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Pistiäiset 

Pistiäiset (lahko Hymenoptera) on eräs suurimmista ja monimuotoisimmista 

hyönteislahkoista (Malm & Nyman, 2015). Lahko sisältää monille yleisesti tuttuja hyönteisiä, 

kuten mehiläiset ja muurahaiset, sekä useita vähemmän tieteellisesti tunnettuja ryhmiä. 

Hyönteislahkon yleisnimi tulee naaraalla esiintyvästä esiintyvästä teräväkärkisestä 

”pistimestä” eli munanasettimesta, joka voi olla muuntunut eri tarkoituksiin kuin munintaan 

tai puuttua kokonaan. Pistiäiset ovat kokonaisuudessaan hyvin monimuotoinen ryhmä, joka 

sisältää hyvin monenlaisiin elintapoihin erikoistuneita hyönteisiä. Eroja esiintyy muun 

muassa käytetyn ravinnon, elintilan, käytöksen sekä elinkierron välillä. Pistiäiset ovat 

luonnon ja ympäristön toiminnan sekä ihmiselle talouden kannalta merkittäviä hyönteisiä 

(Malm & Nyman, 2015). Pistiäisillä on monia merkityksiä ympäristössä. Monet niistä ovat 

tärkeitä pölyttäjiä, joiden ansiosta ekosysteemit eivät horju. Joukossa on myös suurta tuhoa 

aiheuttavia kasvintuholaisia, joiden jäljiltä voi koitua suurta taloudellista haittaa. Niihin 

kuuluu myös saalistajia ja loisia, joilla on tärkeä tehtävä saaliiden ja isäntäeliöiden 

populaatiokokojen säätelyssä ja rajoittamisessa (Heraty ym., 2011). 

Pistiäisten alalahkot 

Pistiäiset voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen. Sahapistiäiset (Symphyta), joka on vanhin 

sekä alkeellisin lahkon taksoneista sekä kehittyneemmät hoikkatyviset (Apocrita) joka 

jaetaan vielä loispistiäisiin (Parasitica) sekä myrkkypistiäisiin (Aculeata) (Mao ym., 2015). 

Symphyta, sahapistiäiset 

Symphyta, eli yleisnimeltään sahapistiäiset ovat pistiäisistä varhaisin ryhmä, ja 

rakenteeltaan ovat alkeellisia verrattuna myöhempiin ryhmiin. Nimensä ne ovat saaneet 

suurimmalla osalla esiintyvästä sahalaitaisesta munanasettimesta, jolla naaraat tekevät 

viiltoja lehtiin, varsiin ja muihin kasvinosiin johon ne laskevat munansa. Sahapistiäiset ovat 

toukkina pääosin kasvinsyöjiä lukuunottamatta sieniä syöviä Siricidae ja Xiphydriidae-

heimon sahapistiäisiä (Viitasaari, 1982) sekä Orussidae-heimon loissahapistiäisiä jotka ovat 

erikoistuneet loisimaan toisissa hyönteisissä (Mao ym., 2015). Aikuiset syövät monenlaista 

ravintoa, ja kasviravinnon lisäksi voivat saalistaa muita hyönteisiä (Viitasaari, 1982). 

Sahapistiäiset ovat parafyleettinen ryhmä (Mao ym., 2015), josta kaikki muut pistiäistaksonit 
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ovat kehittyneet (Heraty ym., 2011). Monet sahapistiäiset ovat tuholaisia, sillä niiden toukat 

ruokailevat kasveilla ja voivat suurina määrinä aiheuttaa merkittävää tuhoa näille. 

Apocrita, hoikkatyviset 

Apocrita, eli yleisnimellä tunnetut hoikkatyviset sisältää kaikki muut pistiäisiin kuuluvat 

paitsi sahapistiäiset (Heraty ym., 2011), ja siihen kuuluu ylivoimaisesti suurin osan tällä 

hetkellä tunnetuista pistiäisistä (Mao ym., 2015). Yleisnimensä nämä ovat saaneet kapeasta 

“ampiasvyötäröstä” joka selvästi poikkeaa sahapistiäisten paksummasta vyötäröstä ja 

muodostaa ilmeisen rajan hyönteisen keskiruumiin ja takaruumiin välille; todellisuudessa 

kurouma sijaitsee hyönteisen takaruumiin ensimmäisen ja toisen jaokkeen kohdalla, jolloin 

kyseessä ei todellisuudessa ole hyönteisen vyötärö siinä mielessä kuin se yleensä 

määritellään. Hoikkatyvisten keskuudessa esiintyy kasvinsyönnin lisäksi yleisenä myös 

monen muunlaista ravinnonkäyttöä, kuten saalistusta, sienensyöntiä sekä loisintaa (Mao 

ym., 2015). Merkittävänä elintapana on sosiaalisuus, eli hyönteinen muodostaa 

yhdyskunnan jossa on eri kasteja ja niiden välinen hierarkia. Ryhmään kuuluvat loisintaan 

erikoistuneet Parasitica-ryhmän loispistiäiset, sekä Aculeata-osalahkon myrkkypistiäiset joka 

sisältää tuttuja hyönteisiä kuten mesipistiäiset, ampiaiset ja muurahaiset (Malm & Nyman, 

2015). 

Sahapistiäisten jaottelu 

Yleisesti, mutta ei kladistiikan sääntöjä noudattavan, käytetyn jaottelun mukaan 

sahapistiäisten alalahko jaetaan seitsemään eri yläheimoon: Tenthredinoidea, 

Pamphilioidea, Cephoidea, Siricoidea, Xiphydrioidea, Xyeloidea sekä Orussoidea (Heraty 

ym., 2011). Nämä käydään seuraavaksi tiiviisti läpi. 

Tenthredinoidea (Lehtipistiäismäiset) 

Tenthredinoidea eli lehtipistiäismäiset on sahapistiäisyläheimoista eniten haarautunein, ja 

sisältää muihin verrattuna ylivoimaisesti eniten heimoja. Taksonin lajeista eniten kuuluu 

Tenthredinae-heimoon eli lehtipistiäisiin (Leppänen ym., 2012). Muita heimoja ovat Argidae 

eli mailapistiäiset, Blasticotomidae eli sylkisahapistiäiset, Cimbicidae eli nuijapistiäiset, 

Diprionidae eli havupistiäiset, Pergidae (Heraty ym., 2011) sekä heimotasolle äskettäin 

nostettu Heptamelidae eli saniaispistiäiset (Paukkunen ym., 2019). 
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Pamphilioidea (Kudospistiäismäiset) 

Pamphilioidea on pieni yläheimo, joka sisältää Pamphiliidae- sekä Megalodontesidae-heimot 

(Heraty ym., 2011). Heimoista Pamphilidae tunnetaan myös nimellä kudospistiäiset, joka 

tulee näiden toukkien kyvystä tuottaa seittikudelmaa, josta ne rakentavat seittejä ja kääröjä 

jotka tarjoavat niille suojaa (Smith, 1988). 

Cephoidea (Korsipistiäismäiset) 

Cephoidea sisältää yhden heimon, Cephidae eli korsipistiäiset (Heraty ym., 2011). Nämä 

ovat ruumiinrakenteeltaan huomattavasti hoikempia muihin sahapistiäisiin verrattuna. 

Korsipistiäisten toukat elävät kasvien korsien sisällä (Smith, 1988). 

Siricoidea (Puupistiäismäiset) 

Siricoidea on puussa eläviä sahapistiäisiä sisältävä yläheimo. Siihen lasketaan kaksi heimoa, 

Siricidae eli puupistiäiset sekä Anaxyelidae (Heraty ym., 2011). Siricidae-heimon 

puupistiäiset munivat puun sisään, jossa toukat kaivavat käytäviä (Smith, 1988). Naaras 

asettaa munien lisäksi puuhun sienen itiöitä, joka kasvattaa rihmastoa puumateriaalissa ja 

toimii toukan ravintona. 

Xiphydrioidea (Junkipistiäismäiset) 

Xiphydrioidea sisältää heimon Xiphidriidae eli junkipistiäiset. Ne porautuvat 

puumateriaalissa ja viljelevät sienirihmastoa kuten Siricidae-heimon pistiäiset (Heraty ym., 

2011). 

Xyeloidea (Kääpiösahapistiäismäiset) 

Xyeloidea on yläheimo, joka nykykäsitysten mukaan on eronnut varhain kaikista muista 

sahapistiäisistä, ja pidetään sisarryhmänä muille pistiäisille. Siihen kuuluu heimo Xyelidae eli 

kääpiösahapistiäiset (Malm & Nyman, 2015). 

Orussoidea (Loissahapistiäismäiset) 

Orussoidea on varsin erikoinen sahapistiäisyläheimo, sillä sen edustajat ovat erikoistuneet 

loiselämään, ja on tiedettävästi sahapistiäisistä ainoa joka käyttää eläinravintoa 

toukkavaiheessa (Mao ym., 2015). Yläheimo on fylogeneettisesti ainoa sahapistiäistaksoni, 

joka on asetettu Vespina-kladiin Apocritan rinnalle. Tämä perustellaan sillä, että loiselämä 
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jota esiintyy sekä Orussoidea- että Apocrita-ryhmillä olisi kehittynyt Vespina-kladin 

haarauduttua erilleen muista sahapistiäisistä. Orussoidea-yläheimoon kuuluu heimo 

Orussidae eli loissahapistiäiset (Heraty ym., 2011). 

Sahapistiäisten biologia 

Monimuotoisena ryhmänä sahapistiäisten keskuudessa esiintyy monenlaisia elintapoja ja 

ominaisuuksia. Ne ovat erilaistuneet elämään erilaisissa ympäristöissä ja käyttämään 

monenlaista, pääasiassa kuitenkin kasvikuntaan rajoittuvaa ravintoa. 

Merkittävimmät erot sahapistiäisryhmien biologiassa esiintyy toukissa. Toukkavaihe on 

hyönteisen elinkierron vaihe, jossa tapahtuu nopeaa kasvua ja kehitystä. Toukan tehtävä 

onkin syödä ja kerätä ravinteita jotka mahdollistavat kasvun. Eroja toukkavaiheessa esiintyy 

esimerkiksi käytetyn ravinnon suhteen, kuinka hyönteinen elää ravintonsa läheisyydessä tai 

millaisia morfologisia rakenteita tai käytöspiirteitä sillä on. Aikuisissa sahapistiäisissä on 

tietenkin myös eroja, esimerkiksi ruokavaliossa, ulkonäössä sekä munanasettimen eli sahan 

rakenteessa. 

Munanasetin ja muninta 

Sahapistiäisyksilön elinkierto alkaa munasta. Sahapistiäisissä esiintyy partenogeneesiä, eli 

naaraan kykyä lisääntyä ilman uroksen hedelmöitystä (Viitasaari, 1982). 

Hedelmöittymättömistä munista voi kehittyä ainoastaan uroksia, jolloin kyseessä on 

arrhenotokia, ainoastaan naaraita jolloin kyseessä on telytokia tai molempia jolloin kyseessä 

on deuterotokia (Viitasaari, 1982). Tällä on vaikutus populaatioiden sukupuolijakaumaan, ja 

voi tasoittaa sitä jos toisesta sukupuolesta on puutetta (Viitasaari, 1982). 

Useimmilla sahapistiäisnaarailla on sahalaitainen munanasetin, jolla se tekee viiltoja 

ravintokasviin munintaa varten. Munanasettimen rakenne on mukautunut sen mukaan 

mihin kasvimateriaaliin aikuinen laskee munansa, yleensä muttei aina kasviin jota toukka 

syö (Viitasaari, 1982). Esimerkkinä Diprionidae-heimon havupistiäisillä on ”perinteinen” saha 

jolla ne munivat havupuiden neulasiin, ja Siricidae-heimon puupistiäisillä on poraamiseen 

erikoistunut pitkä munanasetin, jolla ne poraavat munanasettimensa puuhun johon ne 

laskevat munansa (Smith, 1988). 
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Eri sahapistiäislajit asettavat munansa eri tavoin kasviin. Jotkut lajit vaihtavat paikkaa 

muninnan aikana (Viitasaari, 1982), toiset taas munivat kaikki munansa yhteen paikkaan 

(Codella & Raffa, 1993). Munien laskeminen yhteen paikkaan tai eri paikkoihin liittyy usein 

toukkavaiheen elintapoihin, esimerkiksi yhdyskunnissa elävät sahapistiäistoukat usein 

aikuisina munivat kaikki munansa yhteen paikkaan. Myös muut lajitoverit voivat munia 

samaan paikkaan (Codella & Raffa, 1993). Munat voidaan laskea ravintokasville tai kokonaan 

toiselle, satunnaiselle kasvilajille jota toukka ei syö, jolloin toukan täytyy itse hakeutua 

ravintokasvin luo. Näin tekevät jotkin Tenthredinae-alaheimon lehtipistiäiset (Viitasaari, 

1982). Munat lasketaan eri syvyyksiin. Kudospistiäiset (Pamphiliidae) eivät kaikki tee syvää 

viiltoa, ja munat jäävät pinnalle (Viitasaari, 1982). 

Muninnan yhteydessä voidaan kasviin laskea myös muutakin kuin munia. Sahapistiäiset 

voivat erittää viiltoon taudeilta suojaavia eritteitä, jotka estävät taudinaiheuttajia 

saastuttamasta munia (Viitasaari, 1982). Puupistiäiset (Siricidae) kantavat mukanaan 

symbionttista sientä, jota ne erittävät puumateriaaliin jota toukka viljelee ja syö kaivaessaan 

käytäviä (Viitasaari, 1982). Äkämiä aiheuttavat sahapistiäiset, kuten Euura-suvun 

sahapistiäiset erittävät äkämän muodostusta aiheuttavia eritteitä kasviin (Liston ym., 2017). 

Äkämiin palataan tarkemmin myöhemmin. 

Ruokavalion koostumus 

Muiden eläinten tapaan myös sahapistiäisten täytyy syödä, jotta ne voivat kasvaa ja 

ylläpitää elintoimintojaan. Monipuolisena hyönteisryhmänä sahapistiäiset syövät 

monenlaista, joskin kasvikuntaan rajoittuvaa ravintoa. Eri sahapistiäisryhmien, ja joskus 

myös ryhmien sisällä esiintyy suuria eroja käytetyn ravinnon suhteen. Ero käytettyjen 

kasvilajien lukumäärässä on yksi ero. Esimerkiksi lehtipistiäisiin (Tenthredinidae) kuuluvassa 

Euura-suvussa esiintyy sekä ravintospesifisiä lajeja, monofageja, eli sellaisia jotka käyttävät 

vain yhtä kasvia, että polyfagisia ravintogeneralisteja eli sellaisia jotka käyttävät useita 

kasvilajeja. Esimerkiksi Tenthredo ferruginea on polyfagi joka käyttää useita kasvilajeja 

ravintona (Kangas, 1985). Aito polyfagia on varsin harvinaista Suomen sahapistiäisissä, ja 

vain muutamia lajeja syövät sahapistiäiset eli oligofagit sekä monofagit ovat yleisimpiä 

(Viitasaari, 1982). Tämän spesialismin ajatellaan johtuvan siitä, että hyönteisen on helpompi 

sopeutua yhden tai muutaman kasvin puolustuskeinoja vastaan, siis sen kemiallisia 

yhdisteitä joita kasvi käyttää välttääkseen syödyksi tulemista (Nyman, 2002). Kasvien ja 
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kasvinsyöjien välisiä suhteita on verrattu kilpajuoksuun, jossa kasvit kehittävät uusia 

yhdisteitä puolustautumiseen ja hyönteiset taas kehittyvät kestämään niitä (Endara ym., 

2018). Tämän onkin esitetty olevan sahapistiäisten suuren monimuotoisuuden takana, kun 

hyönteinen erikoistuu tiettyyn kasviin tai kasviheimoon ja voi lopulta lajiutua uudeksi lajiksi 

(Endara ym., 2018). Monet toukat paitsi sietävät näitä kasvin haitallisia yhdisteitä, myös 

keräävät niitä talteen puolustusmekanismina saalistajia vastaan (Codella & Raffa, 1993). 

Euroopan sahapistiäisistä vain noin 6% luokitellaan polyfageiksi (Koch, 1996). Käytetty 

kasvin osa on toinen eroavaisuus. Sahapistiäisten toukat yleensä syövät ravintokasvinsa yhtä 

osaa. Esimerkiksi Diprionidae-heimon havupistiäiset sekä Siricidae-heimon puupistiäiset 

voivat hyödyntää samoja havupuita. Havupistiäiset ovat kuitenkin erikoistuneet havupuiden 

pehmeäkudoksisiin neulasiin kun taas puupistiäiset hyödyntävät kovaa puuainesta syöden 

siinä kasvavaa sienirihmastoa (Smith, 1988). Joskus kaikkea ei syödä, vaan syödään tietty 

osa ravintokudoksesta. Esimerkiksi Caliroa-suvun etanaisia kutsutaan kalvaajiksi (englannin 

skeletonizer) jotka syövät lehtien pintakudoksia jättäen kuivan lehtirangan, ”lehden 

luurangon” jälkeensä (Viitasaari, 1982). Hedelmiä hyödyntävät sahapistiäiset voivat käyttää 

sekä kehittyviä, raakoja hedelmiä että kypsiä hedelmiä. Esimerkiksi Hoplocampa-suvun 

jäsenet hyödyntävät ruusukasvien lahkon (Rosaceae) kehittyviä hedelmiä (Viitasaari, 1982), 

kuten omenapistiäinen (Hoplocampa testudinea) joka käyttää omenaa (Vincent ym., 2019) 

tai ojukepistiäinen (Euura pumilio) joka käyttää mustaherukkaa (Viitasaari, 1982). 

Suurimman poikkeuksen koko sahapistiäisten ravinnonkäytössä tekevät Orussoidea-

yläheimon sahapistiäiset, jotka käyttävät aivan toisenlaisen eliökunnan jäseniä ravintona 

toukkavaiheessa. Kasvien tai sienien sijaista toukat loisivat toisissa hyönteisissä (Mao ym., 

2015). Naaras laskee munansa isäntäeliön läheisyyteen ja toukat elävät sen ulkoloisena. 

Nämä luokitellaan parasitoideiksi, jotka eroavat perinteisistä loisista eli parasiiteistä siinä 

että toukat tappavat isäntäeliön lopulta. Suomessa esiintyvä Orussus abietinus on 

puunrungossa elävien hyönteistoukkien parasitoidi (Viitasaari, 1982). 

Sahapistiäiset suosivat tiettyjen heimojen kasveja, eli näillä kasvilajeilla esiintyy enemmän 

niitä hyödyntäviä sahapistiäislajeja kuin toisilla. Suosituin kasviheimo sahapistiäisten 

keskuudessa on pajukasvit (Salicaceae), joita käyttävät varsinkin suurilajisen Nematinae-

alaheimon sahapistiäiset (Viitasaari, 1982). Noin viidesosa Euroopan sahapistiäislajistosta 

elää pajuilla (Koch, 1996). Sahapistiäislajien runsaus kasvaakin mentäessä pohjoiseen, johon 
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mentäessä myös pajujen runsaus kasvaa (Koch, 1996). Muita suosittuja kasviheimoja ovat 

ruusukasvit Rosaceae, joita syövät noin Euroopan 15% lajistosta, havupuut joita syövät 11% 

lajistosta sekä koivukasvit Betulaceae joita syövät noin 9% (Koch, 1996). Kasviheimon 

monipuolisuus ja lajimäärä sekä sitä käyttävien sahapistiäislajien määrä ei ole suoraan 

verrannollinen, vaan nämä kaksi ovat nähtävästi toisistaan riippumattomia. Monilajista 

kasviheimoa voi hyödyntää vain muutama sahapistiäislaji, ja harvalajista heimoa voi taas 

hyödyntää useampi laji. Esimerkiksi asterikasvien (Asteraceae) heimoa, joka on 

maailmanlaajuisesti monilajisin kasviheimo ja sisältää muun muassa tutun voikukan sekä 

päivänkakkaran, käyttää Euroopan sahapistiäisistä vain 6 eri lajia. Lajiköyhää ja muinaista 

kortteiden (Equisetaceae) heimoa, johon kuuluu vain 15 lajia maailmanlaajuisesti, käyttää 

Euroopassa ainakin 12 sahapistiäislajia (Koch, 1996). Tätä kasviheimon monipuolisuutta sekä 

sitä syövien sahapistiäismääriä on esitetty taulukossa (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Kasviheimojen lajimäärä ja niitä syövien eurooppalaisten sahapistiäislajien 

määrä. Prosentuaalinen määrä kuvaa lajimäärää suhteessa ryhmän koko lajimäärään. Tiedot 

perustuvat A. D. Listonin teokseen Compendium of European sawflies (1995) sekä Laji.fi 

verkkosivuilta haettuihin tietoihin. 

Kasviheimo/ryhmä Lajimäärä 
Prosentuaalinen 
määrä Sahapistiäislajimäärä 

Prosentuaalinen 
määrä 

Polypodiales 
(Saniaiset) 49 1,08 16 2,1 

Adoxaceae 8 0,178 1 0,1 

Apiaceae 87 1,932 6 0,8 

Asteraceae 647 14,368 6 0,8 

Balsaminaceae 5 0,111 2 0,3 

Berberidaceae 5 0,111 1 0,1 

Betulaceae 24 0,533 70 9,3 

Boraginaceae 55 1,221 1 0,1 

Caprifoliaceae 30 0,666 20 2,7 

Cornaceae 4 0,089 1 0,1 

Crassulaceae 27 0,600 2 0,3 

Cupressaceae 5 0,111 2 0,3 

Cyperaceae 261 5,796 9 1,2 

Equisetaceae 14 0,311 12 1,6 

Ericaceae 39 0,866 6 0,8 

Euphorbiaceae 18 0,400 3 0,4 

Fabaceae 196 4,353 15 2 
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Fagaceae 3 0,067 22 2,9 

Geraniaceae 24 0,533 7 0,9 

Grossulariaceae 19 0,422 10 1,3 

Iridaceae 14 0,311 2 0,3 

Juncaceae 62 1,377 7 0,9 

Lamiaceae 115 2,554 3 0,4 

Liliaceae 16 0,355 3 0,4 

Linaceae 4 0,089 1 0,1 

Malvaceae 28 0,622 3 0,4 

Menyanthaceae 2 0,044 1 0,1 

Oleaceae 7 0,155 4 0,5 

Onagraceae 75 1,666 2 0,3 

Papaveraceae 41 0,911 1 0,1 

Pinaceae 23 0,511 82 10,8 

Plantaginaceae 95 2,110 2 0,3 

Polygonaceae 111 2,465 6 0,8 

Primulaceae 29 0,644 1 0,1 

Ranunculaceae 435 9,660 26 3,4 

Rosaceae 264 5,863 113 14,9 

Rubiaceae 31 0,688 3 0,4 

Salicaceae 125 2,776 159 20,8 

Sapindaceae 10 0,222 14 1,8 

Scrophulariaceae 22 0,489 4 0,5 

Ulmaceae 3 0,067 5 0,7 

Violaceae 50 1,110 1 0,1 

 

Aikuiset sahapistiäiset hyödyntävät monenlaista ravintoa, joka yleensä poikkeaa toukkana 

käytetystä. Useimmat nauttivat nestemäistä ravintoa, kuten kukkien mettä tai kirvojen 

erittämää hiilihydraattipitoista mesikastetta (Viitasaari, 1982). Myös kukkien siitepölyä, ja 

itse kukan osia kuten terälehtiä ja heteitä käytetään. Kukkien eritteitä tai osia syövät aikuiset 

voivat ruokailla joko samoilla kasvilajeilla, joita toukkavaiheessa hyödynsivät tai täysin eri 

kasvilajeilla (Viitasaari, 1982). Jotkut aikuiset ovat myös petoja, ja edellämainittujen 

ravinnonlähteiden lisäksi hyödyntävät muita selkärangattomia ravinnokseen. Esimerkiksi 

Dolerus-suvun aikuiset sahapistiäiset saalistavat muita hyönteisiä. Joskus aikuiset voivat 

saalistaa toisia sahapistiäisiä, ja naaraat voivat jopa syödä oman lajin uroksia (Viitasaari, 

1982). 
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Ruokailupaikka ja elinympäristö 

Toukat tarvitsevat jatkuvasti ravintoa. Hyönteisen elinkierron vaiheista toukka on vilkkainta 

kasvuaikaa, ja siksi sen onkin kannattavinta elää lähellä ravinnonlähdettä. Tästä syystä 

ravinnonlähde usein muodostaa ja määrittää toukan elinympäristön. Elinympäristö asettaa 

sahapistiäistoukalle erilaisia haasteita, joihin sen täytyy sopeutua selvitäkseen ja edetäkseen 

koteloitumiseen. 

Sahapistiäisen toukka on riippuvainen sen ravintokasvista, ja kasvin elinympäristö onkin 

samalla myös sahapistiäistoukan elinympäristö. Toukat ovat sopeutuneet elämään siellä 

missä sen ravintokasvia esiintyy luontaisesti, esimerkiksi Nematinae-alaheimon 

sahapistiäistoukat kykenevät nahanluontiin alhaisemmissakin lämpötiloissa, joka auttaa 

niitä kasvamaan kylmemmissäkin ympäristöissä joissa ravintokasveja esiintyy (Koch, 1996). 

Nematinae-alaheimon sahapistiäiset käyttävät Salicaceae-heimon kasveja eli pajuja, joiden 

runsaus kasvaa pohjoiseen mentäessä. Pajujen sekä koivujen suuren suosion sekä 

lajimäärän yleistyminen pohjoiseen mentäessä on esitetty olevan sahapistiäislajiston 

kasvamisen taustalla pohjoiseen mentäessä, joka on päinvastaista useimmilla muilla 

selkärangattomilla (Koch, 1996). Sahapistiäisten toukat ovat yleensä sidotusti eläviä, eli ne 

elävät vain yhdellä kasvilla eivätkä siirry etsimään toista kasvia jos alkuperäinen tuhoutuu tai 

muuten muuttuu syömäkelvottomaksi (Viitasaari, 1982). Näin kasvin menestyminen ja 

hyvinvointi on elintärkeää sitä syöville sahapistiäisille. 

Voidaan ajatella, että hyönteistoukkien keskuudessa tavallinen tapa hyödyntää ravintoa on 

elää sen pinnalla ja syödä ulkoapäin. Kyseinen ruokailutapa luokitellaan ulkoiseksi 

ruokailutavaksi, ja on itsessään melko yksinkertainen. Tällainen ruokailutapa on kaikista 

yleisin sahapistiäisten keskuudessa (Viitasaari, 1982). Esimerkiksi pilkkumäntypistiäinen 

(Diprion pini) elää ravintokasvinsa, männyn, pinnalla ja syö sen neulasia. Syötävää osaa 

ravintokasvista voidaan syödä eri tavoin, esimerkiksi nakertamalla lehden reunaa, syömällä 

reikiä keskelle lehteä tai esimerkiksi vain lehden toista ulkopintaa kuten tekevät kalvaajiin 

kuuluvat etanaiset (Caliroa) (Viitasaari, 1982). Ulkoiset ruokailijat voivat elää ja ruokailla 

yksin tai kerääntyä yhteen ja elää yhdyskunnissa, joissa toukat viestivät toisilleen ilmaan 

eritettävillä feromoneilla ja liikkuvat järjestelmällisesti kasvilla syöden siitä kaiken (Flowers & 

Costa, 2003). Yhdyskuntaelämä ilmeisesti helpottavat toukkien ruokailua, kun vahvemmat 

toukat purevat kasvin kovan ulkopinnan rikki jolloin muut pääsevät käsiksi kasvisolukkoon 
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(Codella & Raffa, 1993). Ulkona toukka on alttiina monenlaisille ympäristön uhille joita 

käydään läpi myöhemmin. 

Vastakohtana ulkoiselle ruokailutavoille ovat sisäiset ruokailutavat. Tämä tarkoittaa, että 

toukka elää ravintolähteensä sisällä, syöden sitä sisältä päin. Jotkut sisäiset ruokailijat eivät 

vietä koko toukkavaihetta kasvin sisällä, ja voivat vuorotella sisällä syömisen ja ulkona 

syömisen välillä, kuten tekevät jotkin Tenthredinidae-heimon lehtipistiäiset jotka päivisin 

piileskelevät kasvin sisällä ja yöllä tulevat ulos syömään (Viitasaari, 1982). Sisäisten 

ruokailijoiden keskuudessa esiintyy monenlaisia, erikoisiakin elintapoja. Karkeasti sisäiset 

ruokailijat voidaan jakaa miinaajiin ja porautujiin. Miinaajat saavat nimensä englanninkielen 

sanasta ”mining” joka kuvaa hyvin näiden tekemiä louhosmaisia käytäviä lehtiin, jotka 

voidaan havaita ulkoapäin onttoina kohtina. Miinaajia esiintyy erityisesti Tenthredinidae-

heimon Heterarthrinae- ja Fenusinae-alaheimojen sahapistiäisissä (Leppänen ym., 2012). 

Poraajilla yleensä tarkoitetaan muita toukkia jotka elävät muussa kasvikudoksessa kuin 

lehdissä, kuten varsissa, korsissa tai hedelmissä. Jättipuupistiäinen (Urocerus gigas) munii 

munansa kovaan puuhun, johon toukka kaivaa käytäviä (Smith, 1988). Hoplocampa-suvun 

sahapistiäisissä esiintyy eri kasvien raakojen ja kypsien hedelmien käyttöä, mihin toukka 

porautuu ja kasvaa sen sisällä syöden sitä. Mielenkiintoisena ja erikoisena sisäisenä 

elintapana on äkämät. Äkämä on kasvin kudoksesta muodostunut kasvain, joka tarjoaa sen 

sisällä olevalle toukalle ravintoa sekä suojaa. Äkämiä tekeviä sahapistiäisiä esiintyy 

Tenthredinidae-heimon sahapistiäisissä (Price, 2005). Valtaosa äkämiä tekevistä 

sahapistiäisistä kuuluvat sukuun Euura, jotka tekevät äkämiä pajuihin (Liston ym., 2017). 

Äkämiä muodostavia sahapistiäisiä esiintyy muissakin suvuissa, kuten Hoplocampoides 

xylostei joka tekee kuusaman varsiin äkämiä (Zombori L & Nagykovácsi L, 1975) tai Pristiphora 

monogyniae joka tekee Prunus-suvun kasveihin äkämiä (Liston ym., 2017).  Äkämä 

muodostuu hyönteisen indusoidessa kasvin tuottamaan äkämäkasvaimen. Toisin kuin 

useimmilla muilla äkämiä muodostavilla hyönteisillä joiden toukat aiheuttavat 

äkämäkasvaimen, sahapistiäisillä sen aiheuttaa aikuinen. Naaras erittää kasviin yhdisteitä 

jotka aiheuttavat äkämän muodostuksen muninnan yhteydessä (Liston ym., 2017). Äkämä 

muodostuu ja kasvaa ennen kuin muna kuoriutuu, jolloin toukalla on valmiina äkämä 

(Viitasaari, 1982). Sahapistiäisten äkämä on varsin yksinkertainen verrattuna muiden 

hyönteisten äkämiin (Viitasaari, 1982). 
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Saalistajat ja puolustautuminen 

Hyönteiset ja niiden toukat ovat oivallista ravintoa monenlaisille saalistajille, ja 

sahapistiäiset ovatkin saalista monille eliöille. Sahapistiäisiä saalistavat monet eläimet, sekä 

selkärangattomat että selkärankaiset niiden jokaisessa elinkierron vaiheessa. 

Saalistajia 

Selkärangattomista saalistajista erityisen merkittäviä ovat muurahaiset sekä typpyluteista 

Pentatomidae-heimon petoluteet (Codella & Raffa, 1993). Muurahaisten aiheuttaman 

saalistuksen sahapistiäistoukkia kohtaan ajatellaan olevan sen verran merkittävää, että 

muurahaiset ovat yksi tekijä sahapistiäisten runsauden kasvaessa pohjoiseen mentäessä. 

Tropiikissa on runsaasti muurahaislajeja, jotka voivat saalistaa ja tappaa sahapistiäisten 

toukkia kun taas pohjoisessa viileän ilmaston vuoksi näitä on vähemmän (Koch, 1996). 

Muurahaisia on käytetty sahapistiäisten torjunnassa istuttamalla yhdyskuntia, mutta 

selvyyttä tämän tehokkuudesta ei ole vielä saatu (Codella & Raffa, 1993). Typpyluteet 

saalistavat toukkia lävistämällä ne keihäsmäisellä imukärsällään ja imemällä niiden 

ruumiinnesteitä. Podisus-suvun typpyluteet ovat havupistiäisten yleisiä saalistajia, ja 

erityisesti kasvuvaiheessa olevat nymfit seuraavat näiden pistiäistoukkien yhdyskuntia ja 

aggressiivisesti saalistavat niitä (Codella & Raffa, 1993). Selkärangattomista löytyy muitakin 

saalistajia, kuten esimerkiksi hämähäkkieläimiä, sudenkorennot, pihtihäntäiset sekä toiset 

sahapistiäiset (Codella & Raffa, 1993). Useat loispistiäiset sekä loiskärpäset loisivat 

sahapistiäisten munissa, toukissa ja koteloissa, ja erityisesti Ichneumonidae-heimon 

loispistiäiset ovat merkittäviä sahapistiäisten loisia (Viitasaari, 1982). 

Selkärankaisista merkittäviä ovat piennisäkkäät, mutta toukkien sijaan niiden huomio 

keskittyy koteloihin (Codella & Raffa, 1993). Erityisesti myyrät syövät ahkerasti sahapistiäisten 

koteloita, joita ne kaivavat maasta ja voivat myös kerätä varastoon (Codella & Raffa, 1993). 

Myyrien ajatellaan olevan merkittäviä metsissä elävien sahapistiäispopulaatioiden 

säätelyssä ja suurien invaasioiden hallinnassa (Codella & Raffa, 1993). Linnut saalistavat 

sahapistiäisiä niiden jokaisessa elinkierron vaiheessa, mutta varmuutta niiden aiheuttaman 

saalistuksen vaikutuksesta sahapistiäispopulaatiokokoihin ei ole (Codella & Raffa, 1993). On 

kuitenkin esitetty, että linnut saattavat olla sahapistiäisiin iskevien patogeenien levittäjiä 

(Codella & Raffa, 1993). 
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Vaikka toukkiin kohdistuvan saalistuksen ajatellaan olevan pienemmässä roolissa 

populaatiokokojen dynamiikassa verrattuna muihin elinkierron vaiheisiin, toukissa on 

havaittu olevan eniten erilaisia suojamekanismeja saalistajia kohtaan (Codella & Raffa, 1993). 

Sen ajatellaan johtuvan luonnonvalinnasta, joka suosii eniten suojamekanismeja juuri 

toukissa verrattuna muihin elinkierron vaiheisiin (Codella & Raffa, 1993). Seuraavaksi 

käsitellään eri suojamekanismejä ja -käytöksiä, joita sahapistiäisten toukilla esiintyy. 

Fyysiset suojamekanismit 

Fyysiset suojamekanismit ovat sellaisia, jotka estävät saalistajaa vahingoittamasta 

sahapistiäistä tai auttavat sitä puolustautumaan saalistajalta fyysisesti. Fyysisiä 

suojamekanismejä ovat erilaiset rakenteet, joita sahapistiäiset voivat rakentaa tai 

ruumiinrakenteen ominaisuudet jotka liittyvät hyönteisen morfologiaan 

Pamphilius-suvun kudospistiäiset toukat erittävät seittiä josta ne rakentavat kudelmia 

suojakseen (Smith, 1988). Toukka ruokailee ja lepää rakentamassaan suojassa, joka koostuu 

seittikudelmasta sekä mahdollisesti ravintokasvin lehdistä. Seittiin tavallisesti kiinnitetään 

ulosteita (Viitasaari, 1982). Myös lehtipistiäisissä esiintyy suojien rakentamista lehdistä, joita 

ne käärivät lehden rullalle ja elävät niiden suojassa (Viitasaari, 1982). Stauronematus 

platycerus-niminen sahapistiäinen rakentaa ruokailupaikkansa ympärille tahmeista 

vaahtopylväistä aidan kaltaisen rakennelman, joka estää ravintokasvilla kulkevia 

muurahaisia pääsemästä toukan kimppuun (Boevé & Pasteels, 1985). 

Monilla sahapistiäistoukilla on pinnallaan tiheä karvoitus. Karvat toimivat suojakerroksena, 

joka estää muurahaisia puremasta toukkaa (Boevé & Pasteels, 1985). Esimerkiksi Cladius-

suvun (Viitasaari, 1982) sekä Stromboceros delicatulus-lajin sahapistiästoukilla (Codella & 

Raffa, 1993) on tällaisia karvoja. Karvat lähtevät käsnistä (Viitasaari, 1982). Karvat ovat 

ilmeisesti täysin kehittyneet puolustautumiseen, sillä sisäisillä ruokailijoilla joilla karvoja 

esiintyy on vähäisempi karvoitus verrattuna ulkoisiin ruokailijoihin, eikä sisäisiin 

ruokailijoihin kohdistu sama uhka muurahaisilta (Codella & Raffa, 1993). Caliroa-suvun 

etanaisten toukat erittävät limakerroksen pinnalleen (Codella & Raffa, 1993) etanan tavoin, 

josta yleisnimi lienee johdettu. Lima toimii suojakerroksena saalistajia vastaan, joka tahrii 

niitä (Codella & Raffa, 1993). Joillain Lehtipistiäismäisten toukilla on rauhasia joista ne 

erittävät pinnalleen vahakerroksen (Dusham, 1928). Toisilla vahakerros on ohut ja lähes 
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huomaamaton, mutta toisilla se taas on hyvin peittävä ja voi muodostaa karvamaisia 

rakenteita. Esimerkiksi Eriocampa ovata eli vahapistiäisellä on karvaisen ilmiasun antava 

vahapeite, joka antaa sille suojaa muurahaisilta (Boevé, 2009).  

Kemialliset suojamekanismit 

Kemiallinen suojautuminen perustuu erilaisten kemiallisten yhdisteiden hyödyntämiseen 

saalistajien torjuntaan. Yhdisteet voivat olla myrkyllisiä saalistajille tai muuten 

ominaisuuksiltaan epämiellyttäviä ja siten karkottavat saalistajia. Sellaisia yhdisteitä joiden 

tarkoitus on vaikuttaa toisen lajin, tässä tapauksessa toukkia saalistaviin eliöihin, käytökseen 

kutsutaan allomoneiksi (Brown, ym., 1970). 

Monien muiden hyönteisten, kuten suorasiipisten tapaan sahapistiäistoukat voivat erittää 

suun kautta allomoneja (Codella & Raffa, 1993). Diprionidae-heimon havupistiäisissä sekä 

Pergidae-heimon sahapistiäisissä esiintyy tällaista allomonien oksentamista (Codella & Raffa, 

1993). Ruskomäntypistiäinen (Neodiprion sertifer) varastoi ravintokasvinsa, männyn, erilaisia 

terpenoideja joita se erittää suustaan saalistajan häiritessä (Boevé & Pasteels, 1985). Tämä 

terpenoidiseos sisältää sekä vahvasti tuoksuvia ja erityisesti selkärangattomille myrkyllisiä 

yhdisteitä sekä kovettuvia yhdisteitä, jotka tahrivat saalistajan ja tekevät siitä 

liikuntakyvyttömän (Codella & Raffa, 1993). Suun kautta allomoneja erittävillä 

sahapistiäistoukilla on ruoansulatuskanavaan yhteydessä olevia varastorakkuloita, joihin ne 

varastoivat näitä yhdisteitä (Codella & Raffa, 1993). Tällainen oksentaminen usein yhdistyy 

liikkeisiin, joiden tarkoituksena on levittää eritteitä ja tahria saalistaja niillä. 

Monilla sahapistiäistoukilla on erikoistuneet rauhaset kyljissään, joista ne voivat erittää 

allomoneja. Eriterauhasia esiintyy useassa heimossa, kuten Tenthredinidae-heimon 

lehtipistiäisissä, Argidae-heimon mailapistiäisissä, Cimbicidae-heimon nuijapistiäisissä sekä 

Xyelidae-heimon kääpiösahapistiäisissä (Codella & Raffa, 1993). Nematinae -alaheimon 

Nematinus luteus sahapistiäinen erittää sen kylkirauhasista sitruunantuoksuista eritettä, 

joka tehoaa selkärangattomien karkottamiseen, erityisesti muurahaisiin (Boevé & Pasteels, 

1985). Pajuilla ruokailevat Cimbicidae-heimon nuijapistiäiset voivat erittää ravintokasvinsa 

kaltaisia kitkeränmakuisia yhdisteitä, jotka estävät saalistajia syömästä niitä (Codella & Raffa, 

1993). Joidenkin nuijapistiäistoukkien on havaittu ruiskuttavan eritteitä näistä rauhasista 

saalistajia kohti, ja suihku voi yltää jopa metrin etäisyydelle toukasta (Viitasaari, 1982).  
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Toukalla voi myös olla myrkyllisiä, karkottavia tai muuten epämiellyttäviä yhdisteitä sen 

hemolymfassa eli verinesteessä. Tällöin kemiallisten yhdisteiden vaikutus usein ilmenee 

toukkien joutuessa saaliiksi. Joillain Tenthredinidae-heimon lehtipistiäisillä on 

verinesteessään pahanmakuisia tai tahmeita yhdisteitä, jotka tehoavat muurahaisia vastaan 

(Codella & Raffa, 1993). Erikoinen ja hyvin mielenkiintoinen strategia on vuodattaa omaa 

hemolymfaa puolustuksena. Kun toukka kohtaa saalistajan, se vuodattaa verinestettään 

joka sisältää allomoneja. Tällaista esiintyy esimerkiksi rapsipistiäisellä (Athalia rosae), joka 

kerää Brassica-suvun kaalikasveista voimakastuoksuisia glukosinolaatteja sekä 

isokohtalonpensaasta (Clerodendron trichomum) kitkeränmakuisia clerodendriinejä ja 

erittää niitä hemolymfansa mukana joutuessaan saalistuksen kohteeksi (Müller ym., 2001). 

Tällaista käytöstä kutsutaan ”helpoksi vuodattamiseksi” (englanniksi easy bleeding) joka on 

mahdollista toukan iholla olevien erikoistuneiden kohtien ansiosta, jotka toukka kykenee 

rikkomaan vuodattaakseen verinestettään (Boevé, 2009). Tällaisilla toukilla on kyky korvata 

vuodatettu verineste nopeasti, ja ne voivat jopa imeä verinestepisarat takaisin sisälleen jos 

ne eivät valu pois (Boevé, 2009). Toukilla on myös kyky korjata vuodatuskohdat 

verinesteessä olevien hyytymisaineiden ansiosta (Boevé, 2009). 

Kemiallisten yhdisteiden alkuperä voi olla suoraan ravintokasvista otettuja ja varastoituja, 

tai ne voivat olla endogeenisiä eli toukan itse valmistamia. Havupistiäiset keräävät 

havupuiden terpenoideja (Codella & Raffa, 1993), ja mailapistiäisillä esiintyy erikoisia 

yhdisteitä joita ei luonnollisesti löydy niiden ravinnosta (Boevé ym., 2018). 

Käytös 

Puolustautumiseen liittyy myös erilaisia käytöspiirteitä. Tällaiset käytökset usein liittyvät 

fyysisiin tai kemiallisiin puolustusmekanismeihin, tai voivat olla itsenäisiä 

puolustusmekanismeja. 

Toukat ovat hitaita siirtymään, mutta siitä huolimatta ne voivat yrittää karkuun 

yksinkertaisesti pudottautumalla. Pudottautuminen on puolustusmekanismi, jota 

sahapistiäistoukat käyttävät siinä vaiheessa kun saalistaja ohittaa muuta puolustukset ja 

pääsee siihen käsiksi. Esimerkiksi lajit Tenthredo ferruginea, Neodiprion fulviceps (Codella & 

Raffa, 1993) sekä Cladius viminalis (Boevé & Pasteels, 1985) pudottautuvat saalistajan 

päästessä toukkaan kiinni. Pudottautuminen voi olla kohtalokasta, sillä toukka ei välttämättä 
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pääse takaisin ravinnon luokse maasta (Codella & Raffa, 1993). Pudottautuminen onkin 

yleisempää mitä täysikasvuisempi toukka on, koska tällainen toukka voisi asettua 

koteloitumaan ja varsinkin jälkitoukilta voi puuttua aiempien toukkavaiheiden 

puolustusmekanismit (Viitasaari, 1982). Aikaisin pudottautunut toukka voi selvitä ja 

koteloitua, mutta kehittyvä aikuinen on pienikokoisempi (Viitasaari, 1982). Myös aikuiset 

sahapistiäiset voivat pudottautua. Ne asettuvat tyypilliseen kuolinasentoon ja ovat täysin 

liikkumatta esittäen kuollutta (Viitasaari, 1982). 

Vaikka toukat ovat hitaita etenemään, useat niistä ovat hyvin nopealiikkeisiä. Häirityt toukat 

voivat heiluttaa vartaloaan karkottamaan saalistajia. Esimerkiksi Euura melanocephala 

heiluttaa vartaloaan irrottaakseen purevia muurahaisia (Boevé & Pasteels, 1985). Liikkumiseen 

voi liittyä kemialliset yhdisteet. Sitruunantuoksuinen Nematinus luteus voi heilutella 

vartaloaan (Boevé & Pasteels, 1985) joka paitsi irrottaa muurahaisia, toimii yhdessä 

karkottavan eritteen kera tehostaen toukan puolustuksen vaikutusta (Codella & Raffa, 1993). 

Havupistiäisten terpenoidien oksentamista usein edeltää eturuumiin sätkintä saalistajien 

karkottamiseen ja toukka voi oksentamisen yhteydessä heilauttaa päätään tahriakseen 

lähestyvän saalistajan näillä allomoneilla (Lindstedt ym., 2018). 

Yhdyskuntien muodostaminen tarjoaa suojaa toukille, ja käytöksen ajatellaan olevan pitkälti 

kehittynyt puolustautumiseen (Codella & Raffa, 1993). Ryhmässä sahapistiäistoukkien erilaiset 

puolustusmekanismit tehostuvat, esimerkiksi yhdyskunnissa elävät havupistiäiset voivat 

synkronoidusti suorittaa puolustusliikkeitään sekä allomonien oksennusta jolloin näiden 

vaikutus moninkertaistuu (Codella & Raffa, 1993). Yhdyskunta tarjoaa myös suojaa 

yksittäiselle sahapistiäistoukalle, sillä yksilöön kohdistuu pienempi riski joutua saaliiksi, kun 

ympärillä on sisaria uhrattavana (Codella & Raffa, 1993). Loisitut toukat ovat usein ryhmän 

ulkolaidoilla, joka asettaa nämä suurempaan riskiin joutua luteiden ravinnoksi. Tästä syystä 

yhdyskuntaeläminen sekä toukkia saalistavat luteet vaikuttavat suuresti loiskantojen 

suuruuksiin (Viitasaari, 1982). Yhdyskunnilla on myös havaittu muitakin vaikutuksia kuin 

suojautumista saalistajilta, sillä kontrolloiduissa oloissa ilman petoja yhdyskuntien ja yksin 

elävien toukkien välillä on eroja kuolleisuudessa (Codella & Raffa, 1993). 

Sisäistä ruokailua voidaan ajatella eräänä käytöksellisenä puolustusmekanismina, sillä 

ravintokasvi tarjoaa toukalle fyysisen suojan saalistajilta. Jotkut sahapistiäistoukat 

vuorottelevatkin sisäisen ja ulkoisen ruokailun välillä, pysytellen päivisin kasvin sisällä ja 
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öisin tulevat ulos (Viitasaari, 1982). Useat saalistajat ja loiset ovat kuitenkin erikoistuneet 

löytämään näitä sahapistiäistoukkia, esimerkiksi Braconidae-heimon vainopistiäiset munivat 

Euura-suvun pistiäisten äkämissä eläviin toukkiin (Viitasaari, 1982). Myös nokkaluteita 

(Anthrocoridae) on nähty imemässä näiden sahapistiäisten äkämiä (Viitasaari, 1982). 

Maastoutuminen ja karkotusvärit 

Suuri osa sahapistiäisten saalistajista ovat selkärangattomia, jotka saalistavat aistimalla 

saaliseliöiden kemiallisia yhdisteitä sen sijaan että käyttäisivät näköaistiaan (Codella & Raffa, 

1993). Sahapistiäisiä saalistavia, näköaistin avulla saaliinsa löytäviä eliöitä ovat 

selkärankaiset, ja niistä linnut ovat merkittäviä (Codella & Raffa, 1993). Sahapistiäisissä sekä 

toukilla että aikuisilla esiintyy näköaistia harhauttavia tai hyödyntäviä mekanismeja 

puolustautua. Näitä ovat kryptisyys eli maastoutuminen ja sulautuminen ympäristöön, sekä 

aposematismi eli viestiminen saalistajille myrkyllisyydestä tai pahanmakuisista yhdisteistä 

(Codella & Raffa, 1993). 

Kryptisyys tarkoittaa eliön väritystä, muotoa tai näiden yhdistelmää, joka jäljittelee 

ympäristöä ja tekee siitä vaikeasti havaittavan. Tarkoituksena on pysyä piilossa näköaistin 

perusteella saalistavilta eliöiltä. Todella edustava esimerkki kryptisestä sahapistiäisestä on 

Platycampus luridiventris, jonka toukka on litteä ja väriltään vihreä. Lisäksi toukalla on 

pisteitä, jotka matkivat lehden kuvioita (Boevé & Pasteels, 1985). Toukat elävät lehden 

alapinnalla, joka tekee niistä hyvin vaikeita havaita (Boevé & Pasteels, 1985). Monet muut 

sahapistiäistoukat ovat myös väritykseltään ravintokasvinsa kaltaisia, Nematinus luteus 

toukat ovat Platycampus luridiventris toukkien tapaan vihreitä ja pilkullisia, mutta 

ruumiinrakenne on perinteisempi, putkimainen ruumiinmuoto (Boevé & Pasteels, 1985). 

Vahaa erittävillä toukilla voi olla härmää muistuttava pinta, joka tekee niistä vaaleita. 

Tällaiset toukat maastoutuvat hyvin lehtien yläpintoja vaaleimpia alapintoja vasten 

(Viitasaari, 1982). Monet aikuiset sahapistiäiset ovat väreiltään tummia tai vihreitä joka 

auttaa niitä maastoutumaan (Viitasaari, 1982). 

Aposematismi taas on kryptisyyden vastakohta, sen tavoitteena on tulla nähdyksi. Tähän 

usein liittyy saaliseläimen sisältämät myrkylliset tai pahanmakuiset yhdisteet ja eritteet. 

Aposematismia esiintyy esimerkiksi allomoneja erittävissä pohjanlehtipistiäisen (Nematus 

septentrionalis) toukissa (Boevé & Pasteels, 1985). Näillä toukilla on rauhaset, joista ne 
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erittävät karkottavia allomoneja saalistajan häiritessä (Boevé & Pasteels, 1985). Aikuisissa 

sahapistiäisissä esiintyy matkimista, eli hyönteisellä on kirkkaat varotusvärit vaikkei se olisi 

myrkyllinen (Codella & Raffa, 1993). 

Kryptisyys ja aposematismi liittyvät toukkien taipumukseen elää yksin tai muodostaa 

yhdyskuntia. Yksin elävät toukat ovat tavallisemmin kryptisiä, kun taas yhdyskunnissa 

esiintyy enemmän aposematismia (Boevé & Pasteels, 1985).  

Toukkavaiheen loppu ja koteloituminen 

Kun toukka tulee täysikasvuiseksi, sen syömisvaihe päättyy ja se lähtee etsimään paikkaa 

jossa koteloitua. Tällaista toukkaa kutsutaan jälkitoukaksi, ja se voi poiketa hyvinkin paljon 

aiemmista toukkavaiheista (Viitasaari, 1982). Toukan ei tarvitse välttämättä saavuttaa tätä 

vaihetta, ja voi koteloitua keskenkasvuisenakin sen esimerkiksi pudotessa. Tässä 

tapauksessa toukan selvitessä siitä kehittyy tavallista pienempi aikuinen (Viitasaari, 1982). 

Jälkitoukka 

Viimeinen vaihe toukalla on jälkitoukkavaihe. Se saavuttaa tämän kasvettuaan tarpeeksi, 

jolloin sen on valmis koteloitumaan. Jälkitoukka eroaa usein hyvinkin paljon edellisistä 

vaiheista (Viitasaari, 1982). Toukan väritys voi muuttua toisenlaiseksi kuin mitä se oli 

aiemmin (Viitasaari, 1982). Erilaiset puolustusmekanismit voivat myös puuttua, esimerkiksi 

karvaisten toukkien karvat voivat puuttua tai kyky erittää allomoneja voidaan menettää 

toukan saavuttaessa jälkitoukkavaiheen (Viitasaari, 1982). Jälkitoukka ei syö, vaan voikin 

poistua ravintokasviltaan etsimään koteloitumispaikkaa (Viitasaari, 1982). Jälkitoukat ovat 

arempia pudottautumaan verrattuna edeltävään toukkavaiheiseen, sillä toukalta puuttuu 

muut keinot puolustautua ja pudottautuminen ei ole yhtä kohtalokasta, varsinkaan jos 

toukka koteloituu maaperään (Viitasaari, 1982). 

Koteloituminen 

Koteloitumisen aikana tapahtuu raju muodonmuutos, jolloin pehmeäruumiinen toukka 

muuttuu kovakuoriseksi, aikuiseksi pistiäiseksi. Toukka ensin etsii paikan, johon se asettuu 

koteloitumaan. Paikkoja ovat esimerkiksi maaperä, sammalmättäät tai lahoava puu 

(Viitasaari, 1982). Havupistiäiset voivat koteloitua puiden oksilla, jotta ne voivat välttää 

piennisäkkäiden saalistuksen (Codella & Raffa, 1993). Toukka voi tehdä ympärilleen kehdon eli 
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kotelokopan (Viitasaari, 1982). Monilla jälkitoukilla on suuosiensa lähellä kehruuaukot, josta 

se kykenee erittämään seittimateriaalia, muun muassa fibroiinia, kollageenia sekä 

polyglysiinia joista se kutoo kotelokopan (Viitasaari, 1982). Kaikki lajit eivät kudo 

kotelokoppaa, kuten jotkin lehtipistiäismäisten (Tenthredinoidea) sekä Megalodontesidae-

heimon jälkitoukat (Viitasaari, 1982). Kotelokoppa tarjoaa suojaa muuten 

liikuntakyvyttömälle pistiäiselle, esimerkiksi tiiviimmät kotelokopat pitävät vettä, ja niitä 

kutovat toukat selviävät hetkellisestä veden alle joutumisesta esimerkiksi lumien sulatessa 

(Viitasaari, 1982). 

Sahapistiäisen toukka voi levätä kotelokammiossaan pitkään, jopa useamman vuoden ennen 

kuin se koteloituu. Koteloitumisen ajankohta riippuukin sukupolvien määrästä vuodessa, ja 

yhden sukupolven tekevät usein talvehtivat jälkitoukkana, ja vasta seuraavana keväänä 

luovat nahkansa ja aloittavat muodonmuutoksen (Viitasaari, 1982). Aluksi toukka muuttuu 

esikoteloksi, joka pian muuttuu koteloksi (Viitasaari, 1982). Vaikka toukka voi maata 

kotelossaan pitkään jälkitoukkana, kotelovaihe voi kestää vain muutamia päiviä (Viitasaari, 

1982). Jotkut sahapistiäiset viettävät lyhyen ajan kotelossaan, kuten ruskomäntypistiäinen 

(Neodiprion sertifer) joka koteloituu kesällä ja on kotelossa kuukauden (Codella & Raffa, 

1993). Tällainen käytös on mahdollisesti tapa puolustautua koteloita saalistavilta eliöiltä, kun 

saalistukselle altis koteloaika on lyhyt (Codella & Raffa, 1993). 

Kun pistiäinen on kehittynyt aikuiseksi, se tulee ulos kotelostaan ja lähtee lentoon etsimään 

parittelukumppania. Sahapistiäiset löytävät toisensa feromonein eli ilmaan eritettävillä 

viestiaineilla (Viitasaari, 1982). Naaras etsii paikan johon laskea munansa, ja hyönteisen 

elinkierto on tullut takaisin alkuun. 
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