajin koko levinneisyysalueella. 

Caryocolum pullatellum  (Tengström, 1848) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-14 mm. Otsa valkeahko - okranharmaa; päälaki ja keskiruumis okrat, tummakehnäiset. Huulirihmat

valkeahkot - okranharmaat, kärkijaoke mustahko. Etusiivet suhteellisen leveät ja tylppäkärkiset; tumman ruskehtavanharmaat. 1/4

kohdalla suuri, mustahko, viistosti etureunasta siipitaitteeseen ulottuva laikku. Siiven keskiosassa punertavanruskea alue, joka

ulottuu valkeahkojen etureuna- ja tornaalilaikkujen väliin. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat; ulompi diskaalitäplä yhtyy takakulman

mustahkoon laikkuun. Kärkiosa mustahko. Takasiivet harmaat.

Koiraan sivulämssä lastamainen, kärki sisäänpäin kaareva. Sacculus puuttuu. Vinculumin takareunan keskellä syvä lovi, vain

sisemmät läppämäiset ulokkeet hyvin kehittyneet.

Naaraan ductus bursaen takaosan kitinisoitunut osa lyhyt. 
Elintavat. Kedoilla, pientareilla, ruderaateilla. Tulee valolle.

Toukka samean vihertävänruskea; jaokkeiden välit vaaleammat. Pää, niskakilpi ja nystyrät mustat.Elää härkeillä (Cerastium); touko-

kesäkuussa yhteenpunottujen kärkilehtien välissä tehden lehtiin valkoisia läiskäkoverteita. 

Caryocolum fraternellum  (Douglas, 1851) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-14 mm. Pää valkea, usein tummempitäpläinen. Tuntosarvet selvemmin vaalea- ja tummarenkaiset kuin

lajilla C. blandelloides. Etusiivet valkeahkot, vaaleanruskeakehnäiset. Siiven tyvellä heikkoja, mustia täpliä; niiden ulkopuolella viisto,

mustahko laikku, joka ulottuu etureunasta siipitaitteeseen, sen ulkoreuna 30-45 asteen kulmassa etureunaan. Diskaalitäplät

mustat, ulompi taittuu kohti takakulmaa. Ulompi poikkiviiru valkea, joskus keskeltä katkennut. Ulkoreunassa rivi tummia täpliä.

Koiraan sivulämssän kärkiosassa nuijamainen, pyöreä levennys, jossa voimakkaita harjaksia. Sacculus kapean veitsimäinen, sen

sisäreuna heikosti sahalaitainen. Vinculumin takareunassa syvä lovi.

Naaraan takimmaiset apofyysit lähes neljä kertaa etummaisten pituiset. VIII jaoke leveyttään pitempi. Ductus bursaen takaosan

kitiiniliuskat 1,5 kertaa pitemmät kuin lajilla C. blandelloides. Signumin oka tyvestä leveämpi. 
Elintavat. Lehdesniityillä, hakamailla, lehdoissa. Tulee valolle.

Toukka vaalean vihertävänkeltainen. Pää ja niskakilpi mustat. Nystyrät pienet, mustat. Raajat ruskehtavat. Elää kevättähtimöllä (

Stellaria holostea); touko-kesäkuussa kutoen lehtiä, kukkia ja siemeniä yhteen. Koteloituu maahan. 

Caryocolum blandellum  (Douglas, 1852) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 7-11 mm. Otsa valkeahko, päälaessa usein ruskehtavanharmaita suomuja. Keskiruumis vaalean ja

tummanruskean kirjava. Etusiivet vaaleanharmaat. Siiven tyvellä tummia, epäselviä täpliä, jotka muodostavat epätasaisen kaaren.

Niiden ulkopuolella viisto, tumma laikku, joka ulottuu etureunasta juovamaiseen siipitaitetäplään; sen ulkoreuna noin 45 asteen

kulmassa etureunaan. Diskaalitäplät mustat, ulompi juovamainen; yhtyy takakulmassa olevaan tummaan, juovamaiseen laikkuun.

Ulompi poikkiviiru valkea, muodostaa terävän kulman ulospäin. Siiven kärkiosa tumma.

Koiraan sivulämssän kärkiosassa kolmiomainen pullistuma, jossa voimakkaita harjaksia. Sacculus veitsimäinen, hiukan ulospäin

taipunut, kärki suuntautunut kohti uncusta; ulottuu sivulämssän pullistumaan. Vinculumin takareuna lähes suora, keskilovi pieni.

Naaraan takimmaiset apofyysit noin kolme kertaa etummaisten pituiset. VIII jaoke pituuttaan leveämpi. Ductus bursaen takaosan

kitiiniliuskat lyhyemmät kuin lajilla C. blandellum. Signumin oka kapea. 
Elintavat. Kuivilla, kuumilla kedoilla.

Toukka elää ulkomailla ketohärkillä (Cerastium arvense) ja mäkihärkillä (Cerastium semidecandrum); löydetty kesäkuussa kukan

sisältä. Koteloituu maahan. 

Caryocolum blandelloides  Karsholt, 1981 Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-10 mm. Otsa valkea; päälaki kermanvalkea. Etusiivet harmahtavat; 1/3 kohdalla viisto, tumma laikku, joka

ulottuu etureunasta siipitaitteeseen, sen ulkoreuna 45-60 asteen kulmassa etureunaan. Diskaalitäplät tummat, ulompi tavallisesti

kaksinkertainen. Ulompi poikkiviiru valkea, ulospäin taipunut, molemmilta puolilta tummavarjoinen. Ulkoreunassa rivi epäselviä,

tummia täpliä. Takasiivet vaaleanharmaat.

Koiraan sivulämssä sormimainen, lyhyempi tai yhtä pitkä kuin sacculus, joka on leveä, kärki sisäänpäin osoittava. Vinculumin

takareunassa kaksi matalaa uloketta, keskellä leveä, syvä lovi.

Naaraan VIII jaoke pituuttaan leveämpi; etummaiset apofyysit kaksi kertaa VIII jaokkeen pituuden mittaiset. 
Elintavat. Lehdesniityillä, hakamailla, lehdoissa. Tulee valolle.

Toukka elää kevättähtimöllä (Stellaria holostea); touko-kesäkuussa kutoen lehtiä, kukkia ja siemeniä yhteen. Koteloituu maahan. 

Caryocolum blandulellum  (Tutt, 1887) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-14 mm. Otsa valkeahko tai vaaleanharmaa; päälaki ja keskiruumis mustanruskeat. Etusiivet

ruosteenruskeat, etureunasta mustahkokehnäiset. Keskikohdan sisäpuolella leveä, sisäreunasta valkearajainen, musta laikku, joka

ulottuu etureunasta siipitaitteeseen. Ulompi diskaalitäplä juovamainen, musta. Kostaali- ja tornaalilaikut valkeat. Siiven kärkiosa

musta.

Koiraan sivulämssä kärjestä mäntämäisesti leventynyt, siinä voimakkaita harjaksia. Sacculus pitkänomainen, leveä, kärki suippo,

hieman sisäänpäin taipunut. Vinculumin takareunan keskellä lovi, ulokkeet hyvin matalat.

Naaraan ductus bursaen takaosa tasaisesti kitinisoitunut. Takimmaiset apofyysit 3,5 kertaa etummaisten pituiset. 
Elintavat. Lehdesniityillä, hakamailla, niityillä, lehdoissa. Tulee valolle.

Toukka nuorena vihreä. Vanhempana samean valkeahko, siinä viisi samean vaaleanpunaista pitkittäisjuovaa. Pää ja niskakilpi

mustat; nystyrät pienet, mustat.Elää kevättähtimöllä (Stellaria holostea); pieni toukka kovertaa lehdessä syksyllä; talvehtimisen

Caryocolum tricolorellum  (Haworth, 1812) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: Timo Yrjölä
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jälkeen touko-kesäkuussa kärkiverson sisällä aiheuttaen lehtien kellastumista ja nuutumista tai yhteenkudottujen kärkilehtien

välissä. Koteloituu maahan. 

151



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Etusiivet valkeanharmaat, etureunasta ruskehtavat. Keskikohdan sisäpuolella viisto, musta

laikku, joka ulottuu etureunasta siipitaitteeseen. Ulompi diskaalitäplä musta. Ulompi poikkiviiru valkea, heikosti ulospäin taipunut;

sen sisäpuolella suuri, oranssinruskea tai ruosteenvärinen laikku. Siiven kärkiosa mustahko.

Koiraan sivulämssä kapea, tasaleveä, kärjessä tavallisesti 5 vahvaa harjasta. Sacculus leveämpi, kärjessä heikosti taipunut,

sormimainen uloke. Vinculumin takareuna ilman selviä ulokkeita, keskellä syvä lovi. Saccus pitkä ja kapea.

Naaraan VIII jaokkeen pituus vain puolet sen leveydestä. Ductus bursaen takaosa tasaisesti kitinisoitunut, sivuilla ei

vahvistusliuskoja. Signumin oka pitkä, kapea, taipunut, sen tyvellä lyhyet hampaat. 
Elintavat. Lehdesniityillä, hakamailla. Lepää päivisin tammenrungoilla; tulee yöllä valolle.

Toukka omenanvihreä; pää musta; niskakilpi ja raajat mustahkonruskeat.Elää ulkomailla ketohärkillä (Cerastium arvense),

sykeröhärkillä (C. glomeratum), heinätähtimöllä (Stellaria graminea) ja pihatähtimöllä (S. media); (touko)-kesäkuussa. Aikuinen

talvehtii. 

Caryocolum junctellum  (Douglas, 1851) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho

152



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Etusiivissä valkeita, harmaita, mustia ja vaaleanruskeita suomuja. Siiven tyvi, viisto laikku

etureunassa 1/4 kohdalla ja toinen 3/4 kohdalla, takareuna sekä kärkialue harmahtavanmustat. Tyven, ensimmäisen ja toisen

harmahtavanmustan laikun välissä valkeat, vaaleanruskeatäpläiset alueet. Kostaali- ja tornaalilaikku valkeat, niiden välissä mustia

tai ruskehtavia suomuja. Takasiivet harmaat.

Koiraan sivulämssä ja sacculus samanpituset, teräväkärkiset. Vinculumin takareuna heikosti jakautunut, keskellä hyvin matala lovi.

Naaraan VIII jaoke leveyttään lyhyempi, etummaiset apofyysit kaksi kertaa jaokkeen pituuden mittaiset. Ductus bursaen takaosa

jakautunut kahteen osaan: takimmainen tasaisesti kitinisoitunut, sitä edeltävän osan sivuilla kaksi kitiiniliuskaa. 
Elintavat. Kosteissa ja varjoisissa metsissä, metsäreunoilla. Lepää päivisin puunrungoilla; tulee yöllä valolle.

Toukka vihreä; pää ja niskakilpi mustat; karvat melko pitkät, mustat.Elää lehtotähtimöllä (Stellaria nemorum), harvemmin

heinätähtimöllä (S. graminea) ja lehtoarholla (Moehringia trinervia); touko-kesäkuussa yhteenkudottujen kärkilehtien (3-4 lehteä)

välissä. Koteloituu maahan. 

Caryocolum cassellum  (Walker, 1864) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Otsa valkea; päälaki ja keskiruumis likaisenvalkeat, harmaakehnäiset. Etusiivet valkeat,

enemmän tai vähemmän harmaa- ja punaruskeakehnäiset. Siiven tyvellä 3-4 tummaa täplää; 1/4 kohdalla viisto, musta laikku, joka

ulottuu etureunasta mustaan siipitaitetäplään. 2/3 kohdalla punaruskea, varsinkin etu- ja takareunasta mustakehnäinen poikkivyö.

Diskaalitäplät mustat, ulompi usein juovamainen. Ulompi poikkiviiru valkea, ulospäin taipunut. Siiven kärkiosassa punaruskeaa ja

mustaa kehnää; ulkoreunassa valkeita viiruja. Takasiivet ruskehtavanharmaat.

Koiraan sivulämssä ja sacculus sormimaiset; vinculumin takareunassa leveä lovi, kaukana toisistaan olevat kaksi uloketta matalat.

Naaraan VIII jaoke kapea. Ductus bursaen takaosa tasaisesti kitinisoitunut. 
Elintavat. Kedoilla, pientareilla.

Toukka elää heinätähtimöllä (Stellaria graminea) ja ketohärkillä (Cerastium arvense); touko-kesäkuussa yhteenpunottujen

kukkalehtien välissä. Koteloituu maahan. 

Caryocolum petrophilum  (Preissecker, 1914) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-15 mm. Otsa valkea; päälaki valkea, siinä joitakin tummempia suomuja. Keskiruumis valkeahko -

harmahtava. Etusiivet valkeat, vaaleanruskeakehnäiset. Siiven tyvellä epäselviä, mustia täpliä. Etureunassa 1/4 kohdalla suuri,

musta täplä. Siipitaitetäplä musta, juovamainen; ulompi diskaalitäplä musta, juovamainen, kaartuu kohti takakulmaa. Ulompi

poikkiviiru valkea, muodostaa terävän kulman uilospäin. Siiven kärjessä mustia suomuja.

Koiraan sivulämssä sormimainen, sacculus samannäköinen, kärki sisäänpäin osoittava. Vinculumin takareunassa hyvin leveä,

suorakulmainen lovi, jonka sivuilla läppämäinen uloke. Saccus hyvin leveä.

Naaraan ductus bursaen takaosa tasaisesti kitinisoitunut, sivuilla ei kitiiniliuskoja; ulottuu lähes etummaisten apofyysien kärkeen. 
Elintavat. Lehdesniityillä, hakamailla, lehdoissa. Tulee valolle.

Toukka keltainen tai vaaleanvihreä. Pää, prothorax ja ensimmäinen raajapari ruskehtavanmustat. Nystyrät värittömät.Elää

kevättähtimöllä (Stellaria holostea); pieni toukka kovertaa lehdessä syksyllä, koverre ei ylitä keskiruotia; vanhempana toukka

yhteenkudottujen lehtien välissä (touko)-kesäkuussa. 

Caryocolum kroesmanniellum  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-18 mm. Etusiivet ruosteenruskeat, harmaakehnäiset, varsinkin takareunasta ja ulkosarakkeen suonien

kohdalta. Etureunajuova valkea, ulottuu siiven keskikohdalle. Siipitaitteessa musta viiru; keskisaran kärjessä kaksi mustaa täplää. 
Elintavat. Kedoilla, pientareilla. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla tuoksusimakkeella (Anthoxanthum odoratum); touko-kesäkuussa tyvilehtien välissä. 

Sophronia semicostella  (Hübner, 1813) Gelechiidae

Kuva: Jouni Pyyhtiä Kuva: SIP Haapala
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-19 mm. Pää ja keskiruumis valkeahkot. Etusiipien kärki kaareva; pohjaväri harmaa, kärkipuolisko

mustanruskeakehnäinen. Keskikohdan sisäpuolella suuri, mustanruskea laikku, joka jatkuu siipitaitetta pitkin kulkevana juovana

siiven tyveen. Ulompi diskaalitäplä muodostuu kahdesta mustasta pitkittäisjuovasta, joiden välissä ruosteenvärinen täplä. Ulompi

poikkiviiru vaaleanharmaa, muodostaa hyvin terävän kulman ulospäin. Sen ulkopuolella etureunassa kaksi valkeahkoa täplää.

Siipiripset tyvestä tummanruskeat, keskeltä valkeat ja kärjestä harmaat. Takasiivet harmahtavat.

Koiraan uncus kärjestään hiukan lantto. Gnathos suuri koukku. Sivulämssä kapea, suora sauva, jonka kärki nuijamainen;

sacculuksen uloke hyvin ohut, vähemmän kuin puolet lämssän pituudesta. Aedeaguksen kärkipuoliskossa kitinisoitunut puikko ja

kärjen lähellä hammasmainen uloke.

Naaraan takimmaiset apofyysit pitemmät kuin ductus bursae. VIII jaoke mukaanlukien ostium heikosti kitinisoitunut, sileä; kapean

suppilomainen antrum hyvin kitinisoitunut ja ulottuu suunnilleen 3/4 kohdalle etummaisten apofyysien pituudesta. Signum

kielimäinen levy, jonka reunat epäsäännölliset ja ääripäät tummemmin melanisoituneet. 
Elintavat. Tunturikallioilla, -louhikoissa ja -kivikoissa sekä tunturikankailla. Lepää iltapäivisin auringon lämmittämillä kivillä. Lentää

Sophronia gelidella  Nordman, 1941 Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Mika Pelkonen
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aktiivisesti illalla ja yöllä.

Toukka elää lapinvuokolla (Dryas octopetala); kesäkuussa (keväällä) yhteenkudottujen lehtien välissä. 
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-11 mm. Etusiivet tumman oliivinruskeat. Etureunassa valkea, teräväkärkinen juova, joka alkaa siiven

tyveltä ja taipuu loivasti kohti keskisaran kärkeä. Ulompi poikkiviiru valkea, muodostaa terävän kulman ulospäin. Sen ulkopuolella

etureunassa kaksi valkeaa hakatäplää. Siiven kärjessä pitkin etureunaa musta pitkittäisjuova. Ulkoreuna siniharmaakehnäinen.

Siipiripsissä kaksi tumma juovaa. Takasiivet tumman ruskehtavanharmaat. 
Elintavat. Paahteisilla, hiekkapohjaisilla paikoilla. Suomessa lajin löytöpaikoilla esiintyy mm. kangasajuruohoa (Thymus serpyllum)

tai kissankäpälää. Tulee valolle.

Toukka kellanvihreä, selkä- ja sivuselkäjuovat tummanvihreät. Pää vihreänkeltainen - kellanruskea, reunat tummemmat; niskakilpi

keltainen, siinä neljä mustaa täplää. Nystyrät mustat.Elää ulkomailla ketomarunalla (Artemisia campestris), hietaolkikukalla (

Helichrysum arenarium), kärsämöillä (Achillea), ajuruohoilla (Thymus) ja kissankäpälällä (Antennaria dioica); touko-kesäkuussa

yhteenpunottujen lehtien välissä. 

Sophronia humerella  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-14 mm. Etusiipien kärki hyvin terävä; pohjaväri ruosteenruskea. Etureunan keskikohdalla viisto, valkea

juova. Ulompi poikkiviiru valkea, muodostaa terävän kulman ulospäin; sen katkaisee keskeltä musta pitkittäisjuova. Ulkosarake

vaaleanharmaa, tummanharmaakehnäinen; sen etureunassa ruosteenvärisellä pohjalla kaksi valkeaa hakatäplää; niiden

ulkopuolella musta täplä. Kärjessä musta pitkittäisjuova. Takasiivet tumman ruskeanharmaat. 
Elintavat. Kedoilla. Tulee valolle.

Toukka vihertävänvalkea, selkä- ja sivuselkäjuovat tummanvihreät. Nystyrät pienet, mustat. Pää vihreä, ruskeatäpläinen,

pistesilmien kohdalla ja takana mustat täplät. Niskakilpi vartalon värinen, karvojen kiinnityskohdat ruskeat, sivuilla musta täplä.

Raajat keltaiset.Elää ulkomailla siankärsämöllä (Achillea millefolium) ja ketomarunalla (Artemisia campestris); touko-kesäkuussa

yhteenpunottujen lehtien välissä. 

Sophronia sicariella  (Zeller, 1839) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-13 mm. Etusiivet pitkänomaiset; mustat, sinertävänkiiltoiset. Siipitaitetäplä epäselvä, musta, sen

ulkopuolella valkeita suomuja. Diskaalitäplät epäselvät, mustat. Etureuna- ja tornaalilaikku kapeat, valkeahkot. 
Elintavat. Kedoilla, hiekkarannoilla. Tulee valolle.

Toukka punertavanruskea; keskiruumiin jaokkeiden välit vihertävänvalkeat; selkäjuova valkeahko keskiruumiin pituudelta. Pää

kellanruskea; niskakilpi musta, siinä valkea selkäjuova. Peräkilpi pieni, musta. Nystyrät pienet, huomaamattomat, mustat.Elää

keltamaitteella (Lotus corniculatus); touko-kesäkuussa pallomaisesti yhteenkudottujen lehtien tai versojen välissä. Koteloituu

maahan. 

Syncopacma sangiella  (Stainton, 1863) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-14 mm. Etusiivet mustat; ulompi poikkiviiru suora, valkea. Etusiipien alapuolella pieni, valkea

etureunalaikku. Takasiivet etusiipien levyiset. Takasäären ylempi ulkokannus kapea, siinä tummaa varjostusta (vrt. S. wormiella). 
Elintavat. Kedoilla, niityillä. Tulee valolle.

Toukka vaaleanvihreä, punasävyinen; pää vaalean kellanruskea; niskakilpi kellanruskea, siinä neljä mustaa, kuutavaa täplää.Elää

keltamaitteella (Lotus corniculatus), todennäköisesti myös apiloilla (Trifolium); touko-kesäkuussa yhteenpunottujen kärkilehtien

välissä. Koteloituu maahan. 

Syncopacma cinctella  (Clerck, 1759) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-13 mm. Etusiivet mustat; ulompi poikkiviiru valkea. Etusiipien alapuolella poikkiviiru näkyy kokonaan

selvänä (vrt. S. cinctella, S. wormiella). Takasiivet etusiipien levyiset. 
Elintavat. Kedoilla. Tulee valolle.

Toukka keltainen, jaokkeiden yläpinnalla punaiset poikkijuovat. Nystyrät tummat. Pää keltainen, pistesilmien luona musta täplä,

niiden takana punainen täplä. Niskakilpi kellanvihreä, selkäviivan sivuilla punaruskea juova, alareuna mustanruskea. Raajoissa

mustanruskeat renkaat.Elää keltamaitteella (Lotus corniculatus); touko-kesäkuussa yhteenkudottujen lehtien välissä. Koteloituu

maahan. 

Syncopacma taeniolella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-12 mm. Muistuttaa lajia S. cinctella; takasäären ylempi ulkokannus lyhyt, leveä, kokonaan valkea. 
Elintavat. Kedoilla. Tulee valolle.

Suomalaiset yksilöt on haavittu keltamaitekasvustoista (Lotus corniculatus). Nämä sekä ulkomaiset havainnot tukevat olettamusta,

että keltamaite olisi toukan ravintokasvi. 

Syncopacma wormiella  (Wolff, 1958) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Etusiivet yksivärisen mustahkonruskeat; siipitaite- ja diskaalitäplät näkyvät joskus heikosti.

Takasiivet etusiipien levyiset. 
Elintavat. Niityillä, pientareilla, ruderaateilla. Lentää hyvin aikaisin aamulla sekä illalla matalalla kasvillisuuden yllä. Tulee hyvin

valolle.

Toukka vaalean punertava, siinä ruskehtavia kuvioita etenkin tummien nystyröiden ympärillä. Pää ja niskakilpi ruskehtavat,

mustakuvioiset; peräkilpi tummanruskea.Elää hiirenvirnalla (Vicia cracca), puna-apilalla (Trifolium pratense), niittynätkelmällä (

Lathyrus pratensis), rantanätkelmällä (L. palustris) ja valkomesikällä (Melilotus albus); elo-syyskuussa yhteenkudottujen lehtien

välissä. Lehdistä jäävät lehtisuonet jäljelle. Kotelo talvehtii. 

Syncopacma karvoneni  (Hackman, 1950) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 9-12 mm. Tuntosarvet päältä mustahkot, alta valkorenkaiset. Etusiivet pitkänomaiset; mustahkonruskeat,

harmaakehnäiset, sinikiiltoiset. Siipitaitteessa musta juova, sen ulkopuolella kellertävä täplä; diskaalitäplät hyvin heikot tai

puuttuvat. Etureuna- ja tornaalilaikut kellertävänvalkeat; tornaalilaikku tavallisesti epäselvä. Takasiivet vaaleanharmaat, hiukan

etusiipiä kapeammat. 
Elintavat. Niityillä, kedoilla. Tulee valolle.

Toukka ruskea - mustanharmaa; keskiruumiissa valkea selkäjuova, sen jaokkeiden välit valkeat. Nystyrät tummat. Pää, niskakilpi ja

raajat mustat - ruskeat.Elää keltamaitteella (Lotus corniculatus) ja masmalolla (Anthyllis vulnerariae); heinäkuussa yhteenpunottujen

siementen välissä (gen. II).Lapissa ravintokasvina ilmeisesti tunturikurjenherne (Astragalus alpinus). 

Aproaerema anthyllidella  (Hübner, 1813) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-19 mm. Etusiivet valkeanharmaat, vaihtelevassa määrin mustanharmaakehnäiset, useimmiten varsinkin

siiven tyvestä ja takareunasta. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat, usein häipyvät. Ulompi poikkiviiru valkeahko, etuosasta aaltoileva,

muodostaa kulman ulospäin.

Koiraan uncus suippo, sen kärkiosan molempien puolien keskellä kaksi riviä vahvoja tappeja. Gnathoksen keskihammas pitempi

kuin lajilla A. blattariella; sivulämssät lyhyemmät ja suipommat. Aedeagus vähemmän käyrä, sen sisäputki keskemmällä.Naaraan

ostiumin kilpi leveä, vähemmän suippokärkinen. Etummaiset ja takimmaiset apofyysit lyhyemmät. Lamella antevaginaliksen

etureunan keskellä pieni lovi. 
Elintavat. Tuoreissa kangasmetsissä, lehdoissa, metsänreunoilla. Lepää päivisin ravintokasvin rungoilla; tulee yöllä valolle.

Toukka harmahtavanvihreä, nystyrät mustat. Pää, niskakilpi ja raajat mustat; peräkilpi ruskehtava.Elää haavalla (Populus tremula),

hopeasalavalla (Salix alba) ja raidalla (S. caprea); rullaa lehtiä kesä-heinäkuussa. Koteloituu rullaan. 

Anacampsis populella  (Clerck, 1759) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-20 mm. Etusiivet mustat, harmahtavanvalkokehnäiset, varsinkin siipitaite- ja diskaalitäplien ympäriltä,

etureunasta sekä ulkosarakkeesta. Ulompi poikkiviiru harmahtavanvalkea, etuosasta sahahampainen, muodostaa kulman ulospäin.

Takasiivet tummahkon harmaat.

Koiraan uncus vahvasti pyöristynyt, sen kärjessä kaksi riviä heikkoja tappeja. Gnathoksen keskihammas lyhyt. Sivulämssän kärki

hiukan suippeneva. Aedeagus vahvemmin käyrä kuin lajilla A. populella, sen sisäputki lähempänä reunaa.

Naaraan ostiumin kilpi pienempi, enemmän suippokärkinen. Etummaiset ja takimmaiset apofyysit pitkät. Lamella antevaginaliksen

etureunan keskellä suuri lovi. 
Elintavat. Lehti- ja sekametsissä, metsänreunoilla. Lepää päivisin koivunrungoilla; tulee yöllä valolle.

Toukka nuorena harmahtavanvihreä, nystyrät mustat. Pää, niskakilpi ja raajat mustat; peräkilpi ruskehtava. Täysikasvuinen toukka

kellertävänvihreä.Elää koivulla (Betula); rullaa lehtiä kesä-heinäkuussa. Koteloituu rullaan tai koivun runkoon tuohikääröön. 

Anacampsis blattariella  (Hübner, 1796) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-14 mm. Etusiivet mustahkot, violetinsinisen kiiltoiset. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat, hyvin heikot. 2/3

kohdalla epäselvä, musta poikkivyö. 
Elintavat. Kosteilla niityillä, rannoilla, metsänreunoilla.

Toukka valkeahko; pää, niskakilpi, raajat ja nystyrät mustat; peräkilpi tummanruskea.Elää kiiltopajulla (Salix phylicifolia), raidalla (S.

caprea), pohjanpajulla (S. lapponum) ja hanhenpajulla (S. repens); alkukesällä yhteenkudottujen lehtien välissä; lehdet usein oksaa

vasten. 

Anacampsis temerella  (Lienig & Zeller, 1846) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-14 mm. Etusiivet tummanruskeat, pronssinkiiltoiset. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat, epäselvät tai

puuttuvat. 2/3 kohdalla epäselvä, tumma poikkivyö. Takasiivet vaaleanruskeat. 
Elintavat. Kuivilla metsänreunoilla, harjunrinteillä, pientareilla, ratapenkereillä.

Toukka harmaanvihreä, selkäjuova tumman harmaanvihreä, häipyvä. Pää kiiltävän musta, pistesilmien yläpuolella ruskea täplä,

päälaki- ja otsanreunasauma vaaleanharmaat. Prothorax ruskeanharmaa; niskakilpi musta, sen keskellä kapea, vaaleanharmaa

juova. Peräkilpi kellan- tai harmaanruskea, sen sivut sukasen SD2 etupuolella kapealti tummanharmaat.Elää metsäapilalla (

Trifolium medium); kesä-heinäkuussa yhteenpunottujen lehtien (3-4 lehteä) välisessä mytyssä. 

Anacampsis fuscella  (Eversmann, 1844) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-14 mm. Etusiivet kirkkaan okrankeltaiset; etureunan ulompi puolisko, ulkoreuna sekä takareuna kapealti

ruskeakehnäiset. Siipitaitetäplä pieni, ruskea; diskaalitäplät ruskeat, ulompi viistosti juovamainen. 
Elintavat. Kuivilla rinteillä, kedoilla, pientareilla. Tulee valolle.

Toukka kalpeanpunainen, jaokkeiden etureunat ruskeanpunaiset. Pää keltainen; niskakilpi kapea, keltainen.Elää ulkomailla

päivännoudon (Helianthemum) siemenissä elokuussa. 

Mesophleps silacella  (Hübner, 1796) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-16 mm. Etusiivet harmaat, ruskeavarjoiset; niissä mustia, vaaleiden täplien katkaisemia pitkittäisjuovia.

Etureunan keskellä leveä, tummanruskea laikku. 
Elintavat. Puutarhoissa, puistoissa. Tulee valolle.

Toukka elää luumulla (Prunus domestica) ja vaahteralla (Acer platanoides); ulkomailla monilla Prunus-lajeilla. Pieni toukka talvehtii

puun kuoressa. Keväällä elää pienten versojen sisällä tappaen verson. Koteloituu kuoren alle. 

Anarsia lineatella  Zeller, 1839 Gelechiidae

Kuva: Olli Pihlajamaa
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Tuntomerkit. Siipiväli 17-19 mm. Etusiivet valkeat, tuhkanharmaakehnäiset. Etureunan keskellä kolmikulmainen, musta laikku.

Siiven kärjessä musta pitkittäisjuova. 
Elintavat. Lehti- ja sekametsissä, kosteissa pensaikoissa, rantalehdoissa. Tulee valolle.

Toukka pienenä valkea; pää ja niskakilpi mustat. Sitten tummempi, nystyrät ruskeat; pää musta.Elää koivulla (Betula) ja

pähkinäpensaalla (Corylus avellana); ulkomailla myös haavalla (Populus tremula) ja lepällä (Alnus); kesä-heinäkuussa rullatuissa

lehdissä tai yhteenkudottujen lehtien välissä. Koteloituu maahan. 

Hypatima rhomboidella  (Linnaeus, 1758) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: E. Hujanen
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Tuntomerkit. Siipiväli 17-21 mm. Etusiivet kalpean okrankeltaiset, niissä sirotellusti mustia suomuja. Etureunan tyvi musta;

siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat. Ulkoreunassa rivi mustia täpliä. 
Elintavat. Kedoilla, kuivilla niityillä, rinteillä, kallioilla. Tulee valolle.

Toukka paksu, kiiltävän ruskehtava; nystyrät tummemmat. Pää ja niskakilpi nuorella toukalla mustat; vanhempana pää

mustanruskea, niskakilpi vartalon värinen tai hieman tummempi.Elää ukontulikukalla (Verbascum thapsus); useita toukkia yhdessä

yhteenkudottujen lehtien ja kukkanuppujen välissä touko-kesäkuussa. Koteloituu ravintokasvin kuivuneiden lehtien alle maahan. 

Nothris verbascella  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae

Kuva: Marjatta Lahti
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Tuntomerkit. Siipiväli 18-22 mm. Etusiivet violetinsävyisen ruskeanmustat. Etureunassa kellertävänvalkea juova, joka ulottuu

keskikohtaan. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat, epäselvät. Takasiivet vaaleanharmaat. 
Elintavat. Lehdesniityillä, kedoilla. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla masmalolla (Anthyllis vulneraria) ja alppisinipallolla (Globularia punctata); lehtien alla tai välissä kesä-

heinäkuussa. 

Nothris lemniscella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: Pekka Malinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 15-18 mm. Etusiivet kapeat, suipot; sinertävän mustanharmaat - vaalean ruskeanharmaat. Täplä siiven

tyvellä sekä siipitaite- ja diskaalitäplät mustat, usein pitkänomaiset; niiden ympärillä valkeahkoja suomuja. Ulkoreunassa rivi mustia,

valkeiden suomujen ympäröimiä täpliä. Takasiivet 1,3 kertaa etusiipien levyiset, vaaleanharmaat. Huulirihmojen ulkosyrjä

tummanruskea; kärkijaoke tyvestä valkeahko; keskijaoke lyhytsuomuinen.

Koiraan sacculus lyhyt, leveä, suippokärkinen. 
Elintavat. Valoisissa ja kuivissa kangasmetsissä, nummilla, soilla, kallioilla. Tulee valolle.

Toukka siniharmaa tai sameanvihreä, selkä- ja sivuselkäjuovat vaalean sameanpunaiset; meso- ja metathoraxissa

tummanpunaiset sivuselkätäplät. Pää ruskeankeltainen; niskakilpi valkeahkonvihreä, harmaakuvioinen.Elää kanervalla (Calluna

vulgaris); nuorena kukissa, myöhemmin yhteenpunottujen lehtien ja versojen välissä. Syö mahdollisesti itsensä täysikasvuiseksi jo

loppukesällä tai syksyllä. Aikuiset kuoriutuvat jo toukokuussa. 

Neofaculta ericetella  (Geyer, 1832) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: E. Hujanen
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Tuntomerkit. Siipiväli 16-20 mm. Etusiivet poikkipäisemmät kuin lajilla N. ericetella; violetin ruskeanmustat. Täplä siiven tyvellä

sekä siipitaite- ja diskaalitäplät mustat, epäselvät; niiden ympärillä joitakin valkeahkoja suomuja. Ulkoreunassa hyvin heikkoja,

mustia täpliä, joiden ympärillä usein valkeahkoja suomuja. Takasiivet ruskeahkonharmaat. Huulirihmojen keskijaoke

lyhytsuomuinen, ulkosyrjästä tummanruskea; kärkijaoke valkeahko, tyvestä heikosti tummarenkainen.

Koiraan sacculus melko pitkä, kapea, suippo ja teräväkärkinen. 
Elintavat. Kangasmetsissä, soilla, tunturien koivuvyöhykkeellä, tunturikankailla. Tulee valolle.

Toukka elää kanervalla (Calluna vulgaris) ja mustikalla (Vaccinium myrtillus), ulkomailla myös juolukalla (V. uliginosum), suopursulla (

Rhododendron tomentosum) ja koivulla (Betula); aikaisin keväällä yhteenkudottujen varpujen välissä. 

Neofaculta infernella  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 18-20 mm. Etusiivet tuhkanharmaat, tummanharmaakehnäiset. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat.

Ulompi poikkiviiru häipyvä, valkeahko, sisäpuolelta tummavarjoinen. Etureunan kärkiosassa ja ulkoreunassa rivi teräviä, mustia

täpliä. Siipiripsissä kaksi tummaa juovaa. Takasiivet vaalean ruskeanharmaat. 
Elintavat. Kuivissa kangasmetsissä, kallioilla. Tulee valolle.

Toukka valkea - vaalean punaruskea, selkä- ja sivuselkäjuovat kahvinruskeat. Pää musta, tummanruskeakuvioinen; niskakilpi

nuorena musta, myöhemmin tummanruskea, takareuna musta.Elää ulkomailla katajalla (Juniperus communis); yhteenkudottujen

neulasten välissä keväällä ja alkukesällä. 

Dichomeris juniperella  (Linnaeus, 1761) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 17-20 mm. Etusiivet tumman ruosteenruskeat; etureuna 3/4 kohdalle leveälti vaalean kellanokrakehnäinen.

Ripset ruosteenkeltaiset. Takasiivet tumman harmaanruskeat, ripset harmaankeltaiset. 
Elintavat. Lehtimetsissä. Tulee valolle.

Toukka samean kellertävänvihreä; selkäjuova tummempi; keskiruumiin jaokkeiden takapuoliskot mustahkot. Nystyrät mustat. Pää

tummanruskea; niskakilpi ruskea.Elää ulkomailla syys-lokakuussa metsälehmuksella (Tilia cordata), pähkinäpensaalla (Corylus

avellana), koivulla (Betula) ja pajuilla (Salix); yhteenkudottujen lehtien välissä. Koteloituu karikkeeseen maahan. 

Dichomeris ustalella  (Fabricius 1794) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 21-22 mm. Etusiivet ruosteenkeltaiset, keskisarakkeesta tummempikehnäiset. Aivan keskikohdan

sisäpuolella viisto, häipyvärajainen, ruosteenruskea laikku. Ulompi diskaalitäplä tumma. Ulompi poikkiviiru sisäpuolelta

häipyvärajainen, ruosteenruskea, muodostaa terävän kulman ulospäin. Takasiivet vaalean ruskeanharmaat, siipiripset

vaaleammat, kellertävät. 
Elintavat. Kivikkoisilla mäillä ja kallioilla, hakkuuaukioilla, metsänreunoilla, pientareilla. Tulee valolle.

Toukka vaalean kellertävänharmaa, selkäjuova vihertävänharmaa; sivuselkäjuovat heikommat, vihertävänharmaat. Pää

punertavanokra; niskakilpi vaaleanokra, sen takaosassa neljä mustaa täplää. Nystyrät pienet, mustat.Elää ulkomailla oratuomella (

Prunus spinosa), kirsikoilla (Prunus sg. Cerasus), orapihlajalla (Crataegus), metsäomenapuulla (Malus sylvestris) ja vatukoilla (Rubus);

syksyllä yhteenkehrättyjen lehtien välissä tai rullatuissa lehdissä. Kotelo talvehtii. 

Dichomeris derasella  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae

Kuva: Pekka Malinen Kuva: Pekka Malinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 18-23 mm. Etusiivet kalpean okrankeltaiset. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat, ulompi diskaalitäplä usein

kaksinkertainen. Ulompi poikkiviiru häipyvä, vaalea, tekee etureunan lähellä terävän kulman sisäänpäin. Ulkosarake

ruskeakehnäinen. Takasiivet vaalean ruskehtavanharmaat, ripset kellanharmaat. 
Elintavat. Avoimilla ja puoliavoimilla hiekkamailla. Tulee valolle.

Toukka musta; meso- ja metathoraxissa valkeita täpliä; jaokkeiden kyljissä lyhyt, valkea juova. Pää, niska- ja peräkilpi, raajat sekä

nystyrät kiiltävän mustat, nystyrät valkorenkaiset.Elää ulkomailla keltamaitteella (Lotus corniculatus) ja apiloilla (Trifolium);

yhteenrullattujen lehtien välissä touko-kesäkuussa. 

Dichomeris limosella  (Schläger, 1849) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-16 mm. Melko pieni. Etusiivet harmahtavanruskeat, tummanruskeakehnäiset. Siipitaitteessa enemmän tai

vähemmän selväpiirteinen, tummanruskea pitkittäisjuova. Ulompi diskaalitäplä suuri, tummanruskea, usein yhdistynyt siipitaitteen

tummaan juovaan. Etureunan kärkiosa ja ulkoreuna tummanruskeat. Siipiripsissä tummanruskea, kontrastinen juova. Takasiivet

vaaleat, kärjestä tummemmat. 
Elintavat. Rehevillä metsänreunoilla. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla pujolla (Artemisia vulgaris) ja kaunokeilla (Centaurea). 

Dichomeris rasilella  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: Pekka Malinen Kuva: Pekka Malinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-14 mm. Huulirihmat mustat; kärkijaoke selvästi lyhyempi kuin keskijaoke, kärki valkea. Etusiivet

mustahkot, violetinsävyiset. Täplä siiven tyvellä, siipitaite- ja diskaalitäplät suuret, syvänmustat, valkeiden suomujen ympäröimät.

Ulompi poikkiviiru kellertävänvalkea, epäselvä, keskeltä tavallisesti katkennut, selvimmillään etureunassa. Siipiripsien tyvellä

valkeita täpliä. 
Elintavat. Lehti- ja sekametsissä, puistoissa. Tulee valolle.

Toukka harmahtava; pää ja niskakilpi kiiltävän mustat; nystyrät mustat.Elää kesäkuussa puiden runkojäkälillä. 

Dichomeris alacella  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-13 mm. Tuntosarvet sahahampaiset. Huulirihmojen keskijaoke ohut, sileäsuomuinen; kärkijaoke 3/4

keskijaokkeen pituudesta. Etusiivet syvän mustat, hieman kiiltävät; ulompi poikkiviiru tuskin näkyvissä. Ripset syvän

tummanharmaat, niiden tyvellä mustahkoja suomuja. Takasiivet mustahkonharmaat, selvästi etusiipiä vaaleammat. 
Elintavat. Tuoreissa ja lehtomaisissa kangasmetsissä, korvissa. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla kuusen (Picea abies) nupuissa. 

Dichomeris latipennella  (Rebel, 1937) Gelechiidae

Kuva: Marko Mutanen 2010
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-11 mm. Etusiivet kirkkaankeltaiset; etureuna 2/3 asti, takareuna 1/3 kohdalla sekä ulkosarake

tummanruskeat. Siipitaite- ja diskaalitäplät mustat. Takasiivet harmaat. Pää ja keskiruumis keltaiset. 
Elintavat. Ruderaateilla, pientareilla, kuivilla kankailla. Aikuisten havaittu parveilevan heinillä (Poaceae). Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla mahdollisesti vuoripersiljalla (Peucedanum oreoselinum). 

Brachmia dimidiella  (Denis & Schiffermüller, 1775) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: Timo Ilonen
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Tuntomerkit. Siipiväli 12-14 mm. Etusiivet sirppikärkiset; vaalean okrankeltaiset, ruskehtavavarjoiset. 1/3 kohdalla epäselvä,

tummanruskea poikkivyö, joka muodostaa terävän kulman ulospäin; keskikohdan ulkopuolella toinen, suorempi ja selvempi.

Siipitaite- ja diskaalitäplät pienet, mustat, vaaleareunaiset. Etureunalaikku vaalea; sen takana epämääräinen rivi valkeahkoja täpliä. 
Elintavat. Kedoilla, niityillä, metsänreunoilla, metsäaukioilla, soilla, rannoilla. Suomessa aikuisten on havaittu parveilevan heinillä.

Tulee valolle.

Toukka hiukan läpikuultavan vaaleanruskea, keskiruumiissa vaaleanpunaista sävyä. Nystyrät harmaat, vaaleareunaiset, karvojen

kiinnityskohdat mustahkot. Pää, niskakilpi ja raajat pihkanruskeat. Peräkilpi edestä kiiltävänruskea, takaa vartalon värinen.Elää

ulkomailla piikkiherneellä (Ulex europaeus) ja suo-ohdakkeella (Cirsium palustre). Pieni toukka talvehtii harvassa kudoksessa; tulee

täysikasvuiseksi kesäkuussa, jolloin koteloituu.

Suomessa kuoriutunut poimuhierakalta (Rumex crispus), mutta on epävarmaa, elikö toukka kyseisellä kasvilla. 

Brachmia blandella  (Fabricius, 1798) Gelechiidae
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Tuntomerkit. Siipiväli 11-16 mm. Etusiivet ulkoreunasta selvästi koverat, teräväkärkiset; vaaleanokrat, heikosti harmaakehnäiset.

Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät mustat, selvät; ulompi diskaalitäplä usein valkeahkorenkainen. Ulompi poikkiviiru vaalea, epäselvä,

usein puuttuu. Otsa valkeahko, päälaki vaalean harmahtavanruskea. Keskiruumis vaalean harmahtavanokra, siinä tummanruskea

keskijuova. 
Elintavat. Rannoilla, soilla. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla järviruo'olla (Phragmites australis); varressa syksyllä-keväällä. 

Brachmia inornatella  (Douglas, 1850) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 19-20 mm. Etusiivet punertavanharmaat, suonet valkeat. Siipitaitetäplä ja sisempi diskaalitäplä pienet,

mustat, usein puuttuvat; molemmat yhtä kaukana tyvestä. Ulompi diskaalitäplä musta. Ulkoreunassa rivi mustia täpliä. 
Elintavat. Kedoilla, niityillä. Tulee valolle.

Toukka elää ulkomailla hietakastikalla (Calamagrostis epigeios); keväällä rullatuissa lehdissä. 

Helcystogramma lineolellum  (Zeller, 1839) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-16 mm. Etusiivet harmahtavan ruosteenruskeat, ulkosarake tummempi. Siipitaitetäplä ja diskaalitäplät

mustat; siipitaite- ja sisempi diskaalitäplä yhtä kaukana tyvestä. Ulompi poikkiviiru epäselvä, vaalea. Huulirihmat vaalean

harmahtavanruskeat, päältä ja alta valkeahkot. 
Elintavat. Niityillä. Tulee valolle.

Toukka kirjava, muistuttaa lajin H. rufescens toukkaa; takaruumiin II jaokkeen etuosa ruskeanpunainen.Elää ulkomailla

hietakastikalla (Calamagrostis epigejos) ja juolavehnällä (Elytrigia repens); touko-kesäkuussa rullatuissa lehdissä. 

Helcystogramma lutatellum  (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae

Kuva: Pekka Malinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 14-17 mm. Etusiivet punertavan tai ruskehtavan okrankeltaiset, usein suonien välistä tummemmat. Ulompi

diskaalitäplä heikko, ruskea, usein puuttuu. Koiraan takasiivet harmaat, kärjestä usein okrat; naaraan takasiivet valkeahkot,

kärjestä vaaleanokrat. Huulirihmat vaalean kellertävänruskeat, ulkosyrjässä ruskeita suomuja. 
Elintavat. Niityillä, laitumilla, metsänreunoilla. Tulee valolle.

Toukka nuorena vihertävänvalkea; pää musta, niskakilpi mustanruskea. Vanhempana kirjava: keskiruumis musta, jaokkeiden välit

valkeat; takaruumiin kaksi ensimmäistä jaoketta mustat, II jaokkeen etuosa oliivinruskea; loput jaokkeet valkeat, selkäjuovan

vieressä harmaa juova, harmaa, viisto juova joka jaokkeen kyljessä.Elää koiranheinällä (Dactylis glomerata), ruokohelvellä (Phalaris

arundinacea), nuokkuhelmikällä (Melica nutans) ja metsäkastikalla (Calamagrostis arundinacea); talvehtii keskenkasvuisena; touko-

kesäkuussa rullatuissa lehdissä, jotka syö valkoiseksi (ei syö lehteä läpi). Vaihtaa lehteä. Koteloituu rullattuun lehteen, jota ei ole

syöty. 

Helcystogramma rufescens  (Haworth, 1828) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho Kuva: Olavi Niemi
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-19 mm. Naaras on keskimäärin hiukan pienempi ja kapeampisiipinen kuin koiras. Huulirihmojen

keskijaoke ohut. Etusiivet yksivärisen savenkellertävän harmaat, ilman kuvioita. Suonet keskisaran lopussa ja siiven kärjessä

joskus tummemmat. Takasiivet ruskehtavanharmaat; ripset vaaleanruskeat.

Koiraan uncus pyöreäkärkinen. Cuculluksessa erityisen pitkä laajentunut osa; sacculuksen liuska lähes kokonaan pikkupiikkien

peittämä, kolmikulmainen, verrattain pieni, sen ulkoreuna pitkä ja suora. Aedeaguksessa lyhyt, heikosti hampaallinen levy.

Naaraan takimmaiset apofyysit n. 1.5 kertaa anaalipapillien pituiset; etummaiset apofyysit suunnilleen VIII jaokkeen pituiset. VIII

vatsakilven keskellä selvät, lyhyet kitinisoitumat. Ductus bursae pitkä. Corpus bursaessa laaja pikkupiikkinen läiskä. 
Elintavat. Lehti- ja sekametsien reunoilla ja aukioilla, puistoissa. Tulee valolle.

Toukka vihertävänharmaa, nystyrät tummemmat; pää ruskea; niskakilpi ja raajat mustat.Elää ulkomailla lehtipuiden

runkosammalilla (Musci); syö sammalien alla touko-kesäkuussa, usein puiden tyvessä. 

Acompsia cinerella  (Clerck, 1759) Gelechiidae

Kuva: J. Tyllinen Kuva: SIP Haapala
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Tuntomerkit. Siipiväli 13-17 mm. Naaras on hiukan pienempi kuin koiras. Huulirihmojen keskijaoke ohut. Etusiivet

ruskeanharmaat, heikosti vaaleankeltakehnäiset. Täplät tummanruskeat: pitkänomainen siipitaitetäplä, sisempi diskaalitäplä sen

etupuolella, ulompi pyöreä ja selvempi. Suonet siiven kärkiosassa usein tummemmat. Ripset hiukan pohjaa vaaleammat, jakoviiru

heikko. Takasiivet harmahtavanruskeat; ripset hiukan vaaleammat.

Koiraan uncus pyöreäkärkinen. Cuculluksen laajentunut osa verrattain pitkä; sacculuksen liuska soikeahko, pieni, sen ulkoreuna

pitkä ja lähes suora. Aedeagus verraten pieni, ilman hampaallista levyä.

Naaraan takimmaiset apofyysit n. 1.5 kertaa anaalipapillien pituiset; etummaiset apofyysit lyhyet, n. VIII jaokkeen pituiset. VIII

vatsakilven keskellä pidentyneet kitinisoitumat. Corpus bursae verraten suuri, siinä epäselvä pikkupiikkien läiskä. 
Elintavat. Hiekkarannoilla, rantakallioilla.

Toukka elää rantatädykkeellä (Veronica longifolia). Aikuisia on kuoriutunut syyskuussa otetuista juurakoista noin kuukautta

myöhemmin kuin lajin Aethes triangulana (Tortricidae). Keväällä kerätyistä varsista ei löytynyt toukkia/koteloita. 

Acompsia subpunctella  Svensson, 1966 Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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Tuntomerkit. Siipiväli 17-20 mm. Etusiivet himmeän savenkeltaiset, harmaakehnäiset. Siipitaite- ja diskaalitäplät suuret, ruskeat,

ulompi diskaalitäplä joskus epäselvä. Etureuna- ja tornaalilaikut vaaleat, häipyvärajaiset, niiden sisäpuolella ruskeanharmaa,

häipyvärajainen poikkivyö. Ulkosarake ruskeanharmaa. Takasiivet vaalean ruskeanharmaat. Huulirihmat savenkeltaiset,

keskijaokkeen ulkosyrjä tyvestä ruskea. 
Elintavat. Ruderaateilla, pientareilla, puutarhoissa, kedoilla. Tulee valolle.

Toukka valkeahkonokra; nystyrät punertavat; pää mustahko.Elää ulkomailla malvoilla (Malva), tarhasalkoruusulla (Alcea rosea) ja

rohtosalkoruusulla (Althaea officinalis); siemenissä syksyllä; talvehtii. 

Pexicopia malvella  (Hübner, 1805) Gelechiidae

Kuva: Pekka Malinen Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 10-11 mm. Etusiivet valkeahkot, etureunasta hiukan ruskeakehnäiset. Takareunassa ja ulkoreunassa

harmaanruskea, katkennut juova. Keskikohdan ulkopuolella kaksi lyhyttä, ruskeaa pitkittäisjuovaa. Kärjessä musta silmätäplä.

Siipiripsissä kärjen kohdalla kolme tummaa juovaa, joista yksi ulottuu takakulmaan. 
Elintavat. Niityillä, kedoilla, pientareilla. Tulee valolle.

Toukka elää mäkimeiramilla (Origanum vulgare), ulkomailla joskus myös vesimintulla (Mentha aquatica); syö syksyllä siemeniä eläen

toukkapussissa Coleophora-lajien tapaan. Toukkapussi valmistettu 4-5 yhteenkehrätystä verhiöstä. Talvehtii toukkapussissa

kukinnossa. Koteloituu toukkapussiin keväällä. 

Thiotricha subocellea  (Stephens, 1834) Gelechiidae

Kuva: R.Siloaho
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