Hyttyset eli sääsket eli itikat ja niiden kiehtova elämä
Jukka Salmela
Hyttyset eivät jätä ketään pohjoisen ihmistä kylmäksi. Niiden runsaudesta ja
verenhimoisuudesta on kirjallisuudessa Olaus Magnuksesta lähtien suorastaan infernaalisia
kuvauksia. Hyttysten runsaus pohjoisilla alueilla on kiistaton asia, mutta heimon
monimuotoisuus on suurimmillaan vanhan maailman tropiikissa. Hyttyset levittävät useita eri
tauteja, joille altistuu vuosittain miljardeja ihmisiä ja menehtyneet lasketaan sadoissa
tuhansissa. Hyttyset ovat maailman eniten tutkittu hyönteisheimo ja niitä käsittelevä
tieteellinen kirjallisuus täyttäisi hyvinkin yhden kirjaston. Mutta mitä muuta hyttyset ovat kuin
kiusallisia verenimijöitä ja tautivektoreita?
Hyttysten synty ja monimuotoisuus
Hyttyset (Culicidae) kuuluvat kaksisiipisten (Diptera) lahkoon eli sääskiin ja kärpäsiin joilla on
vain yksi siipipari ja lentoa tasapainottavat surkastuneet takasiivet, väristimet. Hyttyset
sukulaisineen muodostavat niin sanotun Culicomorpha-ryhmän, johon kuuluvat mm.
surviaissääsket, polttiaiset, mäkärät ja sulkahyttyset1. Tässä ryhmässä lähes kaikki heimot
ovat akvaattisia, eli niiden toukat elävät vedessä. Culicomorphan kehityshistoriallisesti vanhin
heimo on surviaissääsket (Chironomidae), joka on myös ekologisesti kaikkein laaja-alaisin.
Onkin oletettu, että muut akvaattiset sääskiheimot ovat poissulkevan kilpailun vuoksi joutuneet
tarkemmin erikoistumaan tiettyyn elinympäristöön2. Esimerkiksi norosääsket elävät kylmien
virtavesien kivien päällä, joita roiskeet kastelevat ja sinkilähyttysten toukat elävät virtaavien ja
seisovien vesien pintakalvoilla. Hyttyset eivät tässä suhteessa tee poikkeusta, sillä ne ovat
erikoistuneet pieniin seisoviin vesiin.
Vanhin hyttysfossiili tunnetaan liitukaudelta n. 100 miljoonan vuoden takaa. Tämä
burmalaisesta meripihkasta löydetty Burmaculex antiquus on selvästi ollut kykenevä imemään
verta, vaikka sen imukärsä on lyhyt verrattuna nykyisiin lajeihin. Vasta aivan hiljattain kuvattiin
toinen yhtä vanha, niin ikään burmalaisesta meripihkasta löytynyt hyttynen, joka kuuluu
selvästi horkkahyttysten (Anophelinae) alaheimoon3. Hyttyset ovat sulkahyttysten
(Chaoboridae) ns. sisarryhmä, eli ne ovat toistensa läheisimpiä sukulaisia. Koska varhaisin
tunnettu sulkahyttysfossiili tunnetaan jurakaudelta n. 170 miljoonan vuoden takaa, voidaan
päätellä, että näiden kahden heimon yhteinen kantamuoto on elänyt tätä ennen ja kehityslinjat
ovat eriytyneet todennäköisesti jurakauden alussa n. 200 miljoonaa vuotta sitten. Voidaan
melko suurella varmuudella olettaa, että kantamuoto on ollut vertaimevä. Hyttysten linja jatkoi
vertaimevää elintapaa, mutta aikuisten sulkahyttysten suuosat surkastuivat ja niiden toukista
kehittyi petoja. Jos näiden heimojen menestystä mitataan nykyisin tunnettujen lajien määrällä,
on hyttysten valitsema linja ollut voitokas: hyttyset 3600 lajia, sulkahyttyset 504.
Hyttysten heimo luokitellaan kahteen alaheimoon: Anophelinae (horkkahyttyset) ja Culicinae
(aitohyttyset, suomennokset epävirallisia). Horkkahyttysiä tunnetaan n. 460 lajia ja tähän
alaheimoon kuuluvat Anopheles-hyttyset, joista eräät lajit ovat malarialoision vektoreita.
Horkkahyttysten toukat elävät pienten seisovien vesien pintakalvon tuntumassa,
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vaakatasossa pintaan nähden (Kuva 1a). Aitohyttyset ovat lajimäärältään ja ekologialtaan
huomattavasti monimuotoisempi alaheimo, sillä tunnettujen lajien määrä on n. 31005.
Aitohyttysten toukat tyypillisesti “roikkuvat” pää pohjaa kohti veden pintakalvossa
pitkänomaisen hengitysputkensa varassa (Kuva 1b).

Kuva 1. a)
Horkkahyttystoukan
(Anophelinae) ja b)
aitohyttystoukan (Culicinae)
tyypilliset asennot veden
pintakalvolla. Suurin osa
hyttyslajien toukista on
riippuvaisia ilmakehän
hapesta, harvat lajit
käyttävät veteen liuennutta
happea. Kuvat: Prell (1917)
(a), Howard (1900) (b).

Hyttysten
lajimäärä
maapallolla
on
melko
korkea, eikä kaikkia lajeja
ole välttämättä toistaiseksi
löydetty.
Lajimäärä
on
suurimmillaan
tropiikissa,
varsinkin
ns.
orientin
alueella Kaakkois-Aasiassa,
jossa tunnettujen lajien määrä on yli 1000. Länsi-Palearktiselta alueelta on havaittu 145 lajia,
joista Euroopasta 104 lajia. Tieteelle uusien lajien löytyminen maanosastamme on
epätodennäköistä. Saksasta tunnetaan 54 lajia, Ruotsista 52, Suomesta 41 ja Islannista ei
yhtään. Mainittakoon, että Grönlannista tunnetaan vain kaksi lajia, Ochlerotatus impiger ja O.
nigripes, jotka ovat maailman pohjoisimmat hyttyslajit6.
Pohjoismaissa hyttysten lajimäärä on suurimmillaan eteläisissä osissa. Esimerkiksi Suomessa
kolmen eteläisimmän eliömaakunnan (Ahvenanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi) lajimäärä on
31 ja kahden pohjoisimman maakunnan (Enontekiön ja Inarin Lappi) 167. Keskisen Ruotsin
Daljoen alaosalta on 17 seurantavuoden aikana havaittu peräti 30 lajia, joskin
havaintomenetelmänä on käytetty vain pyydyksiä, jotka keräävät naaraita. Hiljattain tehdyssä
tutkimuksessa Ahvenanmaalta havaittiin 27 lajia, jotka kerättiin kahden vuoden aikana useita
eri menetelmiä käyttäen. Vuosina 1976 ja 1977 Keski-Pohjanmaalta Vihannista havaittiin
toukkakeräysten perusteella 15 lajia. Aineiston runsain laji Ochlerotatus communis käsitti
lähes 70 % kokonaisyksilömäärästä (Kuva 2). Fennoskandian hyttysille onkin tyypillistä, että
pari–kolme lajia ovat erittäin runsaita loppujen ollessa vähälukuisia tai harvinaisia8.
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Kuva 2. Hyttystoukkien
runsausjakauma Vihannissa
Keski-Pohjanmaalla 1976–
1977. Pystyakseli
logaritmisella asteikolla.
Runsain laji Ochlerotatus
communis käsitti 68 % 5248
toukan
kokonaisyksilömäärästä,
havaittu kokonaislajimäärä
oli 15. Kuva on tehty
Lumiaho & Itämies (1981)
taulukon 1 mukaan.

Lajimäärän ohella monimuotoisuutta voidaan arvioida toiminnallisen monimuotoisuuden
perusteella. Fennoskandian hyttyset voidaan luokitella kymmeneen eri ryhmään niiden
elintapojen ja -kiertojen perusteella. Esimerkiksi yhden toiminnallisen ryhmän muodostavat
lajit, i) jotka talvehtivat munina, ii) elävät sulamisvesilammikoissa, iii) joilla on yksi sukupolvi
vuodessa ja iv) jotka aikuisina imevät pääasiallisesti nisäkkäiden verta. Tähän ryhmään
lukeutuu eniten (20) meillä tavattavista lajeista, esimerkiksi O. communis, O. punctor ja O.
intrudens, jotka ovat laajalle levinneitä ja runsaita. Toinen merkittävä ryhmä (9 lajia) ovat
tulvahyttyset, jotka ovat muutoin samanlaisia edellisen ryhmän kanssa, mutta ne elävät
tulvarannoilla ja niillä voi olla useampi sukupolvi9. Nämä hyttyset ovat Suomessa huonosti
tunnettuja, mutta niihin kuuluu mm. O. sticticus, joka voi esiintyä haitallisen runsaana Ruotsin
Daljoen alueella, sekä Aedes rossicus, jonka on havaittu esiintyvän runsaana Ruotsin
puoleisen Tornionjoen alaosalla10. Culiseta morsitans-kirsihyttynen taasen edustaa melko
harvinaista toukkatalvehtijaa, jonka naaraat hakevat veriateriansa etupäässä linnuilta.
Horkkahyttysten enemmistö, neljä Culiseta-lajia (Kuva 3) ja Culex-lintuhyttyset talvehtivat
aikuisina ja naaraat munivat suoraan veden pintakalvolle, eivät maahan kuten edellä esitetyt
lajit. Horkkahyttyset imevät nisäkkäiden verta ja lintuhyttyset nimensä mukaisesti lintujen
verta,
poislukien
Cx.
territans,
joka
on
sammakkoeläinten perään11.

Kuva 3. Aikuisena talvehtiva Culiseta annulata
esiintyy Suomessa ainakin maan eteläisissä osissa.
Naaraat suosivat veriaterioinnissa nisäkkäitä ja
munivat suoraan veden pinnalle. Kuva Austen (1906),
nimellä Theobaldia annulata.

Hyttysten elinkierto ja -ympäristöt
Kuten kaikki kaksisiipiset hyönteiset, hyttysetkin ovat
holometabolisia eli niillä on täydellinen elinkierto
(muna, toukka, kotelo, aikuinen). Sikiönkehitys alkaa
välittömästi muninnan jälkeen. Suoraan veteen
munivilla lajeilla (Anopheles, Culex, Culiseta osin) ei
ole diapaussia (ympäristö määrää) tai dormanssia
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(geneettisesti määräytynyt), joten toukka kuoriutuu munasta tyypillisesti 1–3 vuorokautta
muninnan jälkeen. Sulamisvesihyttysillä kuoriutuminen ei voi tapahtua ennen kuin talvi
kylmine ilmoineen on alkanut; tämä diapaussi estää munien kuoriutumisen esimerkiksi
runsaiden syyssateiden aikaan. Keväällä lumien sulaessa kuoriutuminen tapahtuu oikeaan
aikaan. Tulvahyttysillä munat kuoriutuvat, kun tulvavesien muodostamien lampareiden veden
happipitoisuus alkaa laskea ja lämpötila on riittävän korkea. Liian aikainen kuoriutuminen voisi
viedä toukat virtauksen mukana tai altistaa ne kalojen saalistukselle. Lisäksi riittävä lämpö
takaa toukkien nopean kehittymisen. Tulvahyttysten alttius kuoriutumiseen on korkeimmillaan
talven jälkeen vesien lämmettyä ja se on pieni syksyllä valoisan ajan lyhentyessä. Mikäli
olosuhteet (märkyys, lämpö) ovat otolliset, voi osa myös kuluvana kesänä munituista munista
kuoriutua, jolloin puhutaan toisesta sukupolvesta tai polysyklisyydestä12.
Munasta kuoriutuva toukka on yleensä melko lyhytikäinen, mutta kehitykseen kuluvaan aikaan
vaikuttaa suuresti vedenlämpötila. Esimerkiksi tulvahyttysellä Aedes vexans kehittyminen
toukasta aikuiseksi vie 15 asteessa reilut 20 vuorokautta, mutta 30 asteessa siihen tarvitaan
vain noin viikko. Toukka luo nahkansa kolme kertaa, eli eri toukkavaiheita on neljä. Kotelo,
kuten toukkakin, on tarvittaessa vilkasliikkeinen ja takaruumiin kärjessä sijaitsevat nivelikkäät
perämelat (anal paddles) toimivat ikään kuin pyrstönä, joka tuottaa lisävoimaa uintiin. Kotelo
on toukan tavoin riippuvainen ilmakehän hapesta. Torvimaiset hengitysputket läpäisevät
veden pintakalvon ja vievät hapen keskiruumiin hengitysaukoille. Kotelon sisällä oleva ilma
pitää sen kelluvana, mutta tarvittaessa kotelo voi sukeltaa. Kotelovaihe on suhteellisen lyhyt,
kestäen korkeintaan muutamia päiviä13.
Muodonmuutokseen valmis kotelo pumppaa ilmaa kotelonahkan sisäpuolelle ja nahka
halkeaa ns. cephalothoraxin (pää + keskiruumis) selkäpuolelta. Aikuinen hyönteinen työntyy
pää edellä ulos nahkasta ja jää hetkeksi veden pintakalvolle kovettamaan siipensä. Yleensä
koiraat kuoriutuvat hieman aikaisemmin kuin naaraat ja koiraat ovat valmiit paritteluun vasta
kun niiden takaruumiin kärki sukuelimineen on kiertynyt 180 astetta14.
Useimpien lajien hyttyskoiraat muodostavat soidinparvia, joissa voi olla kymmeniä tai satoja
yksilöitä. Soidinparveilu tapahtuu tyypillisesti ilta- tai aamuhämärässä, jonkin ”merkin” päällä
joka edes jonkin verran erottuu muusta ympäristöstä (pensas tai ympäristöä
vaaleampi/tummempi kohde). Koiraat tunnistavat naaraan tuntosarvillaan lentoäänen
taajuuden perusteella ja ottavat naaraan ilmassa kiinni jaloillaan. On myös havaintoja, että
naaraat muodostavat omia parviaan lähelle koiraiden parvia. Kopulaatio eli parittelu voi alkaa
ilmassa, mutta usein se saatetaan päätökseen kiinteällä alustalla. Parittelu kestää muutamia
sekunteja tai noin minuutin ja sinä aikana koiras luovuttaa naaraalle siittiöpaketin, jonka
naaras säilöö erityiseen varastoon, spermathecaan. Lisäksi koiras erittää parittelun
yhteydessä ns. matronae-ainetta, joka estää parittelut muiden koiraiden kanssa. Koiras voi
paritella useita kertoja15.
Toki hyttysten laajaan heimoon mahtuu myös poikkeuksia, joilla suvunjatkaminen ei tarvitse
parveilua. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa esiintyvän Wyeomyia smithii -hyttysen koiraan
tuntosarvet ovat surkastuneet eikä laji parveile. Koska Wyeomyian elämä on sidoksissa
ruukkumaiseen lihansyöjäkasviin (Sarracenia purpurea), kohtaavat sukupuolet toisensa
ruukun sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Uuden-Seelannin kotoperäinen ”rock-pool
mosquito” Opifex fuscus ei myöskään parveile. Aikaisin kuoriutuvat koiraat etsivät näköaistin
perusteella pinnalla olevia koteloita, jotka ovat kuoriutumassa, ja tarttuvat niihin pitkien
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etujalkojen kynsien avulla; kopulaatio tapahtuu ennen kuin naaras on kunnolla kuoriutunut.
Suunnilleen samalla tavoin käyttäytyy myös Floridan ja Keski-Amerikan ”crab-hole mosquito”
Deinocerites cancer, jonka koiraat parittelevat vastakuoriutuneiden tai vielä pupanahkan
sisällä olevien naaraiden kanssa, ja koiraat taistelevat koteloiden omistuksesta. Nämä
poikkeukselliset tapaukset, joissa parveilua ei ole, esiintyvät lajeilla, joiden
lisääntymisympäristö on hyvin pienialainen ja joilla alttius levittäytymiseen on hyvin
vähäinen16.
Hyttysten toukat tarvitsevat kehittyäkseen aina vesielinympäristön. Koska hyttystoukat ovat
suhteellisen suuria ja erittäin näkyviä, ovat ne herkkiä kalojen saalistukselle. Tästä syystä
hyttystoukat eivät juurikaan esiinny isommissa vesissä; ainoa meikäläinen poikkeus tähän
sääntöön on erikoinen Coquillettidia richiardii (Kuva 4), joka ottaa tarvitsemansa hapen
vesikasvien solukoista17. Näin ollen paikallaan pysyvä toukka ei ole altis näköaistin avulla
saalistaville pedoille. Hyttystoukat ovat herkkiä kuivumiselle ja suurin osa toukista menehtyy
suhteellisen pian, jos niiden asuttama lampi kuivuu kesken kaiken. Kuitenkin tulvahyttysen Ae.
vexans toukka voi selvitä useita päiviä kosteassa maassa ja kuoriutua aikuiseksi vaikka
vapaata vettä ympärillä ei enää olisikaan18.

Kuva 4. Coquillettidia richiardii, kotelo (vas.) ja toukka (oik.). Toukka ja kotelo ottavat
tarvitsemansa hapen putkilokasvien solukoista, eikä niiden tarvitse tehdä pintakäyntejä. Kuvat
Wesenberg-Lund (1920).

Hyttystoukkia tavataan Suomen olosuhteissa tavallisimmin pienissä sulamisvesilammikoissa,
jotka ovat kausikuivia19. Hieman suuremmissa, pysyvissä mutta kalattomissa lammissa ja
suorimmissä on suuret tiheydet selkärangatonpetoja, varsinkin sulkahyttysiä, jotka
saalistuksellaan rajoittavat hyttysten esiintymistä. Näissä vesissä tapaa kuitenkin Culiseta- ja
Anopheles-toukkia, joiden toukkavaiheet sattuvat keski- ja loppukesään. Tässä vaiheessa
tärkeimmät selkärangatonpedot (sulkahyttyset Mochlonyx, Cryophila) eivät enää ole läsnä tai
ne esiintyvät pieninä toukkina (toukkina talvehtivat Chaoborus-lajit), kykenemättöminä
saalistamaan itseään suurempia hyttysiä20. Hyttystoukkia voi tavata pienistä kalliolampareista
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tai puiden onkaloista joihin kerääntyy vettä, sekä tiettyjä lajeja myös lukuisista ihmisen
luomista vesikokoumista (hylätyt autonrenkaat, vesisaavit, lintualtaat tai jopa sisätilojen
viemärit). Eräät lajit kestävät hyvin suolapitoisuutta ja niitä tavataan merenrantakosteikoilla.
Esimerkiksi Ochlerotatus caspius kestää huomattavaa 12 % suolapitoisuutta21.
Veriateria ja muninta
Parittelun jälkeen hyttysnaaras on valmis etsimään isännän veriateriaa varten. Hyvin harva
hyttyslaji pystyy tuottamaan munia ilman veriateriaa, tai jos pystyykin, niin vain yhteen
munimiskertaan. On kuitenkin eräitä hyttysiä, jotka eivät ime lainkaan verta. Suurikokoisten
Toxorhynchites “elephant mosquitoes” aikuisten imukärsä on käyrä (Kuva 5) ja ne käyvät vain
kukilla, ja trooppinen Malaya jacobsoni koittaa saada tipan nestettä suoraan bambun
latvuksessa ruokailleen muurahaisen suusta. Hyttyskoiraat käyvät kukilla tai imevät kirvojen
mesikastetta ja näin tekevät myös naaraat, koska elintoimintoja varten tarpeellisia sokereita
ei saa verestä22.

Kuva 5. Suurimmalla osalla hyttyslajeista imukärsä eli proboscis (”Trompe”) on suora (vas.),
mutta suvun Toxorhynchites-hyttysillä se on molemmilla sukupuolilla käyrä (oik.); naaraat eivät
ime lainkaan verta. Kuvat Neveu-Lemaire (1902).

Hyttysten pääasialliset veriateriakohteet ovat selkärankaisia eläimiä, kuten nisäkkäitä, lintuja,
sammakkoeläimiä ja erilaisia matelijoita. Vasta aivan hiljattain havaittiin, että pohjoisamerikkalainen Uranotaenia sapphirina imee verta juotikkailta ja nivelmadoilta eli
selkärangattomilta eläimiltä23. Vertaimevät hyttyset eivät koskaan liene erikoistuneet vain
yhteen isäntäeläimeen, mutta useimmat lajit suosivat esimerkiksi joko nisäkkäitä tai lintuja.
Toisaalta esimerkiksi Aedes cinereus on ruokailutavoissaan hyvinkin holistinen, koska se voi
imeä verta sekä linnuista että nisäkkäistä. Laji toimiikin tästä syystä ns. siltalajina, joka voi
välittää Pogostan taudin aiheuttajaviruksen linnuista ihmiseen24.
Kuinka hyttysnaaras löytää sopivan isännän tai veriuhrin? Hyttynen käyttää etsimisessä haju, näkö- ja lämpöaistia, ja näiden merkitys vaihtelee etäisyyden mukaan. Isäntää etsiessään
hyttynen lentää vastatuuleen tuulennopeuden ollessa alle 1 m/s, koska vastatuuleen
lentäessä todennäköisyys haistaa uhri hiilidioksidin perusteella on suurin. Hyttyset pystyvät
paikantamaan uhrinsa hiilidioksidin pitoisuuksien pienten eroavaisuuksien perusteella.
Hieman lähempänä hyttynen voi aistia myös muita hajuja, joita erittyy varsinkin iholta (esim.
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maitohappo, oktenoli, asetoni), sekä lämpöä ja vesihöyryä. Myös liike, muoto ja väri
vaikuttavat isännän tunnistamisessa. Kokeiden perusteella hyttyset reagoivat etenkin
siniseen, mustaan ja punaiseen. Valkoinen tai keltainen houkuttelevat niitä vähiten. Iholle
päästyään naaras kokeilee pintaa imukärsänsä kärjellä (labellum), jossa on lämpöä aistivia
elimiä. Sopivassa kohdassa hiussuoni on lähellä ihon pintaa ja varsinainen veriateriointi voi
alkaa25.
Hyttysnaaraan suuosat koostuvat neljästä terästä ja kahdesta putkesta sekä näitä
suojaavasta alahuulesta (labium), joka ei lävistä ihoa (Kuva 6). Ihon pinta rikotaan parittaisilla
terillä, joiden nimet ovat mandibeli ja maxilla. Tässä työssä avustavat pään liikkeet ja teriä
liikuttavat lihakset. Putkista ylempi eli ylähuuli (labrum) imee veren hyttysen keskisuoleen ja
alempi putkista (hypopharynx) erittää sylkeä, joka estää veren hyytymisen. Hyttysen erittämä
sylki onkin syy veriaterian jälkeiseen paukamien nousuun, punoitukseen ja kutiamiseen.
Veren imemisestä vastuussa ovat kaksi pumppua, jotka sijaitsevat hyttysen päässä.
Imeminen kestää joitakin kymmeniä sekunteja. Tänä aikana hyttysen paino kaksin- tai
kolminkertaistuu; imetyn verimäärän tilavuus vaihtelee hyttyslajin mukaan 3-6 μl välillä26.

Kuva 6. Hyttysnaaraan suuosat. Varsinaiseen pistämiseen osallistuvat suuosat ovat labiumin
suojaamia, joka verenimemisessä vääntyy mutkalle eikä uppoudu ihon alle. Pistivät suuosat
muodostavat kimpun, fascicle, ja se työntyy ihoon yhtenä kokonaisuutena. Kuva: Miall (1895).
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Veriaterian proteiini on siis tarpeen munien tuottamiseen. Veriaterian myötä laajeneva
takaruumis aloittaa suhteellisen monimutkaisen tapahtumaketjun, jossa ovat mukana niin
hermostollinen kuin hormonaalinen säätely. Tärkeää roolia veriaterian “sulattamisessa”
aminohapoiksi ja ravinteiksi näyttelee rasvakudos (fat body), joka vastaa toiminnaltaan
nisäkkään maksaa. Rasvakudos mm. ohjaa keltuaisen (yolk) proteiinien tuotantoa, jotka
kulkeutuvat hemolymfan kautta munasolun yhteyteen27.
Nautitun veren määrä vaikuttaa munittujen munien määrään vain tiettyyn rajaan asti.
Esimerkiksi keltakuumehyttysellä (Aedes aegypti) 2 mg on arvo, jota suuremmat verimäärät
eivät enää vaikuta munien määrään. Lajin sisällä munien määrään vaikuttaa ovariolien
(putkimainen rakenne joista munasarjat koostuvat) määrä, joka taas riippuu yksilön koosta.
Yleensä aikuisen kokoon vaikuttaa eniten toukan elinympäristön ravintoresurssit. Hyttyslajien
välillä on vaihtelua munien määrässä, sillä esimerkiksi ensimmäistä kertaa muniva
horkkahyttynen An. melanoon voiveriaterian jälkeen munia jopa 500 munaa ja viemärihyttynen
ilman veriateriaa vain muutamia kymmeniä. Hyttyset voivat munia useita eri kertoja ja uusi
veriateria tarvitaan aina munintakertaa varten. Kuitenkin munittujen munien määrä vähenee
jokaista munintakertaa kohti28.
Varsinainen muninta tapahtuu tyypillisesti 2–4 vuorokautta veriaterian jälkeen. Kuten edellä
todettiin, esimerkiksi Anopheles, Culex ja osa Culiseta-lajeista munivat suoraan veden
pinnalle. Naaras pystyy valikoimaan munintaan sopivan veden kemiallisten vihjeiden
perusteella, joita aistitaan ainakin jaloissa olevien elimien perusteella. Esimerkiksi Cx. pipiens
naaraat aistivat hiilidioksidin ja metaanin, jotka toimivat korvikemittoina vesialtaan
rehevyydestä ja osoittavat vesiympäristön soveltuvuutta toukkien kehitykselle29. Lisäksi
hyttysnaaraat pystyvät aistimaan petojen (kalat, petohyönteiset) niin sanottuja kairomoneja eli
kemiallisia viestejä, joista on hyöty vastaanottajalle (hyttynen), mutta ei lähettäjälle (peto).
Suoraan veteen munalauttoja muniville naarailla petojen välttäminen onkin erityisen tärkeää.
Lisäksi naaraat voivat suosia vesiä, joista ne aistivat oman tai lähilajien munien tai toukkien
erittämiä hajuja30.
Sulamisvesi- ja tulvahyttyset munivat kosteaan maahan, eivät veteen. Takaruumiin
kahdeksannen jaokkeen alapuolella on tuntoelin, jonka avulla naaras voi aistia maaperän
rakennetta. Munintapaikan valintaan vaikuttavat todennäköisesti paljon myös kemialliset
viestit, jotka kertovat onko paikalla vettä seuraavan kevään tai tulvan koittaessa31. Lisäksi
sulamisvesihyttyset käyttävät apuna näköaistia ja auringonpaistetta. Arktinen hyttyslaji O.
nigripes (Kuva 6) munii lähelle vettä paljaalle maalle tai sammaleelle, ja sen suosimat
munintapaikat ovat tuulelta suojassa olevia penkkoja, joihin aurinko paistaa keskipäivän
aikaan. Nämä munintapaikat ovat siten niitä, jotka ensimmäisinä sulavat keväällä ja joiden
vettä aurinko lämmittää, vaikka lampare olisi vielä osittain jäässä32. Sulamisvesi- ja
tulvahyttysten munat voivat säilyä elinkelpoisina maaperässä useita vuosia, joten kaikki
keväällä kuoriutuvat munat eivät ole edeltävänä kesänä munittuja33.
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Kuva 6. Yllä: Ochlerotatus
nigripes (nimellä Culex
nigripes) alkuperäinen
lajinkuvaus (Zetterstedt 1840,
s. 807). Alla: lajin
tyyppiyksilöiden
uudelleenkuvaus (Natvig
1954, s. 91). Suomesta O.
nigripes tunnetaan
varmuudella vain
Kilpisjärveltä (BrummerKorvenkontio ym. 1971).

Hyttysten runsaus
Havainnot ja kertomukset
hyttysten
paljoudesta
pohjoisilla alueilla ulottuvat
ainakin Olaus Magnuksen
kirjaan “Pohjoisten kansojen
historia”
vuodelta
1567.
Esimerkiksi
ruotsalainen
luonnontutkija
J.W.
Zetterstedt (1822) kuvaa
hyttysten runsautta seuraavin
sanankääntein: “vertaimevien
olevaisten joukot nousevat ilmaan ja peittävät taivaan. Jos valtameri jaettaisiin pisaroihin,
vasta sen jälkeen olisi mahdollista aloittaa vertailu pisaroiden ja pohjoisessa olevien hyttysten
määrien välillä. Kesä menettää kaiken mukavuutensa täällä, koska kesä on näiden
kiusankappaleiden toiminnan ja elämisen aikaa.”34.
Vaikka asiasta ei varsinaista tieteelliset mitat täyttävää tutkimusta olekaan, voidaan todeta
hyttysiä olevan pohjoisilla (boreaalinen, arktinen) alueilla enemmän kuin etelämpänä
lauhkeilla vyöhykkeillä35. Saksalainen limnologi ja hyönteistutkija A. Thienemann oli
ensimmäinen, joka yritti löytää selityksen hyttysten valtavalle määrälle pohjoisessa. Hänen
mukaansa jäätynyt maa eli routa mahdollistaa sulamisvesien seisomisen riittävän pitkän aikaa
maastossa. Hyttysten toukille on siis runsaasti tarjolla sopivia elinympäristöjä, jotka eivät kuivu
liian nopeasti ja jotka kuitenkin lämpenevät auringon paisteessa. Koska Thienemann oli
Ruotsin Abiskossa tutkimusretkellään myyrien ja tunturisopulin runsauden huippuvuonna, hän
oletti, että näiden pikkunisäkkäiden tarjoama veriresurssi on lampareiden paljouden ohella
hyttysten runsautta selittävä tekijä. Hyvin kuitenkin tiedetään, että Lapin myyrä- ja
sopulikannat vaihtelevat sykleissä ja huippuvuoden jälkeen kanta romahtaa. Arktisilla
hyttysillä O. impiger ja O. nigripes on kyky tuottaa pieni määrä yhden kerran munia ilman
veriateriaa (ns. fakultatiivinen autogenia), mutta toista munintakertaa varten veri on
välttämätön. Lapissa poro lieneekin tärkein isäntä hyttysille, linnuilla ja pikkunisäkkäillä on
todennäköisesti pienempi merkitys36.
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Vastoin yleisiä uskomuksia avosuot eivät ole erityisen hyviä hyttyspaikkoja. Varsinkin
pohjoisessa rimmet ovat usein melko syviä ja niissä on suuret selkärangatonpetojen tiheydet.
Petohyönteiset pitävät sulamisvesihyttyset poissa aapasoiden avorimmistä ja muut rimmet
ovat sammalten peittämiä, eikä niissä ole tarpeeksi vapaata vettä toukkia ajatellen. Vaikka
pohjoisessa on enemmän soita kuin etelässä, eivät ne kuitenkaan ole syy hyttysten
runsaudelle37. Tärkeimpiä elinympäristöjä pohjoisille hyttysille ovat matalat, vähintään neljä
viikkoa pysyvät kausikuivat lammet, joita voi olla puustoisilla soilla tai muissa maaston
painanteissa.
Hyttysten kokonaisrunsaus voi vaihdella suuresti vuosien välillä. Sulamisvesihyttysten
runsaus pohjoisilla alueilla on varsinkin riippuvainen sadannasta ja lämpötilasta. Alaskassa on
kehitetty malli, jonka mukaan tulevan kesän hyttysten määrää on mahdollista ennustaa
kolmen aikaisemman talven ja kesän sadantojen (prosentuaalinen poikkeama keskiarvosta)
perusteella. Mallissa on kertoimet eri vuosille ja mikäli edeltävän talven ja kesän sadanta on
ollut suuri, myös hyttysten määrän voi ennustaa olevan normaalia suurempi. Mallia ei
ainakaan Euroopassa ole käytetty sen julkaisun (1961) jälkeen, mutta todennäköisesti sen
avulla voisi karkeasti ennustaa Lapin olosuhteissa hyttysten määrää. Toisaalta mikäli
alkukesä on poikkeuksellisen kuuma ja kuiva, voi hyttysmäärä jäädä ennustetta
pienemmäksi38.
On hyttysiä toki etelässäkin. Eteläisen Keski-Ruotsin Daljoen alajuoksu on noussut otsikoihin
suurten hyttysmäärien vuoksi39. Hyttysten massaesiintymiä alueella on ollut aikaisemminkin,
mutta laajempaan tietoisuuteen hyttysmäärät nousivat vuonna 2000. Tuona vuonna oli
tavanomaista suurempia kesäaikaisia tulvia, jotka nostivat vettä uoman yli kosteikoille, niityille
ja pelloille. Nopeasti kehittyvät ja polysykliset tulvahyttyset, varsinkin Ochlerotatus sticticus,
runsastuivat alueella niin suuriksi määriksi, että ulkona ei juuri voinut oleskella ja karjaa ei
voinut pitää laitumilla. Jokilaakson hyttyslajistoa alettiin sattumalta seurata juuri vuonna 2000
ja alueen hyttystutkimukset ovat tuottaneet paljon uutta tietoa lajiston ekologiasta40. Alueelle
myös myönnettiin lupa tuhota hyttysiä Bti-bakteerilla (Bacillus thuringiensis israeliensis), jonka
pitäisi käytetyillä määrillä vaikuttaa vain hyttystoukkiin. Bti-käsittelyitä on tehty vuodesta 2002
lähtien ja niiden avulla tulvahyttysten määrät on saatu kuriin. Bti-käsittelyn tehosta antaa
kuvan Hallsjön tapaus vuodelta 2005. Ennen käsittelyä kesäkuussa tulvahyttysten tiheydet
olivat erittäin korkeat, keskimäärin 504 toukkaa / litra, mutta vuorokausi käsittelyn jälkeen
eläviä hyttystoukkia ei tavattu lainkaan41. Vastaavia hyttysmääriä voi eteläisessäkin
Suomessa kehittyä paikallisesti, mikäli kevään sulamisvedet ja kesäsateet ovat
poikkeuksellisen runsaita.
Siihen nähden miten paljon hyttysistä kirjoitetaan kotimaisessa mediassa ja mitkä ovat niiden
mahdolliset uhat tautien levittämisessä, niistä tiedetään yllättävän vähän. Tietämys Suomen
hyttysten alueellisesta vaihtelusta on lähes täysin arvailujen varassa tai perustuu lähes 40–50
vuotta sitten tehtyihin tutkimuksiin. Erityisen huonosti Suomessa tunnetaan tulvahyttysten
levinneisyys ja runsaus. Suomeen pitäisikin saada alueellisesti kattava seurantaverkosto,
jossa aineistoa kerättäisiin sekä toukkina että aikuisina42. Suomessa varmuudella elää lajeja,
joita täältä ei toistaiseksi tunneta tai joista ei ole kuin harvoja, vanhoja havaintoja43. Lisäksi
satamissa ja muissa liikenteen solmukohdissa olisi syytä seurata tulokaslajeja, jotka voivat
olla tautien levittäjiä, tai haitallisia alkuperäiselle luonnolle.
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Tulokaslajit
Eräitä hyttysiä tavataan nykyisin maailmanlaajuisesti lähes kaikilta mantereilta, kuten
keltakuumehyttystä (Aedes aegypti) ja (Aasian) tiikerihyttystä (Aedes albopictus). Hyttyslajien
esiintyminen luontaisen levinneisyytensä ulkopuolella ei ole aivan uusi ilmiö, sillä
keltakuumehyttynen esiintyi Yhdysvaltojen eteläosissa jo 1800-luvun loppupuolella44.
Tulokaslajeista haitallisimmat ovat kaksi edellä mainittua, koska ne levittävät useita vaarallisia
tauteja, kuten keltakuumetta, Dengue-kuumetta ja Länsi-Niilin virusta. Muita Euroopasta
havaittuja ja täältä jalansijan saaneita tulokaslajeja ovat alun perin itä-aasialaiset Aedes
japonicus ja A. koreicus sekä pohjois-amerikkalainen Ochlerotatus atropalpus. Tulokaslajeille
on tyypillistä, että ne pystyvät lisääntymään ns. anthropotelmatassa eli ihmisen tekemissä
keinotekoisissa vesikokoumissa. Lajit voivat siirtyä mantereelta toiselle esimerkiksi laivojen
kansilla käytetyissä autonrenkaissa tai kukkaruukuissa (happy bamboo). Esimerkiksi
tiikerihyttynen on jo levinnyt laajalti Euroopassa: se on tavallinen Välimeren alueella ja
pohjoisimpana se tunnetaan Hollannista. Eräät tiikerihyttysen kannat ovat sopeutuneet
lauhkeaan ilmastoon, koska niiden munat talvehtivat ja kestävät kylmyyttä. Lajin esiintyminen
Itä- ja Pohjois-Euroopassa on kuitenkin epätodennäköistä, koska olosuhteet sen ilmastollisiin
vaatimuksiin nähden (tammikuun keskilämpötila >0 C astetta, vuoden keskilämpötila >11 C
astetta ja vuotuinen sadanta >500 mm) ovat liian ankarat45. Kuitenkin laji voi lyhytaikaisesti
esiintyä vaikkapa Fennoskandiassa lämpimän ja kostean kesän vallitessa.
Hyttyset tautivektoreina
Vertaimevät hyönteiset levittävät tauteja, eli ne toimivat taudinaiheuttajien vektoreina.
Merkittävimpiä vertaimeviä hyönteisiä ovat hyttyset, johtuen niiden suuresta lajimäärästä ja
esiintymisestä kaikkialla muualla paitsi Etelämantereella. Hyttysten levittämät
taudinaiheuttajat ovat viruksia, baktereeita, itiöeläimiä tai monisoluisia eliöitä. Tautien
vakavuus ja haitta vaihtelevat suuresti: malariaan kuolee vuosittain satoja tuhansia ihmisiä,
mutta Inkoon tauti aiheuttaa yleensä vain lyhytaikaisen kesäkuumeen. Kiusallinen kokijalleen
on takuulla sukkulamadon (Wuchereria bancrofti) aiheuttama elefantiaasi, joka voi turvottaa
jalan norsun jalkaa muistuttavaksi pökkelöksi. Ihmisten ohella hyttyset levittävät lintujen ja
muiden nisäkkäiden tauteja, joista tunnetuimpia lienevät lintumalariat ja koiran sydänmato
(Dirofilaria immitis)46.
Malarian aiheuttaa Plasmodium-itiöeläin, joka on veriloisio. Ihmisellä esiintyy neljää eri
Plasmodium-lajia ja niiden aiheuttamat oireet vaihtelevat lajien välillä. Nykyisin malaria on
haitallinen oikeastaan vain tropiikissa, jossa tautiin vuonna 2015 sairastui 212 miljoonaa
ihmistä ja 429 000 menehtyi (suurin osa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa)47. Malarian
vaarallisin tautimuoto on P. falciparum-loisen aiheuttama, jossa kuume vaihtelee
epäsäännöllisesti eikä parempia, kuumeettomia päiviä ole. Falciparum-malaria voi
hoitamattomana johtaa verisuonten tukkeutumisen kautta kudosten hapenpuutteeseen ja
seurauksena voi olla mm. munuais- tai maksavaurioita. Tämä malarialoinen tarvitsee kuitenkin
vähintään kolmen viikon jakson, jonka aikana keskilämpötila on 28 C astetta48. Suomessa, ja
muualla Euroopassa, aikaisemmin esiintynyt P. vivax-loinen, tarvitsee lisääntymiseen
alhaisemman lämpötilan, 16 C astetta49.
Malarian elinkierto on suhteellisen monipolvinen. Siihen kuuluu elinvaiheita hyttysen suolessa,
sylkirauhasessa, ihmisen maksassa ja punasolussa. Loisen suvullinen lisääntyminen
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tapahtuu hyttysessä ja luonnollisesti loisen leviäminen voi tapahtua vain jos hyttynen imee
verta enemmän kuin yhden kerran. Ainakin P. vivax-loisella niin sanottu hypnozoiitti voi elää
huomaamattomana maksassa useiden vuosien ajan. Malariaa voi levittää n. 40
horkkahyttyslajia (Anopheles)50, esimerkiksi Euroopassa An. messae51.
Eurooppa julistettiin malariasta vapaaksi vuonna 1975. Suomesta malaria hävisi käytännössä
1920-luvulle tultaessa, mutta vielä 1800-luvulla tauti oli tavallinen. Malariaa esiintyi Suomessa
lähes koko maassa, mutta tavallisin se oli Oulun ja Koillismaan eteläpuolella. Suomessa tauti
levisi talvella ihmisestä toiseen, koska asunnoissa talvehtivat myös horkkahyttyset. 1900luvun alusta alkaen samassa tilassa nukkuvien ihmisten määrä kuitenkin väheni ja tauti ei
enää levinnyt ihmisten välillä. Malaria hävisi Suomesta, ei niinkään torjuntatoimien vaan
asuinolojen paranemisen seurauksena52. Jatkosodan aikaan, erityisesti 1942 ja 1943,
Karjalan kannaksella malariaa esiintyi Suomessa toistaiseksi viimeisen kerran epidemiana.
Taudin ilmestymiselle ehdotettiin aikaisemmin syyksi loision leviäminen Neuvostoliiton
sotilaiden mukana, mutta mahdollisesti loinen esiintyi uinuvana hypnozoiitti-muotona
suomalaissotilaiden maksassa. Altistuminen horkkahyttysten puremille toimii virikkeenä, joka
saa loisen muodostamaan punasoluissa esiintyviä elinmuotoja. Useiden sotilaiden
nukkuminen samoissa korsuissa mahdollisti loisen leviämisen talvehtivien horkkahyttysten
välityksellä53.
Tularemian eli jänisruton aiheuttaa bakteeri Francisella tularensis holarctica, joka voi levitä
hyönteisten välityksellä, hengityksen kautta tai vedestä. Euroopassa esiintyvä bakteerikanta
aiheuttaa melko lievän taudin, jonka oireisiin kuuluvat haavat hyönteisten pistokohdissa,
kuume ja imusolmukkeiden suureneminen54. Tautia esiintyy tyypillisesti loppukesästä ja
alkusyksystä, erityisesti hyvinä hyttysvuosina tai myyrien runsaushuippujen jälkeisinä
vuosina55. Bakteeri leviää pienvesien alkueläimistä hyttystoukkiin ja muodonmuutoksen kautta
aikuisiin hyttysiin56. Suomessa tautia esiintyy eniten Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja
Keski-Suomessa, joissa todettujen infektioiden määrä on noin 10–40 sataatuhatta asukasta
kohti57.
Siinä missä malaria on Suomesta hävinnyt ja tularemia on harvinainen, ovat hyttysten
levittämät virustaudit paljon tavallisimpia. Tavallisin näistä taudeista on Inkoon tauti, joka
lukeutuu California-seroryhmän Bunyaviridae-viruksiin, joihin kuuluu myös useita muita
hyttyslevitteisiä tauteja58. Ihmisten verinäytteistä määritettyjen vasta-aineiden yleisyyden
perusteella Inkoon tauti on hyvin tavallinen Suomessa59. Eräissä tämän virusryhmän
taudeissa oireet ovat vakavia aivokalvontulehduksia tai aivokuumeita, mutta Inkoon taudissa
oireita ovat kuume, pahoinvointi, niskan jäykkyys, päänsärky60. Inkoon taudille hyvin läheinen
virustauti on Chatanga, joka havaittiin Suomesta vasta 2007. Koska suomalainen viruskanta
poikkeaa hieman venäläisistä kannoista, annettiin sille nimi ”Möhkö”, pohjois-karjalaisen kylän
mukaan61. Inkoon taudin virusta esiintyy ihmisten lisäksi useilla nisäkkäillä, kuten ketuilla,
hirvillä, lehmillä ja poroilla, mutta se on harvinainen linnuilla. Vektoreita ovat
sulamisvesilammissa elävät hyttyset kuten O. communis, O. punctor, O. cantans ja A.
cinereus. Tauti voi levitä myös ns. transovariaalisesti, eli hyttysaikuisesta munan kautta
toukkaan62. Suomessa on tavattu myös Batai-virusta, jota esiintyy erityisesti naudoilla. Tauti
on erittäin harvinainen ihmisellä ja sen vektorina toimivat Anopheles-hyttyset63. KeskiEuroopassa esiintyy Tahyna-virusta, jonka oireet ihmisellä ovat vakavammat kuin Inkoon tai
Chatanga virusten aiheuttamisessa infektioissa64.

12

Pogostan tauti eli niverokko on niin ikään virustauti. Taudinaiheuttaja on Togaviridae heimoon
kuuluva Sindbis-RNA virus, joka löydettiin Egyptistä 1952. Euroopassa virusta tavataan
etenkin Suomessa, Ruotsissa ja Venäjän Karjalassa, joissa tauti tunnetaan nimillä Ockelbo
disease ja Karelian fever. Suomen ensimmäinen epidemia todettiin 1974, mutta
todennäköisesti tautia on esiintynyt jo 1960-luvulla, jolloin Sindbis-virus havaittiin Suomessa
ensimmäisen kerran. Pogostan taudin oireita ovat niveltulehdus ja ihottuma, joskus myös
kuume ja päänsärky, ja joillakin sairastuneilla niveloireet voivat kestää vuosikausia. Tautia
esiintyy varsinkin loppukesällä ja se on tavallisin Itä-, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.
Tyypillisesti tautia on tavattu seitsemän vuoden sykleissä, mutta vuonna 2009, kun taudin
ennustettiin esiintyvän epidemiana, esiintyvyys jäi vähäiseksi. Huippuvuonna 1995 tautia
diagnosoitiin 1310 tapausta, huippujen välisinä vuosina vain muutamia tai muutamia
kymmeniä. Verestä määritettyjen vasta-aineiden perusteella taudin esiintyvyys Suomen
väestössä on 5,2 %, mutta esiintyvyys vaihtelee Pohjois-Karjalan 9,9 %:sta Hämeen 1,0
%:iin65. Sindbis-virusta esiintyy erityisesti linnuilla, varsinkin metsolla ja teerellä, harvemmin
muuttolinnuilla. Onkin esitetty, että epidemioiden syklisyys on yhteydessä metsäkanalintujen
kannanvaihteluihin, mutta myös lopputalven lumensyvyydellä ja kesän kosteusoloilla, jotka
vaikuttavat hyttyspopulaatioiden kokoon, otaksutaan olevan merkitystä taudin
esiintyvyydelle66. Lintujen välillä virusta levittävät Culex- ja Culiseta-hyttyset, ja
todennäköisesti tärkein siltalaji linnuista nisäkkäisiin on Aedes cinereus. Myös Ochlerotatus
communis ja O. excrucians voivat toimia viruksen vektoreina. Virus voi levitä
transovariaalisesti eli aikuisesta toukkaan, ainakin lajien O. communis, O. punctor ja O.
dianteus tapauksissa67.
Maailma ilman hyttysiä?
Usein kysytään mikä on hyttysten merkitys, mihin niitä tarvitaan? Millainen olisi maailma, jos
hyttyset hävitettäisiin maan päältä? Hyttyset ovat erittäin monimuotoinen ryhmä, eivätkä
läheskään kaikki lajit ole ihmiselle harmiksi. Osa lajeista on tärkeitä pölytyksessä, osa muiden
eläinten, varsinkin selkärangatonpetojen, ravintona. Ihmiselle merkittävien ravintokasvien
pölyttäjiä hyttyset eivät kylläkään ole, ja todennäköisesti pedoille on matalissa vesissä
muutakin ravintoa tarjolla. Hyttyslajien populaatioita on yritetty hävittää paikallisesti ja siinä on
joskus onnistuttu. Esimerkkeinä voisi mainita malarian hävittämisen Rio de Janeirosta tai
keltakuumeen hävittämisen New Orleansista yli 100 vuotta sitten. Hyttysten torjunnassa on
käytetty DDT-myrkkyä, joka toki on tehokas hyönteisten tappaja, mutta myös vaarallinen
ympäristömyrkky. Myrkkyjen käyttämisessä ongelmaksi voi koitua myös resistanssi, eli eräät
populaatiot kehittyvät vastustuskykyisiksi. Näin kävi myös DDT:n suhteen, jolle ensimmäiset
resistentit hyttyskannat havaittiin jo 195668. Tällä hetkellä DDT on laajalti kielletty. Hyttysten
torjunnassa ympäristön kannalta ehkä paras vaihtoehto on Bti-bakteerikäsittely, jota on
menestyksellä käytetty mm. Ruotsissa. Pienissä vesikokoumissa eläville keltakuume- ja
tiikerihyttyselle toimivia torjuntakeinoja ovat pyynti ja steriilien koiraiden tuottaminen69.
Hyttysistä tuskin päästään kokonaan eroon, koska haitallisten vieraslajien (erityisesti
keltakuume- ja tiikerihyttynen) hallinta paikallisestikin voi olla hankalaa, tai ainakin se on
erittäin kallista. Pohjoisilla alueilla, jossa hyttysten aiheuttama haitta liittyy enemmänkin
runsauteen kuin vaarallisten tautien levittämiseen, luvassa voi olla entistä pahempia tai
helpompia hyttysvuosia. Pitenevä kasvukausi yhdistettynä suurempaan kosteuteen lisää
varsinkin polysyklisten tulvahyttysten määrää. Vähälumiset talvet ja kuivat alkukesät taasen
olisivat omiaan vähentämään sulamisvesihyttysten runsautta. Mahdollisesti eräät pohjoiset
13

lajit, kuten O. impiger ja O. nigripes tulevat taantumaan. Suomeen voi levitä eteläisiä lajeja
kuten Länsi-Niilin viruksen vektori Culex modestus, joka on jo havaittu Ruotsista70, tai
vieraslajit A. japonicus ja A. koreicus.
Vaikka hyttyset ovat maailmanmitassa eniten tutkittu hyönteisryhmä, on Suomessakin tilausta
hyttystutkimukselle. Hyttysten määrittäminen ei ole aivan helppoa, koska erot lajien välillä ovat
melko pienet ja määrittämiseen tarvitaan mikroskooppia. Määrittäminen ei kuitenkaan ole
mitenkään mahdotonta harjoittelun ja kirjallisuuteen perehtymisen jälkeen. Olisikin
toivottavaa, että Suomessa olisi edes muutama hyttysharrastaja, jotka lisäisivät tietämystä
lajien ekologiasta ja levinneisyydestä. Harrastajien lisäksi tarvittaisiin koordinoitu seuranta,
jossa käytettäisiin useita eri menetelmiä (hiilidioksipyydykset, toukkien kerääminen,
kansalaistiede). Aika voisi tiedon lisääntyessä olla jopa kypsä hyttyslajistomme
uhanalaisuuden arvioinnille71.
Hyttyset eivät pelkästään ole haitallisia tautivektoreita ja verenimijöitä. Hyttyset ovat olleet
maapallolla n. 200 miljoonaa vuotta ja tällä hetkellä tunnettujen lajien määrä on 3600. Tähän
joukkoon mahtuu niin trooppisia kuin arktisia lajeja, ekspansiivisia tulokaslajeja ja kotoperäisiä
harvinaisuuksia. Hyttyset ovat onnistuneet valtaamaan käytännössä kaiken tyyppiset pienet
seisovat vedet vuorovesirannoilta lihansyöjäkasvien nesteruukkuihin, joihin useimmat muut
hyönteiset menehtyvät. Pohjoismaissa tavattavat hyttyset ovat suhteellisen vaatimattomia
ulkonäöltään, mutta mikroskoopilla katsoessa paljastuu jokaiselle lajille omintakeinen
suomukirjailu tai mitä erilaisimpien karvojen, väkästen ja hampaiden vaihtelu. Eräät trooppiset
lajit hohtavat värikkäinä, ollen ikään kuin sääskimaailman vastine paratiisilinnuille (Kuva 7).
Kaikesta kiusasta huolimatta hyttynen herättää ainakin luonnontutkijassa ihailua: miten lajit
ovat sopeutuneet elinympäristöihinsä ja miten hyvät aistit niillä on. Vaikka hyttysten määriä
voi olla paikallisesti tarpeen vähentää ja haitallisista tulokaslajeista on syytä pyrkiä kokonaan
eroon, ovat hyttyset merkittävä osa maapallon elonkirjoa, pidimme niistä tai emme.

Kuva 7. Etelä-amerikkalaisen Johnbelkinia longipes-hyttysen kauneutta, naaras (vas.) ja koiras
(oik.). Kuva Goeldi (1906), nimellä Sabethes longipes.
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Borkent 2012: surviaissääskiä tavataan käytännössä kaikista makean veden elinympäristöistä,
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habituskuva Grimaldi & Engel 2005 s. 506; Anophelinae alaheimoon sijoitettu, yhtä vanha fossiililaji
Priscoculex burmanicus kuvattiin julkaisussa Poinar ym. 2019.
4 Borkent 2012: mahdollisesti koko Culicomorphan kantalaji on ollut vertaimevä, mutta ei ole täyttä
varmuutta onko se imenyt selkärankaisten verta vaiko muiden hyönteisten hemolymfaa.
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(http://www.mosquito-taxonomic-inventory.info/)
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sivusto (https://fauna-eu.org/) ja Robert ym. 2019; Grönlannin kaksi lajia, Dahl 2015.
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alueellisten vertailujen tekemiseen.
8 Daljoen alajuoksun lajimäärä, Schäfer ym. 2018; Ahvenanmaan faunistinen tutkimus, Culverwell
2017; Vihannin toukkatutkimus, Lumiaho & Itämies 1981
9 Fennoskandian hyttysten toiminnalliset ryhmät perustuvat Schäfer ym. 2004 sekä Lundström ym.
2013 julkaisuihin.
10 Ochlerotatus sticticus ja sen runsaus Daljoella, ks. esim. Schäfer ym. 2008; Aedes rossicus
Ruotsinpuoleisella Tornionjoella, Blomgren ym. 2018.
11 Culiseta morsitans, toukkaekologiaa on käsitellyt mm. Wesenberg-Lund 1920, joka on Tanskassa
havainnut satoja toukkia hitaasti virtaavista puroista vesikasveihin (Callitriche) kiinnittyneenä. C.
morsitans ja Culex-lajien muninta ja aikuisen naaraan veriateria, ks. esim. Becker ym. 2010.
12 Lähteenä käytetty pääosin Becker ym. 2010.
13 Wesenberg-Lund 1920, Clements 1963, Becker ym. 2010.
14 Becker ym. 2010.
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16 Clements 1963; Provost & Haeger 1967; Carpenter & LeCasse 1955.
17 Esim. Wesenberg-Lund 1920, nimellä Taeniorhynchus Richardi. Kyseissä teoksessa kerrotaan
seikkaperäisesti kirjoittajan hyttysten biologiaa koskevista havainnoista. Tämän lajin kohdalla
Wesenberg-Lund (s. 108) mm. kirjoittaa: ”On summer evenings I lay in the grass, hoping that some
mosquito, new to our fauna, would come and suck my blood”.
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19 Ks. esim. Brummer-Korvenkontio ym. 1971.
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Sulamisvesihyttysten toukkia voi tavata myös lammista, joissa esiintyy talvehtivia Chaoborussulkasääskentoukkia, mutta tällöin jälkimmäisten tiheydet ovat yleensä pienet. Aitohyttystoukkia
esiintyy varsinkin tilanteissa, joissa lammen vedenpinta on edeltävänä kesänä ollut alhaalla ja
rannalle on jäänyt kaistale maata, joka muistuttaa kausikuivan lampareen pohjaa. Oletukseni mukaan
hyttysnaaraat ovat munineet tälle kaistaleelle.
21 Becker ym. 2010.
22 Clements 1963.
23 Reeves ym. 2018.
24 Francyn ym. 1989 mukaan Pogostan taudin tärkeimpiä levittäjiä lintujen välillä ovat Culiseta
morsitans ja Culex-hyttyset, ja mahdollisesti Aedes cinereus on ns. siltalaji joka levittää virusta
linnuista ihmisiin. Turellin ym. 1990 mukaan myös Ochlerotatus communis ja O. excrucians voivat
toimia taudin siltalajeina.
25 Clements 1963; Becker ym. 2010.
26 Clements 1963; Becker ym. 2010.
27 Attardo ym. 2005.
28 Clements 1963; Becker ym. 2010.
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Kairomoneista, ks. Silberbush & Blaustein 2008, Silberbush ym. 2010; eräiden lajien on havaittu
suosivan muninnassa vesiä, joista ne aistivat oman tai lähilajin toukkien hajuja, esim. Bentley ym.
1976.
31 Russo ym. 1978; McIver 1982; Becker ym. 2010.
32 Corbet & Danks 1975, tutkimus tehtiin Kanadan Ellesmeren saarella (81°49’N), ja tutkitut
hyttyspopulaatiot ovat maailman pohjoisimpia.
33 Becker ym. 2010.
34 Suomennos Natvigin 1948 s. 78 mukaan.
35 Fang 2010 ei ole paras mahdollinen viite tähän yhteyteen, mutta perustuen useisiin havaintoihin
(ml. matkakertomukset, joista Natvig 1948 sisältää useita esimerkkejä) voidaan olettaa että
arktisilla/subarktisilla alueilla hyttysten runsaus on suurimmillaan.
36 Thienemann 1938 ja Natvigin 1948 tähän liittyvä kritiikki sivuilla 84-88; Corbet 1967, autogenia on
termi jolla tarkoitetaan munien tuottamista ilman veriateriaa. Fakultatiivinen autogenia viittaa
tilanteeseen, jossa hyttysnaaras voi ilman veriateriaa tuottaa pienen määrän munia jos verta ei ole
saatavilla; Corbetin ja Downen 1966 mukaan O. impiger ja O. nigripes käyttävät laajasti saatavilla
olevia selkärankaisia veriaterian lähteinä, etenkin myskihärkää ja hautovia lintuja; Fennoskandiassa
Natvig 1948 korostaa porojen merkitystä.
37 Nämä väitteet perustuvat paljolti omiin kokemuksiin ja havaintoihin. Avosuorimmissä toki esiintyy
hyttysiä, mutta vähemmässä määrin kuin puustoisilla paikoilla. Tämä käy ilmi Brummer-Korvenkontion
ym. 1971 julkaisusta, jossa tutkittiin erilaisia lammikoita kolmella paikalla (Tvärminne, Nilsiä,
Kilpisjärvi). Nilsiässä viisi lamparetta luokiteltiin ”boggy pools”, mutta ne eivät olleet varsinaisia
avosuorimpiä (ks. ko. julkaisun taulukko 3). Tästä huolimatta hyttysten runsaus suoallikoissa oli
alhaisempi kuin metsäisten ympäristöjen allikoissa (taulukko 6); sama asia käy ilmi myös Tessier ym.
1981 subarktisen suoalueen tutkimuksesta, jossa toukkien tiheydet olivat suurimmillaan muualla kuin
soilla ja suotyyppien välillä oli suuria eroja hyttysten tuottavuudessa.
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Scholarin mukaan (haettu 5.3.2019) viitattu 38 kertaa, mutta yksikään näistä julkaisuista ei käsittele
hyttysten runsauden ennustamista.
39 http://mygg.se/ verkkosivulta saa tietoa Daljoen hyttysseurannasta ja hyttysten torjunnasta.
40 Daljoen alueelta on useita julkaisuja, kuten Schäfer & Lundström 2006, Schäfer ym. 2008, 2018
41 Bti-käsittelyn vaikutuksesta Daljoen alueella Schäfer & Lundström 2014; Lundströmin ym. 2010
mukaan Bti-käsittelyllä ei ole havaittu merkittäviä vaikutuksia surviaissääskien runsauteen tai
monimuotoisuuteen. McKien ym. 2015 raportin mukaan Bti-käsiteltyjen tulvaniittyjen ja
kontrollialueiden maaperän punkki- ja nivelmadoissa on havaittavissa hiilen isotooppieroja ja raportin
mukaan vaikutuksia on havaittavissa myös hämähäkeissä ja kovakuoriaisissa. Bti-käsittely johtaa
myös rehevöitymiseen, koska käsittelyn seurauksena hyttystoukat kuolevat niille sijoilleen eivätkä
aikuisina levittäydy laajemmalle alueelle. Bti-levitetään maissiseoksessa joka lisää orgaanisen hiilen
määrää. Raportin mukaan on kuitenkin vaikea osoittaa varsinaista ekosysteemitason haittaa joka
aiheutuisia isotooppimuutoksista.
42 Seurannassa voisi käyttää myös ns. citizen science lähestymistapaa jossa näytteitä pyydettäisiin
kansalaisilta. Näin on menestyksekkäästi tehty Saksassa, ks. Walther & Kampen 2017.
43 Tällaisia lajeja ovat mm. Aedes rossicus, joka on havaittu Ruotsin puoleiselta Tornionjoelta
(Blomgern ym. 2018) sekä Ochlerotatus cyprius, O. nigrinus ja O. nigripes, joista ei ole viimeaikaisia
havaintoja (Utrio 1979). Mahdollisesti myös esim. Ochlerotatus rempeli ja O. mercurator voisivat
esiintyä Suomessa, erityisesti Lapissa (ks. Becker ym. 2010, Aksenova & Anufrieva 1969, Danilov
1974).
44 Carpenter & LeCasse 1955; Connif 2012.
45 Euroopan tulokaslajit, ks. Medlock ym. 2012; tiikerihyttysen ilmastolliset raja-arvot Cunze ym. 2016.
46 Becker ym. 2010.
47 WHO World malaria report 2016 (https://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2016/en/).
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