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Jobdanto
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Lehtohopeatäpiä (Ctossiana titania Espei 1793) on täpiäperhosten (Nymphalidae)
heimoon kuuluva rehevien ja valoisien metsien ja metsänilttyjen perhoslaji.

Vuosisadan alkupuolella lehtohopeatäplää esiintyi harvakseltaan laajalla alu
eella Etelä-Suomessa. Sen taantuminen alkoi hitaasti jo ennen vuosisadan puolta
valia ja 1950- ja 1960-lukujen aikana laji hävisi suurimmasta osasta esiintymisalu
ettaan. Nykyään tiedossa on enää neljä aluetta, joifia lehtohopeatäplä vielä var
masti elää. Näistä kaksi on hyvin suppea-alaisia.

Lehtohopeatäpiä on luoldteltu Suomessa vaarantuneeksi lajiksi (Rassi ym.
1986, Rassi ym. 1992, Somerma 1997). Valtioneuvoston päätöksellä se määrättiin
Suomessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi ja rauhoitetifin vuonna 1989. Vuoden
1997 luonnonsuojeluasetuksessa (160/97) lehtohopeatäplä säilytettiin rauhoitet
tunaja entyista suojelua vaafivana lajma Luonnonsuojelulam mukaan entylsest
suojeltavalle lajffle on tarvittaessa laadittava suojelusuunnitelma. Suojelusuunni
telman tavoitteena on säilyttää lajin kanta elinvoimaisena.

Tämä raportti pohjautuu Mikko Kuussaaren Vesi-ja ympäiistöhallituksenluon
nonsuojelututldmusyksikössä vuonna 1993 kirjoittaman lehtohopeatäplän suoje
lusuunnitelman yleiseen osaan. Lehtohopeatäplän esiintymistä ja elintapoja on
tutkittu WWF:n perhostyöryhmän, Metsähallituksen Etelärannikon puistoalueen
ja ympäristöministeriön aloitteesta ja rahoittamana Pemajassa vuodesta 1992 ja
Lapinjärvellä vuodesta 1995 alkaen. Nämä tutkimukset ovat tuottaneet runsaasti
uutta tietoa, joka tässä on koottu yhteen (useita julkaisemattomia raportteja WWF:n
perhostyöryhmälle ja Metsähallitukselle). Kiltämme seuraavia henkilöitä avusta
suojelusuunnitelman laatimisen eri vaiheissa: Jari Aalto, Jan-Peter Bädcman, Oifi
Martifia, Hannu Ormio, Sirkka-Liisa Peltonen, Petri Rannikko, Pertti Rassi, Marko
Savolainen, Kimmo Silvonen, Päivö Somerma, Rauno Väisänen, Nildas Wahlberg
ja Jorma Wettenhovi.

Lisäksi saimme käyttöömme havaintotietoja lukuisalta joukolta perhoshar
rastajia: Offi Elo, Tari Haahtela, Christer Hublin, Mika Huhtinen, J. Hyttinen, Orvo
Hytönen, Martti Kuisma, Arno Kullberg, Juha Kärkäs, Erkki M. Laasonen, Leena
Laasonen, Kimmo Lahdes, Magnus Landtman, C.-E. Lindfors t, Lauri Luukkonen,
Risto Martikainen, Veli-Matti Mussalo, Marko Nieminen, Gustav Nordenswan, Pert
ti Pakkanen, Antti Piirola, Pauli Saari, Mikael Sinervirta, Kari Vaalamo, Timo Vilta
nenja Hannu Viljamaa.

Tästä heffle kiitokset.
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Tutkimusmenetelmät
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Esiintymätietojen kokoaminen
Suojelusuunnitelman pohjaksi koottiin lehtohopeatäplää koskevat tiedot perhos
kirjallisuudesta. Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen Perhostutldjain
Seuran (S?S) suurperhosailas-projektista saatiin käyttöön lajin tunnetut levinnei
syystiedot. Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisten lajien rekisteristä kerättiin
lehtohopeatäplää koskevat tiedot, joista suurin osa on SPS:n jäseniltään keräämiä
havaintoja. Tarkkoja esiintymispaikkoja koottiin myös suoraan perhosharrastajil
ta peruskartoffle.

Esiintymien seuranta
Markku Savolainen on seurannut lehtohopeatäplän esiintymistä Pernajan met
säalueella vuosittain 1972 lähtien. Vuonna 1992 kartoitettiin tarkemmin Pernajan
vanhojen lehtohopeatäpläesiintymien tilaa. Vuosina 1993—1997 lajin kartoitusta
ja seurantaa Pernajassa jatkettiin, ja tulokset esitettiin vuosittaisissa WWF:lle ja
Metsähallitukselle tehdyissä raporteissa (Rannikko 1993, Savolainen ym. 1993, Ran
nikko & Savolainen 1994, Savolainen 1995, Kuussaari & Paukkunen 1996, Savo
lainen 1996). Juho Paukkunen on seurannut lehtohopeatäplän esiintymistä La
pinjärvellä vuosina 1995—1997.

Aikuisten biologia ja populaatiorakenne
Pernajan Pålbölen alueen suurinta populaafiota (No. 2; ks. kuva 5) tutkittiin vuonna
1992 merkintä-jälleenpyyntimenetelmällä. Tutkimuksessa saatiin tietoa populaa
tion koosta ja perhosten liikkeistä. Tulosten avulla esiintymä pystyttiin rajaamaan
kartaile.

Kiinni saadut yksilöt merldttiin yksilöifisesti (spnilliukoisella tussifia numero
takasiiven alapinnalle) ja vapautettiin samalle paikalle. Perhosten esilntymisalue
jaettiin osa-alueisiin ja jokaisen kiinnioton osa-alue merldttiin muistiin. Tämä
mahdoffisfi perhosten liikkuvuuden karkean seuraamisen. Kaikista havaituista
yksilöistä merkittiin muistiin sukupuoli ja perhosen kunto (1=vastakuoriutunut,
siivissä ei yhtään kulumista havaittavissa, 2=hyväkuntoinen, vain pieniä kulu-
mia, 3=melko kulunut, siivet selvästi haalistuneet ja 4=huonokuntoinen, siivet
pahasti haalistuneet ja mahdollisesti repaleiset) sekä käyttäytyminen. Myös kel
lonaika merkittiin muistiin.

PäMttäisten populaaifokokojen arviot laskettiin Jollyn-Seberin menetelmäl
lä (Jolly 1965, Krebs 1989).

Lisäksi perhosten käyttäytymistä havainnoitiin lehtohopeatäpiän perusbio
logian selvittämiseksi vuosina 1995 ja 1996.
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Nuoruuwaiheiden biologia
Lehtohopeatäpiän toukan luonnossa käyttämästä ravintokasvista ja elinympäris
tästä ei Suomessa ole aiemmin tehty havaintoja (Seppänen 1970, Somerma 1997).
Lajin toukkavaiheen biologiaa tutkittm Pernajassa ja Lapmjarvella vuosma 1993
—1997.

Nuoruusvaiheiden biologian selvittämiseksi käytettiin kolmea menetelmää.
Ensiksi toukida etsittiin maastosta alkukesällä. Etsintä keskitettiin paikoille, joifia
oli edeffisenä kesänä nähty aikuisia perhosia ja joifia kasvoi eri orvolddlajeja, tou
kan todennakoisia ravmtokasveja Toiseksi seuraftm muruntalennolla olevia naa
raita. Kolmanneksi munitettiin muutamia naaraita, ja niiden jälkeläistö kasvatet
tim aikuisiksi (Silvonen ym. 1998). Toukiden kehitystä seurattiin ja niiden kehi
tysvaiheet kuvattiin. Toifidile taijotifin kasvatuksessa eri orvokkilajeja ja joukkko
toukkia palautettiin maastoon luonnonorvokeffle. Tarkoituksena oli selvittää touk
kien valikoivuutta ravintokasvin suhteen.

Suomen ympansto 169 0
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Lehtohopeatäpiä on täpiäperhosten heimoon (Nymphalidae) kuuluvan monila
jisen hopeatäplien ryhmän kesldkokoinen edustaja. Lehtohopeatäpiän lisäksi Suo
messa tavataan 13 samankokoista tai vähän pienempää hopeatäpiälajia, joista
useimmat ovat silpien yläpinnoilta hyvin samannäköisiä. Hopeatäpiät voidaan
erottaa toisistaan lajityypillisistä takasäpien alapinnan kuvioista.

Lehtohopeatäpiän säpien kärkiväli on 31—44 mm. Naaras on keskimäärin
koirasta suurempi (Marttila ym. 1990), mutta muuten sukupuolet ovat varsin sa
mannäköiset. Siivet ovat yläpinnoiltaan kirkkaan oranssinruskeat, kapeiden mus
tien juovien 1diomat. Takasäpien alapinnat ovat voimakkaan violetinsävyiset ja
keltaisten kuvioiden ldijomat. Takasäpien alapinnan ulkoreunassa on yhtenäi
nen rivi teräviä V-ldijaimen muotoisia kuvioita. Näiden kuvioiden ja takasäpien
alapinnan violetin värin perusteella lehtohopeatäpiä voidaan erottaa lähilajeista,
mutta tunnistaminen vaatii kokemattomalta henkilöltä vertailua käsildrjojen (esim.
Marttila ym. 1990, 1992) värikuviin.

Lehtohopeatäpiän voi todennäköisimmin sekoittaa angervohopeatäplään
(Brenthis ino), joka lentää lehtohopeatäpiän kanssa samaan aikaan ja usein run
saana samoifia paikoifia. Se on hieman lehtohopeatäplää pienempi ja sen takasä
pien keskisaran tyviosa on keltainen (lehtohopeatäpiällä violeifi). Muutenkin
angervohopeatäpiän takasäpien alapinnoifia on vähemmän violettia kehnää ja
enemmän keltaista kuin lehtohopeatäpiällä.

Toinen lehtohopeatäpiän kanssa samaan aikaan ja mahdoffisesti samalla
paikalla lentävä samannäköinen laji on etelänpurohopeatäpiä (Clossiana thore ssp.
thore). Se esiintyy harvinaisena vain Pohjois-Karjalassa, missä se lentää samanta
paisissa elinympäristöissä lehtohopeatäpiän kanssa. Etelänpurohopeatäpiän sii
pien yläpinnan mustat kuviot ovat huomattavasti leveämmät ja kehnäisemmät
kuin lehtohopeatäplällä. Takasiipien alapinnan väritys on molemmilla lajeifia
melko samansävyinen, mutta lehtohopeatäpiällä väfltys on puhtaamman tum
manvioleifi ja purohopeatäpiältä puuttuvat takasäven alapinnan ulkoreu
nan terävät V-kuviot.

3.2 Levinneisyys
Lehtohopeatäplä on boreomontaani, mahdoffisesti holarktinen laji (Higns &
Riley 1973, Varga 1984). Sen päälevinneisyysalue ulottuu Suomen eteläosista, Bal
liasta ja Puolan itäosista pitkälle Siperiaan, Baikaljärven ympäristöön ja Etelä
Jakutiaan asti (Lukhtanov & Lukhtanov 1994, Korshunov & Gorbunov 1995).
Hajalöytöjä on tehty vielä Tyynen Valtameren rannikolta. Lehtohopeatäplää ei
tavata muissa Pohjoismaissa. Etelä- ja Keski-Euroopan vuoristoissa on neljä tai
viisi erillistä reliktieslintymisaluetta (Fliggins & Riley 1973, Nicolle 1979, Varga
1984, Ebert 1991). Pohjois-Amerikassa esiintyy lehtohopeatäplälle lähisukuisia
muotoja (ssp. boisduvalii ja ssp. helena), jotka siellä risteytyvät tundrahopeatäplän
(Ctossiana charictea) kanssa (Scott 1986). Näiden muotojen lajiasema on epäselvä.

Luonnebdinta ja levinneisyys

3.1 Luonnehdinta ja lajin tunnistaminen

Suomenympäristöl69



Paikallisia lehtohopeatäpiäkantoja on aiemmin tavattu laajalla alueella Ete
lä-Suomessa (Valle 1935, Nordström ym. 1955, Martifia ym. 1990). Viimeisten 50
vuoden aikana laji on hävinnyt useimmilta entisiltä eslintymisalueiltaan (kuva 1;
ks. luku 4. Kannan kehitys Suomessa).

Vanhoja havaintoja on myös Laatokan Karjalasta, esim. Sortavalasta ja Sai
mesta, sekä Itä-Karjalasta (Kaisila 1947). Näiden alueiden lehtohopeatäpiäkan
noista ei ole tietoa vuoden 1943 jälkeen. Vfrossa lehtohopeatäplää tavataan yhä
laajalti (Thomson 1967, Keskuila 1992).

Suomenympäristöl69 ......... . . . . . . 0



Hannan kehitys Suomessa
.....................................................

4.! Yleistä
Koko tämän vuosisadan ajan lehtohopeatäpiä on ollut Suomessa harvinainen ja
paikoittainen laji. Vuosisadan alkupuolella sitä kuitenkin tavattiin laajalla alueel
la Etelä-Suomessa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Hämeen, Uudenmaan,
Etelä-Savon ja Pohjois-Kaijalan alueifia (Järventausta ym. 1988, Martikainen &
Seuranen 1988, Martifia ym. 1990). Lajin taantuminen aikoi hitaasti jo ennen vuo
sisadan puoltaväliä ja 1950- ja 1960-lukujen aikana se hävisi laajoilta alueilta Var
sinais-Suomesta, Satakunnasta, Etelä-Hämeestä ja läntiseltä Uudeltamaalta (von
Bonsdorff 1985, Järventausta ym. 198$, Marttila ym. 1990) (kuva 1).

1970- ja 1980-luvuilta Suomesta tunnetaan alle kymmenen iehtohopeatäp
iän esiintymää. 1990-luvulla lajia on tavattu enää neljällä alueella: Pernajan-As
kolan-Lapinjärven alueella Itä-Uudellamaalla, Kteellä Pohjois-Karjalassa, Some
rolla Etelä-Hämeessä ja Hämeenkyrössä Satakunnassa (kuva 1). Imattan-Joutse
non-Lappeenrannan alueella Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa tehtiin viimeinen
löytö vuonna 1989. Itä-Uudellamaalla tunnetaan tällä hetkellä kaksi elinvoimais
ta esilntymää. Lisäksi alueelta on tehty joitakin hajalöytöjä. Kiteellä on tehty yk

0
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Kuva 1. Lehtohopeatäplän kannan kehitys Suomessa (10 x 10 km2 tarkkuudella). 0 =

havainto ennen v. 1970, 0 = havainto w. 1970—1 989 ja O = havainto v. 1989 jäl
keen. (Lähde: Suomen Perhostutkijain Seura ja Suomen ympäristäkeskus).



sittäisiä havaintoja varsin laajalla alueella. Luultavasti lehtohopeatäpiän levin
neisyys näillä alueifia on laajempi kuin tällä hetkellä tiedetään. Samoin Etelä-
Hämeen vanhoilta esiintymisalueilta voi vielä löytyä lehtohopeatäpiän eslinty
miä.

4.2 Lounais-Suomen ymparistokeskus
Varsinais-Suomessa havaittiin joitakin yksittäisiä lehtohopeatäpliä vuosisadan
alkupuolella, esim. Turussa ja Kemiössä (Järventausta ym. 1988). Ainoastaan Kuus
joen-Kiikalan alueella lehtohopeatäplää tavattiin säännöifisesti, mutta sielläkin
laji taantui jyrkästi 1960-luvulla. Viimeinen yksilö Kuusjoelta löydettiin vuonna
1976 (Järventausta ym. 1988). Somerolla Etelä-Hämeessä lehtohopeatäpliä havait
tiin vielä vuosina 1976—1981 (Järventausta 1995, M. Kuisma suuli tieto). Lajin luul
tiinjo kadonneen sieltälän, mutta vuonna 1993 luontoselvitysten yhteydessä näh
tiin yksi yksilö (Siitonen 1994). Someron lehtohopeatäpiän populaatio liittyy Kuus
joen-Klikalan alueen Rekijoen laakson niityillä eläneislin kantoihin.

4.3 Uudenmaan ympäristökeskus
Uusimaa on aina ollut lehtohopeatäpiän esiintymisen vahvinta aluetta Suomessa
(clayhills 1957). Laji kuitenkin katosi Uudenmaan länsi- ja keskiosista 1950- ja
1960-lukujen aikana. Tämän jälkeen lehtohopeatäpiän esiintyminen on rajoittu
nut Itä-Uudellemaalle, Pernajaan ja Lapinjärvelle. Lisäksi hajalöytöjä on tehty
Myrskylässä vuonna 1986 sekä Askolassa vuosina 1994 ja 1997. On mahdoffista,
että lehtohopeatäpiän esiintymisalue Itä-Uudellamaalla osoittautuu jatkotutki
muksissa nykyistä laajemmaksi.

4.4 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Imatran ja Joutsenon kuntien raja-alueelta on tehty yksittäisiä lehtohopeatäpiä
havaintoja vuodesta 1972 lähtien. Esiintymän ainoa elinvoimainen populaatio oli
Joutsenon Korvenkylässä 1984—1986, jolloin havaittiin yhteensä noin 35 yksilöä.
Korvenkylän populaatio katosi eslintymispaikan umpeenkasvun myötä (Marttila
ym. 1990). Viimeiset havainnot tehtiin Imatralla ja Joutsenossa vuonna 1986. Toi
nen suppeampi esiintymä sij aitsi joutsenon Kuurmanpohjassa 1981—1989 (M. Kuis
ma suull. tieto). Lisäksi Lappeenrannan Nuijamaalla havaittiin vuonna 1988 viisi
lehtohopeatäpläyksilöä. Tämän jälkeen lajia ei enää ole löydetty. Lehtohopeatäp
lä saattaa kuitenkin yhä elää Kaakkois-Suomen metsäseuduilla.

4.5 Hämeen ympäristökeskus
Etelä-Häme ja varsinkin Tampereen seutu oli aiemmin lehtohopeatäplän esiinty
misen vahvaa aluetta Suomessa (kuva 1). Laji harvinaistui nopeasti 1950-luvun
aikana, ja monilla paikoifia viimeiset havainnot tehtiin 1950- ja 1960-lukujen tait
teessa. Alueen viimeinen yksilö löytyi Kangasalta vuonna 1973 (Martikainen &
Seuranen 1988). Hämeen esiintymisalue uloittui myös Satakunnan itäisimplin
osiin. Nämä esiintymät katosivat pääosin 1950-luvun kuluessa. Kuitenkin yksi
pienehkö ja luultavasti eristynyt esilntymä on säilynyt Hämeenkyrössä ainaldn

Suomenympäristö I69 0



1970-luvun alusta vuoteen 1997 saakka. Lehtohopeatäpiän nykyinen esiintymi
nen Hämeen ympäristökeskuksen alueella on puutteellisesti tunnettu. Tuntemat
tomia kantoja voi vielä löytyä.

4.6 Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Lehtohopeatäpiä löydettiin Pohjois-Karjalasta Kiteeltä ensimmäisen kerran vasta
vuonna 1983, minkä jälkeen lajista on tehty yksittäisiä havaintoja varsin laajalla
alueella Kiteen kunnassa. Lehtohopeatäpiän esiintyminen Pohjois-Kai-jalassa tun
netaan varsin puutteeffisesti, ja laji voi esiintyä laajemmalti kuin tällä hetkellä
tiedetään.

0. .



BioIoia
........ .....O....O.O......O...........................

Lehtohopeatäplän biologia on ollut huonosti tunnettu eikä siltä ole julkaistu eko
logisia tutkimuksia lukuun ottamatta lyhyitä tiedonantoja (Durden 1961, Nicolle
1979, Kumakov & Korshunov 1979). Tietoja lajin nuoruusvaiheiden biologiasta
on saatu jonkin verran muniftamalla naaraita ja kasvattamalla niiden jälkeläistö
ailcuisiksi (Seppänen 1970, Marttila ym. 1990). Sveitsissä ja Saksassa lajin elinta
poja on selvitetty tutkijoiden ja harrastajien yhteistyönä (Lepidopterologen-Ar
beitsgruppe 1987, Ebert 1991).

5.1 Elinympäristö
Lehtohopeatäplän elinympäristövaatimukset ovat pitkään olleet epäselviä. Lajin
harvinaisuus ja yksittäiset havainnot sieltä täältä ovat vaikeuttaneet oikean elin-
ympäristön selvittämistä. Martifian ym. (1990) mukaan lehtohopeatäpiä elää re
hevissä lehtomaisissa metsissä ja lentää puoliavoimifia niittymäisifiä kohdifia, leh
topolkujen varsifia, sähkölinjoifia ja peltojen reunoifia. Aiemmin laji on ilmeisesti
hyötynyt erityisesti karjan metsälaidunnuksesta.

Marttilan ym. (1990) kuvaus sopii melko hyvin Pernajan ja Lapinjärven leh
tohopeatäpläesiintymiin. Näiden alueiden metsät ovat kuitenkin ennemmin tuo
reita kangasmetsiä kuin lehtomaisia. Alueifia on tiheähkö metsätieverkko, run
saasti pieniä hakkuuaukeita ja sukkession alkuvaiheissa olevia metsiköitä. Kum
mankin alueen sisällä on myös pienehköjä viljelyksiä. Tyypillistä on, että hak
kuuauldoffle kehittyy usein muutamassa vuodessa nilttymäinen kasvillisuus. Ai
kuisia perhosia lentelee puoliavoimilla rehevillä hakkuuaukeffla ja metsitetyullä
pelloifia, joifia kasvaa muutaman metrin korkuisia kuusen taimia, sekä rehevillä
ojanpenkoifiaja teiden varsifia (kuva 2). Paikoilla on aina runsaasti erilaisia mesi
kasveja, joifia perhoset ruokailevat. Lisäksi Pernajan ja Lapinjärven esiintyniis
paikoifia on havaittu hirviä, jotka näyttävät hidastavan sopivien auldoiden um
peenkasvua. Taimikon kasvaessa umpeen lehtohopeatäplä lopulta häviää paikal
ta.

Lehtohopeatäplän toukan elinympäristövaatimukset näyttävät selvästi tiu
kemmilta kuin aikuisen perhosen. Kaildd tähän astiset toukkalöydöt on tehty
metsäauldoiden ja metsäteiden varsien aurinkoisista ja kuivista metsäorvokida
(Viola riviniana) ja/tai aho-orvoldda (Viola canina) kasvavista osista. Lehtohopea
täpiän toukat käyttänevät ravintonaan pääasiassa näitä kahta kasvia. Metsäor
vokld ja aho-orvokld ovat varsin yleisiä sekä Pemajan että Lapinjärven metsissä.
Monella lehtohopeatäplän esilntymispaikalla kasvaa myös suo-orvoldda (Viola
palustris), mutta sen kasvupaikat ovat yleensä selvästi varjoisampia ja kosteam
pia, eikä näiltä paikoilta ole löytynyt lehtohopeatäplän toukida etsinnöistä huoli
matta.
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5.2 Nuoruusvaiheet
Lehtohopeatäpiästä ei ole Suomessa tehty munintahavaintoja luonnossa. Kolme
naarasta pyydystetifin ja munitettiin vuonna 1993 touklden kasvatusta varten (511-
vonen ym. 1998). Suurin osa munista munittiin munitusastian seinffle, ja vain yksi
muna löytyi munintakasviksi tarjotulta suo-orvokilta. Lisäksi vankeudessa naaras
on mumnut metsäorvokille sekä jalostetuffle puutarhaorvokeffle (0. Marttila suull.
tieto). Vuosien 1992—1997 tutkimuksen aikana ei onnistuttu havaitsemaan naaraan
munintaa luonnossa. Voimakkaina lentäjinä naaraat osoittautuivat erittäin hanka
liksi seurata. Odottelu laajan orvokkikasvuston vieressä paikalla, jolla lensi run
saasti lehtohopeatäpliä, ei myöskään tuottanut havaintoa muninnasta.

Silvosen ym. (1998) tutkimuksessa munista kuoriutuneet toukat kasvateifiin,
ja samalla seurattiin niiden kehitystä. Osalla toukista kehitys aikuisiksi tapahtui
vuodessa, osalla se kesti kaksi vuotta. Toukat talvehtivat joko kerran tai kahdesti.
Osasyynä kehityksen viivästymiseen oli ilmeisesti kasvatusvuoden 1994 kylmä al
kukesä. Lehtohopeatäpiällä on viisi toukka-astetta. Ensimmäinen talvehtiminen
tapahtuu aina ensimmäisen toukka-asteen aikana. Vastakuoriutunut toukka syö
syksyllä ainoastaan munankuorenja kiinnittyy munintakasviin talvehtimaan (Mart
tila ym. 1990, Silvonen ym. 199$). Toinen talvehtiminen tapahtuu neljän-

Kuva 2. Lehtohopeatäpiän aikuisvaiheen elinympäristöä Pernajan Pålbölessä
heinäkuussa 1992 (laikku No. 2; ks. kuva 5). Valokuva: Mikko Kuussaari.
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nen toukkavaiheen aikana. Suotuisissa oloissa toukiden kehitys talvehtimisen jäl
keen koteloitumiseen asti on nopeaa. Silvosen ym. (199$) mukaan koteloaika oli
luonnossa 11 vrk ja sisäkasvatuksessa 8—9 vrk Ulkomaisten tietojen mukaan leh
tohopeatäpiän kehitys olisi yksivuotinen (Lepidopterologen-Arbeitsgruppe 1987,
Ebert 1991). Toistaiseksi ei tiedetä, kehittyykö lehtohopeatäpiä Suomessa aikui
seksi normaalisti yhdessä vai kahdessa vuodessa.

Seppäsen (1970) mukaan toukka on löydetty Suomessa orvoidita (Viola sp.),
mutta tarkempaa tietoa orvoidälajista ei ole ollut. Keski-Euroopassa toukka elää
erityisesti konnantattarella (Polygonum bistorta), mutta myös orvokeifia (Lepidop
terologen-Arbeitsgruppe 1987, Weidemann 1988, Ebert 1991). Venäjällä Saratovin
alueella lajin on ilmoitettu elävän lehto-orvoldlla (Viola mirabilis) (Kumakov &
Korshunov 1979).

Silvonen ym. (1998) tarjosivat kasvatuksessaan toulälle eri orvolddlajeja, ja
toukat söivät kaildda tarjottuja lajeja tarkemmin valikoimatta. Kesällä 1996 muni
tetffin yksi naaras, ja munista kuoriutuneet toukat siirrettiin syksyllä maastoon
suo-orvoldlle. Yhtään toukkaa ei kuitenkaan löydetty enää keväällä.

Monista huoleffisista etsinnöistä huolimatta lehtohopeatäpiän toukida löy
dettiin luonnosta vuosina 1993—1997 vain muutamia. Vuonna 1995 (4.6.) Pern
ajasta löytyi yksi toukka metsätien varresta. Toukka pifiotteli karikkeen seassa noin
10 cm päässä metsäorvokldkasvustosta, jota ympäröi matala kasvillisuus. Lisäksi
vuonna 1995 löydettiin kaksi todennäköistä lehtohopeatäplän toukkaa aho-or
voidita (Wafflberg & Bäckman 1995). Toinen touldsta oli kuitenldn loisittu (Cotesia
sp., vainopisfiäislaji) ja toinen kuoli kasvatuksen aikana, luultavasti koska aho
orvoldda ei ollut tarjolla kasvatusta varten. Vuonna 1997 (17.6.) Lapinjärveltä löy
tyi kaksi lehtohopeatäplän toukkaa, molemmat ruokailemasta metsäorvokilla (ku
vat 3a ja 3b). Ympäröivä kasvillisuus oli matalaa. Toukat kilpesivät karikkeen seasta
kasvffle, söivät nopeasti osan lehdestä, laskeutuivat uudestaan karikkeeseen ja
pffloutuivat noin 10 cm päähän kasvista. Molemmat yksilöt löytyivät noin klo 12
aikaan ldrkkaassa auringonpaisteessa. Myös Silvonen (1998) havaitsi kasvatetta
vien toukkien piilottelevan suuren osan ajasta kasvinosien alla. Täysikasvuisia
koteloitumispaikkaa etsiviä touldda on löydetty seuraavasti: 1994 yksi toukka (Sa
volainen 1994) ja 1996 viisi toukkaa (M. Savolainen), kaikki Pernajasta. Toukat
löytyivät noin vyötärön korkeudelta heinien tai kuivuneiden kasvien varsilta.
Vuonna 1982 Pemajasta löytyi yksi kotelo 80 cm korkeudelta männyn rungolta (P
Somerma suull. tieto) ja 1997 Lapinjärveltä löytyi yksi kotelo kuivuneen karhun
putken (Angelica sylvestris) varrelta 75 cm korkeudelta.

5.3 Aikuisten biologia
Lehtohopeatäplän lentokausi on pitkä ja kattaa yleensä koko heinäkuun. Aikaisi
na vuosina lento alkaa jo juhannuksen tienoifia (esim. 22.6.1995 Porvoo, Sildlä 1
kokas ja 25.6.1988 Pernaja, Pålböle 7 yks.), normaalikesänä vasta heinäkuun en
simmäisen viikon aikana. Maitohorsman (Epitobium angustzfolium) kuldnta alkaa
yleensä aurinkoisifia paikoifia samaan aikaan, ja kulöntaa voidaankin pitää leh
tohopeatäplän lentoajan alun indikaattorina. Lennon huippu osuu keskimäärin
heinäkuun puolenvälin jälkeen ja viimeisiä perhosia nähdään vielä pitkälle elo
kuuhun (esim. 4.8.1995 Pernaja, Malmgård ja 14.8.1995 Lapinjärvi). Myöhäisenä
vuonna 1996 ensimmäiset yksilöt Pemajassa havaittiin vasta 12.7. ja viimeiset 7.8.

Vuonna 1992 lehtohopeatäpiän lento oli täydessä vauhdissa 9.7., jolloin Pål
bölen merldntä-jälleenpyyntitutkimus alkoi. Yhteensä merkitffin 116 lehtohopea
täplää (52 kokasta ja 64 naarasta). Niistä 45 (26 kofrasta ja 19 naarasta) havaittiin
vähintään kahtena päivänä. Kokaiden lento oli parhaimmillaan heti tutldmuk
sen alussa (9.—12.7.), jolloin yhtenä päivänä populaatiossa arvioitiin olevan 40—60
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Kuva 3a. Lehtohopeatäpiän toukan elinympäristöä Lapinjärvellä kesäkuussa 1997; Metsäau
klo traktoritien ympärillä. Valokuva:Jari Aalto.

Kuva 3b. Toukka ruokailemassa metsäorvokilla, joka kasvaa traktoritien reunalla matalassa
kasvillisuudessa. Valokuva:Jari Aalto.



koirasta (kuva 4). Kuten yleensäkin päiväperhosifia (Wildund & Fagerström 1977),
koiraiden lento oli alkanut ennen naaraita ja naaraiden lennon huippu sattui
noin viikkoa koiraita myöhemmäksi f16.—21.7.), jolloin niitä oli yhtäaikaa paikalla
50-60 yksilöä (kuva 4). Koko kesän populaation kooksi Pålbölen paikalla (No. 2)
arvioitiin n. 300 lehtohopeatäplää. Vielä 24.7. naaraita oli runsaasti liikkeellä, mutta
kokaita enää vähän. Viimeiset naaraat lensivät aikaisesta kesästä huolimatta to
dennäköisesti vielä elokuun puolella.

Vuoden 1992 tutkimuksen aikana Pernajassa lehtohopeatäpiät kävivät erit
täin vilkkaasti kilölla. Ne näyttivät käyttävän suurimman osan ajastaan ruokai
luun, sillä Pålbölen 122 kofrashavainnosta 46.7 % ja 108 naarashavainnoista 68.5
% tehtiin kuldlta. Lennon alkupuolella lehtohopeatäplät kävivät lähinnä maito
horsman ja myöhemmin pelto-ohdakkeen (Cirsium arvense) kuidila. Myös suo
ohdake (Cirsium palustre) oli suosittu mesikasvi (taulukko 1). Vuosina 1995 ja 1996
pelto-ohdake oli suosituin mesilcasvi, mutta myös maitohorsmalla ja keltanoifia
(Hieracium sp.) ruokailtiin paljon. Lisäksi huopaohdake (Cirsium helenioides) ja suo
ohdake houkuttelivat useita lehtohopeatäpläyksilöitä (taulukko 1). Muilla kukka
kasveifia kävi lahmna yksittäisiä perhosia. Vuonna 1996 kaikista löydetyistä koi
raista 62.3 % (69 yks.) ja naaraista 52.6 % (19 yks.) havaittiin kukilta.

Koiraat Naaraat
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Kuva 4. Koiraiden ja naaraiden päivittäiset populaatiokoot (täpiö) keskivirheineen ja pyydystettyjen
yksdoiden maarat (palkki) Pålbolen Iehtohopeataplapaikalla (No 2) heinakuussa 1992
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Taulukko 1. Havainnot lehtohopeatäpiän ravintonaan käyttämistä mesikasveista Pemajassa vuosina 1992 ja 1995-1996. Vuo
den 1992 havainnot rajoittuvat PåIböIen alueelle. Vuonna 1995 vain pieni osa havainnoista merkittiin muistiin, vuonna 1996
kaikki havainnot

tieteellinen nimi suomenk. nimi 1992 1995 1996

tfrsknhz2rYense pelto-ohdake 63 7 18
Ep,7obkimangustffo/,im maitohorsma 38 7 3
Hktaciimsp. keltano 0 0 9
T4okurosperinum h’iodorum saunakukka 2 7 0
Cfrsltnnhekflloides huopaohdake 1 1 7
£Yiutimsp. ohdake 0 0 5
CYrsh’impalustre suo-ohdake II 0 4
Ångekasyluestr,s karhunputki 5 0 3
Solkiago wgaurea kultapiisku 4 0 2
1/foIhimpratense puna-apila 1 0
Tnffo/iimsp. apua 0 1 0
Aegopodhimpoagrarhim vuohenputki 0 0
teuanthemum uuigare päivänkakkan 2 0 0

muukukka 4 0 0
käyntejä yhteensä 131 24 53

Koiraiden välisiä kisailuja ei vuonna 1992 havaittu yhtään, ja muinaldn vuosina
niitä on nähty vain silloin tällöin. Tämä viittaa siihen ettei koirailla ole reviirejä.
ilmeisesti koiraat käyttävät pariutumiskumppanin etsimisessä pääasiassa parti
ointitaktiikkaa (patrolling) (Scott 1974, Wahlberg 1995). Vuosien mittaan on ha
vaittu useita lehtohopeatäpiän paritteluja. Sen sijaan pariutumisen alkua ei ole
nähty. Luultavasti lehtohopeatäpiällä ei ole mitään näkyvää pariutumisrituaalia,
vaan parittelu alkaa pian kokaan löydettyä naaraan, kuten kahdella tutldtulla
verkkoperhoslajifia (Wahlberg 1995, 1996). Naaraiden seuraaminen munintakas
ym selvittämiseksi ei tuottanut tulosta, vaikka sitä yritettiin vuosina 1992 ja 1996
(ks. luku 5.2. Nuoruusvaiheet).

5.4 Lehtohopeatäplän populaatiorakenne ja
taantumisen syyt
Vuoden 1992 merldntä-jäileenpyynfitutkimuksessa yksilöitä liikkui paljon eri osa-
alueiden välillä. Yli 200 metrin matkan liikkui 37.8 % niistä 45 yksilöstä, jotka
saatiin vähintään kahtena päivänä kiinni. Pitkiä liikkeitä ei tässä tutkimuksessa
voitu tehokkaasti havaita, koska havannointi keskittyi Pålbölen melko yhtenäi
selle esiintymälle ja ympäröivifiä alueifia hikuttiin vain vähän.

Pisin havaittu siirtymä (koiras) oli kilometrin pituinen. Toinen koiras lensi
tunnin aikana yli puolen kilometrin matkan Päibölen pääesiintymästä (No. 2) laik
kuun No. 6 (kuva 5), vaikka paikkojen välinen alue oli sulkeutunutta metsää.
Merkintä-jälleenpyyntitutldmuksen perusteella lehtohopeatäpiä näyttää liikku
van helposti pitidäkin matkoja ja ylittävän sffle sopimattomia alueita. Perhosten
lentämistä sopivan eslintymisalueen ulkopuolelle voidaan selittää siten, että laji
on sopeutunut löytämään uusia elinpaikkoja vanhojen kasvaessa umpeen. Kui
tenldn osa perhosista pysyttelee suuren osan elämästään melko pienillä alueifia
muodostaen paikallisiksi populaatioiksi katsottavia tihentymiä.

Lehtohopeatäpiä näyttää esiintyvän sekä Pemajan että Lapinjärven tutki
tuissa esiintymissä ns. metapopulaationa (tai sen kaltaisena), jossa joukko paikal
lispopulaatioita elää sopivien elinympäristölaikkujen verkostossa (Hanski & Gil
pin 1997). Kimaldn vuonna osa sopivista lailcuista on asuttuja ja osa on tyhjiä.
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Eslintymän paikallispopulaatioiden välillä liikkuu lehtohopeatäpliä joka suku
polvi, mikä vähentää yksittäisten populaatioiden häviämisrisldä merkittävästi.
Samalla liikkuvat naaraat voivat asuttaa uudestaan sopivia, mutta tyhjiä elinym
päristölaikkuja. Monien harvinaistuneiden ja uhanalaisten perhoslajien on to
dettu esiintyvän nykyisin metapopulaafioina (Hanski & Kuussaari 1995, Thomas
& Hanski 1997). Taustalla on perhosffle sopivien elinympäristöjen, erityisesti niit
tyjen ja muiden kasvillisuuskehityksen alkuvaiheen ympäristöjen, nopea vähe
neminen ja pfrstoutuminen pienemmiksi osasiksi (Alanen 1996).

Lehtohopeatäpiän elämäntapaan sen asuttamilla metsäalueifia näyttää kinilu
van esiintymisen painopisteiden siirtyminen uusffle paikoffle 10—20 vuoden vä
lein vanhojen elinympäristöjen kasvaessa umpeen. Lehtohopeatäpiän lisäänty
misympäristöt ovat matalakasvuisia sukkession alkuvaiheen metsäaukioita ja
•niiftyjä, joilla kasvaa sen toukan ravintokasveja, metsäorvokida ja aho-orvokkia.
Perhosen pailcallispopulaafiot katoavat viimeistään paikan kasvaessa umpeen ja
puuston sulkeutuessa metsittymisen myötä. Toisaalta pienimuotoiset metsänhak
kuut synnyttävät lehtohopeatäpiälle sopivia uusia elinympäristölaildcuja. Näiden
ilimistoiminnan aiheuttamien ympäristömuutosten lisäksi myös satunnaiset te
kijät, kuten sää, pienten populaafioiden demografia ja perhosten liikkuminen
vaikuttavat lehtohopeatäpiän vuosittain vaihtelevaan laikuttaiseen esiintymiseen
Pernajan ja Lapinjärven metsäalueifia (Thomas & Hanski 1997).

Toukkavaiheen hyvin tarkat elinpaikkavaatimukset ja selviytyminen vain
sukkession alkuvaiheen ympäristöissä ovat yhteisiä piirteitä monille Luoteis-Eu
roopassa harvinaistuneffle ja uhanalaisffle päiväperhoslajeffle (Warren 1987, 1995,
Thomas 1991, 1993). Näiden lajien suojelu vaatii niiden elinympäristöjen jatku
vaa ylläpitoa ja hoitoa kasvillisuuden umpeenkasvun estämiseksi (Thomas 1991,
New ym. 1995). Esimerkiksi Englannissa lehtohopeatäpiän sukulaislaji, ketoho
peatäpiä (Fabriciana adippe), joka elää valoisifia metsänlityillä, ja käyttää toukkana
ravintonaan metsäorvokkia, on taantimut voimakkaasti (Warren 1995). Syynä on
ollut metsien rakennemuutos; vesontahakkuiden loputtua metsät ovat muuttu
neet aiempaa umpinaisemmiksi.

Yllä mainitun perusteella lehtohopeatäpiän harvinaisuuden Suomessa voi
daan katsoa johtuvan sekä metapopulaaifotason eslintymisestä että toukkavai
heen ahtaista ympäristövaatimuksista.

Suomessa on paljon metsäalueita, joilla tehdään pienimuotoisia hakkuita.
Kuitenkaan läheskään kaikki haldcuualueet eivät ole lehtohopeatäplälle sopivia.
Haldcuuaukeat ovat lyhyfflcäinen elinympäristö, ja lehtohopeatäplän kaltainen
sukkession alkuvaihetta suosiva laji voinee selviytyä vain suurella metsäalueella,
jolla sopivia metsäauldoita on jatkuvasti tarjolla. Pernajan ja Lapinjärven esiinty
missä hakkuuaukeffle näyttää usein kehittyvän monipuolinen niittykasvillisuus,
jossa kasvaa runsaasti myös orvokkeja. Pernajan ja Lapinjärven alueiden erikoi
suutta kuvaa hyvin myös näiden muu perhoslajisto, joka on varsin monimuotoi
nen. }(iimmanldn esiintymän koordinaattimutu on sijoittunut valtakunnallises
sa päiväperhosseurannassa poikkeuksetta suurilajisimpien joukkoon Suomessa
(Martifia & Saarinen 1996).
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Uhanalaisuus ja toteutetut
suojelutoimet

6.1 Uhanalaisuus
Lehtohopeatäpiä on arvioitu Suomessa vaarantuneeksi lajiksi (Rassi ym. 1986,
Rassi ym. 1992, Somerma 1997). Se on kärsinyt sopivien elinympäristöjen, erityi
sesti valoisien puoliavoimien metsien ja metsänilttyjen, umpeenkasvusta ja vä
henemisestä kaijan metsälaidunnuksen loppumisen takia. Myös lehtomaisten
metsien kuusettaminen ja laajat avohakkuut ovat vähentäneet lehtohopeatäpläl
le sopivan elinympäristön määrää (Rassi ym. 1986, Somerma 1997). Lajia kerättiin
aiemmin paikoin runsaastikin, mutta hajanaisen esiintymisen vuoksi keruu ei
ilmeisestikään ole vähentänyt kantoja merkittävästi.

Lehtohopeatäpiä on harvinaistunut myös Keski-Euroopan eslintymisalueil
laan. Puolasta laji on hävinnyt (Glowadnsld 1992). Saksassa Baden-Wfirftember
gin osavaltiossa lehtohopeatäplä on arvioitu vaarantuneeksi (Ebert 1991), mutta
koko maan alueella erittäin uhanalaiseksi (Blab ym. 1984). Sveitsissä laji on luoki
teltu vaarantuneeksi (Lepidopterologen-Arbeitsgruppe 1987). Virossa lehtohopea
täpiä on yhä varsin laajalle levinnyt (Kesidila 1992) ja Venäjällä jopa varsin ylei
nen (Lukhtanov & Lukhtanov 1994).

6.2 Toteutetut suojelutoimet
Lehtohopeatäpiä rauhoitettiin Suomessa vuonna 1989 ja samana vuonna se mää
rätffin valtioneuvoston päätöksellä (519/89) erityisesti suojeltavaksi lajilcsi. Uuden
luonnonsuojelulain (1096/96) mukaan erityisesti suojeltavan lajin esilntymiselle
tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai on kielletty. Vuoden
1997 luonnonsuojeluasetuksessa (160/97) lehtohopeatäplä säilytettiin edelleen
rauhoitettuna ja erityistä suojelua vaativana lajina.

Pemajassa Metsähallituksen paistalla sijaitsevaa esiintymispaikkaa on rai
vattu talkoovoimin vuosina 1995 ja 1996 lehtohopeatäplälle sopivaksi elinympä
ristöksi (Ormio 1995a, Ormio 1995b, 1996, Kuussaari & Paukkunen 1996). Toimia
on ehdotettu jatkettaviksi raivaussuunnitelman mukaisesti (ks. luku 7.1.1. Suoje
lu ja hoito). Paikalle on myös ehdotettu perustettavaksi luonnonsuojelualue, jos
sa kasvillisuuden umpeenkasvu estettäislin (Kuussaari & Paukkunen 1996).
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Esiintymä; niiden suojelu ja
boitotarve

7.! Uudenmaan ympäristökeskus

7.1.1 Pernaja

Pernajan lehtohopeataplaesuntyma kattaa noin 25(—35) km2 metsaalueen, joka si
jaitsee paaosm Pernajassa, mutta ulottuu lannessa Porvoon Sikilaan seka luoteessa
Askolanjuornaankylaan Vuosien 1992—1996 seurannanja kartoitustenjalkeen alu
eelta tunnetaan 38 lehtohopeatapialle sopivaa elmympanstolaikkua (Savolainen
1996, kuva 5, Inte 1) On todennakoista, etta Pernajan esnntyma jatkuu pohjoiseen
aina Myrskylan Ovitsboleen saakka, mutta metsaalueen pohjoisreuna on viela tar
kemmin kartoittamatta

Pernajan esuntyman havaintojen painopiste sijaitsi 1970-ja 1980-luvulla Gam
meiby traskin ympanstossa, missa nahtim useana vuonna runsaasti lehtohopea
tapha (Inte 1) Umpeenkasvun vuoksi naiden esuntymispaikkojen kannat ovat ol
leet melko vahalukuisia 1990-luvulla 1980-luvulla Päiboleen syntyi hakkuidenjal
keen runsas populaatio (No 2) Suna havaittiin 1980-luvun lopulta 1990-luvun al
kuun eniten yksiloita koko esuntyman alueella Sittemmin tamakin kanta on mu
kentunut umpeenkasvun edetessa 1990-luvulla uusia popiilaatoita (No 17, 34,
35) on loytynyt metsaalueen keskiosista, jossa talla hetkella sijaitsevat Pernajan
esuntyman elinvoimaisimmat lehtohopeataplakannat (Repo 1995, Savolainen 1996,
kuva 6)

Suojelu ja hoito

Pemajassa metapopulaationa elavaa lehtohopeatapiakantaa tulisi suojella koko
naisuutena Esuntymasta tunnetaan talla hetkella 38 n lehtohopeataplalle sopi
van, sukkession en vaiheissa olevien ehnympanstolaikkujen verkosto

Esuntyman suojelemiseksi muutamia ehnympanstolaikkuja on tarpeen hoi
taa nnttamalla ja estamalla alueiden metsittymmen L;saksi esuntymisalueen met
sanhakkuut tulisi suunnitella siten, etta lehtohopeataplan vaatimukset otettaisiin
nussa huomioon

Entasia metsittyneita ehnympanstoja voidaan raivata avoimiksi poistamalla
puustoa laikuttaisesti, esim 1-4 aann aloilta ja kuljettamalla haldcuutahteet pois
Hoito takaisi nailla paikoilla elavien paikallispopulaatioiden melko varman jatku
van sailymisen muiden alueella mahdollisesti esiintyvien populaahoiden lisaksi
Hoitoalueet toimisivat lewanuskeskuksma, joista alueelle luonnostaan tai ihmi
sen toiminnan (esim hakkuiden) seurauksena syntyvat uudet lehtohopeatapialle
sopivat elinympäristöt voitaisiin asuttaa.

Metsähallituksen omistamalla paistalla Pålbölessä lehtohopeatäplän elinym
päristöä on hoidettu raivaamalla puustoa laikuittaisesU (kuvat 5 ja 7; Rannikko
1993, Ormio 1995a, 1995I, 1996, Kuussaari & Paukkunen 1996). Hoitosuunnitelman
mukaanjo raivattua aluetta on tarkoitus laajentaa, ja estaa myohempi umpeenkas
vu nilttämällä. Raivattia alue ulottuu elinympäristölaikulle No. 6 laajentaen huo
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Kuva 5. Pernajan metsöalueen lehtohopeatäplälle sopivat elinympäristölaikut (numerointi 1—38), Mitä tummempi laikun
väri on, sitä umpeenkasvaneempi se on, ja pikaisen raivauksen tarpeessa. Metsähallituksen paistalle rawattu alue on
merkitty karttaan pystyviivoituksella. © Maanmittauslaitas 324/MAR/97.0.. . .
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Kuva 6. Lehtohopeatöpiän yksilöiden tarkat löytöpaikat Pernajossa vuosina 1995—96. 0 = 1995,
O = 1996. Vinoviivoitetulla alueella havaittiin 64 yksilöä vuonna 1995. © Maanmittauslaitos 324/MAR.197.
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taen huomattavasti sen pinta-alaa. Tähän mennessä raivattujen alojen kasvilli
suus on jo muuttunut lehtohopeatäpiän toukille sopivan matalaksi, ja myös or
vokit ovat runsastuneet paikalla (Kuussaari & Paukkunen 1996). Alueelle on eh
dotettu perustettavaksi erityinen suojelualue perhosffle (Kuussaari & Paukkunen
1996).

Sopivia uusia raivauskohteita tulee etsiä yhteistyössä paikallisten maanomis
tajien kanssa (vrt Wahlberg 1998). Tällaisia voisivat olla esiintymän kesidosan lai
kut 17, 34 ja 35, joifia viime vuosina on elänyt vahva lehtohopeatäpiäkanta. Myös
Pålbölen laildcu No. 2, sekä muutamat Gammeiby fräskin laikut, joilla kaikilla leh
tohopeatäpiän kannat ovat vähentyneet umpeenkasvun seurauksena, olisivat
sopivia hoitokohteita. Pernajan esiintymän laikkujen umpeenkasvuaste ja hoito-
tarve on esitetty liitteessä 1.

Lehtohopeatäpiän suojelusta, hoidosta ja seurannasta vastaa yksityismailla
Uudenmaan ympäristökeskus ja valtion mailla Metsähallituksen Etelärannikon
puistoalue. Raivaukset tulisi suunnitella yhteistyössä Suomen WWF:n perhos
työryhmän ja Suomen Perhostutkijain Seuran suojelutoimikunnan kanssa. Suo
men Perhostutldjain Seuran suojelutoimikunta on viime vuosina järjestänyt usei
ta vastaavia raivauksia talkoovoimin (Somerma 1997’).

Yhteistyö Uudenmaan ympäristökeskuksen, Etelärannikon metsäkeskuksen
ja maanomistajien kanssa on tarpeen, jotta tulevat haldcuut ja metsänhoitotoimet
voitaisiin suunnitella lehtohopeatäpiälle mahdollisimman suotuisiksi (vrt. Me-

1/
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Kuva 7. Raivaussuunnitelma ja raivatut alueet Metsähallituksen paistalla Pernajan Pålböles
sä (laikku No. 6). © Maanmittauslaitos 324/MAR/97.
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meifi & Wahlberg 1997). Oleellisia seikkoja ovat hakkuiden rajausten suunnitte
lu, hakkuutähteiden poistaminen lehtohopeatäpiälle sopivilta paikoilta ja aluei
den metsittämisen hidastaminen, jotta lehtohopeatäpiä ehtisi asuttaa uusia elin
ympäristöjä ennen niiden umpeenkasvua.

7 1 2 Lapinjarw

Lapmjarven esuntyma (kuva 8) loydetbm vasta vuonna 1995 (Juho Paukkunen)
Alueen lehtohopeataplakanta on osoittautunut lahes Pernajan kaltaiseksi Esim
tymän tunnettu pinta-ala on noin 20 km2 , ja toistaiseksi lehtohopeatäpliä on löy
detty nom 10 sta sopivan nakorsesta ehnympanstolailcusta, joista kahdessa on
nähty useita yksilöitä. Vuonna 1995 Lapinjärvellä nähtiin 33 ja vuonna 1996 46
lehtohopeatäpläyksilöä. Vuonna 1997 alueella käytiin kahtena päivänä elokuun
alussa, jolloin havaittiin seitsemän yksilöä.

Kuva 8. Lehtohopeatöpiän Lapinjärven esiintymön havainnot 1995—97. 0 = 1995, 0 = 1996, O = 1997.

© Maanmittauslaitos 3241MAR197.
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Suojelu ja hoito

Lapinjärven metsäalueen esiintymä on syytä kartoittaa tarkemmin lehtohopea
täpiälle sopivien elinympäristöjen paikallistamiseksi, ja lajin seurantaa alueella
tulee jatkaa.

Lapinjärvenlehtohopeatäpiäkannan suojelussa tulee käyttää pääosin samoja
menetelmiä kuin Pernajassa (ks. 7.1.1.). Lapinjärven metsäalueella sijaitsee Met
säntutkimuslaitoksen (Metia) laaja koealue, jossa on myös lehtohopeatäplälle so
pivia elinympäristöjä. Jatkossa tulisi selvittää yhteistyön mahdoffisuuksia Mefian
kanssa lehtohopeatäplän huomioon ottamiseksi hakkuiden ym. metsänhoitotoi
mien suunnittelussa.

7.1.3 Muu Itä-Uusimaa

Pernajan ja Lapinjärven esiintymien lisäksi on Itä-Uudeltamaalta tehty joitakin
hajalöytöjä viime vuosien aikana. Vuonna 1986 löytyi Myrskylästä, noin 5 km kir
konkylästä etelään tien varresta kaksi yksilöä. Vuodelta 1994 on ilmoitettu yksi
yksilö Askolan Rahikosta (Repo 1995).

Vuonna 1997 tarkastettiin kahtena päivänä (22.7. & 25.7.) sopivan näköisiä
metsäalueita Itä-Uudellamaalla uusien esiintymien löytämiseksi. Laajalta metsä-
alueelta Pomaisissa ei löytynyt yhtään yksilöä, eikä aluekaan vaikuttanut lehto
hopeatäpiälle kovin sopivalta. Sen sijaan Askolan Rahikosta löytyi yksi yksilö 25.7.
Tämä yksilö oli kulunut, ja lajin lentoaika oli luultavasti jo lopuifiaan. Askolan
metsäalue näytti kokonaisuudessaan hyvin lupaavalta, ja aluetta olisi syytä kar
toittaa tarkemmin. Myrskylän löytöpaikan ympäristöä ehdittiin tarkastaa vain
nopeasti, mutta myös tämä alue vaikutti lehtohopeatäplälle sopivalta.

Suojelu- ja hoitotarve

Lehtohopeatäplän eslintymien kartoitusta on syytä jatkaa koko Itä-Uudellamaal
la, sifiä kartan mukaan seudulla on vielä useita sopivan kokoisia, mutta tutkimat
tornia metsäalueita.

Itä-Uudenmaalta rnahdoffisesti löytyvien uusien esiintymien suojelussa tu
lee käyttää samankaltaisia menetelmiä kuin Pernajassa (ks. 7.1.1.).

7.2 Lounais-Suomen ympäristökeskus

7.2.1 Kuusjoki-Kiikala-Somero

Lehtohopeatäpiä esiintyi aiemmin laajalti Reldjoen varren rinneniltyfflä sekä
Kuusjoen-Kiikalan että Sorneron (kuva 9) alueella. Kuusjoen-Kiikalan alueen vii
meinen yksilö tavattiin Kuusjoella vuonna 1976 (Järventausta ym. 1988). Some
ron Häntälässä havaittiin vuonna 1993 kasvillisuuskartoituksen yhteydessä yksi
lehtohopeatäpläyksilö (Siitonen 1994). Löytöpaikka oli puoliavointa tuoretta nlit
tyä, jolla kasvoi kuusen tainila ja runsaasti metsäorvokida. Vuonna 1994 lehtoho
peatäplää ei havaittu Somerolla etsinnöistä huolimatta (Järventausta 1995). Kos
ka lehtohopeatäpiän esiintymistä Rekijokivarren alueella ei ole systemaattisesti
kartoitettu, on pieniä kantoja voinut säilyä muuallakin.
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Suojelu- ja hoitotarve
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Lehtohopeatäpiän esiintymistä Reldjoen laakson niltyifiä tulisi kartoittaa lajin len
toailcaan heinäkuussa nykyisen eslintymiskuvan selvittämiseksi.

Jos alueelta löytyy lehtohopeatäpläesiintymiä, on elinympäristöjen kasvilli
suutta tarvittaessa hoidettava umpeenkasvun estämiseksi. Reldjoen rinneniltyil
le on jo olemassa hoito- ja suojelusuunnitelmia, joita voitaneen hyödyntää lehto
hopeatäpiän suojelussa. Rekijoen alueelta mahdoifisesti löytyvän lehtohopeatäp
läkannan suojelua tulisi suunnitella kokonaisuutena.

PK2024 01,02 1:30000

Kuva 9. Lehtohopeatöplän Someron Rekijoen löytöpaikat 1976—1993.
© Maanmfttauslaitos 324JMAR/97.



7.3 Hämeen ympäristökeskus

7.3.1 Hömeenkyrö

0 Suornenyrnp&istöl69

Hämeenkyrön lehtohopeatäpläesiintymä (kuva 10) löytyi 1970-luvun alussa (K.
Lahdes suull. tieto). Esiintymispaikka oli sifioin noin hehtaarin laajuinen lehmi
en laiduntama niltty. Laidunnus päättyi 1970-luvun lopulla, ja alue on metsitty
nyt sen jälkeen hitaasti. Paikalla käytiin uudestaan vuonna 1995, jolloin nähtiin
noin kymmenen lehtohopeatäplää kahtena eri päivänä (12.7. & 14.7.). Havainnot
keskittyivät neljänneshehtaarin kokoiselle reheväile niitylle , jossa lehtohopea
täpiät ruokailivat kukifia. Vuonna 1996 paikalla käytiin 27.7., jolloin lennossa oli
noin kymmenen lehtohopeatäplää. Vuonna 1997 paikalla käytiin 1.8., jolloin ha
vaittiin yksi kulunut yksilö. Havaintopaikan ympäristöä ei ole kartoitettu tarkem
min.

PK 2123 03, 2124 01

Kuva 10. Lehtohopeatäpiän Hämeenkyrön Mahnalan löytöpaikka.
© Maanmittauslaitos 324/MAR/97.
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Suojelu ja hoitotarve

Esilntymispailcan ympäristöä tulisi kartoittaa laajemmalta alueelta, myös metsäym
panstoista, ja selvittaa esuntyyko lehtohopeatapla muillakin paikoilla Jos lehto
hopeatäplälle sopivia elinympäristöjä löytyy ja ne ovat hoidon tarpeessa, on suo
siteltavaa kayttaa samoja menetelmia kuin Pemajan esuntyman yhteydessa (ks
7.1.1).

7.4 Kaakkois-Suomen ymparistokeskus

74 1 Imatra-Joutseno

Imatran ja Joutsenon kuntien rajalta tunnetaan yksittasia lehtohopeatapiahavam
toja alkaen vuodesta 1972 Esuntyman kaikki havainnot sijoittuvat nom 5 km2
metsaalueen sisaan Meltolan-Korvenkylan vahmaastoon (kuva 11) Alueen ha
vainnoista on tehty useita päällekkäisiä ja epätarkkoja ilmoituksia, mutta varmis
tettuja löytöpaikkoja on vain viisi. Esiintymän ainoa mnsaampi populaatio tim
nettan Joutsenon Korvenkylassa 1984—1986, jolloin havaittiin yhteensa noin 35
yksiloa Korvenkylan populaatio katosi esuntymispaikan umpeenkasvun myota
(Marttila ym 1990) Esuntyman viimeiset havainnot tehtiin Imatralla ja Joutsenossa
vuonna 1986.

Esimtyrmspaikat olivat lahmna kuusi- ja lehtipuuvaltaisia tuorepohjaisia
mets;a, seka piemalaisia umpeenkasvavia nnttyja ja haldcuuauke;ta, kuten ;tai
sen .Uudenmaan esiintymissä. Koska systemaaffista kartoitusta eslintymän alu
eella ei viimeisten loytojen jalkeen ole tehty, lehtohopeatapla saattaa yha loytya
alueelta.

Suojelu ja hoitotarve

Imatran-Joutsenon esiintymän alueelta tulisi kartoittaa sopivat metsäaukiot leh
tohopeatäplän lentoalkana heinäkuussa. Jos uusia eslintymiä vielä löytyy, niiden
suojelussa tulisi tarvittaessa kayttaa samankaltais;a menetelmia, kuin on esitetty
Pemajan eslintymälle (ks. 7.1.1.).

7.4.2 joutseno Kuurmanpohja

Kuurmanpohjan esiintymä (kuva 12) löydettiin vuonna 1981 (M. Kuisma suuli.
tieto). 1980-luvun jälldpuoliskolla paikalla havaittiin lehtohopeatäpliä ainakin
seuraavasti: 24.7.1985, 17.7.1986, 3.7.1988 sekä viimeisen kerran 4.7.1989. Tämän
jälkeen lehtohopeatäpliä ei ole enää löytynyt. Alueella käytiin viimeksi vuonna
1997. Esiintymispailcka oli kuuselle istutettu hylätty pelto, joka vuosi vuodelta
kasvoi umpeen. Pellon ympärillä oli avointa kallioista maastoa.

Suojelu ja hoitotarve

Eslintymisalueen ympäristöstä tulisi kartoittaa sopivat metsäauldot lehtohopea
täpiän lentoaikana heinäkuussa. Jos uusia eslintymiä löytyy, niiden suojelussa
tulisi tarvittaessa käyttää samankaltaisia menetelmiä, kuin on esitetty Pernajan
esiintymälle (ks. 7.1.1.).
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Kuva II. Lehtohopeatöpiän Imatran-Joutsenon esiintymän läytäpaikat 1972—1986.
© Maanmittauslaitos 324/MAR/97.
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Kuva 12. Lehtohopeatäplän ]outsenon Kuurmanpohjan esiintymisalue.
© Maanmittauslaitos 324/MAR/97.

7.4.3 Lappeenranta Nuijamaa

Lappeenrannan Nuijamaalla havaittiin vuonna 1988 viisi lehtohopeatäpläyksi
löä. Tämän löydön sijainnista tai elinympäristöstä ei kuitenkaan ole tarkempaa
tietoa.

Suojelu ja hoitotarve

Kaakkois-Suomen metsäalueifia kannattaisi etsiä laajalti uusia lehtohopeatäplän
esiintymiä, sillä sopivia elinympäristöjä ei ole kartoitettu riittävästi.

7.5 Pohjois-Karjalan ympäristökeskus

7.5.! Kitee

Kiteellä on tavattu yksittäisiä lehtohopeatäpliä varsin laajalla alueella alkaen vuo
desta 1983. Lajin esiintymistä alueella ei kuitenkaan ole tarkemmin kartoitettu.
Tarkasti tiedossa olevat havaintopaikat (kuva 13) ovat olleet tuoreita metsien ym
päröimiä nilttyjä ja metsäteiden varsia, kuten Itä-Uudenmaan esiintymissä. Muu
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tamilla paikoifia tai niiden lähistöllä on havaittu myös uhanalainen etelänpuro
hopeatäpiä (Clossiana thore ssp. thore). Lehtohopeatäplän esiintyminen Kiteellä ja
muualla Pohjois-Karjalassa on puufleeflisesli tunnettu. On mahdoffista, että tar
kemmat kartoitukset paljastavat vastaavarilaisen metapopulaafiorakenteen kuin
Itä-Uudenmaan eslintymisalueifia.

Suojelu- ja hoitotarve

0

Lehtohopeatäpiän esiintymistä tulisi kartoittaa tunnettujen löytöpaildcojen ym
päristöissä Kiteellä ja laajemminldn Pohjois-Karjalassa. Alueelta löytyvien esiin
tymien hoidossa tulee soveltaa samoja menetelmiä, kuin mitä on ehdotettu Per
najan eslintymän yhteydessä (ks. 7.1.1).

101234
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Kuva 13. Lehtohopeatäplän tiedossa olevat Iöytöpaikat Kiteellä vuodesta 1983 alkaen.
© Maanmittauslaitos 324/MAPJ97.
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Maassamme on tällä hetkellä tiedossa kaksi elinvoimaista lehtohopeatäpiän esiin
tymää, molemmat Itä-Uudellamaalla, sekä muutamia pieniä ja huonosti tunnet
tuja eslintymiä eri puolilla eteläistä Suomea. Koska ei ole varmuutta, nilttävätkö
nyt tunnetut esiintymät turvaamaan lehtohopeatäpiän säilymisen maassamme,
tulisi pikaisesti ryhtyä toimiin näiden esiintymien suojelemiseksi hoitamalla lajin
elinympäristöjä.

Lehtohopeatäpiän kantojen seurantaa on syytä jatkaa vuosittain Pemajan ja
Lapinjärven esiintymissä. Samoin näillä alueilla olevien lehtohopeatäpiälle sopi
vien elinympäristöjen kartoitusta tulee jatkaa, kunnes alueet on käyty kattavasti
läpi. Myös heikosti tunnettujen esiintymien tarkka kartoitus ja seuranta tulisi aloit
taa välittömästi.

Lehtohopeatäpiän suojelemiseksi on tarpeen hoitaa sopivia elinympäristöjä
nilttämällä ja estämällä alueiden umpeenkasvu. Lisäksi eslintymisalueiden met
sänhaldcuut tulisi suunnitella siten, että niissä otetaan lehtohopeatäplän vaati
mukset nykyistä paremmin huomioon (vrt. 7.1.1. Pernaja; Suojelu ja hoito).

Lehtohopeatäpiän suojelusta, hoidosta ja seurannasta vastaa yksityismailla
alueellinen ympäiistökeskus ja valtion mailla Metsähallituksen puistoalue. Rai
vaukset tulisi suunnitella yhteistyössä maanomistajien, Suomen WWF:n perhos
työryhmän ja Suomen Perhostutkijain Seuran suojelutoimikunnan kanssa.

Yhteistyö alueeffisen ympäristökeskuksen, alueeffisen metsäkeskuksen ja
maanomistajien kanssa on tarpeen, jotta tulevat haldcuut ja metsänhoitotoimet
voitaisiin suunnitella lehtohopeatäplälle mahdoifisimman suotuisiksi (Klemetti
& Wahlberg 1997). Oleeffisia seikkoja ovat hakkuiden rajausten suunnittelu, hak
kuutähteiden poistaminen lehtohopeatäpiälle sopivilta paikoilta ja alueiden met
sittämisen hidastaminen, jotta lehtohopeatäpiä ehtisi asuttaa uusia elinympäris
töjä ennen niiden umpeenkasvua.

Lehtohopeatäpiän siirtämistä paikoille, joilta se on hävinnyt, ei kannata suun
nitella, ennen kuin sen elinympäristövaatimukset tunnetaan nykyistä paremmin.
Siirtoistukset vanhoffle paikoffle tuskin tulevat kysymykseen ilman istutusta edel
täviä hoitotoimia, sifiä yleensä lehtohopeatäplän häviämisen syynä lienee ollut
sopimattomaksi käynyt ympäristö.

2.2 Tarvittavat tutkimukset
Lehtohopeatäplän uusien esiintymien etsintää on syytä jatkaa, sillä vaikean ha
vaittavuuden vuoksi lehtohopeatäplän nykyinen levinneisyys Suomessa on il
meisesti puutteeffisesti tunnettu.

Vaikka lehtohopeatäpiän toukan elintavat ovat alkaneet selvitä, tulisi tietoja
sen eliniderrosta ja elinympäristövaaflmuksista tarkentaa entisestään. Tiedot sii
tä, kuinka paljon orvokkeja toukat vaativat elinympäristössään, kuinka korkeas
sa kasviilisuudessa toukat selviävät ailcuisiksi ja kuinka voimakas puuston vaijos
tus toukiden elinympäristössä saa olla, puuttuvat yhä. Näitä tietoja tarvitaan suun
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niteltaessa lehtohopeatäpiän elinympäristön hoitotoimia. Lisäksi tulisi selvittää,
kuinka nopeasti metsäauldot kasvavat umpeen niin, että laji ei pysty enää niillä
lisääntymään. Erilaisten raivaus- ja niittomenetelmien tehokkuutta tulisi tutkia
vertaamalla niitä kokeeffisesff.

Tietoa tarvitaan myös siltä, ovatko Pernajan ja Lapinjärven tunnetut lehto
hopeatäpiäkannat riittävän kookkaita metapopulaation pitkäaikaisen seMytymi
sen kannalta. Lajffle sopivat elinympäristölaikut tulisi rajata nykyistä tarkemmin
kummallaldn alueella, ja selvittää perhosten liikkumista laikkujen välillä. Kehi
tettyjä simulaatiomalleja voidaan käyttää Pernajan ja Lapinjärven esiintymien
elinvoimaisuuden selvittämiseksi (Hanski 1994, Wahlberg ym. 1996).
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1steImä
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esiintymissä on useita metsäauldoita, joilla lehtohopeatäpiäpopulaatiot ovat vuorovaikutuksessa
toistensa kanssa. Tällaista eslintymiskuvaa nimitetään metapopulaatioksi.

Lehtohopeatäpiän tunnettujen esiintymien seurantaa ja uusien esiintymien etsintää tulee jatkaa.
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ungskog för att skapa lämpliga biotoper för arten.
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