kimalaiskoulu

Keltaraidalliset

Mantukimalainen
Kaksi kirkkaankeltaista raitaa ja
valkea takaruumiin kärki ovat
mantukimalaisen tuntomerkit.
Samannäköisiä ovat isokimalainen
ja kangaskimalainen.
Kangaskimalainen yleisempi maan
pohjoisosissa. Samannäköisellä
sorokimalaisella takaruumin
keltainen vyö keskeltä katkennut.

Kontukimalainen
Tulokaslaji, joka
runsastuu nopeasti EteläSuomen kaupungeissa.
Kuin mantukimalainen,
mutta keltaiset
raidat ruskean –
sinapinkeltaiset,
ei raikkaan
kirkkaankeltaiset.

kuvitukset Anne stolt teksti riikka kaartinen

Suomen niityillä pörrää 37 kimalaislajia, joista tässä esitellään 26 yleisintä. Kuvissa on
esitelty kuningattaret yhdestätoista lajista tai samannäköisten lajien ryhmästä.
Kimalaiset vierailevat ahkerasti kukissa, mistä niitä on helppo tarkkailla ja valokuvata.
Kukista kimalaiset keräävät omaksi ravinnokseen mettä ja toukilleen lisäksi siitepölyä.

Tarhakimalainen vierailee
mielellään pitkänomaisissa kukkissa,
kuten apilan, ailakkien ja ukonhattujen
kukissa. Sillä onkin pitkä pää ja kieli. Laji
on yleinen koko maassa. Samannäköisiä
ovat kanervakimalainen, joka on
Pohjois-Suomessa yleisempi, sekä
kaakossa runsastuva uralinkimalainen.
Pääkaupunkiseudulta löytyy yleisenä myös
ruskeankeltaraidallinen maakimalainen.

Kellansävyiset ja musta-keltaiset

Hevoskimalainen
on kellertävän
hopeanharmaa, ja
sen selässä on siipien
välissä tumma vyö.
Takaruumiissa voi olla
mustia raitoja. Yleinen
koko maassa.

Kirjokimalainen
muistuttaa
hevoskimalaista,
mutta on selvästi
sitruunankeltainen.
Siipien välissä on
musta vyö. Melko
harvinainen.

Ketokimalainen
eroaa hevoskimalaisesta oranssin
takaruumiin kärjen
perusteella. Lajia
tavataan Kaakkois- ja
Lounais-Suomessa.
Melko harvinainen.

Mantuloiskimalaista
muistuttavia lajeja
ovat muut tummat
loiskimalaiset: pensas-,
kartano-, kanerva- ja
peltoloiskimalaiset.
Loiskimalaiset eivät elä
yhteiskunnissa, vaan munivat
toisten kimalaisten pesiin.

Oranssin ja mustan kirjavat

Pensaskimalainen
on helppo tuntea
keltaisesta kauluksesta
ja oranssinpunaisesta
takaruumiin kärjestä.
Laji on yleinen koko
maassa Lappia myöten.
Pensaskimalainen
viihtyy pajukoissa ja
metsänreunan niityillä.

Peltokimalaisen
selkä ja takaruumis ovat
laajalti oranssinruskeat.
Laji on yleinen koko
maassa. Hiljalleen
kaakossa runsastuva
kaakonkimalainen
ja taantuva lounainen
juhannuskimalainen
ovat samannäköisiä
lajeja.

Kartanokimalainen
tekee pesänsä rakennuksiin.
Selkä ja takaruumiin tyvi
ruskeat, takaruumiin
kärki on valkoinen.
Korpikimalainen on
samannäköinen, melko
harvinainen pohjoinen
laji. Sen selässä, eli siipien
välissä, karvat ovat usein
mustat.

Kivikkokimalainen
muistuttaa
mustakimalaista,
mutta jälkimmäisen
takaruumiin kärki on
kellanpunainen, ei
kirkkaanpunainen.
Samannäköisen
kivikkoloiskimalaisen siivet ovat
tummat.

