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1 Johdanto

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikun
nan mietinnön eläinosa perustuu pääosin toimikun
nan selkärankaisten ja selkärangattomien eläinten
jaostojen työhön. Selkärankaisten jaoston puheen
johtajana on toiminut suunnittelija Pertti Rassi,
jäseninä ylitarkastaja Harri Dahlström, toimisto
päällikkö Matti Helminen, suunnittelija Esko Jaak
kola, professori Olli Järvinen, museonhoitaja Lauri
Koli, apulaistoiminnanjohtaja Esa Niemelä, amanu
enssi Pertti Saurola, toimistopäällikkö Ilkka Sten ja
dosentti Torsten Stjernberg sekä sihteerinä fL
Markku Vickholm. Selkärangattomien eläinten jaos
ton puheenjohtajana on toiminut suunnittelija Pertti
Rassi, jäseninä museonhoitaja Lauri Koli, museon-
hoitaja Pekka T. Lehtinen, dosentti Kauri Mikkola
ja sihteerinä FT Rauno Väisänen. Lisäksi jaoston
pysyväisluonteisena asiantuntijana on ollut dosentti
Antti Pekkarinen.

Jaostot ovat olleet yhteistyössä maamme yliopisto
jen asiantuntijoiden kanssa. Tietoja on kerätty myös
museoiden kokoelmista ja kirjallisuudesta sekä kir
jeitse ja haastatteluin.

Selkärankaisten eläinten jaosto on käynyt tutustu

Selkärankaisten eläinten jaoston
ovat olleet:

Tapio Alanko
Dick Forsman
Antti Haapanen
Yrjö Haila
Mikael Halldin
Martti Hario
Hannu Hautala
Eero Helle
Timo Helle
Pekka Helo
Heikki Henttonen
Heikko Hokkanen
Tuomo Hurme
Heikki Hyvärinen
Erkki Ikonen
Antero Järvinen
Asko Kaikusalo
Petteri Kalinainen
Irma Kallio
Seppo Kallonen
Juhani Karhumäki
Antti Karun
Markku Kaukoranta
Mikael Kilpi
Ilkka Koivisto
Ulla Kokko

massa uhanalaisten eläinten tarhausmahdollisuuk
sun Korkeasaaressa ja Ähtärin eläinpuistossa. Jäl
kimmäisellä käynnillä jaosto on tutustunut myös
euroopanmaj avan esiintymisalueisiin Noormarkus
sa.

Selkärangattomien eläinten jaosto on tehnyt monia
maastotarkistuksia ja tutustunut uhanalaisten lajien
esiintymiin jaoston matkoilla Pohjois-Karjalaan
(mm. Koli, Pallosenvaara), Turun saaristoon (mm.
Seili, Ruissalo, Katariinanlaakso, Lenholmen, Pa
raisten kalkki- ja tammialueet) ja Kuusamoon (mm.
Oulangan kansallispuisto, Kitkanniemi). Jaosto on
myös järjestänyt kyselyn uhanalaisista päiväperho
sista Suomen Perhostutkijain Seuran jäsenille.

Lajien uhanalaisuutta arvioitaessa ja lajitekstejä laa
dittaessa on kuultu lukuisia asiantuntijoita. Heiltä
on saatu arvokkaita, usein uusia ja julkaisematto
mia tietoja. Monet alla mainituista henkilöistä ovat
nähneet runsaasti vaivaa ja osa on antanut tietoja
useiden eläinryhmien laj eista. Saamiensa tietojen
perusteella j aostot ovat tehneet lopulliset ratkaisun
sa eläinlajien uhanalaisuudesta.

Marja-Liisa Koljonen
Erkki Korpimäki
Pertti Koskimies
Pekka Kummu
Jukka Lahtinen
Lasse Laine
Hannu Lehtonen
Juhani Lokki
Juha Markkola
Eino Merilä
Michael Miiller
Raimo Pakarinen
Jörgen Palmgren
Jussi Pennanen
Erkki Pulliainen
Pentti Rauhala
Kari Reinikainen
Lennart Saari
Heikki Seppänen
Tero Sipilä
Martti Soikkeli
Juhani Terhivuo
Jorma Toivonen
Erkki Topp
Seppo Vuolanto
Markus Wikman

asiantuntijoina
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Selkärangattomien eläinten jaoston asiantuntijoina
ovat olleet:

Rauni Alavilo
Anders Albrecht
Pauli Bagge
Olof Biström
Olavi Blomster
Henrik Bruun
Tom Clayhills
Bength Ehnström, Ruotsi
Olli Elo
Walter Hackman
Carl-Adam Haeggström
Juhani Heikkurinen
Kari Heliövaara
Eero Helve
Heikki Hippa
Christer Hublin
Larry Huiden
Jukka Hyttinen
Timo Ilonen
Touko Ilvessalo
Jukka Jalava
Armas Järvelä
Lauri Kaila
Esko Kangas
Sakari Kerppola
Kalevi Keynäs
Eija Kleemola
Ilkka Kontuniemi
Martti Koponen
Seppo Koponen
Veli-Pekka Koskinen
Harry Krogerus
Kalevi Kuusela
Jorma Kyrki
Hannu Kännö
Juha Kärkäs
Erkki Laasonen

Uhanalaiset eläimet esitellään jaostokäsittelyn mu
kaisesti kahtena osana seuraavassa järjestyksessä:
selkärankaiset eläimet (nisäkkäät, linnut, matelijat
ja sammakkoeläimet, kalat) ja selkärangattomat
eläimet (nivelmadot, nilviäiset, niveljalkaiset: hämä
häkkieläimet, äyriäiset, kaksoisjalkaiset, juoksujal
kaiset ja hyönteiset lahkoittain). Kustakin ryhmästä
on lyhyt johdanto, jonka jälkeen lajit on esitetty
uhanalaisuusluokittain systemaattisessa j ärj estykses
sä. Lajien uhanalaisuus on määritelty mietinnön
yleisen osan mukaisesti, ja lajit on luokiteltu uhan
alaisuuden asteen perusteella seuraavasti:

Hävinneet (II):
Lajit, joiden uudistuvat populaatiot ovat hävinneet
Suomesta ja joita ei etsinnöistä huolimatta ole
tavattu enää vuoden 1960 jälkeen.

Uhanalaisten lajien luetteloon toimikunta on Poh
joismaiden ministerineuvoston käytäntöä noudat
taen ottanut mukaan vain lajit, jotka ovat hävinneet
Suomesta vuoden 1850 jälkeen (luonnontutkimuk
sen aikana).

Magnus Landtman
Vesa Lehtonen
Esko T. Linnaluoto
Harri Luoma
Stig Lundberg, Ruotsi
Leif Löfgren
Ilpo Mannerkoski
Risto Martikainen
Olli Marttila
Martin Meinander
Jyrki Muona
Pekka Niiranen
Kari Nissinen
Ola Nybom
Pertti Pakkanen
Pontus Palmgren
Osmo Peltonen
Mauno Pohjola
Timo Pulli
Rainer Rosengren
Ilpo Rutanen
Hannu Saarenmaa
Eino Savolainen
Max von Schantz
Olavi Siitonen
Hans Silfverberg
Kimmo Silvonen
Mikael Sinervirta
Päivö Somerma
Esko Suomalainen
Pasi Tammi
Ari Tervonen
Arto Tervonen
Ilkka Teräs
Pekka Valtonen
Pekka Vantanen
Matti Viitasaari
Hannu Viljamaa
Juha Vuorimies
Jukka Vuorinen

Erittäin uhanalaiset tE):

Lajit, joiden uudistuvat populaatiot ovat lähitule
vaisuudessa vaarassa hävitä Suomesta, jollei uhkate
kijöitä poisteta.

Vaarantuneet (V):

Lajit, joiden uudistuvien populaatioiden säilyminen
Suomessa on epävarmaa ja joista lähitulevaisuudes
sa tullee erittäin uhanalaisia, jollei uhkatekijöitä
poisteta.

Si]mälläpidettävät (S)

Lajit, joiden Suomen kannan kehitystä on seuratta
va, mutta joita ei eri syistä ole sisällytetty edellisiin
luokkiin.

Silmälläpidettäviin kuuluu kolmenlaisia lajeja:

Taantuneet (St):

Lajit, jotka ovat taantuneet Suomessa suuresti,
mutta joiden kanta ei tällä hetkellä ole vaarantunut.



Harvinaiset (Sh):

Lajit, jotka biologisten erityisplirteidensä vuoksi
esiintyvät Suomessa vain suppealla alueella tai vain
harvoissa paikoissa ja joiden kanta on tästä syystä
hyvin pieni.

Puutteellisesti tunnetut (Sp):

Lajit, joiden otaksutaan olevan maassamme hä
viämisvaarassa tai meiltä jopa hävinneitä, mutta
joiden luokkaa ei tietojen puutteellisuuden vuoksi
voida tarkemmin määritellä.

Kustakin hävinneestä, erittäin uhanalaisesta ja vaa
rantuneesta (selkärankaisissa myös silmälläpidettä
vistä) lajista on laadittu yksityiskohtainen lajiku
vaus, joihin on kirjattu seuraavat asiat:

Lajin suomalainen, ruotsalainen ja tieteellinen nimi
auktoreineen sekä heimon suomalainen ja tieteelli
nen nimi (kaikilla selkärangattomilla eläimillä ei ole
ruotsalaista nimeä).

1. Luonnehdinta. Lyhyt koon, värin ym. merkittä
vien ominaisuuksien ja tuntomerkkien kuvaus.

2. Levinneisyys. Nykylevinneisyys maailmassa, eten
kin Euroopassa ja maamme lähialueilla (Pohjois
maat, Neuvostoliitto), sekä levinneisyys Suomessa.

3. Bioogia. Elinympäristövaatimukset ja elintavat,
etenkin lisääntyminen, leviäminen ja muut uhanalai
suuteen vaikuttavat ominaispiirteet.

4. Kannan kehitys. Selkärangattomista eläimistä on
esitetty ensin suomalaiset esiintymispaikat (yleensä
kunnan ja kylän tarkkuudella, löytövuosineen) sekä
kannan kehitys niissä, sitten levinneisyyden ja run
sauden muutokset yleismaailmallisesti (jos tiedossa).
Esiintymispaikat on lajien suojelun hallinnollisen
toteuttamistavan vuoksi lueteltu lääneittäin etelästä
pohjoiseen seuraavasti A = Ahvenanmaa, TP =

Turun ja Porin lääni, U = Uudenmaan lääni, Ky
Kymen lääni, H = Hämeen lääni, M = Mikkelin
lääni, Ku = Kuopion lääni, PK = Pohjois-Karjalan
lääni, V = Vaasan lääni, 0 = Oulun lääni, L =

Lapin lääni. Läänin sisällä esiintymispaikat on lu
eteltu kunnittain. Monista selkärangattomista eläi
mistä tunnetaan vain vanhoista museoetikeistä saa
dut summittaiset esiintymispaikat. Kotimaan esiinty
mispaikkojen jälkeen on mainittu lajin uhanalaisuus
kansainvälisesti.

Selkärankaisista eläimistä on esitetty ensin kannan
muutokset Suomessa, sitten tilanne ulkomailla.
Useimmat uhanalaiset selkärankaislajit ovat maas
samme melko yleisiä (esiintyvät monessa paikassa)
ja laajalle levinneitä. Tämän ja selkärankaisten
eläinten liikkuvuuden vuoksi niiden kannan kehitys-

tä ei yleensä voida kuvata yksittäisten esiintymis
paikkojen avulla, vaan kuvauksessa on käytettävä
laajempia alueyksiköitä. Niissä harvoissa tapauksis
sa, joissa yksittäisten esiintymispaikkojen luetteloin
ti olisi ollut mahdollista, siitä on yleensä luovuttu
suojelullisista syistä. Selkärankaisten eläinten kan
nan kehityksen (ja levinneisyyden) kuvauksessa on
kin käytetty vaihtelevasti eliömaakuntia luonnon
maakuntia tai (eräät linnut) lintutieteellisten paikal
lisyhdistysten aluejakoa, riippuen alkuperäisessä tie
tolähteessä käytetystä aluejaosta. Näiden aluejako
jen avulla esitettyjen esiintymistietojen muuntami
nen läänikohtaisiksi on yleensä jokseenkin mahdo
tonta.

Uhanalaisten selkärankaislajiemme asema ulkomai
sissa uhanalaisuusluetteloissa on koottu erilliseen
taulukkoon (ks. s. 13), joten näitä tietoja ei ole
toistettu lajikuvauksissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pääasialliset
vähenemisen tai uhanalaisuuden syyt sekä tunnettu
jen esiintymispaikkojen tilanne.

6. Toteutetut suojelutoimet. Lajirauhoitukset, esiin
tyminen olemassaolevilla tai suunnitelluilla suojelu-
alueilla (selkärangattomat eläimet) ja muut toteute
tut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Toimikunnan ehdo
tukset lajin suojelun (ja joissakin tapauksissa tutki
muksen ja seurannan) edistämiseksi. Suojelun kuu
luvaa esiintymispaikkoj en tarkistamista, seurantaa
ja säilyttämistä ei ole aina lajiteksteissä mainittu.

8. Kirjallisuus. Olennaisia tietoja sisältävät kirjalli
suusviitteet (enimmäkseen kotimaisia). Lähteinä
käytettyihin yleisteoksiin (esim. määrityskirjallisuu
teen) ei ole viitattu, osa niistä on lueteltu johdanto
tekstien lopussa.

Silmälläpidettävistä selkärangattomista eläimistä
laaditut lajitekstit ovat samansisältöisiä, mutta sup
peampia ilman väliotsikoita. Esiintymispaikat on
mainittu vain, jos niitä on hyvin vähän. Myös
kirjallisuusviitteitä on niukemmin, vaikka laaja
alaisten lajien useista kotimaan esiintymispaikoista
voi olla erillisiä julkaisuja suhteellisen runsaasti.

Hävinneiden, erittäin uhanalaisten ja vaarantunei
den lajien kuvauksiin liittyy (muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta) piirroskuva, silmälläpidettävistä
lajeista piiroksia on vain joitakin. Piirroskuvat ovat
laatineet Dick Forsman (selkärankaiset), Markku
Bussman (maakotilot), Maija Mustonen (simpukat,
hämähäkkieläimet, juoksujalkaiset, kaksoisjalkai
set) ja Päivö Somerma (nivelmadot, äyriäiset, hyön
teiset)
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2 Selkärankaiset eläimet

2.1 Johdanto

Selkärankaiset (Craniata) kuuluvat selkäjänteisten
(Chordata) pääjaksoon. Selkärankaisten alajakso
jaetaan kahteen yläluokkaan, leuattomiin selkäran
kaisiin (Agnatha) ja leuallisiin selkärankaisiin
(Gnathostomata). Nykyisin eläviin leuattomiin sel
kärankaisiin kuuluvat luokat ympyräsuiset
(Cephalaspidimorphi) ja viiksiympyräsuiset (Ptera
psidimorphi). Ympyräsuisia lajistoomme kuuluu
vain kaksi, nahkiainen ja pikkunahkiainen. Ne eivät
ole meillä uhanalaisia.

Nykyisin elävät leualliset seikärankaiset jakautuvat
kuuteen luokkaan: nisäkkäät (Mammalia), linnut
(Aves), matelijat (Reptilia), sammakkoeläimet
(Amphibia), luukalat (Osteichthyes) sekä rustokalat
(Chondrichthyes; hait ja rauskut), joita ei esiinny
meillä.

Nykyisen käsityksen mukaan rustokalat ovat nuo
rempia kuin luukalat. Sammakkoeläinten ja korke
ampien selkärankaisten otaksutaan kehittyneen var
sieväisistä kaloista, niiden muinoin maalle nousseis
ta ja keuhkoilla hengittävistä edustajista. Sammak
koeläimet, matelijat, linnut ja nisäkkäät muodosta
vat neliraajaisten (Tetrapoda) ryhmän. Sammakko
eläimet ja aiemmat selkärankaiset voidaan yhdistää
vesikalvottomien (Anamniota) ryhmäksi korkeam
pien selkärankaisten muodostaessa vesikalvollisten
(Amniota) ryhmän. Kalat, sammakkoeläimet ja ma

telijat ovat vaihtolämpöisiä, linnut ja nisäkkäät
tasalämpöisiä. Nisäkkäät ovat selkärankaisryhmistä
kehittynein, linnut nuorin. Linnut kehittyivät mate
lijamaisista kantamuodoista n. 150 milj. vuotta
sitten.

Nykyisin eläviä selkärankaislajeja tunnetaan n.
45 000: nisäkkäitä n. 4 100, lintuja n. 8 700, mateli
joita n. 6 300, sammakkoeläimiä n. 3 000 ja kaloja
n. 23 000. Suomessa vakituisesti esiintyviä selkäran
kaislajeja on n. 370. Näistä on nisäkkäitä n. 60,
iintuja n. 235, matelijoita 5, sammakkoeläimiä 5 ja
kaloja n. 65.

Toimikunta on luokitellut selkärankaisistamme
uhanaiaisiksi 69 lajia (tai alempaa yksikköä). Näistä
5 kuuluu hävinneisiin, 18 erittäin uhanalaisiin, 12
vaarantuneisiin ja 34 siimälläpidettäviin. Nisäkkäis
sä uhanalaisia lajeja (tai alempia yksiköitä) on 17
(osuus 27 ryhmän lajeista), linnuissa 38 (16 %),
matelijoissa 1 (20 ¾), sammakkoeläimissä 1 (20 Wo)
ja kaloissa 12 (15 ¾).

Toimikunta on arvioinut kustakin valtakunnallisesti
uhanalaiseksi iuokittelemastaan lajista myös sen
uhanalaisuuden lääneittäin (taulukko 1). Uhanalai
suuden arvioinnissa käytetyt kriteerit ovat tällöin
olleet paljolti samat kuin valtakunnallisessa tarkas
telussa. Yksinomaan alueellisella tasolla uhanalais
ten lajien (linnuista esim. kuukkeii, riekko ja koski
kara Etelä-Suomessa) sisäliyttämistä mietintöön sel
kärankaisjaosto ei pitänyt tarpeellisena.

Suomessa ja lääneittäin. Lajit on ryhmitelty niiden
1850 jälkeen).

Nisäkkäät Mammalia

Suomi A TP U Ky 11 M V KS Ku PK 0 L

Mustarotta Rattus rattus
Vesikko Mustela lutreota
Tammihiiri Eliomys quercinus
Naali Alopex lagopus
Ahma Gulo gulo
Saimaannorppa Phoca hispida saimensis
Ripsisiippa Myotis nattereri
Halli Hatichoerus grypus
Metsäpeura Rangifer tarandus fennicus
Korvayökkö Ptecotus auritus
Liito-orava Pteromys votans
Euroopanmajava Castor fiber
Susi Canis lupus
Karhu Ursus arctos
Saukko Lutra lutra
Ilves Lynx Iynx
Itämerennorppa Phoca hispida botnica

H H H H H H H H H H H——
H— H H H H H H H H H II H
E—— E E E E

E

H H H H H H HE E E
— E— E——— E——
v — v
v v—— v——— v v

V— H H H H HE E HE V H
Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp — —

St — V V St St V St St St St E H
Sh — Sh H H H H H H H H H H
StH V V V V V V V VStSt V
St — V V St St St St St St St St St
St E E V St St St St St St St St St
St H St St St St St St St St St St V
St V V St St — — St — — — St St

Taulukko 1. Selkärankaisten eläinten uhanalaisuus
valtakunnallisen uhanaiaisuuden perusteella. — = puuttuu lajistosta (tai on puuttunut vuoden

E
E
E
v
v

— H

v v



Linnut Aves

Viiriäinen Coturnix coturnix
Heinäkurppa Gattinago media
Kiljuhanhi Änser erythropus
Merikotka Haliaeetus atbicitta
Kiljukotka Aquila clanga
Muuttohaukka falco peregrinus
Tunturipöllö Nyctea scandiaca
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos
Tunturikiuru Eremophila alpestris
Lapasotka Aythya marita
Kotka Aquila chrysaetos
Tunturihaukka fatco rusticolus
Ruisrääkkä Crex crex
Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii
Rantakurvi Xenus cinereus
Räyskä Sterna caspia
Kaakkuri Gavia stellata
Kuikka Gavia arctica
Mustalintu Melanitta nigra
Uivelo Mergus aibellus
Sääksi Pandion hatiaetus
Tuulihaukka Falco tinnunculus
Ampuhaukka Falco columbarius
Nuolihaukka falco subbttteo
Peltopyy Perdix perdix
Tylli Charadrius hiaticuta (merialue)
Lapinsirri Calidris temminckii (Perämeri)
Punakuiri Limosa lapponica
Selkälokki Larus fuscus
Uuttukyyhky Columba oenas
Varpuspöllö Glaucidium passerinum
Kehrääjä Caprimulgus europaeus
Harmaapäätikka Picus canus
Pikkutikka Dendrocopos minor
Kangaskiuru Lultula arborea
Pikkusieppo Ficedula parva
Pähkinähakki Nuctfraga c. caryocatactes

H H H H H
H H H H H
E
E E E H H
E — HE —

E H H H H
E
E — E HE
E
V E V E —

V— H— H
v————
V V E V V
V E V E—
v — — — —

V V V E E
St E V V V
St V St St St
st — — — —

Sh — — — —

St St St St St
St E V E V
St V V E V
St St St St St
St H St V E
st V V V V
st — — — —

Sh — — —

St St St St St
St St St St V

Sh — Sh Sh Sh
St St St St St
St Sh Sh Sh V
St St St St St
St V St St St
Sh V V Sh Sh
Sh Sh Sh Sh —

St St St Sh V Sh
V E HE H H
St St St St St St
E E E H HE

Sh Sh — V V Sh

H H
H H
— E
HE

E E
— E
H —

— E
V E
V V
— V
E H

Matelijat Reptilia

Kangaskäärme Coronella austriaca E E

Sammakkoeläimet Amphibia

Rupilisko Triturus cristatus v v—— v

V

Kalat Pisces

Monni Silurus gtanis
Planktonsiika Coregonus muksun
Merilohi Salmo satar*

Järvilohi $almo satar m. sebago
Meritaimen Salmo trutta m. trutta
Järvitaimen Salmo trutta m. tacustris*

Toutain Aspius aspius
Isonieriä Satvetinus satvetinus
Pohjasiika Coregonus pidschian
Vaellussiika Coregonus Iavaretus*

Harjus Thymaltus thymattus
Vimpa Vimba vimba

II————
E——— E
E — H H H

E — H HE
E—H—H
E— E — H
V——— E

Sp — — — —

St — V E V
St — St — St
St — St St St

H
— E —— E E
—— H

E

—— E
H H H H H H
E
— E ——HE

—
— V — — —

— St St — — St
—— V———

Huom: *
= vain alkuperäiset luonnonkannat (merilohella vain Itämeren kannat, harjuksella osa kannoista,

ks. lajikuvaukset).

H H H
H H H

—— E
—— H
H H H

E E H

—— V
H HE

V V V
—— V

—— E
St St St
St St St
—— E

St St St
V E St
V V St
St St St
V E St
—

— St
—— E

St St St
E E V

Sh Sh Sh

H H H
H H H

H H H

E HE

E HE

E E V

St V V
St St St
H HE
—

— Sh
St St St
V V V
St St St
St St St
V E E

St St St
E E E

Sh Sh Sh

V—
V V
V H
St St
St St
E St

Sh Sh
St St
St St
St St
St St
V H
St St
St St
— Sh
St St
E —

Sh Sh

St St

E —

E E

HE
E E

— V
Sp Sp
St St
St St
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Koko maailman mittakaavassa uhanalaisia (IUCN
Red Data Books) lajeja (tai alalajeja) selkärankais
lajistoomme kuuluu vain muutama: saimaannorppa,
susi, merikotka ja muuttohaukka. Neuvostoliiton
“punaiseen kirjaan” sisältyy seitsemän meillä esiin
tyvää lajia: itämerennorppa, halli, sääksi, kotka,
merikotka, tunturihaukka ja muuttohaukka.

Seuraavassa on esitetty uhanalaisten selkärankaisla
jien määrä eliöryhmittäin Suomessa (5), Ruotsissa
(R), Norjassa (N), Tanskassa (T), Neuvostoliitossa
(NL) ja Saksan Liittotasavallassa (SL) (ks. myös
taulukko 2).

Nisäkkäät
Linnut
Matelijat
Sammakkoeläimet
Kalat

S R N 1 NL SL

Yhteensä 69 118 75 82 229 253

On huomattava, että maiden väliset erot johtuvat
paljolti uhanalaisuuden arvioinnissa käytetyissä pe
riaatteissa ja uhanalaisuusluokituksissa olevista
eroista. Hyvä osoitus uhanalaisen lajiston eroista
maantieteellisesti lähekkäisten valtioiden välillä on
esim. peltosirkun kuuluminen Norjassa erittäin
uhanalaisiin lajeihin.

Yksi selkärankaisille eläimille ominainen piirre on
niiden suuri liikkuvuus. Hyvin monet selkärankais
lajit elävät ja liikkuvat useammantyyppisissä elin
ympäristöissä. Tästä hyvä esimerkki ovat vaelluska
lat, jotka kutevat sisävesissä (yleensä virtaavassa

vedessä) mutta joiden ravintoalueet ovat (yleensä)
meressä. Ääriesimerkki selkärankaisten liikkuvuu
desta ovat muuttolinnut, jotka viettävät suurimman
osan elämästään maamme rajojen ulkopuolella.

Selkärankaisten eläinten liikkuvuus vaikeuttaa nii
den suojelua. Useissa erityyppisissä ympäristöissä
asustavien lajien uhkatekijät ovat monesti komplek
sisia, joten syy-seuraussuhteiden tutkiminen on vai
keaa. Selkärankaisten eläinten liikkuvuuden vuoksi
aluerauhoituksen merkitys niiden suojelukeinona on
vähäisempi kuin kasveilla tai selkärangattomilla
eläimillä.

Selkärankaisten suojelussa tarvittavan tiedon yksi
tyiskohtaisuus on syynä siihen miksi monet toimi
kunnan ehdottamat suojelutoimet ovat luonteeltaan
varsin yleisiä. Toimikunnan työn puitteissa ei yleen
sä ole ollut mahdollisuuksia yksittäisiä lajeja koske
vien yksityiskohtaisten konkreettisten suojeluehdo
tusten tekemiseen.

Taulukko 2. Lajien uhanalaisuus Suomessa ja muualla Euroopassa. Sarakkeet järjestyksessä (suluissa
lähteet): Suomi, Ruotsi (julkaisematon), Norja (Statens Naturvernråd 1984), Tanska (Olsen 1980), Pohjois
maat (Suomi) (Nordiska ministerrädet 1982), Saksan Liittotasavalta (Blab ym. 1984) ja Eurooppa (Hoenegger
1981, Lelek 1980, Parslow & Everett 1981, Smit & van Wijngaarden 1976). Merkkien selitykset: — = puuttuu
lajistosta (tai on puuttunut vuoden 1850 jälkeen), + = esiintyy mutta ei ole uhanalainen, ? = uhanalaisuus
tuntematon (ei luokiteltu).

Nisäkkäät Mammalia
S R N T P(S) SL E

Ripsisiippa Myotis nattereri
Korvayökkö Plecotus auritus
Liito-orava Pteromys volans
Euroopanmajava Castor fiher
Tammihuiri Eliomys quercinus
Mustarotta Rattus rattus
Susi Canis lupus
Naali Alopex tagopus
Karhu Ursus arctos
Vesikko Musteta tutreota
Saukko Lutra tutra
Ahma Guto guto
Ilves Lynx tynx
Itämerennorppa Phoca hispida botnica*
Saimaannorppa Phoca hispida saimensis
Halli Hatichoerus grypus
Metsäpeura Rangifer tarandus fennicus*

V S Sp
Sp + Sp
St — —

Sh + +
E — —

H H Sh
St E E
E V E
St 5 V

+ + V V
+ +
— V(V)
— +
— E(E)
+ +
— E(E)
— V(E)
— +

Selkärankaisten eläinten esiintyminen ja kannan-
17 23 14 10 94 50 muutokset tunnetaan yleensä tyydyttävästi. Toimi-
38 83 58 61 80 133 kunta onkin voinut tarkastella maamme koko selkä-

1 3 1 4 37 9 rankaislajistoa ja tarkastelu on ulotettu lajia pie
1 9 2 7 9 11 nempiinkin yksiköihin. Selkärankaislajeja koskevan

12 ? ? ? 9 50 tiedon runsaudesta huolimatta sitä ei ole riittävästi
suojelun tarpeita ajatellen. Selkärankaisten eläinten
suojelu ja uhkatekijöiden arviointi edellyttää usein
yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi populaatiotason
ilmiöistä (syntyvyydestä, kuolevuudesta ym.), joista
vielä nykyisin tiedetään kovin vähän. Pelkillä esiin
tymistiedoilla selkärankaisten eläinten suojelussa
päästään harvoin tyydyttävään lopputulokseen.

v v
— +
E +
+ +
V +
H V
— +
H Sh
H E
E E

— V
E V
— v
— 7

— v
— Sh

H — — — H(H)
St E V V V(Sh)
E V E — V(E)
St V V — +
St E — — V(V)
E — — — E(E)
V E Sp H V(V)
V H — — E(E)



Linnut Aves

Kaakkuri Gavia stetiata
Kuikka Gavia arctica
Kiljuhanhi Anser erythropus
Lapasotka Aythya marita
Mustalintu Melanitta nigra
Pilkkasiipi Melanitta fusca
Uivelo Mergus aibettus
Merikotka Haliaeetus albicilta
Kiljukotka Aquila clanga
Kotka Aquila chrysaetos
Sääksi Pandion haliaetus
Tuulihaukka Fatco tinnuncutus
Ampuhaukka fatco columbarius
Nuolihaukka fatco subbuteo
Tunturihaukka Fatco rusticotus
Muuttohaukka Fatco peregrinus
Peltopyy Perdix perdix
Viiriäinen Coturnix coturnix
Ruisrääkkä Crex crex
Tylli Charadrius hiaticuta (merialue)
Lapinsirri Calidris temmickii (Perämeri)
Etelänsuosirri Calidris atpina schinzii
Heinäkurppa Gattinago media
Punakuiri Limosa tapponica
Rantakurvi Xenus cinereus
Selkälokki Larus Juscus
Räyskä Sterna caspia
Uuttukyyhky Cotumba oenas
Tunturipöllö Nyctea scandiaca
Varpuspöllö Glaucidium passerinum
Kehrääjä Caprimulgus europaeus
Harmaapäätikka Picus canus
Valkoselkätikka Dendrocopos teucotos
Pikkutikka Dendrocopos minor
Kangaskiuru Lulluta arborea
Tunturikiuru Eremophila alpestris
Pikkusieppo Ficeduta parva
Pähkinähakki Nuctfraga c. caryocatactes

Matelijat Reptilia

Kangaskäärme Coronetta austriaca

Sammakkoeläimet Amphibia

Rupilisko Triturus cristatus

Kalat Pisces

Norppa Phoca hispida ja peura Rangifer tarandus ovat
Wijngaarden 1976) lajeina uhanalaisia.

St 5 V
St S V
E E E
V S Sp
St + Sp
St + Sp

Sh $ Sh
E V V
E — —

v $ V

— +
— +
— E(E)
+ +
— +
— +
— +
H V(E)
— E(E)
— V(V)

— ±
— +
— E
— +

+
— +
— +
E E

E
E +
H +
+ +
— +
v +
— V
E E
V +
V +
V +
+ +

— +
E +
H V
— +

St S V E +
St S + + +
St + + — +
St + Sh E +
V S V — V(V)
E E E H E(E)
St S + + +
H H + S E(H)
V 5 E V V(V)
St + + + +

St + + — +
V V + + +
H S Sh H V(H)
Sh Sh Sh — +
V — — — Sh(Sh) — Sh
St + +
V V —

St + V

E Sh Sh
Sh + +
St + V
Sh Sh Sp
E E V
St S +
St + Sp
E + +

Sli S —

Sh S +

+ +
H +
V +

— E(E)
— +
S +

— V(V)
— E(E)
+ +
+ +
— +
— V(V)
— +

— +
H Sh
v +

— Sh
v +
V +
+ +

V +
+ +
v +
— +
Sh +
+ +

E Sh V H V(E) V Sp

V S V V + V V

Pohjasiika Coregonus pidschian
Vaellussiika Coregonus lavaretus
Planktonsiika Coregonus muksun
Merilohi Satmo salar
Järvilohi Satmo satar m. sebago
Meritaimen Salmo trutta m. trutta
Järvitaimen Salmo trutta m. tacustris
Isonieriä Satvelinus salvetinus
Harjus Thymattus thymattus
Toutain Aspius aspius
Vimpa Vimba vimba
Monni Siturus gtanis

Sp ?
St ?
E ?
E ?
E ?
E ?
E 7
V ?
St ?
E ?
St ?
H ?

— — 9

? ? ?
— — 9

? ? ?
? — ?
? ? ?
? ? ?
? 7 ?
? — ?

— 7

— 7 ?
— ? ?

— E
S E

E
E E
— E
E E
V E
V E
V V
V V/E
V Sp/Sh
V Sh/V

Euroopan Neuvoston luokittelussa (Smit & van
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Selkärankaisten eläinten lajikuvaukset ovat melko
laajoja, laajempia kuin muissa vastaavissa selvityk
sissä (myös silmälläpidettävistä lajeista on tarkka
kuvaus). Lajitekstit on laadittu kirjallisuuden ja
asiantuntijoilta saatujen tietojen avulla. Yksi syy
tekstien laajuuteen on selkärankaisia eläimiä koske
van tiedon runsaus; tiedon tiivistäminen kovin lyhy
een on vaikeaa ja edellyttää suojelun kannalta
merkittävien tietojen karsimista. Toisaalta yksityis
kohtaisilla laj ikuvauksilla on varmasti luonnonsuo
jeluhallinnossa runsaasti “käsikirjaluonteista” käyt
töä.

Olsen, L.-H. 1980: Truede dyr og planter i
Danmark og i Norden. — 32 s., Danmarks
Naturfredningsforeningens förlag.

Parslow, J. L. f. & Everett, M. 1. 1981: Birds in
need of special protection in Europe. — Nature
Environm. Ser. (Council of Europe) 24: 1—
154.

Smit, C. J. & van Wijngaarden, A. 1976:
Threatened mammais in Europe. — Nature
Environm. Ser. (Council of Europe) 10: 1—
189.

Statens Naturvernråd 1984: Truete planter og dyr i
Norge.

Kirjallisuutta:

Ahln, 1. 1977: Faunavård. Om bevarande av
hotade djurarter i Sverige. — 256 s.,
Stockholm.

Blab, J., Nowak, E., Trautman, W. & Sukopp, H.
1984: Rote Liste der gefährdeten Tiere und
Pflanzen in der Bundesrepublic Deutschland.
— 270 s., Greven.

Borg, P. & Malmström, K. K. 1975: Suomen
uhanalaiset eläin- ja kasvilajit (Summary:
Endangered animals and plants in Finland). —

Luonnon Tutkija 79: 33—43.
Borodin, A. M., Bannikov, A. G. & Sokolov, V. E.

(toim.) 1984: Krasnaja kniga SSSR, osa 1
(eläimet). — 390 s., Moskova.

Haapanen, A. & Aarnio, T. (toim.) 1981:
Pohjoismaiden uhanalaiset eläimet ja kasvit. —

32 s., Helsinki.
Hoenegger, R. E. 1981: Threatened amphibians and

reptiles in Europe. — 158 s., Wiesbaden.
IUCN Red Data Books.
Järvinen, 0. & Vepsäläinen, K. 1975: Mikä on

‘uhanalainen”, mikä “harvinainen” laji
(Summary: Endangered or rare species ?). —

Suomen Luonto 34: 295—298, 311.
Kaikusalo, A. 1981: Uhatut eläimemme. — 64 s.,

Helsinki.
Lahti, T. 1983: “Kerran kadonnut laji ei koskaan

palaa takaisin”. Uhanalaisten lajien
suoj eluarvosta (Summary: Conservation value
of species on the decline). — Suomen Luonto
42(4): 22—25, 66.

Leinonen, M. 1982: Ne palaavat. — 221 s.,
Helsinki.

Lelek, A. 1980: Threatened freshwater fishes of
Europe. — Nature Environm. Ser. (Council of
Europe) 18: 1—269.

Malmström, K. 1975: Suomen uhanalaiset eläin- ja
kasvilajit on luetteloitu (Summary: Endangered
species of Finland have been listed). — Suomen
Luonto 34: 81—84, 127.

Nordiska ministerrådet 1978:
växter i Norden (Selostus:
ja kasvit pohjoismaissa).
1978:9, Stockholm.

Nordiska ministerrådet 1982: Hotade djur och
växter i Norden (Selostus: Pohjolan uhanalaiset
eläimet ja kasvit). — 73 s., NU 1982:4,
Göteborg.

Hotade djur och
Uhanalaiset eläimet
— 194 s., NU A



2.2 Nisäkkäät - luokka Mammalia

Nisäkkäät (Mammalia) ovat saaneet nimensä maito
rauhasista, jotka puuttuvat muilta selkärankaisilta.
Maitorauhasten maito mahdollistaa poikasten no
pean kasvun syntymän jälkeen. Lisääntymisessä ni
säkkäille ominaisia piirteitä ovat lisäksi alkion kehit
tyminen kohdussa sikiökalvojen sisällä sekä alkion
ravinnonsaanti istukan välityksellä emon verestä.

Suomessa vakituisesti esiintyviä nisäkkäitä on n. 60
lajia. Lahkottain nämä jakautuvat seuraavasti:
hyönteissyöjät (Insectivora) 8, lepakot (Chiroptera)
6, jyrsijät (Rodentia) 22, jäniseläimet (Lagomorpha)
2, petoeläimet (Carnivora) 15, hylje-eläimet (Pinni
pedia) 2 ja sorkkaeläimet (Artiodactyla) 5. Meillä
runsaslajisimmat heimot ovat varsinaiset myyrät
(Arvicolidae; 10 lajia) ja näätäeläimet (Mustelidae; 9
lajia). Edellä lueteltujen lisäksi maassamme on ha
vaittu satunnaisesti joitakin lepakko- ja valaslajeja.

Meillä vakituisesti esiintyvistä nisäkäslajeista viisi on
vierasperäisiä: Pohjois-Amerikasta kotoisin olevat
kanadanmajava, piisami, minkki ja valkohäntäpeu
ra sekä supikoira, jonka levittäytyminen meille on
ollut seurausta Neuvostoliitossa tehdyistä istutuksis
ta. Kanadanmajava, piisami ja valkohäntäpeura
ovat kotiutuneet meille istutusten seurauksena,
minkkikantamme on saanut alkunsa tarhakarkureis
ta. Maahamme on istutettu myös kuusipeuroja ja
mufioneita, mutta nämä lajit ovat meillä täysin
talviruokinnasta riippuvaisia.

Nisäkkäiden lajimäärä meillä vastaa suunnilleen sa
mankokoisen alueen laj imäärää Keski-Euroopassa.
Maanisäkkäistömme on runsaslajisempi kuin länti
sissä naapurimaissamme: meiltä puuttuu vain kaksi
Skandinaviassa esiintyvää lajia, mutta meillä tava
taan kymmenkunta läntisistä naapurimaistamme
puuttuvaa lajia.

Nisäkkäistössämme on tapahtunut tällä vuosisadalla
suuria muutoksia. Yhtenä piirteenä on ollut meille
alunperin vieraiden lajien voimakas levittäytyminen
ja runsastuminen. Minkkiä esiintyy meillä nykyisin
koko maassa, piisami puuttuu vain pohjoisimmasta
Lapista, supikoira on vallannut jo Etelä- ja Keski-
Suomen ja valkohäntäpeura on levittäytynyt jo ko
ko Lounais-Suomeen. Näiden tulokkaiden tavaton
runsastuminen (arvioitu saalis metsästyskaudella
1981/82: piisami 339 000, minkki 47 000 ja supikoi
ra 17 500) on varmasti vaikuttanut monin tavoin
alkuperäiseen eläimistöömme (ja osin kasvistoon
km), mutta näistä vaikutuksista tiedetään vähän.
Useimpien lajien elinolot ovat muuttuneet muistakin
syistä selvästi, minkä vuoksi meille alunperin vierai
den lajien osuuttaa havaittuihin kannanmuutoksiin
on vaikea arvioida.

Monien nisäkkäiden viimeaikainen kehitys on ollut
aivan päinvastainen kuin edellä kuvattujen tulokkai

den. Nisäkäslajeistamme (ja alalajeista) toimikunta
on luokitellut hävinneiksi 2, erittäin uhanalaisiksi 4,
vaarantuneiksi 3 ja silmälläpidettäviksi 8. Eniten
uhanalaisia lajeja (7) on petoeläimissä (noin puolet
lahkon lajeista).

Hävinneiksi toimikunta on luokitellut vesikon ja
mustarotan. Ensimmäiset Suomesta vuoden 1850
jälkeen hävitetyt nisäkäslajit olivat kuitenkin euroo
panmajava ja metsäpeura. Tiettävästi viimeinen eu
roopanmajava ammuttiin maassamme vuonna 1868,
viimeiset metsäpeurat 1900-luvun alussa. Nykyisin
euroopanmajava ja metsäpeura kuuluvat jälleen
eläimistöömme, edellinen istutusten ja jälkimmäinen
luontaisen leviämisen seurauksena.

Vesikon ja mustarotan lisäksi hävinneisiin voitaisiin
periaatteessa sijoittaa myös poron kantamuoto tun
turipeura Rangifer tarandus tarandus, jota esiintyi
Suomen Lapissa vielä 1800-luvun jälkipuoliskolla.

Susi, karhu ja ilves ovat runsastuneet maassamme
viime vuosikymmeninä selvästi ja samalla ne ovat
levittäytyneet suurimpaan osaan maata. Suurpetojen
esiintymistä voidaan säädellä metsästyksellä tehok
kaasti, joten suurpetokantamme asettunevat sille
tasolle jolle niiden annetaan asettua. Susi, karhu ja
ilves eivät ole meillä tällä hetkellä eivätkä todennä
köisesti aivan lähitulevaisuudessakaan häviämisvaa
rassa, mutta kantojen säätelyn edellyttämän seuran
nan sekä suurpetojen esiintymishistorian ja erityis
piirteiden vuoksi toimikunta on luokitellut nämä
kolme lajia silmälläpidettäviksi.

Nisäkäslajien uhanalaisuutta arvioitaessa olivat
uhanalaisiksi luokiteltujen lisäksi esillä esim. suu,
musta- eli korpipäästäinen, kääpiöpäästäinen, met
säsopuli, lapinmyyrä, punamyyrä, koivuhiiri, hilleri
ja pyöriäinen. Siili on vähentynyt viime vuosikym
meninä selvästi maan eteläosissa, mutta samanaikai
sesti se on laajentanut levinneisyyttään pohjoisessa.
Korpipäästäinen, kääpiöpäästäinen ja koivuhiiri
ovat meillä melko laajalle levinneitä ja lisäksi niiden
elinympäristövalikoima on aiemmin luultua laajem
pi. Esiintymisessään Itä-Suomeen ja Metsä-Lappiin
painottuvan, sammaleisia ikikuusikoita ja korpia
suosivan metsäsopulin uhkana on lähinnä metsäta
louden aiheuttama elinympäristöjen supistuminen.

Lapinmyyrää esiintyy meillä Pohjois-Suomen lisäksi
Pohjanlahdella Porin ja Kokkolan välisessä saaris
tossa, punamyyrää Pohjois-Suomen lisäksi Kainuun
ja Savon rajamailla. Lapinmyyrän Pohjanlahden
esiintymä tunnetaan huonosti ja lajia saattaa esiin
tyä siellä myös mantereella. Punamyyrän eteläinen
esiintymä on luultua laajempi eikä se välttämättä ole
pohjoisesta levinneisyysalueesta erillinen. Hilleri on
runsastunut maassamme viime aikoina selvästi ja
samalla sen aiemmin laikukas levinneisyys on muut-
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tunut yhtenäiseksi. Nykyisin hilleriä tavataan poh
joisessa Oulua myöten.

Pyöriäinen on ainoa jokseenkin säännöllisesti maas
samme esiintynyt valaslaji. Pyöriäisen lisääntymises
tä rannikoillamme ei kuitenkaan ole tietoa. Vuosisa
dan alkupuolella pyöriäisiä tavattiin meillä säännöl
lisesti Merenkurkkua ja keskistä Suomenlahtea
myöten. Tanskan salmissa ja eteläisellä Itämerellä
lienee elänyt aiemmin pienehkö pyöriäiskanta pysy
västi, joskin valtaosa Itämeren pyöriäisistä on ollut
Pohjanmereltä saapuneita kesävieraita.

Viime vuosikymmeninä pyöriäiskannat ovat vähen
tyneet suuresti sekä Pohjanmerellä että Itämerellä.
Meillä pyöriäinen on ollut 1940-luvulta lähtien vain
satunnaisvieras. Ruotsin Itämerenrannikolla nähtiin
1970-luvulla vuosittain enää vain 5—10 yksilöä.
Tärkein syy pyöriäsen vähenemiseen ovat ilmeisesti
olleet ympäristömyrkyt (etenkin PCB). Vähenemi
seen lienevät kuitenkin vaikuttaneet myös pyöriäis
ten menehtyminen kalanpyydyksiin sekä niiden liial
linen pyynti (vielä 1800-luvun lopussa tapettiin
Tanskan salmissa vuosittain 1 000—2 000 pyöriäis
tä). Lisäksi sotavuosien 1939—42 kovat pakkastal
vet verottivat osaltaan Itämeren pyöriäiskantaa.

Euroopanmajava ja metsäpeura hävisivät maastam
me liiallisen pyynnin vuoksi. Pyynti on ollut tärkein
tai tärkeimpiä syitä myös monien petoeläinten (eten
kin suurpetojen) sekä hylkeiden vähenemiseen.
Uhanalaisten lajien lisäksi hirvi, kettu ja näätä ovat
olleet meillä välillä metsästyksen vuoksi häviämisen
partaalla. Sittemmin metsästys on muuttunut niin

hyvin säädellyksi, ettei se nykyisin uhkaa samalla
tavalla nisäkkäistöämme kuin ennen.

Nisäkkäiden tutkimuksella on maassamme pitkät
perinteet. Nisäkästutkimusta on harjoitettu useissa
yliopistoissa ja korkeakouluissa, eniten Oulun yli
opistossa. Riistanisäkkäiden tutkimus on keskittynyt
paljolti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
(perustettiin vuonna 1971) riistantutkimusosastoon
(aiemmilta nimiltään Suomen Riistanhoito-Säätiön
riistantutkimuslaitos ja Valtion riistantutkimuslai
tos). Alkuaikoina riistantutkimus keskittyi turkis
eläimiin, viime vuosina on kiinnitetty huomiota
etenkin hirveen ja suurpetoihin. Riistakantojen run
sautta on seurattu 1940-luvun jälkipuoliskolta al
kaen n. 500-jäsenisen havainnoitsijaverkoston avul
la. Kantojen kehityksen ja saalismäärien seuranta
luo perustan riistanisäkkäiden metsästyksen säätelyl
le.

Nisäkkäistöämme koskeva lainsäädäntö kuuluu
luonnonsuojelulain sekä metsästyslain ja sen nojalla
annettujen asetusten piiriin. Metsästyslaki asetuksi
neen määrittelee ns. riistaeläimet ja niitä koskevat
rauhoitusmääräykset. Riistaeläimiin kuulumattomis
ta nisäkkäistämme luonnonsuojelulaki rauhoittaa
osan loppujen (uhanalaisista vain tammihiiri ja mus
tarotta) jäädessä vaille lain suojaa.

Kirjallisuus. Bjärvall & Ullström 1985, Cajander
ym. 1976a,b,c, Koivisto 1983, Siivonen 1956, 1972,
1974, Skarn & Kaikusalo 1966.



HÄVINNEET NISÄKKÄÄT

Mustarotta Rattus rattus
Vesikko Mustela tutreota
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RA TTUS RA TTUS (Linnaeus)

MUSTAROTTA
Muridae

Svart rätta

Rotat ja huiret

Luokka: H

1. Luonnehdinta. Rottaa hieman pienempi, olemuk
seltaan sirompi sekä ohuempi- ja pitempihäntäinen.

2. Levinneisyys. Mustarotta on rotan, kotihuiren ja
ihmisen ohella laajimmalle levinneitä eläinlajeja
maailmassa. Mustarotan alkukoti on todennäköises
ti Intiassa. Mustarotta levisi jo esihistoriallisena
ajalla vanhoja kauppateitä pitkin Eurooppaan. Sit
temmin se on joutunut väistymään rotan tieltä
laajoilta alueilta. Euroopassa mustarotan yhtenäi
nen levinneisyysalue rajoittuu nykyisin sen etelä-
osiin.

Suomessa mustarottaa esiintyi aikoinaan ilmeisesti
suurimmassa osassa maan etelä- ja keskiosia. Nykyi
sin se on meillä kuten muuallakin Fennoskandiassa
satunnaisvieras.

3. Biologia. Elää asutuksen piirissä, kaupungeissa ja
kylissä, etenkin varastoissa ja muissa talousraken
nuksissa. Rottaa riippuvaisempi asutuksesta. Suosii
kuivia ja lämpimiä paikkoja. Kiipeilee ketterästi ja
viihtyy rakennusten ylemmissä kerroksissa. Liikkuu
enimmäkseen öisin.

Pesä rakennuksen loukossa tai muussa suojaisessa
paikassa. Poikueita jopa 6—7 vuodessa. Poikasia
yleensä 3—10.

Kaikkiruokainen, mutta kasvisravinnon osuus on
suurempi kuin eläinravinnon. Ravintotottumuksil
taan rottaa erikoistuneempi (vilja, hedelmät).

4. Kannan kehitys. Mustarotta alkoi vähentyä Suo
messa nopeasti 1800-luvulla, 1820-luvulla sitä esiin
tyi enää vain paikoin sisämaassa ja jo 1900-luvun
alussa se oli Suomessa harvinaisuus. Esim. Tampe
reella vuosina 1901—05 tapettujen yli 250 000 rotan
joukossa oli enää vain muutamia mustarottia. Vii
meiset esiintymät hävisivät maastamme 1910—20-
luvuilla. Tiettävästi viimeiset yksilöt pyydettiin
vuonna 1924.

Seuraava mustarottahavainto on vuodelta 1950 Hel
singin Katajanokalta, jossa mustarottia on tavattu
myöhemminkin silloin tällöin, viimeksi vuonna
1982. Viime vuosikymmeninä mustarottia on esiin
tynyt ainakin ajoittain muissakin Helsingin satamis
sa. Esim. Jätkäsaaresta pyydystettiin vuonna 1952
17 ja 1954 4 mustarottaa. Vuonna 1981 mustarottia
havaittiin myös Vaasan satamassa.

Satamiin ulkomailta saapuneet yksilöt ovat olleet
mustarotan ruskeaa muotoa, ns. satamarottia. Sata
mun syntyneet esiintymät ovat olleet yleensä lyhyt
aikaisia. Pysyvän mustarotta-asutuksen syntyminen
maahamme on epätodennäköistä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein syy
mustarotan häviämisen oli mitä ilmeisimmin kilpailu
rotan kanssa. Rotta saapui maahamme ilmeisesti

1700—1800-lukujen vaihteessa. Vahvempana ja
aggressiivisempana rotta kykenee syrjäyttämään
mustarotan. Rotta kestää myös paremmin kylmää ja
se on paremmin sopeutunut rakennustekniikan
muutoksiin. Osaltaan taantuvia mustarottakantoja
harvensivat käydyt “rottasodat”.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus.



MUSTELA LUTREOLA (Linnaeus)

VESIKKO
Mustelidae

Fiodiller

Näätäeläimet

Luokka: H

1. Luonnehdinta. Pituus puolisen metriä, josta hän
nän osuus on n. 15 cm. Minkkiä hentorakenteisem
pi, olemukseltaan kapeampi, erehdyttävästi sitä kui
tenkin muistuttava. Ulkonäöltään myös hyvin nuo
ren hillerin kaltainen. Yleisväri tummanruskea, ylä-
huuli valkea (minkillä tumma).

2. Levinneisyys. Eurooppalainen laji. Esiintymisalue
ulottui aikoinaan Ranskasta ja Keski-Euroopasta
idässä Petsora-joelle saakka. Uralin itäpuolelle (75.
itäiselle pituuspiirille asti) vesikko levittäytyi toden
näköisesti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa,
Espanjaan vasta 1940-luvulla. Vesikkoa ei ole tavat
tu milloinkaan Ruotsissa ja Norjassa.

Suomessa vesikko oli vielä 1900-luvun alussa yleinen
maan etelä- ja keskiosissa (puuttunut kuitenkin
Ahvenanmaalta), mutta sittemmin se on meiltä hä
vinnyt.

3. Biologia. Elinympäristönä pienvedet, harvemmin
suurten jokien, järvien tai meren saaret ja rannat,
joissa minkki elää mielellään. Suosii rytöisiä, talven
sulina pysyviä korpipuroja ja pikkujokia. Liikku
misalue pienempi kuin minkillä (kesällä 15—20 ha).
Enimmäkseen hämärä- ja yöeläin.

Pesä veden tuntumassa maaonkalossa, kivenkolossa
ym. suojapaikassa. Poikasia 2—7, Sukukypsä
1-vuotiaana. Voi elää yli kymmenvuotiaaksi.

Ravintona kalat, sammakot, äyriäiset, pikkunisäk
käät, vesilinnut ja niiden poikaset.

4. Kannan kehitys. Suomessa vesikko oli vielä 1900-
luvun alussa runsas. Levinneisyysalue ulottui tuol
loin lännessä Kemin ja idässä Kemijärven-Sallan
korkeudelle. Levinneisyysalue pirstoutui 1920—30-
lukujen vaihteessa alkaneen nopean vähenemisen
seurauksena pian hajanaisiksi saarekkeiksi. J0 1940-
luvun loppuun mennessä vesikko ovat ilmeisesti
hävinnyt suurimmasta osasta maata. Tiedot kannan
kehityksen viime vaiheista ovat kuitenkin hieman
epävarmoja, koska osa vanhoista vesikkotiedoista
koskee samannäköistä minkkiä. Viimeiset varmat
vesikkohavainnot ovat vuodelta 1965 Nilsiästä ja
Varpaisjärveltä.

Vesikko on vähentynyt suuresti ilmeisesti koko le
vinneisyysalueellaan. Vielä 1800-luvulla vesikkoa
esiintyi monin paikoin Keski-Euroopassa. Esim.
Saksasta ja Tsekkoslovakiasta ei kuitenkaan ole
enää 1900-luvulta yhtään varmaa havaintoa. Puolas
ta viimeinen varma löytö on vuodelta 1915, Unka
rista 1952.

Neuvostoliiton lisäksi vesikkoa on nykyisin enem
mälti vain Romaniassa Tonavan suistossa, jonkin
verran myös Ranskassa ja Espanjassa. Vesikko lie
nee nykyisin vähälukuinen myös suuressa osassa

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suomessa hä
viämisen syyksi on useimmiten esitetty kilpailu poh
j oisamerikkalaisen minkin kanssa. Voimakkaampa
na ja elintavoiltaan monipuolisempana minkki olisi
syrjäyttänyt vesikon maastamme. Vesikon vähene
misen alkaessa lähinnä tarhakarkulaisista alkunsa
saanut minkkikantamme oli kuitenkin vielä pieni.
Minkkejä alkoi esiintyä runsaammin luonnossa vas
ta 1950-luvulla. Minkkikannan voimakas kasvu
saattoi kuitenkin nopeuttaa vähenemistä häviämisen
loppuvaiheissa. Vuoteen 1975 mennessä minkki oli
levinnyt jo koko maahan, eikä vesikolla liene vah
van minkkikannan vuoksi maassamme nykyisin elin-
mahdollisuuksia.

Vesikkoja metsästettiin varhemmin paljon. Vähene
misen alkuvaiheissa 1920—30-luvuilla saalis oli par
haina vuosina n. 3 000 yksilöä (Karjalassa vuosina
1929—39 vuosittain 800—2 000). Vesikko oli tuol
loin turkiseläimistämme saaliin rahallisen arvon mu
kaan oravan, piisamin, kärpän ja ketun jälkeen
viides. Myös 1930-luvulla yleistynyt piisaminpyynti
on voinut vaikuttaa vesikon vähenemiseen. Aikoi
naan saattoi yhden piisaminpyytäjän rautoihin tart
tua kevään mittaan neljä-viisikin vesikkoa.

On myös esitetty, että vesikon häviämisen syynä
olisi voinut olla jokin minkin tai piisamin mukanaan
tuoma taudinaiheuttaja.

Etelämpänä Euroopassa vesikon vähenemiseen ovat
vaikuttaneet myös vesien likaantuminen ja rakenta
minen. Meilläkin purojen ja pienten jokien perkauk
set ovat vähentäneet suuresti vesikon elinympäristö
jä, mutta vesikko ehti meiltä jo lähes hävitä ennen

Neuvostoliittoa. Ainakin Karjalassa ja Leningradin
seudulla se on harvinaisuus. Vesikkoa esiintyy edel
leen Eestin neuvostotasavallassa.

19



kuin namä ympäristömuutokset olisivat voineet hei
kentäa sen asemaa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Vesikko kuuluu metsäs
tyslain piiriin. Vesikko on ollut maassamme rauhoi
tettu vuodesta 1945 lähtien. Ulkonäöltään minkkiä
suuresti muistuttavana vesikkoja metsästettiin ylei
sesti rauhoituksen jälkeenkin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tarhaus, ekologian
yksityiskohtainen tutkimus ja istutuskokeilut (valvo
tulla alueella). Siirto metsästyslain piiristä luonnon
suojelulain piiriin.

8. Kirjallisuus. Alaja & Mikkola 1979, Granqvist
1981, Henttonen & Lahti 1978, Keränen 1979,
Siivonen 1949, Voipio 1946, 1948, 1950, Westman
1965, 1968, Youngman 1982.
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ERITTÄIN UHANALAISET NISÄKKÄÄT

Tammihiiri Eliomys quercinus
Naali Atopex tagopus
Ahma Guto guto
Saimaannorppa Phoca hispida saimensis
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ELIOMYS QUERCINUS

TAMMIHIIRI

Gliridae

(Linnaeu s)

Trädgårdssovare

Unikeot

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Ruumiin pituus 9—13 cm, häntä
samanpituinen. Erikoistuntomerkkeinä musta “ros
vonnaamio” ja paksu, tupsukärkinen häntä. Hei
monsa ainoa edustaja Suomessa. Suomalaiset tam
mihiiret kuuluvat itäiseen alalajiin E. q. superans,
Länsi-Euroopassa elää alalaji E. q. quercinus.

2. Levinneisyys. Esiintyy Etelä- ja Länsi-Euroopasta
idässä Uralille saakka sekä paikoin Afrikan pohjois-
rannikolla. Puuttuu Brittein saarilta, muista Poh
joismaista sekä suurimmasta osasta Kaakkois
Eurooppaa. Pohjoisessa yhtenäinen levinneisyysalue
ulottuu Baltian maihin ja Leningradin seudulle
saakka.

Suomessa on erillinen tammihiiriesiintymä Heino
lan-Jaalan seudulla. Tarkistamattomien tietoj en mu
kaan tammihuiri olisi nähty syksyllä 1985 myös
kahdessa paikassa Nastolan pohjoisosissa. Edellä
mainittujen lisäksi syksyltä 1943 on havainto Ruo
kolahdelta sekä vuosilta 1981—83 havaintoja yhdes
tä Itä-Uudellamaalla Suomenlahden partaalla sijait
sevasta paikasta. Ainakin aiemmin tammihiirtä on
esiintynyt Laatokan pohjoispuolella, Karjalan kan
naksella sekä itäisellä Suomenlahdella Tytärsaares
sa, jossa se oli vielä vuonna 1929 yleinen.

3. Biologia. Kulttuurin suosija, etelämpänä Euroo
passa vielä selvemmin kuin meillä. Tavattu Suomes
sa monenlaisissa metsissä rehevistä j ärvenrantaleh
doista karuihin jäkälämänniköihin. Asustaa lisäksi
puistoissa, puutarhoissa ja rakennuksissa. Liikkuu
yleensä maassa, mutta kiipeilee hyvin myös puissa ja
hakeutuu rakennuksissa usein ullakolle.

Päiväpiilot ja pesäpaikat ontoissa puissa, oravanpe
sissä, linnunpesissä tai -pöntöissä, joskus maako
loissa tai juurakoissa. Vaipuu talveksi (meillä syys—
toukokuuksi) horrokseen siilin, koivuhuiren ja lepa
koiden tavoin. Yöeläin.

Suomessa todennäköisesti vain yksi poikue kesässä
(Keski-Euroopassa usein kaksi). Poikasia 2—8. Su
kukypsä 1-vuotiaana. Voi elää yli 10-vuotiaaksi.

Lähes kaikkiruokainen. Syö esim. marjoja, hedel
miä, silmuja, siemeniä, hyönteisiä ja niiden toukkia,
matoja, etanoita, pikkunisäkkäitä sekä linnunmunia
ja -poikasia. Voi hakeutua asumuksiin ruokaa etsi
mään ja talvehtimaan.

4. Kannan kehitys. Tammihuiri on tuskin koskaan
ollut Suomessa kovin yleinen ja laajalle levinnyt.
Nyky-Suomen alueelta ensimmäiset löydöt (neljä
yksilöä) ovat vuosilta 1916—20 Heinolan mlk:n
itäosista. Samoilta alueilta on yksi havainto 1930-
luvulta ja yksi vuodelta 1978. Lisäksi tammihiiri on
nähty vuonna 1953 aivan Heinolan kaupungin koil
lispuolella.

Jaalasta ensimmäinen havainto on vuodelta 1959.
Täällä tammihiirikanta oli elinvoimainen vielä 1960-
luvun alussa, jolloin alueelta pyydystettiin parikym
mentä yksilöä. Havainnot vähenivät kuitenkin 1960-
ja 1970-luvulla. Muutamien tarkistamattomien ha
vaintojen perusteella tammihiiriä uskotaan eläneen
seudulla ainakin vielä 1980-luvun alkupuolella.

Hiljattain Suomenlahden tuntumasta löydetty uusi
esiintymä on suppea mutta antaa uskoa olettaa, että
vastaavia erillisesiintymiä saattaisi löytyä muualta-
km itäiseltä rannikkoalueeltamme tai kaakkoisrajal
tamme.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Yhtenä syynä
kannan heikkenemiseen Jaalassa 1960-luvun alussa
saattoi olla alueella tuolloin harjoitettu pyynti.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymisen yksi
tyiskohtainen kartoitus ja seuranta. Ekologian ja
lisääntymisbiologian tutkimus. Tarhakasvatus. Rau
hoitus asetuksella.

8. Kirjallisuus. Hällström 1923, Kaikusalo 1983,
Luotola 1954, Mela 1901, 1903, Nuutilainen 1945,
Pajunen 1970, 1974, Penttinen 1909, Rautkoski
1960, Saarialho 1907, Seppälä 1923, Tiensuu 1938,
1940, Tynni 1945, Ulvinen 1980, Välikangas 1929,
1930, 1935, 1944.
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ALOPEX LA GOPUS (Linnaeus)

NAALI

Canidae

Fjällräv

Koiraeläimet

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Kettua jonkin verran pienempi.
Ruumis 50—85 cm, häntä 30—55 cm, hartiakorkeus
n. 30 cm. Talvella kokonaan valkoinen, kesällä
selkäpuoli tumma. Naalin toinen värimuoto, sini
naali, on meillä luonnossa harvinainen.

2. Levinneisyys. Naalia esiintyy ympäri pohjoisen
pallonpuoliskon, Euroopassa vain Grönlannissa, Is
lannissa, Huippuvuorilla, fennoskandian tunturi
vyöhykkeellä sekä Neuvostoliiton pohjoisosissa.

Suomessa nykyisin vain Enontekiön ja Utsjoen
puuttomilla vyöhykkeillä. Hyvien myyrävuosien jäl
keen vaeltavia naaleja on tavattu vielä viime vuosi
kymmeninä Metsä-Lapissakin, jopa napapiirin tie
noilla saakka.

3. Biologia. Elinympäristönä meillä nykyisin pohjoi
simman Lapin paljakat, muualla myös puuton
tundra ja Jäämeren rannikot. Elinpiirin laajuus
vaihtelee ravintotilanteen mukaan. Pesäluolakomp
leksit sijaitsevat meillä yleensä koivurajan yläpuolel
la hiekkakumpareissa tai kivilouhikossa. Perhesiteet
voivat kestää useita vuosia.

Poikasia ravintotilanteesta riippuen 1—12. Huonoi
na ravintovuosina naalit eivät lisäänny lainkaan ja
ne voivat tuolloin kierrellä laajalti. Pitkälle etelään
vaeltaneet naalit ovat olleet enimmäkseen koiraita.
Aktiivisin hämärissä. Utelias ja peloton. Voi hakeu
tua asutuksen tuntumaan ravintoa etsimään.

Ravintona etenkin myyrät ja tunturisopuli, kesäisin
myös linnut sekä niiden munat ja poikaset. Talvella
haaskat ovat tärkeä ravintokohde. Jäämeren ranto
jen naalit syövät myös rantaan ajautuneita kaloja
sekä merilintujen munia ja poikasia.

4. Kannan kehitys. Naali oli vielä 1800-luvun lopus
sa Fennoskandian tunturivyöhykkeellä yleinen. Suo
messa naaleja oli tuolloin satoja, kenties jopa muu
tamia tuhansia. Vuosisadan alussa naali pesi vielä
Metsä-Lapissa ja yksittäisiä harhailijoita tavattiin
yleisesti etelärannikkoa myöten. Naali hävitettiin
kuitenkin vuosisadan vaihteesta lähtien muutamassa
vuosikymmenessä lähes täysin.

Naalin rauhoituksen aikoihin (1940) kanta oli erit
täin niukka. Sotavuosien jälkeen kanta saattoi hie
man elpyä, sillä 1960-luvulla sen suuruudeksi arvioi
tiin 15 paria. Viime vuosikymmeninä kannanmuu
tokset ovat Suomessa noudattaneet tarkoin pikkuni
säkkäiden kannanvaihteluj a. Naalikantamme suu
ruus vaihtelee nykyisin vuosittain suuresti, ehkä
kymmenestä 50 yksilöön. Huonoina ravintovuosina
suurin osa naaleista menehtyy ja jotkut siirtynevät
Jäämeren rannikolle.

Naalin pesiminen on viime vuosikymmeninä keskit
tynyt Enontekiön Käsivarteen, Pöyrisjärven seudulle

ja Utsjoen pohjoisosiin. Pesintää on viimeksi tapah
tunut vuosina 1964, 1969—70, 1974, ja 1982. Vuon
na 1970 Kilpisjärven ja Haltin välisellä alueella
talvehti n. 40 naalia. Vuonna 1974 Enontekiön
Käsivarressa varttui 20—30 pentua, vuonna 1982
vähintään kolme pentuetta. Hyvästä ravintotilan
teesta huolimatta 1978 oli heikko naalivuosi (ei
lainkaan varmoja pesimähavaintoja). Kesän 1985
pesätarkastusten perusteella koko Suomen naalikan
naksi arvioitiin tuolloin enintään kymmenen yksi
löä.

Etelä-Suomeen asti ulottuvia naalivaelluksia on tällä
vuosisadalla ollut ainakin vuosina 1900, 1908 (suur
vaellus), 1948—49, 1951, 1954—55, 1959—60 sekä
1962.

Naali vähentyi vuosisadan alussa suuresti myös
Ruotsissa ja Norjassa. Pitkään jatkuneesta rauhoi
tuksesta huolimatta Fennoskandian naalikannat
ovat sittemmin pysyneet hyvin heikkoina. Ruotsissa
naaleja on nykyisin huonoina pesimävuosina n. 150,
hyvinä vuosina n. 500. Norjan kanta on hieman
vahvempi. Islannissa naalikantoja on harvennettu
tarkoituksellisesti (linnustoon ja lampaisiin kohdis
tuvan uhkan pelossa), mutta toistaiseksi ne ovat
säilyneet vielä varsin elinvoimaisina.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Syynä naalikan
nan nopeaan vähenemiseen oli liiallinen pyynti.
Pyynti voimistui suuresti 1800-luvun lopussa, jolloin
naalin nahasta tuli muotiturkis.

Syitä kannan vuosikymmeniä jatkuneeseen heik
koon tilaan ei tunneta. Yhtenä mahdollisena syynä
ovat voineet olla poronhoidossa tapahtuneet muu
tokset, joiden vuoksi naalille on talvisin aiempaa
vähemmän ravintokohteena tärkeitä jätteitä. Myös
suurpetojen (etenkin suden) väheneminen naalialu
eilla on vähentänyt talvisten haaskojen määrää.
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Yhdeksi syyksi on arveltu kettua, joka voimak
kaampana kilpailee naalin kanssa varsinkin niukasta
talviravinnosta ja kykenee jopa surmaamaan naalin
omaan nälkäänsä. Tulevaisuudessa naalin uhkana
voi myös olla kettukapi. Kilpisjärven seudulta on jo
löydetty muutamia kapiia kettuja.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin Suomessa
(metsästyslain nojalla annetulla asetuksella) vuonna
1940, Ruotsissa 1928 ja Norjassa 1930. Vuodesta
1962 alkaen naali on kuulunut luonnonsuojelulain
piiriin (tarhanaali eli sinikettu kuuluu metsästyslain
piiriin). Vuonna 1983 aloitettiin yhteispohjoismai
nen naalitutkimus.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Keinoruokinnan sekä
mahdollisesti tarhauksen ja palautusistutusten käyt
tökelpoisuuden selvittäminen. Yhteispohjoismaisen
naalitutkimuksen jatkaminen.

8. Kirjallisuus. Ericson 1983, Kaikusalo 1971, 1982,
Kleemola & Laine 1961, Pulliainen 1965a, 1984.
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GULO GULO (Linnaeus)

AHMA

Mustelidae

Järv

Näätäeläimet

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Kookas, tanakkarakenteinen ja
kömpelönnäköinen näätäeläin. Hartiakorkeus 40—
45 cm, paino 10—26 kg.

2. Levinneisyys. Holarktinen, pohjoisen havumetsä
vyöhykkeen laji. Esiintyy Luoteis-Euroopasta leve
ähköllä vyöhykkeellä Pohjois-Venäjän ja Siperian
halki Tyynellemerelle saakka. Pohjois-Amerikassa
Alaskassa, Kanadassa ja paikoin Yhdysvaltojen
pohjoisosissa.

Suomessa esiintyminen on nykyisin säännöllisintä
kapealla vyöhykkeellä itärajan tuntumassa, etelässä
Pohjois-Karjalaan saakka. Lisäksi Pohjois-Suomes
sa on erillisiä esiintymiä. Itärajan tuntumassa elävät
ahmat siirtyvät usein rajan puolelta toiselle lähinnä
vallitsevasta ravintotilanteesta riippuen. Rajan taka
na levinneisyysalue ulottuu Pohjois-Karjalan kor
keudelle saakka. Vuontisjärvellä on erillisesiintymä.

3. Biologia. Elää rauhallisilla metsäseuduilla, aina
kin tilapäisesti myös tuntureilla ja tundralla. Karttaa
asuttuja seutuja. Aktiivisin iltaisin ja öisin. Liikkuu
enimmäkseen yksin. Vaeltaa pitkiä matkoja.

Pesäluola lumikinoksessa, harvemmin louhikossa tai
maaonkalossa. Pentuja 2—3. Voi elää yli 15-
vuotiaaksi.

Ravintovalikoima laaja: porot, kanalinnut, jänikset,
pikkunisäkkäät, marjat ym. Talvella haaskat ovat
tärkeää ravintoa. Tappaa poroja tilaisuuden tullen
usein yli välittömän tarpeen.

4. Kannan kehitys. Esiintyi aikoinaan jokseenkin
koko Manner-Suomessa. Levinneisyysalueen supis
tuminen alkoi etelästä ja lounaasta. J0 1900-luvun
alkuun mennessä ahma oli joutunut vetäytymään
Itä- ja Pohjois-Suomen erämaaseuduille. Sen jäl
keen tilanne pysyi jokseenkin vakaana vuosikymme
niä. Vielä 1970-luvun alussa ahmoja oli maassamme
arviolta 50—60. Ahmakanta vähentyi kuitenkin
1970-luvulla selvästi, ja 1980-luvulla ahmamäärä on
vaihdellut ehkä vain 20 ja 40 yksilön välillä. Pesin
nän yleisyydestä ja lisääntyvän kannan suuruudesta
ei ole tietoa.

Ahmakantamme on perinteisesti ollut vahvin Metsä-
Lapissa ja siihen liittyvillä havumetsäalueilla. Vielä
1960-luvulla Lapissa oli ahmakanta, joka kuitenkin
hävitettiin lähes täysin 1970-luvulla. Tällä hetkellä
suurin osa ahmoista on yhteisiä naapurivaltioiden,
etenkin Neuvostoliiton mutta myös Norjan ja Ruot
sin kanssa. Tästä syystä ahmojen määrä maassam
me vaihtelee jopa päivittäin. Sisämaassa ahmoja
liikkuu nykyisin erittäin vähän, ehkä vain puolen-
kymmentä.

Vielä 1960-luvulla ahmakantamme sai täydennystä
idästä muuttovoittona. Viime aikoina muuttovoitto

Ahma on vähentynyt suuressa osassa esiintymisalu
ettaan, mutta sen kokonaislevinneisyys ei ole muut
tunut kovin paljoa. Euroopassa ahma on kuitenkin
hävitetty Koillis-Puolasta, Baltian maista ja suuresta
osasta Fennoskandiaa. Ahma on vähentynyt tällä
vuosisadalla suuresti sekä Ruotsissa että Norjassa.
Viimeisten 10—15 vuoden aikana kanta on kuiten
kin kummassakin maassa ilmeisesti hieman vahvis
tunut. Ruotsissa ahmoja on nykyisin 100—150,
Norjassa 120—180.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
vähenemisen syynä on ollut liiallinen metsästys.
Ahmoja on pyydetty pitkään etenkin niiden porota
loudelle aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Vuosittai
set kaatomäärät vaihtelivat 1800-luvun lopusta aina
1960-luvulle 25 ja 60 yksilön välillä. Erityisen tuhoi
saa ahmakannalle oli 1970-luvulla yleinen moottori
kelkkojen avulla tapahtuva pyynti. Ahma lienee
kärsinyt myös ihmistoiminnan levittäytymisestä yhä
syvemmälle erämaihin.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ahma kuuluu metsäs—
tyslain piiriin. Valtio lopetti ahman tapporahojen
maksamisen vuonna 1970 (vielä vuonna 1969 mak
settiin tapporaha 26 ahmasta), mutta useat paliskun—
nat maksoivat tapporahoja myöhemminkin. Ahma
rauhoitettiin poronhoitoalueen eteläpuolella vuonna
1977. Maa- ja metsätalousministeriön myöntämien
poikkeuslupien (myös moottorikelkkojen käyttöön)
avulla metsästystä tehostettiin tämän jälkeen poron
hoitoalueella. Vuosina 1978—81 maassamme am
muttiin vuosittain keskimäärin 17 ahmaa.

Vuodesta 1982 lähtien ahma on ollut toistaiseksi
rauhoitettu koko maassa. Rauhoituksesta huolimat
ta ahman saa tappaa verekseltä, mikäli tämä on
ihmiseen, kotieläimeen tai poroon kohdistuvan pa
kottavan vaaran torjumiseksi välttämätöntä. Maa-
ja metsätalousministeriön myöntämin poikkeusluvin
ahmoja on tapettu rauhoituksen jälkeenkin: vuonna

on kuitenkin pienentynyt, koska ahmat ovat vähen
tynyt myös Neuvostoliiton puolella.
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1982 kaadettiin 8, 1983 11 ja 1984 10 ahmaa.
Ahman aiheuttamat porovahingot korvataan valtion
varoista.

Ruotsissa ahma rauhoitettiin vuonna 1969, Norjassa
1982.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ympärivuotisen rau
hoituksen jatkaminen. Suurpetojen seurannan tar
kentaminen selvästi nykyisestä (kannan koon lisäksi
esim. sen rakenne ja lisääntymistulos). Tarkan har
kinnan jatkaminen poikkeuslupia myönnettäessä.

8. Kirjallisuus. Danilov ym. 1986, Ellefsen 1980,
Heggberget & Myrberget 1980, Kvam ym. 1984,
Nyhoim 1977, Pulliainen 1963, 1968a, 1974, 1977,
1978, 1982b, 1984, Pulliainen & Ovaskainen 1975,
$ørensen & Kvam 1984.
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PHOCÄ HISPIDA SAIMENSIS (Nordq.)

SAIMÄANNORPPA

Phocidae

Saimensäl

Varsinaiset hylkeet

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Norpasta Phoca hispida on erotet
tu viisi alalajia, joista saimaannorppaa P. h.
saimensis ja itämerennorppaa F. h. botnica (käsitel
ty jäljempänä) esiintyy Suomessa. Saimaannorpan
kehitys omaksi alalajikseen alkoi n. 8 000 vuotta
sitten Saimaan altaan kuroutuessa irti Itämerestä.
Syntyhistorialtaan saimaannorppa on verrattavissa
laatokannorppaan P. Ii. tadogensis.

Saimaannorppa on itämerennorppaa hieman pie
nempi. Sen pituus on 130—145 cm ja paino keski
määrin 60 kg. Saimaannorppa eroaa norpan muista
alalajeista esim. kallonmittojen ja poikasten värin
(säännöllisesti tuhkanharmaa, muilla norpilla yleen
sä kermanvalkea) perusteella.

2. Levinneisyys. Saimaannorppa on norpan muita
alalajeja selvästi suppeammalla alueella esiintyvä ja
vähälukuisempi. Esim. laatokannorppia on sai
maannorppiin verrattuna satakertainen määrä (n.
12 000). Aikoinaan saimaannorppia esiintyi yhtenäi
sesti koko Suur-Saimaalla eteläisimmistä osista Var
kauteen ja Joensuuhun asti. Tällä vuosisadalla esiin
tymisalue on kuitenkin supistunut ja nykyisten tieto
jen mukaan se näyttää jakautuneen 4—5 osaan.

3. Biologia. Eroaa elintavoiltaan itämerennorpasta
ja laatokannorpasta monessa suhteessa. Elinympä
ristönä ovat saanen ja salmien pirstomat sisävedet,
joilta suuret ulapat puuttuvat. Laatu pesänsä ranta
kinokseen. Saimaalla ei muodostu ahtojäitä, joissa
mm. itämerennorpat pesivät.

Viettää yleensä talven ja lisääntymiskauden vuodes
ta toiseen samalla suppealla alueella, kesäaikaan
liikkuu laajemmin. Yleensä yksittäin. Loppukevääs
tä voi kuitenkin avojäillä olla kaksi tai jopa neljäkin
hyljettä ryhmässä. Muista norpista poiketen sai
maannorppa makailee usein alkukesällä karvanvaih
don aikaan rannoilla.

Kannasta noin puolet on naaraita. Saimaannorppa
on sukukypsä noin 5-vuotiaana. Parisidonnaisuutta
ei oletettavasti ole. Synnytys helmi—maaliskuussa
(pesässä). Poikasia yksi. Viivästynyt sikiönkehitys.
Voi elää jopa 30—40 -vuotiaaksi.

Syö monenlaisia kaloja, mahdollisesti myös mm.
rapuja ja simpukoita. Aikuisten hylkeiden pääravin
toa ovat muikku ja kuore.

4. Kannan kehitys. Saalistilastojen perusteella sai
maannorppa oli 1900-luvun alussa selvästi nykyistä
runsaampi. Sittemmin se on oletettavasti vähentynyt
koko 1900-luvun ajan. Rauhoituksen aikaan vuonna
1955 kanta oli jo selvästi pienentynyt ja elinalueet
olivat supistuneet. Vuonna 1966 saimaannorppia on
arvioitu olleen n. 250, vielä vuonna 1971 n. 200—
220, mutta vuonna 1985 enää vain 150.

Ensimmäiset tiedot esiintymisalueen supistumisesta
ovat 1940-luvulta, jolloin norpat hävitettiin Puruve
deltä. Sittemmin levinneisyys on pirstoutunut 4—5
osaan ja nämä edelleen 11 talvehtimisalueeseen.
Pohjois-Saimaalla (Pyhäselkä ja Orivesi) norppia on
nykyisin 26—28, Haukiveden, Koloveden, Heinve
den ja Joutenveden alueella 61—70, Katoselän-Mui
kunselän alueella 8—10, Pihlajavedellä 20—25 ja
Saimaan eteläosissa (Luonteri, Lietvesi ja Etelä-Sai-
maa) 24—29.

Saimaannorppakanta väheni 1970-luvulla eniten
Pohjois- sekä Etelä-Saimaalla, joka oli aiemmin
vahvinta norppa-aluetta. Saimaan eteläisimmissä
osissa sekä Varkauden ja Joensuun alapuolisissa
vesissä norppa on nykyisin erittäin vähälukuinen.
Ainoastaan Haukiveden keskiosissa kanta on verra
ten tiheä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ennen rauhoi
tusta vuonna 1955 tärkein syy vähenemiseen oli
metsästys. Esim. vuosina 1909—18 ammuttiin pel
kästään Mikkelin läänissä 143 saimaannorppaa.
Kanta väheni metsästyksen vaikutuksesta etenkin
1940-luvulla. Vielä 1960-luvulla ammuttiin poik
keuslupien turvin ainakin 16 saimaannorppaa. Sai
maannorppia on kuitenkin tapettu rauhoituksen jäl
keen myös luvatta. Tästä on yksittäisiä tietoja vielä
1980-luvulta.

Vuosina 1982—85 arvioitu vuosittainen syntyvyys
oli 19—22 kuuttia eli n. 15 ¾ kannan koosta. Esim.
vuosina 1982—83 havaituista 38 kuutista kuitenkin
10 (26 ¾) syntyi kuolleena ja toiset 10 (26 ¾)
menehtyi kalanpyydyksiin alle puolivuotiaana, joten
todellinen lisääntymistulos oli vain 9 kuuttia/vuosi
(6.5 ¾), joka on alle havaitun kuolevuuden.

Selvästi tärkein elävinä syntyneiden kuuttien kuolin
syy on nykyisin niiden hukkuminen kalanpyydyk
sun, etenkin kestäviin ja vedessä huonosti näkyviin
nailonverkkoihin. Pyydyksiin hukkuminen on ylei
sintä avovesikauden alussa. Noin 60 ¾ todetuista
kuolinsyistä on johtunut 2—4 kk:n ikäisten poikas
ten hukkumisesta kalanpyydyksiin. Vuosina 1980—
82 löydetyistä 37 kuolleesta norpasta peräti 30 oli
saman vuoden poikasia. Korkean kuuttikuolleisuu
den vuoksi kannan ikärakenne on vääristynyt, ja
kannassa on suhteettoman paljon vanhoja yksilöitä,
joiden lisääntymiskyky lienee alentunut.

Syntymän tienoilla kuolleiden kuuttien karvoista on
löydetty (elävinä syntyneisiin verrattuna) runsaasti
nikkeliä. Syitä kuolleina syntyneiden kuuttien suu
reen osuuteen ei kuitenkaan tunneta.

Kasvavan vesiliikenteen aiheuttama häirintä on su
pistanut norpille soveliaiden elinalueiden määrää.
Ehkä eniten haittaa on ollut laajentuneesta kesä-
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mökkiasutuksesta, joka on lisännyt sekä häiriöitä
että kalaverkkojen määrää norppien elinalueilla.
Häiriöitä ovat myös lisänneet kasvanut jääaikainen
liikenne (etenkin moottorikelkkojen lisääntyminen)
sekä Saimaan syväväylän käyttö talvisin. Saimaan
norpat karttavat pesäpaikan valinnassaan syväväy
lää, rannoilla sijaitsevia asumuksia sekä rannoilla
kulkevia teitä.

Myös vesien likaantuminen siihen liittyvine kalaston
muutoksineen on vaikeuttanut norpan elinoloja.
Vesien likaantumisen vuoksi norpat ovat vähenty
neet mm. eteläisimmissä osissa Saimaata ja Varkau
den eteläpuolella. Yhtenä uutena saimaannorpan
uhkana ovat nykyisin erittäin paksulankaiset verkot
sekä riimuverkot. Näihin menehtyy paitsi nuoria
myös aikuisia hylkeitä.

Vielä kymmenisen vuotta sitten saimaannorpissa
esiintyi korkeita elohopea-, DDT- ja PCB-pitoisuuk
sia. Elohopeaa saimaanorpissa on ollut enemmän
kuin Itämeren hylkeissä, PCB:tä vähemmän
(DDT:tä jokseenkin sama määrä). Elohopea saattoi
vaikeuttaa norppien elinoloja paikallisesti 1960-
luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. Kloorattujen
hiilivetyjen vaikutuksista saimaannorppiin ei ole tie
toa.

Saimaata säännösteltiin yhtäjaksoisesti vuosina
1948—59 ja lisäksi veden pintaa on säännelty poik
keusjuoksutuksin talvina 1962/63, 1974/75 ja 1981/
82. Veden pinnan lasku kevättalvella aiheuttaa hel
posti rantaviivan tuntumassa sijaitsevan pesän ro
mahtamisen, jolloin poikanen voi menehtyä. Vuosi
na 1948—59 ja 1974—75 löydettiin useita tällä
tavoin kuolleita kuutteja. Vedenpinnan laskun seu
rauksena norpat voivat joutua synnyttämään ja
imettämään poikasensa avojäällä, mikä vaikeuttaa
poikasen kehittymistä. Näin kävi esim. keväällä
1982, jolloin veden pintaa laskettiin 30 cm.

6. Toteutetut suojelutoimet. Saimaannorppa kuuluu
metsästyslain piiriin. Saimaannorppa rauhoitettiin
vuonna 1955, jolloin samalla lopetettiin tapporahan
maksaminen. Vuonna 1957 perustettiin Haukivedel
le Linnansaaren kansallispuisto, joka on nykyisin
Saimaan parasta hyljealuetta (puiston alueella kanta
on pysynyt lähes samana vuodesta 1971 lähtien).
Vuonna 1966 saimaannorppa liitettiin Kansainväli
sen luonnonsuojeluliiton (IUCN) maapallon uhan
alaisten lajien ja alalajien luetteloon (Red Data
Book). Samana vuonna Valtion riistantutkimuslai
tos aloitti saimaannorppainventoinnit, jotka jatkui
vat vuoteen 1973 saakka. Saimaannorpan suojelu
tehostui vuonna 1979, jolloin Maailman Luonnon
Säätiön Suomen Rahasto perusti saimaanhyljetyö
ryhmän koordinoimaan ja toteuttamaan suojelua ja
tutkimusta. Käytännön tutkimustyöstä on vastannut
enimmäkseen Joensuun yliopisto.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama saimaan
hyljetoimikunta jätti mietintönsä lokakuussa 1982.
Toimikunnan työn tuloksena valtion tulo- ja meno
arviossa on vuodesta 1984 lähtien osoitettu varoja
saimaannorpan aiheuttamien vahinkojen korvaami
seen (vuonna 1986 650 000 mk). Määrärahaa saa-

daan käyttää myös saimaannorppakannan suojele
miseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Saimaannorpan seurantaan on kehitetty menetel
mät, hankittu sopiva kalusto sekä perustettu Sai-
maalle yhdysmiesverkosto. Saimaannorpan perus
biologia on osin selvitetty. Saimaannorpan suojelus
ta on valistettu etenkin kalastajia ja muita Saimaalla
liikkujia. Saimaan eri käyttömuodoista on annettu
lausuntoja ja tehty niihin liittyviä seikkaperäisiä
selvityksiä. Tarvittaessa on pidetty yhteyttä sai
maannorpan lisääntymisalueiden maanomistajiin.

Vuodesta 1982 lähtien Saimaalla on kokeiltu yhteis
työssä kalastuskuntien kanssa määräaikaisia verkko
kalastusraj oituksia saimaannorpan pesimäalueilla.
Vuonna 1985 verkkokalastus oli kiellettyä 15.4.—
30.6. kahdeksalla alueella, joiden kokonaispinta-ala
oli yli 100 km2. Kalastusrajoituksista on maksettu
kalastuskunnille korvaukset (1982—83 Maailman
Luonnon Säätiön Suomen Rahasto, 1984—85 val
tio).

Saimaannorpan tarhauskokeilut aloitettiin vuonna
1984, jolloin Enonkosken Olavinlampeen siirrettiin
viisi norppaa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kannan, lisääntymis
tuloksen ja -alueiden sekä ympäristömyrkkypitoi
suuksien jatkuva seuranta. Verkkokalastusrajoitus
ten laajentaminen ja jatkaminen. Suojeluun liitty
vän perusbiologisen tutkimuksen jatkaminen. Pesi
mäalueiden suojelu häirinnältä ym. Pesimäluotojen
täysrauhoitus. Koloveden kansallispuistohankkeen
kiirehtiminen. Saimaan käyttösuunnitelman seuraa
minen. Lisääntymisedellytysten selvittäminen valvo
tuissa oloissa (tarhauskokeilujen jatkaminen). Sai
maannorpan siirtäminen metsästyslaista luonnon
suojelulain piiriin.

8. Kirjallisuus. Becker 1984, Bergman 1958, Helle
1983, 1985, Helle ym. 1981, 1983, 1984, Hyvärinen
& Sipilä 1983, 19$4a,b, Järvinen & Varvio-Aho
1985, Niemelä 1981, Saimaanhyljetoimikunta 1982,
Sipilä 1985, Sten 1981.
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VAARANTUNEET NISÄKKÄÄT

Ripsisiippa Myotis nattereri
Halli Halichoerus grypus
Metsäpeura Rangifer tarandus Jennicus
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MYOTIS NA TTERERI (Kulu)

RIPSISIIPPA

Vespertilionidae

Fransfladdermus

Varsinaiset lepakot

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Pienikokoinen lepakko, siipois
tamme kuitenkin kookkain. Ruumiin pituus 4—5
cm, siipiväli 22—27 cm.

2. Levinneisyys. Esiintyy suurimmassa osassa Eu
rooppaa pohjoisia ja kaakkoisia osia lukuun otta
matta, lisäksi Pohjois-Afrikassa sekä Aasiassa Tyy
nellemerelle saakka. Suomen ohella pohjoisimmat
esiintymät ovat Etelä-Ruotsissa, Etelä-Norjassa ja
Baltian maissa.

Suomesta tunnetaan vain kolme löytää maan etelä
osista.

3. Biologia. (Suomessa ripsisiipan biologiaa ei ole
tarkemmin tutkittu, joten seuraava perustuu paljolti
ulkomaisiin tietoihin) Asustaa kulttuurimaisemassa.
Esiintyy usein yhdyskunnittain, joskus yhdessä viik
sisiipan tai korvayökön kanssa. Päiväpiilot luulta
vasti siltojen alla, rakennuksissa, puunkoloissa tai
linnunpöntöissä. Talvehtii ryhmissä kallioluolissa,
kellareissa, ontoissa puissa ym. suoj aisissa kosteissa
paikoissa, mutta esim. Sveitsissä yleisesti myös hal
kopinoissa. Voi siirtyä talvehtimaan ryhtyessään
jopa satoja kilometrejä. Vuodessa vain yksi poika
nen.

Ravintona yöperhoset, lentävät vesihyönteiset ja
kärpäset. Pyydystää suurimman osan saaliista ilmas
ta, osan lehdiltä ja oksistosta.

4. Kannan kehitys. Suomessa ripsisiippa on tavattu
vain Inkoossa (todennäköisesti yhdyskunnasta pe
räisin), Lahdessa ja Kirkkonummella (pieni yhdys
kunta perunakellarissa 1970-luvulla). Ripsisiippa on
kuitenkin maassamme todennäköisesti yleisempi
kuin harvojen löytöjen perusteella voisi olettaa.
Kannan kehityksestä Suomessa ei ole tietoja.

Muuallakin Euroopassa kannan kehitys tunnetaan
huonosti. Etelä-Ruotsissa kuten suurimmassa osassa
Eurooppaa ripsisiippa on hyvin harvalukuinen. Rip
sisiippa on vähentynyt selvästi Hollannissa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ripsisiippatutkimuk
sen jatkaminen. Tarvittaessa yhdyskuntien suojelu.

8. Kirjallisuus.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suomessa ei
ripsisiipan kuten ei muidenkaan lepakoiden uhkate
kijöitä ole tarkemmin selvitetty. Lepakot ovat hi
taasti lisääntyviä ja ravinnonkäytössään erikoistu
neita lajeja. Yhtenä uhkatekijänä lienee päiväpiilo
ja talvehtimispaikkojen väheneminen uuden tiiviin
rakennuskulttuurin ja kolopuita karsivan metsän-
hoidon seurauksena. Lisäksi uhkana voinee olla
tuholaishävitteiden käyttö (suora myrkkyvaikutus ja
etenkin ravintohyönteisten väheneminen). Ulko
maisten tutkimusten mukaan lepakot ovat myös
erittäin herkkiä puurakenteiden suojauksessa käytet
täville aineille. Elinympäristön happamoitumisen on
niinikään arveltu heikentäneen lepakoiden elinmah
dollisuuksia.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suoj elulailla vuonna 1923. Lepakoiden esiintymisen,
ekologian ja suojelutoimien tutkimus alkoi maas
samme vuonna 1981.
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(Fabricius)

1. Luonnehdinta. Pitkä ja hoikka hylje. Norppaa
selvästi kookkaampi. Pituus 170—300 cm, paino
120—300 kg. Urokset selvästi naaraita kookkaam
pia. Erotettavissa norpasta suuren pään ja pitem
män, suoremman kuonon perusteella. Makuusiluetti
venemäisen kaareva.

2. Levinneisyys. Maailman vähälukuisimpia hyljela
jeja. Levinneisyysalue on kolmiosainen. Itämeren
lisäksi halleja esiintyy Luoteis-Atiantilla Kanadan
itärannikolla (n. 30 000) sekä Koillis-Atiantilla,
etenkin Brittein saarten ja Islannin vesillä mutta
myös Ruotsin länsirannikolla, Norjan rannikolla ja
Vienanmerellä (yhteensä 85 000—90 000).

Itämeren ja Pohjanmeren hallikannat ovat selvästi
toisistaan erillisiä. Itämeressä halli on laajimmalle
levinnyt hyljelaji. Sulan veden aikana vahvimpia
esiintymisalueita ovat keskinen Itämeri, Ahvenan
meri, Selkämeri ja Suomenlahti. Eteläisellä Itäme
rellä halli on nykyisin satunnainen. Lisääntymisai
kaan kevättalvella esiintyminen vaihtelee jäätilan
teesta riippuen. Normaaleina vuosina hallit keskitty
vät tuolloin Gotlannin-Riianlahden-Ahvenanmaan
väliselle merialueelle, Suomenlahden suulle ja eteläi
selle Selkämerelle. Vähäjäisinä talvina halliemot
poikivat jopa Perämerellä ja Suomenlahden peru-
kassa.

3. Biologia. Itämeressä hallin elinympäristönä ovat
ulkomeri ja äärimmäinen ulkosaaristo, sisäsaaristos
sa halleja esiintyy hyvin harvoin. Hallit eivät kykene
elämään kiintojään alueella, joten ne vetäytyvät
talveksi Itämeren vahvimmin jäätyvistä osista.

Elää lähes koko vuoden laumoissa. Seurallisuus
ilmenee etenkin touko—heinäkuussa, jolloin hallit
nousevat ulkosaariston luodoille ja vesikiville ma
kailemaan. Suomen rannikolla suurimmat kesäiset
määrät ovat yleensä olleet 100—200 yksilön luok
kaa. Tukholman eteläpuolella sijaitsevan Harstenan
luodoille kokoontui vielä 1930-luvulla 20 000—
30 000 halua.

Lisääntymisbiologialtaan Itämeren hallit eroavat At
lantin halleista monessa suhteessa. Itämeren halli
uroksista osa lienee yksi-, osa moninaaraisia, Skot
lannin rannikolla yhdellä uroksella voi olla 5—15
naarasta. Koillis-Atiantin hallit synnyttävät kuuttin
sa (poikasensa) syys—joulukuussa rannoille, Itäme
ren hallit helmi—maaliskuussa ajojäälautoille kun
tojään ja avoveden väliseen vyöhykkeeseen. Leutoi
na jäättöminä talvina Itämerenkin hallit voivat poi
kia kallioluodolla tai hiekkasärkällä. Tällöin poikas
kuolleisuus on keskimääräistä korkeampi, koska
vesirajan tuntumassa olevat kuutit voivat huuhtou
tua myrskyissä mereen (kuutit menehtyvät helposti
kylmässä vedessä).

—z
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Halli on sukukypsä 3—7-vuotiaana (naaraat nuo
rempina kuin urokset) ja se voi elää jopa 30—40-
vuotiaaksi. Naaras synnyttää normaalisti keskimää
rin kolmena vuotena neljästä. Poikasia vain yksi.
Viivästynyt sikiönkehitys.

Ravintona lähes yksinomaan kalat, esim. silakka,
turska, lohi ja kivinilkka.

4. Kannan kehitys. Vielä 1900-luvun alussa halleja
on arveltu olleen Itämeressä vähintään 100 000,
joskin arvio on hyvin epävarma. Tuolloin alkaneen
vähenemisen seurauksena halleja oli 1950-luvulla
enää arviolta 10 000—20 000, 1960-luvulla 5 000—
10 000 ja 1970-luvulla vain pari tuhatta. Tuoreim
pien arvioiden mukaan halleja on Itämeressä vähin
tään 1 500—2 000. Hallin liikkuvien elintapojen
vuoksi koko Itämeren hallikannan suuruuden arvi
ointi on hyvin vaikeaa, joten esitetyt luvut ovat vain
suuntaa antavia. Koska Itämeren hallien esiintymis
alueet vaihtelevat sekä vuosittain että vuodenajoit
tain, ei Suomella myöskään voida katsoa olevan
“omaa” pysyvää hallikantaa.

Hallin väheneminen jatkui 1970-luvun puoliväliin
saakka. Tämän jälkeen halleja on alkanut näkyä
Suomen aluevesillä aiempaa enemmän. Viime vuo
silta on joitakin havaintoja jopa 400—600 hallin
kerääntymistä. Havaintojen yleistyminen johtunee
osittain siitä, että hallit ovat rauhoituksen ansiosta
tulleet vähemmän aroiksi, joten niiden havaitsemi
nen on helpottunut. Samanaikaisesti hallin asuin
paikkoja on autioitunut Ruotsin puolella, mikä
osaltaan selittänee havaintojen runsastumisen meil
lä.

Toisin kuin Itämeressä Atlantilla hallikannat ovat
voimistuneet viime aikoina selvästi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä vähenemiseen oli 1970-luvulle asti liiallinen
metsästys. Hylkeenpyyntiä on harjoitettu Itämeren
piirissä vuosisatoja ja se on ollut voimakkainta
Ruotsin ja Suomen rannikoilla. Hallin elintapojen

HÄLICHOER US GR YPUS

HALLI

Phocidae

Gråsäl

Varsinaiset hylkeet

Luokka: V
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vuoksi sen pyynti on selvästi helpompaa kuin for
pan. Hallien (etenkin kuuttien) pyynti on ollut
erityisen tehokasta leutoina vähäjäisinä talvina, jol
loin hylkeet ovat keskittyneet suppeille alueille. Täl
laisina talvina myös hallin luontaiset poikastappiot
ovat keskimääräistä suurempia. Toisin kuin norpal
la suurin osa hallisaaliista on ollut samanvuotisia
poikasia (kuutteja). Hallin alhaisen lisääntymisky
vyn vuoksi ankara kuuttiverotus on ollut kannalle
erityisen tuhoisaa.

Hallin ja norpan pyynti ylitti kannan lisääntymisky
vyn selvästi ainakin 1910-luvun alussa, 1930-luvun
alkuvuosina ja 1960-luvun puolivälissä. Valtio alkoi
maksaa hylkeistä tapporahaa vuonna 1909, jonka
seurauksena hylkeenpyynti voimistui suuresti. Vuo
sina 1910—13 tapettiin Suomessa ja Ruotsissa yh
teensä n. 100 000 hyljettä (hallien osuus oli tällöin
kuten lähes koko 1900-luvun vajaa kolmannes).
Pyynti väheni selvästi 1910-luvun jälkipuoliskolla
mutta pysyi melko korkealla tasolla aina 1930-luvun
loppuun saakka. Esim. vuosina 1926—35 tapettiin
Itämeressä vuosittain keskimäärin yli 14 700 hyljet
tä, 1946—55 enää runsaat 3 300. Erityisen raskaasti
hallikantaa verotettiin 1930-luvun alun vähäjäisinä
talvina. Kaikkiaan 1930-luvulla tapettiin yli 26 000
hallia, joista peräti 65 Wo oli kuutteja.

Hyljesaaliit vähenivät 1960-luvun alkuun saakka.
Vuonna 1964 hylkeiden tapporaha korotettiin kak
sinkertaiseksi. Tämän seurauksena pyynti voimistui
uudelleen, ja pelkästään suomalaisten hylkeenpyytä
jien saalis oli vuosina 1964—67 yhteensä 14 900
hyljettä. Tapporaha pienennettiin puoleen vuonna
1969 ja sen maksaminen lopetettiin kokonaan 1975.
Hylkeenpyynti päättyi Itämeressä merkittävässä
määrin 1960-luvun lopussa, mutta vielä vähäjäisinä
vuosina 1973—74 pyydettiin kuitenkin peräti 500
hallia (näistä 400 kuutteja).

Rauhoituksen ansiosta metsästys ei ole viimeisten
kymmenen vuoden aikana vaikuttanut hallikantaan.
Tällä hetkellä suurimpana uhkana ovat 1960-luvulla
alkaneet ympäristömyrkkyjen (etenkin PCB:n) ai
heuttamat lisääntymishäiriöt. Ruotsalaisten tutki
musten mukaan keskisen Itämeren hallinaaraista
noin puolella oli 1970-luvulla lisääntymishäiriöitä
(kohdunkuroumia). Lisääntymistoimintojen lisäksi
hallien (myös monien nuorten yksilöiden) ihossa,
kynsissä, munuaisissa, lisämunuaisissa ja ruoansula
tuselimistössä on todettu sairaalloisia muutoksia.
Viime vuosina hallien lisääntyminen on saattanut
elpyä, sillä monissa havaituissa hallilaumoissa kuutit
ja nuoret yksilöt ovat olleet enemmistönä (lisäänty
mishäiriöistä ja ympäristömykyrkyistä tarkemmin,
ks. itämerennorppa).

Rauhalliset kesäiset lepäilyluodot ovat hallille välttä
mättömiä sulan veden aikana, joten jatkuvasti li
sääntyvä tahaton häirintä saaristossa voi vaikeuttaa
sen asemaa. Häirinnän aiheuttama uhka on suurin
vilkkaimmin liikutuilla alueilla, lounaisissa ja eteläi
sissä saaristoissa.

6, Toteutetut suojelutoimet. Halli kuuluu metsästys-
lain piiriin. Hallin poikanen rauhoitettiin vuonna

1975 10.3.—31.5. väliseksi ajaksi. Vuonna 1978
hallin rauhoitusta pidennettiin käsittämään 15.3.—
31.8. välisen ajan. Maaliskuun alusta 1982 halli on
ollut toistaiseksi rauhoitettu ympäri vuoden. Nyky
ään halli on rauhoitettu muissakin Itämeren ranta
valtioissa. Ruotsissa halli on ollut rauhoitettu vuo
desta 1975 lähtien, joskin siellä kalanpyydyksestä tai
sen läheisyydestä tavatun hallin (kuten muunkin
hylkeen) tappaminen on edelleen luvallista.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kannan koon ja
lisääntyvyyden sekä ympäristömyrkkypitoisuuksien
jatkuva seuranta. Ympärivuotisen rauhoituksen jat
kaminen. Tärkeimpien kesäisten lepäilyluotojen rau
hoittaminen (hylkeidenrauhoitusalueet).

8. Kirjallisuus. Bergman (A) & Olsson 1985, Berg
man (G) 1956, 1958, Helle 1978, 1979, 1983, 1985,
Helle ym. 1985, Hook & Johnels 1972, Lampio &
Stenman 1978, Niemelä 1973, 1974, 1981, Stjern
berg 1975.
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RANGIFER TARAND US FENNICUS

METSÄPEURA

(Lönnb.) Luokka: V

Skogsvildren

Cervidae Hirvieläimet

1. Luonnehdinta. Ulkonäöltään ja kooltaan suuresti
samaan lajiin kuuluvasta tunturipeurasta R. t.
tarandus polveutuvan poron kaltainen. Näyttää kui
tenkin pitempien koipien, pitemmän kuonon, hoi
kemman ruumiin sekä pystympien ja kapeampien
sarvien vuoksi sirommalta kuin poro.

2. Levinneisyys. Euraasiassa peuran Rangifer
tarandus levinneisyys on ulottunut laajimmillaan
Skandinaviasta ja Huippuvuorilta Tyynellemerelle.
Metsäpeuran R. t. fennicus esiintymisalue on ollut
selvästi suppeampi, Ruotsista Uralille. Metsäpeura
levittäytyi Pohjois-Eurooppaan idästä ja kaakosta
todennäköisesti jo runsaat 10 000 vuotta sitten
(poron historia on meillä vain pari-kolmesataa vuot
ta).

Suomessa metsäpeuraa esiintyi aikoinaan pohjoisia
tunturi-alueita lukuun ottamatta jokseenkin koko
maassa. Tämän vuosisadan alussa metsäpeura hävisi
meiltä, mutta on sittemmin levittäytynyt maahamme
uudelleen. Nykyisin esiintyminen rajoittuu hyvin
kapealle vyöhykkeelle itärajan tuntumaan. Palau
tusistutusten ansiosta Suornenselällä on pieni erilli
nen kanta.

Suomessa tunturipeuran ja metsäpeuran levinnei
syysalueiden raja on ilmeisesti kulkenut Metsä
Lapissa. Tunturipeuroja esiintyi Suomen Lapissa
vielä 1800-luvun jälkipuoliskolla.

3. Biologia. Elinympäristönä rauhalliset metsä- ja
suoalueet. Tekee pitkiä, meilläkin aikoinaan satojen
kilometrien vaelluksia kesä- ja talvilaidunten välillä.
Kesällä yksittäin tai pienissä ryhmissä, talvisin kym
menien tai jopa satojen (meillä viime vuosina enim
millään 250) yksilöiden laumoissa. Tunturipeura ja
poro elävät laumoissa myös kesäisin.

Metsäpeura suosii talvisin järvien ja jäkäläkankai
den luonnehtimia alueita. Osa hirvaista (uroksista)
jää myös kesäksi talvilaitumille tai niiden tuntu
maan. Vaatimet (naaraat) viettävät kesänsä erillään
hirvaista, näitä keskimäärin soisemmilla alueilla.
Tärkeimmillä vasomisalueilla vuorottelevat suot ja
vanhojen, usein kuusivoittoisten, metsien luonnehti
mat kankaat ja vaarat.

Kiima-aika syksyllä, vasominen touko-kesäkuussa.
Vasoja useimmiten yksi. Vasa seuraa emoaa yleensä
seuraavaan kevääseen saakka. Erno karkottaa sen
viimeistään ennen seuraavan vasan syntymää. Voi
elää yli 15-vuotiaaksi.

Vaatimet syövät kesällä yksinomaan vihreitä kasvin
osia, etenkin raatetta, hirvaat lehtien ja ruohojen
lisäksi runsaasti poronjäkälää. Talvella tärkeintä
ravintoa ovat jäkälät, näiden ehtyessä myös haavat,
sammalet ja varvut.

4. Kannan kehitys. Metsäpeuraa esiintyi vielä
1600—1700-luvuilla koko Suomessa ja tuolloin se
oli monin paikoin tärkein riistaeläin. Metsäpeura
hävitettiin etelä- ja länsirannikolta 1700-luvun lop
puun mennessä, Järvi-Suomesta ja Pohjanrnaalta
1800-luvun alkupuolella, Lapista 1800-luvulla. Pi
simpään peuroja säilyi vedenjakajaseuduilla. Suo
menselällä viimeiset peuralaumat tavattiin 1800-
luvun lopulla, Kainuussa ja Karjalassa 1900-luvun
alussa.

Voimakkaasti pienentynyt metsäpeurakanta säilyi
itärajan takana Pieningän suurella saloalueella ja
siihen liittyvissä erämaissa. Oltuaan maastamme ka
teissa kolmisenkymmentä vuotta ensimmäiset peurat
nähtiin Kuhmossa vuonna 1943. Sittemmin metsä-
peura on levittäytynyt maahamme uudestaan, joskin
hyvin hitaasti. Vaatimia vastasyntyneine vasoineen
tavattiin ensi kerran vasta vuonna 1967 osoituksena
pysyvän kannan muodostumisesta. Suomen metsä
peuramäärä vaihtelee sekä vuosittain että etenkin
vuodenajoittain suuresti. Eniten (550—600) peuroja
on meillä talvisin, kesäksi osa peuroista palaa itära
jan taakse vasomaan.

Peuroja on tavattu 1970-luvun jälkipuoliskolla ja
1980-luvulla n. 300 km:n pituisella vyöhykkeellä
itärajan pinnassa. Selvästi tärkein esiintyrnisalue on
Kuhmo, kesäisenä vasomisalueena etenkin Elimyssa
lo, talvilaidunalueena etenkin Lentuanj ärven alue.
Kuhmossa metsäpeuroja on tavattu talvisin 70 km
itärajasta, kesällä etupäässä vain n. 15 km:n levyi
sellä vyöhykkeellä rajan pinnassa. Kuhmosta levin
neisyys ulottuu rajan tuntumassa Suomussalmen
Viiankiin ja Martinselkoseen. Pohjois-Karjalassa,
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lähinnä Lieksassa, peuroja on havaittu n. 60 km:n
pituisella vyöhykkeellä. Siellä esiintyminen on kui
tenkin ollut hyvin oikukasta ilman merkkejä pysy
vän kannan muodostumisesta.

Neuvosto-Karjalassa metsäpeuroja on nykyisin
n. 6 000—7 000. Uralin länsipuolella esiintyi vielä
1950-luvulla useita pieniä metsäpeurapopulaatioita,
mutta niiden nykytilasta ei ole tietoä. Metsäpeuraa
esiintyi aikoinaan myös paikoin etelämpänä Euroo
passa, vielä 1500-luvulla esim. Puolassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Syynä metsä-
peuran häviämiseen maastamme vuosisadan vaih
teessa oli liiallinen metsästys, jonka vaikutukset
moninkertaistuivat tuliaseiden käytön yleistyessä.

Nykyään suurimpana uhkatekijänä ovat itärajan
molemmin puolin tehtävät hakkuut, joiden vuoksi
sopivien vasomisympäristöjen ja talvilaidunalueiden
määrä on vähentynyt. Viime vuosina vaatimia ja
vasoja on havaittu myös puuntuotantoalueilla. Tä
mä saattaa olla osoitus sopeutumisesta uusiin vaso
misympäristöihin. Käyttäytymisessä on todettu mui
takin muutoksia. Peuroja on esim, tavattu aiempaa
useammin hakkuuaukeilla, maanteillä ja metsäauto
teillä.

Metsäpeuran uhkana on myös risteytyminen poron
kanssa, jota on tapahtunut ainakin Neuvosto-Karja
lan pohjoisosissa. Suomessa risteytyminen on toden
näköisintä Suomussalmella, jossa peuroja ja poroja
elää aivan toistensa tuntumassa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Metsäpeura kuuluu
metsästyslain piiriin. Metsäpeura rauhoitettiin vuon
na 1923, sen meiltä jo hävittyä. Tärkeimmältä
vasomisalueelta, Kuhmon Elimyssalolta, rauhoitet
tim metsähallituksen omalla päätöksellä hakkuilta
vuonna 1971 20 vuoden ajaksi 30 km2:n alue ja
lisäksi vuosiksi 1972—77 20 km2:n alue.

Vuosina 1979—20 siirrettiin Maailman Luonnon
Säätiön, Metsästäjäin Keskusjärjestön ja metsähalli
tuksen toimesta kymmenen metsäpeuraa Suomense
lälle Salamajärven kansallispuistoon, jossa aloitet
tiin peurojen tarhaus. Sittemmin peuroja on päästet
ty tarhasta vapaaksi ja ne ovat lisääntyneet myös
luonnossa. Tarhaus päättyi Salamajärvellä vuonna
1984, jolloin Suomenselän peurakannan suuruus oli
n. 40 yks. Tarhausta jatketaan Ahtärin eläinpuistos
sa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tärkeimpien vaso
misalueiden (etenkin Elimyssalon) suojelu. Jäkälik
köjä uhkaavien metsätaloustoimien rajoittaminen!
kieltäminen talvilaidunalueilla. Riittävän tehokkaan
esteaidan rakentaminen poronhoitoalueen etelärajal
le. Salamajärven populaation tarkka jatkuva seu
ranta. Neuvostoliittolaisten kanssa harjoitetun yh
teistutkimuksen jatkaminen.

8. Kirjallisuus. Danilov & Markovsky 1983, Heikura
ym. 1983, Helle 1975, 1977, 1981, 1982, Kojola
1984, Lindgren ym. 1983, Montonen 1974, Niemi
nen l980a,b, Nieminen & Laitinen 1983, Pulliainen
ym. 1981, 1983, Sulkava 1920, Sulkava ym. 1983.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT NISÄKKÄÄT

Korvayökkö Ptecotus auritus
Liito-orava Pteromys votans
Euroopanmajava Castor fiber
Susi Canis lupus
Karhu Ursus arctos
Saukko Lutra lutra
Ilves Lynx tynx
Itämerennorppa Phoca hispida botnica

35



PLECOTUS Ä URITUS (Linnaeus)

KORVAYÖKKÖ

Vespertilionidae

Långörad fladdermus

Varsinaiset lepakot

Luokka: Sp

1. Luonnehdinta. Pienikokoinen lepakko. Ruumiin
pituus 4—5 cm, siipiväli 22—26 cm. Erikoistunto
merkkinä suuret korvat, jotka näkyvät myös lennos
sa.

2. Levinneisyys. Esiintyy koko Euroopassa sen ete
läisimpiä ja pohjoisimpia osia lukuun ottamatta,
lisäksi Pohjois-Afrikassa sekä Aasiassa Tyynelleme
relle saakka.

Suomessa levinneisyyden pohjoisraja ulottuu Vaasa
Ilomantsi -linjalle, mahdollisesti hieman pohjoisem
maksikin.

3. Biologia. (Suomessa korvayökön biologiaa ei ole
tarkemmin tutkittu, joten seuraava perustuu paljolti
ulkomaisiin tietoihin) Kulttuurinsuosija. Asustaa
mielellään esim. puistoissa, puutarhoissa ja piha
mailla. Päiväpiilot rakennuksissa, ontoissa puissa
tai pöntöissä. Koiraat kesäaikaan yleensä yksittäin,
naaraat pieninä ryhminä (meillä alle 10, etelämpänä
Euroopassa jopa 50 yksilöä). Talvehtinee yksittäin
luolissa, kellareissa, kaivoksissa ym. suojaisissa pai
koissa. Poikasia 1—2. Sukukypsä ilmeisesti aikaisin
taan 2-vuotiaana. Voi elää yli 10-vuotiaaksi.

Korvayökön ravintoa ei ole Pohjolassa tutkittu seik
kaperäisesti. Ulkomaisten tietojen ja Suomessa teh
tyjen hajahavaintojen mukaan tärkeintä ravintoa
lienevät yökköset. Korvayökön on kuitenkin havait
tu syövän myös mittariperhosia, korentoja, sääskiä,
vaaksiaisia, turilaita ja muita kovakuoriaisia.

4. Kannan kehitys. Kannanmuutoksista Suomessa ei
ole tietoa. Suullisesti esitettyjen arvioiden mukaan
lepakot ovat vähentyneet maassamme viime vuosi
kymmeninä. Korvayökkö saattaa olla meillä paikoin
vielä verraten yleinen mutta ei kuitenkaan runsas.
Talvehtimistietoja Suomesta tunnetaan vain kaksi
(kalkkilouhoksen tunneli, kiviluola).

Ulkomaillakin kannan kehitys tunnetaan huonosti.
Korvayökkö on vähentynyt selvästi ainakin Hollan
nissa. Etelä-Euroopassa korvayökkö on harvinai
nen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Korvayökkö on
suuresti riippuvainen ihmisen luomista rakennelmis
ta, joten rakennuskannassa ja rakennustekniikassa
tapahtuneet muutokset ovat voineet vaikuttaa siihen
haitallisesti. Esim, vanhojen asumusten kunnostus
on vienyt korvayököltä elinpaikkoja. Myös kolopui
ta karsiva metsätalous on voinut vaikeuttaa korva
yökön elinoloja (muista mahdollisista uhkatekijöistä
ks. ripsisiippa).

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923. Lepakoiden esiintymisen,
ekologian ja suojelutoimien (lähinnä pönttökokei
lut) tutkimus alkoi maassamme vuonna 1981.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Korvayökkötutki
muksen jatkaminen. Tarvittaessa talvehtimispaikko
jen rauhoitus.

8. Kirjallisuus. Daan 1980, Frylestam 1964, Hanson
1950, Lehmann 1983, Schtitt 1983.
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PTEROMYS VOLANS (Linnaeus)

LIITO-ORAVA

Sciuridae

fiygekorre

Oravat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Oravaa pienempi. Ruumiin pituus
14—20 cm, häntä 10—14 cm ja paino 100—170 g.
Suurisilmäinen ja pienikorvainen. Väri kautta vuo
den harmaa. Etu- ja takaraajojen välillä on kum
mallakin kyljellä leveä ihopoimu.

2. Levinneisyys. Palearktisen havumetsävyöhykkeen
laji. Eslintymisalue ulottuu Suomesta ja Baltian
maista Tyynellemerelle saakka. Euroopassa liito
oravaa on nykyisin Neuvostoliiton lisäksi vain Suo
messa.

Suomessa levinneisyysalue ulottuu pohjoisessa noin
Kuusamo-Oulu -linjalle saakka (puuttuu Ahvenan
maalta). Esiintyminen on kuitenkin laikuttaista ja
keskittynyt parhaimpiin elinympäristöihin. Lapista
tunnetaan yksittäisiä vanhoja havaintoja Muoniota
ja Sodankylää myöten.

3. Biologia. Pesimäpaikkavaatimuksina ovat sopiva
asuinkolo, muutama sitä suojaava kuusi sekä lähei
syydessä sijaitseva lehtipuusto, mieluiten koivikko,
lepikko tai haavikko. Elinympäristönä voi olla yhtä
hyvin lehtipuuston kirjavoima ikikuusikko kuin se
kametsä tai lehto. Asustaa sekä takamailla että
rauhallisissa pihapiireissä tai puistikoissa. Elää
yleensä vuodesta toiseen samoilla paikoilla (toisin
kuin orava).

Yö- ja hämäräeläin. Ei ole talvisin liikkeellä kaikki
na vuorokausina. Liikkuu eniten kuusissa ilmeisesti
niiden tarjoaman hyvän näkösuojan vuoksi. Liitää
helposti 20—50 m:n matkan.

Pesä ontossa puussa tai tikankolossa, vanhassa ora
vanpesässä, nykyisin yhä useammin pöntössä, jos
kus rakennuksen ullakolla, halkovajassa tms. Vuo
dessa yksi, mahdollisesti joskus kaksi poikuetta.
Poikasia 1—4. Myös koiras pysyttelee poikueen
parissa. Voi elää yli kymmenvuotiaaksi.

Kesällä tärkeintä ravintoa ovat lehtipuiden lehdet,
talvella niiden norkot ja silmut. Kerää varsinkin
syksyisin koloihin ravintovarastoja.

Liito-oravalla on lukuisia luontaisia vihollisia, esim.
suuret pöllöt, kanahaukka ja näätä.

4. Kannan kehitys. Vähentynyt Suomessa suuresti
1930-luvulta lähtien. Vielä 1940-luvun lopulla ja
1950-luvulla liito-orava oli suhteellisen runsas koko
Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoisessa yhtenäinen
esiintymisalue ulottui napapiirille asti. Viimeisten n.
30 vuoden aikana levinneisyys on muuttunut laikut
taiseksi ja samalla sen pohjoiraja on siirtynyt ete
lämmäksi. Etelä- ja Keski-Suomessa liito-orava on
hävinnyt tuona aikana lähes täysin laajoilta alueilta.

Liito-oravan väheneminen on kuitenkin ollut jyrkin
tä Lapissa ja Suomenselän pohjoisosissa sekä yleen
säkin karuilla alueilla. Lapissa liito-oravaa esiintyi
vielä 1950-luvulla esimerkiksi nykyisellä Porttipah

dan allasalueella. Nykyisin liito-orava on 65. leveys-
piirin pohjoispuolella satunnainen. Viime vuosilta
pohjoisimmat havainnot ovat Taivalkoskelta.
Tällä hetkellä liito-oravakanta on vahvin Etelä- ja
Keski-Suomen runsaspuustoisilla, kuusivaltaisilla
alueilla. Kannan selvästä vähenemisestä huolimatta
liito-oravia on maassamme jäljellä vielä useita tu
hansia (mahdollisesti jopa kymmenisen tuhatta).
Etelämpänä Euroopassa liito-orava on hävinnyt le
vinneisyysalueensa läntisimmistä osista. Aiemmin
liito-oravaa on esiintynyt Keski-Euroopassa asti.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä vähenemiseen on ollut metsätalouden aiheut
tama lehti- ja kolopuiden väheneminen. Koska liito
oravan liikkumis- ja ravinnonhakualue on suppea,
lehtipuita on oltava aivan pesäkolon tuntumassa.
Tämä koskee etenkin varhaista poikasvaihetta, jol
loin poikaset liikkuvat lehtiravinnon haussa vain
parin-kolmenkymmenen metrin päässä pesäkolosta.
Sopivien pesäkolojen puutteessa liito-orava on alka
nut käyttää yhä enemmän pihapiirien linnunpönttö
jä. Asutuksen tuntumassa kuolevuus lienee kuiten
kin kissojen, piikkilankojen ja monenlaisten häiriö
tekijöiden vuoksi keskimääräistä korkeampi.
Yhtenä vähenemisen syynä on voinut olla myös
elinympäristöjen pirstoutuminen. Liito-orava liik
kuu maassa vain lyhyitä taipaleita eikä lähde ylittä
mään aukeita alueita maata pitkin. Liito-oravan
heikon leviämiskyvyn ja alhaisen lisääntymistehon
vuoksi hyväkin elinympäristö voi jäädä lajin sieltä
kerran kadottua pysyvästi asumattomaksi.
Nykyiset valoisat talousmetsät tarjonnevat liito-ora
valle aiempaa vähemmän näkösuojaa, mikä on voi
nut lisätä liito-oravaan kohdistuvaa saalistusta.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923. Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos on seurannut liito-oravan esiintymis
tä vuodesta 1950 lähtien vuosittaisin riistatieduste
luin. Liito-oravan esiintymistä kartoitettiin 1970-
luvulla yleisökyselyin. Maailman Luonnon Säätiön
Suomen Rahaston alaisuuteen perustettiin vuoden
1984 alussa työryhmä suunnittelemaan ja kokeile
maan käytännön suojelutoimia.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Sopivien elinympä
ristölaikkujen (varsinkin vanhojen haavikoiden)
säästäminen talousmetsissäkin. Tarvittaessa pöntö
tys. Kannan jatkuva seuranta. Elinmahdollisuuksien
kartoitus nykyluonnossa.

8. Kirjallisuus. Donner 1984, Hokkanen ym. 1977,
1982a,b, 1984, Jussila 1983, Kaikusalo 1973a,b,
Maailman Luonnon Säätiö 1985, Skarn 1978, Sul
kava 1968, Törmälä ym. 1978, 1980a,b, Willamo
1982.
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CASTOR FIBER Linnaeus

EUROOPANMAJAVA

Castoridae

Bäver

Majavat

Luokka: Sh

1. Luonnehdinta. Ruumiin pituus 70—100 cm, hän
nän 20—30 cm, paino 10—30 kg. Kömpelönnäköi
nen, lyhytkaulainen ja lyhytraajainen. Häntä leveä,
vaakasuoraan litteä melamainen lätyskä. Muistuttaa
ulkonäöltään ja elintavoiltaan suuresti kanadanma
javaa C. canadensis.

2. Levinneisyys. Esiintynyt aiemmin lähes koko
Euroopassa sekä laajalla alueella Aasian pohjois
osissa. Euroopassa levinneisyysalue on nykyisin ha
janainen. Kanta on vahvin Neuvostoliitossa, Ruot
sissa ja Norjassa, mutta euroopanmajavaa esiintyy
myös Ranskassa, Puolassa ja Saksan Demokraatti
sessa Tasavallassa.

Suomessa aikoinaan koko maassa, nykyisin vain
suppealla alueella Porin pohjoispuolella. Tärkein
esiintymiskeskus on Noormarkun Poosjoki.

3. Biologia. Elinympäristönä järvien ja jokien lehti
puustoiset rannat. Säätelee purojen ja jokien veden
pinnan korkeutta rakentamalla patoja. Veden nousu
rantametsiin voi tappaa puuston laajaltakin alueel
ta. Euroopanmajava rakentaa kuitenkin vähemmän
patoja kuin kanadanmajava, joten myös sen aiheut
tamat metsävahingot ovat vähäisempiä.

Enimmäkseen hämärä- ja yöeläin. Talvisin vähem
män aktiivinen kuin muina vuodenaikoina. Raken
taa rannalle tai keskelle patolampea suuren kekope
sän. Lisääntymisteholtaan kanadanmajavaa hei
kompi. Jälkeläisiä yleensä 2—3, kanadanmajavalla
4—5. Kanadanmajavista noin viidennes lisääntyy
2-vuotiaana, euroopanmajavista alle kymmenesosa.
Pitkäikäinen (jopa 35 v).

Yksiavioinen, parisuhde kiinteä. Poikasten huoltoai
ka pitkä. Perusperheen muodostavat naaras ja koi
ras sekä saman ja edellisen vuoden poikaset.

Tärkeintä ravintoa lehtipuiden kuori. Puulajeista
koivu on määrällisesti tärkein, mutta suosituimpia
ovat haapa ja pajut. Euroopanmajava käyttää enim
mäkseen noin tuuman läpimittaisia puita, suurempia
puita lähinnä syksyllä, jolloin se kerää rungonpät
kistä ja oksista ravintolautan talven varalle. Kesäisin
tärkeää ravintoa ovat myös vesikasvit, etenkin nii
den juurakot. Suosituimpia lajeja ovat raate, vehka
ja ulpukka.

4. Kannan kehitys. Euroopanmajavan väheneminen
maassamme alkoi jo varhain. Etelä-Suomesta se
hävitettiin jo 1700-luvulla. Pisimpään majavakanta
säilyi Lapissa. Tiettävästi viimeinen euroopanmaja
va ammuttiin vuonna 186$ Sallan Eniönjoella (si
jaitsee Neuvostoliitolle luovutetulla alueella). Eu
roopanmajava oli ensimmäinen ihmisen Suomesta
hävittämä nisäkäs.

Suomeen istutettiin vuonna 1935 17 ja 1936 2
norjalaista euroopanmajavaa. Istutuspaikat olivat

Euroopassa euroopanmajava säilyi hävitykseltä vain
paikoin Neuvostoliitossa, Norjassa sekä Eiben ja
Rho?ien varsilla. Ruotsissa tiettävästi viimeinen eu
roopanmajava ammuttiin vuonna 1871. Kanta taan
tui voimakkaasti myös Norjassa, jonka eteläosissa
säilyi kuitenkin satakunta yksilöä. Neuvostoliitossa
euroopanmajavia oli 1920-luvulla vain tuhatkunta.

Euroopanmajavakantoja on tällä vuosisadalla vah
vistettu ja levitetty istutuksin Suomen lisäksi Ruot
sissa (ensimmäiset istutukset vuonna 1922), Neuvos
toliitossa sekä 1960-luvulta lähtien paikoin Länsi- ja
Keski-Euroopassa. Neuvostoliitossa, Ruotsissa ja
Norjassa euroopanmajava on runsastunut selvästi
nopeammin kuin Suomessa. Neuvostoliitossa euroo
panmajavia on nykyisin n. 220 000 (luoteisosissa n.
13 000), Ruotsissa 30 000—40 000 ja Norjassa
10 000—20 000.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Syynä euroo
panmajavan häviämiseen Suomesta kuten suuresta
osasta Eurooppaa oli liiallinen pyynti. Euroopanma
java on ollut tärkeä turkiseläin. Arvokkaan nahan
lisäksi euQopanmajavan pyynnin kiihokkeena on
ollut sen perärauhasten erite (hauste), jolla on us
kottu olevan lääkitseviä ominaisuuksia.

Syynä useimpien euroopanmajavaistutusten epäon
nistumiseen on todennäköisesti ollut euroopanmaja
van heikompi kilpailukyky (alhaisempi lisääntymis
teho) meille istutettuun kanadanmajavaan verrattu
na. Ensimmäiset seitsemän kanadanmajavaa istutet
tim maahamme vuonna 1937. Nykyisin kanadanma

Noormarkku, Ruoveden-Keuruun alue, Evo, Hyvin
kää ja Pallasjärvi. Näistä vain Noormarkun istutus
on johtanut pysyvään asutukseen. Satakunnassa eu
roopanmajavia oli vuonna 1956 30—80, 1970 40—
75, 1975 150—200 ja 1980 400—800 yksilöä.
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javia esiintyy kolmella alueella: Hämeessä ja Keski-
Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Saimaan alueella
(80—90 °lo kannasta) sekä Lapissa. Majavakantam
me kasvoi 1970-luvun puoliväliin asti, jolloin maja
via oli 4 000—6 000. Vuonna 1980 määrä oli met
sästyksen tehostumisen vuoksi enää 2 500—4 400.
Kanadanmajava on levinnyt Suomesta 1950-luvulta
lähtien Neuvosto-Karjalaan ja Leningradin seudulle,
missä niitä on nykyisin 1 700—2 000.

6. Töteutetut suojelutoimet. Majavat kuuluvat met
sästyslain piiriin. Euroopanmajava rauhoitettiin
Suomessa vuonna 1895 (Ruotsissa 1873) lajin meiltä
jo hävittyä. Majavien kaatoluvat myöntää nykyisin
rllstanhoitopiiri. Vuonna 1985 metsästysaika oli
kaksiosainen, 1.4.—10.5. ja 20.8.—30.11. Majava
padon saa purkaa maa- ja metsätalousministeriön
luvalla.

Majavakantaamme on seurattu vuodesta 1965 läh
tien viiden vuoden välein valtakunnallisin lasken
noin, jotka on. järjestetty Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen, Helsingin yliopiston eläinmuseon
ja metsähallituksen yhteistyönä.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kannan kehityksen
tarkka seuranta. Metsästyksen suhteuttaminen kan
nan suuruuteen. Levinneisyysalueen laajentamiseksi
palautusistutus alueelle (esim. suojelualueelle), josta
kanadanmajava puuttuu. Euroopanmajavan aiheut
tamien vahinkojen korvaaminen.

8. Kirjallisuus. Danilov & Kan’shiev 1983,
Dobosz’nska & Zurowski 1983, Lahti 1972, 1974,
1975, Lahti & Helminen 1969, 1980, Lavsund 1983,
Linnamies 1956, Majavatyöryhmä 1975, Moilanen
1980, Puttonen ym. 1981, Richard 1983.
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CANIS L UPUS Linnaeus

SUSI

Canidae

Varg

Koiraeläimet

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Pituus kuonon kärjestä hännän
päähän 1.5—2 m, hartiakorkeus 70—80 cm, paino
25—50 kg. Koiraat selvästi naaraita kookkaampia.
Sudesta on erotettu 32 alalajia (Pohjois-Amerikka
24, Euraasia 8), joista monet on hävitetty sukupuut
toon. Eurooppalaiset sudet kuuluvat alalajiin C. 1.
lupus.

2. Levinneisyys. Susi on ollut aikoinaan laajimmalle
levinneitä nisäkkäitä maapallolla. Suurimman osan
pohjoista pallonpuoliskoa kattanut esiintymisalue
on kuitenkin supistunut suuresti. Euroopassa susia
on nykyään eniten Neuvostoliitossa ja Balkanilla.
Näiden lisäksi susia esiintyy Espanjassa, Portugalis
sa, Italiassa, Tsekkoslovakiassa ja Puolassa. Norjas
sa ja Ruotsissa susi on nykyisin harvinaisuus. Eu
roopasta alalajin C. 1. lupus levinneisyysalue ulottuu
kapeana vyöhykkeenä Tyynellemerelle saakka (Poh
jois-Siperiassa esiintyy alalaji C. 1. aibuta).

Suomessa sutta esiintyi aikoinaan koko maassa.
Nykyisinkin susia on Ahvenanmaata lukuun otta
matta jokseenkin koko maassa, mutta toisin kuin
vuosisadan alkupuoliskolla esiintyminen painottuu
Etelä- ja Keski-Suomeen.

3. Biologia. Sopeutumiskykyinen laji. Elää hyvin
monenlaisessa ympäristössä, etelämpänä Euroopas
sa paikoin aivan kaupunkien ja kylien laitamilla.

Pesä itse kaivetussa luolassa (usein hiekkaisessa
rinteessä tai törmässä), valmiissa onkalossa tai
muussa suojaisessa paikassa. Pentuja 1—10, tavalli
sesti 4—6. Pennut pysyttelevät emojen kanssa vä
hintään seuraavaan talveen. Lisääntymisaikaan pa
reittain, talvisin yleensä pienissä (alle 10 yksilöä)
perhelaumoissa. Territoriaalinen läpi vuoden. Susi
lauman reviirin vaihtelee 500 km2:stä yli 1 000
km2:in. Susi voi elää yli 15-vuotiaaksi.

Tärkeintä ravintoa hirvieläimet, meillä lähinnä hir
vi, valkohäntäpeura ja poro. Syö lisäksi monenlaista
muuta eläinravintoa, myös haaskoja.

4. Kannan kehitys. Susi hävitettiin suurimmasta
osasta Etelä- ja Keski-Suomea jo 1900-luvun alkuun
mennessä. Ahvenanmaan viimeinen susi tapettiin
tiettävästi vuonna 1844. Susia esiintyi 1900-luvun
alkupuolella maassamme lähinnä vain Pohjois-Suo
messa sekä Karjalassa ja Kainuussa.

Tällä vuosisadalla susimäärä on vaihdellut suuresti.
Kanta oli ilmeisesti heikoin (ehkä vain muutamia
yksilöitä) 1920-luvulla. Toisen maailmansodan jäl
keen maamme on kokenut idästä kaksi susiekspansi
ota, ensimmäisen 1959—63 ja toisen vuodesta 1975
lähtien. Ensimmäisen ekspansion aikana susia tavat-
tim etenkin Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Poh
jois-Savossa. Ekspansion jälkeen susimäärät piene
nivät nopeasti. Vuoden 1970 tienoilla susien määrä

oli toisen maailmansodan jälkeen pienin, vain 10—
20 yksilöä.

Toisen ekspansion aikana esiintymisessä on ollut
kaksi huippua. Näistä ensimmäinen oli vuoden 1977
tienoilla, toinen alkoi vuonna 1982 ja jatkuu edel
leen. Nykyisestä susimäärästä esitetyt arviot vaihte
levat iSO:stä hieman yli 300 yksilöön (todellinen
määrä lienee lähempänä edellistä). Esiintymisalueen
reunaosien (sisämaan) susista selvä enemmistö on
uroksia.

Toisen susiekspansion aikana susi on levittäytynyt
syvälle sisämaahan, jopa lounaissaaristoon saakka.
Toisin kuin vuosisadan alkupuolella pääosa (n. 4/5)
susistamme elääkin nykyisin poronhoitoalueen etelä
puolella. Lapissa, jossa oli vielä 1970-luvun alussa
pieni lisääntyvä kanta, susi on tällä hetkellä erittäin
vähälukuinen. Vuonna 1975 alkaneen ekspansion
aikana sudet ovat jälleen, ilmeisesti usean vuoden
tauon jälkeen, alkaneet lisääntyä maassamme.

Pohjoismaissa suden väheneminen alkoi ensin Tans
kassa, josta viimeiset sudet tapettiin jo noin vuonna
1815. Norjassa kannan romahdus ajoittui vuoden
1860 tienoille, Ruotsissa paria vuosikymmentä myö
häisemmäksi. Norjan susimäärä on vaihdellut 1980-
luvulla 10 ja 25 yksilön välillä, eikä esiintymisessä
ole tapahtunut 1960-luvulta lähtien merkittäviä
muutoksia. Ruotsin susikanta on vielä heikompi,
alle 10 yksilöä. Lisäksi osa Ruotsin ja Norjan susista
on näille maille yhteisiä, osa niistä on yhteisiä myös
Suomen ja Neuvostoliiton kanssa. Susi on lisäänty
nyt Skandinaviassa viimeksi varmasti vuosina
1983—84 Ruotsin Värmlannissa (tätä ennen 1964 ja
1978).

Neuvostoliiton Euroopan puoleisessa osassa susia
on arvioitu olevan n. 15 000, Kaakkois-Euroopassa
useita tuhansia, Puolassa n. 200, Tsekkoslovakiassa
150, Italiassa 100—150, Espanjassa 200 ja Portuga
lissa 100.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä vähenemiseen on ollut metsästys, jonka perus
teena on ollut susien kotieläimiin ja etenkin poroi
hin kohdistama verotus. Pyynnin huippu oli 1800-
luvun lopussa. Esim. vuosina 1878—88 tapettiin
tilastojen mukaan pelkästään Oulun läänin etelä
puolella yhteensä 1 565 sutta. Pyynti on ollut
voimakasta myös tällä vuosisadalla, esim. ensim
mäisen susiekspansion aikana. Pelkästään Pohjois-
Karjalassa tapettiin vuosina 1959—63 lähes 50 sutta.
Vuosina 1969—79 maassamme tapettiin yhteensä
vähintään 123 sutta, vuosina 1980—84 132 (näistä
1984 50).

Syynä Suomessa havaittuihin susiekspansioihin on
ollut kannan kasvu itärajan takana. Neuvosto-Kar
jalan susimääräksi arvioitiin 1970-luvun alussa n.
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300, 1976 n. 800 ja nykyisin n. 700 (tiheys paikoin 8
sutta! 1 000 km2. Leningradin alueella susia oli
1970-luvun alussa n. 140, vuonna 197$ jo n. 500.

Susien viimeaikaiseen menestymiseen ovat vaikutta
neet rauhoitustoimien lisäksi hirven ja valkohäntä
peuran nykyinen runsaus maassamme (etenkin lii
kenteen vammauttamat yksilöt ovat helppoa saalis
ta) sekä susien entistä parempi sopeutuminen kuit
tuurimaisemaan (käyttävät kulkureitteinään esim.
metsäautoteitä).

6. Toteutetut suojelutoimet. Susi kuuluu metsästys-
lain piiriin. Susi rauhoitettiin poronhoitoalueen ete
läpuolella vuonna 1973, mutta maa- ja metsätalous
ministeriö on myöntänyt tälle alueelle erikoislupia
susien pyyntiin. Vesikauhuvaaran vuoksi suden met
sästysaluetta laajennettiin vuoden 1982 alusta. Vuo
sina 1982—84 suden metsästys oli sallittua poron
hoitoalueen (ympäri vuoden) lisäksi 27 itärajan kun
nassa 1.9.—31.3.

Vuoden 1985 alusta lähtien suttaa saa metsästää
Kymen, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääneissä
1.9.—31.3. Susi saadaan kuitenkin tappaa vereksel
tään muutoinkin, mikäli tämä on ihmiseen, kotieläi
meen tai poroon kohdistuvan pakottavan vaaran
torjumiseksi välttämätöntä, Susien porotaloudelle
aiheuttamat vahingot korvataan valtion varoista.

Susi on ollut Ruotsissa rauhoitettu vuodesta 1965 ja
Norjassa vuodesta 1973 lähtien. Neuvostoliitossa
susi on rauhoittamaton ja siitä maksetaan tappora
haa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Suurpetojen seuran
nan tarkentaminen selvästi nykyisestä (kannan koon
lisäksi esim. sen rakenne ja lisääntymistulos). Pyyn
nin säätely.

8. Kirjallisuus. Bibikov ym. 1983a,b, Bjärvall 1983,
Danilov ym. 1986, Ellefsen 1980, Nygi’en 1980,
Nyholm 1977, Pulliainen 1965b, 1974, 1977, 1980a,
l982a,b, 1984, Sørensen & Kvam 1984, Sørensen
ym. 1984, Wikan & Mysterud 1982.
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URSUS ARCTOS Linnaeus

KARHU

Ursidae

Björn

Karhut

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Suomen kansalliseläin. Ulkonäkö
kaikille tuttu. Hartiakorkeus 90—125 cm, paino
70—250 kg. Urokset keskimäärin lähes kaksi kertaa
painavampia kuin naaraat. Maakarhusta eli ruskeas
ta karhusta U. arctos on erotettu 11 alalajia. Eu
rooppalaiset karhut kuuluvat alalajiin U. a.
arctos.

2. Levinneisyys. Maakarhun levinneisyys on laajin
Aasian itäosissa, josta se ulottuu kapeana juottina
Siperian ja Pohjois-Venäjän halki Fennoskandiaan.
Lisäksi maakarhua esiintyy Pohjois-Amerikan länsi-
osissa ja hajanaisesti siellä täällä Keski-Euroopan
vuoristoseuduilla, Pyreneitten, Apenniinien ja Bal
kanin niemimaalla sekä Aasian lounaisosissa. Alala
jin U. a. arctos levinneisyys ulottuu idässä Uralille
saakka.

Suomessa karhuja on nykyisin aivan maan lounai
simpia osia sekä Utsjokea ja Enontekiön Käsivartta
lukuun ottamatta koko maassa.

3• Biologia. Elää enimmäkseen rauhallisilla metsä
seuduilla. Vaeltaa usein pitkiä matkoja. Elää yksit
täin. Liikkeellä enimmäkseen hämärissä ja yöllä.
Nukkuu talviunta loka—marraskuusta huhti—tou
kokuun vaihteeseen. Arka ja varovainen.

Pesä yleensä mäenrinteeseessä, juurakon alla tai
muurahaispesässä. Karhu on polygaminen ja hitaas
ti lisääntyvä laji. Sen aikuistuminen kestää kauan
(sukukypsä yleensä vasta 4—5-vuotiaana), karhu
naaraat eivät lisäänny joka vuosi (eivät tule raskaak
si ennen kuin ovat vieroittaneet edellisen pentueen),
ja pentuja on yleensä vain 2—3. Pennut seuraavat
emoaa ainakin seuraavaan kevääseen saakka. Karhu
voi elää yli 35-vuotiaaksi.

Kaikkiruokainen, mutta kasvisravinnon osuus on
suurempi kuin eläinravinnon. Käyttää mielellään
myös haaskoja, etenkin keväällä ja alkukesällä.
Jotkut yksilöt erikoistuvat hirviin ja poroihin. Sa
malla ruokapaikalla (esim. haaskalla) voi käydä
ruokailemassa useita karhuja, sekä uroksia että
naaraita.

4. Kannan kehitys. Suomessa karhun väheneminen
alkoi 1800-luvun jälkipuoliskolla. Ensimmäiseksi
karhu sai väistyä länsi- ja lounaisrannikolta, mutta
jo vuosisadan vaihteessa lähes koko Etelä- ja Keski-
Suomi olivat karhuttomia. Kanta lienee ollut pienin
1910-luvulla. Tämän jälkeen karhu runsastui ja
kanta vakiintui useaksi vuosikymmeneksi 200—250
yksilöksi. Kanta vähentyi metsästyksen vuoksi uu
destaan 1960-luvulla, ja vuosikymmenen lopussa
karhuja oli maassamme enää n. 150. Karhuja esiin
tyi tuolloin vain Lapin itäosissa ja kapealla vyöhyk
keellä itärajan tuntumassa Kiteeltä pohjoiseen.

Karhu on runsastunut 1970—80-luvuilla selvästi, ja
samalla esiintymisalue on laajentunut karhujen le
vittäytyessä syvälle sisämaahan. Nykyisin karhuja
on maassamme n. 500, joista noin puolet elää
poronhoitoalueella. Karhukanta on selvästi tihein
lähellä itärajaa. Sisämaassa on edelleen melko laajo
jakin karhuttomia alueita. Varsinais-Suomessa ja
Satakunnassa karhuja on havaittu toistaiseksi vä
hän.

Ruotsissa ja Norjassa karhukanta oli pienin 1930-
luvulla. Tämän jälkeen karhu runsastui kummassa
kin maassa. Ruotsissa karhuja oli vuonna 1980
600—800 (1975—76 400—600), Norjassa vuosina
1978—82 vähintään 160—230 (1965 vain 25—50).
Kuolan niemimaalla karhuja on nykyisin 150—200,
Neuvosto-Karjalassa peräti n. 3 000.

5• Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä vähenemiseen oli liiallinen metsästys, jonka
kiihokkeina ovat olleet tapporahojen lisäksi karhun
suuri saalisarvo ja sen poroihin ja muihin kotieläi
mun kohdistama verotus. Karhunpyynnin huippu
oli 1800-luvun lopussa, mutta pyynti on ollut voima
kasta tälläkin vuosisadalla. Vuosisadan alussa kar
huja kaadettiin vuodessa keskimäärin seuraavasti:
1900—05 38, 1911—20 21, 1921—25 43, 1926—30
52 ja 193 1—35 54. Vuosina 1965—69 karhuja kaa
dettiin maassamme ainakin 369 (keskimäärin 74/
vuosi), 1970—74 146 (29/vuosi), 1975—79 151 (30/
vuosi) ja 1980—84 295 (59/vuosi). Neuvosto-Karja
lassa karhuja on pyydetty viime aikoina vuosittain
n. 150.

Syynä vuoden 1970 tienoilla alkaneeseen runsastu
miseen ovat olleet toisaalta tiukentuneet rauhoitus
toimet, toisaalta Neuvostoliitosta (etenkin Neu
vosto-Karjalasta) 1970-luvun jälkipuolisko1t lähtien
saatu muuttovoitto (n. 50 karhua/vuosi). Karhut
näyttävät myös sopeutuneen varsin hyvin ihmisen
muuttamiin elinympäristöihin. Viime vuosilta on
esim. yhä enemmän havaintoja suurilla hakkuuau
keilla sijainneista talvipesistä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Karhu kuuluu metsäs
tyslain piiriin. Karhun pyynti talvipesältä ja haaskal
ta kiellettiin vuonna 1964. Pyynti raudoilla ja moot
torikelkkojen avulla kiellettiin vuonna 1967. Kevät
metsästyksen alku siirrettiin vuonna 1970 touko
kuun 20. päivään. Tämä ilmeisesti vähensi moottori
kelkkojen väärinkayttöä metsästyksessä.

Nykyisin karhun metsästäminen on poronhoitoalu
eella sallittua l.5.—l5.6. ja 1.9.—l5.10., jälkim
mäisellä jaksolla lisäksi Kuhmon, Nurmeksen, Vaiti
mon, Lieksan, Ilomantsin, Tuupovaaran, Tohma
järven, Värtsilän, Kesälahden ja Kiteen kunnissa.
Naaraskarhu, jota vuotta nuorempi pentu seuraa,
on aina rauhoitettu. Karhun saa tappaa vereksel
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tään, mikäli tämä on ihmiseen, kotieläimeen tai
poroon kohdistuvan pakottavan vaaran torjumiseksi
välttämätöntä. Karhun metsästyksessä käytettävien
aseiden tehovaatimusten alaraja on säädetty. Kar
hun aiheuttamat kotieläin- ja porovahingot korva
taan valtion varoista.

Ruotsissa karhu oli kokonaan rauhoitettu vuosina
1925—42, Norjassa se on ollut rauhoitettu vuodesta
1973 lähtien.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Suurpetojen seuran
nan tarkentaminen selvästi nykyisestä (kannan koon
lisäksi esim, sen rakenne ja lisääntymistulos). Pyyn
nin säätely.

8. Kirjallisuus. Bjärvall 1978, Danilov 1983, Danilov
ym. 1986, Elgmork 1978, 1983, Kolstad ym. 1984,
Nyhoim 1977, Pulliainen 1972b, 1974, 1977, 1980b,
1982b, 1983a,b, 1984, Pulliainen ym. 1979, 1984,
Roth 1983, Sørensen & Kvam 1984.
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LUTRA LUTRA (Linnaeus)

SAUKKO

Mustelidae

Utter

Näätäeläimet

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Vesielämään sopeutunut, solakka
näätäeläin. Minkkiä paljon kookkaampi ja tukeva
häntäisempi. Ruumis 50—90 cm, häntä 30—50 cm
ja paino 5—12 kg. Uros selvästi naarasta kook
kaampi.

2. Levinneisyys. Esiintynyt aiemmin lähes koko
Euroopassa Välimereltä Jäämeren rannoille, lisäksi
Pohjois-Afrikassa ja laajalla alueella Aasiassa.

Suomessa saukkoa esiintyy koko maassa Suomen
lahdelta Tunturi-Lapin perukoille, mutta esiintymis
kuva on nykyisin aukkoinen.

3. Biologia. Elinympäristönä monentyyppiset vesis
töt. Kanta on tihein pienten järvi- ja jokireittien
varsilla, mutta saukkoja esiintyy myös meren tai
suurten selkävesien rannoilla. Merialueella saukkoja
esiintyy ulkosaaristoa myöten. Sisämaan saukot ha
keutuvat talvisin virtojen sulapaikkoihin ja koskien
partaille.

Liikkuu enimmäkseen aivan veden tuntumassa. Ve
sistöstä toiseen siirtyessään voi kuitenkin kulkea
kaukanakin rannasta. Elinpiiri laaja, mutta sen
suuruus vaihtelee paljon vesistön kalaisuudesta riip
puen. Koiraiden elinalueet (20—40 km rantaviivaa)
ovat selvästi laajempia kuin naaraiden (7—10 km).
Koiraan reviirillä voi olla useampiakin naaraiden
reviirejä, mutta toisaalta huonot reviirit voivat olla
täysin naaraattomia. Koiraiden elinpiirit ovat usein
osittain päällekkäisiä, naaraiden eivät. Aktiivisin
hämärissä.

Pesä rantapenkan onkalossa, juurakon alla, ranta
louhikossa, vanhassa mäyrän tai ketun luolassa
rannan tuntumassa, sillan alla ym. suojaisessa pai
kassa. Saukko voi lisääntyä mihin vuodenaikaan
tahansa, yleensä kuitenkin keväällä. Poikasia 1—4,
useimmiten 2. Viivästynyt sikiönkehitys. Naaraat
eivät lisäänny joka vuosi. Poikaset voivat pysytellä
emonsa seurassa jopa puolitoista vuotta. Sukukypsä
aikaisintaan 2—3-vuotiaana. Voi elää yli 15-vuoti-
aaksi.

Tärkeintä ravintoa kaikkina vuodenaikoina kalat,
mutta syö myös sammakoita, rapuja, kotiloita,
hyönteisiä, lintujen munia ja poikasia sekä pikku
jyrsijoitä.

4. Kannan kehitys. Saukko oli vielä 1800-luvun
lopulla jokseenkin yleinen koko Suomessa. Kuluvan
vuosisadan alkupuolella saukko väheni 1930—40-
lukujen vaihteeseen saakka. Tämän jälkeen kannat
vahvistuivat, mutta 1950-luvulla kehitys kääntyi jäl
leen laskuun, joka on jatkunut viime vuosiin asti.

Nykyisin saukkoja lienee maassamme vähenemisestä
huolimatta vielä vähintään tuhatkunta. Esiintymi
nen vaihtelee kuitenkin alueittain suuresti. Yhtenäi

nen saukkoasutus rajoittuu Metsä-Lappiin sekä
maan itä- ja keskiosiin. Uudellamaalla, Hämeen
länsiosissa ja Tunturi-Lapissa saukko on vähentynyt
ja näillä alueilla se on nykyisin harvinainen. Huo
noin saukon asema on kuitenkin merensaaristossa,
Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla, missä
saukko on laajoilla alueilla enää vain satunnainen.
Merensaaristosta saukko hävisi 1960- ja 1970-luvulla
monin paikoin lähes täysin. Näin kävi etenkin
Länsi-Uudenmaan, Turunmaan ja Ahvenanmaan
saaristoissa, joiden aiemmin vahvat esiintymisalueet
ovat nykyisin lähes saukottomia.

Saukko on vähentynyt viime vuosikymmeninä ro
mahdusmaisesti lähes koko läntisessä Euroopassa.
Suomen lisäksi elinvoimaisia kantoja on jäljellä
enää vain Skotlannissa, Irlannissa ja Pohjois-Nor
jassa. Ruotsissa saukko on vähentynyt 1950-luvulta
lähtien. Vuonna 1966 Ruotsin saukkomääräksi arvi
oitiin 2 000, 1975—77 enää 1 000—1 500 (vähenemi
nen on jatkunut tämän jälkeenkin). Ruotsissa sauk
ko on vähentynyt voimakkaimmin rannikkoalueilla
(kuten Suomessa) ja Skoonessa (1966 200, 1975—77
ei yhtään).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vuosisadan
alkupuolella tärkeimpänä vähenemisen syynä oli
liiallinen metsästys. Parhaina vuosina saukkoja met
sästettiin tuhansia. Lisäksi saukkoja vainottiin tuol
loin esim. tuhoamalla niiden pesiä.

Merialueella ja rannikolla tärkeimpänä syynä 1950-
luvulla alkaneeseen vähenemiseen ovat todennäköi
sesti olleet ympäristömyrkyt, joiden vaikutuksia
saukkoihin ei kuitenkaan ole meillä tutkittu. Ruot
sissa saukoista on löydetty runsaasti myrkkyjä, eten
kin PCB:tä. Löydetyt pitoisuudet ovat olleet niin
korkeita, että ne ovat ilmeisesti heikentäneet saukon
lisääntymistä. Pitoisuudet ovat olleet korkeimpia
alueilla, joilla saukko on vähentynyt eniten.

Vesistöjen säännöstely, uittoperkaukset ja ruop
paukset ovat tuhonneet lukuisia saukkovesiä (saukot
tarvitsevat suojaisia lepäily- ja pesäpaikkoja). Pai
koin myös vesien likaantuminen on kaventanut sau
kon elinoloja. Jonkin verran saukkoja menehtyy
kalanpyydyksiin (etenkin rysiin ja katiskoihin) ja jää
auton alle. Saukon asemaa on voinut vaikeuttaa
myös minkin viimeaikainen runsastuminen. Minkki
kilpailee saukon kanssa ravinnosta etenkin talvisin.

6. Toteutetut suojelutoimet. Saukko kuuluu metsäs
tyslain piiriin. Se rauhoitettiin vuonna 1938 (Ruot
sissa 1968). Kantojen vahvistuttua rauhoituksen seu
rauksena saukkoja alettiin myöhemmin jälleen met
sästää rajoitetusti. Vuodesta 1974 lähtien saukko on
ollut rauhoitettu koko vuoden. Kalanviljelylaitoksel
la vahinkoa aiheuttavan saukon saa kuitenkin tap
paa lainmukaisin menetelmin.
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Saukon esiintymistä kartoitettiin 1970- ja 1980-
luvun alussa yleisölle ja riistanhoitoyhdistyksille
osoitetuin kyselyin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Meri- ja järviluon
non suojeluohjelmaan kuuluvien saukkovesien rau
hoittamisen kiirehtiminen sekä yleensäkin luonnon
tilaisten kirkasvetisten purojen ja jokien suojelu.
Kannan suuruuden ja rakenteen seuranta. Ympäris
tömyrkkyjen esiintymisen ja vaikutusten tutkimi
nen. Kalanviljelylaitoksille ilmaantuvien saukkojen
pyydystäminen ja kuljettaminen muualle.

8. Kirjallisuus. Heggberget & Myrberget 1979,
Hästbacka 1984, Jenkins 1981, Kaikusalo 1984a,b,
Macdonald & Duplaix 1983, Macdonald & Mason
1982, 1983, Moilanen & Vikberg 1984, Norderhaug
1980, Olsson ym. 1981, Pulliainen 1984, Wayre
1979.
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L YNX L YNX (Linnaeus)

ILVES

felidae

Lo

Kissaeläimet

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Ainoa luonnonvarainen kissaeläi
memme. Hartiakorkeus 60—75 cm, paino 7—30 kg.
Pitkäraajainen ja lyhythäntäinen. Turkin täpiikkyys
vaihtelee.

2. Levinneisyys. Nykyinen esiintymisalue ulottuu
Tyynenmeren rannikolta Euraasian havumetsävyö
hykkeen halki Kaakkois-Eurooppaan ja Skandinavi
aan. Espanjassa ja Keski-Euroopan vuoristoseuduil
la on jäljellä vähäisiä kannan rippeitä.

Suomessa ilveksiä on nykyisin Ahvenanmaata ja
Tunturi-Lappia lukuun ottamatta koko maassa.
Pohjois-Suomessa kanta on kuitenkin ollut aina
harva.

3. Biologia. Elinympäristöksi kelpaavat hyvin mo
nenlaiset metsät, mutta suosituimpia ovat mäkiset ja
kallioiset seudut. Viihtyy sekä laajoilla rauhallisilla
takamailla että asutuksen tuntumassa.

Uros ja naaras kohtaavat vain kiima-aikaan kevät
talvella. Uroksen reviiri (jopa satoja km2) on selvästi
suurempi kuin naaraan. Reviirien laajuus vaihtelee
kuitenkin suuresti ravintotilanteen mukaan. Lapin
ilvekset ovat hyvin liikkuvia.

Pesä louhikossa, puurytöjen suojassa tai tiheikössä.
Pentuja yleensä 1—3. Pennut seuraavat emoaan
seuraavaan kevättalveen saakka. Sukukypsä yleensä
3-vuotiaana. Voi elää yli 20-vuotiaaksi.

Yksinomaan lihansyöjä. Ravintovalikoima on laaja.
Suomessa tärkeintä (osuus 3/4—4/5) ravintoa ovat
etenkin talvella jänikset, mutta ilves syö myös kettu
ja, kissoja, oravia, pikkunisäkkäitä ja lintuja. Käyt
tää haaskoja selvästi vähemmän kuin muut suurpe
dot. Suomessa kookkainta saalista ovat nuoret tai
huonokuntoiset valkohäntäpeurat ja porot. Runsas
lumisina talvina ilveksellä on saalistusvaikeuksia ja
tällöin niitä (etenkin nuoria yksilöitä) kuolee yleises
ti nälkään.

4. Kannan kehitys. Suomessa ilveksiä esiintyi vielä
1800-luvun puolivälissä jokseenkin koko maassa
Tunturi-Lappia lukuun ottamatta. Kannan nopea
väheneminen alkoi 1880—90-luvuilla, ja 1800-luvun
loppuun mennessä ilves oli hävitetty suurimmasta
osasta Länsi- ja Lounais-Suomea. Ahvenanmaan
tiettävästi viimeinen ilves tapettiin 1890-luvulla.
Vuoteen 1920 mennessä ilves oli hävitetty lähes
täysin koko Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomesta. Ilves
kantamme oli pienin 1950-luvulla, jolloin maassam
me oli mahdollisesti vain muutamia harhailevia
yksilöitä.

Ilveskanta alkoi elpyä 1950-luvun lopussa ja vuonna
1963 määräksi arvioitiin 30—40 yksilöä. Elpyminen
on jatkunut 1960—70-luvuilla, ja nykyisin ilveksiä
on Suomessa n. 500. Ilveskanta on tihein maan

kaakkoisosissa. Viime vuosina ilveksiä on levittäyty
nyt enenevässä määrin poronhoitoalueen eteläosiin,
mutta poronhoitoalueen osuus ilveskannastamme on
kuitenkin edelleen vain hieman runsaat kymmenes-
osa.

Ruotsissa ilveskanta oli pienin ennen rauhoitusta
vuonna 1928. Tämän jälkeen ilves runsastui tasaises
ti 1970-luvun jälkipuoliskolle asti. Näin tapahtui
siitäkin huolimatta, että ilveksen ympärivuotinen
rauhoitus päättyi Ruotsissa vuonna 1943. Ruotsin
ilveskannan suuruudeksi arvioitiin 1970—80-lukujen
vaihteessa 600—800 yksilöä, mutta sittemmin määrä
on ilmeisesti liiallisen pyynnin vuoksi vähentynyt
kolmannekseen, ainakin paikallisesti (esim. Norr
bottenissa). Norjassa ilves oli vuosina 1930—60
hyvin vähissä. Tämän jälkeen kanta on kuitenkin
vahvistunut käsittäen nykyisin n. 600 yksilöä.

Etelämpänä Euroopassa ilves on hävitetty laajoilta
alueilta täysin. Fennoskandian ja Neuvostoliiton
lisäksi elinvoimaisia kantoja on jäljellä enää Kar
paateilla ja Balkanilla. Ilveksiä on istutettu 1960—
70-luvuilla esim. Itävaltaan, Jugoslaviaan, Rans
kaan, Saksan Liittotasavaltaan ja Sveitsiin.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähenemisen
syynä oli liiallinen metsästys, jonka kiihokkeena
olivat tapporahat ja ilveksen arvokas turkki. Kaato
määrät olivat suurimpia 1880-luvulla, jolloin tapet
tim tilastojen mukaan yhteensä 3 884 ilvestä (huip
puvuonna 1885 528). Tämän jälkeen keskimääräiset
vuosittaiset kaatomäärät kehittyivät seuraavasti:
1890—93 130, 1894—1900 76, 1901—10 43, 1911—
20 20, 1921—30 20 ja 1931—40 16.

Tärkeimpiä syitä ilveksen viimeaikaiseen runsastu
miseen ovat olleet rauhoitustoimet sekä naapurival
tioista saatu muuttovoitto. Ilveksiä saapui maaham
me 1950-luvun lopussa ja 1960-luvun alussa lähinnä
kaakkoisrajan yli, 1970-luvulla myös Pohjois-Karja
lan kautta. Jonkin verran kantaa ovat vahvistaneet
myös Perämeren pohjoispuolitse Ruotsista saapu
neet ilvekset.

Ilveksen liikkuva elintapa on osaltaan nopeuttanut
levittäytymistä uusille alueille. Ilvekset ovat lisäksi
sopeutuneet hyvin kulttuurimaisemaan. Asutuksen
tuntumassa uutena uhkatekijänä on kuitenkin lii
kenne. Runsastumista on voinut edesauttaa myös
ilveksen luontaisten vihollisten, susien ja ahmojen,
vähälukuisuus maassamme (luonnontilaan verrattu
na).

6. Toteutetut suojelutoimet. Ilves kuuluu metsästys-
lain piiriin. Valtio lopetti ilveksen tapporahojen
maksamisen vuonna 1963. Ilves rauhoitettiin vuon
na 1962 lukuun ottamatta itäisiä rajapitäjiä. Koko
maan kattava rauhoitus tuli voimaan 1968 (Ruotsis
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sa rauhoitettu ympäri vuoden 1928—42, Norjassa
rauhoittamaton). Tämän jälkeen ilveksiä on saanut
ampua vain maa- ja metsätalousministeriön luvalla.
Viime vuosikymmeninä Suomessa on noudatettu
varsin tarkkaa pyyntisäännöstelyä. Kaatolupia on
myönnetty vain alueille, joissa kanta on kestänyt
verotusta. Vuosina 1968—75 ilveksiä ammuttiin
maassamme yhteensä vähintään 59 (keskimäärin 7
vuodessa), vuosina 1979—84 151 (keskimäärin 25
vuodessa, 1984 kuitenkin 46). Ilveksen tappamat
porot korvataan valtion varoista.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tarkan pyyntisään
nöstelyn jatkaminen. Suurpetojen seurannan tarken
tammen selvästi nykyisestä (kannan koon lisäksi
esim. sen rakenne ja lisääntymistulos).

8. Kirjallisuus. Bjärvall & Lindström 1984, Danilov
ym. 1986, Ellefsen 1980, Jonsson 1981, 1983, Ny
holm 1977, Pulliainen 1968b, 1972a, 1974, 1977,
1980b, 1981, 1982b, 1984, Pulliainen & Hyypiä
1975.
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PHOCA HISPIDA BOTNICA (Schreber)

ITÄMERENNORPPA

Phocidae

Vikare

Varsinaiset hylkeet

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Norppa Phoca hispida on maapal
lon pienin hyljelaji. Halliin verrattuna norppa on
lyhyt ja töpäkkä. Itämerennorpan P. h. botnica
pituus on hännänpäähän mitattuna 100—160 cm ja
paino 40—130 kg. Pää on pieni- ja pyöreä, kuono
lyhyt. Makuusiluetti kupera.

2. Levinneisyys. Norppa on halua arktisempi laji.
Norppia asustaa kaikissa niissä pohjoisen pallon
puoliskon valtamerissä, joissa vesi jäätyy vähintään
muutamiksi kuukausiksi vuosittain. Jääkauden ai
kaisten merivaiheiden seurauksena norppa esiintyy
lisäksi omina alalajeinaan Itämeressä, Saimaassa (P.
h. saimensis, käsitelty edellä) ja Laatokassa (P. h.
ladogensis). Yleismaailmallisesti norppa on hallia
selvästi runsaampi (yhteensä 2.5—5 miljoonaa) ja
laajemmalle levinnyt.

Itämerennorpan levinneisyys kattaa nykyisin Tuk
holman-Riianlahden pohjoispuoliset alueet. Esiinty
minen on runsainta vahvimmin jäätyvillä alueilla,
Perämerellä, Merenkurkussa ja läntisellä Suomen
lahdella. Hangon ja Merenkurkun välillä norppa on
aina ollut hallia vähälukuisempi.

3. Biologia. Elää avomerellä, mutta näyttäytyy usein
ulkosaaristossa, harvoin sisäsaaristossa. Tulee toi
meen umpeenjäätyvillä merialueilla ankarinakin tal
vina. Elää enimmäkseen yksin tai kaksin, norppa
ryhmät ovat pieniä ja tilapäisiä.

Lisääntyy pareittain tai uroksella on reviirillä kaksi-
kolme naarasta. Synnytys tapahtuu maaliskuussa
ahtojääröykkiöön tai lumikinokseen kaivetussa pe
säluolassa. Poikasia yleensä vain yksi. Viivästynyt
sikiönkehitys. Sukukypsä 3—7-vuotiaana (naaras
nuorempana kuin uros). Sukukypsä naaras synnyt
tää normaalisti keskimäärin kolmena vuotena nel
jästä. Elää yleisesti yli 20-, joskus jopa 30—40
-vuotiaaksi.

Syö etenkin kaloja (mm. silakka, siika, kuore,
simput ja kolmipiikki), mutta melko paljon myös
ayriaisiä.

4. Kannan kehitys. Norppa on ollut Itämeressä
ilmeisesti aina selvästi hallia runsaampi. Vielä 1900-
luvun alussa norppia oli Itämeressä ilmeisesti yli
100 000, sillä esim. vuonna 1910 maksettiin tappora
haa 19 200 ja vielä vuonna 1930 13 000 norpasta.
Tällä vuosisadalla norppa on vähentynyt suuresti
joskaan ei kuitenkaan aivan yhtä jyrkästi kuin halli.
Väheneminen jatkui 1970-luvulle saakka. Yksilö-
määrän pienenemisen lisäksi norpan levinneisyysa
lue on supistunut eteläosistaan. Norppa katosi 1930-
luvulla Tukholman saaristosta ja samanaikaisesti se
hävisi lähes täysin maamme lounaisilta merialueilta.

Norppakannan aivan viimeaikainen kehitys tunne
taan puutteellisesti. Nykyisin norppia arvioidaan

olevan Itämeressä 7 500—10 000. Norppia on edel
leen melko runsaasti perinteisesti vahvimmilla esiin
tymisalueilla Perämerellä ja Suomenlahdella. Vuosi
na 1975—78 Pohjanlahden norppamääräksi arvioi
tiin lentolaskentojen perusteella 4 000—5 000, ke
väällä 1984 vain n. 2 200—2 500. Suomenlahdella ja
Riianlahdella norppia on tuoreimman (1982) arvion
mukaan n. 4 000.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä vähenemiseen oli 1960-luvulle saakka liialli
nen pyynti. Elintapojensa vuoksi norppa ei kuiten
kaan ole metsästykselle läheskään yhtä altis kuin
halli (ks. myös tätä). Kuten hallien myös norppien
pyynti on helpointa leutoina vähäjäisinä talvina.
Norpanpyynti on ollut 1970-luvun alusta lähtien
vähäistä (viime vuosina n. 200 vuodessa). Tappora
han maksaminen lopetettiin vuonna 1975 (pyynnistä
tarkemmin, ks. halli).

Nykyään norpan kuten myös hallin suurimpana
uhkana ovat ympäristömyrkkyjen aiheuttamat Ii
sääntymishäiriöt (kohdunkuroumat). Näitä alkoi
esiintyä 1960-luvulla ja ne yleistyivät selvästi 1970-
luvulla. Tilanne oli huolestuttavin 1970-luvun lopul
la, jolloin lisääntymishäiriöitä esiintyi yleisesti koko
Itämeressä ja kaikissa hyljelajeissa. Tuolloin mm.
peräti 50—70 ¾ Perämeren sukukypsistä norppa
naaraista oli lisääntymiskyvyttömiä.

Lisääntymishäiriöiden syynä ovat olleet mitä ilmei
simmin ympäristömyrkyt ja nimenomaan PCB
yhdisteet. Perämerellä ei-kantavien norppanaarai
den PCB- ja DDT-pitoisuudet ovat olleet selvästi
korkeampia kuin kantavien. Havaitut pitoisuudet
ovat ylittäneet tason, joka koe-eläimillä on aiheutta
nut lisääntymishäiriöitä. Poikastuoton ja kannan
pienenemisen kautta ympäristömyrkyt ovat välilli
sesti johtaneet kantojen keski-iän kohoamiseen.

Itämeren hylkeiden PCB-pitoisuudet kohosivat no
peasti 1960-luvun puolivälistä lähtien, saavuttivat
huippunsa 1970-luvun lopulla ja ovat sen jälkeen
jonkin verran laskeneet (pitoisuudet ovat kuitenkin
edelleen korkeita). Hylkeiden DDT-pitoisuudet oli
vat korkeimpia 1960—70-lukujen vaihteessa. Niiden
pieneneminen alkoi aiemmin ja se on ollut nopeam
paa kuin PCB:llä. Rinnan PCB— ja DDT-pitoi
suuksien laskun kanssa lisääntymishäiriöt (kohdun
kuroumat) ovat ainakin Perämeren nuorissa norpis
sa vähentyneet 1980-luvulla. Perämerenkään norp
pien lisääntymisteho ei kuitenkaan ole vielä lähellä
kään normaalia.

Itämeren hylkeistä on löydetty runsaasti myös elo
hopeaa, jonka pitoisuudet ovat kuitenkin vähenty
neet viime aikoina selvästi. Tulevaisuudessa uhkana
voivat olla esim. toksafeenit ja klordaanit. Toistai



seksi näitä aineita on löydetty Itämeren hylkeistä
vähän, mutta niiden pitoisuudet lienevät kasvussa.

6. Toteutetut suojeutoimet. Itämerennorppa kuuluu
metsästyslain piiriin. Norpan poikanen rauhoitettiin
vuonna 1975 l0.3.—31 .5. väliseksi ajaksi. Vuosina
1980—81 norppa oli rauhoitettu 15.6.—31.8. Vuo
desta 1982 lähtien norppa on ollut rauhoitettu
1 l.6.—19.3.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kannan ja sen lisään
tyvyyden sekä ympäristömyrkkypitoisuuksien jatku
va seuranta. Kattavampi rauhoitus alueilla, joilla
kanta on heikko (lounainen merialue).

8. Kirjallisuus. Bergman (G) 1956, 1958, Bergman
(A) & Olsson 1985, Helle 1976a,b, 1978, 1979,
1980a,b,c, 1983, 1985, Helle ym. 1985, Niemelä
1973, 1981, Nieminen ym. 1979, Tormosov & Esi
penko 1985.
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2.3 Linnut luokka Äves

Linnut (Aves) ovat rakenteeltaan muita selkäran
kaisryhmiä yhtenäisempi ryhmä. Lintujen ekologias
sa, lisääntymisessä ja elintavoissa sen sijaan on
suurta vaihtelua. Lentotaidon ansiosta linnuilla on
muita selkärankaisryhmiä paremmat mahdollisuudet
siirtyä paikasta toiseen ja levittäytyä uusille alueille.

Suurin osa linnustostamme viettää pääosan elämäs
tään pesimäseutujemme ulkopuolella. Meillä talveh
tivia lajeja on vain kolmannes koko pesimälajistos
tamme ja niidenkin kannoista melkoinen osa muut
taa. Muuttokäyttäytymisen vuoksi monien lintujen
suojelu ei ole mahdollista pelkästään pesimäalueella
toteutettavin toimin.

Lintujen talvehtimisalueilla ympäristömuutokset
ovat olleet monessa tapauksessa vielä suurempia
kuin pesimäalueilla. Lintukantojen muutosten syitä
pohdittaessa muuttomatkoilla ja talvehtimisalueilla
vaikuttaviin tekijöihin on kiinnitetty toistaiseksi riit
tämättömästi huomiota. Nämä tekijät lienevät mo
nessa tapauksessa syynä meillä toistaiseksi arvoituk
sellisina pysyneisiin lintukantojen muutoksiin.

Vuoden 1984 loppuun mennessä maassamme oli
havaittu 401 lintulajia, joista n. 235 (59 ¾) on
säännöllisiä pesimälajejamme. Säännöllisiä läpi
muuttajia, jotka eivät pesi maassamme, linnustos
samme on 17. Säännöllisistä pesimälajeista 185 (79
¾) kuuluu enemmän tai vähemmän alkuperäiseen,
vanhaan pesimälinnustoomme, 46 (20 ¾) on levin
nyt meille omin avuin viimeksi kuluneiden parin
sadan vuoden aikana ja neljä lajia on ihmisen
maahantuomia.

Pesimälaj eistamme on varpuslintuj a (Passeriformes)
100 (43 ¾), ei-varpuslintuja 135 (57 ¾). Jälkimmäi
sistä suurimpia ryhmiä ovat rantalinnut (Charadrii
formes; 44 lajia), sorsalinnut (Anseriformes; 25
lajia), päiväpetolinnut (Accipitriformes; 13 lajia) ja
pöllölinnut (Strigiformes; 10 lajia).

Merensaariston, sisävesien ja rantojen sekä toisaalta
metsien osuus lintulajistostamme on noin kolman
nes, soiden ja tuntureiden kummankin noin kymme
nesosa. Näiden alkuperäisten luonnonympäristöjen
yhteinen osuus lajistosta on noin 4/5, ihmisen ai
kaansaamien ympäristöjen noin 1/5.

Linnut reagoivat herkästi erilaisiin ympäristömuu
toksiin. Tämän ja lintujen hyvän leviämiskyvyn
vuoksi linnusto on dynaaminen, muuttuva. Viimeis
ten sadan vuoden aikana linnustossamme on tapah
tunut suuria ja nopeita muutoksia. Uusia tulokkaita
ja runsastuneita lajeja on paljon, mutta samanaikai
sesti melkoinen osa lajeista on taantunut.

Toimikunta on luokitellut lintulajeistamme (ja alala
jeista) hävinneiksi 2, erittäin uhanalaisiksi 7, vaa
rantuneiksi 7 ja silmälläpidettäviksi 22. Uhanalais

ten lajien (yhteensä 3$) osuus pesimälajistosta on 16
¾. Uhanalaisista lajeista ei-varpuslintuja on 34,
varpuslintuja vain 4. Uhanalaisten lajien osuus on
siten ei-varpuslinnuissa (25 ¾) yli kuusinkertainen
varpuslintuihin (4 ¾) verrattuna, Seuraavassa on
esitetty uhanalaisten lajien määrä ja osuus vähin
tään viiden lajin ei-varpuslintulahkoissa:

Sorsalinnut
(Anseriformes)
Päiväpetolinnut
(Accipitriformes)
Jalohaukkalinnut
(Falconiformes)
Kanalinnut
(Galliformes)
Kurkilinnut
(Gruiformes)
Rantalinnut
(Charadriiformes)
Kyyhkylinnut
(Columbiformes)
Pöllölinnut
(Strigiformes)
Tikkalinnut
(Piciformes)

Vakitui- Uhan- Osuus
sia pesi- alaisia (Wo)
mälajeja

Suhteellisesti eniten uhanalaisia lajeja on jalohauk
kalinnuissa (100 ¾) ja tikkalinnuissa (43 ¾), muissa
ryhmissä osuus vaihtelee kolmanneksesta viidennek
seen.

Uhanalaisista linnuista on alkuperäisten luonno
nympäristöjen lajeja 35 (osuus lajistosta 18 ¾),
ihmisen aikaansaamien ympäristöjen lajeja vain 3
(osuus 7 ¾). Alkuperäisissä luonnonympäristöissä
on siten suhteellisesti n. 2.5-kertaa enemmän uhan-
alaisia lintulajeja kuin ihmisen aikaansaamissa ym
päristöissä.

Lajien uhanalaisuuden arvioinnissa käytettyjä kri
teerejä on käsitelty yksityiskohtaisesti mietinnön
yleisessä osassa. Seuraavassa on kuitenkin esitetty
lyhyesti joitakin perusteita tiettyjen lajien puuttumi
selle uhanalaisten lintujen luettelosta.

Haarahaukka, mustapyrstökuiri, pikkutiira, etelän
kiisla, sinipyrstö, pikkusirkku ja kultasirkku jätet
tiin tarkemman uhanalaisuustarkastelun ulkopuolel
le niiden uudistulokasluonteen vuoksi. Nämä lajit
ovat kotiutuneet maahamme vasta tällä vuosisadal
la. Tunturi-Lapin harvinaisuudet sepelrastas, meri
sirri ja vuorihemppo ovat yleisiä rajan takana Köli
vuoristossa eikä niihin kohdistu pesimäpaikoilla

25 5 20

13 4 31

5 5 100

$ 2 25

6 1 17

44 8 18

5 1 20

10 2 20

7 3 43
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merkittäviä uhkatekijöitä. Alli ja keräkurmitsa lie
nevät vähentyneet viime vuosikymmeninä, joskin
tätä tukeva kvantitatiivinen todistusaineisto on hy
vin niukka. Kumpaankaan niistä ei tiettävästi koh
distu pesimäpaikoilla uhkatekijöitä. Alli on paikoin
vielä melko yleinen.

Lapinuunilinnun elinympäristövaatimukset ovat
melko väljät eikä sen tiedetä meillä vähentyneen.
Koskikaran pohjoisiin pesimäpaikkoihin ei kohdistu
merkittäviä uhkatekijöitä, Etelä-Suomen erillisesiin
tymät ovat alueellisesti suojelun arvoisia.

Huuhkaja ja lapinpöllö ovat runsastuneet viime
vuosikymmeninä selvästi. Mustakurkku-uikku,
pyrstötiainen ja tikli sitä vastoin kuuluvat viime
aikoina vähentyneisiin lajeihin. Mustakurkku-uikun
vähenemisen voinevat selittää osin ankarat talvehti
misolot (pesimäympäristöjen niukkuudesta ei aina
kaan ole kyse), pyrstötiainen on vähenemisestään
huolimatta edelleen melko runsas, ja tikli on kult
tuuriympäristöjen suhteellisen nuori tulokas (ensim
mäiset pesälöydöt Helsingin ulkopuolelta vasta tältä
vuosisadalta).

Tärkeimpiä syitä uhanalaisten lintujen vähenemi
seen ovat olleet liiallinen pyynti ja vaino, joiden
merkitys on kuitenkin meillä nykyisin melko vähäi
nen (talvehtimisalueilla tilanne ei ole yhtä”valoi
sa”). Metsästyksestä kärsineisiin lajeihin kuuluvat
esim. muutamat vesilintulajit (pilkkasiipi, mustalin
tu ja lapasotka), vaino on kohdistunut voimakkaim
min petolintuihin. Liiallisen pyynnin vuoksi meri
hanhi ja joutsen ovat olleet meillä välillä häviämisen
partaalla; sittemmin nämä lajit ovat meillä runsastu
neet ja nykyisin niiden asema on melko turvattu.

Nykyisin tärkeimpiä lintujen uhkatekijöitä ovat eri
laiset kemialliset haittavaikutukset, joita aiheuttavat
esim. ympäristömyrkyt (petolinnut), öljy (vesilinnut)
ja torjunta-aineet (peltomaiden linnut). Häirintä
uhkaa eniten monia merensaariston, merenrantoj en
ja sisävesien lintulajeja (esim. kuikka, kaakkuri,
pilkkasiipi, räyskä ja selkälokki), keräilyn aiheutta
ma uhka kohdistuu selvimmin harvinaisuuksiimme
(esim. tunturihaukka ja rantakurvi).

Metsäluonnossamme tapahtuneet muutokset ovat
heikentäneet esim. tikkojen, ikimetsälajien (varpus
pöllö, pikkusieppo) ja suurissa puissa pesivien peto-
lintujen elinmahdollisuuksia, peltomaden muutokset
ovat vaikuttaneet haitallisimmin tuulihaukkaan,
ruisrääkkään ja uuttukyyhkyyn. Rantalaidunnuksen
päättymisen aiheuttama rantaniittyjen pensoittumi
nen ja umpeenkasvu ovat supistaneet etenkin etelän
suosirrin ja lapinsirrin pesimäalueita.

Luonnonsuojelulain mukaisesti kaikki maassamme
tavattavat riistaeläimiin kuulumattomat lintulajit ja
niiden pesät ovat aina rauhoitettuja lukuun ottamat
ta eräitä laissa mainittuja lajeja. Riistaeläimiin kuu
luvien lintulajien metsästyksestä ja rauhoittamisesta
määrätään metsästyslaissa ja sen nojalla annetuissa
asetuksissa.

Linnut ovat parhaiten tunnettu eliöryhmämme. Suo
messa lintututkimuksella on pitkät perinteet ja mo

nilla lintutieteen aloilla maamme panos on ollut
kansainvälisesti merkittävä. Lintututkimusta harjoi
tetaan monissa yliopistoissa ja korkeakouluissa.
Riistalintujen tutkimus ja seuranta keskittyvät pal
jolti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen.

Lintutieteessä harrastelijoilla on aina ollut merkittä
vä osuus, ja erityisen hyvin tämä pitää paikkansa
meillä Suomessa. Lintuharrastus on yleistynyt maas
samme nopeasti sotavuosista lähtien, etenkin vii
meisten 10—15 vuoden aikana. Suomen Lintutie
teellinen Yhdistys (SLY) perustettiin jo vuonna
1924. Maassamme on nykyisin kolmattakymmentä
lintutieteellistä paikallisyhdistystä, joiden kattojär
jestöksi perustettiin vuonna 1973 Lintutieteellisten
Yhdistysten Liitto (LYL). Lintutieteellisiin yhdistyk
sun kuuluu nykyisin n. 8 500 harrastajaa. Kaikkiaan
lintuharrastajia lienee maassamme muutamia kym
meniä tuhansia.

Lintuharrastajien avulla maassamme on toteutettu
lukuisia mittavia tutkimushankkeita, joihin tutkijoi
den omat voimavarat eivät alkuunkaan riittäisi.
Näistä pitkäaikaisimpia ovat vuosisadan alkupuolel
la alkanut lintujen rengastus ja 1950-luvun lopulla
käynnistynyt valtakunnallinen talvilintujen laskenta.
Valtakunnallinen petolintuseuranta alkoi vuonna
1982, sääksitutkimus jo vuonna 1971.

Lyhytaikaisemmista hankkeista mittavin on ollut
vuosina 1974—79 toteutettu Suomen lintuatlaskar
toitus, jossa lintujen levinneisyys kartoitettiin koko
maan kattavaa 10 x 10 km:n ruudukkoa apuna
käyttäen. Atlaskartoitus uusitaan vuosina 1986—88
osana Euroopan laajuista projektia. Viime aikoina
harrastajatutkimusten kohteena ovat olleet esim.
tuulihaukka (1974—79), kaakkuri (1979), peltolin
nut (1984) ja kuikka (1985—86).

Kirjallisuus. Bauer & Thielcke 1982, Cramp &
Simmons 1977—83, Dybbro 1976, Flint ym. 1984,
Glutz v. Blotzheim ym. 1966—84, v. Haartman
1969, 1973, 1978, v. Haartman ym. 1963—72,
Haftorn 1971, Hildn 1984, Hildn & Koskimies
1984, Hildn & Linkola 1962, Hildn & Sharrock
1982, Hyytiä ym. 1983, Järvinen & Väisänen 1986,
Koskimies 1981, 1983a,b, 1984a, 1985a, Merikallio
1955, 1958, Newton 1979, Parslow & Everett 1981,
Risberg 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, Sharrock
1976, SOF 1978, Solonen 1985a, Temple 1978,
Ulfstrand & Högstedt 1976.
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HÄVINNEET LINNUT

Viiriäinen Coturnix coturnix
Heinäkurppa Gaiinago media
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COTURNIX COTURNIX (Linnaeus)

VIIRIÄINEN

Phasianidae

Vaktel

Peltokanat

Luokka: H

1. Luonnehdinta. Kanalintujen kääpiö. Pituus vain
18 cm (kottaraista pienempi). Palleromainen ja ly
hytpyrstöinen, yleisväriltään hiekanruskea, vaalea
viiruinen. Koiraan ääni pehmeä, kauas kuuluva,
kolmiosainen hyt byt-yt, joka toistuu sekunnin vä
lein 5—10 kertaa. Aäntely on vilkkainta hämärissä.

Lähisukuista japaninviiräistä C. japonicus (eroaa
viiriäisestä esim. soidinääntelyn perusteella) kasvate
taan Suomessa tarhoissa. Japaninviiräinen on suo
sittu kanakoirametsästyksen kohde ja sen vuoksi
sitä on yritetty istuttaa luontoomme useita kertoja.
Vapaaksi päästetyistä linnuista ei kuitenkaan ole
yleensä tehty myöhemmin havaintoja.

2. Levinneisyys. Viiriäinen pesii Länsi-Euroopasta
Baikal-järven tienoilla saakka (japaninviiriäinen
Baikalilta Tyynellemerelle). Viiriäinen puuttuu Eu
roopassa vain Islannista sekä suuresta osasta Brit
tein saaria ja Fennoskandiaa. Levinneisyysalueen
pohjoisosissa, Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja
Suomessa viiriäinen on nykyisin erittäin vähälukui
nen ja havaintojen määrä voi vaihdella suuresti
vuodesta toiseen.

Suomessa viiriäiskoiraita on havaittu etelärannikolta
Metsä-Lappiin saakka. Vanhat havainnot painottu
vat Itä-Suomeen, mutta viimeisten 50 vuoden ajalta
havaintoja on eniten Pohjanmaalta. Ahvenanmaalta
viiriäinen on tuona aikana ilmeisesti puuttunut.
Vuoden 1960 jälkeen tehdyt havainnot jakautuvat
melko tasaisesti Etelä- ja Keski-Suomeen. 1980-
luvulta viiriäishavaintoja on eniten Pohjois-Karja
lasta, Uudeltamaalta ja Pohjanmaalta.

3. Biologia. Elinympäristönä apilanurmet sekä vilja-
ja heinäpellot, harvoin rantaniityt. Karttaa pensaik
koja ja metsänreunoja.

Koiraalla on laajahko soidinreviiri. Viiriäinen on
polygaminen laji: jos paikalle ilmaantuu pariutumi
sen jälkeen toinen naaras, koiras voi pariutua uudel
leen.

Pesä maassa korkean heinikon tai ruohikon kätkös
sä. Munia 8—12. Munii Suomessa yleensä vasta
heinäkuussa, ja pesälöytöjä on vielä elokuun lopul
ta. Poikaset kehittyvät nopeasti, ja naaraat voivat
alkaa munia jo 40—50 vuorokauden ikäisinä.

Ravintona viljan oras, siemenet ja selkärangattomat
eläimet.

Kanalinnuistamme ainoa muuttolintu. Suomalaiset
viiriäiset talvehtinevat enimmäkseen Pohjois-Afri
kassa. Viiriäisten on arveltu pesivän ensin keväällä
Pohjois-Afrikassa ja Välimeren seudulla, mistä
muutto jatkuisi poikasten itsenäistyttyä pohjoiseen,
jossa linnut sitten pesisivät toistamiseen. Suomeen
viiriäiset saapuvat myöhään kesä—heinäkuussa,
vasta heinä- ja ruohokasvillisuuden ollessa pitkää.

4. Kannan kehitys. Vähentynyt viimeisten sadan
vuoden aikana suuresti koko Euroopassa. Suomessa
viiriäinen oli 1800-luvulla selvästi nykyistä yleisem
pi, sillä tuolta ajalta tunnetaan peräti 20 pesä- tai
poikuelöytöä.

Tältä vuosisadalta on tiedossa vain kuusi pesä- tai
poikuelöytöä: Juva 1911, Sotkamo 1914, Helsingin
mlk 1919, Muonio 1920- tai 1930-luku, Kuortane
1953 ja Jyväskylä 1976. Nykyisin viiriäinen tuskin
pesii meillä vuosittain. Havainnoinnin tehostumises
ta huolimatta julkaistujen viiriäishavaintojen mää
rässä ei tapahtunut 1880-luvulta 1950-luvulle muu
toksia (6—12 havaintoa vuosikymmenessä).

Vuosilta 1970—83 Suomesta tunnetaan 90 viiriäisha
vaintoa (vuosittain 2—15), mutta ottaen huomioon
havainnoinnin tehostumisen viiriäinen on tuskin
tuona aikana yleistynyt maassamme. Atlaslasken
noissa vuosina 1974—79 viiriäinen havaittiin 25
ruudussa (10x10 km).

Ruotsissa viiriäiskanta voimistui 1800-luvun jälki
puoliskolla ja saavutti huippunsa vuoden 1890 tie
noilla. Tämän jälkeen kanta kuitenkin taantui nope
asti kuten myös Tanskassa ja Norjassa. Vielä 1940-
luvulta Ruotsista tunnetaan useita pesintöjä, ja vii
meiset varmat pesinnät ovat vuosilta 1953, 1974,
1978 ja 1982. Ruotsissa havaintojen määrä on vaih
dellut viime vuosikymmeninä vuosittain jyrkästi:
esim. vuonna 1981 viiriäiskoiraita havaittiin 103,
1982 97 ja 1983 145, mutta vuosina 1980 vain 19 ja
1984 27.
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Tanskassa viiriäisen esiintyminen on ollut viimeisten
30 vuoden aikana epäsäännöllistä, ja 1900-luvulta
tunnetaan vain harvoja pesintöjä. Norjassa viiriäi
nen pesinee vuosittain, vaikka vuosilta 1945—70
tunnetaankin vain kolme varmaa pesintää.

Etelämpänä Euroopassa viiriäinen on vähenemises
tään huolimatta paikoin vielä varsin runsas. Esim.
Westfalenissa Saksan Liittotasavallassa on havaittu
hyvinä viiriäiskesinä tuhatkunta koirasta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein syy
vähenemiseen on todennäköisesti ollut kohtuuton
metsästys muuttoreittien varrella ja talvehtimisalu
eilla, etenkin Välimeren maissa. Rikkakasvi- ja tu
hohyönteishävitteiden käyttö on vähentänyt viiriäi
sen ravintokohteiden määrää pelloilla. Tämä on
yhdessä muiden maanviljelyn tehostumiseen liitty
vien muutosten kanssa kaventanut lajin elinmahdol
lisuuksia. Maanviljelyn koneistuminen sekä rikka
kasvi- ja tuhohyönteishävitteiden käyttö alkoivat
kuitenkin vasta vuosikymmeniä viiriäiskannan jyr
kimmän vähenemisen jälkeen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Viiriäinen kuuluu met
sästyslain piiriin. Viiriäinen on ollut rauhoitettu
vuodesta 1923 lähtien. Tarhassa kasvatettuja japa
ninviiriäisiä saa metsästää riistanhoitopiirin luvalla
(1985 metsästysaika oli 1 .9.—28.2).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Siirtäminen metsäs
tyslain piiristä luonnonsuojelulain piiriin.

8. Kirjallisuus. Kapanen ym. 1970, Kuitunen 1979,
Larsson 1968, Pulliainen 1975a, Svärdson 1944,
Varonen 1981.
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GALLINAGO MEDIA (Latham)

HEINÄKURPPA Dubbelbeckasin

Luokka: H

Scolopacidae Kurpat

1. Luonnehdinta. Pitkänokkainen, lyhytkaulainen
ja -koipinen kahlaaja. Lähisukuista taivaanvuohta
hieman kookkaampi (pituus 29 cm) ja pyylevämpi.
Maallikolle näiden lajien erottaminen toisistaan on
vaikeaa.

2. Levinneisyys. Pesimäalue ulottuu nykyisin Fen
noskandiasta ja Baltian maista Pohjois-Venäjän
poikki Länsi-Siperiaan Jeniseille ja Altaille asti.

Heinäkurppa pesi vielä 1800-luvulla ilmeisesti koko
Suomessa, mutta nykyisin se puuttunee meiltä pesi
vänä. Muuttoaikoina, etenkin syksyisin, heinäkurp
pia esiintyy Suomessa edelleen (ilmeisesti Köli-vuo
riston lintuja).

3. Biologia. Fennoskandiassa heinäkurpasta esiintyy
kaksi toisistaan ekologisesti ja maantieteellisesti ero-
avaa kantaa. Pohjoisen kannan (Suomesta vain
harvoja havaintoja) pesimäympäristönä ovat tuntu
rien paju- ja koivuvyöhykkeen harvapensaikkoiset,
suon ja kuivan kankaan vuorottelemat rinteet, vä
hemmässä määrin havumetsävyöhykkeen laajat sa
raikkoiset ja pajukkoiset avosuot. Eteläisen kannan
(valtaosa meillä pesineistä heinäkurpista) pesimä
maastoa ovat olleet järven- ja merenrantojen sekä
etenkin jokisuistojen laajat avoimet luhtaniityt.

Heinäkurpalla on yhteissoidin. Skandinaviassa yh
delle soidinpaikalle lienee kerääntynyt yleisimmin
kymmenkunta koirasta, mutta Ruotsista on vanhoja
tietoja jopa sadan koiraan kerääntymistä. Heinä
kurppa on moniavioinen, ja yleensä naaraat panu
tuvat soidinalueen vanhimman ja voimakkaimman
koiraan kanssa. Koiraat ja naaraat tapaavat vain
soidinpaikoilla.

Yhteissoitimen vuoksi pafit pesivät yhdyskuntamai
sina ryhmittyminä. Heinäkurppa pesii keskimäärin
kuivemmissa paikoissa kuin taivaanvuohi, mutta
soidinpaikat ovat aina kosteita. Pesäpaikat sijaitse
vat yleensä muutaman sadan metrin etäisyydellä
soidinalueesta.

Pesä maassa saramättäässä tai kuivalla niityllä ruo
hojen ja pajujen suojassa. Munia 4. Mahdollisesti
kaksi pesyettä kesässä.

Ravinto todennäköisesti samankaltaista kuin tai
vaanvuohella, enimmäkseen matoja, mutta myös
etanoita, hyönteisiä ja niiden toukkia.

Talvehtii trooppisessa Itä-Afrikassa. Esiintyy Suo
messa muuttoaikaan esim. laidunmailla, sänkipel
loilla ja rantaniityillä, keskimäärin kuivemmilla ja
lyhytkasvuisemmilla paikoilla kuin taivaanvuohi.

4. Kannan kehitys. Heinäkurppa väheni Suomessa
kuten muuallakin Pohjois-Euroopassa jyrkästi jo
1800-luvun jälkipuolella. Tämän vuoksi tietoja var
haisemmasta esiintymisestä on vähän. Vielä 1880—

Heinäkurpan havaitseminen pesimäaikana on sen
hiljaisen soitimen ja piileskelevien elintapojen vuok
si vaikeaa, mikä on varmasti yksi syy pesimäaikais
ten havaintojen vähyyteen. Tuoreimmat pesintään
viittaavat havainnot ovat vuodelta 1980 Turun lähis
töitä. Heinäkurpan mahdolliset nykyiset pesimäalu
eet maassamme ovat kuitenkin todennäköisimmin
huonosti tutkitulla Pohjois-Suomen tuntunialueella,
Ruotsin ja Norjan pesimäkantojen tuntumassa.

Vuosilta 1970—8 1 heinäkurpasta tunnetaan Suo
mesta 320 havaintoa (kevät 63, syksy 257), joten
maamme kautta muuttanee syksyisin satoja tai perä
ti tuhansia heinäkurppia. Sekä muutto- että viime
vuosien harvoista pesimäaikaisista havainnoista suu
rin osa on Lounais-Suomen rannikolta. Pesimäai
kaisista havainnoista useimmat koskenevat kevät
muutolla olevia koiraita.

Vielä vuosisadan vaihteessa heinäkurppa pesi suu
ressa osassa Pohjois-Eurooppaa. Sittemmin se on
hävinnyt pesivänä Suomen lisäksi laajoilta alueilta
muualtakin, esim. Tanskasta, Pohjois-Saksasta ja
Puolasta. Voimakkain romahdus on koskenut aikoi
naan vahvempaa eteläistä kantaa, pohjoinen tuntu
rikanta on selvinnyt paremmin ja Norjassa se on
viime aikoina jopa hieman elpynyt. Norjan kannan
nykyiseksi suuruudeksi on arvioitu n. 1 400 ja

90-luvuilta on kuitenkin useita pesälöytöjä. Heinä
kurppa oli vielä 1900-luvun alussa yleinen ainakin
Kannaksella sekä monin paikoin Huittisissa ja Ko
kemäellä. Koko 1900-luvulta tunnetaan kuitenkin
vain kolme varmaa pesintää: 1930 Vanajasta, 1943
Helsingin mlk:n Nordsjönlahdelta ja 1949 Utsjoen
Saudsajärveltä.



Ruotsin n. 100 paria. Ruotsista viimeiset pesinnät
tunturialueen ulkopuolelta ovat vuosilta 1934,
1944—45, 1947 ja 1959.

Heinäkurppa on ilmeisesti vähentynyt selvästi myös
Neuvostoliitossa. Leningradin alueelta (oblastista)
tunnetaan 1960-luvulta $ soidinpaikkaa. Näistä kak
si autioitui 1970-luvulla, ja muillakin paikoilla koi
raiden määrä vähentyi tuolloin puoleen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekfjät. Tärkeimmäksi
vähenemisen syyksi on esitetty kohtuutonta metsäs
tystä pesimä- ja muutonaikaisilla levähdyspaikoilla.
Pienemmän pakoetäisyyden, hitaamman lentoonläh
dön ja suoremman lentoradan vuoksi heinäkurpan
metsästys on helpompaa kuin taivaanvuohen. Met
sästys saattoi harventaa heinäkurppia siinä määrin,
että niiden sosiaalinen käyttäytyminen (yhteissoidin)
häiriytyi, mikä olisi sitten voinut nopeuttaa kannan
romahdusta.

Tunnettuja metsästysalueita ovat olleet esim, eräät
Turun ja Salon seudun merenlahdet ja jokisuistot.
Suurimmat saaliit tiedetään kuitenkin saadun Kan
nakselta Vuoksen suistosta, jossa yksi metsästäjä
saattoi parhaina syksyinä ampua 100—120 lintua ja
jossa kokonaissaalis oli hyvänä heinäkurppavuonna
1867 useita tuhansia yksilöitä.

Määritysvaikeuksien vuoksi heinäkurppia ammu
taan maassamme nykyisinkin jonkin verran taivaan
vuohina (saalis viime vuosina keskimäärin n. 2 000
yks), ja lehtokurppina (saalis n. 3 000 yks.). Tällä ei
kuitenkaan lienee sanottavaa vaikutusta kannan ke
hitykseen.

Metsästys voi tuskin yksin selittää heinäkurpan hä
viämistä laajoilta alueilta. Vähenemisen syyksi on
arveltu myös pesimäpaikkojen kuivatusta, mutta
silläkään ei liene ollut kuin paikallista merkitystä.
Viime vuosikymmeninä myös karjan rantalaidun
nuksen päättymisen aiheuttama avoimien rantaniit
tyjen pensoittuminen ja umpeenkasvu on vähentä
nyt heinäkurpalle soveliaiden pesimäalueiden mää
raa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Heinäkurppa on ollut
rauhoitettu vuoden 1983 alusta alkaen, jolloin se
siirrettiin metsästyslain piiristä luonnonsuojelulain
piiriin (taivaanvuohi, jänkäkurppa ja lehtokurppa
kuuluvat metsästyslain piiriin).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Sopivien pesimäym
päristöjen kartoitus ja silmälläpito. Mahdollisten
pesimäalueiden suojelu ja hoito.

8. Kirjallisuus. Gustafsson 1983, Iso-livari 1979,
Kålås & Byrkjedal 1981, Lampio 1950, Lemnell
1978, Palmgren 1983, Saarinen 1981, Scandy 1984,
Swanberg 1965.
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ERITTÄIN UHANALAISET LINNUT

Kiljuhanhi Anser erythropus
Merikotka Haliaeetus albicitla
Kiljukotka Aquita clanga
Muuttohaukka falco peregrinus
Tunturipöllö Nyctea scandiaca
Valkoselkätikka Dendrocopos teucotos
Tunturikiuru Eremophila atpestris

63



ANSER ERYTHROPUS (Linnaeus)

KILJUHANHI

Anatidae

FjäI1gs

Sorsat

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Pieni (pituus 55—65 cm) ja tum
mahko hanhi.

2. Levinneisyys. Kiljuhanhi pesii toisaalta Pohjois
Fennoskandiassa, toisaalta kapealla vyöhykkeellä
Pohjois-Venäjän ja Siperian halki Tyynellemerelle
saakka. Fennoskandian kanta on erillinen, sillä
Neuvostoliiton kannan levinneisyysalue ei uusimpien
tietojen mukaan ulotu Fennoskandiaan saakka.

Suomessa kiljuhanhi pesi aiemmin laajalti Tunturi
Lapissa ja ainakin satunnaisesti myös havumetsä
vyöhykkeen pohjoisosissa. Nykyään kanta on häviä
misen partaalla. Viime vuosikymmeniltä pesintään
viittaavia havaintoja on vain Tunturi-Lapista.

3. Biologia. Pesimäympäristönä tunturipaljakan ja
koivuvyöhykkeen järviä, lampia ja jokia reunusta
vat saraluhdat ja pajuviidat.

Pesimäbiologia tunnetaan huonosti. Pesä on koste
assa maastossa mättäällä tai kumpareen laella. Mu
nia 3—7. Pääasiassa Norjasta ja Ruotsista peräisin
olevassa aineistossa keskimääräinen munaluku oli
4.9 (14 pesyettä), keskimääräinen poikuekoko 4.1
(23 pesyettä). Pesii ensimmäisen kerran 3-, joskus
2-vuotiaana.

Kiljuhanhi muuttaa muista Pohjois-Euroopan han
hista poiketen kaakkoon. Talvehtimisalue ulottuu
Jugoslaviasta ja Kreikasta Aral-järvelle asti, mutta
Fennoskandian kiljuhanhien talvehtimisalueita ei
tarkoin tunneta. Talvehtimisalueilla ja muuttoaikai
silla levähdyspaikoilla kiljuhanhet laiduntavat laa
joilla matalakasvuisilla, usein suolaisilla niityillä.

4. Kannan kehitys. Kiljuhanhi on vähentynyt 1900-
luvulla romahdusmaisesti koko Fennoskandiassa.
Kiljuhanhia on arvioitu olleen fennoskandiassa tä
män vuosisadan alussa n. 10 000, Suomessakin
vähintään 1 000—2 000. Kannan jyrkin vähenemi
nen ajoittui ilmeisesti 1950-luvulle. Ennen toista
maailmansotaa Suomen kannaksi arvioitiin 2 100
yksilöä, vuonna 1955 enää 200 paria.

Tämän vuosisadan alussa kiljuhanhi pesi Enonteki
össä, Utsjoella, Inarissa, mahdollisesti myös paikoin
Muoniossa, Kittilässä, Sodankylässä ja jopa Sallassa
ja Kuusamossa. Levinneisyysalue ei todennäköisesti
muuttunut sanottavasti 1940-luvun alkuun mennes
sä. Metsä-Lapista viimeiset tiedot ovat 1950-luvulta.

Kiljuhanhia on arvioitu pesivän Fennoskandiassa
nykyisin 60—90 paria, joista pääosa Norjassa.
Ruotsin kanta on korkeintaan kymmenen paria, ja
Suomessa pesinee vielä muutama pari. Pesivien
lintujen lisäksi Fennoskandiassa on arvioitu oleske
levan kesäisin 40—80 pesimätöntä nuorta kiljuhan
hea. Ruotsista ja Norjasta tunnetaan vuosilta
1960—80 vain 36 pesimähavaintoa. Suomesta tunne-

taan vuoden 1960 jälkeiseltä ajalta 13 pesä- tai
poikuelöytöä (suuri osa haastattelutietoja). Tuorein
pesälöytö on vuodelta 1978 Utsjoelta. Tämän lisäksi
on 1970-luvulta kahdeksan pesimähavaintoa Enon
tekiöstä ja kaksi Inarista. 1980-luvulta ei ole varmo
ja pesimätietoja, mutta kesällä 1983 Enontekiössä
havaittiin 3—4 paria ja Utsjoella yksi kiljuhanhipari
sopivassa pesimäympäristössä.

Väheneminen on havaittu myös muutonaikaisilla
levähdyspaikoilla. Pohjanlahdella, jonka kautta
suurin osa Fennoskandian kilj uhanhista muuttaa,
kiljuhanhi oli aikoinaan hanhimuuton valtalaji. Kil
juhanhen perinteisiä levähdyspaikkoja on ollut iän
sirannikolla esim. Oulun ja Porin seudulla. Haiiuo
dossa havaittiin vielä 1900-luvun alussa sekä keväi
sin että syksyisin tuhansia kiljuhanhia. Keväisin
parvet olivat kuitenkin pienempiä kuin syksyisin,
jolloin parvet viipyivät alueella viikkoja. Oulun
seudulla syysesiintyminen on ollut hyvin harvinaista
1960-luvun jälkeen, vaikka keväällä lintuja nähdään
säännöllisesti (viime vuosina muutamasta kymme
nestä noin sataan). Kaikkiaan Oulun seudun kautta
muuttanee nykyisin keväisin 100—150, korkeintaan
n. 200 kiljuhanhea.

Porin rannikolla kiljuhanhen syysmuutto päättyi
1950-luvulla, jolloin kevätmuutto oli vielä vilkasta.
Esim. vuonna 1953 nähtiin samanaikaisesti laidunta
massa 600 kiljuhanhea. Vielä 1960-luvun alkuvuosi
na Kokemäenjoen suistossa nähtiin lepäilemässä
suuria parvia (1960 enimmillään 150 ja 1962 159
yksilöä). Muuttajamäärät romahtivat kuitenkin vuo
den 1963 tienoilla, ja 1970-luvulle tultaessa kiljuhan
hi oli alueella jo harvinaisuus.

Tiedot etelämpää talvehtimis- ja muutonaikaisilta
lepäilypaikoilta osoittavat niinikään kannan pienen
tyneen jyrkästi. Kaspianmeren kaakkoispuolella,
jossa talvehtinee myös Pohjoismaista peräisin olevia
kiljuhanhia, talvehti 1930-luvulla 30 000—50 000
kiljuhanhea, 1970-luvun puolivälissä enää kymme
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nesosa tästä. Kiljuhanhimäärät ovat pienentyneet
selvästi myös Unkarissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä kannanromahdukseen ovat todennäköisesti
olleet niittyjen kuivatukset ja ojitukset talvehtimis
ja muutonaikaisilla levähdysalueilla. Esim. Unkaris
sa on otettu viljelykseen kiljuhanhen muutolla suosi-
mia pustan suolakkoniittyjä.

Yhtenä syynä vähenemiseen on ollut myös metsäs
tys. Kiljuhanhi on ollut Suomessa aiemmin tärkeä
riistalintu. Lapissa muutolla lepäileviä kiljuhanhia
ammuttiin vielä 1950-luvulla keväisin. Pesimäseu
duilla kiljuhanhia pyydettiin varhemmin etenkin sul
kasatoaikaan heinäkuussa, jolloin kiljuhanhiemot
ovat nelisen viikkoa lentokyvyttömiä. Sulkasato
pyynti on kuitenkin loppunut viime sotien jälkeen
ainakin Suomen Lapissa.

Kiljuhanhi on ollut Suomessa pitkälti toistakym
mentä vuotta rauhoitettu, mutta määritysvirheiden
vuoksi joitakin kiljuhanhia ammuttaneen kuitenkin
hanhenmetsästyksen yhteydessä vuosittain. Ruotsin
Lappiin kesällä 1982 istutettu kiljuhanhi ammuttiin
samana syksynä Merikarvialla merihanhena.

Nykyisin metsästys uhkaa kiljuhanhia talvehtimis
ja muutonaikaisilla levähdysalueilla, missä metsäs
tys on lisääntymässä. Esim. Jugoslaviassa, Kreikas
sa ja Turkissa kiljuhanhia saa metsästää lähes koko
niiden talvehtimisajan.

Nykyisin uhkana on myös lisääntynyt häirintä muu
tonaikaisilla levähdyspaikoilla ja talvehtimisalueilla.
Lisäksi yhdeksi syyksi taantumiseen on esitetty ke
tun levittäytymistä tunturialueelle.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin Suomessa
metsästyslakia tarkentavalla asetuksella vuonna
1969. Vuoden 1983 alusta alkaen kiljuhanhi on
kuulunut luonnonsuojelulain piiriin (Ruotsissa rau
hoitus 1966). Vuosina 1975—80 suoritettiin Nor
diskt Kollegium för Viltforskningen toimesta viisi
vuotinen yhteispohjoismainen kiljuhanhitutkimus.

Maahamme perustettiin vuoden 1984 alussa Maail
man Luonnon Säätiön Suomen Rahaston alaisuu
teen kiljuhanhityöryhmä, jonka yhtenä tehtävänä
on suunnitella kiljuhanhien tarhausta ja istutusta
Suomessa. Syksyllä 1985 Suomeen saatiin Ruotsista
neljä kiljuhanhea tarhauksen käynnistystä varten.
Kiljuhanhityöryhmä on myös järjestänyt muutonai
kaisen havainnoinnin Oulun seudulle sekä kerännyt
vanhaa perimätietoa kirjallisuudesta ja haastatteluin
Lapista. Maailman Luonnon Säätiön lisäksi kilju
hanhen tutkimusta ja suojelua ovat rahoittaneet
Metsästäjäin Keskusjärjestö ja ympäristöministeriö.

Ruotsissa Svenska Jägareförbundet aloitti Maail
man Luonnon Säätiön tuella kiljuhanhien tarhauk
sen vuonna 1976. Vuosina 1981—84 Ruotsin tuntu
rialueelle on istutettu n. 110 kiljuhanhenpoikasta, ja
ainakin muutama pari on palannut istutusseudulle.
Ruotsin kiljuhanhiprojektin yhtenä tavoitteena on
saada istutetut hanhet muuttamaan kaakkoisten tal
vehtimisalueiden sijasta Alankomaihin ja Belgiaan,

missä kiljuhanhi on rauhoitettu. Kiljuhanhien kas
vatuksessa on käytetty apuna kesyjä valkoposkihan
hia, jotka muuttavat lounaaseen juuri näille alueille.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Yksityiskohtaisen
suojelusuunnitelman kiireellinen laatiminen (tarhaus
ja istutukset, lepäilyalueiden rauhoitus, lepäilyaluei
den hoito laiduntamalla ja niittämällä jne). Kansain
väliset aloitteet metsästyksen kieltämiseksi ja
elinympäristöjen suojelemiseksi Euroopan luonnon
suoj elusopimuksen ja kosteikkosopimuksen puitteis
sa. Pesäkäyntien ja -valokuvauksen luvanvaraista
minen. Luonnonsuojelurikkomuksia koskevien ran
gaistussäännösten koventaminen.

8. Kirjallisuus. Karun 1985, Koivisto 1983, Lampo
lahti 1984, Lampolahti ym. 1984, Markkola &
Merilä 1985, Norderhaug & Norderhaug 1982, 1984,
Rauhala 1980, Soikkeli l973c.
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HALlAEETUS ALBICILLA (Linnaeus)

MERIKOTKA Havsörn

Luokka: E

Accipitridae Kotkat ja haukat

1. Luonnehdinta. Kookkain petolintumme (pituus
70—100 cm). Siivet hyvin pitkät (kärkiväli 200—240
cm) ja leveät, pyrstö lyhyt.

2. Levinneisyys. Pesimäalue ulottuu Fennoskandias
ta sekä Keski- ja Kaakkois-Euroopasta leveänä vyö
hykkeenä Euraasian halki Tyynellemerelle saakka.
Pesii lisäksi Islannissa ja Grönlannissa.

Suomessa merikotka pesii nykyisin vain Ahvenan
maalla, Saaristomerellä, Merenkurkussa ja paikoin
Lapissa.

3. Biologia. Pesimäympäristönä yleensä keski- tai
sisäsaariston suuret metsäiset saaret, joskus ulkosaa
riston puustoiset saaret tai mantereen metsät ranni
kon tuntumassa. Pesä sijaitsee yleensä saaren sisä-
osissa etäällä rannasta. Tärkeimmät pesimäympäris
tövaatimukset ovat alueen rauhallisuus ja sopivan
pesäpuun olemassaolo. Poikkeuksellisesti pesä voi
sijaita jopa hakkuuaukean tuntumassa.

Pesä voi olla jopa 3 m:n korkuinen. Yleensä se on
tukevassa männyssä. Kullakin parilla on tavallisesti
useita pesiä, joita ne voivat käyttää vuorotellen.
Sama pesä voi olla käytössä hyvin pitkään, jopa
kymmeniä vuosia.

Munia 1—3. Pesimätulos voi vaihdella vuosittain
selvästi. Pesii ensimmäisen kerran vasta 5—7-vuoti
aana. Parisiteet kestävät läpi elämän, ja puolisot
pysyttelevät yleensä yhdessä koko vuoden.

Syö pesimäaikana enimmäkseen kaloja ja vesilintu
ja, talvella myös haaskoja.

Ahvenanmaan ja Saaristomeren aikuiset merikotkat
pysyttelevät samalla alueella läpi vuoden. Nuoret ja
esiaikuiset linnut muuttavat talveksi enimmäkseen
Itämeren länsiosiin (etenkin Etelä- ja Keski-Ruot
siin), pieni osa etelämmäksikin (jopa Mustallemerel
le, Unkariin ja Ranskaan).

4. Kannan kehitys. Merikotka on pesinyt Suomessa
aikoinaan koko rannikkoseudulla ja saaristossa,
mahdollisesti myös suurilla sisäjärvillä. Etelä- ja
Keski-Suomesta ei ole varmoja tietoja sisämaassa
pesimisestä, mutta sisämaapesintä on yleistä esim.
Ruotsin Lapissa ja Neuvosto-Karjalassa. Suomen
Lapista tunnetaan ennen 1970-luvun puoliväliä vain
yksittäisiä pesintöjä. Tämän jälkeen pesintä on ollut
siellä säännöllistä.

Merikotka vähentyi selvästi jo 1800-luvun lopulla.
Vuoteen 1920 mennessä se oli hävinnyt Suomenlah
delta ja Pohjanlahdelta Merenkurkkua lukuun otta
matta. Muuallakin kanta oli tuolloin hyvin heikko.
Sotavuosina kanta elpyi, ja tämä jatkui heikompana
vielä 1950-luvulla. Jo seuraavalla vuosikymmenellä
kanta alkoi kuitenkin uudelleen vähentyä, ja samal
la pesimätulos alkoi heikentyä.

Merikotkakanta pysyi 1970-luvulla vakaana ja aivan
viime vuosina se on lievästi elpynyt niin meillä kuin
myös Ruotsissa. Nykyisin asuttuja reviirejä tunne
taan n. 60: Ahvenanmaa n. 20, Saaristomeri n. 10,
Merenkurkku n. 20 ja Lappi n. 10. Sisämaahavain
tojen runsastumisesta päätellen kanta on vahvistu
nut myös itärajan takana Neuvostoliitossa. Esim.
Pirkanmaa kautta on arvioitu muuttavan nykyisin
keväisin vähintään satakunta merikotkaa.

Viime vuosina pesimätulos on hieman parantunut.
Vuosina 1980—82 poikastuotto oli koko maassa
0.45 poikasta/asuttu reviiri. Vuonna 1984 tarkaste
tuilla reviireillä varttui lentokykyiseksi ennätykselli
set 30 poikasta (1983 ja 1985 26 poikasta). Alueelli
sesti kannan viimeaikainen kehitys on kuitenkin
vaihdellut selvästi. Turun saaristossa merikotkan
asema on edelleen erittäin heikko, ja pesimätulos on
yhtä huono kuin 1970-luvun alussa.

Euroopassa merikotkan väheneminen alkoi lännestä
käsin. Esimerkiksi Tanskasta merikotka hävisi
vuonna 1912, Brittein saarilta vuonna 1916. Tans
kasta tunnetaan viime vuosilta muutamia pesintöjä,
Brittein saarilla merikotka pesi menestyksellisesti
vuoden 1916 jälkeen ensimmäisen kerran vuonna
1985.

Nykyisin Euroopassa pesii n. 1 700 merikotkaparia.
Keski- ja Kaakkois-Euroopassa kannat ovat hyvin
heikkoja. Puolassa (sisämaassa) merikotkapareja
pesii n. 150—200 ja Saksan Demokraattisessa Tasa
vallassa (sisämaassa) n. 120. Euroopan vahvin kanta
on Norjassa, jossa pesii n. 1 000 paria. Ruotsissa
merikotkia pesii nykyisin n. 80 paria, Eestin neuvos
totasavallassa 15 paria. Itämeren piirissä pesii noin
kymmenesosa Euroopan merikotkista. Leningradin
ympäristössä (oblastissa) pesii 12—14 paria, näistä
osa Laatokan luoteisrannikolla, Viipurinlahdella ja
Karjalan Kannaksella.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä vähenemiseen oli 1800-luvun loppupuolella
alkanut vaino (merikotkasta alettiin maksaa tappo
rahaa 1879), joka jatkui 1920-luvulla tapahtuneesta
rauhoituksesta huolimatta 1960-luvulle saakka. Vai-
no on ollut pitkään voimakasta myös muuttoreittien
varrella ja taivehtimisalueilla. Varhemmin merikot
kakantaa verotti myös innokas munien keruu.

Merikotkan vähenemiseen 1960-luvulta lähtien oli
vat syynä ympäristömyrkyt. Kuolleina löydetyissä
linnuissa ja kuoriutumattomissa munissa havaittiin
tuolloin korkeita elohopea- ja DDT-pitoisuuksia,
sittemmin myös PCB-aineita. Myrkkyjen vaikutuk
sesta merikotkan munien kuori on ohentunut. Sa
malla pesimätulos on heikentynyt koko Itämeren
alueella. Vuosina 1970—82 keskimääräinen pesimä
tulos oli Merenkurkussa ja Saaristomerellä 0.32
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poikasta/asuttu reviiri kun se Norjassa sekä Suomen
ja Ruotsin Lapissa oli samana ajanjaksona
0.5—0.7.

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana etenkin
hakkuut, metsäautoteiden rakentaminen ja rantojen
mökittyminen ovat vähentäneet merikotkalle sopi
vien rauhallisten pesimäalueiden määrää tuntuvasti.
Metsätalouden tehostumisen vuoksi merikotkan pe
sinnälle välttämättömiä vankkaoksaisia puita on
rannikolla ja saaristossa nykyisin niukasti.

Tulevaisuudessa merikotkan uhkana voi myös olla
etelämpänä Euroopassa viime aikoina yleistynyt mu
nien ja aikuisten lintujen keruu. Aivan viime vuosi
nakin merikotkan pesien lähistöllä on tavattu mu
nien keräilijöiksi epäiltyjä henkilöitä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin Ahvenan
maalla luonnonsuojelulailla vuonna 1924 ja muualla
maassa luonnonsuojelulain nojalla annetulla asetuk
sella vuonna 1926 (Ruotsissa 1924, Norjassa 1968).
Vuodesta 1973 lähtien Suomessa on ollut käynnissä
osana koko Luoteis-Euroopan kattavaa tutkimusta
merikotkaprojekti. Osana tätä työtä on tarkistettu
vuosittain kaikki tunnetut merikotkanpesät. Maan
omistajien kanssa on neuvoteltu merikotkan pesimä
saarten rauhoituksesta.

Suomessa merikotkia on ruokittu 1970-luvun alusta
lähtien (Ruotsissa jo 1960-luvulla) talvisin myrkyttö
mällä lihalla. Suomen rannikolla ruokintapaikkoja
on ollut parhaina talvina 30—40. Talviruokinnan
vuoksi aiempaa suurempi osa nuorista ja esiaikuisis
ta linnuista on pysytellyt talvet Suomessa ja Ruotsis
sa, mikä on vähentänyt niiden kuolleisuutta. Meri
kotkia on myös autettu tekopesiä rakentamalla.
Merenkurkun ja Lapin merikotkapareista monet
pesivät tekopesissä. Vuonna 1976 alkoi kansainväli
nen merikotkien värirengastusprojekti, jossa myös
Suomi on mukana.

Brittein saarten ensimmäisen menestyksekäs meri
kotkanpesintä (vuoden 1916 jälkeen) vuonna 1985
oli seurausta kymmenen vuotta kestäneestä istutus
projektista, jonka puitteissa Norjasta on tuotu Heb
rideille Skotlantiin n. 80 merikotkanpoikasta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pesäpaikkojen ja
pesimäalueiden rauhoitus meri- ja järviluonnon suo
jeluohjelman ehdotusten mukaisesti. Talviruokin
nan ja merikotkaprojektin jatkaminen. Pesäkäyn
tien ja -valokuvauksen luvanvaraistaminen. Luon
nonsuojelurikkomuksia koskevien rangaistussään
nösten koventaminen.

8. Kirjallisuus. Fintha 1980, Folkestad 1984, Joutsa
mo 1978, Joutsamo & Koivusaari 1977, Koivusaari
ym. 1976, 1980a,b, Nilsson 1981, Randia 1976,
Reinikainen 1981, Riihimäki 1985, Saurola l976a,b,
1981, 1985b, Sojamo 1984, Stjernberg 1977, 1981,
1983, Sjernberg & Saurola 1983, Suominen 1967,
Sylvn 1983, Willoghs 1984, Zimin ym. 1981.
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Ä QUILA CLANGA Pallas

KILJUKOTKA

Accipitridae

Större skrikörn

Kotkat ja haukat

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Raskastekoinen, leveäsiipinen ja
lyhytpyrstöinen. Maa- ja merikotkaa selvästi pie
nempi mutta olemukseltaan kuitenkin hyvin kotka
mainen.

2. Levinneisyys. Pesii harvalukuisena laajalla alueel
la Puolasta ja Baltian maista Venäjän, Etelä-Sipe
rian ja Pohjois-Kiinan halki Tyynellemerelle saakka.

Suomessa levinneisyytensä länsiraj oilla. Harvinai
simpia pesimälintujamme. Nykyisin pesinee vuosit
tain muutamia pareja.

3. Biologia. Pesii yleensä lähellä reheviä vesistöjä ja
kosteikkoja, joilla saalistaa. Pesintään soveltuvia
vankkarakenteisia puita lukuun ottamatta ei aseta
pesimämetsikölle suuria vaatimuksia, vaan pesii
usein jopa pienissä metsäsaarekkeissa. Kiljukotka
karttaa laajoja karuja erämaita, joissa sen käyttä
mää ravintoa on vähän.

Pesä useimmiten vahvaoksaisessa männyssä tai kuu
sessa. Sama pesä voi olla käytössä vuosikausia.
Munia 1—3. Yleensä vain yksi poikanen selviää
lentokykyiseksi. Sukukypsä n. 4-vuotiaana.

Ravinto monipuolista. Syö enimmäkseen jyrsijöitä
(neuvostoliittolaisten tutkimusten mukaan etenkin
vesimyyriä) ja sammakoita, mutta myös liskoja,
käärmeitä, lintuja, kaloja ja suuria hyönteisiä.

Läntinen kanta talvehtii pääasiassa Turkin ja Irakin
kosteikoilla, Aasian puoleinen kanta Aasian etelä
osissa. Talvihavaintoja on säännöllisesti Euroopan-
km puolelta, jopa Skoonesta Etelä-Ruotsista.

4. Kannan kehitys, Kiljukotka on ollut Suomessa
aina harvinaisuus. Havainnot keskittyvät toisaalta
1880—1910-luvuille, toisaalta ajanjaksoon 1940-
luvulta lähtien.

Varmoja pesälöytöjä on kaikkiaan vain parikym
mentä, mutta niiden lisäksi tunnetaan lukuisia pe
sintään viittaavia havaintoja. Varmoja ja todennä
köisiä pesintöjä on eniten länsi- ja etelärannikolta.

Varmoista pesälöydöistä peräti 13 on ajanjaksolta
1880—1910, näistä eniten Vaasan (7) ja Porin (4)
seudulta. Vaasan tienoilla kiljukotka pesi esim.
Koivulahdella vuosittain 1884—88, Porin seudulla
Luvian ja Eurajoen rajoilla samassa pesässä vuosina
1916—17 ja 1919. Pesälöytöjen ja pesimäaikaisten
havaintojen perusteella maassamme lienee pesinyt
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa pieni mutta
vakiintunut kiljukotkakanta. Lintuharrastajien tuol
loisen vähäisyyden lisäksi on otettava huomioon,
että osa havaituista kiljukotkista on määritetty vää
rin esim. maakotkiksi.

Vuoden 1919 jälkeen tunnetaan vain muutama var
ma pesälöytö: 1943 Pernajasta ja 1975 Itä-Uudelta-
maalta. Vuodelta 1974 on pesimiseen’ viittaava ha

vainto Lounais-Suomesta. Vuosilta 1975—83 Suo
mesta tunnetaan 55 kiljukotkahavaintoa (vuosittain
2—16), mutta suurin osa näistä koskee nuoria pesi
mättömiä lintuja. Koska havaintojen määrä ei ole
havainnoinnin tuntuvasta tehostumisesta ja kotkien
lajintuntemuksen paranemisesta huolimatta kasva
nut enempää, kiljukotka on maassamme nykyisin
vähälukuisempi kuin vuosisadan vaihteessa. Pesin
tää saattaa kuitenkin tapahtua nykyäänkin vuosit
tain (0—3 paria).

Kiljukotka on taantunut 1900-luvulla muuallakin
Euroopassa. Neuvostoliitossa on arvioitu pesivän
Euroopan puolella 1 000—1 500 paria, joista 20—30
Baltian maissa. Leningradin ympäristössä (oblastis
sa) pesii 18—20 paria. Karjalan kannaksella kilju
kotka on levittäytynyt 1940-luvulta lähtien pohjoi
seen ja nykyisin se pesii esim. Vuoksen varrella.
Åyräpäänjärvellä pesii 2 km:n säteellä vakituisesti
3—4 paria.

Muualla Euroopassa kiljukotka on nykyisin erittäin
vähälukuinen: Puolassa pesii 15—30 paria ja Roma
niassa viitisen paria. Tsekkoslovakiasta kiljukotka
on ilmeisesti hävinnyt ja Unkarista ja Jugoslaviasta
tunnetaan muutamia vanhempia pesintöjä.

Ruotsin Norrbottenissa kiljukotka pesi vuonna 1973
ja yritti pesintää 1974. Ruotsin ensimmäiset kilju
kotkahavainnot ovat 1800-luvun jälkipuoliskolta, ja
havaintojen määrä alkoi kasvaa 1940-luvulta läh
tien. Vuosilta 1961—75 havaintoja on n. 120.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä on todennäköisesti ollut lintujen ampuminen
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pesimä- ja etenkin talvehtimisalueilla. Suomessa pe
tolintujen vaino oli vuosisadan vaihteessa hyvin
yleistä, mikä ilmeisesti aiheutti länsirannikon esiin
tymän häviämisen. Vanhoista kiljukotkahavainnois
ta suuri osa koskee ammuttuja (tai rautoihin jäänei
tä) lintuja.

Nykyisin kiljukotkan uhkana ovat myös munienke
ruu ja pesimäaikainen häirintä. Suomi on nykyisin
ainoa läntisen Euroopan maa, josta kiljukotkan
munien saanti kokoelmiin voi olla mahdollista. Kil
jukotkan toinen pesintäyritys Ruotsissa vuonna
1974 epäonnistui todennäköisesti metsänhakkuiden
ja lumikelkkailun aiheuttaman häiriön vuoksi.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulain nojalla annetulla asetuksella vuonna
1955.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pesimä- ja saalistus
alueiden rauhoittaminen. Mahdollisten pesimäaluei
den silmälläpito. Tarvittaessa tekopesien rakentami
nen ja pesäpaikkojen vartiointi. Pesäkäyntien ja
-valokuvauksen luvanvaraistaminen. Luonnonsuoje
lurikkomuksia koskevien rangaistussäännösten ko
ventaminen.

8. Kirjallisuus. Harnesk 1975, Huhta-Koivisto 1983,
Mikkola 1984, Sy1vn 1975,
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FÄLCO PEREGRINUS

MUUTTOHAUKKA

falconidae

Tunstall

Pilmgrimsfalk

Jalohaukat

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Variksen kokoinen (pituus 40-50
cm) jalohaukka. Pyrstö lyhyt, siivet pitkät ja terävä
kärkiset.

2. Levinneisyys. Laajimmalle levinnyt petolintulaji
koko maailmassa. Muuttohaukka on pesinyt aiem
min koko Euroopassa Islantia lukuun ottamatta.
Muuttohaukasta on erotettu 12 alalajia, joista muu
tamat esiintyvät hyvin suppeilla alueilla ja ovat
sukupuuton partaalla. Euroopan muuttohaukat
kuuluvat alalajiin f. p. peregrinus

Suomessä muuttohaukka on pesinyt aiemmin koko
maassa. Nykyisin pesintä on säännöllistä vain Oulun
ja Lapin läänissä. Vähäinen muuttohaukkakantam
me pesii kahdella toisistaan erillään olevalla alueel
la, joiden välinen muuttohaukaton sadan kilometrin
vyöhyke sijaitsee 66. leveyspiirin tienoille.

3. Biologia. Suomessa muuttohaukan pesimäympä
ristöjä on ollut kaksi toisistaan selvästi poikkeavaa
tyyppiä: toisaalta kalliojyrkänteet, joka on muutto
haukan lähes yksinomainen pesimäympäristö muu
alla Euroopassa, toisaalta suot, joilla muuttohaukan
tiedetään pesineen Suomen lisäksi vain paikoin Bal
tian maissa. Kalliojyrkänteillä pesiminen on Suo
messa päättynyt lähes täysin. Nykyisin tunnetuista,
muuttohaukkapareista vain kolme pohjoisinta pesii
kalliojyrkänteillä, loput pesivät Pohjois-Suomen aa
pasoilla. Suosituimpia ovat runsaslinnustoiset rimpi
nevat. Etelämpänä Euroopassa ja Pohjois-Ameri
kassa muuttohaukkoja pesii myös kaupunkien kor
keissa rakennuksissa.

Muuttohaukan saalistusalue on laaja, ja lähes poik
keuksetta suurillakin soilla pesii vain yksi pari. Pesä
on suon täysin avoimessa osassa tai kitukasvuista
männikköä kasvavassa nevan ja rämeen vaihettu
misvyöhykkeessä.

Pesä maassa, poikkeuksellisesti puussa vanhassa
petolinnun pesässä. Erittäin paikkauskollinen. Pari
saattaa pesiä samalla paikalla vuodesta toiseen,
vaikka pesä välillä hävitettäisiin. Munia 2-4. Suku-
kypsä aikaisintaan 2-vuotiaana. Pitkäikäinen (luon
nossakin jopa 15 v).

Tärkeintä ravintoa rastaat, kahlaajat, vesi-, lokki-,
kana- ja varislinnut. Amerikkalaisten tutkimusten
mukaan muuttohaukkaperheen touko-elokuussa
käyttämän ravinnon määrä vastaa n. 100 riekkoa tai
n. 2 000 pikkulintua. Kun muuttohaukka toisaalta
on ollut aikoinaan suurimpien avosoiden tyyppilin
tuja, sen kannan romahdus on voinut olla yksi syy
monien suolintulajien kuten töyhtöhyypän runsastu
miseen maassamme 1950-luvulta lähtien.

Suomalaiset muuttohaukat talvehtivat enimmäkseen
Länsi- ja Lounais-Euroopassa, etenkin Ranskassa.

4. Kannan kehitys. Elinpiirin laajuuden ja sopivien
pesimäympäristöjen niukkuuden vuoksi muutto
haukkakanta on tuskin ollut Suomessa koskaan
kovin tiheä. Soisimmilla seuduilla muuttohaukka on
kuitenkin ollut aiemmin melko yleinen. Muuttohau
kan vähittinen taantuminen alkoi jo 1900-luvun
alussa. Muuttohaukkapareja pesi Suomessa kuiten
kin vielä 1950-luvun alussa 500 - 1 000, vuosikym
menen lopussa enää satakunta. Vielä 1960-luvulla
muuttohaukka pesi monin paikoin Satakunnan ja
Pohjanmaan soilla. Etelä-Suomen viimeiset pesäpai
kat autioituivat 1970-luvun alkupuoliskolla, jonka
jälkeen Oulun eteläpuolella on todettu vain tilapäi
siä pesintöjä (esim. Kymenlaaksossa 1975-76).

Lapissa muuttohaukkakanta oli pienin 1960-70-
lukujen taitteessa. Sittemmin kanta on kuitenkin
kasvanut, ja vuonna 1985 reviirejä tunnettiin 65
esiintymisen keskittyessä Keski-Lappiin. Eteläisellä
km esiintymisalueella (64. ja 66. leveyspiirin välillä)
väheneminen on pysähtynyt, ja tunnettujen reviirien
määrä on pysynyt kymmenen tienoilla 1970-luvun
alusta lähtien. Koko maassa muuttohaukkoja pesi
nee nykyään n, 70 paria. Tunnetuista 65 reviiristä 53
sijaitsee Lapin läänissä ja 12 Oulun läänissä (kaikki
reviirit eivät ole asuttuja joka vuosi).

Muuttohaukan 1950-luvulla alkaneen lähes yleis
maailmallisen romahduksen seurauksena se hävisi
laajoilta alueilta Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa.
Suomen lisäksi väheneminen on ollut erityisen jyrk
kää muissakin Pohjoismaissa. Ruotsissa kanta on
vähentynyt vähintään tuhannesta parista nykyiseen
alle 20 pariin (esim. vuonna 1984 10-11 tunnettua
reviiriä), ja Tanskasta muuttohaukka hävisi vuonna
1972.

Viime aikoina muuttohaukkakannat ovat elpyneet
suuressa osassa Eurooppaa ja paikoin Pohjois-Ame
rikassakin. Keski- ja Länsi-Euroopassa kehitys
kääntyi parempaan paikoin jo 1960-luvun lopulla.
Esim. Brittein saarilla muuttohaukkoja pesi tuolloin
n. 250, nykyään n. 1 100 paria. Koko Euroopan
(Neuvostoliittoa lukuun ottamatta) muuttohaukka
kannan suuruus on tällä hetkellä n. 4 000 paria,
josta puolet pesii Espanjassa ja Ranskassa.

Norjassa muuttohaukkakantaa on seurattu vuodesta
1976 lähtien, ja tänä aikana se on vahvistunut
hiljalleen nykyiseen arviolta 50—100 pariin (esim.
vuonna 1984 36 tunnettua reviiriä). Myös pesimätu
los on parantunut, sillä esim. vuonna 1983 todettiin
vähintään 46 ja 1984 vähintään 24 lentopoikasta.
Ruotsissa ensimmäiset merkit elpymisestä ovat vasta
aivan viime vuosilta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Muuttohaukan
vähenemiseen Suomessa 1900-luvun alkupuolella oli
syynä vaino, joka jatkui meillä pitkään. Vuosina
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1886—195 1 muuttohaukasta maksettiin Suomessa
tapporahaa. Vuosina 1903—09 surmattiin Suomessa
pelkästään haukkaraudoin tilastojen mukaan 436
muuttohaukkaa. Muuttohaukkojen laiton tappami
nen pesimäalueella on nykyisin harvinaista, mutta
talvehtimisalueilla muuttohaukkoj a surmattaneen
edelleen varsin paljon.

Muuttohaukan yleismaailmallinen romahdus oli seu
rausta kloorattujen hiilivetyjen, ennen kaikkea
DDT:n, laajasta käytöstä hyönteisten torjuntaan
(Ruotsissa syynä oli lisäksi viljan peittauksessa vuo
sina 1940—66 käytetty alkyylielohopea). Suomalai
set muuttohaukat ovat saaneet pääosan myrkyistään
talvehtimisalueilla.

Viime vuosikymmeninä DDT:n ja eräiden muiden
ympäristömyrkkyjen käyttö on Euroopan maissa
loppunut tai vähentynyt suuresti. Viimeaikainen
kannan elpyminen ja pesimätuloksen paraneminen
suuressa osassa Eurooppaa ovatkin seurausta myrk
kykuormituksen kevenemisestä.

Pesimätulos on parantunut myös Suomessa, mutta
meillä erot ovat alueellisesti suuria. Pohjoisten
muuttohaukkojen poikastuotto paria kohden oli
vuosina 1970—85 1.98 (286 pesyettä), eteläisten vain
1.18 (120 pesyettä). Vain pohjoisen kannanosan
pesimätulos on tuona aikana parantunut jonkin
verran. Syynä eteläisten haukkojen huonompaan
pesimätulokseen on munien rikkoutuminen yleisesti
haudonnan aikana. Muuttohaukan munien kuori on
ohentunut DDT:n käyttöä edeltäneeseen aikaan ver
rattuna pohjoisella alueella 13 ¾, eteläisellä alueella
peräti 25 ¾. Yksi mahdollisuus eteläisten ja poh
joisten haukkojen erilaiseen myrkkykuormitukseen
voi olla niiden talvehtiminen eri alueilla.

Nykyisin uhkana on myös munien keruu ja poikas
ten vienti ulkomaille metsästyshaukoiksi. Paikalli
sesti uhkanana voivat olla lisääntynyt häirintä ja
soiden ojitus.

6. Toteutetut suojelutoimet. Muuttohaukka rauhoi
tettiin Ahvenanmaalla luonnonsuoj elulailla vuonna
1924, manner-Suomessa luonnonsuojelulain nojalla
annetulla asetuksella 1959 (Ruotsissa 1940-luvulla,
Norjassa 1971). Suomessa kannan kehitystä on seu
rattu vuodesta 1958 lähtien. Suomen Luonnonsuoje
luliitto järjesti muuttohaukkainventoinnin vuonna
1972. Muuttohaukka on ollut vuodesta 1974 lähtien
Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahaston pro
jektilaji. Tunnetut pesäpaikat on pyritty tarkasta
maan vuosittain.

Soidensuojelun perusohjelma turvaa muuttohaukal
le varsin runsaasti pesimäympäristöjä Pohjois-Suo
messa. Tunnetuista muuttohaukkareviireistä hieman
yli kolmannes sijaitsee soidensuojeluohjelman koh
teissa.

Ulkomailla muuttohaukkakantaa on elvytetty mo
nin paikoin tarhauksin ja istutuksin. Pohjois-Ameri
kassa muuttohaukkoja on istutettu luontoon vuo
desta 1975 lähtien toistatuhatta. Ruotsissa muutto
haukkoja on kasvatettu vuosina 1978—83 48, joista

useimmat on päästetty luontoon. Ruotsissa on ollut
käynnissä muuttohaukkaprojekti vuodesta 1972,
Norjassa vuodesta 1976 lähtien.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Soidensuojelun pe
rusohjelmaan kuuluvien muuttohaukkasoiden rau
hoituksen kiirehtiminen. Muuttohaukkaprojektin
jatkaminen. Ympäristömyrkkyjen esiintymisen ja
vaikutusten seuranta. Pesäkäyntien ja -valokuvauk
sen luvanvaraistaminen. Luonnonsuojelurikkomuk
sia koskevien rangaistussäännösten koventaminen.

8. Kirjallisuus. Grönlund 1984, Lindberg 1981,
1983, Lindberg ym. 1983, Linden ym. 1984, Linkola
& Suominen 1969, Norris & Wilson 1983, Nygård
1983, Ratcliffe 1980, 1984, Saurola 1976b, 1985b,
Schei 1984, Suominen 1967, Sylvn 1983, Wikman
1983, 1985, Wikman & Salminen 1978.
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NYCTEA SCANDIACA (Linnaeus)

TUNTURIPÖLLÖ

Strigidae

Fjälluggla

Pöllöt

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Suuri (pituus 55—65 cm), yleisvä
riltään valkea pöllö, Vanha koiras lumivalkoinen,
naaras ja nuori lintu tummien poikkijuovien kirjai
lemia.

2. Levinneisyys, Pesimäalue ulottuu katkonaisena
ympäri pohjoisten napa-alueiden. Pesii Euroopassa
vain Islannissa, Fennoskandiassa ja Neuvostoliiton
pohjoisosissa Kaninin niemimaasta itään, satunnai
sesti myös Skotlannissa,

Pesimäalueet ja runsaus voivat vaihdella vuosittain
suuresti. Suomessa ja Ruotsissa tunturipöllö pesii
vain joinakin vuosina. Valtaosa meillä tehdyistä
pesälöydöistä ja pesimäaikaisista havainnoista kes
kittyy Enontekiön Käsivarteen, etenkin sen äärim
mäiseen kolkkaan Torisenon, Kilpisjärven ja Haltin
välisille suurtuntureille. Loput havainnoista ovat
enimmäkseen Utsjoelta ja Inarin Lapista, mutta
yksittäisiä vanhempia pesintöjä ja pesintään viittaa-
via havaintoja tunnetaan etelämpääkin, Metsä-
Lapin etelärajoilta saakka.

3. Biologia. Tunturipöllö on pesinnässään pöllöistä
kaikkein eniten sidoksissa tarjolla olevan ravinnon
määrään ja se pesiikin vain alueilla, joilla myyrä
ja/tai sopulikannat ovat huipussaan. Tunturipöllöt
vaeltavat ravintotilanteesta riippuen itä-länsi-suun
nassa pitkiäkin matkoja, joten pesimäalueiden si
jainti voi vaihdella vuodesta toiseen suuresti. Tämän
vuoksi esim. Suomella ja Ruotsilla ei ole pysyvää
omaa kantaa. Pesiminen meillä lienee yleensä yhtey
dessä myyrä- ja sopulikantojen romahtamiseen Poh
jois-Siperiassa.

Tunturipöllö on arktisten tunturipaljakoiden, puut
toman tundran ja Jäämeren rannikoiden pesimälin
tu. Fennoskandiassa se suosii kaikkein korkeimpia
tunturiylänköjä ja tuntureiden laajoja lakialueita.
Pesimäympäristönä ovat koivuvyöhykkeen yläpuoli
set loivasti kumpuilevat rakka- ja nummimaat, jois
sa on paitsi laakeita sorakumpuja ja -harjanteita
myös kosteampia ruohoisia ja heinäisiä painanteita.

Tunturipöllö on selväpiirteinen reviirilintu. Pesimä
piirin koko vaihtelee suuresti ravintotilanteesta riip
puen. Pesä on yleensä hiekkakummulla tai -harjan
teella oleva syvennys. Munia 5—9, joskus jopa
10—13. Ravintotilanteen ollessa heikko suurin osa
pareista siirtyy muualle pesimään, osa pysyttelee
paikoillaan pesimättä.

Voi pesiä jo vuoden vanhana. Pieni osa koiraista on
moniavioisia. Jotkut parit ovat pesällään hyökkää
via.

Syö lähes yksinomaan pikkunisäkkäitä, etenkin la
pin- ja peltomyyriä sekä tunturisopuleita, näiden
ollessa vähissä myös lintuja, jäniksiä ja sammakoi
ta.

4. Kannan kehitys. Esiintymisen epäsäännöllisyyden
vuoksi kannan pitkäaikaismuutosten arviointi on
vaikeaa. Tietoja pesimisestä ja suurvaelluksista on
kuitenkin vuosisadan vaihteen molemmilta puolin
selvästi enemmän kuin viime vuosikymmeniltä, min
kä perusteella kannan väheneminen vaikuttaa toden
näköiseltä. Pesimätietoja on lähes yksinomaan
Enontekiön Käsivarresta, jossa tunturipöllöjä pesi
tämän vuosisadan alkupuoliskolla enemmälti aina
kin vuosina 1903—04, 1907—08 ja 1910, ilmeisesti
myös vuosina 1930—31 ja 1934.

Viimeiset varmat pesinnät Suomesta ovat hyvältä
myyrä- ja sopulivuodelta 1974, jolloin Enontekiön
Käsivarressa pesi 1 600 km2:n alueella 30—35 paria.
Tätä ennen tunturipöllö pesi maassamme varmasti
viimeksi vuonna 1932. Pesintää on voinut kuitenkin
tapahtua tällä välilläkin, etenkin Kilpisjärven-Haltin
tuntureilla.

Viime vuosikymmeninä tunturipöllöjä on pesinyt
Fennoskandian pohjoisosissa Suomen rajojen ulko-

— *‘—

-

Etenkin nuoret linnut tekevät itä-länsi-suuntaisten
vaellusten lisäksi tiettyinä vuosina vaelluksia ete
lään, jotka ulottuvat yleensä Suomen ja Ruotsin
eteläosiin, poikkeuksellisesti jopa Keski-Euroop
paan asti. Näillä vaelluksilla tunturipöllöjä esiintyy
meillä syksyisin ja talvisin etenkin meren ulkosaaris
tossa, mutta myös esim. pelloilla ja asutuksen piiris
sä, jopa kaupungeissa. Tällä vuosisadalla suurvael
lusvuosia ovat olleet ainakin 1907/08, 1911, 1913/
14, 1935/36 ja 1960/63. Vuosilta 1966—82 maas
tamme tunnetaan 134 tunturipöllöhavaintoa, näistä
suurin osa etelä- ja länsirannikolta.
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puolella vuoden 1974 lisäksi vuosina 1959—60,
1963, 1966—67, 1970 ja 1978, jotka kaikki olivat
hyviä sopuli- ja/tai myyrävuosia. Monena vuonna
pesintää on tapahtunut Ruotsissa aivan Kilpisjärven
tuntumassa ilman, että tunturipöllöjä olisi meillä
havaittu tuolloin hyvästä ravintotilanteesta huoli
matta lainkaan.

Ruotsin Lapissa pesi vuonna 1978 poikkeuksellisesti
satoja pareja, mutta yleensä tunturipöllöjen määrä
jää siellä huippuvuosinakin alle sadan parin. Nor
jassakin vuosittaiset kannanvaihtelut ovat suuria,
mutta maan pohjoisosissa pesintä on lähes vuosit
taista. Etelä-Norjassa tunturipöllö on ilmeisesti vä
hentynyt viime vuosikymmeninä. Islannissa pesii
korkeintaan kymmenkunta paria.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpiä
syitä vähenemiseen ovat olleet munien keruu ja
vaino. Vaikka nämä ovat verottaneet kantaa ras
kaasti, niiden pitkäaikaisvaikutuksia on vaikea arvi
oida.

Munien keruu oli vilkkainta 1900-luvun ensimmäisi
nä vuosikymmeninä. Tunturipöllöjen esiintymisen
huippuvuonna 1907 oli eräällä talollisella Könkämä
laakson Vittangissa myytävänä peräti 800 munaa,
joista hän itse oli kerännyt perheineen 240.

Tunturipöllöjä on pyydetty sekä pesimäalueilla (ne
konpyytäjät) että niiden talvisilla vaelluksilla ete
lään. Vaino oli voimakkainta tämän vuosisadan
alussa. Vuosina 1903—09 Suomessa tapettiin tilasto
jen mukaan pelkästään haukkaraudoilla 300 tunturi
pöllöä. Tunturipöllön kesyyden vuoksi sen ampumi
nen on helppoa, ja esim. vuosina 191 1—12 Suomes
sa ammuttiin ainakin 198 tunturipöllöä.

Nykyään tärkein uhkatekijä on viime vuosina ete
lämpänä Euroopassa yleistynyt laiton munien ja
täytettyjen lintujen keruu. Lisääntynyt tunturiretkei
ly voi paikoin häiritä tuntunipöllöjen pesintää.

6. Toteutetut suoje]utoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1962.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tarvittaessa pesimä
alueiden vartiointi. Pesäkäyntien ja -valokuvauksen
luvanvaraistaminen. Luonnonsuoj elurikkomuksia
koskevien rangaistussäännösten koventaminen.

8. Kirjallisuus. Andersson & Persson 1971, Hakala
ym. 1974, Helo 1984, Henttonen 1980, Karlin 1981,
Koivusaari ym. 1977, Mikkola (H) 1983, Nagel &
frycklund 1965, Portenko 1972, Spencer 1986, Wik
lund & Stigh 1983.
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DENDROCOPOS LEUCOTOS (Bechstein)

VALKOSELKÄTIKKA

Picidae

Vitryggig hackspett

Tikat

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Käpytikkaa hieman kookkaampi
(pituus 25 cm), pitempi- ja tukevampinokkainen.
Eroaa tästä myös kupeiden mustahkojen viirujen,
vaaleanpunaisen alaperän ja puhtaan vaikean taka
selän perusteella. Valkoselkätikasta on erotettu 12—
13 alalajia.

2. Levinneisyys. Pesii Euroopassa nykyään hajanai
sesti Fennoskandian etelä- ja keskiosissa, Keski- ja
Itä-Euroopassa sekä Balkanilla, ja vähäisiä erillisiä
kannan rippeitä on jäljellä Pyreneillä ja Italiassa.
Euroopasta pesimäalue ulottuu yhtenäisenä Aasian
halki Kiinaan ja Japaniin saakka. Lisäksi Kamtshat
kaila ja Vähässä-Aasiassa on erillisiä esiintymiä.

Aiemmin valkoselkätikka on pesinyt Ahvenanmaata
lukuun ottamatta koko Etelä- ja Keski-Suomessa
Kainuun korkeudelle saakka. Nykyisin pääosa kan
nasta elää suppealla alueella Keski- ja Itä-Hämeessä
sekä Etelä-Savossa.

3. Biologia. Pesii rehevissä lehtimetsissä ja lehtipuu
valtaisissa sekametsissä, joissa on muun puuston
ohella iäkkäitä lehtipuita. Pesimämetsät ovat yleen
sä avaralehvästöisiä, valoisia ja joskus myös kostea
pohjaisia. Puusto on ikäsuhteiltaan vaihtelevaa. Ny
kyisin elinympäristönä ovat usein pienet saaret,
rantakoivikot, kesämökkien pihat, avohakkuiden ja
peltojen reunat sekä hakamaat. Toisin kuin aiem
min on luultu vanhat sulkeutuneet koivikot eivät ole
valkoselkätikan suosiossa. Joskus valkoselkätikka
voi pesiä aivan asutuksen tuntumassa kuten kaupun
gin puistossa tai kesähuvilan pihassa.

Suosii metsien reunoja ja karttaa laajoja yhtenäisiä
metsiä. Reviiri voi muodostua useasta erillisestä,
kaukanakin toisistaan sij aitsevasta metsäsaarekkees
ta. Reviirin laajuus on Ruotsissa tehtyjen tutkimus
ten mukaan 50—100 ha, mutta linnut voivat käydä
ruokailemassa jopa parin kilometrin päässä pesästä.

Erittäin paikkauskollinen (etenkin koiraat). Sama
pari pesii yleensä vuodesta toiseen samalla alueella,
usein jopa samassa metsikössä. Valkoselkätikka on
elintavoiltaan hiljainen ja sen havaitseminen on
vaikeampaa kuin muiden tikkojemme. Pesimäaika
na valkoselkätikat on helpoin löytää alkukeväällä,
jolloin molemmat puolisot rummuttavat (koiras ak
tiivisemmin).

Pesäkolo lahovikaisessa lehtipuussa, yleensä lähellä
järven, lammen tai joen rantaa. Munia useimmiten
3—4. Sukukypsä ruotsalaisten tietojen mukaan vas
ta 2-vuotiaana (muut tikkamme 1-vuotiaana). Ruot
sissa valkoselkätikan on havaittu pariutuneen ja
jopa risteytyneen käpytikan kanssa.

Tärkeintä ravintoa ovat elävissä ja etenkin kuolleis
sa lehtipuissa elävät hyönteiset ja niiden toukat.
Kesäaikaan valkoselkätikat hakevat ravintoa myös

Paikka- ja kiertolintu. Voi kierrellä etenkin syksyi
sin melkoisesti,

4. Kannan kehitys. Valkoselkätikkaa on luonnehdit
tu yleiseksi Kuopion seudulla ja Sulkavalla 1800-
luvulla. Valkoselkätikka on tuskin kuitenkaan ollut
Suomessa koskaan kovin runsas, ja ainakin jo
1800-luvun lopulla se oli suuressa osassa maata
harvinainen. Tällä vuosisadalla kanta on vähentynyt

rungoilta ja lehvästöstä, Yksi ravintokohde ovat
haavoissa asustavien jäärien, etenkin haavan runko
haapsasen $aperda carcharias toukat, Haapsastouk
kia etsiessään valkoselkätikat kaivertavat nuoriin
haapoihin yleensä alle metrin korkeudelle “suppiloi
ta”, joiden avulla lintujen oleskelu paikalla on
helpointa todeta (muutkin tikkalajimme voinevat
kaivaa tällaisia suppiloita). Talvisin monet valkosel
kätikat syövät myös lintulautojen talia, Jos talia on
tarjolla jatkuvasti, tikat käyvät syömässä sitä päivit
täin (voivat tehdä näin myös pesimäaikana).
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suuresti, etenkin 1950-luvulta lähtien. Nykyisin vai
koselkätikkoja on arvioitu pesivän Suomessa enää
30—100 paria, joista Päijät-Hämeessä 10—50. Päi
jät-Hämeessä pesimäaikaisia reviirejä varmistettiin
vuosina 1979—85 vuosittain 5—15 (pesintöjä var
mistettu vuosittain 1—6).

Valkoselkätikan levinneisyysalue Suomessa on su
pistunut suuresti. Suurin osa pareista pesii nykyisin
Päijänteen ja Saimaan ympäristössä. Lisäksi Etelä-
ja Pohjois-Karjalassa pesinee edelleen muutamia
pareja. Pohjois-Karjalasta tuorein pesälöytö on
vuodelta 1982 (ensimmäinen pesälöytö vuosikymme
niin), Etelä-Karjalasta vuodelta 1980. Myös Varsi
nais-Suomessa voinee pesiä jokunen pari (viimeinen
pesälöytö 1977). Sen sijaan esim. Uudeltamaalta,
Satakunnasta, Suomenselältä ja Pohjanmaalta vai
koselkätikka on jo hävinnyt.

Valkoselkätikka on vähentynyt 1900-luvulla myös
Ruotsissa ja Norjassa. Ruotsissa valkoselkätikka
pesi 1200-luvulla suurimmassa osassa maata, nyky
ään vain kolmella erillisellä alueella maan keskiosis
sa. Ruotsin valkoselkätikkakannaksi arvioitiin
vuonna 1984 50 paria (vielä 1970-luvun puolivälissä
vähintään 100 paria), Norjassa valkoselkätikkoja
pesii vähintään 500 paria.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein syy
vähenemisen on ollut lehtimetsien ja vanhan lahon
lehtipuuston väheneminen. Tämä on ollut seurausta
sekä perinteiseen maaseutukulttuuriin liittyneiden
metsän käyttötapojen kuten kaskeamisen ja metsä
laidunnuksen päättymisestä että metsätalouden
muuttumisesta yhä enemmän havupuita suosivaksi.

Erityisen haitallisesti valkoselkätikkaan on vaikutta
nut entisten valoisien kaskikoivikoiden ja lehtojen
kuusettuminen. Päijät-Hämeessä tehtyjen havainto
jen mukaan sopivien pesimäympäristöjen määrä ei
voine rajoittaa nykyistä vähäistä valkoselkätikka
kantaa. Rajoittavana tekijänä lienee ennemmin so
pivien talvehtimisalueiden vähyys, sillä valkoselkä
tikka vaatii laajoja ja lehtipuustoltaan monipuolisia
ruokailumaita.

Ruotsissa valkoselkätikka on vähentynyt jyrkästi
1970- ja 1980-luvulla. Väheneminen on ollut nope
ampaa kuin sopivien elinympäristöjen määrän supis
tuminen. Pesimätulos on nykyisin huono (noin kak
si poikasta/pari, Norjassa poikasen verran enem
män), ja poikaskuolleisuus vaikuttaa suurelta. Kun
lisäksi naaraista näyttää olevan pulaa eikä vaikosel
kätikkoja ruotsalaisten käsityksen mukaan siirry
esiintymisalueesta toiseen, on yhdeksi vähenemisen
syyksi esitetty pieneen yksilömäärään liittyviä perin
nöllisiä ongelmia. Ruotsista vuonna 1982 hävinneen
tammitikan lisääntymistulos oli kannan loppuvai
heissa huono. Toisaalta tammitikka on selvemmin
paikkalintu kuin valkoselkätikka. Suomessa tehty
jen havaintojen mukaanhan valkoselkätikat voivat
kierrellä syys- ja taiviaikaan melkoisesti.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin (ensim
mäisen kerran) metsästyksestä ja otuksen pyynnistä

annetuila asetukseila vuonna 1898. Päijät-Hämeen
lintutieteellisessä yhdistyksessä valkoselkätikkoja on
tutkittu ja seurattu 1970-luvulta lähtien. Lisäksi
harrastajat ovat järjestäneet muutamille valkoselkä
tikka-alueille talvisin taliruokinnan. Vaikoselkätikka
on ollut vuodesta 1978 lähtien Maailman Luonnon
Säätiön Suomen Rahaston projektilaji. Vaikoselkä
tikan pesimäpaikkoja on rauhoitettu Kangasniemel
lä ja litissä.

Ruotsissa vaikoselkätikkaa on tutkittu vuodesta
1975 lähtien osana uhanalaisten tikkojen ekologiaa
käsittelevää tutkimusta. Vuonna 1985 Ruotsissa
aloitettiin valkoselkätikan “hoito-ohjelma”, jonka
yhtenä tavoitteena on kannan kasvattaminen vähin
tään 200 parin suuruiseksi.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pesimäpaikkojen
rauboittaminen sekä niiden ja tarvittaessa elinympä
ristöjen laajempikin hoito (esim. kuusten poisto,
lahopuiden säästäminen ja haavikoiden luominen
teiden ja peltojen reunoille). Talviruokinta. Vaiko
selkätikkaprojektin jatkaminen. Pesäkäyntien ja
-valokuvauksen luvanvaraistaminen.

8. Kirjallisuus. Ahln & Andersson 1976, Ahln ym.
1978, Alanko 1982, Alanko & Mtiller 1986, Alanko
ym. 1985, Alatalo 1972a,b, Andersson & Hamilton
1972, Au1n 1985, Grönlund 1984, Hurme 1980,
1982, Hurme & Sarkanen 1975, Ikonen 1983, Karun
1979b, Lammi & Reinikainen 1984, Lampolahti ym.
1984, Maailman Luonnon Säätiö 1983, Muller 1982,
Miller & Alanko 1985, Miller & Reinikainen 1981,
Reinikainen 1976, 1979, Reinikainen & Sintonen
1977, Sarkanen 1974, 1978a,b, Sintonen 1980, Sin
tonen & Tuomenpuro 1978, Skogsstyrelsen 1984.
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EREMOPHILA ALPESTRIS (Linnaeus)

TUNTURIKIURU

Alaudidae

Bergiärka

Kiurut

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Kiurun kokoinen, päältä har
maanruskea, epäselvästi tummajuovainen ja alta
valkeahko lintu. Erikoistuntomerkkinä pään ja kau
lan keltamusta kuviointi.

Pohjois-Euroopan tunturikiurut kuuluvat alalajiin
E. a. fiava. Eteläiset alalajit ovat paikallisia vuoris
tojen ja aavikoiden lintuja.

2. Levinneisyys. Tunturikiuru pesii arktisilla alueilla
ympäri pohjoisen pallonpuoliskon, Pohjois-Ameri
kan etelä- ja keskiosissa, Marokossa sekä laajalla
alueella Balkanilta ja Turkista Kiinan saakka. Alala
jia fiava esiintyy vain Euraasian pohjoisosissa. Köli
vuoristossa sen levinneisyysalue ulottuu Norjan ete
läosiin saakka.

Suomessa tunturikiuru pesii maan pohj oisimmissa
osissa, nykyisin lähinnä vain Tunturi-Lapissa.

3. Biologia. Tunturilakien ja -ylänköjen kuivien,
niukan ruoho- ja varpukasvillisuuden sekä jäkälän
verhoamien kankaiden pesimälintu. Pesimäpaikat
ovat yleensä kivisiä ja hiekkaisia ja sijaitsevat usein
harjujen tuntumassa. Jäämeren rannoilla tunturi
kiuru pesii myös kivisillä rantavalleilla.

Pesä maassa aivan avoimesti tai pienen mättään,
kiven tms. kupeessa. Munia ilmeisesti yleensä 4.
Munii todennäköisesti kaksi pesyettä kesässä kuten
Ruijassakin.

Syö hyönteisiä, siemeniä ja kasvinosia.

Pohjois-Euroopan tunturikiurut talvehtivat toisaalta
eteläisen Itämeren ja Pohj anmeren ympäristössä,
toisaalta Etelä- ja Kaakkois-Euroopassa. Talvehti
minen Itämeren ja Pohjanmeren piirissä alkoi vasta
1800-luvun puolivälissä, ja Fennoskandian tunturi
kiurujen on arveltu alkaneen käyttää yhä enemmän
näitä alueita. Suomalaisten tunturikiurujen talvehti
misalueita ei kuitenkaan tunneta.

4. Kannan kehitys. Tunturikiuru levittäytyi fennos
kandian tuntureille todennäköisesti vasta viime vuo
sisadalla, 1830-luvulta lähtien. Norjan Ruijassa ja
Suomen Lapissa kannan on arveltu voimistuneen
1880—90-luvuille asti, mutta 1900-luvulla tunturi
kiuru on vähentynyt romahdusmaisesti koko Fen
noskandiassa.

Suomessa tunturikiuru pesi aiemmin Tunturi-Lapin
lisäksi yleisesti Metsä-Lapin ja satunnaisesti jopa
Perä-Pohjolan korkeimmilla tuntureilla. Atlaslas
kennoissa vuosina 1974—79 tunturikiuru havaittiin
varmasti tai todennäköisesti pesivänä vain 11 ruu
dussa (10x10 km), eteläisimmät Pallas-Ounastuntu
rilla. Enontekiön Käsivarressa tunturikiuru oli 1900-
luvun alussa yleinen, ja vielä 1950-luvulla pesintä oli
ainakin Kilpisjärven seudulla säännöllistä. Atlasvuo
silta 1974—79 Käsivarresta on kuitenkin vain yksi

pesimiseen viittaava havainto, ja Kilpisjärven seu
dulta ei ole viimeisten kymmenen vuoden ajalta
yhtään pesimähavaintoa.

Suomen tunturikiurukannaksi arvioitiin 1950-luvulla
10 000 paria, mutta nykyisin tunturikiuruja pesinee
meillä ehkä vain 100—200 paria (Norjassa vähenty
misestä huolimatta edelleen tuhansia pareja). Vuosi
na 1941—53 lasketuilla linjoilla tunturikiuru havait
tiin peräti yhdeksän kertaa (tiheys Pohjois-Lapissa
0.4 paria/km2), 1970-luvun selvästi laajemmissa lin
jalaskennoissa Suomen Lapissa ei kertaakaan. Vielä
vuonna 1937 tunturikiuru oli Inarin Viibustuntureil
la a1jh1 neljänneksi runsain lintulaji (1.5 p1
km).

Myös muuttavien ja talvehtivien tunturikiurujen
määrät ovat vähentyneet jyrkästi näihin vuosiin
saakka. Tunturikiurun on sanottu vähentyneen läpi
muuttajana Muoniossa jo vuosina 1903—16. Vuosi
sadan vaihteesta on lukuisia havaintoja muuttajien
suurparvista, esimerkiksi Helsingistä (3 .—9. 10.1905
peräti n. 200 yks) sekä Kemin ja Tornion seudulta.
Torniossa tavattiin vielä 1960-luvulla useita yli kym
menen linnun parvia (suurimmassa 80 yks), 1970-
luvulla tunturikiurua ei ole nähty joinakin vuosina
enää lainkaan.

Ahvenanmaalla Signilskärin ja Lågskärin lintuase
milla havaittiin 1950-luvulla syksyisin keskimäärin
satakunta tunturikiurua, 1960—70-luvuilla vain
puolet tästä. Manner-Suomessa väheneminen on
ollut vielä selvästi jyrkempää. Nykyisin tunturikiuru
on etenkin sisämaassa harvinaisuus. Vuosina 1980—
83 nähtiin koko maassa (Signilskäriä ja Lågskäriä
lukuun ottamatta) nykyisestä tehokkaasta muuttoai
kaisesta havainnoinnista huolimatta vuosittain vain
28—8 1 tunturikiurua.
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Talvehtijamäärät ovat pienentyneet viime vuosina
selvästi myös Englannin lounais- ja Jyllannin poh
j oisosissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimmät
vähenemisen syyt ja uhkatekijät lienevät löydettävis
sä talvehtimisalueilta ja muuttoreittien varrelta
(elinympäristöjen muutokset, ympäristömyrkyt ym).

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin (ensim
mäisen kerran) metsästyksestä ja otuksen pyynnistä
annetulla asetuksella vuonna 1898. Lukuisat entisis
tä ja osin nykyisistäkin pesimäalueista sijaitsevat
suojelualueilla.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tutkimuksen aloitta
minen (esiintyminen, populaatioekologia ym).

8. Kirjallisuus. Granit 1938, Hildn 1979, Hildn &
Saurola 1985, Järvinen (A) 1979, Lilja 1984, Rauha
la 1980, Ruottinen 1985, Sojamo 1984, Väisänen
1983.
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VAARANTUNEET LINNUT

Lapasotka Aythya marila
Kotka Aquila chrysaetos
Tunturihaukka Fatco rusticolus
Ruisrääkkä Crex crex
Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii
Rantakurvi Xenus cinereus
Räyskä Sterna caspia
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A YTHYA MARILA (Linnaeus)

LAPASOTKA

Änatidae

Bergand

Sorsat

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Tukkasotkaa hieman kookkaampi
(pituus 50 cm) ja tukevampi sukeltajasorsa.

2. Levinneisyys. Holarktinen laji. Pesii Euroopassa
Islannissa, Fennoskandiassa, Baltian maiden ranni
kolla ja Pohjois-Venäjällä sekä harvinaisuutena
Skotlannissa ja Tanskassa. Pesimäalue ulottuu ka
peana vyöhykkeenä Siperian halki Beringinmerelle,
Alaskaan ja Kanadaan.

Suomessa levinneisyys on kaksiosainen, toisaalta
merenrannikolla, toisaalta Tunturi-Lapissa ja vähäi
sessä määrin havumetsävyöhykkeen pohjoisosissa.
Rannikolla pesimäalue ulottuu Perämeren perukasta
Selkämeren eteläosiin. Ahvenanmerellä ja Saaristo-
merellä lapasotka on hyvin harvalukuinen pesijä,
Suomenlahdelta tunnetaan vain yksittäisiä pesintö
jä.

3. Biologia. Suomen Lapissa kuten Ruotsin ja Nor
jan pohjoisosissa lapasotkan esiintyminen rajoittuu
nykyisin lähes yksinomaan tuntureille. Suosituimpia
ovat ruohostorantaiset suo- ja tunturilampareet.
Pohjoisen kannan ympäristövaatimukset ja elintavat
tunnetaan kuitenkin huonosti.

Merenrannikolla lapasotkan ympäristövaatimukset
ovat paljolti samankaltaiset kuin tukkasotkan, jon
ka kanssa se pesii usein samoilla luodoilla. Lapasot
ka on runsain ulkosaaristossa ja toisin kuin tukka
sotka se yleensä puuttuu sisäsaaristosta. Paikoin
lapasotka pesii myös mantereelle työntyvillä meren
lahdilla. Tästä esimerkkejä ovat Porin seudun Prei
viikinlahti ja Viasveden lahti, joissa kummassakin
pesii n. 25 paria.

Suosii tukkasotkan tavoin pesinnässään lokkilintu
yhdyskuntia. Pesii vain harvoin yksittäin. Parhaille
lokki- ja tiiraluodoille kertyy usein yhdyskuntamai
sia tihentymiä. Tukkasotkaa pelottomampi.

Rannikolla pesä on heinikossa, ruohikossa tai pen-
saan alla, joskus lähes avoimesti. Yleensä se on
lähellä vesirajaa, joten veden pinnan nousu aiheut
taa joinakin kesinä suuria pesyetuhoja. Myös poi
kastappiot ovat yleensä suuria.

Munia 5—15 (tiedot rannikolta). Myöhäinen pesijä,
sillä esim. Valassaarilla suurin osa kannasta aloittaa
muninnan vasta kesäkuun alussa. Osa linnuista pesii
ensimmäisen kerran 1-, osa vasta 2-vuotiaana (tuk
kasotka yleensä 1-vuotiaana). Rengaslöytöj en perus
teella vanhin luonnossa tavattu on ollut 13 v.

Syö enimmäkseen nilviäisiä ja muuta eläinravintoa,
mutta myös vesikasvien osia (etenkin sisävesissä).

Talvehtimisalueet Länsi- ja Luoteis-Euroopan ranni
kolla. Suomalaiset lapasotkat talvehtinevat enim
mäkseen Tanskan vesillä ja Hollannin Ijsselmeerillä.
Leutoina talvina pieniä määriä talvehtii jopa Ahve

nanmaan rannikolla. Luoteis-Euroopassa talvehtii
kaikkiaan n. 150 000 lapasotkaa, joista Tanskan
vesillä 40 000—100 000. Talvehtimisalueilla lapasot
ka on hyvin sosiaalinen.

Suurimpia Suomessa havaittuja määriä edustavat
Porin Yyterin edustalla 8.5.1975 havaitut n. 1 500 ja
2.5.1977 havaitut n. 800 ja lapasotkaa.

4. Kannan kehitys. Fennoskandian pohjoisosien la
pasotkakannan kehitys tunnetaan huonosti. Ainakin
Suomessa suuntaus on ollut jo pitkään vähenevä.
Samalla levinneisyysalue on todennäköisesti supistu
nut eteläosistaan, sillä pesiminen havumetsävyöhyk
keessä lienee ollut vuosisadan alussa nykyistä ylei
sempää. Vuosina 1973—76 tehtyjen lentolaskento
j en perusteella Fennoskandian pohj oisosien pari-
määräksi arvioitiin 1 160, josta Ruotsin osuus oli
800, Norjan 270 ja Suomen 90. Suomen arvioiduista
90 parista Enontekiön Käsivarren osuus oli 70 (ti
heys 1.1 p/l00 km2), Utsjoen ja Inarin seutujen
kummankin 10 paria (0.1 p/100 km2). Vuosien
1974—79 atlaslaskennoissa lapasotka tavattiin La
pissa varmasti tai todennäköisesti pesivänä vain 7
ruudussa (lOxlO km).

Merenrannikkon lapasotkakanta on vaihdellut vii
meisten sadan vuoden aikana melkoisesti. Lisäksi
vuosittaiset kannanvaihtelut voivat olla suuria. La
pasotka väheni vuosisadan vaihteessa ja lyhyen elpy
misvaiheen jälkeen uudestaan sotavuosina. Kanta
elpyi 1950—60-luvuilla, mutta 1970-luvulla kehitys
kääntyi jälleen jyrkkään laskuun.

Lapasotkakanta on vähentynyt viime aikoina esim.
Kustavissa, Luvialla, Merenkurkun Valassaarilla ja
Kemin saaristossa. Valassaarten kanta kasvoi vuo
den 1947 3 parista melko tasaisesti vuoden 1962 115
pariin. Vuosina 1963—72 kannan suuruus vaihteli
90 ja 125 parin välillä. Tämän jälkeen lapasotka on
vähentynyt alueella jatkuvasti, ja vuonna 1984 pesi
enää 2—5 paria.

Nykyisin rannikon lapasotkakanta on enää n. 800—
900 paria, joista pääosa (n. 700 paria) pesii suppeal
la alueella Korsnäsin ja Kaskisten välillä. Raippa
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luodon Norrskärillä pesi vielä vuonna 1970 108
paria. Perämeren pohjoisosissa ja Selkämerellä kan
ta on heikko, Ahvenanmaalla ja Saaristomerellä
lapasotka on erittäin vähälukuinen pesijä. Peräme
ren eteläosista, Uudenkaarlepyyn ja Raahen väliltä,
lapasotka puuttuu jokseenkin kokonaan.

Lapasotka on vähentynyt myös muualla Itämeren
piirissä. Esim. Tukholman saaristossa kanta oli
vuosina 1973—74 enää vain noin puolet (n. 100
paria) siitä mitä vuosina 1937—38. Koko Ruotsin
parimääräksi on arvioitu 2 100. Lapasotka on vä
hentynyt myös Norjassa ja Islannissa. Neuvostolii
ton kanta, joka muodostaan valtaosan Euroopassa
talvehtivista lapasotkista, on ilmoitettu vakaaksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä vähenemiseen on todennäköisesti ollut met
sästys, etenkin talvehtimisalueilla ja muuttoreittien
varrella. Esimerkiksi Tanskassa ammuttiin metsäs
tyskausina 1966/67—1975/76 kaudessa keskimäärin
7 000 lapasotkaa. Suomessa metsästettävien lapasot
kien määrää ei tunneta, koska lapasotka sisältyy
saalistilastoinnissa ryhmään “muut vesilinnut”.

Yhtenä vähenemisen syynä lienevät olleet öljytuhot
talvehtimisalueilla. Talvehtivat lapasotkat oleilevat
enimmäkseen ulkomerellä suurissa parvissa, mikä
lisää öljytuhojen aiheuttamaa vaaraa. Esim. Tans
kan vesillä talvehtivista lapasotkista suurin osa ke
rääntyy yli 10 000 linnun parviin (vuonna 1969
havaittiin yhdessä parvessa n. 40 000 lapasotkaa).

6. Toteutetut suojelutoimet. Lapasotka kuuluu met
sästyslain piiriin. Vuonna 1985 metsästysaika oli
21.8.—30.11. Ahvenanmaalla lapasotka on rauhoi
tettu. Lapasotkan pesimäalueista esim. Valassaaret
on rauhoitettu. Merenkurkun saaristossa alkoi
vuonna 1985 ympäristöministeriön rahoittama lapa
sotkatutkimus.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Meri- ja järviluon
ilon suojeluohjelmaan kuuluvien lapasotkan pesimä
alueiden rauhoittamisen kiirehtiminen. Merenkur
kun lapasotkatutkimuksen jatkaminen. Sorsalintu
jen saalistilastoinnin kehittäminen siten, että se
mahdollistaa lapasotkasaaliin seurannan (koskee
myös mustalintua ja pilkkasiipeä). Minkkien ja
supikoirien pyynti pesimäalueilla pesintäkauden jäl
keen. Vesilintujen poikaspyyntiin erikoistuneiden
harmaa- ja merilokkien poistaminen alueilla, joilla
tiivis seuranta on mahdollista.

8. Kirjallisuus. Andersson & Staav 1980, Andersson
ym. 1978, Grenquist 1965, Haapanen & Nilsson
1979, Hildn 1986, Joensen 1974, Kalinainen 1984,
Kilpi 1985, Kilpi ym. 1984b, Lampio 1980, Lampo
lahti ym. 1984, Møller 197$, Nilsson 197$, Pöysä
1985, Rauhala 1980, Stjernberg 1984, Strandgaard
& Asferg 1980.
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ÄQUILA CHRYSAETOS (Linnaeus)

KOTKA Kungsörn

Accipitridae Kotkat ja haukat

1. Luonnehdinta. Merikotkan ohella kookkain peto
lintumme (pituus 75—90 cm, siipien kärkiväli 190—
230 cm), lennossa kuitenkin sitä solakampi ja sopii
suhtaisempi.

Kotkasta on erotettu seitsemän alalajia, mutta näis
tä ainakin joidenkin alalajiasema on kiistanalainen.
Suomalaiset kotkat kuuluvat alalajiin A. c.
chrysaetos.

2. Levinneisyys. Pesimäalue kattaa suurimman osan
Euraasiaa ja Pohjois-Amerikkaa sekä suppean alu
een Pohjois-Afrikassa. Euroopassa kotka on pesinyt
aikanaan ilmeisesti kaikkialla Islantia lukuun otta
matta, mutta nykyisin vain siellä täällä, etenkin
vuoristoseuduilla. Alalajia A. c, chrysaetos esiintyy
Pohjoismaiden lisäksi Skotlannissa, Puolassa ja
Neuvostoliiton läntisissä osissa.

Suomessa kotka on pesinyt aiemmin ilmeisesti koko
maassa, mutta lintutieteellisen tutkimuksen ajalta
Ahvenanmaalta ja Uudeltamaalta ei ole pesimätieto
ja. Nykyisin pesimäalue ulottuu etelässä Pohjois
Karj alan itäosiin sekä Suomenselän suoalueita pit
kin Keski-Pohjanmaalle.

3. Biologia. Suomessa suurin osa kannasta pesii
laajoilla rauhallisilla metsäalueilla, Norjassa ja ete
lämpänä Euroopassa vuoristoseuduilla. Saalistaa
enimmäkseen avomailla, joten pesimäpiiriin kuuluu
aina runsaasti myös avoimia soita, tuntureita tai
hakkuuaukeita. Karttaa pesinnässään asutusta.

Pesä on useimmiten karulla mäntykankaalla, yleen
sä vaaran tai tunturin rinteessä, alavilla alueilla
lähellä laajoja soita tai suon ympäröirnässä metsä
saarekkeessa. Pesä on useimmiten jykevässä män
nyssä, nykyisin joskus kolmiomittaustornissa. Pesä
puut ovat vanhoja, ruotsalaisen tutkimuksen mu
kaan lähes poikkeuksetta vähintään 225 vuoden
ikäisiä. Muualla Euroopassa yleinen kalliojyrkän
teellä pesiminen on meillä hyvin harvinaista (vain
kaksi yli 150 tunnetusta pesäpaikasta).

Pesimäpiiri on hyvin laaja, Suomessa 100—300 km2.
Vain poikkeuksellisesti parit pesivät meillä alle 10
km:n etäisyydellä toisistaan. Pari elää yhdessä koko
elämänsä ja pysyttelee samalla alueella, vaikka pesä
välillä tuhottaisiin. Puolison kuoltua toinen puoliso
pariutuu uudelleen vanhalla reviirillään.

Pesä voi olla jopa 3 m korkea ja 2 m leveä. Kullakin
parilla on yleensä useampia pesiä, joita ne voivat
vaihdella. Munia on yleensä 2, mutta useimmiten
vain toinen poikanen selviytyy lentokykyiseksi. Pesii
ensimmäisen kerran 4—5-vuotiaana. Elinikä luon
nossakin joskus useita kymmeniä vuosia.

Pesimätulos ja pesivien panen osuus kannasta vaih
televat vuosittain ravintotilanteesta riippuen melko

paljon. Ravintotilanteen heikkous voi johtaa välittö
mästi pesimättömyyteen tai välillisesti niin, että
jompikumpi emo kuolee nälkätalvena. Osa pesimät
tömyydestä johtuu siitä, että puolisonsa menettänyt
erno pariutuu nuoren (2—4 kv) linnun kanssa, joka
pystyy pesimään vasta 1—3 odostusvuoden jälkeen.
Etenkin nämä nuoret pesintäänsä aloittelevat linnut
jättävät huonoina ravintovuosina pesirnättä.

Ravintovalikoima on laaja, mutta panen välillä on
ravinnonkäytössä suuria eroja. Suomessa tärkeim
mät saaliseläimet ovat jänis ja kanalinnut, joiden
kummankin osuus saaliin yksilömäärästä on noin
kolmannes. Poronhoitoalueella poronvasoj en (enim
mäkseen kuolleita ja etenkin keskosena syntyneitä)
osuus on 9 % yksilömäärästä. Kuolleilla eläimillä ja
haaskoilla on merkitystä etenkin talvisin ja keväisin.

Pesivät parit ovat ilmeisesti poikkeuksetta paikka
lintuja. Suurin osa ensimmäisen vuoden kotkista
talvehtii Itä-Euroopassa (enimmäkseen Neuvostolii
tossa) Itämeren ja Mustanmeren välillä. Esiaikuiset
linnut muuttavat vain lyhyen matkaa ja niitä tava
taan vain harvoin Itämerta etelämpänä.

4. Kannan kehitys. Suomessa kotkan levinneisyys
alue alkoi supistua jo 1800-luvun puolivälin tienoil
la, jolloin kotka hävitettiin Uudeltamaalta ja Lou
nais-Suomen rannikkoalueelta. Vielä 1900-luvun
alussa kotka pesi Etelä-Hämeessä ja Etelä-Savossa.
Vuoteen 1950 mennessä kotka oli hävitetty myös
Hämeestä ja Savosta aivan niiden pohjoisimpia osia
lukuun ottamatta. Satakunnasta ja Etelä-Pohjan-
maalta viimeiset kotkat katosivat 1960-luvun alussa.
Keski-Suomen läänissä on vielä 1980-luvulla pesinyt
muutamia 2—3 kotkaparia. Viimeisten 20 vuoden
aikana kotkan levinneisyys ei ole muuttunut mainit
tavasti.

Tämän vuosisadan alussa tapahtuneesta nopeasta
vähenemisestä huolimatta kotkakannan suuruus lie
nee ollut vielä 1920-luvulla vähintään 300—500 pa
rin luokkaa. Myöhemmin 1940-luvulla esitetyt kan
nanarviot vaihtelivat 40—90 pariin, mutta todelli
suudessa kanta oli tuolloin vahvempi. Parimääräksi
arvioitiin 1960-luvun alussa 150—200, vuosikymme
nen lopussa vähintään 100. Kannan väheneminen
hidastui 1960-luvulla, ja 1970-luvulta lähtien kanta
on hieman vahvistunut.

Kannan nykyinen suuruus on n. 200 paria, joista
1/3 — 2/3 pesii vuosittain. Lääneittäin tunnetut
parit jakautuvat seuraavasti: Vaasa 9, Keski-Suomi
3, Pohjois-Karjala 2, Oulu 31 ja Lappi 109. Oulun
läänissä on todennäköisesti muutamia ja Lapin lää
nissä muutamia kymmeniä kotkapareja, joiden pe
säpaikkaa ei tunneta.

Euroopassa kotkan väheneminen alkoi hyvin var
hain. Suuresta osasta Länsi- ja Keski-Eurooppaa se

Luokka: V
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hävitettiin vuosisatoja sitten. Neuvostoliiton ulko
puoleisessa Euroopassa kotkia pesii nykyään
n. 2 500 paria, jonka lisäksi pesimättömiä nuoria
lintuja lienee 1 000—2 000.

Fennoskandian pohjoisosien lisäksi kotkakanta on
vahvin Balkanilla (n. 450 paria), Espanjassa (n. 400
paria) ja Skotlannissa (n. 300 paria). Ruotsissa
kotkia pesii n. 300—400 paria, Norjassa 420 paria ja
Neuvostoliiton Euroopan puoleisissa osissa ainakin
joitakin satoja pareja. Tällä hetkellä Euroopan kot
kakannat ovat vakaita tai mahdollisesti hieman
vahvistumassa (Skotlanti, Norja).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein syy
vähenemiseen on ollut voimakas vaino pesimä- ja
talvehtimisalueilla. Suomessa vaino tehostui 1870-
luvulla (1879 kotkasta alettiin maksaa tapporahaa)
ja se oli suurimmillaan 1900-luvun alkuvuosikym
meninä. Esim. vuonna 1902 Suomessa surmattiin
ainakin 501, mutta luultavasti n. 600 kotkaa, joista
valtaosa oli maakotkia. Vuosina 1903—09 Suomessa
tapettiin pelkästään haukkaraudoin 105 kotkaa.
Etelä- ja Keski-Suomessa vaino väheni selvästi jo
1900-luvun alkupuoliskolla. Poronhoitoalueella kot
kia surmattiin voimassaolevin luvin vielä 1960-luvun
puolivälissä vuosittain satakunta. Lapin ja Oulun
läänissä laitonta vainoa tapahtuu edelleen.

Vainon vähenemisen seurauksena kotkan pesimätu
los on Suomessa hieman parantunut. Vuosina
197 1—83 pesimätulos oli 0.99 poikasta/aloitettu
pesintä, tai 0.60 poikasta/asuttu reviiri (Pohjois-
Ruotsissa vuosina 1975—80 0.64), kun vastaavat
luvut olivat vuosina 1960—67 vain 0.67 ja 0.48.
Tuhoutuneiden pesintöjen osuus aloitetuista oli n.
23 Wo (1960—67 vielä 49 ¾). Monissa tapauksissa
tuhoutumisen syyksi on voitu osoittaa pesyeen ta
hallinen hävittäminen. Aivan viime vuosina tuhou
tumisprosentti on ollut jälleen korkea (1984—85
30 ¾).

Kotkaa on aiemmin vainottu ankarasti myös muut
toreittien varsilla ja talvehtimisalueilla Itä-Euroo
passa, mutta 1970-luvun jälkipuoliskolta lähtien tä
mä on vähentynyt selvästi, Vuoteen 1976 mennessä
kertyneistä kotkan ulkomaisista rengaslöydöistä 49
¾ oli varmasti ihmisen surmaamista ja 28 ¾ mah
dollisesti ihmisen surmaamista kotkista. Viime vuo
sina ihmisen surmaamien kotkien osuus löytöjen
kokonaismäärästä on ollut vain kolmannes.

Vainon lisäksi kotkakantaa verottivat toiseen maail
mansotaan asti kotimaiset ja ulkolaiset munienke
rääjät. Esim. Kainuussa munienkerääjät tuhosivat
tämän vuosisadan alkupuoliskolla ilmeisesti satoja
kotkanpesintöjä, ja monilla pesillä ryöstäminen jat
kui vuosikymmeniä.

Nykyisin yhtenä tärkeänä uhkatekijänä on metsäau
toteiden rakentamisen, hakkuiden, soiden ojitusten
ja keväisen moottorikelkkailun aiheuttama häirintä
muninta- ja hautoma-aikaan. Metsänkäsittelytoi
mien vuoksi kotkalle on nykyisin Oulun läänin
eteläpuolella niukasti pesintään soveltuvia jykeväok
saisia vanhoja puita.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin Oulun
läänin eteläpuolella luonnonsuojelulain nojalla an
netulla asetuksella vuonna 1926, Rauhoitusta laajen
nettiin hieman 1955, jolloin tappaminen sallittiin
enää poronhoitoalueella, jossa kotka rauhoitettiin
vasta 1962. Tällöinkin poronhoitoalueelle jäi vielä
monille henkilöille oikeus tappaa kotka tarvittaessa.
Nämä erioikeudet poistettiin 1969. Ruotsissa kotka
rauhoitettiin vuonna 1924, Norjassa vuonna 1968.

Tiedossa olevien kotkanpesien säännöllisen tarkas
tus aloitettiin vuonna 1958. Alkuvaiheessa tarkas
tuksen organisoi Suomen Luonnonsuojeluyhdistys,
vuodesta 1970 lähtien valtion luonnonsuojeluvalvo
jan toimisto (myöhemmiltä nimiltään maa- ja met
sätalousministeriön luonnonvarainhoitotoimisto ja
ympäristöministeriön luonnonsuojelutoimisto). Ny
kyisin n. 2/3 tiedossa olevista pesistä tarkastetaan
vuosittain n. 30 vapaaehtoisen lintuharrastajan avul
la.

Kotkakannan lievä elpyminen 1970-luvun puolivälis
tä lähtien on todennäköisesti ollut seurausta 1970-
luvulla yleistyneestä kotkien talviruokinnasta sekä
tekopesien rakentamisesta. Rannikolla tapahtuvan
haaskaruokinnan ansiosta yhä useampia nuoria va
elluksella olevia kotkia pysyttelee talvikaudet Itäme
ren piirissä ja välttää siten vaaralliset muuttomat
kat. Vähäisemmässä määrin kotkia on ruokittu
myös pesimäalueilla Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Tekopesissä pesiviä kotkia on eniten Pohjanmaalla,
jossa puute sopivista pesäpuista on suurin.

Metsähallitus on antanut valtionmailla sijaitsevien
kotkanpesien ympäristöjä koskevat hoito-ohjeet,
joiden mukaan pesien ympäristö säilytetään 50 m:n
säteellä luonnontilassa ja 500 m:n säteellä luonnon
hoitometsänä. Kaikki metsänhoitotoimet ovat pe
sien läheisyydessä kiellettyjä kotkan pesimäaikana.
Ohjeita ei kuitenkaan ole viime aikoina riittävästi
noudatettu.

Kotkan porotaloudelle aiheuttamat vahingot korva
taan valtion varoista.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Talviruokinta. Teko
pesien rakentaminen sopiville alueille (esim. pesintö
jen siirtäminen tarvittaessa tekopesien avulla rauhal
lisille alueille). Metsähallinnon kotkanpesien ympä
ristön käsittelyohjeiden uusiminen ja nykyistä tar
kempi ohjeiden noudattaminen. Pesäkäyntien ja
-valokuvauksen luvanvaraistaminen. Luonnonsuoje
lurikkomuksia koskevien rangaistussäännösten ko
ventaminen.

8. Kirjallisuus. Bergo 1984a,b, Hagen 1976, Helo
1981, Huhtala ym. 1976, Häger 1983, Karlin ym.
1983, Karlsen 1978, Marquiss ym. 1985, Nilsson
1981, Randla 1976, Saari 1976, Salminen & Rassi
1976, Salminen & Sulkava 1976, Saurola 1976a,b,
1981, Sulkava 1968, Sulkava ym. 1984, Suominen
1967, Tjernberg 1977, 1983.
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FALCO RUSTICOLUS (Linnaeus)

TUNTURIHAUKKA

Falconidae

Jaktfatk

Jalohaukat

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Suurin jalohaukka (pituus 55—60
cm). Lennossa roteva ja raskastekoinen, mutta
sopusuhtainen. Muistuttaa ulkonäöltään sekä lähi
sukuista muuttohaukkaa että kanahaukkaa.

Useita värityyppej ä. Maassamme harvinaisuuksina
tavatut eriasteisen vaaleat muodot ovat peräisin
Islannista, Grönlannista tai Siperiasta.

2. Levinneisyys. Holarktinen laji. Pesii arktisilla
alueilla ympäri pohjoisen pallonpuoliskon, Euroo
passa vain Islannissa, Fennoskandiassa ja Neuvosto
liiton pohjoisosissa.

Suomessa pesimäalue rajoittuu lähinnä pohjoisim
paan Lappiin, Utsjoelle, Inariin ja Enontekiöön.
Etelämpää (esim. Muonio, Kittilä ja Salla) tunne
taan vain joitakin pesimähavaintoja.

3. Biotogia. Tyypillistä elinympäristöä ovat avoin
kumpuileva tundra, tunturit ja vuoristot, Jäämeren
rannoilla etenkin lintuvuoret. Suomessa tunturi
haukka esiintyy levinneisyytensä etelärajoilla, ja sen
asuinalueeksi parhaiten soveltuvaa puutonta paljak
kaa on meillä vähän. Tunturihaukka voi pesiä myös
metsäisillä seuduilla, jos lähistöllä on saalistukseen
soveliaita avomaita.

Suomessa pesäpaikat ovat yleensä tuntureiden jyr
kissä pahdoissa tai koivuvyöhykkeen louhikkoisissa
j okikuruissa, joskus kuitenkin melko vaatimatto
missakin jyrkänteissä. Pesintä puussa on harvinais
ta. Sama pesä on usein käytössä vuodesta toiseen,
mutta eräät parit vaihtavat pesäpaikkaansa säännöl
lisesti. Vaihtopesät ovat yleensä lähipahdoilla, jos
kus kuitenkin yli kymmenenkin kilometrin päässä
toisistaan. Käyttää yleensä vanhoja korpin tai pieka
nan pesiä.

Munia 3—4. Huonoina vuosina osa pareista jättää
pesimättä. Sukukypsä hyvissä ravinto-oloissa jo 1-
vuotiaana.

Meillä selvästi tärkeintä ravintoa ovat riekot ja
kiirunat, toiseksi tärkeintä kahlaajat ja sorsalinnut.
Tunturihaukka syö myös muita lintuja pulmusesta
koppeloon sekä pikkunisäkkäitä. Jäämeren rantojen
tunturihaukat syövät enimmäkseen lintuvuorten
lokki- ja ruokkilintuja. Pyyntialueet laajat.

Osa linnuista (etenkin vanhat) talvehtii pesimäalu
eella osan tehdessä vaihtelevan pituisia vaelluksia
etelämmäs, poikkeuksellisesti jopa Keski-Euroop
paan saakka.

4. Kannan kehitys. Tunturihaukan on arveltu taan
tuneen Suomessa tällä vuosisadalla selvästi. Varhai
semmasta runsaudesta on kuitenkin vähän tietoja,
minkä vuoksi kannanmuutosten arviointi on vai
keaa. Tunturihaukan entisellä ydinalueella Enonte
kiössä väheneminen on kuitenkin varmaa. Vuosisa

Suomessa tunturihaukkoja pesii nykyään n. 30 pa
ria. Viime vuosikymmeninä kanta on pysynyt va
kaana, ja tiettävästi myös lisääntymistulos on ollut
tyydyttävä. Pesivien panen osuus kannasta vaihtelee
vuosittain selvästi ravintotilanteen mukaan.

Tunturihaukka on vähentynyt tällä vuosisadalla Is
lannissa sekä Ruotsissa, jossa kanta on kuitenkin
tällä hetkellä vakaa. Islannissa tunturihaukkoja pe
sii nykyään arviolta 200—300, Norjassa 200 ja
Ruotsissa 30—50 paria (vuoden 1985 inventoinnissa
löydettiin 19 paria).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä vähenemiseen on pidetty munien keruuta,
joka oli vilkkainta 1900-luvun ensimmäisinä vuosi
kymmeninä. Keruu keskittyi Enontekiöön, josta on
koti- ja ulkomaisissa kokoelmissa kymmeniä pesyei
tä. Yhdeltä ainoalta keräilijältä tavattiin vuonna
1909 26 samankeväistä munaa. Vielä 1930-luvulta
on tunnetuissa kokoelmissa kymmenkunta pesyettä.
Munien keruussa käytettiin apuna paikkakuntalai
sia, minkä vuoksi useimmat pesät ryöstettiin vuosit

dan vaihteessa kanta oli täällä kymmeniä, nykyään
vain muutamia pareja. Esiintymisen painopiste on
nykyisin Utsjoella ja Inarissa, mutta kannan kehi
tyksestä näillä alueilla ei ole tietoa. Pesiminen havu
metsävyöhykkeessä saattoi olla vuosisadan alussa
nykyistä yleisempää.

83



tain. Palkkioiden toivossa paikkakuntalaisten tiede
tään keväisin “juosseen kilpaa” kaikille tunnetuille
pesille.

Riekko- ja kiirunakantoihin kohdistamansa vero
tuksen vuoksi tunturihaukkaa on vainottu pitkään
aikuisia lintuja ja poikasia tappamalla sekä munape
siä tuhoamalla. Lisäksi tunturihaukkoja on ammut
tu ja pyydetty raudoin etelämpää muuttomatkoil
laan. Yhtenä syynä tähän on, että tunturihaukkaa
on usein erehdytty pitämään kanahaukkana, joka
on meillä edelleen suuren osan vuotta rauhoittama
ton.

Nykyisin tunturihaukan uhkana ovat etelämpänä
Euroopassa yleistyneet munien ja täytettyjen lintu
jen keruu, petolintupuistot sekä haukkametsästys.
Tunturihaukka on ollut haukkametsästäjien keskuu
dessa halutuin laji. Islannissa tulee nykyisin ilmi
muutamia pesänryöstötapauksia vuosittain, ja joil
lakin pesillä on tämän vuoksi aloitettu jatkuva
vartiointi. Suomesta munien tai poikasten ryöstämi
sestä ei kuitenkaan ole viime vuosilta varmoja todis
teita.

Joillakin pesillä uhkana voi myös olla retkeilijöiden
aiheuttama häirintä. Paikkalintuna tunturihaukka ei
ole kärsinyt ympäristömyrkyistä toisin kuin muut
jalohaukat.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulain nojalla annetulla asetuksella vuonna
1926. Osa pareista pesii luonnonsuojelualueilla.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tunnettujen pesien
vuosittainen seuranta (pesimätulos ym). Tarvittaessa
pesien vartiointi. Pesäkäyntien ja -valokuvauksen
luvanvaraistaminen. Luonnonsuojelurikkomuksia
koskevien rangaistussäännösten koventaminen (Is
lannissa vuonna 1982 säädetyn lain nojalla tunturi
haukan pesän ryöstäjä voidaan tuomita vankeuteen
ja jopa 450 000 mk:n sakkoihin).

8. Kirjallisuus. Gagnr 1985, Hietajärvi 1986,
Lindberg 1984, Mikkola & Sulkava 1972, Nilsson
1981, Pulliainen 1975b, Pulliainen ym. 1973, Sauro
la 1985b, Suominen 1967.
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CREX CREX (Linnaeus) Luokka: V

RUISRÄÄKKÄ

Rallidae

Kornknarr

Rantakanat

1. Luonnehdinta. Räkättirastaan kokoinen (pituus
27 cm), lyhytnokkainen. Yleisväriltään kellanrus
kea, päältä tummatäpläinen. Siiventyvet leveälti pu
naruskeat. Koiras alkukesällä helppo havaita esim.
pellolta kuuluvan kaksitavuisen, jopa tuntikausia
tauotta jatkuvan narinan rreek-rreek, rreek-rreek,
perusteella. Aäntely on vilkkainta öisin.

2. Levinneisyys. Pesimäalue kattaa palearktisen alu
een länsiosat Brittein saarilta Baikal-järvelle saakka.
Pesii suurimmassa osassa Eurooppaa Pyreneiden
niemimaata, Italiaa, Balkanin eteläosia, Islantia ja
Fennoskandian pohjoisosia lukuun ottamatta. Le
vinneisyysalueen pohjoisraja kulkee Etelä-Norjassa,
Keski-Ruotsissa ja Keski-Suomessa.

Suomessa pesintä on ollut aiemmin säännöllistä
Tornion-Kainuun korkeudelle saakka, mutta ruis
rääkkiä on tavattu monin paikoin myös Lapissa.
Nykyisin levinneisyysalueen pohjoisraja on Kok
kola-Joensuu -linjalla, mutta etelämpänäkin esiinty
minen on laikuttaista ja paikoin jopa satunnaista,
etenkin maan länsi- ja lounaisosissa. Suomessa ku
ten muuallakin Fennoskandiassa ruisrääkän runsaus
vaihtelee suuresti vuodesta toiseen. Yhtenä syynä
tähän ovat ilmeisesti kevätmuuttoajan sääolot. Ruis
rääkällä on todettu Suomessa myös pitkäaikaista
(5—7 v) sykiistä kannanvaihtelua.

3. Biologia. Ruisrääkkää tavataan lähes kaikenko
koisilla pelloilla pienimpiä metsän ympäröimiä pel
totilkkuja lukuun ottamatta. Varhemmin suosituim
pia elinympäristöjä olivat ruis- ja ohrapellot sekä
hyväkasvuiset heinänurmet. Tällä vuosisadalla yhä
suurempi osa kannasta on alkanut pesiä viljapelto
jen sijasta heinäpelloilla, rantaniityillä, pakettipel
loilla ja pensoittuneilla niityillä. Siirtyminen ranta
niityille on meillä ollut vähäisempää kuin esim.
Länsi- ja Keski-Euroopassa, missä ruisrääkkä on
nykyään monin paikoin lähes yksinomaan kosteik
kojen lintulaji.

Ruisrääkkäkoiraat hakeutuvat usein toistensa lähei
syyteen muutamien koiraiden löyhiksi ryhmittymik
si. Ainakin osa vanhoista koiraista lienee paikkaus
kollisia. Suuri osa Suomessa tavattavista koiraista
jäänee parittomiksi. Toisaalta sama koiras voi pa
riutua useammankin naaraan kanssa.

Pesä maassa kasvillisuuden kätkössä niityllä, apila
nurmella tai viljapellolla. Vain yksi pesye kesässä.
Munia 8—12.

Ravintona selkärangattomat eläimet sekä siemenet
ja versot.

Talvehtii Itä- ja Etelä-Afrikassa.

4. Kannan kehitys. Suomessa ruisrääkkä oli vielä
1900-luvun alussa viljelysmaiden tyyppilintuja. Vä

heneminen alkoi 1910—20-luvuilla ja kiihtyi 1930—
40-luvuilla. Esim. Satakunnassa ruisrääkkä oli jo
1920-luvulla vähälukuinen. Vielä vuonna 1937 ha
vaittiin kuitenkin yksinomaan Lammin pitäjässä n.
100 ruisrääkkää ja vuonna 1938 n. 80 (vanhempina
aikoina useita satoja). Lammilla vuosina 1936—39
lasketuilla pelloilla (yht. 11 km2) ruisrääkkäkoiraita
havaittiin 32 (tiheys 2.9 p/km2), vuonna 1984 laske
tuula pelloilla (14 km2) vain yksi. Ruisrääkkäkanta
oli Suomessa aallonpohjassa 1940-luvulla ja 1950-
luvun alussa, jonka jälkeen se on hitaasti elpynyt.

Ruisrääkkäkoiraita havaittiin Suomessa vuosina
1976—78 vuosittain yhteensä 44—94, vuosina
1979—82 156—170, mutta vuonna 1983 377 ja
vuonna 1984 peräti 413. Suurista paikallisista vaih
teluista hyvä esimerkki on Päijät-Häme, jossa ruis
rääkkiä havaittiin 1975 25, 1976—83 vuosittain 5—
10, mutta 1984 jälleen 25. Viime vuosina koko maan
kanta on runsastunut, mutta kasvu saattaa liittyä
ruisrääkän sykiisiin kannanvaihteluihin ja kääntyä
laskuun 1980-luvun jälkipuoliskolla.

Suomessa esiintymisen painopiste on nykyään maan
kaakkoisosissa ja etelärannikolla. Huippuvuonna
1983 ruisrääkkiä kuultiin eniten Lappeenrannan itä-
puolella valtakunnanraj an tuntumassa. Joutsenossa
laskettiin tuolloin ainakin 48 koirasta, Nuijamaalla
30 ja Lappeenrannassa 20. Länsi-Uudellamaan ruis
rääkkäkannaksi on arvioitu hyvinä vuosina satakun
ta koirasta (vuonna 1984 havaittiin 67). Toisaalta
esim. Satakunnassa ruisrääkkä tuskin edes pesii
vuosittain. Koko maan kanta vaihtelee todennäköi
sesti 400 ja 700 koiraan välillä. Pesivien panen
määrää on mahdotonta arvioida, koska pesivien
koiraiden osuutta ei tiedetä.
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Ruisrääkkäkanta on romahtanut viimeisten sadan 1985a,b, Lammi & Reinikainen 1984, Lampolahti
vuoden aikana monin paikoin muuallakin Euroo- ym. 1984, Larsson 1968, Mäki & Rinne 1985,
passa. Väheneminen alkoi maanviljelyn kehitysvai- Salmela 1985, Tiainen ym. 1985.
heesta riippuen Euroopan eri osissa hieman eri
aikaan, esim. Iso-Britanniassa jo 1800-luvun jälki
puoliskolla, mutta Pohjois-Euroopassa vasta 1900-
luvun alussa. Leningradin seudulla kanta alkoi vä
hentyä jyrkästi vasta 1960—70-lukujen vaihteessa.

Ruotsin nykyiseksi ruisrääkkäkannaksi on arvioitu
200—500 koirasta. Viime vuosikymmenien parhaa
na vuonna 1979 havaittiin n. 190 koirasta. Havain
not ovat 1960-luvulta lähtien lisääntyneet etenkin
Gotiannissa ja Oölannissa. Norjassa ja Tanskassa
kanta on nykyisin hyvin heikko.

Länsi- ja Keski-Euroopassa ruisrääkkä on vähenty
nyt monin paikoin 1960—70-luvuille asti. Irlannin
parimääräksi arvioitiin vielä 1968—72 n. 4 000, 1978
enää n. 1 200—1 500. Iso-Britanniassa koiraiden
määräksi laskettiin vuonna 1978 730—750, joista
vain 12 tavattiin Skotlannin ulkopuolella. Irlannin
ja Skotlannin lisäksi ruisrääkkiä esiintyy Länsi- ja
Keski- Euroopassa enemmälti enää paikoin Hollan
nissa, Saksan Liittotasavallassa ja Ranskassa. Itä-
Euroopassa ruisrääkkä on vähentynyt ainakin Bal
tian maissa, Tsekkoslovakiassa, Unkarissa ja Bulga
riassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä vähenemiseen on ollut maanviljelymenetel
mien muuttuminen. Väheneminen on ollut jyrkintä
alueilla, joissa maatalous on intensiivistä. Haitalli
simmin ruisrääkkään on vaikuttanut varhaisemmak
si siirtynyt ja koneellistunut viljan- ja heinänkorjuu.
Suomessa ruisrääkkäkannan romahdus osui ajalli
sesti hyvin yksiin maanviljelykoneiden yleistymisen
kanssa. Koneet tuhoavat munapesiä sekä surmaavat
emoja ja poikasia. Lisäksi ne hajottavat poikueita,
jolloin seurauksena on usein poikasten menehtymi
nen. Poikaset ovat ensiviikkoinaan erittäin riippu
vaisia emojen tarjoamasta öisestä lämmönsuojasta.

Salaojitus on hävittänyt ruisrääkän suosimia suojai
sia piennar- ja ojanvarsikasvustoja sekä edistänyt
poikueiden hajoamista, Peltojen kasvilajiston ja
pieneliöstön köyhtyminen rikkakasvi- ja tuhohyön
teishävitteiden vuoksi on todennäköisesti vaikeutta
nut ruisrääkän ravinnonhankintaa.

Rantaniityillä ja pakettipelloilla pesimätulos on to
dennäköisesti parempi kuin viljapelloilla. Ruisrääk
käkantamme mahdollisesta riippuvuudesta eteläi
sempien populaatioiden poikastuotosta ei ole tietoa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1962.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tutkimuksen aloitta
minen (elinympäristötyyppien jakauma hyvinä ja
huonoina vuosina, pesivien koiraiden osuus, pesi
mätulos jne). Seurannan tehostaminen valtakunnal
listen yölaulajalaskentojen avulla.

8. Kirjallisuus. Alanko ym. 1984, Alnås 1974,
Cadbury 1980, Enemar 1969, v. Haartman 1958,
1961, Kalela 1959, Koskimies 1982, 1983c, 1984b,
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CALIDRISALPINA SCHINZII (C.L. Brehm)

ETELÄNSUOSIRRI

Scolopacidae

1. Luonnehdinta. Rantasipin kokoinen (pituus
20 cm) pikkukahlaaja. Alaskaareva nokka hieman
päätä pitempi. Kesäpukuisen vanhan suosirrin eri
koistuntomerkkinä on musta mahalaikku.

Suosirristä on erotettu viisi alalajia, joista Suomessa
pesii kaksi: C. a. alpina Tunturi-Lapissa ja etelän
suosirri C. a. schinzii harvalukuisena länsi- ja lou
naisrannikolla. Etelänsuosirri on näistä hieman pie
nempi, suorempinokkainen ja sen vatsalaikku on
valkoisensekainen,

Pohjoinen alalaji C. a. alpina ei ole Suomessa
uhanalainen, sillä kanta on ainakin muutamia satoja
pareja eikä sen tiedetä pienentyneen. Pohjoinen
alalaji pesii Tunturi-Lapin kosteikoilla, joissa ympä
ristömuutokset ovat olleet vähäisiä.

2. Levinneisyys. Suosirrin laaja levinneisyysalue kat
taa Pohjois-Amerikan ja Euraasian pohjoisimmat
osat. Pohjoinen alalaji pesii Fennoskandian tuntu
reilla ja Neuvostoliiton tundralla. Etelänsuosirrejä
pesii Atlantin ja Itämeren piirissä. Atlantin ranni
koilla kanta on vahvin Islannissa (n. 100 000—
300 000 paria) ja Brittein saarilla (4 000—8 000
paria). Pienempiä määriä pesii Tanskassa ja Norjas
sa, muutamia pareja myös Hollannissa, Belgiassa ja
Ranskassa.

Sydlig kärrsnäppa

Kurpat

Luokka: V

Itämeren piirissä etelänsuosirrejä pesii nykyisin
n. 2 200 paria: Ruotsi 250, Tanska 500, Saksan
Liittotasavalta 30, Saksan Demokraattinen Tasaval
ta 90, Puola 90, Liettuan ja Latvian neuvostotasa
vallat yhteensä 20, Eestin neuvostotasavalta 1 000,
ja Suomi 200. Suomessa pesimäalue ulottuu Hanko
niemeltä Oulun seudulle. Ruotsista etelänsuosirri
puuttuu Suomen korkeudelta.

3. Biologia. Pesimäympäristönä ovat laajat lyhyt
kasvuiset merenrantaniityt, etenkin sellaiset, joissa
on muta- tai hietikkolaikkuja. Voi kuitenkin pesiä
melko pienelläkin niityllä peltojen äärellä tai puut
toman luodon rannassa, ei kuitenkaan aivan metsän
tuntumassa. Muualla Euroopassa etelänsuosirri pesii
myös sisämaassa.

Reviirilintu, mutta pesät sijaitsevat usein yhdyskun
tamaisesti lähellä toisiaan, jopa 4—5 pesää hehtaa
rilla. Etenkin koiraat ovat paikkauskollisia. Yleensä
yksiavioinen, ja puolisot voivat pesiä yhdessä useita
vuosia.

Pesimäpaikat matalaa (10—20 cm) saraa ja heinää
kasvavassa vyöhykkeessä. Pesä pieni kuoppa maas
sa, yleensä kasvillisuuden suojassa kuivalla paikalla.
Munia useimmiten 4. Varhain tuhoutunutta pesyettä
seuraa yleensä uusintapesye. Sukukypsä 1-vuotiaa
na, mutta suurin osa linnuista pesii vasta 2-vuotiaa
na.

Ravintona hyönteiset, nilviäiset, madot ja äyriäiset.
Ruokailulietteet voivat sijaita kilometrienkin päässä
reviiristä.

Talvehtii etelämpänä kuin C. a. atpina, Luoteis
Afrikan ja Portugalin rannikolla. Saapuu Suomeen
ja lähtee täältä selvästi aiemmin kuin pohjoinen
alalaji.

4. Kannan kehitys. Suomesta ensimmäiset havainnot
ovat 1800-luvun lopulta (pesälöydöt 1886 ja 1890
Taivassalosta). Tämän jälkeen ensimmäiset varmat
pesinnät ovat vasta 1940-luvulta, mutta jo vuonna
1928 Porin Leveäkarilta ammuttiin muutamia yksi
löitä. Pesintä lieneekin ollut säännöllistä ainakin jo
1930-luvulla. On myös mahdollista, että pieni kanta
olisi pesinyt maassamme huomaamatta vuosisadan
vaihteesta lähtien. Koiraan keväistä soidinlentoa
lukuun ottamatta etelänsuosirrin havaitseminen pe
simäpaikoilla on vaikeaa.

Etelänsuosirri pesi jo 1940-luvulla ainakin Porin
rannikolla (20—30 paria) ja Mietoisissa Laajoen

Porissa vuosina 1962—69 tehdyn tutkimuksen mu
kaan täysikasvuisten lintujen vuosittainen kuolevuus
oli n. 25 ¾, ja kannan ollessa tasapainossa 26—30
¾ poikasista elää 1-vuotiaaksi. Pesivien lintujen
keskimääräinen elinaika oli n. 5 v, mutta pieni osa
linnuista elää jopa 10—15-vuotiaiksi.
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suistossa. Tämän jälkeen tunnettujen pesimäpaikko
jen määrä kasvoi nopeasti, osittain havainnoinnin
tehostumisen seurauksena. Kanta kasvoi 1960-luvun
alkupuolelle asti, jolloin se arvioitiin 150—200 pa
riksi. Parhaalla esiintymisalueella Porin rannikolla
pesi 1960-luvulla 60—70 paria, Mietoisissakin vuon
na 1961 11—12 paria.

Viimeisten 10—15 vuoden aikana etelänsuosirri on
monilla tunnetuilla pesimäpaikoillaan kuten Porin
rannikolla, Mietoisissa ja Paimionjoen suistossa vä
hentynyt selvästi tai jopa hävinnyt. Havainnoinnin
tehostumisen seurauksena samanaikaisesti on kui
tenkin löytynyt uusia pesimäpaikkoja, ja nykyinen-
km parimääräarvio on n. 200.

Suomessa tunnettiin 1960-luvun alussa 13 etelänsuo
sirrin pesimäpaikkaa. Atlaslaskennoissa vuosina
1974—79 etelänsuosirri tavattiin varmasti tai toden
näköisesti pesivänä 25 ruudussa (10x10 km), joista
puolet sijaitsee Kokkolan ja Oulun välillä (vanhem
mat havainnot painottuvat lounaisrannikolle). Ete
lämpänä pesintä on nykyään säännöllistä ainakin
Porin rannikolla (10—20 paria), eräillä Turun ja
Salon seudun merenlahdilla, Ahvenanmaalla, Saa
ristomeren eteläreunalla (mm. Jurmossa) ja Hanko
niemellä. Hankoniemen itäpuolella etelänsuosirrin
tiedetään pesineen vain vuonna 1957 Helsingin San
tahaminassa.

Etelänsuosirri on vähentynyt myös Atlantin ranni
kolla ja etelämpänä Itämeren piirissä, jossa vähene
minen alkoi jo 1900-luvun alussa. Skoonessa suosir
ripareja pesi vielä 1930-luvulla n. 450—500, nyky
ään vain n. 100. Siellä väheneminen on koskenut
etenkin sisämaata, jossa pesii enää vain jokunen
pari. Ruotsin Hallandissa (19 niittyä) pesi vuonna
1970 94 mutta 1978/79 enää 29 paria.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Väheneminen
on johtunut ennen kaikkea rantaniittyjen umpeen
kasvusta. Karjan laiduntaminen rantaniityillä päät
tyi lähes kokonaan 1960-luvulla, minkä vuoksi järvi
ruoko ja pensaat ovat levittäytyneet niityille kaven
taen etelänsuosirrin elinmahdollisuuksia.

Etelämpänä Itämeren piirissä tärkeänä syynä on
ollut myös pesimäympäristöjen kuivatus. Etelän
suosirrin levittäytymisen maahamme 1930-luvulla
onkin arveltu olleen osittain seurausta sopivien eli
nympäristöjen vähenemisestä etelämpänä.

Yhtenä vähenemisen syynä saattaa olla petojen ai
heuttamien pesä- ja poikastappioiden lisääntyminen.
Monet mahdolliset pesärosvot kuten lokit ja minkki
ovat lisääntyneet Suomessa suuresti viime vuosikym
meninä. Porin seudulla pesimätulos oli vuosina
1962—69 keskimäärin 1.26 poikasta/lintu. Pesimä
tulos heikkeni kuitenkin pesärosvouksen lisääntymi
sen vuoksi tutkimuksen kuluessa (1962—66 1.5,
1967—69 0.9 poikasta/lintu), eikä se tutkimus-
jakson lopussa ollut riittävä kannan ylläpitämiseksi
vakaana. Skoonessa 1981—83 tehdyssä tutkimukses
sa pesimätulos oli vain 0.47 poikasta/lintu. Tär
keimpänä syynä tähän oli voimakas pesäpredaatio.
Ruotsin Hallandissa kannan väheneminen on ollut

nopeampaa kuin sopivien elinalueiden supistumi
nen.

Muuttoreittien varrella, ainakin tärkeällä levähdys
alueella Biskajanlahdella, etelänsuosirrejä metsäste
tään yleisesti, mutta tämän vaikutuksesta kannan
kehitykseen ei ole tietoja.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pesimäalueiden suo
jelu ja hoito, Lintuvesiensuojeluohjelmaan kuulu
vien etelänsuosirrin pesimäpaikkojen rauhoituksen
kiirehtiminen.

8. Kirjallisuus. Dybbro 1981, Eriksson 1980,
Gromadzka 1983, Hildn & Hyytiä 1981, Lampo
lahti 1984, Lampolahti ym. 1984, Pienkowski &
Dick 1975, Salo 1984, Soikkeli 1964, 1966, 1967,
1970a,b, 1974, Soikkeli & Salo 1979, Tjernberg
1985.



XENU$ CINEREUS (Gffldenstädt)

RANTAKURVI Tereksnäppa

Luokka: V

Scolopacidae Kurpat

1. Luonnehdinta. Rantasipin kokoinen (pituus 23
cm) kahlaaja, jonka erikoistuntomerkkeinä ovat
pitkä selvästi ylöspäin kaareva nokka ja keltaiset
koivet, lennossa myös siipien valkoinen takareuna.

2. Levinneisyys. Siperialaisen faunatyypin laji. Pesii
laajalla alueella halki Euraasian pohjoisen havumet
sävyöhykkeen lännessä Vienanmeren ja Aänisjoen
rannoille sekä Baltian maiden itäosiin saakka. Le
ningradin seudulta on viime vuosilta useita pesälöy
töjä, mutta siellä rantakurvi ei ole ainakaan vielä
säännöllinen pesijä.

Neuvostoliiton lisäksi rantakurvi pesii Euroopassa
ainoastaan suppealla alueella Perämeren perukassa
Oulusta Kemiin.

3. Biologia. Siperiassa elinympäristönä ovat pää
asiassa jokien ja metsäjärvien kosteat, siellä täällä
pajuja ym. pensaita kasvavat ruohikkoiset rannat ja
tulvamaat. Perämerellä pesimäympäristöt ovat hy
vin toisenlaiset: yleensä aukeat kasvittomat tai ly
hyttä heinää kasvavat alueet merenrannalla, aivan
sen tuntumassa tai mantereen lähisaarilla, joskus
ulkosaaristossakin. Suosittuja pesimäpaikkoj a ovat
täytemaa-, ruoppausliete- ja jätealueet, etenkin jos
niillä on runsaasti kaarnanpalasia, puunkappaleita
tai muuta puujätettä.

Usein 2—4 paria pesii lähekkäin kuuloetäisyydellä
toisistaan. Osa pesistä on ollut lokki- ja tiirayhdys
kuntien tuntumassa, mutta yhdyskunnat eivät kui
tenkaan ilmeisesti vaikuta pesäpaikan valintaan.

Pesä matalassa ruohikossa, hiekalla, soralla, veden
rannalle kasaamallla jätevallilla, puujätteellä tai
ruoppauslietteellä, useimmiten täysin avoimella pai
kalla, joskus pienten pensaiden keskellä tai jopa
rantametsässä. Pesä sijaitsee lähes aina alle 100 m:n
päässä rannasta, joskus niin lähellä vesirajaa, että
vedenpinnan nousu voi sen tuhota. Munia 4, jos
kus 3.

Ravintona pääasiassa hyönteiset, mutta myös pienet
äyriäiset, madot ja nilviäiset. Surviaissääskien par
veillessa syö enimmäkseen niitä. Ruokailee Peräme
ren rannikolla usein tukkilautoilla.

Tärkeimmät talvehtimisalueet Etelä-Aasiassa, Aus
traliassa ja toisaalta Itä-Afrikassa. Levinneisyysalu
een länsiosien linnuista osa saattaa kuitenkin talveh
tia Länsi-Afrikan rannikolla.

4. Kannan kehitys. Suomesta ensimmäiset havainnot
ovat 1800-luvun lopulta Perämeren eteläosista. Kok
kolassa pesi 2 paria vuonna 1884, Pyhäjoella löydet
tiin pesä 1894, 2 pesää 1895, pari 1896 ja 2 pesää
1913. Vuosilta 1913—55 ei ole tiedossa yhtään
pesimähavaintoa.

Vuonna 1955 rantakurvi löydettiin pesivänä Oulun
seudulta, ja sen jälkeen pesimäpaikkoja on löytynyt
Perämeren pohjoisosista lisää. Oulun seudulta tun
nettiin vuosina 1964—65 9—10 paria, 1975 edelleen
alle 15 paria. Vuonna 1965 todettiin ensimmäinen
pesintä Kemissä, jonka kanta osoittautui 1970-luvun
tutkimuksissa samansuuruiseksi kuin Oulussa. Ke
missä pesi 1970-luvun jälkipuoliskolla 6—8 paria,
vuonna 1980 peräti 13 paria.

Kemissä rantakurvien määrä on pienentynyt 1980-
luvulla ja nykyisin se on enää 7—10 paria. Ranta
kurvi lienee vähentynyt viime vuosina myös Oulus
sa. Kaikkiaan Perämerellä pesinee nykyisin n. 30
rantakurviparia.

Perämeren lisäksi rantakurvi on pesinyt Höytiäisen
kanavan suistossa Joensuussa vuonna 1967 ja Kemi
järvellä 1982. Lisäksi Joensuun ja Outokummun
tienoilta on 1970—80-luvuilta useita pesimäaikaisia
havaintoja.

Suurin osa viimeisten 30 vuoden aikana tehdyistä
havainnoista on alueilta, joita ei ole tutkittu aiem
min. Näin ollen on mahdollista, ettei kanta olisi
Perämerellä havaintojen määrän kasvusta huolimat
ta sanottavasti runsastunut sitten ensimmäisten löy
töjen. Esiintymisen painopiste on kuitenkin siirtynyt
pohjoisemmaksi, ja ainakin Kemissä kanta kasvoi
todellisuudessakin 1970-luvulla. Rantakurvi on so
peutunut hyvin teollisuuslaitosten läheisyyteen syn
tyneille tekobiotoopeille, mikä on todennäköisesti
osaltaan vaikuttanut kannan voimistumiseen.

Mahdollisista kannanmuutoksista Neuvostoliitossa
ei ole tietoja.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähittäisestä
vahvistumisestaan huolimatta Perämeren populaatio
on edelleen pieni. Koska rantakurvi pesii Euroopas
sa Neuvostoliiton lisäksi ainoastaan Oulun—Kemin
seudulla, munien keruu on varteenotettava uhkate
kijä. Rantakurvit pesivät usein pienissä ryhmissä,
mikä helpottaa munienkeruuta. Kemissä ryöstettiin
vuosina 1984—85 ainakin kaksi rantakurvin pesää.
Lisäksi muutamia vuosia sitten paljastuneessa itä
valtalaisessa 35 000 munan kokoelmassa oli muuta
mia Oulun seudulta kerättyjä rantakurvin pesyeitä.

Nykyisin rantakurvin uhkana on myös lintuharras
tajien aiheuttama häirintä. Kemissä kaikki yleiseen
tietoon tulleet pesäpaikat ovat autioituneet viime
vuosina. Paikoin rantakurvin elinoloja on vaikeutta
nut pesimäalueiden pensoittuminen ja ruohoittumi
nen. Ainakin Kemissä rantakurville soveliaita aluei
ta on viime vuosina otettu teollisuuskäyttöön nope
ammin kuin uusia on syntynyt.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923.
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7. Ehdotettavat suojeutoimet. Pesien seuranta ja
tarvittaessa tarkempi valvonta. Tarvittaessa elinym
päristöjen hoito, Pesäkäyntien ja -valokuvauksen
luvanvaraistaminen. Luonnonsuoj elurikkomuksia
koskevien rangaistussäännösten koventaminen.

8. Kirjallisuus. Hi1dn & Hyytiä 1981, Hyttinen ym.
1967, Jaakkola & Rauhala 1973, Martin 1983,
Merilä 1976, Mikkola (K) 1983, Rauhala 1980.
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STERNA CASPIA Pallas

RÄYSKÄ

Sternidae

Skräntärna

Tiirat

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Jykevänokkainen, pitkä- ja ka
peasiipinen ja lyhytpyrstöinen “jättiläistiira” (pi
tuus 53 cm).

2. Levinneisyys. Pesii kaikilla mantereilla Etelä-
Amerikkaa ja Antarktista lukuun ottamatta, kaikki
alla hyvin laikukkaasti eikä missään kovin runsaa
na. Euroopassa räyskiä pesii vain Itämeren piirissä
ja Mustallamerellä. Näiden alueiden kantojen välillä
ei tiettävästi tapahdu sekoittumista.

Itämeressä pesintä keskittyy Suomen, Ruotsin ja
Eestin neuvostotasavallan rannikolle. Räyskä on
pesinyt 1970-luvun alkuun asti epäsäännöllisesti
Saksan Demokraattisessa Tasavallassa, ja yksittäis
pesintöjä tunnetaan Puolasta ja Latvian neuvostota
savallasta. Suomessa räyskiä pesii koko rannikko-
alueella, suurin osa yhdyskunnissa.

3. Biologia. Ulkosaariston lintu. Pohjanlahdella,
jossa saaristovyöhyke on kapea, pesintää on tapah
tunut rannikon tuntumassakin. Pohjois-Amerikassa
ja Kaakkois-Euroopassa räyskiä pesii myös sisä-
maan suurissa vesistöissä.

Suosii pesimäympäristönään pieniä (alle 2 ha), laa
keita ja puuttomia kallio-, hietikko- ja somerikko
luotoja. Pesii Itämeressä tavallisesti samoilla luo
doilla muiden lokkilintujen kanssa, sekä yksittäispa
rein että yhdyskunnissa, joista suurimmissa on ollut
n. 200 paria. Itämeren lisäksi yksittäispesintä on
säännöllisestä vain Pohjois-Amerikassa.

Pesä yleensä luodon laella kallion kasvillisuusjuotis
sa tai somerikko- tai hiekkaselänteellä. Munia 1—3.
Pesii ensimmäisen kerran aikaisintaan 3-vuotiaana.

Räyskät ovat ilmeisesti melko uskollisia tietylle alu
eelle, mutta vaihtavat suhteellisen usein pesimäluo
toa. Joskus koloniat voivat kuitenkin siirtyä pitki
äkin matkoja. Pesien tuhoaminen voi johtaa yhdys
kunnan siirtymiseen ja uusintapesintään kesken pe
sintäkauden.

Ravintona pienet ja keskikokoiset kalat. Räyskät
kalastavat enimmäkseen rannikon matalissa ranta
vesissä, jonne voi olla pesimäluodoilta matkaa usei
ta kymmeniä kilometrejä. Loppukesällä perhekun
nittain tapahtuva kiertely voi ulottua vesistöreittejä
pitkin esim. Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen.

Sekä Itämeren että Mustanmeren linnut talvehtivat
enimmäkseen trooppisessa Länsi-Afrikassa, vähem
mässä määrin Välimeren piirissä. Itämeren räyskille
etenkin Niger-joen tulva-alue Malissa lienee tärkeä
talvehtimisalue. Pesimäajan ulkopuolella räyskät
oleilevat enimmäkseen sisävesillä. Nuoret 1-vuotiaat
viettävät kesät talvehtimisalueilla, 2-vuotiaat siirty
vät yleensä pohjoiseen, mutta vain harvoin pesimä
alueille asti.

4. Kannan kehitys. Räyskä pesi 1800-luvun loppuun
saakka Itämeressä vain yksittäisparein, ja ensimmäi
set pienet yhdyskunnat löydettiin vasta 1900-luvun
alussa. Sittemmin yhdyskuntapesintä on yleistynyt,
ja samalla kanta on kasvanut moninkertaiseksi kaik
kialla Itämeressä. Paikoin myös yksittäisparien
määrä on lisääntynyt.

Suomessa räyskäkannan on arvioitu käsittäneen
1930-luvulla n. 200 paria. Kanta kasvoi voimakkaas
ti 1940—50-luvuilla ja 1960-luvulla se oli n. 700
paria. Koko Itämerellä räyskäpareja pesi 1970-luvun
alussa n. 2 000—2 300, joista n. 1 000 Suomen
aluevesillä. Runsaudessa ei tapahtunut 1970-luvulla
tiettävästi huomattavia muutoksia.

Viime vuosina räyskä on vähentynyt ja sen poikas
tuotto on heikentynyt sekä Ruotsissa että Suomessa.
Suomenlahdella ja ilmeisesti myös Saaristomerellä
poikastuotto on ollut 1980-luvulla heikko (Saaristo-
merellä tutkituissa kolonioissa vuosina 1971—72 n.
1.5 poikasta/pari, 1984—85 vain n. 1 poikanen/
pari).

Vuonna 1984 räyskiä pesi Itämerellä n. 1 600 paria,
joista Suomessa hieman yli 800 (näistä n. 70 yksit
täispareja), Ruotsissa 600 (1971 850—950) ja Eestin
neuvostotasavallassa 200. Suomessa oli tuolloin 16
yli kymmenen parin yhdyskuntaa (suurimmassa 84
paria) ja Ruotsissa 13 yhdyskuntaa (suurimmassa 90
paria). Suomen räyskäpareista pesi Suomenlahdella
n. 230, Turunmaan saaristossa 77, Ahvenanmaalla
195, Selkämerellä ja Merenkurkussa 177 ja Peräme
rellä 142.

Räyskän väheneminen on ollut nopeinta Suomen
lahdella, jossa vielä 1970-luvun alussa pesi n. 500
paria. Kirkkonummen saaristossa räyskäparej a pesi
1928 12, 1930-luvulla 40—70, 1950-luvulla 180—
210, mutta 1984 enää vain 15.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ilmeisesti tär
kein syy räyskän huolestuttavaan asemaan on 1980-
luvulla yleistynyt vaino, jonka vuoksi poikastuotto
on heikentynyt ja aikuiskuolevuus on kasvanut.
Yhdyskuntia on vainottu ainakin Suomenlahdella,
jonka suurin kolonia tuhottiin vuonna 1981, ilmei
sesti myös vuonna 1983, jolloin se oli jo selvästi
pienentynyt.

Perämerellä räyskäemoja on ammuttu 1980-luvulla
ruokailumatkojen varrella kalanviljelyaltailla, joI
loin myös näiden emojen pesyeet ovat tuhoutuneet.
Räyskän pitkäikäisyyden vuoksi vähäinenkin aikuis
kuolevuuden kasvu voi aiheuttaa kannan vähenemi
sen. Räyskiä on vainottu jonkin verran koko 1900-
luvun ajan, mutta aiemmin vaino oli siksi vähäistä,
ettei se vaikuttanut pesivän kannan kokoon.



Vilkkaasti liikutuilla saaristoalueilla räyskien elin-
oloja on vaikeuttanut myös lisääntynyt häirintä,
jonka seurauksena yhdyskuntia on pirstoutunut ja
monet niistä ovat joutuneet vaihtamaan pesimäluo
toaan. Läntisellä Suomenlahdella, etenkin Kirkko-
nummen saaristossa, räyskät ovat viime vuosikym
meninä kärsineet harmaalokkikannan voimakkaasta
kasvusta. Harmaalokkien lisäksi minkit voivat pai
koin verottaa räyskän poikastuottoa.

Räyskät talvehtivat suppeilla alueilla Afrikassa,
minkä vuoksi ne ovat alttiita talvehtimisalueilla
tapahtuville ympäristömuutoksille. On myös melko
todennäköistä, että räyskän vaino talvehtimisalueilla
olisi lisääntynyt (useimmat tiedot Afrikassa tavatuis
ta räyskistä koskevat ammuttuja lintuja).

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923. Yhtenä syynä kannan
varhaisempaan kasvuun olivat todennäköisesti saa
ristoon perustetut suojelu- ja rauhoitusalueet, joilla
pesi esim. vuonna 1984 n. 280 paria: Krunnit 85 (2
koloniaa), Valassaaret 60—70, Dragsfjärd 20 ja
Tammisaaren Jussarö 110 (2 koloniaa).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vielä rauhoittamat
tomien yhdyskuntien pesimäluotojen pikainen rau
hoittaminen. Nämä luodot sijaitsevat (suluissa vuo
den 1984 parimäärä) Pernajassa (70), Kirkkonum
mella (15), Dragsfjärdissä (30—40), Eckerössä (93,
vuoden 1985 tieto), Brändössä (84 ja 7), Uudessa
kaupungissa (52 ja 50—80) sekä Kokkolassa (53).
Koska pelkkä rauhoitus ei takaa pesimärauhaa, olisi
niitä yhdyskuntia vartioitava, joissa siihen on käy
tännön mahdollisuudet.

Lokkien torjuntatoimien (esim. munien sterilointi)
kieltäminen räyskäluodoilla. Valistuksen suuntaami
nen kalanviljelylaitoksille ja metsästäjille. Vuosina
1984—85 suoritetun räyskäinventoinnin jatkaminen
ja kehittäminen (pesimätulos).

8. Kirjallisuus. Bergman 1953, 1980, Grönlund
1984, Hario & Kilpi 1982, Kilpi 1984, Kilpi &
Saurola 1984b, Kilpi ym. 1984b, Koli & Soikkeli
1974, Rauhala 1980, Soikkeli 1973a,b, Staav 1979,
1980, Staav ym. 1972, Väisänen 1973, Väisänen &
Järvinen 1977.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT LINNUT

Kaakkuri Gavia stellata
Kuikka Gavia arctica
Mustalintu Melanitta nigra
Pilkkasiipi Metanitta fusca
Uivelo Mergus atbellus
Sääksi Pandion hatiaetus
Tuulihaukka Fatco tinnunculus
Ampuhaukka Falco columbarius
Nuolihaukka fatco subbuteo
Peltopyy Perdix perdix
Tylli (merialue) Charadrius hiaticula
Lapinsirri (Perämeri) Catidris temminckii
Punakuiri Limosa lapponica
Selkälokki Larus fuscus
Uuttukyyhky Columba oenas
Varpuspöllö Gtaucidium passerinum
Kehrääjä Caprimulgus europaeus
Harmaapäätikka Picus canus
Pikkutikka Dendrocopos minor
Kangaskiuru Luttula arborea
Pikkusieppo Ficeduta parva
Pähkinähakki Nucfraga c. caryocatactes
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GÄ VIA STELLÄ TA (Pontoppidan)

KAAKKURI

Gaviidae

Smålom

Kuikat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Kuikkaa hieman pienempi (pituus
55 cm) ja solakampi vesilintu.

2. Levinneisyys. Holarktinen, arktisen faunatyypin
laji. Pesimäalue ulottuu ympäri pohjoisen pallon
puoliskon. Euroopassa vain Brittein saarilla, Islan
nissa, Huippuvuorilla, Fennoskandiassa, Eestin neu
vostotasavallassa (1—3 paria) ja Pohjois-Venäjällä.

Suomessa koko maassa etelärannikolta Tunturi
Lappiin, mutta tiheys vaihtelee suuresti. Pohjois
eteläsuunnassa esiintymisessä ei ole suuria eroja.
Esiintymiselle ovat luonteenomaisia paikalliset ti
hentymät, jollaisia on esim. Hämeessä, Etelä-Savos
sa, Oulujärven ympäristössä ja Utsjoen-Inarin La
pissa. Toisaalta kaakkuri puuttuu laajoilta alueilta
esim. Etelä-Pohjanmaalla, Uudeltamaalla, Pohjois
Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Ahvenanmaalla pesii
vain yksi pari.

3. Biologia. Pesimäympäristönä hyllyvärantaiset
metsälammet ja avosoiden lampareet. Koko maan
kannasta hieman alle puolet pesii soilla. Suopesin
nän alueellinen jakauma vastannee sopivien lampa
reisten soiden esiintymistä.

Kaakkurit pesivät usein muutamien panen löyhinä
ryhminä, jolloin pesien väliä on yleensä 1—2 km.
Parhailla rimpinevoilla voi pesiä 4—5 paria. Jääme
ren rannoilla kaakkuri on pesinyt jopa 50 parin
yhdyskuntamaisina tihentyminä.

Karttaa yleensä asutusta. Tottuu kuitenkin ihmisiin,
jos hautova lintu saa olla rauhassa.

Pesä aivan vesirajassa, usein pienellä kelluvalla tur
velautalla. Suurin osa pareista pesii vuodesta toiseen
samassa lammessa. Munia 2. Suurin osa lisäänty
mistappioista sattuu haudonta-aikaan. Poikasvai
heessa kuolleisuus on pieni. Munii ilmeisesti uusin
tapesyeen vain, jos munat tuhoutuvat haudonnan
alkuvaiheessa. Uusintapesyeissä poikastuotto on
keskimääräistä pienempi. Pitkäikäinen (joskus yli
20 v).

Pesimätulos vaihtelee vuosittain melkoisesti, Kanta-
Hämeessä vuosina 1979—84 välillä 0.67—1.29 len
topoikasta/aloitettu pesintä. Petojen aiheuttamat
pesätappiot ovat yleisiä, mutta tärkein syy vuosien
välisiin vaihteluihin ovat säätekijät. Kovilla sateilla
pesiä jää nousevan veden pinnan alle. Osittain
tämän ja osittain nisäkkäiden aiheuttamien pienem
pien pesyetuhojen vuoksi poikastuotto on kelluvissa
pesäsaarissa parempi (Hämeessä 1.29 lentopoikasta/
aloitettu pesintä) kuin rannalla sijaitsevissa pesissä
(0.98). Kuumina kesinä pesimätulos on varjoisissa
pesissä parempi kuin avoimissa pesissä, joissa mu
nien kuumeneminen voinee aiheuttaa alkion kuole
man.

Syö enimmäkseen pikkukaloja. Pesimälammet ovat
usein kalattomia. Kalastaa pesimäaikaan suurilla
selkävesillä (myös merellä), jopa 20—30 km:n pääs
sä pesältä.

Talvehtii Länsi-Euroopan rannikoilla, vähäisessä
määrin myös eteläisellä Itämerellä.

4. Kannan kehitys. Vähentynyt ilmeisesti tällä vuosi
sadalla ja etenkin viime vuosikymmeninä selvästi,
mutta kannan muutoksista ei ole kvantitatiivisia
tietoja. Kannan kehityksessä on kuitenkin ollut
alueiden välillä selviä eroja. Viime aikoina kaakkuri
on vähentynyt ainakin Varsinais-Suomessa, Sata
kunnassa, Länsi-Pirkanmaalla ja Kemin-Tornion
seudulla. Toisaalta kanta on viime vuosina Kainuus
sa pysynyt vakaana ja Hämeessä todennäköisesti
jopa hieman vahvistunut. Koko Suomessa kaakku
reita pesii nykyisin n. 600—800 paria (kymmenesosa
kuikkamäärästä). Vuosittaiset kannanvaihtelut ovat
vähäisiä.

Tunnetut n. 360 paria jakautuvat lääneittäin seuraa
vasti: Ahvenanmaa 1, Turku ja Pori n. 30, Uusimaa
alle 10, Kymi lähes 30, Häme n, 70 (parhaiten
tutkittu lääni), Mikkeli vähintään 30, Vaasa vähin
tään 20, Keski-Suomi n. 30, Kuopio alle 10, Poh
jois-Karjala alle 10, Oulu 40-50 (valtaosa hyvin
tutkitussa Kainuussa) ja Lappi n. 70. Parhailla
runsaslampisilla takamailla tiheys on 6—8 p/lOO
km2.

Kannan ilmeisestä vähenemisestä huolimatta pesi
mätulos on varsin hyvä ainakin Kainuussa sekä
Hämeessä, jossa se oli vuosina 1979—82 keskimää
rin 1.15 lentopoikasta/aloitettu pesintä. Tämä on
huomattavasti enemmän kuin mitä on todettu Brit
tein saarilla (0.35—0.56 poikasta/pari) tai Pohjois
Alaskassa (0.5—0.8 poikasta/pari). Tutkituilla alu
eilla Hämeessä ja Kainuussa poikastuotanto riittä
nee tasapainottamaan aikuiskuolleisuuden.

Ruotsin ja Norjan kaakkurimäärästä ei ole esitetty
luotettavia arvioita, mutta kummassakin maassa
kannan arvellaan vähentyneen. Färsaarilla kaakkuri
on selvästi taantunut. Islannissa kaakkureita pesii
vähintään 1 000 paria. Brittein saarilla, jossa kaak
kuriasutus keskittyy Skotlantiin ja pohjoisille saaril
le (esim. Shetlandsaarilla n. 700 paria), kaakkuri
kanta on 1900-luvulla todennäköisesti hieman vah
vistunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpiä
uhkatekijöitä ja vähenemisen syitä lienevät soiden
ojitukset ja metsälampien laskut, jotka ovat tuhon
neet kaakkurin pesimäpaikkoja etenkin Etelä-Suo
messa. Lammen vedenpinnan lasku aiheuttaa hel
posti pesyeen tuhoutumisen, sillä kaakkuri ei yleen
sä pysty nousemaan paljastunutta rantatörmää ylös.
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Yhtenä tärkeänä uhkatekijä on nykyisin tihentyneen
metsäautotiestön ja rantojen mökittymisen aiheutta
ma lisääntynyt häirintä pesimäpaikoilla. Avohak
kuut ja muutkin metsänkäsittelytoimet ulotetaan
yleensä aivan kaakkurilampien rantaan saakka. Li
säksi monet kaakkurin pesimälammet ovat suosittu
ja kalastus- ja uimapaikkoja.

Häirintä voi tuhota munapesän kolmella tavalla.
Emojen joutuessa häirittyinä poistumaan pesältä
munat joutuvat helposti petojen (lähinnä varislintu
jen) saaliiksi. Kuumalla säällä seurauksena voi olla
munien liiallinen kuumeneminen, kylmällä säällä
niiden jäähtyminen. Kaakkurit voivat myös hylätä
pesän häirinnän vuoksi.

Kaakkureita ja kuikkia on aiemmin vainottu Suo
messa, mutta nykyisin tarkoituksellinen tappaminen
on harvinaista. Sen sijaan talvehtimisalueilla kaak
kureita ammutaan edelleen varsin paljon, etenkin
Tanskassa ja Norjassa, jossa niiden metsästäminen
on osan vuotta luvallista. Tanskassa ammuttiin
metsästyskautena 1975/76 n. 800 kuikkalintua.

Kuikkalinnut ovat alttiita öljytuhoille, joiden määrä
on lisääntynyt viime aikoina kaakkurin talvehtimis
alueilla. Esimerkiksi vuonna 1978 löydettiin Brittein
saarten lähivesiltä säiliölaiva Amoco Cadizin karille-
ajon yhteydessä 126 ja Esso Bernician karilleajon
yhteydessä 156 öljyyn kuollutta kuikkalintua.

Kaakkureita ja kuikkia tarttuu jonkin verran verk
koihin ja koukkupyydyksiin. Etenkin Itämeren lo
hen siimakalastuksessa menehtynee melkoisesti
kuikkalintuja. Siirtyminen nailonverkkojen käyt
töön on voinut lisätä kuikkalintujen tarttumista
verkkoihin (esim. Hämeessä tutkitulla alueella me
nehtyi kesällä 1985 muikkuverkkoihin ainakin kol
me kaakkuria).

Kaakkuri on hitaasti lisääntyvä ja pitkäikäinen laji.
Tämän vuoksi jo varsin vähäinenkin aikuiskuollei
suuden nousu voi aiheuttaa kannan vähenemisen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suoj elulailla vuonna 1962. Perustettuihin soidensuo
jelualueisiin sisältyy monia kaakkurisoita.

Hämeessä sekä Ruotsissa ja Brittein saarilla on
kokeiltu menestyksellisesti tekopesien rakentamista
kaakkurille. Tekopesä on sopivan kokoinen turve
tai muu lautta, joka pysyy paikallaan pohjaan
ankkuroituna. Lammen keskelle rakennetulla lautal
la sijaitseva pesä ei ole siinä määrin altis pedoille ja
häirinnälle kuin rannalla sijaitseva pesä.

Lintutieteellisten yhdistysten liitto ja Maailman
Luonnon Säätiön Suomen Rahasto järjestivät vuon
na 1979 valtakunnallisen kaakkuritiedustelun. Kaak
kuritiedoista on koottu luottamuksellinen pesimä
paikkaluettelo suojelutarkoituksiin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tekopesien rakenta
minen. Oj itusten, turpeennoston ja metsänkäsittely
toimien sekä pesimäaikaisen virkistyskäytön rajoit
taminen tunnetuilla pesimälammilla. Soidensuojelun
perusohjelmaan sekä meri- ja järviluonnon suoje
luohjelmaan kuuluvien kaakkurisoiden ja -lampien

rauhoituksen kiirehtiminen. Valistus ja varoitustau
lut. Hämeen ja Kainuun kaakkuripopulaatioiden
seurannan jatkaminen. Pesävalokuvauksen luvanva
raistaminen.

8. Kirjallisuus. Andersson ym. 1980, Andsten 1979,
Eklöf 1981, Eklöf & Lokki 1983, 1984, Eriksson &
Lundberg 1984, Gomersall ym. 1984, Haga 1980b,
Joensen 1978, Jussila l979a, Järvinen (0) 1979,
Karlin 1980, Kosonen 1985, Lokki & Eklöf 1984,
Nordberg & Nordberg 1976, Pakarinen & Järvinen
1984, Reponen 1977, Rikkonen 1983, Ruuskanen
1980, Strandgaard & Asferg 1980.
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GA VIA ÄRCTICA (Linnaeus)

KUIKKA

Gaviidae

Storlom

Kuikat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Kookas (pituus n. 60 cm), sulava
linjainen vesilintu. Kaakkuria hiukan suurempi ja
paksukaulaisempi.

2. Levinneisyys. Holarktinen, arktisen faunatyypin
laji. Pesii leveällä vyöhykkeellä ympäri pohjoisen
pallonpuoliskon, enimmäkseen 60. leveysasteen
pohjoispuolella. Euroopassa Fennoskandian ja Poh
jois-Venäjän lisäksi vain paikoin Baltian maissa,
Puolassa ja Skotlannissa.

Pesii Suomessa koko maassa, mutta vähävesistöisil
lä alueilla esiintymiskuva on aukkoinen.

3. Biologia. Suurjärviemme tyyppilintuja, mutta
pesii yleisesti myös metsäjärvillä. Suosii karuja kir
kasvetisiä järviä, viihtyy myös happamiila ja ruske
avetisillä järvillä, mutta karttaa reheviä vesiä. Me
rensaaristossa kuikka pesii suurten saanen järvissä.
Paikoin kuikka pesii myös soiden allikkoalueilla.
Lentoonlähtöä varten kuikka tarvitsee 60—200 m:n
(kaakkuri 20—40 m:n) “kiitoradan”, ja tämän
vuoksi se puuttuu pieniltä metsäjärviltä ja suolam
milta. Karttaa rauhattomia vesiä. Voi kuitenkin
sopeutua mökkijärville, jos pesimäpaikka saa olla
rauhassa.

Suosituinta pesimäympäristöä ovat syvät, kovaran
taiset, runsassaariset ja rannoiltaan rikkonaiset asu
mattomat (“erämaiset”) vedet. Pesimäpiiri on laaja,
ja pesivien panen välillä on yleensä muutamia kilo
metrejä. Pienissä järvissä pesii yleensä vain yksi
pari. Pesivien panen määrä vaihtelee vuosittain
vähän. Kuikka on erittäin paikkauskollinen. Pesi
vien panen lisäksi pesimäalueilla oleilee kesäaikaan
melkoisesti pesimättömiä nuoria lintuja.

Pesä rantaviivassa alle 40 cm:n korkeudella veden
pinnasta. Tämän vuoksi kuikka puuttuu merenran
noilta, joissa vedenpinnan vaihtelut ovat suuria.
Samasta syystä se suosii suurilla järviilä suojaisia
lahtia, salmia ja saarentauksia. Hyvin usein pesä on
pienellä saarella tai luodolia. Tavallisesti se sijaitsee
pesimäjärven rauhaliisimmassa osassa. Munia 2.
Pesii ensimmäisen kerran vasta 3—4-vuotiaana. Pit
käikäinen.

Ravintona kirkasvetisten järvien pikkukalat, vähem
mässä määrin äyriäiset, simpukat ja hyönteiset.

Talvehtii enimmäkseen Mustallamerellä ja itäiseilä
Välimerellä.

4. Kannan kehitys. Kuikkakantamme on todennä
köisesti vähenemässä, sillä pesimätulos on nykyisin
paikoin heikko. Kannan suuruudeksi on arvioitu n.
5 000—7 000 paria.

Kuikkatiheys on korkein Järvi-Suomessa. Pohjois-
Savon kuikkakannaksi on arvioitu n. 700 paria
(tiheys 0.2 p/km2 vettä), Etelä-Karjalan n. 400

paria. Länsi- ja Keski-Uudellamaalla kuikkia pesii
n. 40—80 paria, Kemin-Tornion seudulla n. 40
paria.

Pohjois-Savossa tiheys on 1—10 km2:n järvillä 0.7
p/km2, yli 10 km2:n järviilä 0.3 p/km2. Suomessa
korkeimmat suurjärvillä todetut tiheydet vaihtelevat
välillä 1—1.5 p/km2. Tiheyteen vaikuttaa etenkin
järven “luonnontilaisuus”, ja esimerkiksi rauhatto
maila Keski-Kallavedellä tiheys on vain 0.14 p/km2
(24 p/l66 km2).

Eri tahoilla Etelä-Suomea tehtyjen havaintojen mu
kaan kuikan pesimätulos on suurjärvillä huono,
pienillä järvillä parempi. Rautalammilla Pohjois
Savossa pesimätulos on ollut suurilla ja keskikokoi
sula järvillä 1980-luvulla 0.49 lentopoikasta/pesivä
pari, Suonteenjärvellä Keski-Suomessa 1960-luvulla
0.44 lentopoikasta/pesivä pari (0.29 lentopoikasta/
reviiri). Osin teoreettisten laskelmien perusteella poi
kastuoton olisi oltava 0.4—0.5 lentopoikasta/reviiri,
jotta kanta pysyisi vakaana.

Ruotsissa saadut tulokset ovat hyvin samansuuntai
sia kuin mitä Suomessa on todettu. Ruotsissa 1970-
luvun alussa kerätyn aineiston perusteella poikas
tuotto (lentopoikasia/reviiri) oli alle 2 km2:n järvillä
0.56, 2—10 km2:n järvillä 0.50, mutta yli 10 km2:n
järvillä vain 0.28. Kahdessa muussa tutkimuksessa
pesimätulos (lentopoikasia/reviiri) vaihteli välillä
0.24—0.37. Skotlannissa pesimätulokseksi on todet
tu 0.28—0.30.

Ruotsin kuikkakannan suuruudeksi on arvioitu
n. 6 000 paria, Norjan kanta on selvästi pienempi.
Skotlannin ja Puolan kuikkakannat ovat pieniä.
Ruotsissa kannan arvellaan olevan vähenemässä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein syy
pesinnän epäonnistumiseen on rantojen mökittymi
sen, veneilyn ja retkeilyn aiheuttama lisääntynyt
häirintä. Pesältään häirittynä paenneen kuikan mu
nat joutuvat helposti varisten tai muiden pesärosvo
jen saaliiksi. Petojen aiheuttama verotus on selvästi
tärkein riski munavaiheessa, jossa suurin osa pesä
tappioista tapahtuu. Kuikka hylkää pesän helposti
häirinnän vuoksi haudonnan alkuvaiheessa. Nopei
den veneiden synnyttämät aallot saattavat pyyhkäis
tä rantaviivassa sijaitsevat munat veteen.

Häirinnän ohella tärkein uhkatekijä on vesien sään
nöstely. Jo vähäinenkin vedenpinnan nousu yleensä
tuhoaa vesirajassa sijaitsevat munat. Myös veden
ollessa matalalla pesintä tuhoutuu helposti, sillä
kuikka ei useinkaan pääse nousemaan ylös paljastu
nutta rantatörinää pesälle.

Suurilla järvillä häirintä on yleisempää, veden-
pinnan korkeusvaihtelut ovat suurempia ja petoja
(varislinnut, lokit, minkki) on enemmän kuin pieni!
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lä järvillä, mikä selittää suurten järvien heikomman
poikastuoton.

Asutuskeskusten ja teollisuuslaitosten lähivesiltä
kuikat ovat yleensä hävinneet vesien likaantumisen
ja rehevöitymisen vuoksi. Tulevaisuudessa kuikkien
uhkana voi olla Suomessakin metsäjärvien happa
moituminen, joka hävittää kalakannan. Ruotsissa
järvien happamoituminen on jo paikoin heikentänyt
kuikan elinoloja.

Kalaa syövänä lajina kuikka voi myös olla altis
ympäristömyrkkyjen vaikutuksffle. Päijänteen kui
kista on löydetty melko paljon ympäristömyrkkyjä,
mutta myrkkyjen mahdollisista vaikutuksista esim.
pesimätulokseen ei ole tietoja.

Aikuiskuolleisuudesta ks. kaakkuri.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1962. Lintutieteellisten yhdis
tysten liitto järjestää vuosina 1985—86 valtakunnal
lisen kuikkalaskennan.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tärkeimpien meri- ja
j ärviluonnon suoj eluohjelmaan kuuluvien kuikkave
sien rauhoituksen kiirehtiminen.

Ruotsissa on kokeiltu menestyksellisesti kelluvien
tekopesien rakentamista kuikalle, ja tätä olisi syytä
yrittää meilläkin. Tekopesät rakennetaan muutaman
metrin päähän rannalla sijaitsevasta pesäpaikasta.
Häirintä ja säännöstely eivät vaikuta kelluviin teko
pesiin yhtä haitallisesti kuin rannalla sijaitseviin
pesiin.

8. Kirjallisuus. Andersson & Staav 1980, Andersson
ym. 1980, Eriksson & Lundberg 1984, Grenmyr &
Sundin 1980, Haga 1980a, Hakila & Reponen 1984,
Hölsä 1980, Kauppinen & Pakarinen 1984, Laine
1979, Lammi & Reinikainen 1984, Lampolahti ym.
1984, Lehtonen 1970, Nieminen 1983, Nilsson 1977,
Nilsson & Pettersson 1978, Pakarinen 1982, Rauha
la 1980, Schuz 1974, Särkkä ym. 1978, Tuomainen
1983, Tuominen & Valkama 1983.
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MELANITTA NIGRA (Linnaeus)

MUSTALINTU

Anatidae

Sjöorre

Sorsat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Pilkkasiipeä selvästi pienempi (pi
tuus 45—55 cm) sukeltajasorsa. Höyhenpuku tum
ma, vailla kirkkaita värejä.

2. Levinneisyys. Pesimäalue ulottuu Norjasta halki
Euraasian pohj oisosien Tyynellemerelle saakka. Li
säksi mustalintu pesii Islannissa, Irlannissa, Skot
lannissa, Huippuvuorilla sekä toisaalta Alaskassa.

Suomessa yhtenäinen pesimäalue rajoittuu nykyään
pohjoisimpaan Lappiin, Utsjoelle ja Inarijärven
pohjoispuolisille alueille. Mustalintuja pesii kuiten
kin hajanaisesti koko Pohjois-Suomessa etelässä
Simon-Simojärven-Kitkanjärvien -linjalle saakka.
Ainakin vielä 1970-luvulla pesintää on tapahtunut
etelämpääkin, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja
Suomenselällä. Pesiminen merenrannikolla on sa
tunnaista.

3. Biologia. Fennoskandian pohjoisosissa mustalin
tu on nykyisin runsain tunturialueilla, mutta se pesii
myös monin paikoin havumetsävyöhykkeessä. Mus
talintu suosii pesinnässään karuja, kirkasvetisiä ja
niukkaruohostoisia järviä, lampia ja jokia. Joskus
mustalintu pesii lokkilintuyhdyskunnissa.

Suomalaisten mustalintujen pesimäbiologiasta on
vähän tietoja. Suurin osa linnuista aloittanee munin
nan vasta kesäkuun loppupuolella. Pesä on pen-
saan, muun kasvillisuuden tai risujen suojassa,
yleensä lähellä vesirajaa. Munia 6—10. Pesii ensim
mäisen kerran 2—3-vuotiaana. Rengaslöytöjen pe
rusteella maksimi-ikä luonnossa on 15 v.

Ravintona merialuilla etenkin simpukat, sisävesissä
pesimäaikana myös hyönteiset ja vesikasvit.

Tärkeimmät talvehtimisalueet ovat Pohjanmeren
piirissä ja Länsi-Euroopan rannikolla, mutta talveh
tijoita tavataan etelässä Luoteis-Afrikan rannikolle
saakka. Vähäisessä määrin mustalintuja tälvehtii jo
eteläisellä Itämerellä. Talvehtimisalueillaan musta-
linnut oleilevat enimmäkseen suurina parvina ulko-
merellä.

Keväisin mustalintuja muuttaa suuria määriä Poh
jan- ja etenkin Suomenlahden kautta kohti Pohjois-
Venäjän ja Siperian pesimäalueita. Syksyllä muutto
on vähäisempää ja se keskittyy selvemmin Suomen
lahdelle. Koiraat muuttavat jo heinä-elokuussa sul
kimisalueilleen Tanskan vesille ja etenkin Pohjan
merelle.

4. Kannan kehitys. Vähentynyt Suomessa 1900-
luvulla suuresti ja väheneminen on jatkunut näihin
vuosiin saakka. Samalla levinneisyysalue on pirstou
tunut ja supistunut etelärajoiltaan. Vuosisadan alus
sa mustalintu pesi yleisesti monin paikoin Pohjois-
Karjalassa, Pohjois-Savossa, Suomenselällä ja Kai
nuussa, mutta nykyisin näillä alueilla on jäljellä
korkeintaan vähäisiä kannan rippeitä. Kuusamossa

mustalintua luonnehdittiin vuonna 1908 hyvin ylei
seksi, mutta vuoden 1917 laskennoissa ei havaittu
enää yhtään pesää tai poikuetta. Vuoden 1957
laskennoissa tavattiin vain yksi poikue.

Vuosina 1973—76 suoritettujen lentolaskentojen pe
rusteella mustalinnun pesimäkannaksi Fennoskan
dian pohjoisosissa arvioitiin vähintään 2 750 paria
(noin kaksi kertaa enemmän kuin pilkkasiipiä),
josta Ruotsin osuus oli 1 370, Norjan 470 ja
Suomen 910 paria. Laskentojen perusteella tiheys oli
Suomessa selvästi korkein (n. 3 p/100 km2) Utsjoen
seudulla.

Mustalinnun väheneminen Suomessa koskee ennen
kaikkea esiintymistä havumetsävyöhykkeessä, Tun
turi-Lapin kannan kehityksestä ei ole tietoja. Musta
lintua luonnehdittiin kuitenkin vuosisata sitten
Enontekiössä melko yleiseksi, mikä viittaa nykyistä
runsaampaan esiintymiseen.

Mustalinnun väheneminen ilmenee myös Pohjanlah
della tehdyistä muuttohavainnoista. Säpin lintuase
malla Porin edustalla havaittujen allien, mustalintu
jen ja pilkkasiipien yhteismäärä vähentyi 1950—60-
lukujen vaihteesta 1970—80-lukujen vaihteeseen hie
man alle puoleen, ja lajien lukusuhteiden muutos
osoittaa vähenemisen koskeneen selvimmin musta
lintuja (osuus pienentynyt 53 Wo:sta 22 o:iin).

Mustalintu on vähentynyt tällä vuosisadalla myös
Norjassa ja Islannissa. Ruotsissa ja Skotlannissa
kanta on pysynyt vakaana.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä mustalinnun pitkäaikaiseen vähenemiseen
Suomessa on pidetty pesimäpaikoilla tapahtunutta
kohtuutonta metsästystä. Mustalintu pesii erittäin
myöhään, minkä vuoksi osa poikueista on lentoky
vyttömiä vielä mustalintujen metsästyskauden alka
essa. Emoja ja lentokyvyttömiä poikasia mi myös
ammuttu yleisesti heti sorsastuskauden alettua, joko
huonon laj intuntemuksen tai piittaamattomuuden
vuoksi. Laiton metsästys hävitti mustalinnun Run
kauksen luonnonpuiston Ahmasuonlammelta 1960-
luvun loppupuolella (sittemmin mustalintu on alka
nut jälleen pesiä lammella, sillä esim. vuonna 1982
paikalla havaittiin 10, 1983 5, 1984 8 ja 1985 peräti
14 paria).

Mustalintuja metsästetään paljon muuttoreittien
varsilla ja talvehtimisalueilla. Esim. Tanskassa am
muttiin metsästyskausina 1966/67—1975/76 kaudes
sa keskimäärin 17 000 mustalintua. Suomessa vuo
sittain metsästettävien mustalintujen määrää ei tun
neta, sillä mustalintu sisältyy saalistilastoinnissa ryh
mään “muut vesilinnut”.

Viime vuosikymmeninä tärkein vähenemisen syy ja
uhkatekijä ovat olleet öljytuhot talvehtimisalueilla.

98



Esim. Tanskan vesillä menehtyi vuonna 1960 tapah
tuneessa onnettomuudessa n. 22 000 sorsaa, joista
pääosa osa oli mustalintuja, vuosina 1960 ja 1965
tapahtuneissa onnettomuuksissa kummassakin yli
12 000 sorsaa, joista pääosa mustalintuja ja pilkka
siipiä sekä vuonna 1972 tapahtuneessa onnettomuu
dessa mm. 18 000 mustalintua.

6. Toteutetut suojelutoimet. Mustalintu kuuluu met
sästyslain piiriin. Vuonna 1985 sen metsästyskausi
oli manner-Suomessa 10.9.—30. 11. Merenrannikol
la ja merialueella mustalintuja on voitu metsästää
myös keväisin maa- ja metsätalousministeriön luval
la ja määräämillä ehdoilla huhtikuun alusta touko
kuun loppuun. Viime aikoina ministeriö ei kuiten
kaan ole myöntänyt tällaisia erikoislupia.

Ahvenanmaalla syysmetsästyskausi kestää syyskuun
alusta joulukuun loppuun, keväällä metsästys on
ollut vuoden 1975 maakuntalain perusteella maa
kunnan omille asukkaille sallittua l.4.—25.5.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Rauhoitus sisämaas
sa. Kevätmetsästyksestä (erikoisluvat) pidättäytymi
nen jatkossakin.

8. Kirjal]isuus. Bergman 1974, Bergman & Donner
1964, Clausager 1983b, Haapanen & Nilsson 1979,
Haapanen ym. 1966, Joensen 1974, Joensen &
Hansen 1977, Lampio 1980, Luja 1984, Merikallio
1952, Møller 1978, Nilsson 1978, Pöysä 1985, Rau
hala 1980, 1985, 1986, Strandgaard & Asferg 1980,
Väisänen 1978.
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MELANITTA FUSCA (Linnaeus)

PILKKASIIPI

Anatidae

Svärta

Sorsat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Kookas (pituus 55 cm) ja tukeva
sukeltajasorsa. Miltei haahkan kokoinen.

2. Levinneisyys. Holarktinen laji, jos pohjoisame
rikkalainen M. f. degiandi luetaan samaan lajiin.
Alalajin M. f. fusca levinneisyysalue ulottuu Poh
jois-Euroopasta leveänä vyöhykkeenä Neuvostolii
ton halki Tyynellemerelle saakka. Euroopassa pilk
kasiipi pesii Pohjois-Venäjän lisäksi vain Fennos
kandiassa ja Suomenlahden etelärannikolla.

Suomessa pilkkasiipi pesii toisaalta merenrannikol
la, toisaalta Pohjois-Suomessa. Valtaosa pilkkasii
vistämme kuuluu rannikkokantaan. Runsain pilkka
siipi on Ahvenanmaalla, Turunmaan saaristossa,
Merenkurkussa ja itäisellä Suomenlahdella. Pohjois-
Suomessa pilkkasiipi pesii nykyisin Tunturi-Lapin
lisäksi siellä täällä etelässä Oulun ja Kuusamon
korkeudelle saakka, muutamin paikoin tätäkin ete
lämpänä.

3. Biologia. Sisämaapilkkasiipien elintavat tunne
taan huonosti. Tuntureilla pilkkasiipi pesii avoran
taisissa saraikkoisissa pikkuj ärvissä ja lammissa,
metsäseuduilla etenkin ruohostoisissa pikkujärvissä
ja suurjärvien lahdelmissa, joissa on laajoja matalia
vedenalaiskasvillisuusyhdyskuntia.

Merenrannikolla elinympäristönä on etenkin metsäi
nen keskisaaristo, mutta pilkkasiipi pesii yleisesti
myös ulkosaaristossa. Suosii rantamatalikkoja sekä
saari- ja luotoryhmiä, joissa on suojaisia salmia ja
lahdelmia. Erittäin paikkauskollinen.

Saaristossa pesä on tavallisesti luodon keskiosissa,
metsäisillä saarilla jopa muutaman sadan metrin
etäisyydellä rannasta. Yleensä se on hyvässä suojas
sa. Pilkkasiipi on Itämeren sorsalinnuista myöhäisin
pesijä, sillä munintakausi alkaa vasta kesäkuun
loppupuolella. Munia 7—10, Pesii ensimmäisen ker
ran 2—3-vuotiaana. Rengaslöytöjen perusteella van
hin luonnossa tavattu on ollut 17 v.

Merenrannikolla poikaskuolleisuus on korkea (pai
koin ulkosaaristossa eräinä vuosina lähes 100 %).
Tärkeimpiä syitä tähän ovat huonojen sääjaksojen
aikana tapahtuvat pintaveden lämpötilan äkilliset
laskut sekä suurten lokkien saalistus, jota vastaan
pilkkasiipiemot ovat avuttomia. Sisämaassa poikas
tuotto on ainakin Oulankajoen vesistöalueella tehty
jen havaintojen perusteella tuntuvasti parempi.
Vuosina 1966—67 havaituissa 22 poikueessa oli
sorsastuskauden alkaessa (20.8.) keskimäärin 5.3
poikasta.

Syö meressä simpukoita, äyriäisiä ja kotiloita, sisä
vesissä myös hyönteisiä ja niiden toukkia sekä
vesikasvej a.

Talvehtii Pohjanmerellä, Tanskan rannikoilla ja ete
läisellä Itämerellä, leutoina talvina pieniä määriä

jopa Ahvenanmerellä. Suurin osa koiraista siirtyy jo
kesä—elokuussa sulkimaan Tanskan vesille.

4. Kannan kehitys. Pilkkasiiven sisämaakanta on
vähentynyt 1900-luvulla pieneen osaan entisestään,
ja väheneminen lienee jatkunut näihin vuosiin asti.
Väheneminen on koskenut ainakin havumetsävyö
hykettä, mutta kannan kehitystä Tunturi-Lapissa ei
tunneta.

Vuosisadan vaihteessa pilkkasiiven esiintymisalue oli
nykyistä selvästi yhtenäisempi ja laajempi. Eteläi
simpiä tunnettuja pesimäpaikkoja on ollut Haapa
veden Ainali Keski-Pohjanmaalla, jossa pilkkasiipiä
pesi vuonna 1916 n. 100, 1926 40, 1949 22, 1951 21,
mutta 1978 enää vain yksi pari. Ainalin ohella
eteläisimmät tunnetut pesimäpaikat ovat Kauhajoen
Säkkijärvi Etelä-Pohjanmaalla, Tuulisuon-Venene
van alue Oulujärven länsipuolella, Kuivaniemen Oi
järvi-Murjunjärvi sekä Simon Kuivasjärvi.

Vuosisadan vaihteessa pilkkasiipi pesi säännöllisesti
suurimmassa osassa Tornio-Kainuuta ja Peräpohjo
laa. Etenkin Oulankajoen vesistöalueella Sallan ete
läosissa ja Kuusamossa oli tuolloin vankka kanta.
Kuusamon seudulla pesi monilla järvillä kymmeniä
(jopa 50) pareja, mutta jo vuonna 1917 pilkkasiipi
oli siellä suuresti vähentynyt ja monista järvistä se
oli hävinnyt kokonaan, Oulankajoen ja Kitkajoen
vesistöalueella vuonna 1965 tutkituista 61 järvestä
pilkkasiipi pesi vain viidellä.

Vuosina 1973—76 tehtyjen lentolaskentojen perus
teella fennoskandian pohjoisosien parimääräksi on
arvioitu 1 400 paria, josta Ruotsin osuus on 980,
Norjan 330 ja Suomen 90 paria. Laskentojen perus
teella tiheys on Tunturi-Lapissa noin kolminkertai
nen havumetsävyöhykkeeseen verrattuna. Tämä tu
los on yhdenmukainen vuosien 1974—79 atlaslas
kentojen antaman kuvan kanssa. Atlaslaskentojen
perusteella kanta lienee kuitenkin hieman suurempi,
ehkä 150—200 parin luokkaa (varmistettu tai toden
näköinen pesintä 33 ruudussa (lOxlO km), vrt.
lapasotka).

Rannikolla kannan kehitys on ollut vaihteleva. Li
säksi vuosittaiset kannanvaihtelut voivat olla suuria
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(samoin sisämaassa). Vuosisadan vaihteessa pilkka
siipi oli etenkin eteläisillä merialueilla vähälukuinen,
mutta 1930-luvulla kannat elpyivät jonkin verran.
Eteläisillä ja lounaisilla merialueilla pilkkasiipi run
sastui 1940-luvun lopulta alkaen nopeasti 1950-
luvun loppupuolelle saakka. Saaristomeren kannak
si arvioitiin vuonna 1948 3 000 paria, 1958 5 000—
8 000 paria (tuolloin 4/5 koko merialueen kannas
ta). Kannan kasvusta Suomenlahdella hyvä esimerk
ki on Pernajan Aspskär, jossa pesi vuonna 1929 3,
1951 26 ja 1954 40 paria.

Viime vuosikymmeninä kannat ovat eteläisillä ja
lounaisilla merialueilla enimmäkseen taantuneet.
Ahvenanmaalla pilkkasiipi oli 1950-luvulla saariston
runsain sorsalintu, mutta kanta alkoi vähentyä jyr
kästi 1960-luvun alussa ja sitä on jatkunut näihin
vuosiin saakka. Suuntaus on ollut vähenevä myös
monin paikoin Saaristomerellä ja Satakunnan ranni
kolla. Väheneminen on ollut selvää myös kaikkialla
Suomenlahdella (esim. Aspskärillä pesi 1978 enää 6
paria).

Pohjoisilla merialueilla kannat eivät voimistuneet
enää 1930-luvun jälkeen. Esim. Merenkurkun Valas
saarilla pilkkasiipi oli jo 1930-luvulla hyvin yleinen,
ja 1950-luvulta lähtien kanta on ilmeisesti pysynyt
jokseenkin ennallaan (n. 300 paria). Perämerellä
pilkkasiipi on vähentynyt ainakin Hailuodossa ja
Krunneilla (1949 23, 1959 vain 8 paria).

Viimeaikaisesta vähentymisestään huolimatta meri-
alueen pilkkasiipikanta on edelleen sisämaakantaan
verrattuna monikymmenkertainen. Pilkkasiipi on
vähentynyt viime vuosikymmeninä myös Ruotsissa,
jonka kannaksi on arvioitu 15 000 paria. Esim.
Tukholman saariston pilkkasiipikanta oli vuosina
1973—74 25—50 ¾ pienempi kuin 1930-luvulla
(1973—74 n. 7 700 paria).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein syy
sisämaakannan vähenemiseen on todennäköisesti ol
lut liiallinen metsästys pesimäalueilla. Pilkkasiipi
pesii erittäin myöhään, joten suuri osa poikueista on
vielä loppukesällä lentokyvyttömiä. Emot ja poiku
eet ovat etenkin järvillä pilkkasiiven metsästyskau
den alkaessa helppoa saalista. Lisäksi niitä on am
muttu laittomasti heti sorsastuskauden alussa (ny
kyisin 20.8. alkaen) joko huonon lajintuntemuksen
tai piittaamattomuuden vuoksi. Laittomasta metsäs
tyksestä on tietoja vielä viime vuosiltakin, esimer
kiksi 1982 Simon Kuivasjärveltä (vuoden 1982 jäl
keen järvellä on pesinyt enää 2—4 paria, aiemmin
5—10 paria).

Pyynnin tehokkuudesta vanhoina aikoina hyvä esi
merkki on Haapaveden Ainali, jossa pyydettiin
aikoinaan vuosittain 200—300 lentokyvytöntä
“kuppanaa” (paikallisen väestön nimitys poikasil
le). Vanhempina aikoina pilkkasiipiä metsästettiin
pesimäpaikoilla yleisesti myös keväisin, mutta tä
män osuus oli vähäisempi kuin syysmetsästyksen.

Ahvenanmaalla pilkkasiipikoiraita ammutaan kevät
metsästyksen yhteydessä vuosittain n. 25 000. Man
ner-Suomessa pilkkasiipiä ammutaan syysmetsästyk

sen yhteydessä vuosittain n. 2 000 (aiemmin myös
jonkin verran keväisin). Suurin osa metsästyksestä
kohdistuu omaan pesivään merikantaamme. Myös
talvehtimisalueilla tapahtuva metsästys lienee vai
kuttanut pilkkasiiven vähenemiseen. Esim. Tanskas
sa ammuttiin metsästyskausina 1966/67—1975/76
kaudessa keskimäärin 8 000 pilkkasiipeä.

Yhtenä syynä sisämaakannan vähenemiseen on pi
detty heinä—elokuista verkkokalastusta pesimäjär
villä, sillä poikaset sotkeutuvat helposti verkkoihin.

Nykyisin tärkeimpiin vähenemisen syihin ja uhkate
kijöihin kuuluvat myös öljytuhot talvehtimisalueilla.
Talvehtivat pilkkasiivet oleskelevat yleensä suurissa
parvissa, mikä lisää öljytuhojen aiheuttamaa vaa
raa. Tanskan vesillä vuonna 1972 tapahtuneessa
öljytuhossa menehtyi 7 000 pilkkasiipeä, vuosina
1962 ja 1965 tapahtuneissa tuhoissa kummassakin
12 000 sorsaa, joista enemmistö oli pilkkasiipiä ja
mustalintuj a.

Viime aikoina tärkeäksi uhkatekijäksi on noussut
ihmisen virkistystoiminnan voimakas lisääntyminen
saaristossa. Veneilyn huippukausi kesä—heinäkuus
sa sattuu yksiin pilkkasiiven poikuehoidon kanssa.
Poikueet tarvitsevat menestyäkseen suojaisia lahdel
mia ja salmia, jotka ovat myös veneilijöiden suosi-
mia rantautumispaikkoja. Vilkkaan veneilyn vuoksi
poikueet joutuvat usein siirtymään avoimille ja tuu
lisille alueille, joissa poikaskuolleisuus on suuri.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pilkkasiipi kuuluu met
sästyslain piiriin. Vuonna 1985 metsästysaika oli
10.9.—30. 11. Meren rannikolla ja merialueella pilk
kasiipiä (koiraita) on voitu metsästää myös keväisin
maa- ja metsätalousministeriön luvalla ja määrää-
millä ehdoilla huhtikuun alusta toukokuun loppuun.
Viime aikoina ministeriö ei kuitenkaan ole myöntä
nyt tällaisia erikoislupia.

Ahvenanmaalla syysmetsästys on ollut kiellettyä
vuodesta 1965 lähtien, mutta koiraiden kevätmetsäs
tys on sallittua vuoden 1975 maakuntalain perusteel
la maakunnan omille asukkaille 1 .—25 .5.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Sisämaakannan rau
hoitus (ainakin parhaat pesimäjärvet). Merensaaris
tossa maihinnousukielto tärkeimmille pesimäluo
doille heinäkuun puoliväliin asti. Kevätmetsästyk
sestä (erikoislupien) pidättäytyminen jatkossakin
(Ahvenanmaallakin metsästyksen raj oittaminen/
kieltäminen olisi suotavaa). Verkkokalastuksen ra
j oittaminen poikueaikaan heinä—elokuussa tunne
tuilla pesimäjärvillä.

8. Kirjallisuus. Andersson & Staav 1980, Andersson
ym. 1978, Clausager 1983b, Grenquist 1959, Haapa
nen & Nilsson 1979, Haapanen ym. 1966, Hario
1981b, Joensen 1974, Joensen & Hansen 1977,
Kalinainen 1984, Kilpi 1985, Kilpi ym. 1984b, Kos
kimies l957a,b, 1958, Koskimies & Routamo 1953,
Lampio 1980, Lampolahti ym. 1984, Lemmetyinen
1980, Merikallio 1921, 1952, Møller 1978, Nilsson
1978, Pöysä 1985, Rauhala 1980, 1985, Stjernberg
1984, Strandgaard & Asferg 1980, Waaramäki 1966,
1968.
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MERGUS ALBELL US Linnaeus

UIVELO

Anatidae

Salskrake

Sorsat

Luokka: Sh

1. Luonnehdinta. Pienikokoinen koskelo, vain hiu
kan tavia kookkaampi (pituus 40—45 cm). Koiras
lähes valkea.

2. Levinneisyys. Siperialaisen faunatyypin laji. Suu
rin osa uiveloista pesii Pohjois-Venäjän ja Siperian
havumetsävyöhykkeessä 60. leveysasteen molemmin
puolin. Euroopassa uivelo pesii Neuvostoliiton li
säksi vain Ruotsissa ja Suomessa.

Suomessa pesimäalue kattaa puutonta Tunturi-Lap
pia lukuun ottamatta koko Pohjois-Suomen etelässä
Kemin-Suomussalmen korkeudelle saakka. Itärajan
tuntumassa pesintää tapahtuu vieläkin etelämpänä,
jopa Pohjois-Karjalassa. Muualtakin Etelä- ja
Keski-Suomesta tunnetaan melko paljon pesimäai
kaisia havaintoja (jopa pikkuparvista), mutta pesi
minen täällä on satunnaista.

3. Biologia. Tärkeintä elinympäristöä mesotrofiset
aapasuot ja rimpiletot, mutta pesii yleisesti myös
matalissa, rehevissä ja ruohostoisissa järvissä ja
jokisuvannoissa. Voi pesiä myös karujen vesien
äärellä, jos pesintään sopivia uuttuja tai puunonka
loita (usein palokärjenkoloja) on tarjolla. Pesii mie
lellään telkkien naapuruudessa, jolloin sekapoikueet
ovat tavallisia. Kykenee valloittamaan pesäuutun
telkältä. Jos sopivia pesäpaikkoja on tarjolla, useita
pareja voi pesiä lähekkäin toisiaan. Ainakin osa
uiveloista on paikkauskollisia. Munia yleensä 7—9.
Pesii ensimmäisen kerran 2-vuotiaana.

Ravintona enimmäkseen pikkukalat, mutta myös
vesien selkärangattomat eläimet.

Suomalaiset uivelot talvehtinevat enimmäkseen
Keski-Euroopassa sekä Pohjanmeren-Atlantin ran
nikoilla, vähässä määrin myös Ruotsin eteläranni
kolla. Länsi- ja Luoteis-Euroopassa on arvioitu
talvehtivan n. 10 000 uiveloa, josta Fennoskandian
kannan osuus on vain viitisen prosenttia.

4. Kannan kehitys. Vähentyi Suomessa suuresti
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella, jol
loin myös levinneisyysalue supistui. Uivelokannan
suuruudeksi arvioitiin 1950-luvulla vain 100 paria.
Kanta on kuitenkin sittemmin elpynyt hiljalleen ja
nykyään se on jo satoja pareja. Kanta on vankin
vanhastaan tunnetulla uiveloalueella Kuusamon-Sal
lan seudulla sekä Metsä-Lapissa. Uivelotiheydeksi
on arvioitu Kainuussa 0.2 p/l00 km2, Metsä-Lapissa
0.3 p/100 km2. Kuusamon-Sallan alueella tiheys on
selvästi korkeampi, monin paikoin 3—5 p/100 km2.

Ruotsissa uivelo on ehkä pesinyt säännöllisesti vasta
puolen vuosisadan ajan. Kannan suuruudeksi arvioi
tiin 1970-luvulla 75 paria, ja paikoin se on viime
aikoina hieman vahvistunut. Kannan kehityksestä
Neuvostoliitossa ei ole tietoja.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uivelon varhai
sempi väheneminen oli ainakin osittain seurausta
innokkaasta munien keruusta. Paikallinen väestö on
Pohjois-Suomessa kerännyt aiemmin yleisesti telkän
munia syötäväksi (“munittanut” telkkiä). Koska
uivelo pesii mielellään yhdessä telkän kanssa, keräys
kohdistui jossain määrin myös uivelon muniin.

Suomen uivelokanta on ainoa, josta eurooppalaiset
keräilijät saattoivat hankkia munia kokoelmiinsa
(Ruotsissa uivelo ei tuolloin vielä pesinyt tai ei
ainakaan tiedetty pesivän). Suurin osa uivelon mu
nista on kulkeutunut ulkopaikkakuntalaisille kerili
jöille paikallisten välittäjien kautta. Nykyisin mu
nienkeruu ei enää vaikuta kannan kehitykseen, vaik
ka uivelon munat lienevät tänäkin päivänä ulkolais
ten kerääjien keskuudessa haluttua tavaraa.

Suurimpana uhkatekijänä on nykyisin öljy, sillä
uiveloiden talvehtimisalueilla öljyvahingot ovat ylei
siä. Uivelot hakeutuvat talvehtimisalueilla mielel
lään esim. satama-alueille, joissa öljyyn tahriintumi
sen riski on suuri.

Pesimäalueilla kantaa rajoittaa nykyisin ainakin pai
koin pesäkolojen ja -uuttujen puute. Määritysvirhei
den vuoksi uiveloita ammutaan Suomessa vuosittain
jonkin verran muina vesilintuina, etenkin telkkinä,
joiden seuraan ne usein muuttoaikaankin hakeutu
vat. Kannan kehitykseen tällä ei kuitenkaan liene
suurta vaikutusta.

Nykyisin yhtenä uivelon uhkatekijänä on myös voi
makkaasti runsastunut minkki.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin metsäs
tyslailla vuonna 1934. Vuodesta 1962 alkaen uivelo
on kuulunut luonnonsuojelulain piiriin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kolopuiden säästä
minen pesimäalueilla (etenkin soidensuojelualueilla).
Tarvittaessa pöntötys.

8. Kirjallisuus. Finnlund ym. 1981, Gustafsson
1979, Haapanen & Nilsson 1979, Hautala ym. 1975,
Joensen 1974, Kalinainen 1984, Kokko 1957, Lam
pio 1980, Merikallio 1952, Nilsson 1978.
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PANDION HALIAETUS (Linnaeus)

SÄÄKSI

Pandionidae

Fiskgjuse

Sääkset

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Kotkien jälkeen suurin petolin
tumme (pituus 55—70 cm). Siivet hyvin pitkät
(kärkiväli 1.5 m) ja kapeat.

2. Levinneisyys. Laajimmalle levinneitä lintulajeja.
Esiintyy Antarktista lukuun ottamatta kaikissa
maanosissa, Etelä-Amerikassa kuitenkin vain tai
vehtijana. Päälevinneisyys Euraasiassa ja Pohjois
Amerikassa. Pesinyt aiemmin laajalti Euroopassa,
nykyisin lähinnä Fennoskandiassa ja Neuvostoliitos
sa, pieniä määriä muuallakin. Nykyisin suurin osa
Neuvostoliiton ulkopuoleisen Euroopan sääksipa
reista pesii Suomessa ja Ruotsissa.

Sääksi pesii koko Suomessa, mutta sopivien saalis
tusvesien epätasaisen esiintymisen vuoksi levinnei
syyskuva on laikuttainen. Sääksi puuttuu pesivänä
esim. laajoilta alueilta Varsinais-Suomesta ja Poh
j anmaalta.

3. Biologia. Ympäristövaatimukset varsin väljät.
Pesäpaikan valinnassa ratkaisevia ominaisuuksia
ovat vesistöjen läheisyys, paikan rauhallisuus ja
sopivan pesäpuun olemassaolo. Poikkeuksellisesti
pesä voi olla esim, pienen saaren tai avohakkuuau
kean ainoassa petäjässä. Suurin osa pesimäpaikoista
on nykyisin takamailla, usein kilometrienkin päässä
pyyntivesistä. Aiemmin sääksi lienee pesinyt nykyis
tä yleisemmin aivan pyyntivesien äärellä.

Pesä voi olla jopa yli 2 m korkea ja 1.5 m leveä.
Yleensä sama pesä on käytössä vuosikausia. Pesä
sijaitsee useimmiten ympäristöään korkeammalla
palkalla ja siltä avautuu ympäristöön esteetön näkö
ala. Pesäpuu useimmiten mänty. Suomessa suuri osa
pareista pesii nykyisin tekopesissä, osa kolmiomit
taustorneissa. Munia yleensä 2—3. Pesimätulos
vaihtelee vuosittain jonkin verran säätekijöistä riip
puen. Pesii tavallisesti ensimmäisen kerran vasta
3-vuotiaana.

Syö lähes yksinomaan kalaa. Suosii pyyntivesinä
kirkkaita ja matalia järviä ja lahtia.

Luontaisista vihollisista tärkein on nykyisin huuhka
ja, joka usein saalistaa sääksen poikasia ja joskus
aikuisiakin lintuja (etenkin hautovia naaraita). Vii
me vuosina huuhkaja on runsastunut maassamme,
minkä vuoksi sen aiheuttamat sääksen pesätuhot
ovat yleistyneet.

Talvehtii trooppisessa Afrikassa.

4. Kannan kehitys. Sääksen väheneminen Suomessa
alkoi jo vuosisadan vaihteessa. Etelä- ja Keski-Suo
messa sääksi oli 1920—30-luvuilla erittäin vähälu
kuinen. Sotavuosina ja niiden jälkeen kanta kuiten
kin kasvoi tilapäisesti. 1950-luvulla alkanut uusi
lasku jatkui 1960-luvun loppuun saakka. Pohjois-
Suomessa suuntaus oli vuosisadan alusta 1960—70-

lukujen vaihteeseen saakka vähenevä ilman nousu
kausia.

Tehokkaiden suojelutoimien ansiosta koko maan
kanta on pysynyt 1970-luvun alusta lähtien vakaana
tai jopa hieman vahvistunut. Paikallisesti on kuiten
kin tapahtunut selvääkin vähenemistä. Esim. Ke
min-Tornion seudulla pesi vielä 1950-luvulla lähes
20 paria, nykyisin vain n. 5 paria.

Nykyisin sääksiä pesii Suomessa n. 1 000 paria.
Lääneittäin nämä jakautuvat seuraavasti (suluissa
vuonna 1985 asutuiksi todetut reviirit): Ahvenan
maa 20 (7), Turku ja Pori 130 (109), Uusimaa 120
(102), Kymi 70 (59), Häme 150 (136), Mikkeli 70
(51), Vaasa 70 (58), Keski-Suomi 60 (49), Kuopio 40
(32), Pohjois-Karjala 30 (14), Oulu 70—100 (37) ja
Lappi 70—100 (36). Paikoin kuten Keski-Hämees
sä, Satakunnassa ja lounaissaaristossa esiintymisessä
on selviä tihentymiä. Maan pohjoisosissa kanta on
harvempi kuin etelässä

Keskimääräinen vuosittainen pesimätulos oli koko
maassa vuosina 197 1—85 1.37 poikasta/asuttu revii
ri (poikuekoko 2.11 poikasta/poikaspesä), mikä riit
ti pitämään kannan tasapainossa koko 1970-luvun.
Pohjois-Amerikassa tehtyjen tutkimusten mukaan
pesimätuloksen on oltava 1.22—1.30 poikasta/pesä,
jotta kanta pysyisi vakaana. Pesimätulos on vaihdel
lut Suomessa alueellisesti melkoisesti. Turun ja Po
rin (1971—85 1.17) sekä Vaasan läänissä (1.25) se
on ollut keskimääräistä heikompi.

Sääksiä on arvioitu pesivän Ruotsissa 2 000 paria ja
Norjassa 100—200 paria. Ruotsissa sääksi runsastui
rauhoituksen ansiosta 1930—40-luvuilla. Kanta saa
vutti huippunsa vuoden 1950 tienoilla, jonka jälkeen
sääksi väheni hieman 1970-luvulle saakka, jolloin
kanta pysyi vakaana. Tanskasta sääksi on hävinnyt,
Norjassa se oli 1930-luvulla häviämisen partaalla.
Brittein saariita sääksi hävitettiin tämän vuosisadan
alussa, mutta viime vuosikymmeninä se on jälleen
asettunut Skotlantiin, jossa pesi esim. vuosina
1982—83 jo 30 paria.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vuosisadan
vaihteessa ja tämän vuosisadan alkupuolella tärke
änä syynä vähenemiseen oli vaino, joka on sittem
min asenteiden muutoksen ja rauhoituksen vuoksi
päättynyt lähes kokonaan. Aivan viime vuosina
sääksiä on kuitenkin vainottu paikoin niiden kalan
viljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen vuoksi.
Aiemmin sääksiä vainottiin ankarasti myös muutto
reittien varrella. Viimeisten n. 20 vuoden aikana
sääksen vaino on vähentynyt Euroopassa tuntuvasti,
mutta talvehtimisalueilla Afrikassa se jatkunee enti
sessä laajuudessaan.

Nykyisin sääksen uhkana on etenkin voimaperäinen
metsätalous, jonka vuoksi sääksen on vaikea löytää
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sopivia vankkalatvaisia pesäpuita. Ilman laajaa te
kopesien rakentamista kannan kehitys olisikin to
dennäköisesti huolestuttavasti laskeva. Myös ranto
jen mökittymisen, retkeilyn ja veneilyn aiheuttama
lisääntynyt rauhattomuus pesimäalueilla haittaa
sääkseä, vaikka se ei ole kovin herkkä lyhytaikaisel
le häirinnälle.

Keväisin sääksiä menehtyy virkistyskalastajien ma
taliin rantavesiin jäidenlähdön aikaan laskemiin
verkkoihin. Lisäksi kalanviljelylaitoksilla menehtyy
vuosittain sääksiä lokkien torjuntaan käytettyihin
suoj alankoihin.

Ympäristömyrkkyjen ei tiedetä vaikuttaneen Suo
men sääksiin haitallisesti. Merenkurkun sääksien
munien kuori on ohentunut tämän vuosisadan al
kuun verrattuna n, 15 ¾, mutta tämä ei ole heiken
tänyt pesimätulosta. Viime aikoina elohopean ja
DDT:n kuormitus on Suomessa pienentynyt, mutta
sääksen talvehtimisalueilla käytetään edelleen run
saasti esim. DDT:tä.

Ruotsissa ympäristömyrkyt ovat heikentäneet pai
koin pesimätulosta, ja siellä sääksenmunat ovat
nykyisin keskimäärin 11 ¾ (haudonnan aikana nk
koutuneet munat 20 ¾) ohuempia kuin ennen
DDT:n käyttöönottoa vuonna 1947. Yhdysvaltojen
itärannikolla sääksikannat vähentyivät ympäristö
myrkkyjen vaikutuksesta 1970-luvun puoliväliin
saakka, jonka jälkeen ne ovat elpyneet ja pesimätu
los on parantunut DDT:n käytön loppumisen ansi
osta.

Tulevaisuudessa uhkana voi olla myös järvien hap
pamoituminen, joka haittaa sääksiä hävittämällä
kalakannan. Etelä-Ruotsissa pesimätulos on heiken
tynyt pahimmin happamoituneilla alueilla.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulain nojalla annetulla asetuksella vuonna
1926 (Ruotsissa samoihin aikoihin). Vuodesta 1971
lähtien Suomessa on ollut käynnissä valtakunnalli
nen sääksitutkimus, joka on toteutettu rengastajia
apuna käyttäen ja jonka tavoitteena on selvittää
kaikki Suomen sääksen pesät. Sääksi onkin tarkim
min seurattuja lintulajeja Suomessa. Lähes kaikki
tunnetut sääksiparit on tarkastettu vuosittain. Pesä
puihin on kiinnitetty rauhoitustaulu.

Sääksille on 1970—80-luvuilla rakennettu vapaaeh
toisvoimin tekopesiä, joissa pesimätulos on hieman
parempi kuin luonnonpesissä. Nykyisin kolmannes
Suomen tunnetuista sääksipareista pesii tekopesissä
ja paikoin kuten Hämeessä tämä osuus on huomat
tavasti korkeampi.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tekopesien rakenta
minen sopiville alueille. Pidättäytyminen avohak
kuista pesäpuiden lähiympäristössä (50 m:n säteel
lä). Sääkselle turvallisten torjuntalaitteiden kehittä
minen. Suojalankojen käytöstä pidättäytyminen ka
lanviljelylaitoksilla silloin kun tästä on vaaraa sääk
sille (luonnonsuojelulain mukaan suoj alankoj en kal
taisten umpimähkään toimivien pyydysten käyttö on
kiellettyä). Verkkokalastuksesta pidättäytyminen
matalissa rantavesissä jäidenlähdön aikaan. Pesä

käyntien ja valokuvauksen luvanvaraistaminen.
Luonnonsuoj elunikkomuksia koskevien rangaistus-
säännösten koventaminen.

8. Kirjallisuus. Ahlgren & Eriksson 1984, Eriksson
ym. 1983, Haga 1980a, 1981, Hallberg ym. 1983,
Häkkinen 1977, Häkkinen & Häsänen 1980, Koivu-
saari ym. 1972, Lampolahti ym. 1984, Lemmetyinen
ym. 1977, Lyytikäinen 1983, 1984, Odsjö 1982,
Odsjö & Sondell 1979, Oittinen & Saurola 1984,
Rauhala 1980, Saurola 1976a,b, 1977, 1980a, 1982,
1983, l985a,b, 1986, Solonen 1984, Spencer 1986,
Osterlöf 1977.
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FALCO TINNUNCULUS Linnaeus

TUULIHAUKKA

falconidae

Tornfalk

Jalohaukat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Pitkä- ja kapeasiipinen, pitkäpyrs
töinen pikkuhaukka (pituus n. 35 cm). Erikoistunto
merkkeinä punaruskea selkä sekä tapa lekutella
saalistaessaan paikallaan avomaiden yllä.

2. Levinneisyys. Pesii koko Euroopassa Islantia ja
Neuvostoliiton pohjoisimpia osia lukuun ottamatta,
lisäksi Pohjois-Afrikassa ja laajalla alueella Aasias
sa Tyynellemerelle saakka.

Suomessa tuulihaukka pesii koko maassa, mutta
esim. Ahvenanmaan mantereella ja suuressa osassa
Lappia se on erittäin harvalukuinen.

3. Biologia. Saalistaa avomailla kuten viljelyksillä,
soilla, hakkuuaukeilla, tuntureilla ja meren luodoil
la. Suurin osa pareista pesii avomaiden reunametsi
köissä. Pesimäpaikaksi kelpaavat myös muutaman
puun saarekkeet ja jopa yksittäiset puut. Suosituinta
pesimäympäristöä ovat viljelysmaat (n. 2/3 kannas
ta) sekä rannat ja saaret. Voi pesiä asutuksen
tuntumassa.

Ei selvää pesimäpiiriä, vaan hyvän ravintotilanteen
vallitessa useita pareja voi pesiä lähekkäin. Pesii
etelämpänä Euroopassa usein yhdyskuntina. Suo
malaisittain korkeista tihentymistä hyvä esimerkki
on Lapuan-Kauhavan Alajoella vuonna 1977 todet
tu 38 paria 63 km2:llä (tiheys 0.6 p/km2).

Pesä yleensä vanhassa variksen, joskus harakan,
korpin, petolinnun tai oravan pesässä. Valitsee kui
tenkin mieluiten pesäpaikakseen tuulihaukkapön
tön, jos sellainen on tarjolla. Harvinaisempia pesä
paikkoja ovat kalliopahdat, luonnonkolot ja pöllön
pöntöt. Etelämpänä yleisestä rakennuksissa pesimi
sestä Suomesta tunnetaan vain yksittäisiä havainto
ja.

Munia 2—8 (keskimäärin 5.5). Vuosina 1974—77
tehdyn tutkimuksen mukaan pesimätulos (lentopoi
kasia/pari) oli saarissa ja rannoilla (3.4) heikompi
kuin muissa pesimäympäristöissä (4.0). Voi pesiä jo
1-vuotiaana.

Erikoistunut ravinnonkäytössään pikkunisäkkäisiin.
Syö lisäksi pikkulintuja, etenkin niiden poikasia,
sekä hyönteisiä, etenkin kovakuoriaisia. Tuulihau
kan esiintymisalueet ja runsaus voivat vaihdella
ravintotilanteesta riippuen vuodesta toiseen suuresti.

Talvehtii Länsi- ja Lounais-Euroopassa, vähemmäs
sä määrin Keski-ja Etelä-Euroopassa sekä Pohjois-
Afrikassa. Joitakin yksilöitä voi talvehtia meilläkin.

4. Kannan kehitys. Tuulihaukka on vähentynyt
Suomessa 1900-luvulla romahdusmaisesti. Kanta al
koi vähentyä hiljalleen todennäköisesti jo vuosisa
dan alussa, mutta vielä 1950-luvulla tuulihaukka oli
viljelysmaiden tyyppilintuja. Väheneminen on ollut
nopeaa 1960-luvulta lähtien. Maan eri osien välillä

vähenemisen aj oittumisessa ja voimakkuudessa on
kuitenkin ollut eroja, minkä lisäksi yleiskuvaa se
koittavat tuulihaukalle ominaiset suuret paikalliset
vuosittaiset kannanvaihtelut.

Hämeessä tuulihaukkakanta romahti vuonna 1963
murto-osaan entisestään. Suuressa osassa maata vä
heneminen oli vähäisempää, ja Lapissa kanta pysyi
jokseenkin edellisten vuosien tasolla. Vielä 1960-
luvulla tuulihaukka oli monin paikoin viljelysseu
duilla runsain petolintulaji. Väheneminen jatkui
1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla, vaikka paikalli
sesti todettiinkin etenkin 1970-luvun jälkipuoliskolla
ajoittain elpymisen merkkejä. Kaikkein jyrkin vähe
neminen on tapahtunut 1980-luvulla, minkä seu
rauksena tuulihaukka on hävinnyt laajoilta alueilta
lähes täysin.

Vielä 1970-luvun lopulla tuulihaukkakannaksi arvi
oitiin n. 4 000 paria, mutta vuonna 1984 enää
n. 1 500 paria. Tuulihaukkatiheys vaihteli 1970-
luvun lopulla Etelä- ja Keski-Suomessa (Keski-Poh
janmaalle ja Kainuuseen saakka) välillä 1.1—3.7
p/100 km2, pohjoisempana välillä 0.4—0.8 p/100
km2. Nykyisin vastaavat luvut ovat n. 0.6 ja 0.3,
joten kanta on noin viidessä vuodessa pienentynyt
Pohjois-Suomessa puoleen ja Etelä- ja Keski-Suo
messa peräti neljännekseen. Viime vuosina tuuli
haukka on ollut runsain (n. 1 p/100 km2) Kymen
laaksossa, Pohjois-Karjalassa, Merenkurkussa ja
Suupohjassa sekä etenkin Etelä-Pohjanmaan vilje
lyslakeuksilla (n. 2 p/100 km2).

Vähenemisen jyrkkyydestä pitkällä aikavälillä hyvä
esimerkki on Etelä-Hämeessä sijaitseva Lammi:
vuosina 1936—39 lasketuilla 11 km :n pelloilla tuuli
haukkapareja tavattiin 15 (tiheys peräti 140 p/l00
km2), vuonna 1984 lasketuilla hieman laajemmilla
pelloilla ei ainuttakaan. Kesän 1984 valtakunnalli
sessa peltolintututkimuksessa lasketuilla 56 km2: n
pelloilla tavattiin vain yksi tuulihaukka (tiheys 2
p/100 km2). Etelä-Savosta, jossa kannan on arvioitu
olleen pari-kolmekymmentä vuotta sitten n. 500
parin luokkaa, tuulihaukka on puuttunut viime
vuosina täysin. Väheneminen on ollut jyrkkää myös
perinteisesti vahvimmilla tuulihaukka-alueilla kuten
Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Satakunnas
sa, missä tuulihaukka oli vanhoina aikoina “verrat
tomasti runsain” petolintu.

Ruotsissakin tuulihaukka on vähentynyt viimeisten
25 vuoden aikana suuresti. Jyrkin väheneminen
ajoittui 1960-luvun puoliväliin, ja 1970-luvulla ta
pahtui paikoin pientä elpymistä. Väheneminen on
koskenut nimenomaan maan maatalousvaltaisia
etelä- ja keskiosia, pohjoisosissa kanta on selvinnyt
paremmin. Skoonea lukuun ottamatta tuulihaukka
on nykyisin Etelä- ja Keski-Ruotsissa hyvin harvalu
kuinen. Koko Ruotsin kannaksi on arvioitu n. 3 000
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paria, josta maan pohjoiosien osuus on n. 2 400 1984, Linkola & Myllymäki 1969, Lodenius & Kuu
paria. Brittein saarilla tuulihaukkakanta väheni vuo- sela 1985, Niisson 1981, Noer & Secher 1983,
sina 1962—63 kolmannekseen (kylmän talven 1961/ O’Connor 1982, Pettifor 1984, Piiroinen ym. 1985,
62 vuoksi kanta oli ilmeisesti keskimääräistä pie- Saurola 1985b, Savolainen 1984, Solonen 1984,
nempi jo vuonna 1962). Vuosina 1963—78 kanta Tiainen ym. 1985, Väisänen 1983.
runsastui kuitenkin viisinkertaiseksi. Pääosa tästä
runsastumisesta tapahtui jo vuosina 1963—68.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tämän vuosisa
dan alkupuolella tuulihaukkoja vainottiin yleisesti.
Yksin Porin kaupunki maksoi vuosina 1914—16
tapporahan 101 tuulihaukasta, jotka oli tuotu kau
pungille kanahaukan poikasina. Vaino ei kuiten
kaan ole vaikuttanut enää pitkään aikaan kannan
kehitykseen.

Yhtenä syynä vähenemiseen ovat todennäköisesti
olleet ympäristömyrkyt. Talvi 1962/63 oli Euroo
passa poikkeuksellisen ankara, minkä on yhdessä
myrkkyjen kanssa esitetty aiheuttaneen joukkotu
hon. Toisaalta Keski-Euroopan tuulihaukat selvisi
vät kylmästä talvesta melko hyvin, eikä kannan
romahdus Suomessakaan koskenut koko maata.

Ruotsissa tärkeimpänä syynä tuulihaukan vähenemi
seen 1960-luvulla oli viljan peittauksessa käytetty
alkyylielohopea, jota on kuitenkin käytetty Suomes
sa ja muualla Euroopassa vain pieniä määriä. Suo
mesta ei ole tutkimustuloksia ympäristömyrkkyjen
vaikutuksista tuulihaukkoihin, ja Ruotsin tuulihau
koista viime vuosina todetut myrkkypitoisuudet
ovat olleet varsin pieniä esim. muutto- ja ampu
haukkoihin verrattuna.

Tuulihaukan vähenemiseen ovat vaikuttaneet myös
monet maataloudessa tapahtuneet muutokset: pelto
jen salaojitus, kosteiden laidunmaiden vähenemi
nen, koneellistunut muokkaus ja korjuu, yksipuoli
nen viljanviljely sekä hyönteis- ja rikkakasvihävittei
den lisääntynyt käyttö. Näiden seurauksena tuuli
haukan saaliseläinten määrä pelloilla on vähentynyt.
Osa tuulihaukoista on alkanut pesiä pakettipeltojen
ja avohakkuuaukeiden tuntumassa, mutta siirtymi
nen näille ei ole kompensoinut viljelysmailla tapah
tuneita haitallisia muutoksia,

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923. Tuulihaukka oli vuosina
1974—79 lintutieteellisten yhdistysten valtakunnalli
sen seurannan kohteena. Etelä-Pohjanmaalla on
1980-luvulla kokeiltu laajassa mitassa tuulihaukko
jen pöntötystä (maastoon on asetettu 250 tuulihau
kalle soveltuvaa pönttöä).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Valtakunnallisen pe
tolintuseurannan edelleen kehittäminen (pesimätulos
ym). Ympäristömyrkkyjen vaikutusten tutkimus.
Laajojen peltoaukeiden pöntötys ja rengastuksen
tehostaminen osana yksityiskohtaista populaatiotut
kimusta.

8. Kirjallisuus. Grönlund 1984, Hästbacka &
Wistbacka 1985, Jessen 1981, Karhumäki & Koti-
ranta 1979, Korpimäki 1983, 1984, 1985b,c, Korpi-
mäki ym. 1977, 1979, Kuusela 1975, 1976, 1977,
1979, 1983, Kuusela & Solonen 1984, Laaksonen
1981, Lammi & Reinikainen 1984, Lampolahti ym.
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FALCO COLUMBARIUS Linnaeus

AMPUHAUKKA

falconidae

Stenfalk

Jalohaukat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Pienin haukkamme (pituus 25—30
cm), koiras vain hieman räkättirastasta kookkaam
pi. Muihin jalohaukkoihin verrattuna ampuhaukan
siivet ovat lyhyet ja tyvestään leveät.

2. Levinneisyys. Holarktinen laji. Pesii Euroopassa
Islannissa, Brittein saarilla, Fennoskandiassa ja
Pohjois-Venäjällä. Suomessa pesivänä koko maas
sa, mutta maan eteläisimmissä osissa kanta on hyvin
harva.

3. Biologia. Suurin osa kannasta elää avomaiden
rikkomilla metsäseuduilla, useimmiten hakkuuauki
oiden tai soiden laitamilla. Tavataan yhtä hyvin
takamailla kuin kulttuuriympäristössä peltojen lai
teilla tai rannoilla. Maan eteläosissa myös karut ja
valoisat männiköt ovat suosittua pesimäympäristöä.
Lapissa ampuhaukka pesii yleisesti vielä koivuvyö
hykkeessä ja tuntureiden avoimilla rinteillä.

Pesä vanhassa variksen, joskus muun varislinnun tai
petolinnun pesässä. Tuntureilla pesä on kalliohyllyl
lä tai -lohkareella, joskus maassa, etelämpänä lähes
aina männyssä. Munia 3—5. Ruotsissa ja Norjassa
tehtyjen tutkimusten mukaan pesivien panen määrä
ja poikastuotto vaihtelevat ainakin tunturialueella
ravintotilanteen mukaan. Pesii yleensä jo 1-vuotiaa
na.

Syö enimmäkseen pikkulintuja, vähemmässä määrin
pikkunisäkkäitä ja hyönteisiä. Runsaana esiintyes
sään pikkujyrsijät ovat etenkin tunturialueella tär
keä ravintokohde. Saalistaa enimmäkseen avomail
la.

Talvehtii Länsi- ja Etelä-Euroopassa, mahdollisesti
myös Pohjois-Afrikassa.

4. Kannan kehitys. Vähentynyt ilmeisesti selvästi
1940-luvulta lähtien, ja väheneminen on jatkunut
ainakin 1970-luvulle asti. Kanta on voinut vähentyä
pitemmälläkin aikavälillä, mutta tietoja varhaisem
masta esiintymisestä on vähän. Vähenemisen seu
rauksena ampuhaukka on nykyisin monin paikoin
Keski-Suomessakin hyvin harvalukuinen.

Koko maan nykyiseksi ampuhaukkakannaksi on
arvioitu n. 2 000 paria, josta hieman yli kaksi
kolmasosaa eli n. 1 400 paria pesii Lapissa. Loput
jakautuvat seuraavasti: Ahvenanmaa 5, Varsinais-
Suomi 10, Länsi-Uusimaa 5—10, Kymenlaakso 20,
Etelä-Karjala 20, Kanta-Häme 20—30, Päijät-Häme
10—25, Satakunta 10—20, Pirkanmaa 10, Etelä
Savo 5—15, Suupohja 20, Suomenselkä 20—30,
Keski-Suomi 20, Pohjois-Savo 40—80, Pohjois-Kar
jala 100—150, Keski-Pohjanmaa 40, Pohjois-Poh
janmaa 200—250, Kainuu 50—100 ja Kemi-Tornio
5—10.

Ampuhaukkatiheys on korkein Lapissa (1.6 p/100
km2, paikoin 2—3 p/lOO km2). Pohjois-Savossa,

Pohjois-Karjalassa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla
sekä Kainuussa tiheys on keskimäärin 0.5 p/lOO
km2, tätä etelämpänä 0.2 p/100 km2.

Ampuhaukka on vähentynyt myös Pohjois-Ameri
kassa sekä Brittein saarilla, Norjassa ja Ruotsissa.
Brittein saarilla kanta alkoi vähentyä jo 1900-luvun
alussa, mutta jyrkin väheneminen tapahtui 1950-
luvulla. Paikoin kanta pienentyi 1950-luvulta 1970-
luvun lopulle yli 90 ¾. Aivan viime vuosina on
kuitenkin tapahtunut paikallisesti hieman elpymistä.
Ruotsin Falsterbossa muuttavien ampuhaukkoj en
määrä alkoi pienentyä 1950-luvun puolivälissä:
esim, vuosina 1975—77 muuttajamäärät olivat n. 50
¾ pienempiä kuin 1940-luvun alkupuoliskolla.
Ruotsin ampuhaukkakannaksi on arvioitu 5 000
paria.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijat. Todennäköisin
syy vähenemiseen on ympäristömyrkkyjen aiheutta
ma pesimätuloksen heikkeneminen. Kannan nopea
väheneminen Brittein saarilla 1950-luvulla ajoittui
samaan aikaan muuttohaukan ja eräiden muiden
petolintulajien taantumisen kanssa. Brittein saarilla
ja Pohjois-Ruotsissa kuoriutumattomien munien
myrkkypitoisuudet ja munien kuoren oheneminen
(Ruotsissa 20 ¾) ovat samaa luokkaa kuin muutto
haukalla. Ruotsissa ampuhaukan keskimääräinen
munamäärä pienentyi DDT:n käyttökaudella 11 ¾.

Pohjois-Amerikassa pesimätulos on heikentynyt vii
meisten 20 vuoden aikana ympäristömyrkkyjen vai
kutuksesta selvästi. Brittein saarilla pesimätulos pa
rani hieman 1960-luvulta 1970-luvulle. Munien
DDE- ja PCB-pitoisuudet ovat kuitenkin edelleen
niin korkeita, että ympäristömyrkyt ilmeisesti hei
kentävät yhä pesimätulosta. Myös Ruotsissa ympä
ristömyrkyt ovat todennäköisesti heikentäneet pesi
mätulosta.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1962.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Valtakunnallisen pe
tolintuseurannan edelleen kehittäminen (pesimätulos
ym). Ympäristömyrkkyjen vaikutusten tutkimus.

8. Kirjallisuus. Hård & Enemar 1980, Häyrinen &
Kellomäki 1970, Juvonen 1978, Newton ym. 1978,
1981, Nilsson 1981, Olsson 1980, Rauhala 1980,
Roos 1978, Saurola 1985b, Savolainen 1984, Solo
nen 1984, Sulkava 1971, 1981, Väisänen 1983.
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FALCO SUBBUTEO Linnaeus

NUOLIHAUKKA

Falconidae

Lärkfalk

Jalohaukat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Pitkä- ja kapeasiipinen pikku
haukka (pituus n. 30 cm). Lentokuvio tervapääsky
mäinen.

2. Levinneisyys. Pesii lähes koko Euroopassa puut-
tuen vain suuresta osasta Brittein saaria ja Fennos
kandiaa, Neuvostoliiton pohjoisosista sekä eräiltä
Välimeren saarilta. Lisäksi nuolihaukka pesii pai
koin Afrikan pohjoisrannikolla sekä leveällä vyö
hykkeellä Aasian halki Tyynellemerelle saakka.

Suomessa nuolihaukka on eteläinen laji, mutta sen
pesimäalue ulottuu napapiirille asti. Sopivien elin
ympäristöjen epätasaisen esiintymisen vuoksi levin
neisyyskuva on kuitenkin aukkoinen. Esiintymisen
painopiste on kaakkoinen.

3. Biologia. Nuolihaukka on runsain runsasvesistöi
sillä maanviljelysseuduilla, joissa maisemaa pirsto
vat pienialaiset viljelykset, metsiköt, järvet, niemet
ja saaret. Pesimämetsiköt ovat yleensä valoisia,
mäntyvoittoisia ja iäkkäitä, usein rantametsiköitä
tai harjumänniköitä. Nuolihaukka saalistaa paljon
rehevillä järvillä ja merenlahdilla, mikä selittää ha
keutumisen niiden tuntumaan. Takamaiden parit
pesivät yleensä rehevien soiden laiteilla.

Pesä on useimmiten vanhassa variksenpesässä, mikä
on yksi syy nuolihaukan harvalukuisuuteen laajoilla
takamailla. Nuolihaukka voi pesiä aivan asutuksen
tuntumassa. Pesäpuu lähes poikkeuksetta mänty.
Ainakin osa linnuista (etenkin koiraista) on paik
kauskollisia. Sukukypsä 1- tai 2-vuotiaana.

Munia 2—4. Englannissa keskimääräinen pesyekoko
oli vuosina 1956—78 2.9 ja Berliinissä 2.7 munaa,
keskimääräinen lentopoikastuotto vastaavasti 1.7 ja
1.9. Berliinissä 22 ¾ pesinnöistä epäonnistui täysin.

Saalistaa vesien yllä lenteleviä hyönteisiä, etenkin
sudenkorentoja, sekä pikkulintuja rastaan kokoisiin
saakka. Talvehtimisalueilla tärkeintä ravintoa ovat
hyönteiset kuten heinäsirkat ja termiitit.

Talvehtii trooppisessa Afrikassa päiväntasaajan ete
läpuolella.

4. Kannan kehitys. Nuolihaukka lienee vähentynyt
selvästi 1940-luvulta lähtien. Levinneisyysalueessa ja
esiintymiskuvassa ei kuitenkaan ole tapahtunut
muutoksia. Nykyiseksi nuolihaukkakannaksi on
arvioitu n. 2 000 paria, jotka jakautuvat seuraavas
ti: Ahvenanmaa 10, Varsinais-Suomi 150, Länsi-
Uusimaa 150, Itä-Uusimaa 40—60, Kymenlaakso
100, Etelä-Karjala 150—250, Kanta-Häme 150—
200, Päijät-Häme 50—150, Satakunta 80—100, Pir
kanmaa 40, Etelä-Savo 75, Suupohja 10—20, Me
renkurkku 15, Suomenselkä 100—150, Keski-Suomi
100, Pohjois-Savo 100—200, Pohjois-Karjala 200—
250, Keski-Pohjanmaa 50, Pohjois-Pohjanmaa 50.

Kainuu 100—150, Kemi-Tornio 20—30 ja Lappi
100.

Eteläisimmässä Suomessa (hieman Mikkeli—Tam
peren—Pori-linjan pohjoispuolelle saakka) tiheys on
keskimäärin 1 7 p/100 km2. Runsain nuolihaukka
on Etelä-Karjalassa (3.5 p/100 km2). Etelä- ja
Keski-Suomessa nuolihaukka on nykyisin pienistä
jalohaukoistamme runsain lukuun ottamatta vähä
vesistöistä Pohjanmaata ja Suomenselkää, missä
tuulihaukka on edelleen sitä runsaampi. Nuolihau
kan vuosittaiset kannanvaihtelut ovat esim. Brittein
saarilla suuria, mutta Suomesta niistä ei ole tietoja.

Nuolihaukka on vähentynyt viime vuosikymmeninä
monin paikoin muuallakin Euroopassa, esim. Sak
san Liittotasavallassa, Tanskassa ja Ruotsissa, jon
ka kannaksi on arvioitu n. 1 000 paria. Brittein
saarilla kanta (hyvinä vuosina n. 150 paria) on
pysynyt ennallaan 1920-luvulta lähtien, Norjassa
nuolihaukka pesii vain satunnaisesti.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein uhkate
kijä ovat ympäristömyrkyt, joiden mahdollisia vai
kutuksia nuolihaukkaan ei kuitenkaan ole meillä
tutkittu. Ranskassa ympäristömyrkyt ja torjunta-
aineet ovat vaikuttaneet nuolihaukkaan haitallisesti
vähentämällä sen ravintkohteiden määrää. Nuoli
haukan talvehtimisalueilla Afrikassa ympäristö
myrkkyjen (myös monien Euroopassa kiellettyjen
aineiden) käyttö on lisääntymässä nopeasti. Nuoli
haukan ilmeisestä vähenemisestä huolimatta sen poi
kastuotto ei tiettävästi ole heikentynyt.

Nuolihaukka suosii mantereista ilmastoa ja yhdeksi
vähenemisen syyksi on myös esitetty ilmaston me
reistymistä,

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Valtakunnallisen pe
tolintuseurannan edelleen kehittäminen (pesimätulos
ym). Ympäristömyrkkyjen vaikutusten tutkimus.
Lintuvesiensuoj eluohj elmaan kuuluvien nuolihau
kalle tärkeiden saalistusalueiden rauhoituksen kii
rehtiminen.

8. Kirjallisuus. Fiuczynski ym. 1980, Juvonen 1978,
Nilsson 1981, Rauhala 1980, Saurola 1985b, Sojamo
& Koskimies 1974, Solonen 1984.



PERDIX PERDIX (Linnaeus)

PELTOPYY

Phasianidae

Rapphöna

Peltokanat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Hieman pyytä pienempi (pituus 30
cm), lyhytpyrstöinen ja pyöreän palleromainen vilje
lysmaiden kanalintu.

Peltopyystä on erotettu lukuisia alalajeja. Suoma
laisten peltopyiden asemaa ei ole tässä suhteessa
selvitetty, mutta siinä lienee alalajin P. p. perdix
lisäksi aineksia itäisistä alalajeista P. p. tucida ja
P. p. rossica.

2. Levinneisyys. Pesimäalue kattaa suurimman osan
Eurooppaa, Vähän-Aasian ja Kaukasuksen seudut
jatkuen Kaspianmeren pohjoispuolitse Aasian keski-
osiin. Euroopassa peltopyy puuttuu vain paikoin
mantereen eteläosista ja Brittein saarilta, Islannista
sekä Fennoskandian ja Neuvostoliiton pohj oisosis
ta.

Suomessa peltopyyn levinneisyysalueen pohjoisraja
kulkee nykyisin Oulusta Nurmekseen ja Joensuu
hun. Levinneisyyskuva on kuitenkin hajanainen, ja
suurimmassa osassa esiintymisaluettaan peltopyy on
nykyisin harvinaisuus. Suurimmat peltopyytyhjiöt
ovat Itä-Suomessa. Peltopyy puuttuu nykyisin Ah
venanmaalta.

3. Biologia. Pesimä- ja suojapaikkoina pensaikkoi
set pientareet, joutomaasaarekkeet ja pienet metsi
köt, ruokailumaina pellot, talvisin joskus joutomai
den rikkaruohokentät. Viihtyy myös viljelysten tun
tumassa sijaitsevilla ranta- ja joenvarsiniityillä.

Kesällä pareittain tai poikueittain. Pesimäpiirit sup
peita, joskus löyhinä tihentyminä. Syksyllä ja talvel
la pienissä parvissa, avoimemmissa maisemissa kuin
pesimä- ja poikuekautena.

Pesä metsän reunassa pellon pientareella, ojanpen
kassa tai niityllä pensaiden tai korkean ruohokasvil
lisuuden suojassa. Munia 9—28. Keskimääräinen
pesyekoko on Pohjanmaalla hieman korkeampi
(18.3) kuin Etelä-Suomessa (16.9). Jos edellisvuoti
set parikumppanit ovat elossa, ne pariutuvat yleensä
uudelleen. Sukukypsä 1-vuotiaana.

Vuosittaiset kannanvaihtelut ovat vielä suurempia
kuin metsäkanalinnuilla. Näihin vaikuttavat talveh
timisolojen ankaruus sekä muninta- ja poikasajan
lämpö- ja kosteusolot. Pesätappiot ovat suuria,
erään Tsekkoslovakiassa tehdyn tutkimuksen mu
kaan 88 %. Poikasten kuolevuus on suurin ensim
mäisinä elinviikkoina, mutta vielä loppukesälläkin
voivat ankarat sääolot verottaa poikastuottoa suu
resti. Esimerkiksi 6.8.1967 löydettiin Pohjanmaalta
kovan myrskyn jäljiltä 320 kuollutta peltopyytä,
näistä enemmistö samanvuotisia poikasia. Pohjan
maalla nuorten ja vanhojen lintujen suhde loka
kuussa oli vuosina 1964—71 3.9 1.

Ravintona kesällä kukat, lehdet ja silmut sekä
kastemadot ja etanat. Poikaset syövät ensimmäisinä

elinviikkoinaan enimmäkseen hyönteisiä. Syyskesäl
lä ja syksyllä tärkeimmällä sijalla ovat viljojen jyvät
sekä rikkaruohojen siemenet. Pillikkeiden rasvapi
toiset siemenet ovat talvehtimaan valmistautuville
peltopyille tärkeä energianlähde. Tärkeintä talvira
vintoa ovat syysviljojen oraat ja vihreät ruohot,
joiden lisäksi linnut syövät viljakasvien jyviä ja
rikkaruohojen siemeniä. Peltopyyt kaivavat talvira
vintonsa lumen alta, joten niiden esiintyminen kes
kittyy alueille, joissa lumipeite on enimmäkseen alle
60 cm.

Enimmäkseen paikkalintu. Vaeltaa kuitenkin loka—
marraskuussa ja vähemmässä määrin maalis—huhti
kuussa vuosittain jonkin verran. Varhaisempina ai
koina tyypillisiä ovat olleet aika ajoin toistuneet,
vaikeiden talvehtimisolojen aiheuttamat suurvael
lukset, jolloin parvia on nähty sekä Pohjois-Suo
messa että rannikolla ja saaristossa.

4. Kannan kehitys. Peltopyyn otaksutaan levittäyty
neen Suomeen 1700-luvulla Karjalan kannaksen
kautta. Lisäksi kantaa on jo varhain vahvistettu
lukuisin istutuksin. Istutusten vaikutuksista pelto
pyykantaamme ei ole tarkkoja tietoja. Esiintymises
sä on ollut 1800-luvun puolivälistä lähtien kaksi
selvää huippua. Näistä ensimmäinen kesti 1890-
luvun jälkipuoliskolta 1910-luvulle. Hyvänä osoi
tuksena peltopyyn tuolloisesta runsaudesta on, että
Turun lähistöllä sijaitsevan Askaisten Lempisaaren
omistaja ampui metsästysvieraineen vuonna 1913
398 ja 1914 peräti 501 yksilöä. Peltopyyn pesimä
alue laajeni tuolloin pohjoiseen. Peltopyitä pesi
Rovaniemellä asti ja parvia nähtiin Kolarissa, Sal
lassa ja Kittilässä saakka. Noihin aikoihin peltopyy
tavattiin ensi kerran Ahvenanmaalla.

Peltopyykanta romahti koko maassa 1910—20-luku
jen vaihteessa. Toinen edullinen vaihe sattui 1930-
luvun alkupuoliskolle, jolloin kanta leutojen ja vä
hälumisten talvien ansiosta elpyi yltämättä kuiten
kaan vuosisadan vaihteen huipputasolle.

Talvesta 1935/36 lähtien peltopyy on vähentynyt
näihin vuosiin asti. Samalla esiintymisalue on muut
tunut hyvin laikukkaaksi, ja levinneisyyden pohjois-
raja on vetäytynyt etelämmäs. Vielä 1940-luvulla
peltopyitä tavattiin kuitenkin vaelluksen seuraukse
na tilapäisesti sekä Pohjois-Suomessa Rovaniemeä
myöten että Ahvenanmaalla.

Lammilla Hämeessä vuosina 1936—39 lasketuilla 11
km2:n pelloilla tavattiin 64 paria (tiheys 5.8 p/km2).
Peltopyy oli tuolloin peltomailla pesivistä lajeista
kivitaskun jälkeen toiseksi runsain, jopa kiurua
runsaampi. Lammilla peltopyy oli yleinen vielä
1960-luvulla, mutta vähentyi sittemmin nopeasti ja
viimeiset parit hävisivät 1980-luvun alussa. Koko
Päijät-Hämeessä peltopyitä tavattiin vuosina 1983—
84 pesimäaikaan vain kolmessa paikassa.
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Porissa peltopyitä esiintyi vielä 1950-luvulla runsai
na talviparvina. Talvina 1955—58 nähtiin parhailla
paikoilla 150 ja 100 linnun parvet, mutta 1980-luvul
la on havaittu vuosittain vain 10—30 pekopyytä.

Valtakunnallisten talvilintulaskentojen mukaan pel
topyykanta on vähentynyt talvesta 1960/61 talveen
1981/82 kuudesosaan. Valtakunnallisessa peltolintu
tutkimuksessa vuonna 1984 lasketuilla 56 km2:n
pelloilla havaittiin vain 8 peltopyyparia (tiheys 0.14
p/km2). Kaikki havainnot olivat suurilta yli 200
ha:n pelloilta. Peltopyy on esiintynyt varhemmin
kaikenkokoisilla pelloilla. Koko Suomen peltopyy
kanta lienee nykyään 5 000 parin luokkaa.

Peltopyy on vähentynyt suuresti viime vuosikymme
ninä lähes koko Euroopassa. Ruotsin peltopyykan
naksi on arvioitu runsaat 20 000 paria.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
vähenemisen syynä ovat olleet maataloudessa tapah
tuneet muutokset, joiden vuoksi peltopyiden ravitse
muksen kannalta tärkeät peltojen kasvit ja hyöntei
set sekä suojapaikkoina tärkeät pensaikot ovat vä
hentyneet.

Rikkakasvihävitteiden käytön ja salaojituksen joh
dosta rikkakasvien osuus peltopyyn ravinnosta on
vähentynyt. Etelä-Pohjanmaalla pillikkeiden sie
menten osuus pienentyi 1970-luvulla 20 Wo. Tuho
hyönteishävitteiden käyttö on vähentänyt poikasille
välttämättömän hyönteisravinnon määrää. Hyön
teisten vähentyessä pelloilla poikueet joutuvat siirty
mään ravinnonhakuun niiden ulkopuolelle, jossa
petojen aiheuttamat poikuetappiot ovat suurempia.
Peltopyyhyn kohdistuva saalistus on voinut lisään
tyä viime aikoina muutoinkin, esimerkiksi supikoi
rakannan voimakkaan kasvun vuoksi.

Talvisia elinmahdollisuuksia ovat heikentäneet syys
viljojen (etenkin rukiin) viljelyalan supistuminen
sekä latojen vähentyminen. Myös yhden viljalajin
viljely laajoilla alueilla, peltojen kyntäminen yhä
yleisemmin heti puinnin jälkeen sekä tehopuimurei
den yleistyminen ovat kaventaneet peltopyyn elin
oloja. Salaojituksen yleistyminen ja viljelyksiä reu
nustavien pensaikkojen hävittäminen ovat vähentä
neet peltopyyn tarvitsemia suojapaikkoja.

Yhtenä vähenemisen syynä on ollut myös metsästys.
Vielä 1970—80-luvuilla peltopyitä on ammuttu vuo
sittain 2 000—5 000, näistä eniten Vaasan läänissä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Monin paikoin pelto
pyiden talvehtimista on helpotettu (etenkin riista-
miesten toimesta) talviruokinnalla sekä istuttamalla
kuusia suojapaikoiksi. Kantaa on jo varhain tuettu
istutuksin. Peltopyyn tarhaus on kuitenkin ollut
Suomessa vähäistä. Viime vuosina tarhausmenetel
miä on kehitelty. Tämän ansiosta lähivuosina lienee
täydet mahdollisuudet laajamittaiseen tarhaukseen.

Peltopyy kuuluu metsästyslain piiriin. Metsästysaika
on ollut viime vuosina lyhyt (1985 25.9.—15.10.) ja
metsästysalue on rajoittunut Uudenmaan, Turun ja
Porin, Vaasan sekä Oulun lääneihin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Talviruokinnan ja
suojapaikkojen rakentamisen lisääminen. Tarhaus
ja istutukset. Tarvittaessa metsästyksen rajoittami
nen nykyisestä. Seurannan tehostaminen esim. talvi
lintulaskentojen avulla.

8. Kirjallisuus, Alanko ym. 1985, Aro ym. 1985,
Elgert ym. 1981, Grönlund 1984, Hildn 1985,
Kreuger 1950, Krtiger 1965, Lampolahti ym. 1984,
Lehtoranta 1983, Moilanen 1968, 1981, Piiroinen
ym. 1985, Potts 1980, Pulliainen 1965, l966a,b,c,
1968a, b,c,d, 1970, 1971, 1974, 1975a, 1983, Raitis
1980, Rajala 1980, Rands 1982, Rauhala 1980,
Sammalisto 1977, Siivonen 1957, Solonen 1985a,
Strandgaard & Asferg 1980, Tiainen 1985, Tiainen
ym. 1985, Westerskow 1964, Ylimaunu & Siira
1985.



CHARADRIUS HIA TICULA Linnaeus Luokka: St

(merialue)

TYLLI

Charadriidae

Större strandpipare

Kurmitsat

1. Luonnehdinta. Kiurun kokoinen (pituus 18 cm),
lyhytnokkainen, päältä hiekanruskea ja alta valkea
kahlaaja. Hyvin samannäköinen kuin pikkutylli.
Näiden kummankin erikoispiirteenä on pään ja
kaulan silmiinpistävä mustavalkokuviointi.

Aiemmin Pohjois-Suomen sisämaatyllit luettiin
mantereiseen alalajiin Cli. h. tundrae, merialueen
tyllit osin kookkaampaan atianttiseen alalajiin Ch.
h. hiaticuta. Näiden alalajien välillä on kuitenkin
tapahtunut 1900-luvulla niin paljon sekoittumista,
ettei alalajijako ole ainakaan enää perusteltu.

2. Levinneisyys. Arktinen laji. Pesimäalue ulottuu
leveydeltään vaihtelevana vyöhykkeenä Siperian ja
Pohjois-Venäjän rannikkoseuduilta fennoskandi
aan, Itämerelle ja Länsi-Euroopan rannikolle. Pale
arktisen alueen lisäksi tylli pesii paikoin Grönlannin
ja Baffininsaaren rannoilla.

Suomessa levinneisyys on kaksiosainen: toisaalta
koko merialueella, toisaalta Pohjois-Suomessa sisä
maassa. Merialueella tylli on ollut Perämerta lukuun
ottamatta aina harvalukuinen. Pohjois-Suomessa
kannan painopiste on Tunturi-Lapissa, josta levin
neisyys jatkuu hajanaisena Rovaniemelle, Kemijär
velle, Kuusamoon ja Kainuuseen saakka.

Merialueen ekologisesti omaleimainen tyllikanta on
vähentynyt suuresti. Tämän vuoksi toimikunta on
katsonut sen uhanalaiseksi. Pohjois-Suomen sisä
maakanta sitä vastoin ei ole uhanalainen.

3. Biologia. Merialueen tyllit pesivät enimmäkseen
ulkosaariston hiekkaisilla ja somerikkoisilla tai laa
keiden silokallioiden luonnehtimilla saarilla ja luo
doilla, sisäsaaristossa tylli on vähälukuinen. Pohjan
lahdella, etenkin Perämerellä, tylli pesii kuitenkin
yleisesti myös mantereen alavilla hiekka-, liete- ja
kivikkorannoilla. Pohjois-Suomessa tyypillistä pesi
mäympäristöä ovat jokivarsien ja järvien hiekka- ja
kivikkorannat, Tunturi-Lapissa myös järviä reunus
tavat varpukankaat sekä lampareikkoiset palsasuot.

Perämeren rannikolla tyllejä pesii nykyään esim.
Oulussa ja Kemissä puunj alostustehtaiden j ätemaa
alueilla. Vaikka myös Pohjois-Suomen sisämaatyllit
ovat levinneisyytensä etelärajoilla paljolti riippuvai
sia ihmistoiminnan synnyttämistä uusista, usein tila
päisistä elinympäristöistä, tylli ei kuitenkaan ole
sopeutunut tällaisille paikoille läheskään siinä mää
rin kuin pikkutylli, jonka kanssa se pesii vain
harvoin rinnakkain.

Pesii enimmäkseen yksittäisparein, suotuisilla pai
koilla (etenkin kalalokki- ja tiirayhdyskunnissa) kui
tenkin jopa muutamien kymmenien panen yhdys
kuntina. Vuosittaiset kannanvaihtelut voivat olla
suuria. Vanhat linnut ovat paikkauskollisia.

Pesä matala syvennys paljaalla hiekalla tai soralla,
saaristossa usein pienessä jäkälikköisessä silokallio
syvennyksessä. Munia 4, joskus 3. Sukukypsä 1-
vuotiaana.

Tärkeintä ravintoa hyönteiset, mutta syö myös koti
loita, äyriäisiä ja matoja.

Talvehtimisalueet ovat Lounais-Euroopan ja Afri
kan rannikoilla. Pohjoisimpana pesivät tyllit muut
tavat kauimmaksi etelään.

4. Kannan kehitys. Vähentynyt viimeisten 20—30
vuoden aikana suuresti koko merialueella. Nykyisin
tylli on useimmilla saaristoalueilla harvinaisuus tai
puuttuu kokonaan.

Suomenlahdella tylli on ollut pesivänä aiemmin
vähälukuinen, nykyään harvinainen. Aspskärillä
itäisellä Suomenlahdella pesi 1950—62 parhaina
vuosina 5—6 paria ja vuosina 1967—7 1 1—2 paria,
mutta vuoden 1971 jälkeen tylli on puuttunut alueen
pesimälinnustosta. Läntisen Suomenlahden ulkosaa
ristossa tyllejä pesii nykyään enää 25—30 paria.
Porvoon mlk:n Söderskärillä tyllejä pesi enimmil
lään 1950-luvulla 5—7 paria ja 1960-luvulla 1—4
paria. Vakituinen pesintä päättyi siellä 1970-luvun
lopussa.

Lounaissaaristossa tylli on vähentynyt esim. Guli
kronan Trollössä (1948—60 vuosittain 2—5 paria,
1961—63 1 pari, 1977 puuttui) ja Kustavissa (1964
11, 1979 vain 2 paria). Kolmella Porissa tutkitulla
alueella pesi vuonna 1960 yhteensä n. 15 paria, 1976
ei enää yhtään. Satakunnassa tylli on vähentynyt
myös saaristossa, jonka kanta on nykyään alle 100
paria. Merenkurkun ‘alassaaril1a pesi vielä 1960 10
ja 1972 2 paria, mutta vuodesta 1973 lähtien tylli ei
ole pesinyt alueella.

Merialueella tylli on säilyttänyt asemansa parhaiten
perinteisellä ydinalueellaan Perämerellä, jossa se on
vielä paikoin jokseenkin yleinen. Esim. Kemin-Tor
nion seudulla pesii nykyään n. 300 paria. Täälläkin
tylli on kuitenkin vähentynyt jyrkästi. Kemin-Simon
saaristossa tylli pesi vielä 1940-luvulla “jokseenkin
joka karilla”, mutta vuosina 1974—79 tehdyissä
laskennoissa tavattiin 150 saaresta yhteensä vain 22
paria.

Koko merialueen tyllikanta lienee nykyisin noin
tuhannen parin luokkaa. Jos väheneminen kuitenkin
jatkuu nykyistä vauhtia, tylli häviää lähivuosikym
meninä rannikolta laajoilta alueilta.

Pohjois-Suomessa tyllikanta on vahva, linjalasken
tojen mukaan n. 17 000 paria. Ruotsin kannaksi on
arvioitu n. 13 000 paria, Norjan n. 12 500 paria.
Pohjois-Suomen tyllikannan pitkäaikaismuutoksista



ei ole tietoa. Etelärajoillaan kuten Kuusamossa ja
Kainuussa kanta on kuitenkin runsastunut ihmisen
luomien uusien elinympäristöjen ansiosta ainakin
tilapäisesti.

Tylli on vähentynyt myös eteläisellä Itämerellä ku
ten Tanskassa (nykyisin 1 000—3 000 paria) sekä
Brittein saarilla ja todennäköisesti myös paikoin
Norjan rannikolla. Pohjanmeren rannikolla tylli sen
sijaan on paikoin runsastunut 1940-luvulta lähtien.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vilkkaasti luku
tuula merialueilla kuten Suomenlahdella ja Saaris
tomerellä tärkeä syy vähenemiseen on ollut retkeilyn
aiheuttama lisääntynyt häirintä. Tyllien suosimat
hiekka- ja somerikkorannat sekä laakeat silokalli
oluodot ovat veneilij öiden suosimia maihinnousu
paikkoja. Lisäksi saarten mökittyminen on pilannut
monia tyllirantoj a. Pohj anlahdella vähenemiseen on
monin paikoin vaikuttanut myös karjan rantalai
duntamisen loppumisen aiheuttama kasvillisuuden
vahvistuminen, jonka seurauksena rannat ja saaret
ovat muuttuneet tyllille kelvottomiksi.

Paikallisesti tyllien väheneminen on voinut johtua
myös lokkikantojen voimakkaaseen kasvusta. Myös
karikukon runsastuminen on voinut haitata tyllejä,
sillä karikukot syövät tyllien kuten muidenkin kah
laajalajien munia.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lintuvesiensuoje
luohjelmaan sekä meri- ja järviluonnon suojeluoh
jelmaan kuuluvien tyIlin pesimäpaikkojen suojelun
kiirehtiminen (merialueella). Tyllin suosimien lapin
tiirayhdyskuntien rauhoittaminen maihinnousukiel
loin heinäkuun loppupuoliskolle saakka.

8. Kirjallisuus. Dybbro 1981, Grenquist 1946, Hieta
nen ym. 1985, Hildn 1986, Hildn & Hyytiä 1981,
Kilpi 1985, Kilpi ym. 1984b, Kålås & Byrkjedal
1981, Lampolahti ym. 1984, Lemmetyinen 1980,
Møller 1983, Prater 1976, Rauhala 1980, Salo 1984,
Soikkeli & Salo 1979, Thingstad 1984, Valste &
Palmgren 1984, Väisänen 1969, Wilson 1978.



CALIDRIS TEMMINCKII (Leisler)

LAPINSIRRI

Scolopacidae

Mosnäppa

Kurpat

Luokka: St

(Perämeri)

1. Luonnehdinta. Päältä harmahtava, vatsapuolelta
valkea, lyhytnokkainen ja -koipinen pikkukahlaaja
(pituus 14 cm).

2. Levinneisyys. Palearktinen laji. Pesii Euroopassa
Perämeren ja Pohjois-Suomen lisäksi vain Norjan ja
Ruotsin tuntureilla, Kuolan niemimaalla sekä Kani
nin niemimaalta itään halki Siperian rannikkoseutu
jen Beringinmerelle saakka.

Suomessa levinneisyysalue on nykyään kaksiosai
nen: toisaalta Perämerellä Vaasasta pohjoiseen sopi
vin paikoin, toisaalta Tunturi-Lapissa ja etelämpänä
siellä täällä Rovaniemeä ja Kemijärveä myöten.

Perämeren ekologisesti omaleimainen ja nykyisin
maantieteellisesti eristynyt lapinsirrikanta on vähen
tynyt suuresti. Tämän vuoksi toimikunta on katso
nut sen uhanalaiseksi. Pohjois-Suomen sisämaakan
ta sitä vastoin ei ole uhanalainen.

3. Biologia. Suosii Perämerellä pesimäympäristönä
avoimia, matala- ja niukkakasvuisia, usein hiekkai
sia rantoja, luotoja ja pikkusaaria, joilla on ruokai
lupaikoiksi paljasta lietettä tai somerikkoa. Voi
pesiä myös asutuksen piirissä kuten huviloiden piha-
mailla ja satamissa. Oulussa ja Kemissä pesii pieniä
yhdyskuntia tehtaiden jätelietteillä, täytemaa-alueil
la ja makeanveden altailla.

Tunturi-Lapissa pesimäpaikkoina ovat kuivat jäkä
lää, sammalta ja varpuja kasvavat harvapuiset kan
kaat soitten reunoilla tai järvien rannoilla sekä
pajukkoiset jokien ja purojen suistot. Havumetsä
vyöhykkeen lapinsirreistä suuri osa pesii nykyään
suurten tekoaltaiden rannoilla, osa järvien laskuissa
paljastuneilla rannoilla.

Pesä yleensä kuivalla maalla melko avoimesti. Eten
kin vanhat koiraat ovat hyvin paikkauskollisia.
Munia 4, joskus 3. Kukin naaras munii kaksi
pesyettä, kummankin eri koiraan reviiriin. Naaras
jättää ensimmäisen pesyeen haudonnan koiraalle ja
alkaa itse hautoa toista pesyettä. Myös koiras voi
pariutua kahden naaraan kanssa. Sukukypsä 1-vuo
tiaana.

Ravintona hyönteiset (Perämerellä pesimäaikaan
etenkin surviaissääsket) ja niiden toukat, vähem
mässä määrin madot, pienet äyriäiset ja nilviäiset.

Talvehtii todennäköisesti Afrikassa, etenkin sen itä
osissa.

4. Kannan kehitys. Vähentynyt Perämerellä suuresti
1900-luvulla, etenkin viime vuosikymmeninä. Hai
luodossa lapinsirri oli 1800-luvulla “hämmästyttä
vän lukuisa”, vielä 1920-luvulla kannaksi arvioitiin
“satoja pareja”, mutta 1950-luvulla enää 50 ja 1969

28 paria. Kemin saaristossa lapinsirri oli 1940-luvul
la yksi saariston tyypillisimpiä lintuja, mutta vuo
sien 1974—79 laskennoissa tavattiin 150 saaresta
vain 41 paria. Vähenevä suuntaus on ollut selvä
myös Krunneilla: 1939 46, 1949 28, 1962 22 ja 1970
17 paria. Kokkolassa, eteläisimmillä nykyisin sään
nöllisellä pesimäpaikalla, pesi vielä 1960-luvun alus
sa n. 30 paria, 1970-luvulla vain runsaat kymmen
kunta paria. Väheneminen näkyy myös siinä, että
lähes kaikki eteläisimmät pesimätiedot ovat parin
vuosikymmenen takaa. Lapinsirri on vähentynyt
myös Perämeren toisella puolella Ruotsin rannikol
la.

Myös Pohjois-Suomen kanta on taantunut 1900-
luvulla, vaikka Keski-Lappiin Pelkosenniemen
Sodankylän alueelle onkin viime vuosikymmeninä
syntynyt Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ansi
osta vahva esiintymä. Inarissa lapinsirri oli 1800-
luvun lopussa ehkä jopa runsain kahlaaja, mutta
nykyään se on siellä vähälukuinen. Kuusamosta
lapinsirri on hävinnyt. Tornion- ja Muoniojoen
varsien aiemmin vahvasta lapinsirriasutuksesta on
nykyisin jäljellä vain hajanaisia saarekkeita. Ylitor
nion Kainuunkylän saarissa pesi vuonna 1984 1—2
paria. Kemijoen varsilla lapinsirri pesii säännöllisesti
ainakin Tervolassa. Tornion— ja Muonionjoen kan
tojen jatkuvasti heikentyessä Perämeren esiintymät
ovat joutumassa eristyksiin Tunturi-Lapin yhtenäi
sestä asuinalueesta.

Kemin-Tornion seudulla lapinsirrejä pesi vielä 1970-
luvun lopulla n. 300 paria, nykyisin n. 200 paria.
Koko Perämeren (Suomen puoleiset rannikot) kanta
lienee edelleen vähintään 400—500 parin luokkaa.
Koko Suomen lapinsirrimääräksi on arvioitu linja
laskentojen perusteella n. 20 000 paria. Ruotsin
kanta on arvioitu samansuuruiseksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Yhtenä vähene
misen syynä on ollut lampaiden ja muun karjan
rantalaidunnuksen loppuminen. Tämän seurauksena
rantojen ja luotojen kasvillisuus on vahvistunut,
jolloin ne ovat muuttuneet lapinsirrille kelvottomik
si. Koska lapinsirri on vähentynyt myös Tunturi
Lapissa, jossa sen elinympäristöt ovat säilyneet jok
seenkin muuttumattomina, ei laidunnuksen loppu
minen voi olla ainoa vähenemisen syy.

Paikoin Perämeren rannikolla vähenemiseen ovat
voineet vaikuttaa myös runsastuneiden lokkikanto
jen aiheuttamat lisääntyneet pesä- ja poikastappiot.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tärkeimpien pesimä
alueiden suojelu ja hoito. Lintuvesiensuojeluohjel



maan kuuluvien lapinsirrin pesimäpaikkojen rauhoi
tuksen sekä Perämeren kansallispuiston toteutuksen
kiirehtiminen.

8. Kirjallisuus. Grenquist 1946, Hildn 1965, 1972,
1975, 1978, 1979a, 1986, Hi1dn & Hyytiä 1981,
Kålås & Byrkjedal 1981, Rauhala 1980, Rauhala &
Ylimaunu 1985, Saurola 1980a.



LIMOSA LAPPONICA (Linnaeus)

PUNAKUIRI

Scolopacidae

Myrspov

Kurpat

Luokka: Sh

1. Luonnehdinta. Koiras töyhtöhyypän kokoinen
(pituus 34 cm), naaras hieman kookkaampi (43 cm).
Nokka hyvin pitkä ja hieman ylöspäin kaareva.
Vanha koiras kesäpuvussa kirkkaan kastanjanpu
nainen, naaras ja nuori lintu hailakampia.

Fennoskandian ja Neuvostoliiton länsiosien puna
kuirit kuuluvat alalajiin L. 1. lapponica, idempänä
esiintyy alalaji L. 1. baueri.

2. Levinneisyys. Euraasian tundran asukki. Esiinty
misalue on pohjois-eteläsuunnassa levein Siperiassa
Jenisei- ja Lena-jokien välillä, josta se ulottuu
kapeana vyöhykkeenä lännessä Kuolan niemimaalle
ja fennoskandian pohjoisosiin, idässä Alaskaan Ne
arktiselle alueelle. Levinneisyysalueen eteläraja kul
kee yleensä lähellä havumetsän pohjoisrajaa. Ruot
sissa punakuireja pesii vain suppealla alueella poh
joisrajan tuntumassa, Norjassa Varangin niemi-
maalta Etelä-Ruijaan.

Suomen punakuireista suurin osa pesii Tunturi
Lapissa, etenkin Pohjois-Inarissa ja Utsjoen itäosis
sa sekä toisaalta Itä-Enontekiössä, harvinaisena
myös Länsi-Inarissa sekä Utsjoen luoteis- ja lounai
sosissa. Etelämpänä, Sallan ja Savukosken alueella,
on pieni erillinen esiintymä, joka liittynee rajanta
kaiseen pesintään havumetsävyöhykkeessä.

3. Biologia. Pesii Tunturi-Lapissa laakeassa maas
tossa, yhtä hyvin palsasuolla kuin kuivahkolla rin
nesuolla tai puolikuivalla tunturikankaalla. Tyypil
listä pesimäpaikoille on pienten suolaikkujen, kui
van varpu- ja vaivaiskoivukankaan sekä usein myös
pienten lampien vuorottelu. Etelämpänä havumetsä
vyöhykkeessä ja sen tuntumassa pesimäalueet ovat
keskikokoisilla tai suurilla aapasoilla. Suomessa pu
nakuiri pesii enimmäkseen yksittäisparein, joskin
joitakin 3—4 parin löyhiä yhdyskuntia tunnetaan.

Pesä varvikon suojassa palsa- ym. suokumpareella
tai tunturikankaalla suolaikun tuntumassa. Munia
4.

Syö pesimäpaikoilla enimmäkseen hyönteisiä ja nii
den toukkia sekä matoja, muuttomatkoilla myös
äyriäisiä, kotiloita ja simpukoita.

Talvehtii Länsi-Euroopan, Välimeren ja Länsi-Afri
kan rannikoilla.

4. Kannan kehitys. Viime vuosisadan lopusta ja
aivan tämän vuosisadan alusta havaintoja on run
saasti. Tunnetuimpia punakuirialueita olivat tuol
loin Pohjois- ja Keski-Kittilän suoalueet läntisessä
Lapissa, mutta hajatietoja on Sallasta, Saariselän
itäpuolelta Nuortijärveltä ja useasta paikasta Inaris
ta. Punakuiri taantui kuitenkin 1800-luvun lopussa
ja 1900-luvun alussa, ja vuosilta 1917—51 tunnetaan
vain yksi pesimähavainto (Enontekiön Peltovadda
1938).

Havainnot yleistyivät nopeasti 1950-luvulla, ja vuo
sina 1953—66 punakuireja löydettiin Inarista ja
Utsjoelta n. 30 paikalta. Kannan suuruudeksi arvioi
tiin 1960-luvun alussa 150—200 paria, nykyisin se
lienee hyvinä vuosina 200—300 paria, huonoina
vuosina korkeintaan puolet tästä. Sallan-Savukos
ken osuus on ehkä 10—15 paria. Vuosittaiset kan
nanvaihtelut ovat suuria, esimerkiksi vuosina
1958—65 seuratulla alueella Utsjoella parimäärä
vaihteli nollasta kymmeneen.

Nykyinen levinneisyyskuva on hyvin toisenlainen
kuin mitä sen tiedettiin olevan vuosisadan vaihtees
sa. Todellisuudessa levinneisyydessä ja runsaudessa
on tuskin kuitenkaan tapahtunut niin suuria muu
toksia kuin havainnoista voisi luulla. Punakuirien
häviäminen Kittilän soilta ja Itä-Enontekiön kannan
nykyinen niukkuus ovat kuitenkin todellisia ilmiöi
tä. Pohjois-Inarin ja Utsjoen kannan kehityksestä
sitä vastoin ei ole tietoa, sillä näiden alueiden
tutkimus oli ennen 1950-lukua erittäin vähäistä.
Itä-Lapin havaintojen aj oittuminen vain vuosisadan
alkuun ja 1950-luvulta nykypäivään viittaa kuiten
kin laaja-alaisiin pitkäaikaismuutoksiin.

Kannan kehityksestä Neuvostoliitossa ei ole tietoja.
Norjassa punakuireja pesii n. 150 paria, ja ainakin
Varangin niemimaalla kanta on viime aikoina hie
man vahvistunut. Ruotsin 10—15 parin kanta on
pysynyt viime vuosikymmeninä vakaana.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Yksi tärkeä syy
ainakin Kittilän ja Enontekiön punakuiriasutuksen
taantumiseen oli varmasti vuosisadan vaihteessa
harjoitettu laajamittainen munien keruu. Joillakin
keräilijöillä tiedetään olleen toistakymmentäkin pe
syettä. Punakuiri on pesimäpaikoillaan huomiota
herättävä ja helposti löydettävä laji, minkä vuoksi
munien keruu oli helppoa. Lisäksi keräämisessä
käytettiin apuna tähän tehtävään koulutettuja apu
reita.

Punakuireja pesii Euroopassa Neuvostoliiton ulko
puolella vain suppealla alueella ja runsaimmin juuri
Suomessa. Tämän vuoksi munien keruu on edelleen
varteenotettava uhkatekijä. Punakuirien uhkana on
myös kova metsästys talvehtimisalueilla ja muutto
reittien varrella. Esim. Tanskassa ammutaan vuosit
tain n. 7 000 punakuiria.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Soidensuojelun pe
rusohj elmaan kuuluvien punakuirisoiden rauhoitta
misen kiirehtiminen. Kansainväliset aloitteet puna
kuirin metsästyksen kieltämiseksi.

8. Kirjallisuus. Clausager 1983a, Hildn & Hyytiä
1981, Kålås & Byrkjedal 1981, Laaksonen 1974,
Laine 1962, Vink & Lok 1982.
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LARUS FUSCUS Linnaeus

SELKÄLOKKI

Laridae

Silitrut

Lokit

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Merilokin ohella ainoa mustasel
käinen lokkimme. Eroaa tästä pienemmän koon
(pituus 53 cm), siromman olemuksen ja keltaisten
koipien perusteella. Nuoret linnut ovat muiden suur
ten lokkien tapaan ruskeankirjavia.

Läntisen Euroopan selkälokit jaetaan yleensä kol
meen alajiin: L. f. graelisii, L. f intermedius ja
Suomessakin esiintyvä L. f. fuscus. Lisäksi erote
taan kaksi itäistä alajia, L. f heugtinii ja L. f.
taimyrensis, jotka luetaan joskus harmaa-, joskus
selkälokeiksi.

2. Levinneisyys. Palearktinen laji. Alalajin fuseus
pesimäalue on suppea käsittäen Suomen lisäksi
Keski- ja Pohjois-Norjan rannikot, Ruotsin itäran
nikon (sisämaassa vain satunnaisesti) sekä idässä
Kuolan niemimaan, josta se ulottuu Vienanmeren,
Aänisen ja Laatokan kautta Suomenlahden peruk
kaan. Alalaji graelisii pesii Islannissa, Färsaarilla,
Brittein saarilla, Ranskassa ja Tanskan länsiranni
kolla, alalaji intermedius Tanskassa, Ruotsin länsi-
rannikolla (suurin osa kannasta) ja Etelä-Norjassa.

Suomessa selkälokki pesii sekä koko merialueella
että sisämaassa. Sopivien vesistöjen epätasaisen
esiintymisen vuoksi sisämaan levinneisyys on laiku
kas. Selkälokki puuttuu pesivänä esim. laajoilta
alueilta Keski-Uuttamaata, Varsinais-Suomea ja
Pohj anmaata.

Pohjois-Suomessa selkälokki on yleinen Kuusamoon
saakka. Atiasvuosina 1974—79 varmistettuja pesin
töjä kertyi tätä pohjoisempaa enemmälti vain Lokan
tekoaltaalta.

3. Biologia. Pesii merialueella ulko-, vähäisessä
määrin myös keskisaaristossa, lähes poikkeuksetta
tiheissä yhdyskunnissa, nykyisin yhä useammin har
maalokin kanssa sekakolonioissa. Suosii luodoilla
suoj aisempaa ja pensaikkoisempaa maastoa kuin
harmaalokki.

Sisämaassa runsassaaristen, kirkasvetisten reittive
sien tyyppilintuja, mutta pesii suurten selkävesien
lisäksi pienemmilläkin järvillä. Pesii sisämaassa
yleensä yksittäisparein tai muutamien panen löyhinä
yhdyskuntina. Suosii metsäisiä saaria. Sekä merialu
eella että sisämaassa selkälokki puuttuu vilkkaim
min liikutuilta asutuskeskusten ja kylien lähivesiltä.

Pesä yleensä pehmeällä alustalla osittain kasvillisuu
den suojassa, harvemmin kallion syvennyksessä tai
kivien välissä. Pesä voi olla yhtä hyvin kivellä aivan
rantaviivassa kuin rantametsikön suojassa kaukana-
km vedestä. Munia 3. Pesii ensimmäisen kerran
yleensä vasta 5—6 -vuotiaana.

Ravintona enimmäkseen kalat, mutta myös äyriäiset
ja hyönteiset. Syö vain harvoin muiden lintujen
munia tai poikasia.

Tärkeimmät talvehtimisalueet ovat ilmeisesti Itä-
Afrikassa päiväntasaajan molemmin puolin, mutta
osa linnuista talvehtii Mustanmeren ja itäisen Väli
meren piirissä. Elää talvisin sisävesillä. Selkälokin
väitetään talvehtineen vielä 1940-luvulla yleisesti ete
läisellä Itämerellä, jossa se on nykyisin talvisin
erittäin harvinainen. Nuoret 1- ja 2-vuotiaat linnut
pysyttelevät kesäkaudet enimmäkseen talvehtimis
alueilla tai muuttaavat vain jonkin matkaa pohjoi
seen.

4. Kannan kehitys. Vuosisadan alussa selkälokki oli
kalalokin ohella runsain lokkimme. Se runsastui
1930-luvulta lähtien selvästi sekä merialueella että
sisämaassa, mutta vähemmän kuin nauru-, kala- ja
harmaalokki. Kannat saavuttivat huippunsa eri alu
eilla 1950—60-luvuilla. Merialueella selkälokki alkoi
kuitenkin vähentyä paikoin jo 1960-luvulla. Nykyi
sin kannat ovat jyrkässä laskussa, etenkin merialu
eella.

Suomenlahden Suomen puoleisissa osissa pesi sen
itäistä perukkaa lukuun ottamatta vuonna 1937 n.
1100, 195$ 1 800, 1980 1 400 ja 1983 800 paria
(Hiittisen ja Virolahden välisellä alueella tuolloin
kaikkiaan n. 1 500 paria). Itäisellä Suomenlahdella
sij aitsevalla Aspskärin suoj elualueella pesi vuonna
1950 89, 1956 160, mutta 1982 enää 67 paria.
Vuonna 1983 Suomenlahdella oli enää kuusi yli 50
parin koloniaa, joista viisi sijaitsi itäisellä Suomen
lahdella. Väheneminen on ollut jyrkintä läntisellä
Suomenlahdella, jossa selkälokki on hävinnyt laa
joilta alueilta. Espoon-Kirkkonummen saaristossa
selkälokkipareja pesi vielä 1965 n. 380, nykyään
enää joitakin kymmeniä.

Saaristomerellä taantuminen on ollut keskimäärin
vähäisempää, ja siellä kanta on paikoin vielä vahva.
Gullkronan Trollössä pesi vuonna 1963 259 ja 1977
209 paria. Toisaalta eräällä Maarianhaminan lähis
töllä sijaitsevalla alueella pesi 1940-luvulla yli 100
paria, 1981 ei yhtään. Koko Saaristomeren kanta
lienee edelleen 2 000—3 000 parin luokkaa.

Merialueen suurimmat yhdyskunnat ovat nykyään
Pohjanlahdella, jossa selkälokki lienee yhä harmaa
lokkia runsaampi. Täälläkin kanta on kuitenkin
selvästi heikentynyt. Esim. Merenkurkun Valassaa
rilla pesi vuonna 1964 190, mutta 1978 90 ja 1983
110 paria. Kemin ulkosaaristossa pesi 1959 100,
1975 19 paria, Simon saaristossa 1957 36 ja 1977 21
paria.

Sisämaassakin suuntaus on vähenevä. Vanajanseläl
lä pesi vuonna 1972 56, 1974 39 ja 1983 21 paria.
Kanta on kääntynyt laskuun 1970-luvulla myös
Keski-Kallavedellä ja eteläisellä Saimaalla. Sisävesil
lä selkälokkitiheys on yleensä 0.2—0.5 p/km2 vettä,
mutta esim. Keski-Kallavedellä 1982 0.7 p/km2.



Koko Suomen selkälokkikanta lienee 10 000 parin
luokkaa. Maamme ulkopuolella alalajia fuscus pesii
ehkä vain n. 20 000 paria: Ruotsissa n. 15 000,
Norjassa n. 3 350, Tanskassa n. 30, Kuolan niemi-
maalla muutamia satoja ja Suomenlahden eteläran
nikolla n. 1 000 paria (Eestin neuvostotasavalta n.
500 paria, Tytärsaaret satoja pareja). Kolmella
Keski-Norjassa seuratulla alueella fuscus-selkälokit
ovat vähentyneet viimeisten 5—13 vuoden aikana
2 520 parista 375 pariin. Alalajin fuscus selkälokit
ovat vähentyneet viime aikoina jyrkästi myös Tans
kassa, jossa esim. Christiansøn vielä 1950-luvulla
tuhannen parin kanta on huvennut olemattomiin.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kannan kasvu
vuosisadan puolivälissä oli todennäköisesti seuraus
ta munien keruun ja vainon vähenemisestä sekä
suojelualueiden perustamisesta saaristoon. Selkälo
km viimeaikaiseen jyrkkään vähenemiseen ovat vai
kuttaneet monet tekijät, joista kaikkia ei edes ehkä
vielä tunneta ja joiden keskinäinen merkitys on
selvittämättä.

Tärkeimpiä syitä vähenemiseen lienee ollut lisäänty
nyt häirintä. Selkälokki pesii myöhään keväällä,
minkä vuoksi se on muita lokkeja alttiimpi kesä
kuussa vilkastuvan saaristolomailun aiheuttamille
häiriöille. Monilla alueilla vähenemisen syynä on
ollut pesien ja poikasten järjestelmällinen hävitys,
joka usein on tapahtunut harmaalokkien hävitys
kampanjoiden yhteydessä. Suomenlahden selkälo
keista vähintään kolmannes on joutunut viime vuo
sina hävityksen kohteeksi.

Yhdeksi syyksi vähenemiseen on esitetty 1950-luvul
la alkanutta saariston autioitumiseen liittyvää am
mattikalastuksen vähenemistä, joka olisi heikentä
nyt selkälokin ravinnonsaantimahdollisuuksia.

Ainakin eteläisillä merialueilla selkälokin poikas
tuotto on nykyään erittäin heikko. Suomenlahdella
vuonna 1983 tutkituissa 14 koloniassa poikastuotto
oli keskimäärin vain 0.29 lentopoikasta/munapesä,
jonka lisäksi yhdyskunnissa esiintyi melko paljon
tyhjiä pesiä. Porvoon mlk:n Söderskärillä pesimätu
los oli vuonna 1981 vain 0.19 lentopoikasta/pari
(harmaalokilla 1.0). Sisämaassa pesimätulos on ollut
viime aikoina erittäin heikko ainakin Vanajanselällä
ja eteläisellä Saimaalla (arviolta 0.2—0.3 lentopoi
kasta/pari).

Perimmäisiä syitä huonoon poikastuottoon ei tunne
ta. Häirintä vaikuttaa pesimätulokseen ainakin välil
lisesti. Suomenlahdella poikastuotto oli vuonna
1983 paras niissä kolonioissa, joissa häirintä oli
vähäisintä.

Paikoin selkälokin huonoon pesimätulokseen on
ollut syynä harmaalokkikannan voimakas kasvu.
Porvoon mlk:n Söderskärillä vuosina 1980—83 näl
kään nääntyneiden ja harmaalokin syömien poikas
ten osuus selkälokin tappioista olivat samansuurui
set. Harmaalokin saalistus kohdistui selkälokin par
haimmin kasvaneisiin poikasiin. Harmaalokki näyt
tääkin syrjäyttävän selkälokin sekayhdyskunnissa
eliminoimalla tämän poikastuotosta laadullisen par

haimmiston — ei niinkään territoriaalisen aggres
sion seurauksena. Syynä selkälokin poikasten nälkä
kuolemiin lienee joko emojen kyvyttömyys hankkia
riittävästi ravintoa tai laajemmat ravintoekologiset
muutokset Suomenlahdella.

Lokkilajit voivat kilpailla myös ravinnosta, mutta
tämän mahdollisesta merkityksestä ei ole tietoa.
Selkälokki ei ole hyötynyt esim. kaatopaikoista
läheskään siinä määrin kuin harmaalokki. Selkälok
ki häviää yleensä muille lokeille ravinnon “siep
pauksessa”, joten muiden lokkien runsastuminen on
voinut vaikuttaa selkälokkiin tätä kautta haitallises
ti.

Koska poikastuotto on paikoin huono myös alueilla,
joissa harmaalokki on vielä harvalukuinen, ei näi
den lajien välinen kilpailu voi olla ainoa vähenemi
sen syy. Heikon pesimätuloksen ja lisääntymishäiri
öiden (esim. pesimättömien lintujen suuri osuus ja
tyhjien pesien yleisyys) on myös arveltu olevan
yhteydessä ympäristömyrkkyihin.

6. Toteutetut suojelutoimet. Selkälokin rauhoitus
päättyi Uudenmaan rannikolla vuonna 1958. Rau
hoitus palautettiin sisävesille luonnonsuojelulain no
jalla vuonna 1979 ja koko maahan keväällä 1983.
Ahvenanmaalla selkälokki on rauhoittamaton. Sel
kälokkiyhdyskunnista monet sijaitsevat suojelualu
eilla, mutta näiden merkitys kokonaisuutta ajatellen
on vähäinen.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Elinvoimaisten yh
dyskuntien rauhoittaminen ja rauhoitusmääräysten
valvonta. Merensaariston sekayhdyskunnissa selkä
lokin poikasten saalistamiseen erikoistuneiden har
maalokkien poistaminen.

8. Kirjallisuus. Bergman 1965, 1982, Götmark 1984,
Hario 1981a, 1985, Hario & Kilpi 1982, Jernström
1983, Kilpi 1983, Kilpi & Saurola 1983, 1984a, Kilpi
ym. 1980, 1984a,b, Lampolahti ym. 1984, Lemme
tyinen 1980, Linkola 1976, Lumiala 1937, Nieminen
1983, Palmgren & Vaiste 1983, Rauhala 1980, Røv
1985, Toft 1984, Tuomainen 1983.



COLUMBÄ OENAS Linnaeus

UUTTUKYYHKY

Columbidae

Skosduva

Kyyhkyt

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Kesykyyhkyn kokoinen (pituus 33
cm), sepeikyyhkyä pienempi seka iyhytpyrstöisempi
ja -kaulaisempi. Yleisväri siniharmaa vailla sepel
kyyhkyn vaikeita kuvioita.

2. Levinneisyys. Pesii suurimmassa osassa Euroop
paa puuttuen vain paikoin mantereen eteläosista,
Islannista sekä Fennoskandian ja Neuvostoliiton
pohj oisosista. Euroopan ulkopuolella pesimäalue
kattaa Afrikan luoteiskulman, Vähän-Aasian ja Si
perian aroalueen läntiset osat.

Suomessa ievinneisyys on nykyään selvästi lounai
nen. Yhtenäinen esiintymisalue rajoittuu Ahvenan
maalle, Varsinais-Suomeen ja Länsi-Uudeilemaalle,
Helsinki—Pori -linjan lounaispuolelle. Tämän alu
een ulkopuolella uuttukyyhky on hyvin harvalukui
nen, mutta pesintää tapahtuu säännöllisesti niinkin
pohjoisessa kuin Oulussa.

3. Biologia. Suosituimpia pesimäympäristöjä pelto-
maiden tuntumassa sijaitsevat jalopuulehdot ja van
hat haavikot, joissa pesii usein yhdyskuntamaisesti
useita pareja. Ratkaisevaa pesimäympäristön valin
nan kannalta on kuitenkin pesintään sopivan kolo
puun esiintyminen, ei niinkään pesimämetsikön laa
tu. Joskus pesä voi sijaita kilometrien päässä ruo
kailumailta, jopa karussa männikössä. Uuttukyyhky
on hyvin paikkauskollinen, sillä sama pari voi pesiä
vuodesta toiseen samassa kolossa.

Pesä puun onkalossa, vanhassa palokärjenkolossa
tai pöntössä. Pesimäkausi pitkä, huhtikuun puolivä
listä syyskuun puoliväliin. Munia 2. Pesyeitä 2—4.
Edullisina kesinä jopa neljännes pareista tuottaa
ainakin kolmet poikaset. Salon seudulla poikastuot
to oli vuosina 1974—77 keskimäärin 3.4 poikasta/
pesäkolo.

Ruokailee pelloilla ja tienpenkoilla. Tärkeintä ravin
toa ovat rikkaruohojen siemenet, mutta uuttukyyh
ky syö myös heinäkasvien siemeniä, viljakasvien
jyviä ja herneitä.

Tärkeimmät talvehtimisalueet sijaitsevat Ranskassa
ja Espanjassa.

4. Kannan kehitys. Vuosisadan vaihteessa uuttu
kyyhkyn arvioitiin olevan sekä Turun ja Porin
välillä että Nurmijärvellä Keski-Uudellamaalla se
pelkyyhkyä yleisemmän (sepelkyyhky oli tosin tuol
loin Suomessa tuntuvasti nykyistä vähälukuisempi).
Kanta alkoi kuitenkin vähentyä heti tämän vuosisa
dan alussa, sillä jo 1920-luvulla uuttukyyhkyn kat
sottiin suuresti vähentyneen koko Lounais-Suomes
sa. Samanaikaisesti uuttukyyhky kuitenkin Jevittäy
tyi pohjoiseen. 1950-luvulla uuttukyyhky pesi ilmei
sesti harvakseltaan lähes koko Etelä- ja Keski-Suo
messa, ja levinneisyyden pohjoisraja kulki tuolloin
Oulun pohjoispuolelta lulujärvelle ja Pieliselle.

Kannan heikkeneminen 1950-luvulta lähtien on nä
kynyt etenkin levinneisyysalueen reunaosissa. Jo
Hämeessä uuttukyyhky on nykyisin harvinaisuus
(1980-luvulla vuosittain vain 1—2 pesimähavaintoa)
ja Etelä-Karjalassa se on pesivänä turturikyyhky
äkin harvinaisempi,

Uuttukyyhkyn ydinalueella, Ahvenanmaalla ja lou
naisrannikolla, taantuminen on ollut vähäisempää,
ja ainakin Varsinais-Suomessa kanta on 1970-luvul
ta lähtien jonkin verran elpynyt. Suurimmissa Salon
seudulla 1970-luvun lopulla syksyisin tavatuissa par
vissa on ollut 200—300 lintua, Ahvenanmaalla jopa
600 lintua.

Koko maan pesimäkannaksi on arvioitu hieman alle
10 000 paria. Linjalaskentojen mukaan tiheys on
korkein (yli 0.25 p/km2) Ahvenanmaalla ja lounais-
saaristossa. Salon seudulla (tutkimusalue n. 10km2)
tiheys oli vuosina 1972—77 keskimäärin 1.8 p/km2
(keskimääräinen tiheys ei ole Salon seudulla näin
korkea), Rymättylän Aasiassa (15.6 km2) vuosina
1976—79 keskimäärin 0.8 p/km2, mutta vuonna
1985 jo peräti 3.5 p/km2. Suomen vahvin uuttu
kyyhkykanta (n. 100 paria) pesii Turun Ruissalossa.

Lounaisrannikolta sisämaahan siirryttäessä tiheys
laskee nopeasti. Esim, Tammelassa tiheys oli 1970-
luvun alkupuoliskolla vain 1.9 p/100 km2. Vuoden
1984 valtakunnallisessa peltolintututkimuksessa las
ketuilla 56 km2:n pelloilla tavattiin vain 9 uuttu
kyyhkyparia (tiheys 0.16 p/km2).

Uuttukyyhky on vähentynyt 1900-luvulla suurim
massa osassa Eurooppaa. Ruotsin Falsterbossa ha
vaittiin muuttavia uuttukyyhkyjä vuosina 1949—55
syksyssä keskimäärin 16 500, 1956—60 vain 5 500,
mutta 1973—80 jälleen 8 100. Ruotsissa uuttukyyh
kyjä on arvioitu pesivän 50 000 paria, Tanskassa
vain 100 paria. Brittein saarilla kanta romahti vuosi
na 1957—63, mutta on sen jälkeen voimistunut
nopeasti.

5. Vähenemisen syyt/ Uhkatekijät. Tärkein vähene
misen syy on ilmeisesti ollut tärkeimmän ravinto-
kohteen eli rikkakasvien siementen väheneminen
rikkaruohontorjunnan ja salaoj itusten seurauksena.
Uuttukyyhky on selvästi riippuvaisempi rikkaruoho
jen siemenistä kuin sepelkyyhky.

Uuttukyyhkyn vähenemiseen Brittein saarilla ja
Ruotsissa 1950—60-lukujen vaihteessa olivat syynä
maataloudessa tuolloin käytetyt ympäristömyrkyt,
jotka saattoivat olla tärkeä syy myös meillä samoi
hin aikoihin havaittuun taantumiseen.

Metsätalouden tehostumisen vuoksi uuttukyyhkylle
sopivien kolopuiden määrä on vähentynyt. Uuttu
kyyhky häviää kilpailussa monille muille kolopesi
jöille, esim. naakalle. Uuttukyyhkyjen metsästys



talvehtimisalueilla, etenkin Ranskassa, on myös voi
nut vähentää kantaa.

Suomessa tapahtuva metsästys on tuskin vaikutta
nut vähenemiseen, vaikka kyyhkynmetsästyksen
suosio onkin meillä kasvanut viime vuosikymmeninä
nopeasti. Suomessa ammuttiin 1950-luvun lopulla
vuosittain n. 2 000 kyyhkyä, nykyään n. 100 000
(näistä luonnollisesti valtaosa sepelkyyhkyjä).

Uuttukyyhkyn paikkauskollisuus ja sosiaalisuus hi
dastanevat sen leviämistä uusille alueille ja samalla
ne voivat vaikeuttaa uuttukyyhkyn sopeutumista
nopeisiin ympäristömuutoksiin.

6. Toteutetut suojelutoimet. Uuttu- ja sepelkyyhkyn
metsästystä on säädelty metsästysasetuksin vuodesta
1934 lähtien. Tänä aikana metsästys- ja rauhoitus
ajat ovat muuttuneet useasti. Uuttukyyhky rauhoi
tettiin vuonna 1965, mutta metsästys sallittiin uudel
leen vuonna 1977. Vuonna 1985 uuttukyyhkyn met
sästysaika oli 20.8.—15.10 (sepelkyyhkyn alkoi
10.8.). Ahvenanmaalla uuttukyyhky on nykyisin
rauhoitettu (sepelkyyhkyn metsästysaika 1985 1.9.—
31.12.)

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Uuttukyyhkyjen
pöntötyksen sisällyttäminen osaksi riistanhoitotyö
tä. Metsästysrajoitukset Varsinais-Suomen ja Uu
denmaan riistanhoitopiirin ulkopuolella.

Metsästyksen alkaessa 20.8. useimmilla uuttukyyh
kypareilla on vielä munia haudottavana tai poikasia
huollettavana. Tämän vuoksi olisikin suositeltavaa
raj oittua metsästyksessä tuolloin jo parveutuneisiin
lintuihin.

8. Kirjallisuus. Fiskar ym. 1976, Gustafsson ym.
1982, Järvinen & Väisänen 1979, Karhumäki 1976,
1978, Koivisto 1956, 1959, Lampolahti ym. 1984,
Murton & Westwood 1974, Murton ym. 1964,
O’Connor & Mead 1982, Orell 1977, Piiroinen ym.
1985, Ruottinen 1985, Saari 1979, 1980, 1984, Soja
mo 1984.
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GLA UCIDIUM PASSERINUM (Linnaeus)

VARPUSPÖLLÖ

Strigidae

Sparvuggla

Pöllöt

Luokka: Sh

1, Luonnehdinta, Euroopan pienin petolintu, vain
punatulkun kokoinen (pituus 15—19 cm).

2. Levinneisyys. Siperialaisen faunatyypin laji. Pesi
mäalue ulottuu Fennoskandiasta ja Keski-Euroopas
ta halki Neuvostoliiton Pohjois-Kiinaan ja Sahalinil
le asti.

Pesii Suomessa koko maassa pohjoisinta Lappia,
ulkosaaristoa ja mahdollisesti Ahvenanmaata lu
kuun ottamatta. Pohjoisessa pesintä lienee säännöl
listä havumetsän pohjoisrajalle saakka. Lapissa
kanta on harvempi kuin maan etelä- ja keskiosissa,
mutta jo Kuusamon-Kainuun alueella se on melko
vahva.

3. Biologia. Suosii pesimäympäristönä laajoja van
hoja metsiä, etenkin vanhoja kuusikoita, mutta
myös reheviä sekametsiä ja jopa karuja mäntykan
kaita. Maan eteläosissa pesimäkuusikot ovat yleensä
reheviä “ kanahaukkatyypin” metsiä, pohjoisosissa
usein myös karuja puronvarsikorpia. Yleensä pesä
on yhtenäisessä sulkeutuneessa metsässä, usein
etäällä aukeista.

Varpuspöllön piileskelevien elintapojen ja pesien
vaikean löydettävyyden vuoksi sen pesimäbiologia
ja pesintäaikainen esiintyminen tunnetaan huonosti.
Pesälöytöjä tunnetaan maastamme linnun yleisyy
teen nähden erittäin vähän, vain 200—300.

Varpuspöllö on reviirilintu. Erinomaisissakin olo
suhteissa pesimäpiirin laajuus on vähintään 50—60
ha. Tavallisesti pesien väliä on parhaillakin alueilla
yli kilometri. Paikkauskollinen.

Pesä pohjantikan tai käpytikan kolossa, yleensä
kuusessa tai haavassa, harvemmin männyssä. Pönt
töpesintöjä tunnetaan parisenkymmentä. Munia
yleensä 4—7, keskimäärin hieman yli viisi. Pesii
säännöllisesti jo 1-vuotiaana.

Syö lähes yksinomaan pikkunisäkkäitä ja lintuja.
Varpuspöllö on Suomen ainoa pöllölaji, joka käyt
tää ravinnokseen säännöllisesti paljon lintuja. Tär
keintä ravintoa ovat kuitenkin myyrät, joiden osuus
on myyränhuippuvuosina yli puolet saalisyksilöiden
määrästä, huonoina myyrävuosina vain kolmannes.
Varastoi syksyllä ja alkutalvella saaliseläimiä pönt
töihin.

Enimmäkseen paikkalintu, mutta siirtyy useina syk
syinä talveksi metsistä ihmisasutuksen tuntumaan,
jossa ravintoa on runsaammin tarjolla. Joinakin
syksyinä esiintyy voimakkaampaa vaeltelua, joka
joskus voi ulottua esim. Tanskaan saakka.

4. Kannan kehitys. Kannan mahdollisista pitkäai
kaismuutoksista ei ole tietoa, mutta elinympäristö
jen kehityksen perusteella väheneminen vaikuttaa
todennäköiseltä. Valtakunnallisen petolintuseuran

nan perusteella kannan suuruudeksi on arvioitu
vähintään n. 2 500 paria, jotka jakautuvat seuraa
vasti: Varsinais-Suomi 50, Länsi-Uusimaa 80—120,
Itä-Uusimaa 10—15, Kymenlaakso 50, Etelä-Karjala
100, Kanta-Häme 70—120, Päijät-Häme 50—100,
Satakunta 200—400, Pirkanmaa 100, Etelä-Savo
100, Suupohja 20, Merenkurkku 20—40, Suomen-
selkä 350, Keski-Suomi 100, Pohjois-Savo 50—100,
Pohjois-Karjala 150—200, Keski-Pohjanmaa 200,
Pohjois-Pohjanmaa 50—150, Kainuu 100—200,
Kemi-Tornio 50 ja Lappi 100—200. Satakunnassa
tiheys on n. 3 p/100 km2, Suomenselällä 2 p/lOO
km2, kaikilla muilla alueilla 0.5—1.5 p/100 km2.
Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa tiheydeksi on arvi
oitu Päijät-Hämeessä 1.8—2.4 p/100 km2 ja Itä-
Uudellamaalla 0.8 p/100 km2.

Varpuspöllön vaikean havaittavuuden vuoksi esite
tyt luvut ovat minimiarvoja, ja todelliset määrät
voivat olla tuntuvasti suurempia. Erään arvion mu
kaan koko maan kanta voisi olla parhaina vuosina
6 000—10 000 paria.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein uhkate
kijä ovat vanhojen metsien hakkuut sekä vanhojen
puiden poistaminen talousmetsistä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923. Monet kansallis- ja luon
nonpuistot sekä säästömetsät ovat varpuspöllön pe
simäpaikkoja.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhojen metsien
suojelu. Valtakunnallisen petolintuseurannan edel
leen kehittäminen.

8. Kirjallisuus. Helo 1984, Jussila 1974, 1977,
1979b, Jussila & Mikkola 1973, Kellomäki 1970a,b,
1977, Korpimäki 1985a, Lammin-Soila & Uusivuori
1975, Lindberg 1966, Mikkola (H) 1970, 1983,
Mikkola & Jussila 1974, Saurola 1985b, Solheim
1984a,b, Solonen 1984.
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CAPRIMULGUS EUROPAEUS Linnaeus

KEHRÄÄJÄ
Caprimulgidae

Nattskärra

Kehrääjät

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Hieman räkättirastasta kook
kaampi (pituus 28 cm), pitkäsiipinen ja -pyrstöinen
lintu. Väri ruskean vipevöimä, hyvin ympäristöön
sulautuva. Helpoin havaita pesimäaikaan koiraan
hämärissä ja valoisina kevätkesän öinä esittämän
pehmeän, kauaskantavan, jopa minuuttej a keskey
tyksettä jatkuvan hyrinän perusteella.

2. Levinneisyys. Pesii koko Euroopassa pohjoisim
pia osia lukuun ottamatta, Afrikan pohjoisrannikol
la sekä Aasiassa Intiaan ja Kiinaan saakka.

Suomessa maan etelä- ja keskiosissa Vaasan ja
Lieksan korkeudelle asti. Pohjoisen lyhyen hämärä
ajan on esitetty estävän kehrääjän levittäytymisen
pohjoisemmaksi, mutta Neuvostoliitossa pohjoisra
ja ylittää paikoin 64. leveysasteen,

3. Biologia. Suomessa suosituinta pesimämaastoa
ovat kalliomänniköt, mutta kehrääjä pesii yleisesti
myös kuivilla harvamännikköisillä harjuilla ja kan
gasmailla, joskus kuivilla rämeenreunoilla. Pesi
mäympäristöön voi sisältyä hakkuuaukeita, mutta
laajoilta avoimilta aukeilta kehrääjä puuttuu. Pesi
mämetsikön ei tarvitse olla laaja, vaan elinpiiriksi
voivat kelvata esim. peltojen ympäröimät metsäsaa
rekkeet. Englannissa reviirin suuruudeksi on todettu
5—6 ha. Hyvin pesimäpaikkauskollinen.

Naaras munii kaksi munaansa avoimelle paikalle
karikkeelle, hiekalle, polulle, jäkälikköön tai sam
malikkoon, usein pienen puun tai pensaan suojaan.
Pesyeitä meillä tiettävästi yleensä vain yksi kesässä,
mutta ainakin paikoin etelämpänä Euroopassa nor
maalisti kaksi. Sukukypsä 1-vuotiaana.

Syö hämärissä lenteleviä hyönteisiä kuten yökkösiä,
kovakuoriaisia, vesiperhosia, sääskiä ja erilaisia ko
rentoj a. Saalistaa joskus pesimäaikana kilometrien
päässä reviiristä pelloilla, karjalaitumilla, niityillä ja
rannoilla. Parhaille ruokailupaikoille voi kerääntyä
samanaikaisesti useita, englantilaisten havaintojen
mukaan jopa toistakymmentä yksilöä. Ravintopulan
vallitessa kehrääjä voi paastota ja vaipua lepoajaksi
horrokseen.

Talvehtimisalueet Itä- ja Etelä-Afrikassa.

4. Kannan kehitys. Vähentynyt Suomessa 1900-
luvulla selvästi, vielä viime vuosikymmeninäkin.
Vanhoissa paikallistutkimuksissa korostetaan keh
rääjän yleisyyttä Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta
nykyisin se on suurimmassa osassa esiintymisaluet
taan harvalukuinen.

Esiintymisen painopiste on nykyään etelärannikon
tuntumassa: vahvoja kehrääjäalueita on Etelä-Kar
jalassa, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolla
ja sisäsaaristossa sekä Ahvenanmaalla. Kanta lienee
keskimääräistä vahvempi myös Etelä-Pohjanmaalla

(esim. Suupohjassa ainakin 80—90 paria) ja Etelä
Savossa. Sisemmän Salpausselän mäntykankailla ti
heys oli 1960—70-luvuilla 3—5 p/km2 (Keski-
Länsi-Euroopassa maksimitiheydet n. 10 p/km),
Hankoniemellä vuonna 1984 vähintään 0.5 p/km2
(27 p/60 km2).

Monin paikoin kehrääjäkanta on kuitenkin hyvin
harva. Esim. vuonna 1984 ilmoitettiin Päijät
Hämeestä vain 12 ja Pirkanmaalta 23 reviiriä. Sata
kunnassa kehrääjää luonnehdittiin 1910—20-luvuilla
yleiseksi kaikilla kangasmailla, mutta nykyisin se on
siellä harvalukuinen. Koko maan kannan suuruus
lienee taantumisesta huolimatta vielä vähintään usei
ta tuhansia parej a. Vuosittaisista kannanvaihteluista
ei meiltä ole tietoja, mutta ainakin Englannissa ne
voivat olla melkoisia.

Kehrääjä on vähentynyt viime vuosikymmeninä
myös ainakin Ruotsissa ja Brittein saarilla. Ruotsin
kehrääjäkannaksi on esitetty 5 000 paria.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähenemisen
syiksi on esitetty vilkastunutta maantieliikennettä,
ilmastomuutoksia sekä asutuksen ja teollisuuden
levittäytymistä kangasmaille, mikä ei kuitenkaan ole
voinut vaikuttaa kuin paikallisesti. Kehrääjät las
keutuvat hämärissä mielellään tielle, joten liikenteen
kasvaessa maantiekuolemia sattuu yhä enemmän.
Kehrääjä on hitaasti lisääntyvä ja pitkäikäinen laji,
minkä vuoksi vähäinenkin aikuiskuolleisuuden li
säys voi vaikuttaa kannan kehitykseen.

Kesät ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet satei
simmiksi ja viileämmiksi, mikä on voinut vähentää
kehrääjän saaliseläinten määrää. Englannissa tämän
ilmastomuutoksen on arveltu siirtäneen pesinnän
aloitusta myöhäisemmäksi, minkä seurauksena keh
rääjä ehtisi pesiä nykyään vain kerran kesässä
(aiemmin yleisesti kahdesti).

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tärkeimpien harju
jensuojeluohjelmaan kuuluvien kehrääjän pesimä
paikkojen suojelu. Kehrääjän seurannan järjestämi
nen valtakunnallisten yölaulajalaskentojen avulla.

8. Kirjallisuus. Alanko ym. 1985, Aro ym. 1985,
Berry 1979, Cadbury 1981, Kapanen 1981, Laine
1980, Lampolahti ym. 1984, Lehtonen 1951, Lilja
1983, Peiponen 1965a,b, 1966, Piikkilä 1980, Ruot
tinen 1985, Seppälä 1978.
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PJCUS CANUS J. F. Gmelin Luokka: Sh

HARMAAPÄÄTIKKA

Picidae

Gråspett

Tikat

1, Luonnehdinta. Käpytikkaa suurempi mutta palo-
kärkeä selvästi pienempi (pituus 26—28 cm). Help
po erottaa muista meillä pesivistä tikoista vihreän
yleisvärin perusteella.

Harmaapäätikasta on erotettu Euraasiassa 12—15
alalajia, joista vain P. c. canus esiintyy Uralin
länsipuolella.

2. Levinneisyys. Pesimäalue ulottuu Ranskasta ja
Keski-Euroopasta leveähkönä vyöhykkeenä halki
Euraasian Kiinaan ja Kaakkois-Aasiaan. Pohjois
maissa harmaapäätikka pesii Suomen lisäksi vain
Etelä-Norjassa ja Keski-Ruotsissa. Syyksi harmaa
päätikan puuttumiseen Etelä-Ruotsista on arveltu
kilpailua lähisukuisen vihertikan kanssa.

Suomessa harmaapäätikka on selvästi lounainen la
ji, jonka yhtenäinen levinneisyysalue rajoittuu Ah
venanmaalle, Varsinais-Suomeen, Etelä-Satakun
taan ja Uudellemaalle. Lisäksi se pesii harvalukuise
na Etelä-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa, satunnaisesti
muuallakin.

3. Biologia. Suosituinta pesimäympäristöä ovat van
hat haavikot ja haapoja kasvavat sekametsät, Ahve
nanmaalla ja lounaisrannikolla myös jalopuupuisti
kot ja -lehdot. Pesii kuitenkin myös varsin karuissa
ja havupuuvaltaisissa metsissä, jos niissä on edes
muutamia haapoja pesäpuuksi. Pesäpaikka on usein
rannan tuntumassa, pellonreunassa, suon tai karun
kalliomäen laiteilla tai metsän kosteassa painantees
sa. Erittäin paikkauskollinen.

Pesimäpiiri laaja, Rymättylässä tehtyjen havainto
jen mukaan 120—160 ha, Pesäkolo yleensä haavas
sa, harvemmin lahossa tai vioittuneessa koivussa tai
lepässä. Munia 6—9.

Tärkeää ravintoa muurahaiset, etenkin niiden mu
nat ja toukat. Syö lisäksi lahopuiden hyönteistouk
kia, syksyllä marjoja ja talvella lintulautojen talia.

Enimmäkseen paikkalintu, mutta vaeltaa syyskuusta
maalis—huhtikuuhun jonkin verran. Vaellusten ai
kana harmaapäätikkoja on tavattu kaukanakin pesi
mäalueen ulkopuolella, satunnaisesti Lappia myö
ten. Meren yli vaellukset ulottuvat hyvin harvoin.

4. Kannan kehitys. Harmaapäätikka oli vuosisadan
vaihteessa Suomessa harvalukuinen pesimälintu,
mutta runsastui ilmeisesti 1920-luvun lopussa ja
1930-luvulla. Tämän seurauksena se pesi monella
taholla Keski-Suomessakin, esim. Keski-Pohjan
maalla ja Savossa. Sittemmin levinneisyysalue on
supistunut selvästi, ja pohjoisrajoilla kanta heiken
tyi ainakin vielä 1970-luvulla.

Harmaapäätikan kannan kehitys sen ydinalueella
Lounais-Suomessa tunnetaan huonosti. Täällä kanta
on vahvistunut jonkin verran 1960-luvuilta lähtien.

Harmaapäätikka on levittäytynyt viime vuosikym
meninä Ahvenanmaalle, jossa se oli vielä 1920-
luvulla vain tilapäisvieras. Ahvenanmaalla harmaa
päätikan yleistymistä lienee helpottanut sitä ekologi
sesti läheisesti muistuttavan palokärj en taantuminen
alueella.

Koko maassa harmaapäätikkoja lienee vielä nykyi
sin useita tuhansia pareja. Linjalaskentojen mukaan
tiheys on lounaissaaristossa ja lounaisimmalla ranni
kolla y1i 0.5 p/km2, Ahvenanmaan pääsaarella 0.15
p/km . Suomen tihein harmaapäätikkakanta pesinee
Turun Ruissalossa (vuosittain 5—10 paria). Salon
seudulla tiheydeksi on arvioitu 5—2 p/100 km2,
Tammelan seudulla vain 0.6 p1100 km2. Satakun
nassa harmaapäätikkoja pesii 60—80 paria. Pirkan
maalla kanta on harvalukuinen, Päijät-Hämeessä
reviirejä ilmoitettiin vuosina 1970—80 vuosittain
5—15.

Ruotsissa harmaapäätikka on harvinainen. Esimer
kiksi vuonna 1984 harmaapäätikka nähtiin pesimä
aikaan n. 60 paikassa, mutta pesälöytöjä tehtiin
vain 10—11.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät, Metsänkäsittely
toimien aiheuttama haapojen ja haavikoiden vähe
neminen sekä lehtojen kuusettaminen ovat varteen
otettava uhkatekijä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin (ensim
mäisen kerran) metsästyksestä ja otuksen pyynnistä
annetulla asetuksella vuonna 1898.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Haavikoiden ja leh
tojen suojelu. Haapojen säilyttäminen metsänkäsit
telytoimien yhteydessä. Talviruokinta. Seurannan
tehostaminen talvilintulaskentojen avulla.

8. Kirjallisuus. Alanko ym. 1985, Alatalo 1972a,
1978, Fiskar ym. 1976, Gustafsson ym. 1982, Haila
& Järvinen 1977, Hildn 1985, Hildn & Saurola
1985, Hurme 1980, 1984, Jussila 1981, Karhumäki
1979, Karlin 1979c, Kosonen 1984, Ree 1984, Ruot
tinen 1985.
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DENDROCOPOS MINOR (Linnaeus)

PIKKUTIKKA

Picidae

Mindre hackspett

Tikat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Helppo erottaa muista tikoista
pienen kokonsa (pituus 15 cm) perusteella. Selkä
mustan ja vaikean poikkijuovikas, vatsa valkeahko.
Koiraan päälaki punainen.

Etelä- ja Keski-Suomen pikkutikat kuuluvat alala
jim D. m. minor, joka idässä rajoittuu välimuodoin
kookkaampaan ja vaaleampaan alalajiin, D. m.
kamtschatkensis. Lapin pikkutikat ovat näiden ala-
lajien välimuotoa ja ne ovatkin eteläisiä pikkutikko
ja selvästi vaaleampia.

2. Levinneisyys. Pesii lähes koko Euroopassa puut-
tuen vain paikoin Brittein saarilta ja Tanskasta,
Espanjasta, Islannista sekä Norjan ja Neuvostolii
ton pohj oisimmista osista. Idässä levinneisyysalue
ulottuu leveänä vyöhykkeenä Euraasian halki Tyy
nellemerelle saakka. Turkissa, Kaukasuksella ja Af
rikan pohjoisrannikolla on erillisiä esiintymiä.

Suomessa pesimäalue kattaa koko maan, mutta
Pohjois-Suomessa kanta on Tunturi-Lappia lukuun
ottamatta hyvin harva. Etelämpänäkin levinneisyys
kuva on osin sopivien elinympäristöjen niukkuuden
vuoksi aukkoinen.

3. Biologia. Tyypillistä pesimämetsikölle on keski
ikäisten ja vanhojen lehtipuiden runsaus. Suurin osa
pikkutikoista pesii nykyään rantametsissä sekä taa
jamien ja kylänlaiteiden reunamilla. Erityisen suo
sittuja ovat rehevät kosteat rantalehdot sekä puisti
kot.

Pikkutikka suosii viljelysten ja asutuksen pilkkomaa
maastoa ja se voi pesiä jopa pihapiirissä. Sulkeutu
neilla laajoilla metsäalueilla se on vaateliaampi kel
puuttaen vain parhaat, runsaasti lahoavia lehtipuita
tarjoavat koskemattomat metsäalat. Suuressa osassa
maata “erämaapesintä” on nykyään harvinaista,
osaksi tällaisten alueiden puuttumisen vuoksi, mutta
osaksi ehkä myös elinympäristön valinnassa tapah
tuneen muutoksen seurauksena. Lapin pikkutikoista
suuri osa pesii tunturikoivikoissa.

Pesimäpiiri on yleensä paljon suurempi kuin käpyti
kan, mutta joskus se voi olla hyvinkin pieni (esim.
Euran Kauttualla eräänä vuonna 4—10 ha). Pikku-
tikka pystyy kaivertamaan pesäkolon vain hyvin
pehmeäaineksiseen puuhun, joten se on pesinnäs
sään täysin riippuvainen pökkelöistä ja kuolleista
puista. Pesä on useimmiten tervalepässä, harmaale
pässä tai koivussa, joskus haavassa. Munia 4—6.

Ravintona hyönteiset sekä niiden munat, toukat ja
kotelot. Kesällä pikkutikka etsii näitä enimmäkseen
lehtipuiden rungoilta, oksilta ja lehvästöstä, talvella
etenkin pökkelöistä ja lahopuista, mutta myös esim.
ruo’ikoista.

Enimmäkseen paikkalintu. Pientä vaeltelua esiintyy
kuitenkin yleisesti, ja joinakin syksyinä pikkutikat

tekevät laajempiakin, jopa meren ylittäviä vaelluk
sia.

4. Kannan kehitys. Pikkutikan suuret vuosittaiset ja
ilmeisesti pitemmälläkin aikavälillä tapahtuvat luon
taiset kannanvaihtelut vaikeuttavat sen pitkäaikais
muutosten arviointia. Viime vuosikymmeninä pik
kutikka on kuitenkin vähentynyt selvästi. Takamail
la väheneminen lienee ollut jyrkempää kuin asutuilla
seuduilla.

Valtakunnallisissa talvilintulaskennoissa havaittujen
pikkutikkojen määrä on pienentynyt viimeisten n.
25 vuoden aikana viidennekseen. Esiintymisessä oli
kuitenkin vuoden 1973 tienoilla selvä huippu, jonka
jälkeen kanta väheni jyrkästi ainakin 1970—80-
lukujen vaihteeseen saakka. Suomenselän alueella
pikkutikkoja havaittiin vuosina 1971—73 82, 1974—
76 75, 1977—79 44 ja 1980—82 42 yksilöä. Päijät
Hämeessä havaittiin 1970-luvun parhaimpana pik
kutikkavuonna 1974 20 reviiriä, heikoimpana vuon
na 1977 vain 3 reviiriä. Aivan viime vuosina pikku-
tikka on ehkä jälleen hieman runsastunut. Esimer
kiksi Päijät-Hämeestä ilmoitettiin vuonna 1982 23,
1983 28 ja 1984 peräti 32 reviiriä, joskin osasyynä
tähän lienee ollut tehostunut havainnointi ja havain
tojen ilmoittaminen.

Koko maan pikkutikkakannaksi on arvioitu 1970-
luvun alun linjalaskentojen perusteella kymmenkun
ta tuhatta paria. Linjalaskentojen mukaan pikkutik
ka on runsain (yli 0.12 p/km2) Ahvenanmaalla,
jossa tiheys oli 1920-luvulla parhailla paikoilla jopa
5 p/km. Muita keskimääräistä vahvempia pikku-
tikka-alueita ovat Etelä-Häme sekä Helsingin ja
Porin väliset rannikkoseudut. Turun seudulla pikku
tikkoja pesii 50—100 paria ja Satakunnassa parhai
nakin vuosina vain 80—100 paria (esim. palokärkiä
1 000—1 200 paria). Kummallakin alueella esiinty
minen keskittyy selvästi aivan rannikon tuntumaan.
Salon seudulla pikkutikka on harmaapäätikkaakin
harvinaisempi, ja Tammelassa sen tiheys oli 1970-
luvun alkupuoliskolla vain n. 2.5 p1100 km2. Huip
putiheyksiä edustaa Turun Ruissalo, jossa pesii
kymmenkunta paria.

Pohjois-Suomessa pikkutikka-asutus on hyvin harva
Tunturi-Lappia lukuun ottamatta. Atiaslaskennois
sa vuosina 1974—79 Utsjoelta kertyi runsaasti pesi
mähavaintoja, mutta Enontekiön Käsivarresta yllät
täen vain muutamia. Myös Kainuusta on tuolta
ajalta erittäin vähän havaintoja. Kemin-Tornion
seudun kannaksi on arvioitu 15 paria.

Pikkutikka on vähentynyt myös Ruotsissa, jossa
kannaksi on arvioitu 20 000 paria.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein vähene
minen syy on ollut pesimä- ja ruokailupaikkoina
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välttämättömien lahojen ja vioittuneiden lehtipuiden
väheneminen harjoitetun metsätalouden seuraukse
na. Erityisen haitallisesti pikkutikkaan ovat vaikut
taneet rantalehtojen ja muidenkin rantametsien hak
kuut. Yhtenä vähenemisen syynä on myös ollut
aiemmin laidunnettujen lehtojen ja lehtimetsien
kuusettuminen, jota on usein vielä nopeutettu met
sänkäsittelytoimin.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin (ensim
mäisen kerran) metsästyksestä ja otuksen pyynnistä
annetulla asetuksella vuonna 1898.

Ruotsissa aloitetaan vuonna 1986 monivuotinen
maanlaajuinen pikkutikkaprojekti.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Rantalehtojen suoje
lu ja hoito (esim, kuusettumisen estäminen). Lähes
kaikilla valkoselkätikan elinalueilla pesii myös pik
kutikkoja, joten useimmat ehdotetut valkoselkäti
kan suojelutoimet palvelevat myös pikkutikan suo
jelua. Seurannan tehostaminen talvilintulaskentoj en
avulla.

8. Kirjallisuus. Alanko ym. 1985, Alatalo 1972a,
1978, Fiskar ym. 1976, Grönlund 1984, Gustafsson
ym. 1982, Haila ym. 1980, Hildn 1985, Hi1dn &
Saurola 1985, Hurme 1973, 1975a,b, 1980, 1984,
Jussila 1981, Karhumäki 1979, Karlin 1979a, Lammi
& Reinikainen 1984, Pettersson 1985, Pynnönen
1939, 1943, Rajala 1984, Rauhala 1980, Reinikainen
1977, Sammalisto 1980.
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LULLULA ARBOREA (Linnaeus)

KANGASKIURU

Alaudidae

Trädlärka

Kiurut

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Muistuttaa ulkonäöltään kiurua,
mutta on tätä hieman pienempi (pituus 15 cm) ja
lyhytpyrstöisempi.

2. Levinneisyys. Pesii lähes koko Euroopassa sen
pohjoisosia sekä Islantia, Irlantia ja Skotlantia lu
kuun ottamatta, lisäksi Turkissa ja paikoin Afrikan
pohjoisrannikolla.

Suomessa yhtenäinen pesimäalue rajoittuu nykyisin
Ahvenanmaalle, lounaisrannikolle Raumalta Helsin
kiin sekä Kymen lääniin. Atiasvuosina 1974—79
pohjoisimmat pesimäpaikat olivat Oulun ja Kokko
lan seudulla.

3. Biologia. Suurin osa pareista pesii nykyisin valoi
sien harjumänniköiden ja kuivien hiekkakankaiden
avohakkuuaukeilla tai, etenkin Lounais-Suomen
rannikkoseudulla, harvaa ja kituliasta männikköä
kasvavilla kallioisilla mäenlailla. Yleistyneet avo
hakkuualueet ovat jossain määrin korvanneet pesi
mäympäristönä aiemmin tavalliset kulo- ja myrsky
tuhoalueet sekä valoisat katajikkoiset hakamaat ja
pellonreunamäet.

Kangaskiurulle kelpaavat vain vähintään noin heh
taarin laajuiset metsäaukot, mutta reviiri voi muo
dostua myös useista pienemmistä aukoista. Kangas-
kiuru on aivan metsäsukkession alkuvaiheen laji. Se
puuttuu kuitenkin hakkuuaukeilta, jotka ovat voi
makkaasti heinittyneet, kasvavat tiheää yli metrin
korkuista taimistoa tai joille on jätetty runsaasti
hakkuutähteitä. Ympäröivän metsän on oltava mie
luimmin harvahkoa. Kuusimetsien laaj oillakaan
hakkuuaukeilla kangaskiurua ei tapaa juuri kos
kaan. Voimalinjojen säännöllisesti raivattavat aukot
ovat paikoin suosittua pesimäympäristöä. Joskus
pesimäpiiriin sisältyy täysin kasvitonta aluetta kuten
sorakuoppa tai maantie luiskineen.

Pesä maassa heinien, kanervien, pienen pensaan tai
puuntaimen suojassa. Munia yleensä 3—5. Tavalli
sesti kaksi pesyettä kesässä.

Syö kesällä hyönteisiä ja hämähäkkejä, syksyllä
myös pieniä siemeniä.

Talvehtii pääasiassa Länsi- ja Lounais-Euroopassa.

4. Kannan kehitys. Kangaskiuru on vähentynyt Suo
messa kuten Ruotsissa ja Norjassa nopeasti 1950-
luvun alusta lähtien. Varhemmasta pesimäaikaisesta
runsaudesta ei ole tarkkoja tietoja, mutta muuttoai
kaisten havaintojen perusteella väheneminen on sel
vää. Suomessa väheneminen on jatkunut ainakin
paikoin (esim. Salon seudulla) viime vuosiin saakka.
Nykyisin kangaskiuruja pesinee Suomessa 2 000—
3 000 paria.

Kannan pienentyessä myös levinneisyysalue on su
pistunut, etenkin pohjoisosistaan. Nykyisin kangas-

kiuru onkin Salpausselkien pohjoispuolella harvinai
suus. Esim. Pirkanmaalla pesintä on nykyisin sään
nöllistä lähinnä vain paikoin Hämeenkyrössä ja
Ikaalisissa, Satakunnassa etenkin Säkylän harjualu
eella (esim. Huovinrinne 1981 10—15 paria). Päijät
Hämeessä kangaskiuru pesii säännöllisesti vain Hol
lolan lentokentällä.

Kanta on vahvin Lounais-Suomen rannikkoseudulla
ja etenkin Salpausselkien kankailla Saimaan ja Ky
mij oen välisellä alueella. Lappeenrannan ympäris
tössä tiheys on mäntykankailla sopivilla alueilla
keskimäärin 1 p/km2 (paikoin jopa 2.3 p/km2), ja
koko Etelä-Karjalan parimääräksi on arvioitu
n. 400.

Ahvenanmaalla Signilskärin ja Lågskärin lintuase
milla havaittiin syksyisin 1950-luvun alussa keski
määrin 200—400 muuttavaa kangaskiurua, 1960-
luvun puolivälissä enää kymmenesosa tästä, huo
noimpina syksyinä vain kymmenkunta lintua. Sit
temmin muuttajamäärät ovat pysyneet 1960-luvun
puolivälin tasolla. Ruotsin Falsterbossa kangaskiu
ruja havaittiin 1940-luvun alussa syksyisin 30 000—
35 000, 1950-luvun lopussa n. 2000 ja 1970-luvulla
enää 300—700 yksilöä.

Kangaskiurun vuosittaiset kannanvaihtelut voivat
olla suuria. Esim. Hangon lintuasemalla nähtiin
muuttavia kangaskiuruja syksyllä 1983 378, 1984
368, mutta 1985 vain 49.

Kangaskiuruja on arvioitu pesivän Ruotsissa
n. 3 000 paria. Etelä-Ruotsissa kanta elpyi hieman
1960-luvulla. Etelä-Norjasta kangaskiuru hävisi mo
nilta paikoilta 1950-luvulla. Tämän jälkeen pesintää
lienee tapahtunut vain Oslo-vuonon ympäristössä,
jossa kanta vahvistui hieman 1970-luvulla. Tanskan
vähäinen kanta taantui ainakin paikoin vielä 1970-
luvulla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimmät
vähenemisen syyt ja uhkatekijät lienevät löydettävis
sä talvehtimisalueilta ja muuttoreittien varsilta
(elinympäristöjen muutokset, ympäristömyrkyt ym).
Vähenemisen syynä tuskin voi olla ainakaan pesi
mäympäristöjen puute, sillä avohakkuiden seurauk
sena sopivien pesimäympäristöjen määrä on lisään
tynyt. Hakkuutähteiden jättäminen aukeille estää
kuitenkin kangaskiuruj a asettumasta monille pai
koille.

Kangaskiuru pesii Suomessa levinneisyytensä poh
joisrajoilla, ja yhdeksi kannan muutosten syyksi on
esitetty ilmastotekijöitä. Kangaskiuru lienee ollut
meillä 1800-luvullakin hyvin harvalukuinen ja run
sastunut 1900-luvun alussa. Runsastumisen on arvel
tu olleen seurausta ilmaston lämpenemisestä ja vas
taavasti on 1950-luvulla alkaneen taantumisen arvel
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tu olevan yhteydessä tuolloin alkaneeseen ilmaston
viilenemiseen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin (ensim
mäisen kerran) metsästyksestä ja otuksen pyynnistä
annetulla asetuksella vuonna 1898.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tutkimuksen aloitta
minen (pesimäbiologia, esim. pesimätulos kallioilla/
hakkuuaukeilla).

8. Kirjallisuus. Aro ym. 1985, Hanssen 1984, Harri
son 1961, Hickling 1983, Hietanen ym. 1985, Hildn
1979b, Karhumäki 1980, Koffan 1960, Koskimies
1975, 1979, Lampolahti ym. 1984, Mackowicz 1970,
Otterlind 1964, Rasmussen 1981, Ruottinen 1985.
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FICEDULA PARVA (Bechstein)

PIKKUSIEPPO Mindre flugsnappare

Luokka: Sh

Muscicapidae Siepot

1. Luonnehdinta. Hieman harmaa- ja kirjosieppoa
pienempi (pituus 12 cm). Erikoistuntomerkkinä
pyrstöntyven leveälti vaikeat reunukset. Vanha koi
ras harmaapäinen ja oranssikurkkuinen, naaras ja
nuori koiras hailakampia, päältä harmaanruskeita,
alta kellertäviä.

Eurooppalaiset pikkusiepot kuuluvat alalajiin F. p.
parva, Uralin itäpuolella esiintyy alalaji F. p.
albicolla.

2. Levinneisyys. Palearktinen laji. Pesii Keski- ja
Kaakkois-Euroopasta Neuvostoliiton ja Pohjois-Kii
nan halki Tyynellemerelle saakka. Ruotsissa pikku
sieppoa esiintyy harvinaisena maan eteläosissa.

Suomessa levinneisyyden pohjoisraja kulkee Oulun
vesistöalueen korkeudella. Esiintymisen painottuu
kaakkoon ja etelärannikolle, ja etenkin Pohjan
maalla ja Suomenselällä pikkusieppo on erittäin
harvalukuinen.

3. Biologia. Toisin kuin idempänä pikkusieppo on
meillä, levinneisyyden reuna-alueella, ympäristövaa
timuksiltaan vaatelias. Suosituinta pesimämaastoa
ovat varttuneet, tiheät, usein kosteäpohjaiset tai
soistuneet metsät, joissa on lahoavia puita ja pökke
löitä. Lehtipuuston osuudella ei ole paljoakaan mer
kitystä, sillä reviiri voi olla yhtä hyvin tuoreessa
kuusikossa kuin rehevässä lehti- tai sekametsässä.
Pesimämetsikön ei tarvitse olla laaja, joskus riittää
0.5—2 ha.

Pikkusieppo on varpuslinnuistamme tyypillisin iki
metsälaji, ja se pesiikin esim, monissa Etelä-Suomen
säästömetsissä sekä kansallis- ja luonnonpuistoissa.
Upplannissa Itä-Ruotsissa tutkittujen 50 pikkusiep
pometsikön keski-ikä oli 90 vuotta, eikä yksikään
reviiri ollut 50 vuotta nuoremmassa metsässä. Yhtä
kään pesimämetsiköistä ei oltu harvennettu.

Pesä lahopökkelön tai puunrungon puoliavoimessa
syvennyksessä, yleensä koivussa tai lepässä. Munia
5—6. Sukukypsä 1-vuotiaana.

Ravintona pesimäaikana hyönteiset, syksyllä myös
marjat.

Tärkeimmät talvehtimisalueet Etu-Intiassa, mutta
levinneisyysalueen länsiosien linnuista osa muutta
nee lounaaseen. Suomalaisten pikkusieppojen tal
vehtimisalueita ei tunneta.

4. Kannan kehitys. Suomessa pikkusieppo on toden
näköisesti vuosisadan vaihteen tulokas. Ensimmäiset
havainnot ovat vuodelta 1876 Kirkkonummelta (pe
sälöytö), 1906 Sippolasta, 1910 ja 1915 Nurmeksesta
sekä 1912 Helsingistä. J0 1920-luvulta havaintoja on
niin paljon, ettei kanta lintuharrastajien määrän
kasvun huomioon ottaen näytä sen jälkeen ainakaan
tuntuvasti vahvistuneen.

Vuosina 1976—83 pikkusiepporeviirejä ilmoitettiin
Suomessa vuosittain 29—71. Atlaslaskennoissa
1974—79 pikkusieppo tavattiin varmasti tai toden
näköisesti pesivänä 93 ruudussa (lOxlO km). Atlas
havainnoista suurin osa on Suomenselän kaakkois
puolelta.

Linj alaskentojen perusteella pikkusieppokannan
suuruus Suomessa on nykyisin joitakin tuhansia
reviirejä. Eteläboreaalisella vyöhykkeellä tiheys on
keskimäärin 0.03 p/km2. Suomessa tavattavista koi
raista suuri osa jäänee kuitenkin parittomiksi, ja
lisäksi vuosittaiset kannanvaihtelut ovat meillä mel
koisia. Kaakkoisrajan takana tiheys nousee selvästi
ja jo Leningradin seudulla pikkusieppoja on
n. 1 p/km2.

Ruotsin ensimmäinen pikkusieppohavainto on vuo
delta 1855, mutta ensimmäinen pesälöytö vasta vuo
delta 1944. Vuodesta 1947 lähtien pikkusieppo on
havaittu Ruotsissa pesimäaikaan vuosittain, ja ny
kyisen kannan suuruudeksi on arvioitu 50 paria.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vaatii meillä
pesimäympäristökseen tiheää, iäkästä, lahopuiden
ja pökkelöiden luonnehtimaa metsää, minkä vuoksi
nykyinen metsätalous on varteenotettava uhkateki
jä. Toistaiseksi on kuitenkin selvittämättä rajoittaa
ko sopivien elinympäristöjen määrä pikkusiepon
esiintymistä meillä. Upplannissa Itä-Ruotsissa teh
dyn tutkimuksen mukaan vain 2 Olo tuon alueen
metsistä olisi ollut pikkusiepolle kelvollisia.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin (ensim
mäisen kerran) metsästyksestä ja otuksen pyynnistä
annetulla asetuksella vuonna 1898. Monet maan
eteläpuoliskon vanhoja metsiä sisältävät kansallis-
ja luonnonpuistot sekä säästömetsät ovat pikkusie
pon pesimäpaikkoja.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ikimetsien suojelu
Etelä- ja Keski-Suomessa. Tutkimuksen aloittami
nen (esim. elinympäristövaatimukset).

8. Kirjallisuus. Haapanen 1966, Tjernberg 1984.
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NUCIFRA GA C. CAR YOCA TA CTES

PÄHKINÄHÄKKI

Corvidae

Linnaeus Luokka: Sh

Nötkråka

Varikset

1. Luonnehdinta. Närhen kokoinen (pituus 33 cm),
lyhytpyrstöinen ja vahvanokkainen varislintu. Väri
ruskehtava, kauttaaltaan valkoisten täplien kirjaile
ma.

Lounais-Suomessa pesivät pähkinähakit ovat alala
jia N. c. caryocatactes, idästä maahamme sembra
mäntyj en siemenkatovuosina vaeltavat hakit kuulu
vat kapeampinokkaiseen siperialaiseen alalaj iin
N. c. macrochynchos. Siperialaisia hakkeja on 1970-
luvulta lähtien pesinyt siellä täällä Etelä- ja Keski-
Suomessa, mutta uudistulokkaana tämä alalaji ei
ole meillä erityisen suojelun tarpeessa.

2. Levinneisyys. Alalaji caryocatactes pesii Lounais-
Suomen lisäksi Ruotsin ja Norjan eteläosissa sekä
siellä täällä Keski- ja Kaakkois-Euroopassa, etenkin
vuoristoseuduilla. Alalaji rnacrochynchos pesii Sipe
rian havumetsissä. Lännessä sen pesimäalue ulottuu
kapeana kiilana Baltian maihin saakka.

Suomessa alalajin caryocatactes levinneisyysalue ra
j oittuu Ahvenanmaalle, lounaissaaristoon sekä
Länsi-Uudellemaalle Hangon ja Kirkkonummen vä
liselle alueelle, joka sisämaassa ulottuu Nummelle.

3. Biologia. Pesii tuoreissa kuusivaltaisissa metsissä
pähkinäpensaslehtojen tuntumassa, mielellään etääl
lä asutuksesta. Ainakin Kökarissa pähkinähakkeja
on pesinyt myös nuorissa istutetuissa havupuumetsi
köissä. Pesimäpiiri on laaja, Etelä-Ruotsissa 11—15
ha. Vanhat linnut ovat erittäin pesimäpaikkauskolli
sia. Haudonta- ja pesäpoikasaikaan piilotteleva ja
huomaamaton. Pesä hyvässä kätkössä kuusessa.
Munia 3—5, Parisiteet kestävät läpi elämän.

Alalaji caryocatactes syö etenkin pähkinöitä
(macrorhynchos sembramännyn ja vuorisembran
siemeniä). Tämän vuoksi sitä esiintynee vain alueil
la, joilla pähkinäsato on säännöllinen. Syksyisin
linnut keräävät pähkinöitä talvivarastoiksi. Pesimä
aikaan tärkeintä ravintoa ovat kuusen siemenet.
Lisäksi pähkinähakit syövät marjoja sekä eläinra
vintoa kuten lintujen munia ja poikasia sekä pikku
nisäkkäitä. Poikasia emot ruokkivat varastoimillaan
pähkinöillä ja siemenillä, myöhemmin kesällä myös
hyönteisillä.

Vanhat pähkinähakit ovat paikkalintuja, nuoret
kiertelevät pesimäajan ulkopuolella jonkin verran.
Ruotsissa ja Keski-Euroopassa myös alalajin
caryocatactes linnut vaeltavat pähkinäkadon sattu
essa laajalti.

4. Kannan kehitys. Tiedot pähkinähakin kannan-
muutoksista ovat puutteellisia, osittain sen vaikean
havaittavuuden vuoksi. Pesimäalueen on aiemmin
kuvattu kattavan Ahvenanmaan ja lounaissaariston
lisäksi Lounais-Suomen rannikkoseudut “laikuttai
sesti suunnilleen Helsingistä Poriin”. Rauman ja

Porin väliltä tunnetaan kolme pesälöytöä vuosilta
1873—97. Näiden lisäksi Satakunnasta ja Varsinais-
Suomen mantereelta on kuitenkin vähän pesimäai
kaisia havaintoja; Turun ja Salon seudun harvoista
havainnoista useimmat ovat vasta 1 960—80-luvuil-
ta. Onkin mahdollista, että aiempi käsitys pähkinä
hakin. säännöllisestä pesimisestä Satakunnassa ja
Varsinais-Suomessa on ollut virheellinen. Osa tämän
alueen vanhoista pesimäaikaisista havainnoista voi
koskea siperialaisia hakkeja.

Manner-Suomen nykyisin ainoalta Länsi-Uuden
maan esiintymisalueelta ensimmäiset pesimätiedot
ovat vasta 1950-luvulta, mutta ilmeisesti pähkinä
hakki on pesinyt täällä aiemminkin. Koko Suomen
hakkikanta lienee nykyään tuhannen parin suuruus
luokkaa. Tiheys on suurin Ahvenanmaalla, linjalas
kentojen mukaan 0.6 p/km2. Kanta on täällä mah
dollisesti viime vuosikymmeninä hieman vahvistu
nut. Myös havaintojen viimeaikainen yleistyminen
Turun ja Salon seudulla viittaa kannan vahvistumi
seen. Ruotsin hakkimääräksi on esitetty 3 000 paria.

Pesimäaikaiset havainnot, joita on tehty alalajin
caryocatactes pesimäalueen pohjoispuolella 1970-
luvun alusta lähtien, ovat kaikki koskeneet siperi
alaista hakkia (niissä tapauksissa joissa alalaji on
pystytty määrittämään).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Merkittävimmät
uhkatekijät ovat pähkinäpensaiden hakkuut sekä
pähkinälehtojen kuusettuminen, joka vähentää päh
kinäsatoa lisäämällä kasvupaikan varjoisuutta.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin luonnon
suojelulailla vuonna 1923.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pähkinälehtojen suo
jelu ja hoito. Lehtojensuojeluohjelman kiirehtimi
nen. Pähkinäpensaiden hakkuista pidättäytyminen
metsänkäsittelytoimien yhteydessä. Tutkimuksen
aloittaminen (esim. elinympäristövaatimukset ja
metsänkäsittelytoimien vaikutus esiintymiseen).

8. Kirjallisuus. Hämäläinen 1985, Karvonen 1979,
Lukkarinen 1976, Swanberg 1956, 1981, Vuolanto
1965.
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2.4 Matelijat ja sammakkoeläimet
luokat Reptilia ja Amphibia

Matelijat (Reptilia) ja sammakkoeläimet (Amphibia)
ovat vaihtolämpöisiä selkärankaisia eläimiä. Mateli
j at ovat elinympäristön valinnassaan sammakkoeläi
miä monipuolisempia. Esim. meillä esiintyvistä la
jeista vaskitsa suosii lämpimiä rinnemaita ja tuoreita
lehtimetsiä, kyy syrjäisiä kallio- ja suoseutuja, ran
takäärme rantoja. Talvensa matelijat viettävät hor
rospaikoissa, joihin voi kerääntyä melko suuriakin
yksilömääriä.

Matelijat munivat munia, joita peittää nahkamainen
kuori, Rantakäärmettä lukuun ottamatta meillä
esiintyvät käärmelajit kuitenkin synnyttävät eläviä
poikasia, sillä näillä lajeilla munat kuoriutuvat jo
munanjohtimessa.

Sammakkoeläimet kykenevät elämään sekä maalla
että vedessä. Maalla ne hengittävät keuhkojen, ve
dessä aikuiset ihon ja toukat kidusten avulla. Aikui
set sammakkoeläimet elävät lämpimän vuodenajan
enimmäkseen maalla. Sammakkoeläinten ohut iho
kuivuu helposti auringonpaisteessa, minkä vuoksi ne
oleskelevat maalla kosteissa ja varjoisissa paikoissa.

Sammakkoeläimet tarvitsevat vettä talvehtimis- ja
lisääntymispaikoiksi. Kaikkien meillä esiintyvien
sammakkoeläinten nuoruusvaiheet kehittyvät make
assa vedessä. Suolaista vettä sammakkoeläimemme
yleensä karttavat. Vedessä kehittyvästä munasta
syntyy kiduksilla hengittävä toukka, joka läpikäy
muodonvaihdoksen.

Sammakkoeläimiä tunnetaan nykyisin runsaat 3 000
lajia, matelijoita n. 6 300 lajia. Suurin osa näistä
elää maapallon kuumilla ja lämpimillä alueilla. Ma
telijoiden lahkoista nuorin ja nykyisin elinvoimaisin
on suomumatelijat (Squamata), johon kuuluvat ala
lahkoina liskot (Sauna) ja käärmeet (Serpentes).
Liskolajeja tunnetaan n. 3 000, käärmeitä hieman
vähemmän. Liskoja Suomessa on kaksi lajia, sisilis
ko (sisiliskot Lacertidae) ja vaskitsa (vaskitsat
Anguidae), käärmeitä kolme lajia, rantakäärme ja
kangaskäärme (tarhakäärmeet Colubridae) sekä kyy
(kyykäärmeet Vipenidae).

Sammakkoeläimistä suurin osa (n. 2 900 lajia)
kuuluu sammakoihin (Anura), salamantenieläimiä
(Caudata) tunnetaan n. 300 lajia. Suomessa sam
makkoeläimiä on viisi lajia, vesi- ja rupilisko (sala
manterit Salamandridae), sammakko ja viitasam
makko (aitosammakot Ranidae) sekä rupikonna
(konnat Bufonidae).

Eurooppalaisittain maamme matelija- ja sammak
koeläinlajisto on erittäin niukka (vain 8 % Euroo
pan lajistosta). Esim. sisiliskoja Euroopassa on 38,
käärmeitä 33 ja sammakoita 24 lajia. Sammakko
eläinlajeja on jo Etelä-Ruotsissa kahdeksan enem
män kuin meillä. Tärkeimpänä syynä matelija- ja

sammakkoeläinlajistomme niukkuuteen on pohjoi
nen kylmä ilmastomme.

Maamme matelijoista ja sammakkoeläimistä kan
gaskäärme on erittäin uhanalainen ja rupilisko vaa
rantunut. Todennäköisesti kuitenkin kaikki muutkin
matelija- ja sammakkoeläinlajimme ovat vähenty
neet maassamme viime vuosikymmeninä. Kangas
käärme ja rupilisko kuuluvat eläimistömme harvi
naisuuksiin.

Matelijoistamme sisilisko ja kyy esiintyvät koko
maassa. Kyy on vähentynyt viime vuosikymmeninä
Etelä- ja Keski-Suomessa selvästi. Rantakäärme on
nykyisin yleinen lähinnä vain maan lounaisosissa,
etelärannikolla ja järvialueella 62. leveyspiirille asti.
Pohjoisempaa löytöjä on vähän, mutta hajanaisia
esiintymiä lienee Oulua ja Oulujärveä myöten. Vii
meisten sadan vuoden aikana rantakäärmeen levin
neisyys on meillä supistunut pohjoisosistaan ja sa
malla laji on vähentynyt myös Etelä-Suomessa.

Kangaskäärmeen ohella uhanalaisin matelijamme on
vaskitsa, joita menehtyy paljon autojen yliajamina
ja joita tapetaan yleisesti kyinä. Vaskitsan levinnei
syys ulottuu Vaasa-Lieksa-linjalle. Esiintyminen on
kuitenkin laikukasta, ja vaskitsaa pidetään kaikkial
la suhteellisen harvinaisena. Ahvenanmaalta vaskit
sa hävisi ilmeisesti joskus tämän vuosisadan alussa,

Sammakkoeläimistämme sammakko esiintyy koko
maassa, viitasammakko ja rupikonna vielä paikoin
Lapissa, vesilisko Kuhmo-Haukipudas-linjalle saak
ka. Rupikonna lienee vähentynyt ainakin Etelä-Suo
messa, ja sammakko on menettänyt kutupaikkojaan
etenkin tiheään asutuilla alueilla. Vesilisko ja viita
sammakko ovat ilmeisesti säilyttäneet meillä ase
mansa vielä melko hyvin.

Vielä 1950-luvulla sammakkoeläimistömme kuului
mölysammakko, joita asusti tuolloin etelärannikol
lamme Helsingin Vanhankaupunginlahdella ja Por
voon Ruskiksella, Näissä paikoissa mölysammakon
lisääntyminen oli 1930- ja 1940-luvulla vilkasta.
Esiintymät lienevät saaneet alkunsa istutuksista. Vii
meinen mölysammakkohavainto on vuodelta 1960.
Tärkein syy mölysammakkon häviämiseen oli ilmei
sesti vesien likaantuminen. Suomea lähinnä möly
sammakkoa esiintyy Eestin neuvostotasavallassa.

Etelämpänä Euroopassa sammakkoeläinten ja mate
lijoiden asema on selvästi uhatumpi kuin meillä.
Esimerkiksi meillä yleiset vesilisko ja viitasammak
ko ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä Keski
Euroopassa selvästi; Sveitsistä viitasammakko on
hävinnyt kokonaan. Euroopan sammakkoeläin- ja
matelijalajeista ja -alalajeista 39 on luokiteltu
uhanalaisiksi. Näistä peräti 14 pelätään jo hävin
neen tyystin. Lähiaikoina uhanalaisten lajien luette
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loon jouduttaneen lisäämään 11 sammakkoeläin- ja
6 matelijalajia.

Tärkeimpiä syitä Euroopan matelija- ja sammakko
eläinkantojen vähenemiseen ovat olleet vesien ra
kentaminen, lampien ja soiden ojitukset, kosteikko
jen hävittäminen, vesien likaantuminen, taajamien
ja loma-asutuksen leviäminen, liikenne ja paikoin
jopa liian innokas keräily. Tulevaisuudessa yhtenä
tärkeänä uhkatekijänä on maaperän ja vesien hap
pamoituminen. Monista Skandinavian eteläosien
järvistä sammakko- ja rupikonnakannat ovat jo
hävinneet.

Matelijamme ja sammakkoeläimemme on rauhoitet
tu kyytä lukuun ottamatta luonnonsuojelulain no
jalla annetulla asetuksella, joka tuli voimaan
13.5.1983. Asetuksen mukaan rauhoitettua sam
makkoeläintä tai matelijaa ei saa tappaa, vahingoit
taa, ottaa haltuun eikä aiheettomasti häiritä.

Matelijoiden ja sammakkoeläinten esiintyminen tun
netaan maassamme moniin muihin selkärankaisryh
mun verrattuna puutteellisesti. Matelijoiden ja sam
makkoeläinten tutkimus on ollut meillä vähäistä ja
niiden harrastajia on vähän. Helsingin yliopiston
eläinmuseo kokosi vuosina 1974-79 vapaaehtoisten
luonnonharrastajien ja tutkijoiden avulla tiedot ma
telija- ja sammakkoeläintemme levinneisyydestä ja
runsaudesta. Tietojen keruuta jatketaan.

Kirjallisuus. Honegger 1978, 1981, Koli 1977, 1984.
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ERITTÄIN UHANALAINEN MATELIJA

Kangaskäärme Coronetla austriaca
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CORONELLA AUSTRIACA Laurenti

KANGASKÄÄRME

Colubridae

Hasselsnok

Tarhakäärmeet

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Pituus yleensä 50—60 cm. Lieriö
mäisen solakka, kyytä pienipäisempi. Eroaa tästä
lisäksi silmien kautta kaulaan ulottuvien tummien
ohjasjuovien sekä tummanruskeiden pilkkujen tai
täplien selän sivuille muodostaman parijonon perus
teella. Suomut ilman keskiharjaa (kölittömiä), min
kä vuoksi kangaskäärme on kyystä ja rantakäär
meestä poiketen sileäpintainen. Silmäterä pyöreä,
kyyllä kapea, pystysuora. Pohjaväri vaihteleva, har
maa, ruskea tai punaruskea.

2. Levinneisyys. Esiintyy suurimmassa osassa Eu
rooppaa sekä Turkin ja Iranin pohjoisosissa. Euroo
passa etenkin maanosan keskiosissa. Puuttuu monin
paikoin Välimeren rannikolta sekä suurimmasta
osasta Brittein saaria ja Pohjois-Eurooppaa. Nor
jassa vain pienellä alueella etelärannikolla, Ruotsis
sa länsi- ja itärannikolla (Upiantiin saakka) sekä
Gotlannissa ja Oölannissa. Neuvostoliitossa Uralille
saakka.
Suomessa levinneisyytensä pohj oisraj oilla. Varmoja
havaintoja on vain Ahvenanmaan mantereelta ja
yhdeltä sen lähisaarelta.

3. Biologia. Ahvenamaan kangaskäärmeiden elinta
vat tunnetaan erittäin huonosti. Kangaskäärmeen
ekologiassa on levinneisyysalueen eri osien välillä
selviä eroja. Esim. Ruotsin populaatiot poikkeavat
manner-Euroopan populaatioista ainakin ympäris
tövaatimuksiltaan ja ravinnoltaan.

Elinympäristöjä luonnehtivat aurinkoisuus, kivik
koisuus tai hiekkaisuus, harvapuustoisuus sekä tiheä
suoj aava aluskasvillisuus. Ruotsissa suosituinta
maastoa ovat valoisat, kallioiset tai kivikkoiset kan
gasmaat. Etelämpänä Euroopassa elinympäristövali
koima on laajempi sisältäen esim. hiekkaiset num
met, harvapuustoiset metsät, metsänreunat ja pen
sasaidat. Ilmeisesti varsin paikallinen. Piileksivä.
Lisääntymisbiologia tunnetaan huonosti. Ruotsissa
parittelu tapahtuu toukokuussa. Poikaset (yleensä
4—12) syntyvät elo—syyskuussa. Viettää talven hor
roksessa maakoloissa, -onkaloissa tai juurakoiden
alla, joskus useita yksilöitä samassa paikassa.

Muiden käärmelajien tavoin pitkäikäinen (jopa
20 v.) ja hitaasti lisääntyvä. Lisääntyy Ruotsissa
vain joka toinen tai kolmas vuosi, etelämpänä
Euroopassa useamminkin. Koiraat sukukypsiä ai
kaisintaan 3-, naaraat 4-vuotiaina. Lisääntymistulos
riippuu paljolti kesän sääoloista.

Ravintona enimmäkseen sisiliskot, mutta myös pik
kujyrsijät sekä lintujen ja muiden käärmelajien
poikaset.

4. Kannan kehitys. Esiintymisen yksityiskohdista ja
mahdollisista kannan muutoksista Suomessa ei ole
tietoja. Kangaskäärme on kuitenkin nykyisin ja
lienee ollut aiemminkin Ahvenanmaalla hyvin har

valukuinen. Tunnetut 16 havaintoa jakautuvat eri
vuosikymmenille seuraavasti: 1880 1, 1890 2, 1920
1, 1940 5, 1970 3 ja 1980 4. Vuosilta 1950—1974 ei
tunneta yhtään havaintoa.

Tuoreimat havainnot ovat vuosilta 1983 Sundista ja
1984 Finströmistä. Kunnittain havainnot jakautuvat
seuraavasti: Geta 3, Hammarland 1, Saltvik 2,
Jomala 1, Eckerö 2, Sund 3 ja Finström 4.

Kangaskäärme on taantunut suurimmassa osassa
Eurooppaa, esim. Englannissa, Hollannissa ja Sak
san Liittotasavallassa. Tanskasta se on hävinnyt
kokonaan ja Ruotsissakin suuntaus on ollut vuoden
1971 rauhoituksesta huolimatta selvästi laskeva.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimmäksi
syyksi kangaskäärmeen vähenemiseen Euroopassa
on yleensä esitetty elinympäristöjen muutoksia ja
niiden pirstoutumista. Kangaskäärme vaatii elinym
päristöltään avonaisuutta, minkä vuoksi puuston
levittäytyminen ja tihentyminen aiheuttaa sen häviä
misen alueelta. Ruotsissa kangaskäärmettä pidetään
avoimien ja puoliavoimien kulttuurialueiden lajina.
Ahvenanmaalla avoimet, valoisat ja harvapuustoiset
haka- ja laidunmaat ovat metsälaidunnuksen päätty
misen seurauksena metsittymässä, mikä on voinut
heikentää kangaskäärmeen elinoloja.

Ulkonäöltään kyytä muistuttavana kangaskäärmeitä
on tapettu kyinä ainakin ulkomailla. Nykyään yhte
nä uhkatekijänä on myös liikenne. Suomesta tästä
on vain yksi havainto (Eckerö 1948), mutta esim.
Gotlannissa vuosina 1954-8 1 ilmoitetuista 16 havain
nosta peräti neljä koski yliajettua (ja kolme tapet
tua).

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin manner-
Suomessa keväällä 1983, Ahvenanmaalla vuonna
1977 (uusi laki tuli voimaan keväällä 1984).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tutkimuksen aloitta
minen.

8. Kirjallisuus. Andrn & Nilson 1976, 1979,
1981a,b, Bomansson 1894, Dolmen 1978, Donner
1984, Kaisila 1949, Natunen 1900, Nature
Conservancy Council 1983, Spellerberg 1977, Spel
lerberg & Phelps 1977, Terhivuo 1981, 1983, Terhi
vuo & Koli 1977, Wickström 1949.
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VAARANTUNUT SAMMÄKKOELÄIN

Rupilisko Triturus cristatus
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TRITURU$ CRISTATUS (Laurenti)

RUPILISKO

Salamandridae

1. Luonnehdinta. Pituus 12—16 cm, josta pyrstön
osuus on hieman alle puolet. Vesiliskon pituus on
alle 10 cm, josta pyrstöä on hieman yli puolet. Iho
kyhmyinen. Tumman selän ja kirkkaan vatsan välil
lä selvä väriero. Kutuasuisella koiraalla on selässä ja
pyrstössä korkea kaksiosainen harja. Vesiliskon har
ja on yhtenäinen.

Ulkonäkö hyvin muunteleva. Rupiliskosta on erotet
tu viisi alalajia. Suomalaiset rupiliskot kuuluvat
pohjoiseen alalajiin T. c. cristatus.

2. Levinneisyys. Esiintyy lähes koko Euroopassa
pohjoisimpia ja lounaisimpia osia sekä Välimeren
saaria lukuun ottamatta. Tavataan idässä Iraniin ja
Kaspianmerelle saakka. Pohjoisimmat esiintymät
Stenselessä Ruotsissa ja Trondheimin seudulla Nor
jassa. Etelä- ja Keski-Ruotsista löytöjä on tasaisesti.
Neuvosto-Karjalassa levinneisyysalue ulottuu 63. le
veyspiirille saakka, mutta idempänä se ei yllä 60.
leveyspiiriä pohjoisemmaksi.

Suomessa Ahvenanmaan pääsaarella ja muutamilla
sen lähisaarilla sekä toisaalta aivan maan kaakkois
rajan tuntumassa.

Större vattensalamander

Salamanterit

Luokka: V

3. Biologia. Elinympäristönä makeavetiset pysyvät
lammikot. Ympäristövaatimuksiltaan vesiliskoa vaa
teliaampi ja veteen sitoutuneempi, mutta elää usein
tämän kanssa samoissa lammikoissa. Suosii reheviä
runsaskasvustoisia lammikoita, mutta Keski-Norj as
sa ja Pohjois-Ruotsissa kelpaavat dystrofiset ja
happamat suolampareetkin. Rupilisko on vesiliskoa
alttiimpi kalojen saalistukselle, minkä vuoksi sitä on
yleensä vain kalattomissa lammissa.

Parittelu ja muninta keväällä. Naaras kiinnittää
200—300 munaansa vesikasveihin. Voi nousta ku
dun jälkeen maalle. Piileksii maalla kasvillisuuden
kätköissä, lähellä vesirajaa ja keskimäärin kosteam
missa paikoissa kuin vesilisko. Liikkuu maalla enim
mäkseen vain öisin. Toukkien muodonvaihdos elo—
syyskuussa, minkä jälkeen nuoret nousevat maalle
tai jäävät kotilampeensa. Epäsuotuisissa oloissa
muodonvaihdos voi siirtyä seuraavaan kesään. Tal
vehtii horroksessa lammikoissa.

Voi elää luonnossakin yli 15-vuotiaaksi. Kutee en
simmäisen kerran 3-, eräiden tietojen mukaan vasta
5-vuotiaana. Ilmeisesti varsin paikallinen.

Ravintona madot, etanat, pienet äyriäiset, kotilot,
hyönteiset, kalanpoikaset sekä muiden sammakko
eläinten kuten vesiliskon ja jopa oman lajin toukat.

4. Kannan kehitys. Kannan muutoksista Suomessa
ei ole tietoa. Vesilisko on meillä taantunut, mutta
kuitenkin edelleen varsin yleinen. Ahvenanmaalta
rupiliskosta on kaikkiaan kolmisenkymmentä ha
vaintoa. 1980-luvulta löytöjä on föglöstä, Eckerös

tä, Lemlannista, Jomalasta ja Lumparlandista.
Kaakkoisrajan esiintymät sijaitsevat Värtsilän, Ki
teen ja Saaren kunnissa. Rupiliskoa ei ole maastam
me vartavasten etsitty, joten esiintymiä voisi löytyä
lisää etenkin Kaakkois-Suomesta.

Vähentynyt ulkomailla ainakin Keski-Euroopassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rupiliskon suo
malaiset esiintymät ovat pieniä, minkä vuoksi ne
ovat herkkiä ympäristömuutoksille. Rupi- ja vesilis
kon leviämiskyky on huono, joten kannan paikalli
nenkin häviäminen voi jäädä pitkäaikaiseksi tai jopa
pysyväksi.

Mahdollisia uhkatekijöitä ovat esimerkiksi lammi
koiden kuivattaminen, maanrakennus ja maansiirto
työt (etenkin Ahvenanmaalla), veden likaantuminen
sekä kalojen istutukset. Norjalaisten havaintojen
mukaan rupilisko ei sen sijaan ole kovin herkkä
vesien happamoitumiselle.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettiin manner-
Suomessa keväällä 1983, Ahvenanmaalla vuonna
1977 (uusi laki tuli voimaan keväällä 1984).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tutkimuksen aloitta
minen (esiintyminen, elintavat). Maankäytön uha
tessa tuhota luontaisen kutulammikon populaatio
olisi siirrettävä johonkin lähialueen lammikkoon.

8. Kirjallisuus. Beebee 1975, 1981, Dolmen 1983,
Hagström 1979, 1984, Kaisila 1949, Keskinen 1979,
Terhivuo 1981, 1983, Terhivuo & Koli 1977, Varo
nen 1978.
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2.5 Kalat — Pisces

Kalat on alkeellisin selkärankaisryhmä. Ne ovat
vaihtolämpöisiä eli niiden ruumiin lämpötila on
sama kuin ympäröivän veden. Kalat voidaan jakaa
suhteessa suolapitoisuuteen kolmeen ryhmään: meri
veden lajit, suolattoman veden lajit sekä holeuryha
liinit lajit, jotka tulevat toimeen sekä makeassa
vedessä että täysisuolaisessa merivedessä. Holeury
haliineja meillä ovat vaelluskalat ja härkäsimppu.

Useimmat kalalajimme tekevät vaihtelevanpituisia
vaelluksia. Varsinaiset vaelluskalat liikkuvat sekä
meressä että sisävesissä. Kutu tapahtuu yleensä sisä
vesissä (useimmiten virtaavassa vedessä) ja ravinto-
alue on meressä. Osa varsinaisten vaelluskalojen
kannoista vaeltaa pelkästään sisävesissä (esim. järvi
lohi ja järvitaimen).

Nykyisin eläviä kalalajeja tunnetaan n. 23 000.
Kalat, laajassa mielessä, jaetaan neljään luokkaan:
ympyräsuiset (Cephalaspidimorphi), viiksiympyrä
suiset (Pterapsidimorphi), rustokalat
(Chondrichtyes) sekä luukalat (Osteichtyes), joka on
nykyisin selvästi suurin ryhmä (rustokaloja tunne
taan runsaat 600 lajia, ympyräsuisia vain n. 30
lajia).

Suomessa vakituisesti esiintyvistä lajeista nahkiainen
ja pikkunahkiainen kuuluvat ympyräsuisiin, loput
luukaloihin. Maassamme alkuperäisiä, meillä lisään
tyviä kalalajeja on runsaat 60. Tarkan luvun esittä
minen on vaikeaa jo kalojen taksonomiaan liittyvien
seikkojen vuoksi (nieriät on tässä laskettu kahdeksi
ja alkuperäiset siikamme viideksi lajiksi). Runsasla
jisimpia heimoja maassamme ovat särkikalat
(Cyprinidae; 15 lajia) ja lohet (Salmonidae; 11
lajia), joihin kuuluu yhteensä lähes puolet alkupe
räisestä laj istostamme.

Suomesta ei tunneta yhtään kalalajia, joka olisi
levinnyt 1800- tai 1900-luvulla omin avuin vesiimme
ja saanut meillä pysyvän jalansijan (vrt. nisäkkäät
ja linnut). Vesiimme on kuitenkin istutettu tai ranni
koillemme on naapurimaiden istutuksista levinnyt
tusinan verran alun perin ulkomaisia lajeja. Näistä
vain harva on saanut meillä pysyvän jalansijan
(sisävesissä esim. peledsiika ja piikkimonni). Vaki
naisesti esiintyvien lajien ohella kalastoomme kuu
luu vajaa parikymmentä rannikkovesien satunnais
lajia.

Maamme pohjoisen sijainnin ja täysisuolaisen veden
puuttumisen vuoksi kalalajistomme on niukka. Sisä
vesissämme elää nelisenkymmentä lajia. Rannikko
vesiemme alhaisen suolapitoisuuden vuoksi useim
mat sisävesikalamme tulevat niissä toimeen ja pysty
vät hyvin lisääntymäänkin. Vain rannikkovesissä
tavattavia lajeja maassamme on parisenkymmentä,
holeuryhaliineja lajeja kahdeksan. Suolapitoisuuden
vaikutus näkyy merikalojemme levinneisyydessä sel

västi. Lajisto on runsain lounaisrannikolla, jossa
suolapitoisuus on korkein.

Vesistöjen rajat ovat tehokkaita kalojen leviämises
teitä, joten kantojen perinnöllinen erilaistuminen on
kaloilla huomattavasti todennäköisempää kuin lin
nuilla tai nisäkkäillä. Vaelluskaloilla kantojen voi
makas taipumus sopeutua perinnöllisesti omaan ku
tujokeensa johtuu niiden tavasta palata syntymäjo
keensa kudulle. Kalojen suojelussa olisikin puhutta
va lajien suojelun asemesta pikemminkin erilaistu
neiden kantojen suojelusta.

Monni on ainoa maastamme 1800-luvun puolivälin
jälkeen hävinnyt kalalaji. Erittäin uhanalaisiksi toi
mikunta on luokitellut merilohen, järvilohen, meri
taimenen, järvitaimenen, planktonsiian ja toutai
men, vaarantuneeksi isonieriän, silmälläpidettäviksi
vaellussiian, pohjasiian, harjuksen ja vimman. Näis
tä toutain ja vimpa kuuluvat särkikaloihin, muut
lohiin. Lohen ja taimenen ekologiset rodut (meri-/
järvilohi, meri-/järvitaimen) on käsitelty mietinnös
sä erikseen.

Tärkeää on huomata, ettei merilohen, meritaime
nen, järvitaimenen, harjuksen ja siikalajien uhan
alaisuus tarkoita näitä lajeja yleisesti vaan niiden
alkuperäisiä luonnonkan toja. Kaloj en keinollinen
lisääminen on muihin selkärankaisiin eläimiin ver
rattuna helppoa, ja monia kalalajeja on viljelty ja
istutettu meillä yleisesti. Esimerkiksi merilohta ja
meritaimenta on nykyisin merialueellamme istutus
ten ansiosta runsaasti, mutta silti merilohen ja
meritaimenen viimeiset luonnonkannat ovat erittäin
uhanalaisia. Kalojen uhanalaisuudessa ei useinkaan
ole kyse lajinsa viimeisten edustajien häviämisestä
vaan siitä, että varsin suuristakin yksilömääristä
huolimatta lajin alkuperäinen perinnöllinen aines ja
alkuperäiset perinnölliset ominaisuudet ovat uhat
tuina.

Tärkein uhanalaisten kalalajien vähenemiseen vai
kuttanut syy on ollut vaellusesteiden, etenkin voima
laitospatojen mutta myös esim. mylly- ja sahapato
j en rakentaminen. Vesien säännöstely, ruoppaukset
ja uittoperkaukset ovat tuhonneet paljon kutualuei
ta. Pahimmin jokivesien muutoksista ovat kärsineet
virtakutuiset vaelluskalat, jollaisia ovat uhanalaisik
si luokiteltujen lisäksi esim. purotaimen ja nahkiai
nen. Uhanalaisten kalalajien elinoloja on heikentä
nyt myös vesien likaantuminen ja rehevöityminen
sekä kalastus. Kalaistutuksia tehtäessä ei aina ole
kiinnitetty riittävästi huomiota kantojen alkupe
rään, minkä vuoksi monet kannat ovat päässeet
sekoittuiiaan ja risteytymään. Eniten ovat sekoittu
neet siikojen ja järvitaimenen kannat.

Uhanalaisista kaloistamme monet ovat (tai ovat
olleet) taloudellisesti merkittäviä. Tämä on yksi syy
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niiden suojelun vaikeuteen. Kalojen suojelu edellyt
tää yleensä yksityiskohtaisten selvitysten ja suunni
telmien laatimista. Toimikunnalla ei ole ollut mah
dollisuuksia perehtyä tarvittaviin suojelutoimiin täl
lä tarkkuudella, ja toimikunnan tekemät suojelueh
dotukset ovatkin osittain yleisluonteisia suosituksia
suojelun tavoitteiksi. Uhanalaisten kalojen suojelu-
keinoja ja tarvittavia toimia on käsitelty myös
Vaelluskalakantojen elvyttämistyöryhmän mietin
nössä (1985) ja Lohikantojen säätelytoimikunnan
mietinnössä (1984).

Kalastuslainsäädännössämme on kaloj en suoj elemi
seksi lukuisia määräyksiä, jotka koskevat alamitto
ja, rauhoitusaikoja ja pyyntivälineiden käyttöä.
Uhanalaisista kaloista vain toutain ja vimpa ovat
kokonaan rauhoittamattomia. Kalastuksen säätelyn
lisäksi kaloja voidaan suojella esim. kutualueita
entisöimällä, kalateitä rakentamalla sekä viljelemäl
lä ja istuttamalla.

Kalalajiemme tutkimuksesta huomattava osa keskit
tyy Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen, mut
ta sitä harjoitetaan jonkin verran myös yliopistoissa
ja korkeakouluissa. Kalojen taloudellisen merkityk
sen vuoksi suuri osa kalantutkimuksesta on sovelta
vaa. Monet taloudellisesti merkityksettömät lajimme
tunnetaan edelleen puutteellisesti.

Ulkomailla kaloihin on uhanalaisuustarkasteluissa
kiinnitetty vähemmän huomiota kuin muihin selkä
rankaisryhmiin. Yhtenä osoituksena tästä on kaloja
koskevien kansallisten uhanalaisuusluetteloiden lä
hes täydellinen puuttuminen. Toimikunnan mietin
nössä esittetty uhanalaisten kalojen luokittelu onkin
ensimmäisiä.

Kirjallisuus. Koli 1977, 1984, Koljonen & Vickholm
1986, Lelek 1980, Nelson 1976, Pitkänen 1961, Valle
1934, Varjo 1981.
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HÄVINNYT KALA

Monni Silurus gianis
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SILURUS GLANIS Linnaeus

MONNI

Siluridae

Mal

Monnit

Luokka: H

1. Luonnehdinta. Euroopan kookkain sisävesikala.
Pituus yleensä korkeintaan 1—2 m ja paino 30—40
kg, joskus yli 3 m ja yli 200 kg. Muistuttaa
ulkonäöltään hieman madetta. Erikoistuntomerkki
nä kuusi pitkää viiksisäiettä, joista kaksi on hyvin
pitkää.

Pohjoisamerikkalaista piikkimonnia Ictarulus inetas
on istutettu moniin paikkoihin Etelä- ja Keski-Suo
meen. Piikkimonni eroaa monnista esim. pienem
män koon (meillä vain 25—35 cm) ja kahdeksan
pitkähkön viiksisäikeen perusteella.

2. Levinneisyys. Euroopassa itäinen laji. Esiintyy
Reinin latvoilta, Elbeltä ja Tonavan vesistöalueelta
Uralille, Kaspianmerelle ja Aral-järvelle saakka, is
tutettuna myös paikoin Länsi- ja Etelä-Euroopassa.
Euroopan pohjoisimmat esiintymät ovat Aänisessä,
Laatokassa ja Etelä-Ruotsissa.

Monni on tuskin koskaan ollut meillä kovin yleinen
ja laajalle levinnyt. Monneja oli 1700-luvun lopulla
järvialueella monessa paikassa, ja vielä 1800-luvun
alkupuolellakin ainakin Vanaj aveden vesistössä.
Monni hävisi sisävesistämme 1860-luvulla. Suomea
lähinnä monneja on nykyisin Aäniseen laskevassa
Suojunjoessa.

3. Biologia. Pääosassa levinneisyysaluettaan sisäve
sikala. Elää etenkin hitaasti virtaavissa syvissä jois
sa, mutta myös järvissä. Tulee toimeen runsasravin
teisissa ja jopa lievästi likaantuneissa vesissä. Elää
paikoin murtovedessäkin, esimerkiksi Itämeressä.

Elää enimmäkseen yksittäin. Aktiivisin hämärissä ja
öisin. Kutuaika kesällä veden lämmettyä riittävästi.
Kutee pareittain rantavedessä. Talvisaj an passiivise
na vesistön syvänteissä osittain pohjaan kaivautu
neena. Petokala. Voi elää ainakin 25—30 -vuotiaak
si.

4, Kannan kehitys. Vanajaveden vesistössä monneja
oli vielä 1800-luvun alussa useassa paikassa: Janak
kalassa, Lammilla, Hattulassa ja Kalvolassa. Melko
varmoja tietoja on samoilta ajoilta myös Ahtäristä,
Puulavedeltä ja Ruokolahdelta. Viime vuosisadan
puolivälin jälkeen havaintoja on enää Janakkalan
Kernaalanjärvestä, josta tiettävästi viimeiset monnit
saatiin vuosina 1864 ja 1866.

Rannikkovesistä on vielä 1930-luvulta on useita
havaintoja, enimmäkseen Suomenlahdelta. Toisen
maailmansodan jälkeen merialueelta on saatu vain
kaksi monnia, Kymijoen itähaaran suulta 1953 ja
Loviisan läheltä 1960.

Vähentynyt monin paikoin muuallakin Euroopassa,
esim. Ruotsissa ja Neuvostoliiton luoteisosissa.
Ruotsissa monnia on nykyisin vain Smålannissa ja
Skoonessa, aiemmin sitä esiintyi myös Etelä-Ruotsin
suurissa järvissä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lämpimien
vesien kalana monni on esiintynyt meillä levinnei
syysalueensa pohjoisrajoilla. Kanta alkoi ilmeisesti
vähentyä pikkuhiljaa jo parituhatta vuotta sitten
ilmaston kylmenemisen seurauksena. Tärkeimpänä
syynä monnin lopulliseen häviämiseen maastamme
olivat kuitenkin todennäköisesti ihmisen aiheutta
mat muutokset vesistöissä. Monnin häviäminen Ker
naalanjärvestä oli ilmeisesti seurausta järven laskus
ta vuonna 1857, jolloin veden pinta laski pari
metriä. Lisäksi Kernaalanjärveen alettiin laskea jo
1800-luvun alkupuolella puunjalostustehtaan jäteve
siä, minkä seurauksena järven veden laatu oli jo
monnin häviämisen aikoihin heikentynyt. Monnin
muutkin suomalaiset esiintymisalueet ovat ollet jo
varhain voimakkaiden ihmisen aiheuttamien muu
tosten kohteena.

Etelämpänä Euroopassa vähenemisen syynä ovat
olleet etenkin kutualueita tuhoavat rantojen per
kaukset, paikoin myös vesien likaantuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Monnin palauttami
nen Suomeen ei ole luonnonsuojelusyistä tarpeen.

Ruotsissa monnin suojelemiseksi aloitettiin muuta
mia vuosia sitten Maailman Luonnon Säätiön ja
kalastusviranomaisten yhteistyönä oma projekti.

8. Kirjallisuus. Moilanen 1976, 1977.
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ERITTÄIN UHANALAISET KALAT

Planktonsiika* Coregonus muksun
Merilohit Salmo salar
Järvilohi Salmo satar m. sebago
Meritaimen $almo trutta m. trutta
Järvitaimen Salmo trutta m. lacustris
Toutain Aspius aspius

Huom: * = vain alkuperäiset luonnonkannat (merilohella vain Itämeren alkuperäiset luonnon
kannat)



COREGONUS MUKSUN (Pallas)

PLÄNKTONSIIKÄ

Salmonidae

Planktonsik

Lohet

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Siikojen taksonomiaan ei ole saa
tu lopullista selvyyttä. Siika on yhteisnimitys joukol
le läheisiä lajeja ja niiden paikallismuotoja. Siiat
mukautuvat helposti erilaisiin elinympäristöihin,
minkä seurauksena melkein jokaisen järven tai ve
sistön kannalla on omat rakenteelliset ja ekologiset
piirteensä. Lisäksi monissa vesissä esiintyy siellä
elävien siikamuotojen risteytymiä.

Yleisimmin lajeja erottavana tuntomerkkinä on käy
tetty kiduskaarten siivilähampaiden lukumäärää,
jonka perusteella maassamme esiintyisi alkuperäise
nä viisi lajia: pohjasiika C. pidschian 20, karisiika
C. nasus 23—24, vaellussiika C. tavaretus 30, järvi
siika C. oxyrhynchus 40 ja tiheäsiivilähampaisin
planktonsiika C. muksun 50. Lisäksi maahamme on
istutettu monin paikoin Siperiasta peräisin olevaa
peledsiikaa C. peted 46—48. Luvut ovat keskiarvoja
ja yksilöllinen vaihtelu keskiarvon molemmin puolin
on usein 5—10 siivilähammasta.

Tässä mietinnössä käytetty siikojen nimistö on ka
lannimiluettelon (Varjo 1981) mukainen. Jatkossa
maassamme siirryttäneen vähitellen Svärdsonin
(1979) uuteen luokitukseen.

Siiat ovat solakoita, sukkulamaisia ja pienipäisiä.
Peledsiikaa lukuun ottamatta siikalajien erottami
nen toisistaan ulkoisten tuntomerkkien perusteella
on erittäin vaikeaa, sillä siikojen kasvu ja suurin
koko vaihtelevat suuresti paitsi lajista myös kannan
tiheydestä ja elinympäristöstä riippuen. Yleensä pi
tuus vaihtelee 20—55 cm:iin ja paino 0.2—1.5
kiloon.

2. Levinneisyys. Planktonsiikaa on esiintynyt meillä
luontaisesti vain Vuoksen vesistössä, ehkä myös
Oulujoen vesistössä Sotkamon reitillä ja Emäjoen
reitillä. Planktonsiikaa on kuitenkin istutettu usei
hin vesistöihin ympäri maata Inarijärveä myöten.
Suomen lisäksi planktonsiikaa esiintyy Neuvosto-
Karjalassa ja Ruotsissa.

3. Biologia. Kaikki siikalajimme suosivat puhtaita,
viileitä ja hapekkaita vesiä. Siiat kutevat syksyllä
hiekka-, sora- tai kivipohjalle. Sama kala voi kutea
elämänsä aikana useita kertoja.

Osa planktonsiikakannoista vaeltaa järvestä jokeen
kudulle, osa kutee järvien rannoilla ja kareilla
(virtasalmissa) 0.5—5 m:n syvyydessä.

Muiden siikalajiemme tavoin parvikala. Syö sekä
poikasena että aikuisena nimensä mukaisesti enim
mäkseen eläinplanktonia, aikuisena myös vesihyön
teisten toukkia, pintaravintoa, pohjaeläimiä ja ka
lanpoikasia.

4. Kannan kehitys. Planktonsiian luontainen levin
neisyys ja kannanmuutokset tunnetaan huonosti.

Runsaiden istutusten vuoksi alkuperäisiä luonnon-
kantoja on todennäköisesti jäljellä enää erittäin
vähän. Vuoksen vesistön planktonsiikakannoista
Koitajoen kanta on vahvin. Kuolimoon laskevan
Kiesilänjoen kanta on heikko. Saimaan virtaisissa
salmissa kutevat planktonsiikakannat ovat taantu
neet, esimerkiksi Tappuvirran ja Orivirran kannat
ovat ilmeisen heikot tai tuhoutuneet. Heinäveden
reitin Pilpankoskessa sekä Kuolimon luusuassa si
jaitsevassa Partakoskessa viime vuosina suoritettu
kutupyynti on ollut tuloksetonta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
syynä alkuperäisten luonnonkantojen häviämiseen
ovat planktonsiialla kuten muillakin siioilla olleet
pitkään jatkuneet laajat istutukset, joiden seurauk
sena kannat ovat sekoittuneet, Kantojen määrälli
seen heikkenemiseen on vaikuttanut etenkin vesien
rakentaminen, Esimerkiksi Saimaalla syväväylätyöt
ovat tuhonneet virtaavissa salmissa sijainneita kutu
alueita. Myös vesien likaantuminen ja rehevöitymi
nen ovat kaventaneet paikoin planktonsiian elin-
mahdollisuuksia.

6. Toteutetut suojelutoimet. Saimaan eteläosien
(Partakoski, Rauhavirta), Koitajoen ja Sotkamon
reitin kannoista on emokalastot Pohjois-Suomen
keskuskalanviljelylaitoksessa. Lisäksi Koitajoen mä
dinhankinnasta peräisin olevia emokalastoja on
useissa emokalajärvissä.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jäljellä olevien alku
peräisten luonnonkantoj en kartoitus sekä niiden
elin- ja lisääntymismahdollisuuksien ja perinnöllisen
puhtauden turvaaminen.

8. Kirjallisuus. Koli 1969, 1980, Svärdson 1979,
Vaelluskalakantojen elvyttämistyöryhmä 1985, Var
jo 1981, Westman 1973, 1974.
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SALMO SALAR Linnaeus

MERILOHI

Salmonidae

Lax

Lohet

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Ruumis solakampi ja pyrstön
varsi kapeampi kuin taimenella, mutta erottaminen
tästä on mittasuhteiden perusteella vaikeaa. Pituus
yleensä 60—100 cm ja paino 3—12 kg (joskus
20—35 kg).

Lohesta esiintyy kahta ekologialtaan poikkeavaa
muotoa, meri- ja järvilohta. Meillä vain Vuoksen
vesistössä esiintyvää järvilohta Salmo salar m. seba
go käsitellään jäljempänä.

2. Levinneisyys. Päälevinneisyys Pohjois-Atiantilla:
tavataan sekä Pohjois-Amerikan itärannikolla että
Euroopan rannikolla Barentsinmerestä Portugaliin.
Euroopassa lisäksi Itämeressä.

Suomessa lohi on lisääntynyt varmasti ainakin 18
Itämereen laskevassa joessa. Näistä Mustion- ja
Kymijoki laskevat Suomenlahteen, muut Pohjanlah
teen. Tällä hetkellä lohi lisääntyy enää Tornion- ja
Simojoessa.

Tenojokeen ja Näätämönjokeen Jäämerestä nouse
vat lohikannat eivät ole uhanalaisia eivätkä ne
sisälly tähän tarkasteluun.

3. Biologia. Elää vain viileissä, puhtaissa ja hapek
kaissa vesissä (ks. myös meritaimen). Viettää suuren
osan elämästään meressä, josta nousee jokeen ku
dulle. Pohjanlahteen laskevien jokien lohien syön
nösalueet ovat Itämeren pääaltaassa, Mustion- ja
Kymijokeen nousseiden lohien merivaelluksista ei
ole tietoa.

Osa koiraslohista (kossit) nousee kudulle jo ensim
mäisen merivuoden jälkeen. Nykyisin suurin osa
lohista lähtee kutuvaellukselle kahden merivuoden
jälkeen. Kutee elämänsä aikana yleensä vain kerran.
Kutu tapahtuu syys—marraskuussa j oessa sorapoh
jaisissa virtapaikoissa 0.5—3 m:n syvyydessä.

Poikasten reviirikäyttäytymisen vuoksi kussakin
koskessa voi elää vain tietty määrä poikasia. Eteläi
sissä joissa poikasten maksimitiheys on suurempi
kuin pohjoisissa.

Suomessa poikaset viettävät joessa tavallisesti 2—3
vuotta, jonka jälkeen ne muuttuvat vaelluspoikasik
si eli smolteiksi ja vaeltavat mereen. Poikaset lei
mautuvat siihen koskeen, jossa ne ovat syntyneet ja
viettäneet poikasvaiheensa. Sukukypsyyden saavu
tettuaan lohi palaa syntymäjokeensa, joskus jopa
tarkalleen omaan syntymäkoskeensa kudulle. Eri
jokien kannat eivät siten kutuaikana sekoitu keske
nään, minkä seurauksena ne erilaistuvat perinnölli
sesti toisistaan. Esim. Tornion- ja Simojoen kannat
eroavat toisistaan perinnöllisesti.

Joessa poikaset syövät ensin eläinplanktonia, sitten
pohjaeläimiä ja vedenpinnan hyönteisiä. Meressä

4. Kannan kehitys. Lohi on lisääntynyt Suomessa
ainakin seuraavissa Itämereen laskevissa joissa: Tor
nion-, Kemi-, Simo-, Kuivaniemen-, Ii-, Kiiminki-,
Oulu-, Siika-, Pyhä-, Kala-, Lesti-, Ahtävän-, La
puan-, Kyrön-, Kokemäen-, Paimion-, Mustion- ja
Kymijoki. Näistä lohi lisääntyy nykyisin vain Torni
onjoessa ja Simojoessa. Vuosisadan vaihteessa lu
eteltujen jokien vuosittainen vaelluspoikastuotanto
oli n. 2.5 milj. poikasta, 1970-luvun alkupuolella
enää n. 350 000 ja nykyisin n. 67 000 poikasta, josta
Tornionjoen Suomen puoleisen osan osuus on n.
55 000 ja Simojoen n. 12 000. Sekä Tornionjoella
että Simojoella on nykyään, etenkin niiden latva
osissa, täysin poikasettomia koskia. Kiiminkijoki
tuotti vielä vuonna 1971 n. 20 000 poikasta (luon
nontilassa n. 40 000), mutta nykyisin luonnonvarai
nen lisääntyminen on siellä todennäköisesti jo päät
tynyt.

Lohi on vähentynyt jyrkästi muuallakin Itämeren
piirissä. Itämeren alueella tiedetään olleen noin 80
lohijokea, joista nykyään on jäljellä 20. Vuosisadan
vaihteessa Itämereen laskevien jokien vuosittainen
vaelluspoikastuotanto oli n. 7 250 000 poikasta,
mutta vuonna 1981 enää vain n. 630 000 (9 ¾).
Tornionjoen ja Simojoen lisäksi elinvoimainen li
sääntyvä kanta on enää viidessä joessa: Kainuunjoki
(Kalix älv), Vindelälv (Uumajajoen sivujoki), Mör
rumsån, Daugava ja Salaza.

Lohi on taantunut suuresti myös Pohjanmereen
laskevissa joissa. Esimerkiksi Reinistä ja Eibestä se
on hävinnyt kokonaan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein yksit
täinen tekijä on ollut kudulle nousun estävien voi
malaitospatojen rakentaminen: esim. Kymijoella tä
mä alkoi vuonna 1933, Kokemäenjoella 1939, Oulu
joella 1941, Kemijoella 1948 ja lijoella 1961. Jokive
sistöjen ruoppaukset ja säännöstely sekä koskien
uittoperkaukset ovat tuhonneet kutualueita. Esim.
Kymijoessa ja Kokemäenjoessa taantumisen syynä
oli myös vesien likaantuminen.

ravintona ovat aluksi pohjaeläimet, myöhemmin
lähes yksinomaan kalat.
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Vielä luontaisesti lisääntyvien kantojen tärkeimpänä
uhkatekijänä on nykyisin liiallinen kalastus. Kalas
tus tapahtui 1940-luvulle saakka enimmäkseen joes
sa ja jokisuussa ja se kohdistui kutuvaelluksella
olevaan loheen. Nykyisin suurin osa lohisaaliista
pyydetään merellä ajoverkoin ja ajosiimoin sekä
rannikolla lohipauneteilla. Esim. Simojoen poikas
tuotannosta 99 ¾ pyydetään meressä ja vain 1 ¾
joessa. Voimakkaan meri- ja jokisuupyynnin seu
rauksena kaloja ei pääse nousemaan riittävästi jo
ku kudulle.

Valikoiva avomeripyynti muuttaa myös lohikanto
jen perinnöllistä rakennetta, mikä on ilmennyt esim.
kantojen ikärakenteen ja kasvunopeuden muutoksi
na.

Tornion- ja Simojoen kantojen perinnöllisen puh
tauden uhkana voivat olla muiden Perämeren jokien
suille suoritettavat laajat lohi-istutukset. Simojoella
vuonna 1982 mereen vaeltavista poikasista otetuissa
näytteissä oli laitoskasvatettujen kalojen osuus n.
30 ¾.

6. Toteutetut suojelutoimet. Tornion-, Simo- ja
lijoen lohi ovat valtion kalanviljelylaitoksissa viljel
tävinä. Tornionjoen yläjuoksun koskiin on viime
vuosina istutettu runsaasti 1-vuotiaita poikasia.
Sekä Tornion- että Simojoella on kunnostettu uittoa
varten perattuja koskia poikasalueiksi.

Kalastuslaki ja kalastuasetus sekä rajajokia (mm.
Tornionj okea) koskevat kalastussopimukset pyrki
vät turvaamaan lohen luontaisen lisääntymisen vielä
vapaissa lohijoissa. Kalastuslainsäädännössä ja kan
sainvälisissä sopimuksissa kuten Itämeren kansain
välisessä kalastussopimuksessa on lukuisia sekä pyy
dyksiä että pyyntiä koskevia säännöksiä (ks. Lohi
kantojen säätelytoimikunta 1984).

Voimassaolevan kalastusasetuksen mukaan meri- (ja
järvi-) lohen pyynti on kielletty virtaavissa vesissä
syys—marraskuun ajan. Pyynti vavalla ja uistele
malla on kuitenkin sallittua 1.—10.9. ja 15.11.
jälkeen. Merialueella lohi on rauhoitettu perus
viivasta neljä merinpeninkulmaa ulospäin ulottuval
la alueella Suomenlahdella 1.7.—15.9., muualla
15.6.—15.9. Merilohen alamitta on 60 cm.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tornion- ja Simo
joen lohen kudulle nousun (kalastusrajoitukset) ja
perinnöllisen puhtauden turvaaminen. Kantojen el
vyttäminen poikasistutuksin (tyhjät kosket). Tor
nion-, Simo- tai lijoen lohen mahdollinen istuttami
nen entisiin lohijokiin.

8. Kirjallisuus. Dahlström 1973, Hildn ym. 1982,
Hurme 1962, 1967, 1970, Ikonen 1984, Karlström
1984, Koli 1980, Koljonen 1983a, 1984, 1985, Leh
tonen & Hildn 1980a,b, Lohikantojen säätelytoimi
kunta 1984, Mäkinen 1972, Pruuki ym. 1985, Toi
vonen 1981, 1983, Tuunainen ym. 1984, Vaelluska
lakantojen elvyttämistyöryhmä 1985, Vilkuna 1974,
Westman 1973, 1974, 1975.
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SALMO SALAR m. SEBAGO Girard

JÄRVILOHI

Salmonidae

Insjölax

Lohet

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Lohen vain sisävesissä vaeltava
muoto. Ulkonäkö hyvin merilohen (ks. myös tätä)
ja taimenen kaltainen. Väri kuitenkin merilohta
tummempi, sukukypsät koiraat lähes mustia. Eroaa
perinnöllisesti Aänisen järvilohesta (suhdetta Laato
kan järviloheen ei ole tutkittu).

2. Levinneisyys. Esiintyy hajanaisesti siellä täällä
lohen koko levinneisyysalueella: Laatokassa, Aäni
sessä ja muutamissa muissakin Neuvosto-Karjalan
järvissä, Vänernissä, Norjan Byklandsfjordissa (jär
vi) sekä muutamassa Kanadan ja Yhdysvaltojen
itäosien järvessä.

Suomessa luontaisesti vain Vuoksen vesistössä (istu
tettu esim, Inarijärveen).

3. Biologia. Muistuttaa biologialtaan monessa suh
teessa merilohta (ks. myös tätä). Nousee (ei laskeu
du kuten järvitaimen voi tehdä) kudulle ensimmäi
sen kerran yleensä kolmen järvivuoden jälkeen.
Poikaset saavuttivat Pielis- ja Koitajoessa vaellus
valmiuden tavallisesti 3-vuotiaana. Liikkuu syön
nöksellä koko Ison-Saimaan alueella.

4. Kannan kehitys. Vuoksen vesistössä on esiintynyt
kaksi erillistä kantaa: Pielisjoessa ja sen sivujoessa
Koitajoessa kutenut Saimaan kanta sekä Lieksanjo
essa kutenut Pielisen kanta. Vuosittaisen vaelluspoi
kastuotannon on arvioitu olleen luonnontilassa n.
145 000 poikasta. Vuonna 1955 jokisaalis oli vielä
3 000—3 500 kg, joka merkitsee alle tuhatta kalaa.
Sittemmin luonnollinen lisääntyminen on todennä
köisesti loppunut kokonaan, ja kanta on nykyisin
viljelyn varassa. Pielisen järvilohen lisääntyminen
päättyi 1960-luvulla, Saimaan järvilohen 1970-luvul
la. Saimaan järvilohta nousee edelleen kutuaikana
Pielisjokeen Kuuman alapuolelle. Tällä hetkellä
mahdollisia lisääntymisalueita Kuuman alapuolella
on jäljellä enää muutama hehtaari.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
vähenemisen syynä on ollut voimalaitosten rakenta
minen. Kutualueiden tuhoutuminen Pielis- ja Koita
joessa oli seurausta Pamilon (1955) ja Kaltimon
(195$) sekä Kuuman (1971) voimalaitospatojen ra
kentamisesta. Pielisen lohen kutuvaellus estyi osit
tain jo vuonna 1912 Pankakosken voimalaitoksen
valmistuttua ja kokonaan Lieksanjoen alaosien ra
kentamisen yhteydessä 1960-luvulla.

Nykyisin tärkeänä uhkatekijänä on voimakas verk
kopyynti Pielisjoessa Kuuman alapuolella kutunou
sun aikaan kesä—elokuussa. Paikallisena rauhoitu
saikana luvaton kalastus on joessa yleistä. Voimak
kaan pyynnin vuoksi kaloja on päässyt nousemaan
Kuuman alapuolelle hyvin vähän. Täällä mahdollis
ta kutua vaikeuttavat joen pohjaan aikojen kuluessa
kertyneet tukit.

Vesien likaantuminen ja rehevöityminen on supista
nut järvilohen syönnösalueita ainakin eteläisellä Sai-
maalla. Yhtenä uutena järvilohen uhkatekijänä on
Saimaalla aloitettu merilohen kaupallinen viljely;
järvilohen ja merilohen karkulaisten risteytyminen
keskenään olisi todennäköisesti järvilohelle erittäin
haitallista.

6. Toteutetut suojelutoimet. Järvilohi on toistaiseksi
kyetty säilyttämään kalanviljelyn ja istutusten avul
la. Saimaan j ärvitaimeneen verrattuna istutusmäärät
ovat kuitenkin olleet pieniä, ja lisäksi istukkaista on
ollut viime vuosiin asti pulaa. Lähivuosina istutus
määrät kasvavat nopeasti. Esimerkiksi vuonna 1986
istutetaan jo n. 100 000 2-vuotiasta vaelluspoikasta.

Kalanviljelylaitosten emokalastot ovat lähinnä Pie
lisjoen kantaa. Kahdessa parvessa saattaa olla jään-
teitä Lieksanjoen kannasta, mutta käytännössä
Lieksanjoen järvilohi on jo menetetty.

Nykyiset laitosemot ovat osittain toista tai kolmatta
laitospolvea. Voimakkaan jokipyynnin vuoksi järvi-
vaiheen läpikäyneitä kaloja on viime vuosina saatu
Kuuman alapuolelta viljelyn tarpeisiin vuosittain
10—30, joista koiraita vain 1—4. Poikasvaiheen
luonnonvalinta on näihin vuosiin saakka puuttunut
kokonaan. Sen aikaansaamiseksi aloitettiin syksyllä
1982 pienpoikasistutukset Lieksanjokeen (Ruu
naankoskiin) ja nykyiseen Koitajokeen. Lähivuosina
järvilohi yritetään lisäksi kotiuttaa sen entisille li
sääntymisalueille Pielisjokeen.

Emokalastot ovat melko pieniä ja ne on perustettu
vähäisistä yksilömääristä. Ilmeisesti osittain tämän
ja pitkään jatkuneen laitosviljelyn seurauksena Sai
maan järvilohen perinnöllisen muuntelun määrä on
nykyisin vain noin puolet Aäniseen laskevan Suo
junjoen järviloheen verrattuna (Tornion- ja Simo
joen merilohikantoihin verrattuna vain viidennes).

Voimassaolevan kalastusasetuksen mukaan järvilo
hen alamitta on 40 cm (muista rajoituksista ks.
merilohi).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Uusien kutualueiden
aikaansaaminen Vuoksen vesistöön. Viljelyn ja poi
kasistutusten lisääminen. Kuuman alapuolisten alu
eiden kunnostus. Kalastuksen ohjaus ja valvonta.

8. Kirjallisuus. Hyvärinen 1984, Koli 1969, 1985,
Koljonen l983a, 1985, Mäkinen 1972, Piironen
1983, Seppovaara 1962, 1969, Vaelluskalakantojen
elvyttämistyöryhmä 1985, Vuorinen 1982, Westman
1970.
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SALMO TRUTTA m. TRUTTA (Linnaeus)

MERITAIMEN

Salmonidae

Havsöring

Lohet

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Taimenta esiintyy Suomessa kol
mea muotoa (ekologista rotua): vaeltavaa meritai
menta $. trutta m. trutta ja järvitaimenta S. trutta
m. tacustris sekä vaeltamatonta purotaimenta $.
trutta m. fario. Taimenmuodot voivat muuttua
toisikseen myös luonnossa. Meritaimenta pidetään
kantamuotona, josta järvi- ja purotaimen ovat syn
tyneet. Esimerkiksi eri järvitaimenkannoilla ei ole
yhteistä alkuperää vaan niitä on syntynyt useista eri
meritaimenkannoista. Taimenen sisävesimuodot
ovat paljon yleisempiä kuin lohen. Järvitaimenen
(käsitelty jäljempänä) alkuperäiset luonnonkannat
ovat erittäin uhanalaisia. Purotaimen ei ole uhana
lainen.

Taimen eroaa lohesta esim. tukevamman ruumiin-
muodon ja paksumman pyrstön varren perusteella.
Koko vaihtelee suuresti elinympäristöstä riippuen:
meritaimen 1—l0, enintään 20 kg, järvitaimen 1—7,
enintään 15 kg ja purotaimen 0.2—0.8, enintään 1.5
kg.

2. Levinneisyys, Taimenta on alunperin esiintynyt
lähes koko Euroopassa ja lisäksi Kaukasuksella ja
Algerian rannikolla. Lohesta poiketen se on puuttu
nut Atlantin länsirannikolta. Euroopassa taimen on
levinnyt laajemmalle kuin lohi. Suomessa taimenta
on koko maassa.

Meritaimenta esiintyy Euroopan pohjois- ja länsi
rannikoilla Vienanmerestä Portugaliin sekä toisaalta
Itämeressä. Suomessa meritaimen on lisääntynyt
aiemmin useissa joissa koko rannikkoalueella. Li
säksi Tenojoessa on oma kanta.

3. Biologia. Taimenet viihtyvät vain puhtaissa, vii
leissä ja hapekkaissa vesissä. Taimenmuodoistamme
meritaimen muistuttaa elintavoiltaan eniten lohta.
Meritaimenen syönnösalueet ovat merellä. Merivael
lukset rajoittuvat yleensä lähelle lisääntymisjoen
suuta. Viettää meressä 2—6 vuotta. Kutee syntymä
joessa.

Lisääntynyt suurten jokien lisäksi useissa keskiko
koisissa ja pienissäkin joissa, joista lohi on puuttu
nut. Suurissa joissa lohi on asuttanut pääuoman ja
suurimmat sivuhaarat, meritaimen pienemmät sivu
joet. Taimenella erilaistuminen vesistöjen sisäisiksi
populaatioiksi on tehokkaampaa kuin lohella (esim.
Muonionjoen sivujokien meritaimenkannat eroavat
toisistaan perinnöllisesti).

Kutee yleensä useita kertoja elämänsä aikana. Kutu
loka—marraskuussa koskien sorapohj aisissa pai
koissa. Suosii kutualueina hitaammin virtaavia ja
matalampia vesiä kuin lohi. Ennen vaellustaan me
reen poikaset viettävät joessa 1—6 vuotta. Poikas
ten selviytyminen joessa riippuu paljolti siitä kuinka
paljon joessa on kivien, puunrunkojen ja -juurien
sekä vesikasvien tarjoamia suojapaikkoja.

4. Kannan kehitys. Lisääntynyt Suomessa aikoi
naan ainakin 47 Itämereen laskevassa joessa. Vuo
sittaisen vaelluspoikastuotannon on arvioitu olleen
luonnontilassa puolisen miljoonaa. Nykyisin meri
taimen lisääntyy luontaisesti varmasti enää viidessä
j oessa: Tornionj oessa, Lestij oessa ja Lapväärtin
Isojoessa sekä Suomenlahden perukkaan laskevissa
Summanjoessa ja Urpalanjoessa. Lisäksi Perhon-,
Taasian-, Vehka- ja Vaalimaanjoessa saattaa tapah
tua vähäistä lisääntymistä. Ilmeisesti merialueelle
tehtyjen istutusten seurauksena taimenta nousee tai
yrittää nousta pieniä määriä muutamiin muihinkin
jokiin.

Vielä jäljellä olevissakin viidessä lisääntymisjoessa
meritaimen on suuresti vähentynyt. Tornionjoen
kanta on nykyisin erittäin heikko, ja suuri osa joen
poikastuotantoalueista on tyhjinä. Vuosittainen saa
lis oli vielä 1960-luvun alussa 10 000—20 000 kg,
nykyisin enää muutama tuhat kiloa. Lestijoessakin
luontainen lisääntyminen on heikkoa. Tällä hetkellä
Suomen ehkä paras meritaimenjoki on Isojoki, jos
sa poikastiheys oli vuonna 1983, osin istutusten
ansiosta, paikoin 400—570 kpl/ha. Summan- ja
Urpalanjoen kannat ovat ilmeisesti varsin heikot.

Meritaimen on taantunut suuresti sekä muualla
Itämeren että Pohjanmeren piirissä. Esimerkiksi
Reinistä ja Elbestä se on hävinnyt kokonaan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpänä
vähenemisen syynä on ollut etenkin voimalaitospa
tojen mutta myös saha- ja myllypatojen rakentami
nen, mikä on vaikeuttanut tai estänyt kokonaan
kalojen nousun kudulle. Uittoperkaukset sekä vesis
töjärjestelyt ruoppauksineen ja säännöstelyineen
ovat tuhonneet poikastuotantoalueita. Paikoin yhte
nä vähenemisen syynä on ollut vesien likaantumi
nen, Pohjanmaalla myös jokiin maaperästä ojitus

Ravintona poikasvaiheessa pienet pohjaeläimet ja
veden mukana kulkeutuvat hyönteiset, aikuisena
enimmäkseen kalat kuten silakka ja kolmipiikki,
mutta myös pohjaeläimet.
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ten seurauksena päässeen alumiinisuifidin aiheutta
ma veden äkillinen happamoituminen.

Ainakin Tornionjoella tärkein uhkatekijä on nykyi
sin liiallinen kalastus, jonka vuoksi jokiin ei pääse
nousemaan riittävästi kaloja kudulle. Kalastuksen ei
kuitenkaan tiedetä yksistään tuhonneen yhtään mer
kittävää meritaimenkantaa.

Laajojen poikasistutusten ansiosta taimenia on ran
nikkovesissä tällä hetkellä runsaasti. Istutusten seu
rauksena meritaimen ei ole vaarassa hävitä maas
tamme, mutta viimeiset alkuperäiset luonnonkannat
ovat erittäin uhanalaisia.

6. Toteutetut suojelutoimet. Tärkein kantojen hoi
tokeino ovat olleet poikasten viljely ja istutukset.
Valtion kalanviljelylaitoksissa on Tornion-, Ii-,
Lesti- ja Isojoen kannoista ernokalastot, jotka ovat
kuitenkin yleensä perustettu vain muutaman yksilön
avulla tai parvet ovat olleet useamman sukupolven
laitoksessa.

Istutuksilla on ollut huomattava vaikutus Iso- ja
Lestijoen meritaimenkantojen säilymiseen nykyisellä
tasollaan. Isojoen kanta on todennäköisesti melko
vähän istutusten sekoittama. Lestijoen kannan puh
taudesta ei ole tietoja, mutta viime vuosina jokeen
on istutettu vain oman kannan poikasia. Tornionjo
keen poikasia on toistaiseksi istutettu vähän.

Tornionjoen meritaimenen elinoloja on parannettu
entisöimällä uittoa varten aikoinaan peratut sivu
joet.

Kalastusasetuksen mukaan meritaimenen alamitta
on nykyisin merialueella 40 cm, Inarin, Utsjoen ja
Enontekiön kunnissa 35 cm. Kaikki taimenmuodot
ovat koko maassa rauhoitettuja joessa, purossa,
koskessa ja virtapaikassa 1 .9.—30. 11. Pyynti vaval
la ja uistelemalla on näissä vesissä kuitenkin sallit
tua l.—l0.9. ja 16.11. lähtien. Merilohen (ks. tätä)
kesärauhoitus koskee vastaavalla alueella myös tai
menta. Lisäksi on asetettu rajoituksia mm. erilaisten
kalastustapojen käytölle ja pyydysten rakenteelle
sekä muualla kuin edellä luetelluissa paikoissa ta
pahtuvalle kalastukselle.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jäljellä olevien kan
tojen vahvistaminen poikasistutuksin sekä kantojen
perinnöllisen puhtauden turvaaminen. Kutualueiden
suojelu ja kunnostus. Kalastuksen säätely.

8. Kirjallisuus. Dahlström 1973, Hildn ym. 1982,
Huovila 1985, Hurme 1962, 1967, 1970, Hästbacka
1984, Ikonen 1984, Karlström 1984, Koli 1969,
1980, Mäkinen 1972, Pruuki ym. 1985, Ryman
1983, Toivonen & Ikonen 1980, Vaelluskalakanto
jenjen elvyttämistyöryhmä 1985, Westman 1973,
1974.
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SALMO TRUTTA m. LACUSTRIS (Linnaeus)

JÄRVITAIMEN

Salmonidae

Insjööring

Lohet

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Ks. meritaimen.

2. Levinneisyys. Esiintyy suurimmassa osassa Eu
rooppaa, runsaimpana Alpeilla, Brittein saarilla ja
Fennoskandiassa. Suomessa alunperin jokseenkin
kaikissa suurissa ja syvissä järvissä sekä niihin
laskevissa isommissa joissa.

3. Biologia. Elintavoiltaan monessa suhteessa meri
taimenen kaltainen, mutta järvitaimen on sisävesien,
etenkin reittivesien kala. Liikkuu syönnöksellä jär
vissä melko laajalti. Nousee tai laskeutuu kudulle
virtaavaan veteen. Käy joessa tai koskessa myös
syönnöksellä, joten kutu- ja syönnösalueen ero ei
ole yhtä selvä kuin meritaimenella.

Sukukypsä 4—7-vuotiaana. Kutee yleensä elämänsä
aikana useampia kertoja kuin meritaimen. Poikaset
vaeltavat kasvualueeltaan lisääntymisjoesta järveen
hyvin erikokoisina.

Ravintona poikasena planktonäyriäiset, pohjaeläi
met ja pintaravinto, aikuisena selkävesien kalat
kuten muikku, kuore, siika ja salakka.

4. Kannan kehitys. Vähentynyt tällä vuosisadalla
suuresti. Useimmissa joissa luontainen lisääntymi
nen on vähentynyt tai loppunut kokonaan. Vesistö
jemme luontaiseksi vuosittaiseksi vaelluspoikastuo
tannoksi on arvioitu n. 1.2 milj. poikasta, mutta
nykyisin se ei ole puoltakaan tästä. Kantojen ja
vaelluspoikastuotannon heikkenemisen lisäksi alku
peräiset luonnonkannat ovat hävinneet istutusten
aiheuttaman kantojen sekoittumisen seurauksena lä
hes kokonaan.

Kymijoen vesistön yläosassa, Rautalammin ja Viita
saaren reitillä, järvitaimen lisääntyy luontaisesti vie
lä useissa koskissa. Ei kuitenkaan tiedetä missä
määrin kannat ovat istutusten ja kalanviljelylaitok
silta karanneiden kalojen sekoittamia. Järvitaimen
lisääntyy myös joissakin Päijänteen sivuvesistöissä,
mutta nämä kannat ovat pieniä ja heikkoja sekä
ilmeisesti istutusten sekoittamia.

Vuoksen vesistössä alkuperäisiä luonnonkantoja
tuskin on enää jäljellä. Täällä järvitaimenen kutu
alueet on suurelta osin rakennettu, joten kannat
ovat viljelyn ja istutusten varassa.

Kuusamossa Koutajoen vesistöön kuuluvissa Kitka-,
Kuusinki- ja Oulankajoessa lisääntyvät kannat ovat
tällä hetkellä Suomen ainoat varmasti alkuperäisiksi
ja sekoittumattomiksi tiedetyt järvitaimenkannat.
Oulujoen vesistön taimenkannat ovat sekoittuneet
istutusten seurauksena kokonaan lukuun ottamatta
laitosviljelyssä olevaa Varisjoen järvitaimenta, joka
tuskin enää lisääntyy luonnossa.

Tiedot Lapin järvitaimenkannoista ovat erittäin
puutteellisia. Useimmat Utsjoen tunturivesien kan

nat ovat heikkoja. Inarijärven ja sen sivuvesistöjen
kannat ovat heikentyneet ja osittain tuhoutuneet
sekä mahdollisesti myös jossain määrin istutusten
sekoittamat. Lisääntymisjokia ovat esim. Juutuan
joki, Ylä-Menesjoki, Ivalojoki, Vaskojoki ja Kaa
masjoki sekä näiden suurimmat sivujoet. Luontai
sesti lisääntyviä kantoja saattaa olla myös esim.
Simojärvessä, Pallasjärvessä ja Pöyrisjärvessä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Luontaisen
lisääntymisen väheneminen on ollut ennen kaikkea
seurausta vaellusesteiden (etenkin voimalaitospato
j en) rakentamisesta sekä poikastuotantoalueita tu
honneista jokien ruoppauksista, uittoperkauksista ja
säännöstelystä. Monin paikoin vähenemisen syynä
on ollut myös liikakalastus. Joistakin vesistä järvi
taimen on hävinnyt vesien likaantumisen vuoksi.

Tärkeänä syynä alkuperäisten luonnonkantojen hä
viämiseen ovat olleet pitkään jatkuneet laajat istu
tukset, joiden vuoksi kannat ovat sekoittuneet. Esi
merkiksi vuonna 1983 Suomessa istutettiin n. 1.4
milj. järvitaimenta.

Runsaiden istutusten ansiosta järvitaimenta on ve
sissämme nykyisin runsaasti, mutta viimeiset alku
peräiset luonnonkannat ovat erittäin uhanalaisia.

6. Toteutetut suojelutoimet. Valtion kalanviljelylai
toksissa on emokalastot esim. Kitka-, Varis-, Juu
tuan- ja Ivalon- sekä Pallas- ja Pöyrisjärven kan
noista. Osa näistä on kuitenkin perustettu pienistä
yksilömääristä, osa on ollut viljelyssä jo useita
sukupolvia.

Voimassaolevan kalastusasetuksen mukaan j ärvitai
menen alamitta on Enontekiön, Inarin ja Utsjoen
kunnissa 30 cm, muualla maassa 35 cm. (muista
rajoituksista ks. meritaimen).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jäljellä olevien alku
peräisten luonnonkantoj en kartoitus, kutualueiden
suojelu sekä elinmahdollisuuksien ja perinnöllisen
puhtauden turvaaminen.

8. Kirjallisuus. Koli 1980, Mäkinen 1972, Toivonen
1978, Vaelluskalakantojen elvyttämistyöryhmä
1985, Westman 1973, 1984.
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ASPIUS ASPIUS (Linnaeus)

TOUTAIN

Cyprinidae

Asp

Särkikalat

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Kookas ja nopeakasvuinen särki-
kala. Pituus 45—75 cm, harvoin yli 80 cm; paino
yleensä 1—4 kg. Erikoistuntomerkkejä esim. suuri
suu ja syvään kovera peräevä. Eurooppalaiset tou
taimet kuuluvat alalajiin A, a. aspius.

2. Levinneisyys. Esiintyy Elbeltä ja Tonavan vesistö
alueelta Uralille, Kaspianmerelle ja Araljärvelle.
Suomea lähinnä toutainta on Etelä-Ruotsissa, Eestin
Neuvostotasavallassa sekä harvalukuisena Laatokas
sa.

Suomessa toutain elää levinneisyysalueensa pohjois-
rajoilla. Nykyisin sitä esiintyy meillä säännöllisesti
vain Kokemäenjoen vesistössä (Nokialle saakka) ja
mahdollisesti paikoin Suomenlahdella. Toutain on
tuskin koskaan ollut maassamme kovin laajalle
levinnyt.

3. Biologia. Elintavat huonosti tunnetut. Elää enim
mäkseen virtaavissa vesissä ja reittivesien vuolteissa.
Käyttäytyy murtovedessä vaelluskalan tavoin eli
nousee rannikkovesistä jokiin kudulle.

Kutee toukokuussa virtaavassa vedessä 1—3 m:n
syvyydessä kivikkopohjalle. Saavuttaa sukukypsyy
den 7—9-vuotiaana. Voi elää 20-vuotiaaksi.

Poikaset syövät aluksi eläinplanktonia, hieman vart
tuneempina myös hyönteisiä veden pinnalta. Vii
meistään toisella kasvukaudella toutain alkaa syödä
kalanpoikasia. Vanhetessaan toutaimesta tulee täy
dellinen petokala, jonka ravintona ovat enimmäk
seen pikkukalat kuten kuoreet, salakat ja särjet.

4. Kannan kehitys. Suomessa esiintymisalue on su
pistunut ja kannat ovat pienentyneet viimeisten 50
vuoden aikana jatkuvasti. Toutain oli runsas vielä
tämän vuosisadan alussa Kymijoessa ja sen alajuok
sun järvissä, Muhjärvessä ja Teutjärvessä. Sittem
min toutain on hävinnyt täältä kokonaan: Muhjär
vestä viimeiset tiedot ovat vuoden 1930 paikkeilta ja
Teutjärvestä viimeiset toutaimet saatiin vuonna
1958.

Nykyisin toutainta esiintyy sisävesissä säännöllisesti
enää Kokemäenjoessa, sen läpivirtausjärvissä Rau
tavedessä, Liekovedessä ja Kulovedessä sekä Koke
mäenjoen sivujoessa Loimijoessa. Kulo- ja Rautave
den toutainkannat elpyivät 1950-luvulla, mutta
1960-luvulta lähtien määrät ovat selvästi pienenty
neet. Nykyisin kannat ovat vahvimmat Kulovedessä,
Kokemäenjoessa Aetsän ja Huittisten alueella sekä
Loimij oessa.

Toutain on vähentynyt suuresti myös rannikkovesis
sä. Vielä 1930-luvulla toutainta esiintyi säännöllises
ti Suomenlahdessa, joskus myös Saaristomeressä.
Nykyisin toutain on merialueella hyvin harvinainen.
Viime vuosikymmeniltä havaintoja on vain Suomen-

lahden länsiosista ja Saaristomeren eteläosista sekä
Kymijoen suusta. Inkoon ja Halikonlahden välillä
on ehkä ollut pieni kanta vielä 1970-luvun alussa.

Toutain on taantunut viime vuosikymmeninä selväs
ti muuallakin esiintymisalueellaan, esimerkiksi
Ruotsissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpiä
syitä vähenemiseen ovat todennäköisesti olleet ve
sien likaantuminen ja rakentaminen. Ainakin Muh
järvestä ja Teutjärvestä toutain hävisi ilmeisesti
pääosin vesien likaantumisen seurauksena. Myös
innokkaan kutupyynnin ja valikoivan verkkopyyn
nin on arveltu osaltaan heikentäneen toutainkanto
ja. Kokemäenjoessa ja Loimijoessa on nykyisin
useita voimalaitospatoja, joiden vuoksi toutaimen
nousu kudulle on vaikeaa. Samasta syystä kannat
ovat osittain eristyksissä toisistaan.

Nykyisin Kokemäenjoen-Loimijoen toutainkantoja
uhkaavat esim. suunnitellut Loimijoen alajuoksun
koskien rakentaminen, Kokemäenjoen keskijuoksun
perkaukset sekä Aetsän voimalan laajentamiseen
liittyvät järjestelyt.

6. Toteutetut suojelutoimet. Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos aloitti toutaimen viljely- ja istutustoi
met vuonna 1984. Samalla selvitetään toutaimen
esiintymistä ja elvyttämismahdollisuuksia. Toiminta
tapahtuu ensisijassa Kokemäenjoen vesistöalueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jäljellä olevien kutu
alueiden suojelu (etenkin vesistörakennusliankkeilta)
ja kunnostus. Kalateiden rakentaminen. Poikasten
viljely ja istutukset nykyisiin ja entisiin esiintymisve
sun Kokemäenjoen vesistöön.

8. Kirjallisuus. Hinkkanen 1934, Hurme 1972, Kau
koranta ym. 1985, Sopanen 1959, Suominen 1974,
Ulvinen 1983, Vaelluskalakantojen elvyttämistyö
ryhmä 1985.
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VAARÄNTUNUT KALA

Isonieriä Salvelinus salvetinus
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SAL VELINUS SAL VELINUS (Linnaeus)

ISONIERIÄ

Salmonidae

Storröding

Lohet

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Pohjois-Euroopan nieriät on jaet
tu biokemiallisten ja ekologisten erojen perusteella
kolmeen (sisarus)lajiin, S. salvelinus (L.), $. atpinus
(L.) ja S. stagnalis (Fabricius), joista tavataan myös
risteytymiä. Kaikista kolmesta on sekä merestä jo
kun nouseva että sisävesimuoto.

Suomessa nieriästä on erotettu perinteisesti kaksi
tyyppiä, “isonieriä” ja “pikkunieriä”. Näistä “iso
nieriä” on osoittautunut taksonomisesti yhtenäiseksi
(8. salvelinus), “pikkunieriä” sen sijaan käsittänee
kaksi lajia. Pienikokoiset nieriät eivät ole meillä
uhanalaisia, minkä vuoksi seuraavassa käsitellään
lähinnä vain selvästi vähentynyttä isonieriää.

Isonieriän pituus on yleensä enintään 60—75 cm ja
paino 3—6 kg. “Pikkunieriät” painavat enintään 2
kg. Nieriöiden erikoistuntomerkkinä ovat peräevän
sekä rinta- ja vatsaevien kirkkaanvalkoinen etureu
na.

2. Levinneisyys. Nieriää esiintyy ympäri maapallon
pohjoisten alueiden. Mereistä jokiin nousevaa muo
toa tavataan Euroopassa pohjoisilla merialueilla,
sisävesimuotoa Suomen lisäksi Laatokassa, Aänises
sä, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa, Huippuvuorilla,
Brittein saarilla ja Alpeilla. Isonieriää 8. salvetinus
esiintynee ainakin Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja
Brittein saarilla.

Suomessa nieriän levinneisyys on kaksiosainen: toi
saalta Vuoksen vesistössä, toisaalta Enontekiön,
Inarin ja Utsjoen kunnissa. Vuoksen vesistön nieriät
ovat isonieriää, jota esiintyy lisäksi eräissä pohjoi
simman Lapin suurissa järvissä. Pienikokoinen nie
riä on tunturijärvissä ja -puroissa paikoin varsin
yleinen ja lisäksi sitä esiintyy Inarijärvessä rinnan
isonieriän kanssa. Mereistä vaeltavaa nieriää on
meillä varmuudella vain Tenojoessa.

Lapin nieriää on istutettu viimeisten sadan vuoden
aikana esim. useisiin Etelä-Suomen suuriin järviin,
mutta huonoin tuloksin.

3. Biologia. Isonieriän elinympäristönä ovat suuret
ja syvät järvet, joiden vesi on hapekasta, kylmää ja
kirkasta. Nieriät ovat parvikaloja.

Isonieriä kutee syys—marraskuussa järvien rannoil
la tai selkäkareilla, puhtaalle kivikko- tai sorapoh
jalle. Kutusyvyys on alle 10 m, yleensä 3—5 m.
Nieriöitä pidetään kotipaikkauskollisina.

Nuorina isonieriät syövät planktonäyriäisiä, hyön
teistoukkia ja muita pohjaeläimiä, myöhemmin pik
kukaloja, varsinkin muikkuja, kuoreita ja pieniä
siikoja. Ravintokilpailussa nieriät ovat taimenta ja
siikaa heikompia.

4. Kannan kehitys. Aiemmin nieriää on esiintynyt
Vuoksen vesistössä laajalla alueella: Saimaalla, Pih

lajavedellä, Haukivedellä, Puruvedellä, Orivedellä,
Pyhäselällä, Höytiälsessä, Pielisjärvessä ja ilmeisesti
myös Suvasvedellä. Savitaipaleen Kuolimojärvessä
elää eristynyt kanta, joka ei eroa perinnöllisesti
Saimaan kannasta.

Vuoksen vesistössä levinneisyyden supistuminen ja
kantojen heikkeneminen alkoivat paikoin (esim.
Höytiäisessä) jo viime vuosisadalla. Nykyisin lisään
tymistä tapahtunee enimmäkseen vain Kuolimossa
sekä Saimaan länsiosissa: Yövedessä, Lietvedessä,
Ruokovedessä ja Luonterissa. Vuonna 1979 nieriän
kokonaissaalis Vuoksen vesistössä oli arviolta 1 300
kg. Tuolloin nieriöitä saatiin vielä jonkin verran
myös eteläiseltä Saimaalta sekä Puruvedeltä, Hauki
vedeltä ja Pihlajavedeltä. Näillä alueilla lisääntymi
nen lienee kuitenkin nykyään erittäin heikkoa tai se
on päättynyt kokonaan. Hyvä osoitus kannan tä
mänhetkisestä heikkoudesta on, että Itä-Suomen
keskuskalanviljelylaitoksen vuosina 1982—85 Kuoli
mossa ja Saimaalla suorittamissa laajoissa kutu
pyynneissä saatiin yhteensä vain kymmenen kutu
kypsää nieriää.

Pohjois-Lapissa isonieriää esiintyy varmuudella vain
Enontekiön Kilpisjärvessä, Utsjoen Pulmankijärves
sä sekä Inarin Inarijärvessä, Muddusjärvessä, Pelto
järvessä ja Rahajärvessä. Näistä isonieriä on vähen
tynyt ainakin Inarijärvessä. Ennen Inarijärven sään
nöstelyn alkamista 1930-luvun lopulla vuotuinen
nieriäsaalis oli järvestä n. 20 000 kg, nykyisin vain
muutamia tuhansia kiloja.

Etelämpänä Euroopassa nieriä on vähentynyt aina
kin Brittein saarilla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Sekä Vuoksen
vesistössä että Lapissa tärkeänä syynä vähenemiseen
on ollut liiallinen pyynti, etenkin kutupyynti. Nie
riän kutupaikat ovat olleet tunnettuja, usein perin
teellisiä kalastuspaikkoja, joista nieriöiden pyynti
verkoilla on ollut helppoa. Lapissa kalastuksen ai
heuttama uhka on kulkuyhteyksien ja -välineiden
parannuttua entisestään lisääntynyt.

Vuoksen vesistössä vähenemiseen on vaikuttanut
paikoin (esim. eteläisellä Saimaalla) myös vesien
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likaantuminen ja rehevöityminen. Höytiäisen nieri
äkanta tuhoutui järven laskun (1859) seurauksena.

Inarijärvessä isonieriän väheneminen on ollut osit
tain seurausta säännöstelystä. Lapissa nieriöiden
elinmahdollisuuksia on monissa vesistöissä heikentä
nyt ravintokilpailu istutettujen siikojen kanssa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Nieriän ensimmäinen
kutuaikainen rauhoitus Vuoksen vesistössä on vuo
delta 1955. Voimassaolevan kalastusasetuksen mu
kaan nieriä on rauhoitettu Vuoksen vesistössä
ll.9.—15.ll. Alin sallittu pyyntikoko on 40 cm,
Enontekiön, Ustjoen ja Inarin kunnissa 30 cm.

Enonkoskella vuonna 198? toimintansa aloittaneen
Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen yhtenä teh
tävänä on Vuoksen vesistön nieriäkannan elvyttämi
nen. Ensimmäiset viljelyssä tarvittavat emokalat
pyydettiin syksyllä 1984. Inarijärven isonieriäkantaa
on vahvistettu istutuksin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nieriöittemme esiin
tymisen ja taksonomisen aseman selvittäminen. Iso
nierän kutualueiden suojelu ja valvonta. Isonieri
äkantojen viljely ja elvyttäminen poikasistutuksin.

8. Kirjallisuus. Dahlström & Tuunainen 1967, Hur
me 1965, Koli 1969, 1980, 1985, Koljonen 1983b,
Nyman 1972, Nyman ym. 1981, Seppovaara 1969,
Uusimäki 1954, Westman 1973, 1974.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT KALAT

Pohjasiika* Coregonus pidschian
Vaellussiika Coregonus tavaretus
Harjus Thymallus thymattus
Vimpa Vimba vimba

Huom: *
= vain alkuperäiset luonnonkannat (harjuksella vain osa näistä, ks. lajiteksti)
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COREGONUS PIDSCHIAN (Gmelin) Luokka: Sp

POHJASIIKA Storsik

Salmonidae Lohet

1. Luonnehdinta. Ks. planktonsiika.

2. Levinneisyys. Pohjasilan katsotaan kuuluvan ns.
Coregonus clupeaJormis- lajiryhmään, jonka levin
neisyysalue kattaa Euraasian ja Pohjois-Amerikan
pohjoisosat. Euroopassa pohjasiikaa esiintyy eräissä
Pohjois-Suomen Jäämereen laskevissa vesistöissä,
Ruotsin sisävesissä, aippijärvissä ja Neuvostoliiton
pohjoisosissa.

3. Biologia. Elää vain kylmissä vesissä. Kesäisin
järvien syvänteissä, viileän veden aikana myös ran
tavyöhykkeessä (ks. myös planktonsiika).

Pohjasiiasta esiintyy kaksi muotoa, joissa kuteva
“jokisiika” ja järvien kareilla kuteva “karikutusii
ka”. Jokikutuisista kaloista osa voi jäädä talveksi
jokeen. Ei yleensä kude joka vuosi, vaan osa oleske
lee välivuosina syönnösalueilla. Inarin jokikutuinen
pohjasiika tulee sukukypsäksi 5—7-vuotiaana.

Poikaset syövät eläinpianktonia ja pienikokoista
pintaravintoa, aikuiset pohjaeläimiä kuten pieniä
simpukoita ja kotiloita, vesihyönteisten toukkia
sekä vesisiiroja. Ravintokilpailussa pohjasiika on
yleensä nieriää vahvempi.

4. Kannan kehitys. Levinneisyyden yksityiskohdat ja
kannanmuutokset tunnetaan huonosti. Elinvoimai
sia, puhtaita luonnonkantoja on jäljellä vähän.
Pohjasiikaa esiintyy varmuudella ainakin Inarijär
vessä, Kuusamon Oivanki- ja Kallunkijärvessä sekä
Muonion Jerisjärvessä. Jerisjärven pohjasiikakan
nan alkuperäisyydestä ei ole varmuutta. Inarijärven
jokikutuinen pohjasiika on paikallisesti tärkeä pyyn
tikohde.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pitkään jatku
neiden laajojen istutusten vuoksi alkuperäiset luon
nonkannat ovat paljolti sekoittuneet. Paikoin poh
jasiian uhkana on nykyisin myös liiallinen kalastus.
Inarijärvessä kantojen heikkenemiseen on vaikutta
nut lisäksi säännöstely.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pohjasiiasta on emoka
lastot Inarin ja Sarmijärven kalanviljelylaitoksessa
sekä Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksessa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jäljellä olevien alku
peräisten luonnonkantoj en kartoitus, kutualueiden
suojelu sekä kantojen perinnöllisen puhtauden tur
vaaminen. Kalastuksen ohjaaminen.

8. Kirjallisuus. Vaelluskalakantojen elvyttämistyö
ryhmä 1985, Westman 1973, 1974.
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COREGONUS LA VARETUS (Linnaeus)

VAELLUSSIIKA

Salmonidae

Älvsik

Lohet

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Siioistamme nopeakasvuisin: Pe
rämerellä 6—7 -vuotiaiden pituus on 40—55 cm ja
paino 0.5—1.5 kg (ks. myös planktonsiika).

2. Levinneisyys. Esiintyy Itämereen ja Pohjanme
reen laskevissa sekä Neuvostoliiton pohjoisosien ve
sistöissä, lisäksi Brittein saarilla, Alpeilla ja paikoin
muuallakin Euroopassa. Itämeressä runsain Pohjan-
lahdessa, Ahvenanmaan ympäristössä ja Suomen
lahdessa, eteläisellä Itämerellä vähälukuinen.

Lisääntynyt Suomessa aikoinaan ilmeisesti kautta
koko rannikon. Uudeltamaalta ja Varsinais-Suo
mesta on varmoja tietoja kuitenkin vain Vantaanjo
esta. Istutusten seurauksena vaellussiikaa on nykyi
sin myös monin paikoin sisävesissä, joista tiedot
ovat kuitenkin puutteellisia. Sisävesiesiintymiä ei ole
otettu mukaan uhanalaisuustarkasteluun eikä niitä
ei ole käsitelty tässä sen tarkemmin.

3. Biologia. Karisiian C. nasus ohella ainoa meressä
elävä siikalajimme. Viettää osan vuotta syönnöksel
lä meressä, mutta nousee jokiin kudulle. Monessa
joessa on ollut useita eri aikaan kudulle nousevia
kantoja. Etenkin rakennetuissa joissa kutua voi
tapahtua myös meressä lähellä jokisuuta.

Nousee jokeen heinä—syyskuussa. Kutee loka—
marraskuussa sorapohj aisissa virtapaikoissa. Tal
vehtii yleensä joessa tai jokisuussa. Vaellus syönnö
salueille alkaa jäidenlähdön aikaan. Poikaset vaelta
vat kutualueilta mereen pian kuoriutumisensa jäl
keen.

Tekee siioistamme pisimpiä vaelluksia. Perämeren
jokien siikojen vaellukset ulottuvat Saaristomerelle
ja Ahvenanmaan rannikkovesiin, Selkämeren ja
Suomenlahden jokien kalojen vaellusalueet ovat
suppeampia.

Koiraat ovat sukukypsiä aikaisintaan 3—4-vuotiaa
na, naaraat vuotta myöhemmin. Kaikki yksilöt eivät
kude joka vuosi, vaan osa viettää välivuodet syön
nösalueilla.

Poikaset syövät eläinplanktonia, pientä pintaravin
toa ja pieniä pohjaeläimiä, aikuiset enimmäkseen
nilviäisiä. Ruokailee lähempänä rantaa kuin karisii
ka.
4. Kannan kehitys. Vaellussiika on lisääntynyt meil
lä vähintään 30 Itämereen laskevassa joessa. Suuret
lohijoet ovat olleet tärkeitä siikajokia, mutta myös
monissa pienemmissäkin joissa on ollut vahva siika
kanta.

Vähentynyt tällä vuosisadalla suuresti. Suomenlah
teen, Saaristomereen ja Selkämereen laskevien jo
kien kannat ovat nykyisin hyvin heikkoja ja osa
niistä on tuhoutunut kokonaan. Kannat ovat nykyi
sin vahvimmat Perämereen laskevissa joissa, mutta
niissäkin väheneminen on ollut selvää, etenkin 1960-
luvun alusta lähtien.

Vaellussiika lisääntynee vielä nykyisin ainakin 22
joessa: Tornion-, Kemi-, Simo-, Kuiva-, Ii-, Kiimin
gin-, Oulu-, Siika-, Pyhä-, Kala-, Lesti-, Perhon-,
Kyrön-, Karvian-, Kokemäen-, Taasian-, Kymi-,
Summan-, Vehka-, Viro-, Vaalimaan- ja Urpalanjo
essa. Useimmissa voimalaitoksin sulj etuissa joissa
poikastuotanto on ilmeisesti vähäistä, ja kannat
ovat riippuvaisia istutuksista. Elinvoimaisia, puhtai
ta, luontaisesti lisääntyviä kantoja on jäljellä erit
täin vähän (esim. Simojoki ja Kiiminkijoki).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpiä
syitä vähenemiseen ovat olleet kutuvaelluksen estävä
vaellusesteiden (etenkin voimalaitospatoj en) raken

taminen sekä kutualueita tuhoavat jokien uittoper
kaukset, pengerrykset ja säännöstely. Paikoin kan
toja on heikentänyt myös vesien likaantuminen.
Viime aikoina yhdeksi uhkatekijäksi on noussut
liiallinen kalastus, etenkin Perämerellä 1970-luvulla
yleistynyt siian troolipyynti. Vaellussiian alkuperäis
ten luonnonkantojen vähenemiseen on vaikuttanut
suuresti lisäksi istutusten aiheuttama kantojen se
koittuminen.

Joessa tapahtuva kutupyynti sekä kalanviljelyssä
käytettävät emokalojen säilytysmenetelmät suosivat
myöhään kudulle nousevia kaloja, minkä vuoksi
aikaisin jokeen nousevien kalojen osuus on vähenty
nyt.

Etelämpänä Euroopassa tärkeimmät vähenemisen
syyt ovat olleet paljolti samat kuin meillä Suomessa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Monia vaellussiikakan
toja ylläpidetään tai tuetaan kalanviljelyn ja istutus
ten avulla. Esimerkiksi vuonna 1983 Suomessa istu
tettiin n. 9.6 milj. 1-kesäistä vaellussiian poikasta.

Lohen ja taimenen pyyntiä säätelevistä rajoituksista
useat koskevat myös siian pyyntiä. Eräät määräyk
set ovat lievempiä kuin lohen ja taimenen kalastuk
sessa, mutta lisäksi on koko joukko erityisesti sijan
pyyntiä sääteleviä määräyksiä. Nuoria siikoja on
suojeltu Perämerellä kieltämällä troolikalastus pai
koin tiettyinä aikoina vuodesta.

Voimassaolevan kalastusasetuksen mukaan siian
alamitta meressä on 25 cm.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jäljellä olevien alku
peräisten luonnonkantoj en kartoitus, kutualueiden
suojelu sekä perinnöllisen puhtauden turvaaminen.
Ajalliset ja alueelliset kalastusrajoitukset, esim.
troolipyynnin rajoittaminen toukokuussa rannikon
läheisyydessä.

8. Kirjallisuus. Hildn ym. 1982, Hurme 1962,
1966c, Ikonen 1984, Lehtonen 1978, 1981, Lehtonen
& Hildn 1980a,b, Lehtonen & Himberg 1978,
Tuikkala & Pirttijärvi 1976, Vaelluskalakantojen
elvyttämistyöryhmä 1985, Westman 1973, 1974.
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THYMALLUS THYMALLUS (Linnaeus)

HARJUS

Salmonidae

Harr

Lohet

Luokka: St
(osa kannoista)

1. Luonnehdinta. Pituus yleensä 30—50 cm ja paino
0.5—1.5 kg (harvoin yli 60 cm, jolloin paino 2.5—4
kg). Solakka ja pienipäinen, erikoistuntomerkkinä
korkea selkäevä.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen laji. Esiintyy itä
länsisuunnassa Englannista, Skotlannista ja Rans
kasta Karajoelle lähelle Uralia, pohjois-eteläsuun
nassa Italian ja Balkanin pohjoisosista Fennoskan
diaan ja Vienanmerelle. Ruotsissa harjusta on suu
rimmassa osassa maata ja Norjassakin monin pai
koin. Laatokassa on vahva kanta.

Suomessa luontaisesti kolmella alueella: Vuoksen
vesistössä, Pohjanlahdella ja siihen laskevissa joissa
Poriin asti sekä Pohjois-Suomessa Oulujärven vesis
töstä lähtien (puuttuu kuitenkin tunturien ylimmistä
vesistä). Istutusten seurauksena paikoin muualla
kin.

Pohjois-Suomen sekä Vuoksen vesistön j okikutuiset
kannat eivät ole uhanalaisia. Seuraavassa rajoitu
taan Vuoksen vesistön järvikutuisiin sekä Pohjan
lahden merikutuisiin ja vaellusmaisesti käyttäytyviin
jokikutuisiin kantoihin, jotka ovat vähentyneet suu
resti.

3. Biologia. Viileiden, hapekkaiden ja karujen ve
sien kala. Meressä ja järvissä elinympäristönä ovat
yleensä selkävesien karit ja sora- tai kivikkopohjai
set rantavedet. Viihtyy joissa etenkin virtojen nivois
sa ja koskien heikompivirtaisilla alueilla. Suosii
puhtaita hiekka-, sora- ja kivikkopohjia ja puuttuu
savi-, lieju- ja mutapohjaisilta alueilta. Välttää ma
talia vesiä, jotka lämpenevät ajoittain liiaksi.

Kannoista osa on vaeltavia, osa paikallisia. Etenkin
joissa elävät harjukset tekevät kausivaelluksia, jois
ta osa liittyy syönnösalueille siirtymiseen ja osa on
kutuvaelluksia. Suurten järvien ja rannikon harjuk
set eivät vaella yhtä säännöllisesti.

Kutu huhti—toukokuussa, Lapissa vasta kesäkuus
sa. Kutee meressä ja järvissä voimakasvirtaisissa
salmissa, kivikkorannoilla tai matalilla selkäkareilla,
joissa matalilla sorapohjilla. Vaellusharjukset kute
vat jokien alajuoksulla. Sukukypsä 3—6 -vuotiaana.

Ravintona enimmäkseen pohjalla elävät hyönteis
toukat, äyriäiset ja nilviäiset, mutta syö myös ve
denpinnan hyönteisiä sekä pikkukaloja.

4. Kannan kehitys. Pohjanlahden piirissä harjus oli
vielä muutamia vuosikymmeniä sitten yleinen ja
laajalle levinnyt, mutta nykyisin sitä on runsaammin
vain Perämeren perukassa. Väheneminen on koske
nut sekä merikutuisia että jokiin kudulle nousevia
kantoja. Merikutuista harjusta on ollut aiemmin
etenkin Merenkurkussa ja Satakunnan ulkosaaris
tossa, josta harjus lienee sittemmin hävinnyt Meri-

karvian Ouran saaristoa lukuun ottamatta. Meren
kurkussa on heikkoja kantoja Valassaarten vesillä ja
Uudenkaarlepyyn länsipuolella Mickelsörarna-saari
ryhmän alueella. Perämerellä merikutuista harjusta
esiintyy ainakin Krunneilla.

Pohjanlahdella jokikutuisen harjuksen esiintyminen
on keskittynyt Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Perä
mereen laskeviin jokiin. Harjus on lisääntynyt vä
hintään n. 50 Pohjanlahteen laskevassa joessa. Ny
kyisin kannat ovat enimmäkseen heikkoja ja monis
ta joista harjus on hävinnyt kokonaan.

Vuoksen vesistön järvikutuinen harjus on vähenty
nyt viime vuosikymmeninä suuresti. Nykyisin järvi
kutuista harjusta on vielä eteläisellä Saimaalla, Pu
ruvedellä sekä vähässä määrin Orivedellä, Pyhäse
lällä, Puumalassa, Säämingissä ja Pielisessä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpiä
syitä vähenemiseen ovat olleet vesien laadun heikke
neminen, vesien rakentaminen ja liiallinen kalastus.
Lieväkin vesien likaantuminen ja rehevöityminen
vaikuttaa harjuskantoihin haitallisesti. Pohjanmaal
la monia kantoja on tuhoutunut metsä- ja suo-oji
tusten sekä turvetuotannon aiheuttaman veden sa
menemisen ja happamoitumisen sekä pohjan lietty
misen vuoksi. Pohjanmaalla harjuksen vähenemi
seen ovat vaikuttaneet myös voimalaitospatojen ja
muiden vaellusesteiden rakentaminen sekä jokien
perkaukset, uittoruoppaukset ja säännöstely.

Liiallinen kalastus, varsinkin kutupyynti, on ollut
yksi tärkeä syy sekä Vuoksen vesistön että Pohjan
lahden harjuksen taantumiseen. Pohjanlahden pii
rissä pyynti on tapahtunut meressä enimmäkseen
“harrilaudalla”, jokisuissa ja joissa lippoamalla.
Monin paikoin salakalastus on ollut yleistä.

Puhtaiden harjuskantojen vähenemiseen ovat vai
kuttaneet myös istutukset, joiden seurauksena mo
net kannat ovat sekoittuneet.

6. Toteutetut suojelutoimet. Voimassaolevan kalas
tusasetuksen mukaan harjuksen alamitta on 25 cm,
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa kuitenkin
28 cm. Kutuaikainen pyyntirauhoitus huhti-touko
kuussa. Itä-Suomen keskuskalanvilj elylaitoksella on
emokalasto Puruveden harjuksesta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jäljellä olevien alku
peräisten luonnonkantoj en elin- ja kutualueiden
suojelu. Kalastusrajoitukset ja kalastuksen valvon
ta.

8. Kirjallisuus. Hildn ym. 1982, Heusala 1954,
Hurme 1962, 1966a, 1975, Koli 1980, Seppovaara
1982, Vaelluskalakantojen elvyttämistyöryhmä
1985, Westman 1973, 1974.
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VIMBA VIMBA (Linnaeus)

VIMPA

Cyprinidae

Vimma

Särkikalat

Luokka: St

1. Luonnehdinta. Pituus yleensä 25—35 cm ja paino
puolisen kiloa, harvoin yli 2 kg. Muistuttaa ulkonä
öltään säynettä ja särkeä.

Itämereen laskevien vesistöjen vimmat kuuluvat ala
lajiin V. v. vimba.

2. Levinneisyys. Euroopassa itäinen laji. Esiintyy
Weseristä, Elbestä ja Tonavasta Uraljoelle saakka,
lisäksi murtovedessä Mustassameressä, Kaspianme
ressä ja suurimmassa osassa Itämerta. Ruotsissa
levinneisyysalue ulottuu Vänernin ja Mälarenin kor
keudelle. Laatokassa on oma kanta.

Suomessa levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Lisäänty
nyt meillä varhemmin useimmissa joissa Suomenlah
den perukasta Kristiinankaupungin-Kaskisten tie
noille saakka. Runsain Suomenlahteen ja Saaristo-
mereen laskevissa joissa. Tavataan merialueella
Vaasaan saakka. Yksittäisiä löytöjä on tätäkin poh
j oisempaa.

3. Biologia. Vimmasta on sekä merestä jokiin vael
tavia että sisävesissä eläviä kantoja. Itämeren piiris
sä vimpa käyttäytyy enimmäkseen vaelluskalan ta
voin. Suomalaiset vimmat elävät pääosan vuotta
meressä, mutta nousevat toukokuun lopussa ja ke
säkuun alussa jokien alajuoksulle kudulle. Kutee
virta- ja koskipaikoissa kivi- tai sorapohjalle. Liik
kuu meressä ulkosaaristossa saakka, yleensä pienis
sä parvissa lähellä pohjaa. Suosii pehmeitä pohjia.
Talvet rannikon syvänteissä.

Syö pohjaeläimiä, etenkin kotiloita, mutta myös
matoja ja hyönteistoukkia.

4. Kannan kehitys. Vähentynyt tällä vuosisadalla ja
etenkin 1950-luvulta lähtien selvästi. Osa kannoista
on hävinnyt kokonaan. Väheneminen on ollut sel
vää myös parhaissa vimpajoissamme, Porvoonjoes
sa ja Paimionjoessa, joissa vimman kutuaikaisella
pyynnillä oli väestölle vielä 1940-luvulla huomatta
vaa paikallista merkitystä. Selkämereen ja Saaristo-
mereen laskevista joista vimpa lisääntyy varmasti
enää Iso-, Karvian-, Eura-, Mynä-, Hirvi- ja Paimi
onjoessa, mahdollisesti myös Kiskon-, Uskelan- ja
Halikonjoessa.

Taantunut etelämpänä Euroopassa ainakin läntisim
missä esiintymisjoissaan Weserissä ja Elbessä. Muu
tenkin kannat ovat levinneisyysalueen länsiosissa
heikompia kuin itäosissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimpiä
syitä vähenemiseen ovat olleet vaellusesteiden, eten
kin voimalaitospatojen, rakentaminen sekä lisäänty
misalueita tuhonneet jokien ruoppaukset, uittoper
kaukset ja säännöstely. Monin paikoin tärkeänä
syynä on ollut myös veden likaantuminen ja rehe
vöityminen.

Vimpaa on aiemmin pyydetty etenkin keväisin kutu
nousun aikaan. Kalastus ei kuitenkaan ole vaikutta
nut ratkaisevasti vimman vähenemiseen.

Etelämpänä Euroopassa vimman väheneminen on
ollut seurausta etenkin jokivesistöjen likaantumises
ta.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jäljellä olevien kutu
alueiden suojelu. Kutualustojen ja kalateiden raken
taminen. Poikasistutukset nykyisiin ja entisiin kutu
jokiin. Kalastuksen valvonta kutujoissa.

8. Kirjallisuus. Hildn ym. 1982, Hurme 1962,
1966b, Vaelluskalakantojen elvyttämistyöryhmä
1985.



KIRJALLISUUS:

Dahlström, H. 1973: Vaelluskalojemme kohtalo
(Summary: The fate of our migrating fish). —

Suomen Luonto 32: 260—265, 279.
Dahlström, H. & Tuunainen, P. 1967: Havaintoja

Inarijärven nieriöistä. — Suomen Kalastuslehti
74: 164—171.

Heusala, J. 1954: Harjuksen väheneminen meressä.
— Suomen Kalastuslehti 61: 110—111.

Hildn, M., Hudd, R. & Lehtonen, H. 1982: Ympä
ristönmuutosten vaikutukset kalastukseen ja
kalakantoihin Saaristomeressä ja Pohjanlahden
Suomen puoleisessa osassa. — Riista- ja kalata
louden tutkimuslaitos, kalantutkimusosasto.
Tiedonantoja 20: 36—59.

Hinkkanen, K. 1934: Toutain 1. vimpa
lisääntymässä Kulo- ja Rautavedessä. —

Suomen Kalastuslehti 41: 188.
Huovila, J. 1985: Taimenistutusten tuloksista ja

taimenen luontaisesta poikastuotannosta
Lestijoessa. — Suomen Kalastuslehti 92: 78—
80.

Hurme, S. 1962: Suomen Itämeren puoleiset
vaelluskalaj oet (Summary: The anadromous
fishes in the Baltic-side rivers of Finland). —

Maataloushallituksen kalataloudellinen tutki
mustoimisto. Monistettuja julkaisuja 24: 1—
198.

Hurme, 5. 1965: Nieriän siirtoistutus. — Erämies
19(2): 4—24.

Hurme, 5. 1966a: Harjus Suomen merenrannikolla
(Summary). — Suomen Kalastuslehti 73: 185—
188.

Hurme, 5. 1966b: Vimpa Suomen merenrannikolla
(Summary). — Suomen Kalastuslehti 73: 208—
211.

Hurme, 5. 1966c: Vaellussiian kutujoet Suomen
rannikolla (Summary). — Suomen
Kalastuslehti 73: 246—249.

Hurme, S. 1967: Lounais-Suomen lohi- ja
taimenjoet (Summary: Salmon and trout rivers
in southwestern Finland). — Suomen
Kalatalous 29: 1—17.

Hurme, S. 1970: Lohi ja taimen Suomenlahden
alueella. — Maataloushallituksen kalataloudel
linen tutkimustoimisto. Monistettuja julkaisuja
37: 1—45.

Hurme, S. 1972: Toutaimen pelastaminen. —

Tyrvään Sanomat 2.12.1972.
Hurme, 5. 1975: Harjus Keski-Suomen vesissä. —

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,
kalantutkimusosasto. Tiedonantoja 4: 76—80.

Hyvärinen, H. 1984: Saimaan oma lohi elpyy ?
(Summary: The Saimaa stock of land-locked
salmon). — Suomen Luonto 43(6): 26—29, 42.

Hästbacka, H. 1984: Än lever Lappfjärds å ! —

Finlands Natur 43(2): 22—23.
Ikonen, E. 1984: Migratory fish stocks and fishery

management in regulated rivers ftowing into

the Baltic Sea. — Teoksessa Lillehammer, A. &
Saltveit, 5. J. (toim.): Regulated rivers, s.
437—451. Oslo — Bergen — Stavanger —

Tromsø.
Karlström, 0. 1984: Situationen för de migrerande

bestånden av lax, havsöring och älvsik i Bott
niska viken -området. — Skärgård 3: 31—37.

Kaukoranta, M., Pennanen, J. T. & Ilmarinen, P.
1985: Toutaimen viljelyn ja suojelun näkymiä.
— Suomen Kalastuslehti 92: 338—341.

Koli, L. 1969: Eräistä kalastomme taksonomisista
kysymyksistä. — Luonnon Tutkija 73: 93—
105.

Koli, L. 1977: Retkeilijän kalaopas (4. painos). —

127 s., Keuruu.
Koli, L. 1980: Kalalajeja: lohikalat. — Teoksessa

Rinne, V. & Jahnukainen, J. (toim.): Tapiola,
suuri suomalainen eräkirja 3., s. 280—307.
Espoo.

Koli, L. (toim) 1984: Suomen eläimet 3. — 343 s.,
Espoo.

Koli, L. 1985: Relikteistä ja Saimaan relikteistä
(Summary: On the relict concept and on the
relicts of Lake Saimaa, Finland). — Luonnon
Tutkija 89: 18—23.

Koljonen, M.-L. 1983a: Lohikantojen geneettinen
muuntelu (Summary: Genetic variation in At
lantic salmon (Salmo salar) stocks). — Luon
non Tutkija 87: 96—99.

Koljonen, M.-L. 1983b: The Arctic char in Finland.
— Proc. Second ISACF workshop on Arctic
char. ISACF Inform. Ser. (2), s. 91—97. Inst.
Freshw. Res., Drottningholm.

Koljonen, M.-L. 1984: Ihmisen toiminnan vaikutus
lohen perinnölliseen rakenteeseen. — Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos, kalantutkimuso
sasto. Monistettuja julkaisuja 18: 1—39.

Koljonen, M.-L, 1985: Suomen lohikantojen entsyy
migeneettinen muuntelu. — Riista- ja kalata
louden tutkimuslaitos, kalantutkimusosasto.
Monistettuja julkaisuja 37: 1—94.

Koljonen, M.-L. & Vickholm, M. 1986: Kalakanto
j amme uhkaa yksipuolistuminen (Summary:
Endangered fishes). — Suomen Luonto 45(1):
16—19, 46.

Lehtonen, H. 1978: Sijan kalastus Pohjanlahdessa
ja suositus siikakantojen suojelemiseksi trooli
pyynniltä. — Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitos, kalantutkimusosasto. Tiedonantoja 11:
41—48.

Lehtonen, H, 1981: Biology and stock assessments
of Coregonids by the Baltic coast of Finland.
— Finnish Fish. Res. 3: 31—83.

Lehtonen, H., & Hildn, M. 1980a: Likaantumisen
vaikutukset Suomenlahden kalakantoihin ja
kalastukseen. — Riista- ja kalatalouden tutki
muslaitos, kalantutkimusosasto. Tiedonantoja
15: 12—26,

172



Lehtonen, H. & Hi1dn, M. 1980b: The influence of
pollution on fisheries and fish stocks in the
Finnish part of the Gulf of Finland. — Finnish
Mar. Res. 247: 110—123.

Lehtonen, H. & Himberg, M. 1978: Siikakannoista
ja siikasaaliista merialueella. — Suomen Kalas
tuslehti 7: 176—179.

Lelek, A. 1980: Threatened freshwater fishes of
Europe. • Nature Environm. Ser (Council of
Europe) 18: 1—269.

Lohikantojen säätelytoimikunta 1984: Lohikantojen
säätelytoimikunnan mietintö. — Komiteanmie
tintö 1984:4, 28 s. + 133 liites.

Moilanen, P. 1976: Monnin esiintymisestä Suomes
sa. — Suomen Kalastuslehti 83: 11—13.

Moilanen, P. 1977: Menetetty monni (Summary:
Disappearance of sheathfish). — Suomen
Luonto 36: 300—302, 320).

Mäkinen, K. 1972: Jokien rakentamisen vaikutus
vaeltavien lohilajien poikastuotantoon Suomes
sa. — 98 s., käsikirjoitus, eläintieteen laitos,
Helsingin yliopisto.

Nelson, J. S. 1976: Fishes of the world. — 416 s.,
New York.

Nyman, L. 1972: Ä new approach to the taxonomy
of “Salvelinus alpinus species complex”. —

Rep. Inst. Freshw. Res., Drottningholm 52:
103—13 1.

Nyman, L., Hammar, J. & Gydemo, R. 1981:
The systematics and biology of landlocked
populations of Arctic char from northern
Europe. — Rep. Inst. Freshw. Res.,
Drottningholm 59: 128—141.

Piiroinen, J. 1983: Maitipankki, järvilohen pelastus
? — Pohjois-Karjalan Luonto 13: 15—17.

Pitkänen, H. 1961: Suuri Kalakirja. — 339 s.,
Keuruu.

Pruuki, V., Anttinen, P. & Ahvonen, A. 1985:
Tornion-Muonion-joen vesistön kalataloustut
kimus. — Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitos, kalantutkimusosasto. Monistettuja jul
kaisuja 32: 1—227.

Ryman, N. 1983: Pattern of distribution of
biochemical genetic variation in salmonids:
differences between species. — Aquaculture 33:
1—21.

Seppovaara, 0. 1962: Zur Systematik und Ökologie
des Lachses und der Forellen in den
Binnengewässern Finnlands. — Ann. Zool.
Soc. ‘Vanamo’ 24(1): 1—86.

Seppovaara, 0. 1969a: Nieriä (Salvelinus alpinus L.)
ja sen kalataloudellinen merkitys Suomessa
(Summary: Char (Salvelinus alpinus L.) and its
fishing industrial importance in Finland). —

Suomen Kalatalous 37: 1—75.
Seppovaara, 0. 1969b: Ison-Saimaan kalat ja

kalastus. — Suomen Kalatalous 38: 1—84.
Seppovaara, 0. 1982: Harjuksen (Thymallus

thymallus L.) levinneisyys, biologia, kalastus ja
hoitotoimet Suomessa (Summary: Distribution,
biology, fishery and management of the
grayling (Thymallus thymallus L.) in Finland).
— Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos.

kalantutkimusosasto. Monistettuja julkaisuja
5: 1—88.

Sopanen, 0. 1959: Toutaimeen tutustumassa. —

Erämies 13: 92—93.
Suominen, 5. 1974: Toutain — aliarvostettu

arvokala. — Kalamies 5/1974: 3.
Svärdson, G. 1979: Speciation of Scandinavian

Coregonus. — Rep. Inst. Freshw. Res.
Drottningholm 57: 1—95.

Toivonen, J. 1978: Taimenen poikastiheyksistä
Kuusinkij oessa, Kitkaj oessa ja Oulankaj oessa
(Summary: population densities of young
stages of the brown trout (Salmo trutta L.) in
the rivers Kuusinkijoki, Kitkajoki and Oulan
kajoki). — Acta. Univ. Oul. A 68.1978. Biol.
4: 175—182.

Toivonen, J. 1981: Lohen avomeripyynti aiheuttaa
ongelmia. — Suomen Luonto 40: 295—297.

Toivonen, J. 1983: Jokien kuninkaasta laitoshoi
dokki ? (Summary: Future of Baltic salmon).
— Suomen Luonto 42(2): 18—24,57.

Toivonen, J. & Ikonen, E. 1980: Meritaimen Suo
messa. — Suomen Kalastuslehti 87(1): 4—10.

Tuikkala, A. & Pirttijärvi, J. 1976: Vaellus- eli
isosiikasaaliiden kehityksestä eteläisellä Perä
merellä. — Suomen Kalastuslehti $3: 172—180.

Tuunainen, P, Nylander, E., Alapassi, T. & Aikio,
V. 1984: Kalastus ja kalakannat Tornionjoen
vesistössä. — Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitos, kalantutkimusosasto. Monistettuja jul
kaisuja 25: 1—86.

Ulvinen, A. 1983: Kymenlaakson sisävesien toutai
mesta ja sen häviämisestä. — Suomen Kalas
tuslehti 90: 191—193.

Uusimäki, M. 1954: Saimaan ja Kuolimon nieriäi
sestä. — Suomen Kalastuslehti 61: 52—53.

Vaelluskalakantojen elvyttämistyöryhmä 1985: Va
elluskalakantojen elvyttämistyöryhmän mietin
tö. — Työryhmämuistio MMM 1985:7, 129 s.
+ 4 liitettä.

Valle, K. J. 1934: Suomen kalat. — 288 s., Helsinki.
Varjo, M. 1981: Kalannimiluettelo (Summary: List

of Finnish fish names). — Luonnon Tutkija 85
(lisänide): 1—60.

Vilkuna, K. 1974: Lohi. — 423 s., Helsinki.
Vuorinen, J. 1982: Little genetic variation in the

Finnish Lake Salmon, Salmo salar sebago (Gi
rard). — Hereditas 97: 189—192.

Westman, K. 1970: Hemoglobin polymorphism and
ontogeny in searunning and land-locked Atlan
tie salmon (Salmo salar L.) — Ann. Acad. Sci.
Fenn., Ser. A IV. 28 s.

Westman, K. 1973: Kalojemme perintöaineksen suo
jelu (Summary: Conserving the genetic material
of our fish). — Suomen Luonto 32: 254—259,
278.

Westman, K. 1974: Uhanalaiset kalalajimme ja
kalakantamme sekä niiden suojelu ja säilyttä
minen. — Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitos, kalantutkimusosasto. Tiedonantoj a 3:
1—24.

Westman, K. 1975: Oulujoen oma lohi on menetetty
(Summary: The Oulujoki River salmon). —

Suomen Luonto 34: 261—264.

173



3 Selkärangattomat eläimet

että kasvien ja eläinten loisia, mm. peruna-ankeroi
nen, trikiini, suolinkainen ja kihomato.

Eräät loisryhmät on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.
Näihin kuuluvat väkäkärsämadot, jotka ovat selkä
rankaisten, pääasiassa kalojen sisäloisia, sekä laaka
madoista luokat Trematoda ja Cestoda, joita Suo
messa on yhteensä noin 100 lajia, mm. maksa- ja
verimatoja sekä lapamato.

Muissa ryhmissä ei todennäköisesti ole uhanalaisia
lajeja. Monien pääjaksojen, mm. alkueläinten, on
teloeläinten, sienieläinten, rataseläinten ja karhu
kaisten, lajien levinneisyydet ovat hyvin laajoja, ja
monet lajit ovat kosmopoliitteja. Eräillä lajeilla on
kestäviä lepoasteita, joiden turvin ne voivat selvi
ytyä epäsuotuisista oloista.

Suomessa on noin 25000 selkärangatonta eläinlajia,
joista suurin osa, n. 20000, kuuluu hyönteisiin.
Uhanalaisuutta on voitu saatavilla olevan tiedon
vähäisyyden takia tarkastella vain n. 9000 lajista,
mutta näistäkin osa on voitu käsitellä vasta alusta
vasti, joten uhanalaisten lajien osuus ja määrä
saattavat olla tuntuvasti arvioitua suurempia. Tar
kastelluista selkärangattomista n. 4 ¾ on uhanalai
sia: 38 hävinnyttä, 42 erittäin uhanalaista, 64 vaa
rantunutta ja 256 silmälläpidettävää lajia. Uhan
alaisten lajien osuudet ovat meillä pieniä verrattuna
moniin Keski-Euroopan alueisiin, joissa jopa yli
puolet eräiden hyvin tunnettujen hyönteisryhmien
lajeista voi olla uhanalaisia. Pieni uhanalaisten la
jien osuus verrattuna selkärankaisiin tai kasveihin
aiheutunee pääasiassa monista selkärangatonryhmis
tä käytettävissä olevan tiedon vähäisyydestä.

Pahiten selkärangattomia eläimiä uhkaa elinympä
ristöjen tuhoutuminen. Uhkatekijät käsitellään erik
seen kunkin eläinryhmän johdannossa. Yhteenveto
na voidaan kuitenkin todeta, että erityisesti vanho
jen luonnontilaisten metsien ja toisaalta taas ketojen
ja lehtoniittyjen väheneminen uhkaavat monia sel
kärangattomia eläinlajeja ja ovat jo meilläkin johta
neet lajistolliseen köyhtymiseen. Tärkein keino la
jien suojelussa on yleensä suppea-alaisten esiinty
mien aluerauhoitus, mutta eräät elinympäristöt edel
lyttävät myös jatkuvaa hoitoa. Lajirauhoitukset
ovat tarpeen vain poikkeustapauksissa.

Suomen uhanalaisista selkärangattomista eläimistä
ei ole aiemmin ollut käytettävissä yhtenäistä selvitys
tä. Tiedot onkin jouduttu keräämään hajanaisista
lähteistä, pääasiassa museoiden kokoelmista, erillis
julkaisuista, tutkijoilta ja harrastajilta. Lajien uha
nalaisuutta arvioitaessa on käytetty apuna myös
ulkomaisia punaisia kirjoja, joita on viime vuosina
ilmestynyt monilta alueilta (esim. Blab ym. 1984:
Saksan Liittotasavalta, Borodin ym. 1984: Neuvos
toliitto, Gepp 1983: Itävalta, Wells ym. 1983: koko

3.1 Johdanto
Selkärangattomiin kuuluvat kaikki eläinkunnan
pääjaksot lukuunottamatta selkäjänteisten (pääjak
so Chordata) osaa (Craniata), jolla on varsinainen
selkäranka. Selkärangattomat eläimet ovat erittäin
tärkeitä osia ekosysteemeissä, ravintoketjuissa ja
ravinteiden kierrossa. Lukemattomat pienet, huo
maamattomat eläinlaj it takaavat luonnontalouden
toimivuuden, mutta samalla myös ihmistoiminnan
aiheuttamat häiriöt luonnontaloudessa näkyvät
muutoksina selkärangattomien eläinten runsaussuh
teissa. Monilla lajeilla on huomattavaa taloudellis
takin merkitystä kukkakasvien pölytyksessä, tuho
laisten torjunnassa ja maaperän rakenteen sekä
ravinteisuuden ylläpidossa. Tutkimukset selkäran
gattomien eläinten käyttömahdollisuuksista lääketie
teessä, biokemiassa ja bioteknologiassa ovat sen
sijaan vasta käynnistymässä.

Pääjaksoissa nivelmadot (Annelida), nilviäiset (Mol
lusca) ja niveljalkaiset (Arthropoda) on Suomessa
uhanalaisia lajeja, ja nämä ryhmät on käsitelty
jäljempänä erikseen. Näistä pääjaksoista on laadittu
lyhyet johdannot, joissa esitellään lajien elintapoja,
uhkatekijöitä ja vähenemisen syitä sekä suomalaista
tutkimusperinnettä ja tiedon tasoa maamme lajistos
ta, lajien levinneisyydestä ja biologiasta. Vastaavasti
on käsitelty myös ne niveljalkaisten luokat ja hyön
teisten (luokka Insecta) lahkot, joissa on uhanalaisia
lajeja.

Uhanalaisia lajeja ei ole tai niihin ei ole voitu ottaa
kantaa seuraavissa pääjaksoissa (Suomen lajimäärä
suluissa):

Alkueläimet Protozoa (yli 1000)
Sienieläimet Porifera (4)
Onteloeläimet Cnidaria (Coelenterata) (n. 10)
Kampamaneetit Ctenophora (1)
Laakamadot Platyhelminthes (n. 350)
Nauhamadot Nemertinea (2)
Rataseläimet Rotatoria (n. 400)
Gastrotricha (n. 10)
Kinorrhyncha (3)
Jouhimadot Nematomorpha (5)
Sukkulamadot Nematoda (n. 1000)
Väkäkärsämadot Acanthocephala (n. 60)
Makkaramadot Priapulida (1)
Karhukaiset Tardigrada (n. 50)
Sammaleläimet Bryozoa (n. 10)
Selkäjänteiset Chordata: alapääjakso vaippaeläimet
Tunicata (1)

Näistä pääjaksoista ainakin sukkulamadoissa saat
taa olla uhanalaisia lajeja. Suomen lajisto tunnetaan
erittäin puutteellisesti ja monet sukkulamatoryhmät
ovat taksonomisesti erittäin vaikeita. Pääjaksoon
kuuluu sekä petoja, hajottajia (detrituksen syöjiä)
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maailma). Nämä kirjat käsittelevät kuitenkin yleen
sä hyvin pintapuolisesti vain kaikkein suurimpia ja
parhaiten tunnettuja lajeja ja eläinryhmiä, yksittäi
siä uhkatekijöitä tai ne ovat taulukkomaisia luette
loita ilman tarkempia lajikohtaisia tietoja.

Selkärangattomien eläinten suomenkieliset (ja ruot
sinkieliset) nimet ovat usein vakiintumattomia. Mie
tinnössä on käytetty Suomen Hyönteistieteellisen
Seuran nimistötoimikunnan suosittelemia suomen
kielisiä hyönteisnimiä. Eräille lajeille, joilla ei ole
ollut aiemmin suomenkielistä nimeä, on kuitenkin
jouduttu laatimaan suomenkieliset nimet jaostossa.
Ruotsinkieliset nimet on koottu pääasiassa kirjalli
suudesta.

Kirjallisuutta: Blab ym. 1984, Borodin ym. 1984,
Gepp 1983, Heliövaara & Väisänen 1984, Wells ym.
1983.
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3.2 Nivelmadot - pääjakso
Annelida

Nivelmatoihin kuuluvat monisukasmadot (luokka
Polychaeta), harvasukasmadot (Oligochaeta) ja juo
tikkaat (Hirudinea). Monisukasmadot elävät vain
suolaisessa vedessä, eivätkä ne tiettävästi ole uhana
laisia. Suomesta niitä on tavattu 7 lajia.

Harvasukasmatoja tunnetaan Suomesta noin 125
lajia. Niitä elää sekä maalla että vedessä. Näistä
parhaiten tunnetaan lierot (heimo Lumbricidae),
jotka ovat tärkeitä mm. maatalousmaan ravintei
suuden ja huokoisen rakenteen ylläpidossa. Uhana
laiset lierot ovat erityishuomion kohteena esim.
Neuvostoliiton Punaisessa Kirjassa. Suomessa esiin
tyvät lierolajit eivät ole uhanalaisia. Useimmat har

vasukasmadot on kuitenkin vähäisten tietojen takia
jouduttu jättämään käsittelemättä. Näistä ryhmistä
monilajisin on änkyrimadot (Enchytraeidae), joita
tunnetaan Suomesta noin 50 lajia.

Juotikkaista, j&ta on tavattu Suomessa 16 lajia,
useimmat lajit elävät sisävesissä petoina tai loisina.
Suomen noin 130 nivelmatolajista uhanalaisuutta on
kyetty tarkastelemaan vain noin 40 lajista (lierot,
juotikkaat, monisukasmadot), joista verijuotikas on
erittäin uhanalainen. Verijuotikas on samalla esi
merkki selkärangattomien eläinten toistaiseksi vain
hyvin vähän tutkituista, mutta laajoista lääketieteel
lisistä ja biokemiallisista käyttömahdollisuuksista.
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ERITTÄIN UHANALAINEN NIVELMATO

Verijuotikas Hirudo medicinalis
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1. Luonnehdinta. Jopa 125 mm:n pituinen, litteä,
päältä tummanoliivinvihreä, vaihtelevasti puna-,
kelta- ja mustakuvioinen, alta kellanvihreä, musta
täpläinen, vedessä elävä ja verta imevä juotikas.

2, Levinneisyys. Länsi- ja Etelä-Euroopasta Ural
vuoristoon ja Välimeren itäosaan rajoittuviin mai
hin. Lajin luontainen levinneisyys Pohjoismaissa on
tuntematon, ilmeisesti alunperin pääosin istutettuna
sitä on tavattu Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta.

Verijuotikasta on tavattu vielä 1800-luvun puolessa
välissä monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomesta.

3. Biologia. Verijuotikas elää enimmäkseen lammi
koissa ja pienissä järvissä etenkin karjan laidunalu
eilla, usein kivien alla. Nuoret juotikkaat elävät
ensin selkärangattomilla eläimillä, myöhemmin ne
imevät verta kaloista ja sammakkoeläimistä ja 2—3
vuotiaina aikuisina nisäkkäistä. Verijuotikas voi
elää syömättä jopa puolitoista vuotta. Soikeat 20—
30 mm:n pituiset, ruskeat munakotelot ovat mata
lassa vedessä.

Verijuotikasta käytettiin ennen lääkinnässä hyvin
runsaasti verenpoistossa. Nykyisin sitä käytetään
pääasiassa hirudiinin (antikoagulantti, veren hyyty
mistä estävä aine) valmistuksessa. Hirudiinia saa
daan vain elävistä juotikkaista. Verijuotikas tuottaa
myös hyaluronidaasia, jota voidaan käyttää solujen
liitosten orgaanisen väliaineen liuottamiseen. Lisäksi
juotikkaasta saatavilla yhdisteillä on useita muita
lääketieteellisiä ja biokemiallisia käyttömahdolli
suuksia. Näitä yhdisteitä voidaan käyttää paikallis
puudutteena, verisuonten laajentajina ja tulehdusta
estävinä (anti-infiammatoorisina) sekä bakteerien
kasvua estävinä (antibioottisina) aineina. Verijuotik
kaasta saatava polypeptidi eglin-c estää keuhkolaa
jentumaa (emfyseemaa, jonka humaani neutrofiili
elastaasi aiheuttaa) ja keuhkoputkien erittävien so
lujen haitallisia muutoksia (metaplasiaa).

4. Kannan kehitys. Suomessa verijuotikas esiintyi
vielä 1800-luvun puolivälissä suuressa osassa Etelä-
ja Keski-Suomea (A, TP, U, H, M, KS, Ku). Sen
jälkeen se on huomattavasti taantunut ja useimmat
esiintymät ovat hävinneet. Tämän vuosisadan puoli
välin jälkeen Suomesta tunnetaan vain seuraavat
esiintymät:

A: elinvoimainen kanta ainakin kahdessa paikas
sa;

U: Hanko, tavattiin vielä 1960-luvulla, esiintymä
tuhoutui Täcktomträskin kuivatuksen seurauk
sena;

U: Tenhola, elinvoimainen kanta yhdessä paikas
sa;

H: Somero, tavattiin 1950-luvulla, ei ole löydetty
myöhemmin etsinnöistä huolimatta.

Verijuotikas on selvästi taantunut Euroopassa viime
ja tällä vuosisadalla. Sen katsottiin lähes hävinneen
Saksasta jo 1922, mutta se elää ilmeisesti edelleen
eräillä paikoilla. Verijuotikas on hävinnyt Irlannis
ta. Norjasta sen ilmoitettiin hävinneen 1854, mutta
se on löydetty uudelleen kuudesta paikasta 1960
jälkeen. Ruotsissa verijuotikas oli vielä 1800-luvulla
yleinen, mutta tällä vuosisadalla se on taantunut ja
esiintyy nykyisin enää lähinnä Skånessa, Oölannissa
ja Gotlannissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantunut
Keski-Euroopassa lääkinnällisiin tarkoituksiin ta
pahtuneen liikakeräilyn, laajamittaisen kosteikkojen
tuhoutumisen ja muuttuneiden maanviljelymenetel
mien takia. Suomessa verijuotikkaan yleisen taantu
misen on otaksuttu johtuneen paitsi pikkuvesien
vähenemisestä myös muutoksista karjanhoidossa.
Hangon esiintymä tuhoutui kuivatuksen takia.

6. Toteutetut suojelutoimet. Verijuotikkaan kaup
paa säädeltiin 1800-luvulla monien maiden lainsää
dännössä. Eräissä maissa on aloitettu ohjelmia juo
tikaskantojen lisäämiseksi ja elvyttämiseksi. Joista
kin yrityksistä huolimatta juotikkaan laajamittainen
viljely ei ole toistaiseksi onnistunut.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kaikki verijuotik
kaan nykyiset esiintymispaikat olisi suotavaa rau
hoittaa.

8. Kirjallisuus. Brander 1961, Elliott & Mann 1979,
Elliott & Tullett 1984, Levander 1907, Rabbe 1858,
Sawyer 1981, Snider ym. 1985, Wachtel & McNeely
1986, Wells ym. 1983.

HIRUDO MEDICINALIS Linnaeus

VERIJUOTIKAS

Hirudinidae

Biodigel

Juotikkaat

Luokka: E
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3.3 Nilviäiset - pääjakso Mollusca

Nilviäisiin kuuluvat kotilot (luokka Gastropoda) ja
simpukat (Bivalvia). Suomen 126 kotilolajista noin
40 on vesieläimiä. Maakotiloita on erityisen runsaas
ti lehdoissa. Monet lajit suosivat kalkkipitoisia
alueita ja monet elävät haavan, pähkinäpensaan tai
jalojen lehtipuiden rungoilla ja lehtikarikkeessa.
Useita maakotilolajeja uhkaakin lehtojen vähenemi
nen ja kuusettuminen sekä haavan ja muiden lehti-
puiden väheneminen muistakin metsistä.

Simpukoita tunnetaan Suomesta 32 lajia. Mereisillä
lajeilla on vapaana uivat värekarvatoukat. Suolatto
man veden lajeilla munat kehittyvät emon kiduksis
sa giokidium-toukiksi, jotka kiinnittyvät kaloihin

loisimaan. Suomen lajeista jokihelmisimpukka on
rauhoitettu 1955 ensimmäisenä selkärangattomana
eläimenä.

Suomen nilviäislajiston tutkimus on aloitettu jo
1800-luvulla. Nykyisin lajisto tunnetaan melko hy
vin. Tiedot monien lajien levinneisyydestä ovat kui
tenkin puutteellisia. 158 nilviäislajistamme 3 on
erittäin uhanalaisia, 2 vaarantuneita ja 10 silmälläpi
dettäviä.

Kirjallisuutta: Jaeckel 1956, Kearney & Cameron
1979, Luther 1901, Valovirta 1967.
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EmflÄIN UHANMSISET NEVIÄISET

Suorasuusullmkotilo Cochlodina oflhostoma
Hienouurre8ulkukotilo Clausilia dubia
Harmaasulkukotilo Bulgarica cana
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COCHLODINA ORTHOSTOMA (Menke) Luokka: E

SUORASUUSULKUKOTILO

Clausiliidae Sulkukotilot

1. Luonnehdinta. Kapean sylinterimäinen, 12—13
mm:n pituinen, kellanruskea maakotilo.

2. Levinneisyys. Tavataan Keski- ja Itä-Euroopassa,
mm. paikallisena Sveitsissä ja Saksan liittotasaval
lan keskiosassa. Pohjoismaista tavattu vain Suomes
ta.

Suomessa on yksi lajin päälevinneisyysalueesta hy
vin erillinen esiintymä Uudenmaan läänissä.

3. Biologia. Suomesta tavattu vain poikkeuksellisen
rehevästä rinnelehdosta. Elää karikkeessa, nousee
ikihaapojen rungoille. Keski-Euroopassa esiintyy
lehtimetsissä ja kosteissa varjoisissa paikoissa, usein
puiden rungoilla. Leviämiskyky huono.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
esiintymä:

U: Karjalohja Karkali, löydetty vuosisadan vaih
teessa, esiintymä tutkittiin vuonna 1981, jolloin
tavattiin vain yhden ikihaavan rungolta ja sen
lähiympäristöstä yht. yli 10 yks.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Karkalin esiin
tymää uhkaa alueen luonteessa tapahtuvat muutok
set, ennen kaikkea vanhojen haapojen vähenemi
nen. Otaksuttavasti esiintynyt aiemmin laajemmalla
alueella.

6. Toteutetut suojelutoimet. Esiintymä sijaitsee Kar
kalin luonnonpuiston alueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikalla
tulee taata riittävä vanhojen haapojen säilyminen.
Lajista tulee tehdä yksityiskohtainen tutkimus, jossa
selvitetään mm. siirtoistutusmahdollisuudet. Tarvit
taessa osa kannasta tulee siirtää sopivaan paikkaan
Karkalin alueella.

8. Kirjallisuus. Kearney & Cameron 1979, Luther
1901.



CLA USILIA DUBIA Draparnaud Luokka: E

fflENOUURRESULKUKOTILO

Clausiliidae Sulkukotilot

1. Luonnehdinta. Kapean sylinterimäinen, 11—14
mm:n pituinen, tumma maakotilo.

2. Levinneisyys. Esiintyy paikallisena eri puolilla
Keski-Eurooppaa ja Skandinavian etelä-osissa.
Ruotsissa erillinen suppea levinneisyysalue Meren
kurkun tienoilla.

Suomesta tunnetaan kahdesta paikasta Keski-Suo
men läänistä.

3. Biologia. Suomesta tavattu vain rinnelehdoista,
joissa on emäksisiä kalliopaljastumia ja kiipeämis
paikoiksi soveltuvia ikihaapoja. Keski-Euroopassa
elää kosteilla, varjoisilla kallioilla ja vanhoilla muu
reilla. Kalkinsuosija.

4. Kannan kehitys. Suomesta on tunnettu pitkään
kaksi hyvin suppeaa hienouurresulkukotilon esiinty
mää:

KS: Muurame Riihivuori, 1960-luvun alussa 3—4
haavan rungolla noin 50 haavan metsikössä,
1980-luvulla alueelle rakennettu laskettelurinne
tuhonnut esiintymän osittain, 1984 esiintyi vielä
yhden haavan rungolla;

KS: Jyväskylä Ylistönmäki, 1950-luvulta asti tun
nettu useita haavanrunkoja käsittävä esiintymä
1980-luvulla edelleen ennallaan.

laantunut Euroopassa laajalla alueella, uhanalainen
useissa Keski-Euroopan maissa sekä Ruotsissa ja
Norjassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Puuston kaato
laskettulurinteen vuoksi miltei hävitti Muuramen
esiintymän. Jyväskylän esiintymää uhkaa maankäy
tön muutokset, mm. tienrakennus.

6. Toteutetut suojelutoimet. Muuramen esiintymis

______

paikan omistajan kanssa on käyty neuvotteluja,
laskettulurinteen laajentaminen ei uhkaa jäljelläole
vaa esiintymää.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ylistönmäen esiinty
mispaikasta tulee muodostaa luonnonsuojelualue,
jossa vanhojen haapojen esiintyminen turvataan.
Muuramen alueella tulee selvittää siirtoistutuksen
mahdollisuudet.

8. Kirjallisuus. Kearney & Cameron 1979, Valovirta
1955.

[•• 1
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BULGARICA CANÄ (Held) Luokka: E

HARMAASULKUKOTILO

Clausiliidae Sulkukotilot

1. Luonnehdinta. Kapean sylinterimäinen, 15—18
mm:n pituinen, ruskehtava maakotilo.

2. Levinneisyys. Harmaasulkukotilon levinneisyys
kattaa erillisiä alueita Keski- ja Itä-Euroopassa,
mm. eri puolilla Saksan Liittotasavaltaa. Etelä-
Ruotsissa kaksi hyvin suppeaa esiintymää, Etelä-
Norjassa yksi. Ei tunneta Tanskasta.

Suomessa on harmaasulkukotilon päälevinneisyys
alueesta täysin erillinen esiintymä Pohjois-Karjalan
läänissä.

3. Biologia. Suomesta tavattu hyvin vanhasta mus
tikkatyypin metsästä, esiintyy karikkeessa ja nousee
ainoastaan ikihaapojen rungoille. Keski-Euroopassa
elää kosteissa metsissä.

4. Kannan kehitys. Suomessa on vain yksi hyvin
suppea-alainen harmaasulkukotilon esiintymä:

PK: Lieksa Koli, esiintymä rajoittunut itärinteeseen,
osittain tuhoutunut laskettelurinteiden alle,
1983 suoritetussa tarkistuksessa löydettiin noin
20 yksilöä muutamalta ikihaavan rungolta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kolin alueen
maankäytön muutokset vaarantavat säilyneet esiin
tymislaikut, mm. uusi suunniteltu laskettelurinne
osuu esiintymän päälle. H aapoj en uusiutuminen
esiintymispaikalla on heikkoa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Kolin alueen rauhoitta
minen on valmisteilla.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kolin alueen suunni
teltua rauhoitusta tulee kiirehtiä. Alueen hoitosuun
nitelmassa tulee ottaa huomioon vanhojen haapojen
säilyminen. Kolin alueella ei tule sallia lisärakenta
mista.

8. Kirjallisuus. Gärdenfors 1984, Valovirta 1956.
//

1
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VAARANTUNEET NILVIÄISET

Pikkuahmattikotilo Ena obscura
Jokihelmisimpukka Margaritifera margaritifera
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ENA OB$CURA (Muller) Luokka: V

PIKKUAHMATTIKOTILO

Enidae

1. Luonnehdinta. Korkean kartiomainen, keskiko
koinen (n. 9 x 4 mm), ruskea maakotilo.

2. Levinneisyys. Euroopassa laajalle levinnyt maa
kotilo, Pohjoismaissa leveyspiirille 60 saakka poh
joisessa.

Suomessa on vain kaksi esiintymää Ahvenanmaalla.

3. Biologia. Suomessa tavattu vain lehdoissa, kiipei
lee pääasiassa niinipuilla. Keski-Euroopassa elää
erilaisissa metsissä ja varjoisissa, kallioisissa pai
koissa. Gotlannissa pikkuahmattikotilo esiintyy
kalkkikallioilla.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain kaksi
pikkuahmattikotilon esiintymää Ahvenanmaalta:

A: Hammarland Tobböle;
A: Saltvik.

Molemmat esiintymät ovat hyvin suppeita ja käsittä
vät vain muutamia aareja lehtorinnettä, joissa kas
vaa pääasiassa lehmuksia.

Katsotaan uhanalaiseksi myös Ruotsissa ja Norjas
sa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met esiintymispaikoilla, lehtojen kuusettuminen ja
rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikoista
olisi suotavaa muodostaa luonnonsuojelualueet ja
säilyttää pikkuahmattikotilon käyttämät puulajit.

8. Kirjallisuus. Kearney & Cameron 1979, Korven-
kontio 1911, Valovirta 1967.
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MARGA TIFERA MARGARITIFERA

JOKIHELMISIMPUKKA

Margaritiferidae

(Linnaeus)

Flodpärlmussla

Helmisimpukat

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Jokihelmisimpukka eli raakku on
iso (n. 15 cm), pitkäikäinen (jopa 100 v), virtaavien
vesien simpukka.

2. Levinneisyys. Holarktinen simpukka, alalaji mar
garitfera esiintyy Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

Suomessa se esiintyi 1 800-luvun puolella parissa
sadassa joessa ja purossa suurimmassa osassa maa
ta, ei kuitenkaan Järvi-Suomessa.

3. Biologia. Elää virtaavissa, suhteellisen puhtaissa
ja lähteisissä vesissä 0,5—4 m syvyydessä, usein
koskien alapuolella suvannoissa. Hedelmöitys
heinä—elokuussa. Syyskesällä vapautuvat glokidio
toukat loisivat lähinnä purotaimenen, joskus lohen,
mudun, siian, harjuksen ja poikkeuksellisesti ahve
nen ja hauen kiduksissa, joista ne irtautuvat seuraa
vana kesänä ja kaivautuvat pohjahiekkaan, missä
tulee olla riittävä happipitoisuus.

4. Kannan kehitys. Keski-Euroopassa raakkukanta
on huvennut noin kymmenenteen osaan vuosisadan
alun tilanteesta. Tällä hetkellä Suomen kanta on
Euroopan suurimpia Skotlannin ja Ruotsin ohella.

Helmisimpukka esiintyi aiemmin ilmeisesti lähes ko
ko maassa. Oulun läänin eteläpuolella on nykyisin
vain seuraavat esiintymät:

TP: Hämeenkyrö, elinvoimainen kanta 1980-luvul
la;

TP: Viljakkala, lähdepitoisessa joessa usean tuhan
nen yksilön elinvoimainen kanta;

U: Karjaa Mustionjoki, vain vanhoja yksilöitä,
jotka eivät enää pysty lisääntymään;

V: Isojoki, kanta huomattavasti taantunut;
V: Ähtävä Ahtävänjoki, kanta tuhoutumassa ra

kentamisen takia,

Pohjois-Suomessa, erityisesti Itä-Lapissa ja Kuusa
mossa on edelleen elinvoimaisia kantoja.

Helmisimpukka katsotaan kaikkialla Keski-Euroo
passa uhanalaiseksi, samoin kaikissa Pohjoismaissa.
Hävinnyt mm. Puolasta ja Saksan Liittotasavallas
ta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Helmenkalasta
jien suorittama ryöstöpyynti tuhosi raakkukanto
j amme 1950-luvulle saakka. Vuosisadan vaihteessa
tukkien uitot ja koskien perkaukset tuhosivat pai
koin raakkuja. Jo 1950-luvulla, mutta erityisesti
1960-luvulla, vesien likaantuminen hävitti varsinkin
suurimpien jokien alajuoksujen kantoja: lohikalat
kaikkosivat ja hiekkaan kaivautuneet toukat meneh
tyivät hapen puutteeseen. Perkaukset ja padotukset
tuhoavat myös simpukan elinympäristön. Raakkuja
tukehtuu voimalaitosten yläpuolisissa altaissa liettei
sun. Voimakas vesien säännöstely, etenkin ns. vuo
rokausisäännöstely, estää raakun toimeentulon kilo-

Viime vuosikymmeninä runsaat ojitukset turvemail
la ovat myös haitallisia etenkin raakun toukille:
humuspitoinen vesi tukkii pohjahiekan hiukkasvälit
ja tukehduttaa nuoret toukat. Soiden ojitukset ovat
myös lisänneet veden korkeuden vaihteluita. Talvi
sin säännöstelyn vuoksi vähävetiset joet voivat jää
tyä pohjaansa myöten, jolloin raakut menehtyvät.
Toisinaan piisamin ja minkin on todettu vähentävän
helmisimpukoita. Tulevaisuudessa lajia uhkaa hap
pamoituminen, joka Etelä-Norjan joista on jo hävit
tänyt raakkukannat.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rauhoitettu vuonna
1955. Siirtoistutuksia on tehty 1977 Taivalkoskella
(300 raakkua ryöstöpyynnin tuhoamaan raakkujo
keen) ja 1981 Ahtävänjoesta Lestijoen luusuaan
(250 yksilöä). Siirtoistutukset ovat onnistuneet koh
talaisesti. Eräiden jokien osien vapaaehtoisesta säi
lyttämisestä on tehty suunnitelmia. HY:n eläinmu
seon raakkutyöryhmä on inventoinut esiintymiä ja
selvitellyt lisääntymistulosta 1977 alkaen.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Turun ja Porin lää
nin kahdesta elinvoimaisesta raakkujoesta tulee
muodostaa luonnonsuojelualueita, joiden veden laa
dun säilymiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Pohjois-Suomen tärkeimmistä raakkujoista tulee
muodostaa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Björk 1962, Wells ym. 1983, Valo-
virta 1984a, l984b.

metrien pituisella alueella sekä voimalaitoksen ylä-
että alapuolella.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT NILVIÄISET

Kalkkisiemenkotilo Vertigo genesii
Lettosiemenkotilo Vertigo geyeri
Kapeasiemenkotilo Vertigo angustior
Kristallikotilo Vitrea crystatlina
Litteäkristallikotilo Vitrea contracta
Viherkiiltokotilo Aegopinella pura
Laukkakotilo Oxychilus atliarius
Kaksihammaskotilo Perforatetta bidentata
Hoikkasarvikotilo Bithynia leachi
Etelänhernesimpukka Pisidium supinum
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Vertigo genesii (Kredier)

Kalkkisiemenkotilo

Vertiginidae Siemenkotilot

Luokka: Sh

Noin 2 mm pitkä ja 1.2 mm leveä, sylinterimäinen
siemenkotilo, jolla ei ole hampaita kuoren suussa.
Kalkkisiemenkotilo on harvinainen vuoristolaj i
Keski-Euroopassa. Meillä se on hyvin paikoittainen,
ja sitä on tavattu vain Kuusamon (0) ja Tammelan
(H) ylängöiltä. Elää lettomaisilla soilla ja kosteissa
lehdoissa. Kalkkisiemenkotiloa uhkaa kaikkialla soi
den kuivattaminen. Uhanalainen monissa Länsi-
Euroopan maissa, mm. Ruotsissa, Tanskassa ja
Saksan Liittotasavallassa. — Valovirta 1967.

Vertigo geyeri Lindholm

Lettosiemenkotilo

Vertiginidae Siemenkotilot

Luokka: Sh

Pieni (2 mm pitkä, 1.2 mm leveä) sylinterimäinen
siemenkotilo, jolla on kuoren suussa 3—4 hammas
ta. Keski-Euroopassa harvinainen vuoristolaji. Suo
messa se on edellistä lajia yleisempi, ja sitä on
löydetty Oulun läänistä Kuusamon letoilta, Palta
mosta ja Kiiminkijokivarresta tulvaniityiltä sekä
Ahvenanmaalta Hammarlandista.

Lettosiemenkotilo elää kosteilla, usein kalkkipitoi
silla alueilla kuten letoilla sekä jokien ja purojen
rehevissä rantaruohostoissa. Uhkana elinympäristö
jen kuivatukset ja veden laadun muutokset. Uhana
lainen monissa Länsi-Euroopan maissa, mm. Ruot
sissa, Norjassa ja Tanskassa. — Lehtinen 1962,
Valovirta 1967.

Vertigo angustior Jeffreys

Kapeasiemenkotilo

Vertiginidae Siemenkotilot

Luokka: Sh

Hyvin pieni, 1.8 mm pitkä ja 0.9 mm leveä siemen
kotilo. Heikosti uurteisen, vasenkierteisen kuoren
suussa on 5—6 hammasta, joiden perusteella laji on
suhteellisen helppo tunnistaa. Kapeasiemenkotilo on
Keski-Euroopassa yleinen, mutta Pohjoismaissa sitä

esiintyy vain rannikkoalueilla. Suomessa sitä on
löydetty rehevistä Lounais-Suomen ja Ahvenan
maan merenrantalehdoista, varsinkin saaristoalueel
ta. Kapaeasiemenkotiloa uhkaa lehtoalueiden vähe
neminen. Uhanalainen kymmenessä Länsi-Euroo
pan maassa, mm. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
— Petäjä & Vesanto 1955, Valovirta 1967. (Kuva).

Vitrea erystallina

Kristallikotilo

Zonitidae Kiiltokotilot

Luokka: Sh

(Mfiller)

Kiekkomainen, 3 mm leveä ja 4 1/2 kierteinen
kotilo, jonka kuori on läpikuultava, litteä ja ahdas
napainen. Sitä on vaikea erottaa läheisestä litteäkris
tallikotilosta, Keski-Euroopassa yleinen. Meillä kris
tallikotilo elää levinneisyysalueensa pohjoisrajalla,
Sitä on löydetty purolehdosta Vihdistä ja Helsingin
keskuspuiston pähkinälehdosta. Uhkana lehtojen
raivaus ja rakentaminen. — Petäjä 1955.
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Vitrea contracta (Westerlund)

Litteäkristallikotilo

Zonitidae Kiiltokotilot

Luokka: Sh

Kiekkomainen, 2.5 mm leveä ja kristallikotiloa litte
ämpi kotilo, jonka voi tunnistaa myös kierteiden
määrään nähden pienemmästä koosta. Keski-Euroo
passa yleinen, mutta meillä levinneisyysalueensa ää
rirajoilla. Sitä tavataan harvinaisena Etelä- ja Lou
nais-Suomen (TP: Parainen; U: Karjalohja, Helsin
ki) sekä Ahvenanmaan (A: Lemland) parhaimmista
lehdoista. Uhkana lehtojen raivaus ja rakentaminen.
Litteäkristallikotilo on uhanalainen mm. Norjassa.
(Kuva).

Viherkiiltokotilo

Zonitidae Kiiltokotilot

Luokka: Sh

Noin 3 mm leveä kotilo, jonka kolmikierteinen
kuori on kiekkomainen. Lajista on sekä ruskea että
vaalea muoto, joista vain jälkimmäistä on tavattu
maastamme. Keski-Euroopassa vihertäväkiiltokotilo
on yleinen. Meillä se elää vain paksumultaisissa
pähkinälehdoissa tai muuten rehevissä lehdoissa Ah
venanmaalla (Jomala) ja Lounais-Suomessa (U:
Karjalohja, Lohja). Lajia uhkaa puustomuutokset

Oxychilus aiiarius (Miller)

Laukkakotilo

Zonitidae Kiiltokotilot

Luokka: Sh

Kiekkomainen, noin 4 mm leveä, nelikierteinen,
ruskeakuorinen kotilo. Elävän yksilön tuntee ruoho
sipulin hajusta, jota eläin erittää ärsytettäessä.
Laukkakotilo on länsieurooppalainen laji. Sitä on
maassamme kaksi kantaa: toinen elää vain kasvi
huoneissa, toinen luonnonvaraisena Lounais-Suo
men saariston ja Ahvenanmaan (TP: Korppoo,
Houtskari; As Kumiinge, Kökar) rehevimmissä leh
doissa. Luonnonvaraista kantaa uhkaa ennen kaik
kea huvilarakentaminen ja lehtojen raivaus. — Va
lovirta 1967.

Perforatella bidentata

Kaksihammaskoti]o

Helicidae Tarhakotilot

Luokka: Sh

(Gmelin)

Viisikierteisen, 12 mm leveän kotilon kuoren suussa
on aikuisella yksilöllä kaksi hammasta. Kaksiham
maskotilo on paikoittainen ja harvinainen Euroo
passa. Suomessa sitä on löydetty noin 15 kosteikosta

ja suojelualueiden ulkopuolella lehtojen hävittämi
nen. — Luther 1901, Valovirta 1967. (Kuva).

Aegopinella pura (Aider)
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Etelä-Suomesta ja Ahvenanmaalta. Se elää kosteis
sa, jopa märissä leppäpensastoissa ja saniaislehdois
sa, joissa on runsaasti lahoavaa puuainesta maassa.
Uhkana kosteikkojen kuivatus ja lahopuun poisto
lajin elinympäristöistä. Uhanalainen muutamissa
Länsi-Euroopan maissa, mm. Ruotsissa ja Norjassa.

Valovjrta 1967. (Kuva).

Hoikkasarvikotilo

Bithyniidae Hoikkasarvikotilot

Luokka: Sp

Pienehkö (5—8 mm) kiduskotilo. Elää hitaasti vir
taavissa joissa, rehevähköissä järvissä ja murtovesi
lahdissa. Suomesta tiedossa vain Mäntsälästä (U) ja
“Östra Nyland”, joka lienee Mäntsälää idempänä.
Lähimmät esiintymät Karjalan Kannaksella, tavattu
mm. Viipurin lahdelta. Ilmeisesti harvinaisin vesiko
tilolajimme. Mainitut löytöpaikat todettu jo 1850-
luvulla, mutta seutuja ei ole sen jälkeen tutkittu,
joten häviämistä ei voida pitää varmana. Uhanalai
nen laajalla alueella Keski-Euroopassa. — Koli &
Turkia 1964.

Pisidium supinum Schmidt

Etelänhernesimpukka

Sphaeridae Hernesimpukat

Luokka: Sli

Keskikokoinen hernesimpukka, kuoren pituus noin
4 mm. Täysikasvuisena helpohko tuntea. Suomesta
tiedossa vain yksi löytöpaikka: U: Pohja Aminne
Mustionjoki 1963. Tämä esiintymä on lajin verrat
tain laajan levinneisyysalueen pohjoisrajalla. Etelän
hernesimpukka elää “rehevissä” joissa, mutta ei
siedä likaantumista kovinkaan paljon, kuten eivät
muutkaan hernesimpukkalajimme. Uhanalainen
monissa Euroopan maissa, mm. Norjassa. — Koli
ym. 1964.

Bithynia leachi (Shephard)
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3.4 Niveljalkaiset — päajakso
Arthropoda

Niveljalkaiset ovat eläinkunnan monilajisin pääjak
so. Pääjaksoon kuuluvat hämähäkkieläimet (luokka
Arachnida), kaksoisjalkaiset (Dipiopoda), juoksu
jalkaiset (Chilopoda), äyriäiset (Crustacea) ja hyön
teiset (Insecta), joita kaikkia tarkastellaan erikseen
luokittain (Taulukko 3). Lisäksi niveljalkaisiin kuu
luvat sokkojuoksiaiset (luokka Symphyla) ja harva-

Taulukko 3. Niveljalkaisten uhanalaisuus
uhanalaisuus on arvioitu.

jalkaiset (Pauropoda), jotka elävät maaperässä ja
karikkeessa. On ilmeistä, että eräät näiden meillä
hyvin huonosti tunnettujen ryhmien lajit ovat sidok
sissa ihmistoiminnalle alttiisiin elinympäristöihin ku
ten lehtoihin. Sokkojuoksiaisia lienee Suomessa
noin 10 lajia, samoin harvajalkaisia, ja eräät lajit
saattavat olla uhanalaisia.

Luokka

Niveljalkaiset yht.

lajimäärä tarkasteltu

n. 23000 n. 9000

H E V 5 yht. %

40 39 61 247 387 4

3.4.1 Hämähäkkieläimet — luokka Arachnida

Hämähäkkieläimiin kuuluvista monista lahkoista
Suomessa esiintyvät valeskorpionit (lahko Pseudo
scorpionida), lukit (Opilionida), hämähäkit
(Araneae) ja punkit (Acari). Lukkeja tunnetaan
Suomesta 15 lajia eivätkä ne ole uhanalaisia. Sen
sijaan uhanalaisia lajeja on hyvin todennäköisesti
punkkien joukossa, joita ei tiedon puutteen takia
ole käsitelty. Suomessa elää karkeasti arvioiden noin
2000 punkkilajia.

Valeskorpionit ovat pieniä, alle 6 mm:n pituisia
petoja, jotka elävät useimmiten lahopuussa kaarnan
alla tai muurahaispesissä, eräät sammalikossa, ka
rikkeessa tai selkärankaisten eläinten pesissä. Kol
mea lajia tavataan asunnoissa, vanhoissa kirjoissa,
kasvikokoelmissa jne. Valeskorpionien tutkimus
aloitettiin meillä jo 1800-luvulla. Suomen noin 20
lajista yksi on silmälläpidettävä.

Hämähäkit ovat maalla mitä erilaisimmissa elinym
päristöissä eläviä petoja, vain vesihämähäkki elää
vedessä. Useimmat lajit saalistavat pyyntiverkkojen
avulla, monet juoksemalla tai vaanimalla ja hyppää
mällä saaliinsa kimppuun. Monilajisimpia heimoja
ovat hyppy-, juoksu-, rapu-, kivikko-, pesä-, kirjo-,
risti-, riippu- ja kääpiöhämähäkit.

Hämähäkit eivät useinkaan ole sidoksissa tiettyihin
tarkkarajaisiin elinympäristötyyppeihin, vaan ne

saattavat elää monillakin erilaisilla paikoilla, jos
nämä täyttävät niiden kosteus-, valaistus-, lämpö- ja
kasvillisuuden rakennevaatimukset. Suurimmassa
häviämisvaarassa ovatkin usein juuri pienilmaston
suhteen vaateliaat lajit (esim. paahteisten kallioiden
ja soiden lajisto). Toisaalta esim. niittyjemme huo
mattavan laajan umpeutumisen vaikutuksia hämä
häkkilajistoomme ei tunneta juuri lainkaan. Aina
kin yksi lajeistamme (suppilohämähäkki) näyttäisi
hävinneen meiltä lähinnä tämän vuoksi. Joidenkin
isojen ristihämähäkkien taantumisen pääasialliseksi
syyksi on meillä otaksuttu mm. ilmansaasteita ja
torjunta-aineita.

Hämähäkkien tutkimus aloitettiin meillä jo 1800-
luvulla, ja lajisto on saatu selvitetyksi pääpiirteis
sään 1970-luvulla. Nykyisin hämähäkkilajistoamme
tutkitaan kuitenkin melko vähän. Suomesta tunne
taan noin 600 lajia, joista 2 on hävinnyt, 1 erittäin
uhanalainen, 5 vaarantuneita ja 19 silmälläpidettä
viä.

Kirjallisuutta: Charitonov 1932, Kaisila 1949, Kopo
nen 1985, Palmgren 1943, 1950, 1972, 1974, 1976,
1977a, Roewer 1942, 1954, Tullgren 1944, Viibaste
1969.

luokittain ja uhanalaisten lajien osuudet niistä lajeista, joista

Hämähäkkieläimet Arachnida n. 2500 n. 650 2 1 5 20 28 4
Ayriäiset Crustacea n. 400 n. 100 1 - - 1 2 2
Kaksoisjalkaiset Dipiopoda n. 20 n. 20 - - 1 1 2 10
Juoksujalkaiset Chilopoda n. 15 n. 15 - 1 2 - 3 20
Sokkojuoksiaiset Symphyla n. 10 0
Harvajalkaiset Pauropoda n. 10 0
Hyönteiset Insecta n. 20000 n. 8000 37 37 53 225 352 5
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HÄVINNEET HÄMÄHÄKKWLÄIMET

Suppilohämähäkki Agelena tabyrinthica
Puistoristihämähäkki Nuctenea ixobola
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ÄGELENÄ LABYRINTHICA (Clerck) Luokka: H

SUPPILOHÄMÄHÄKKI Irattspindel (Labyrintspindel)

Agelenidae Suppilohämähäkit

1. Luonnehdinta. Vaaleanharmaan ja tummanrus
kean kirjava, 9—12 mm pituinen hämähäkki. Ainoa
meillä tavattu laji, joka tekee laajan, helposti tun
nettavan suppiloverkon.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt Keski- ja Pohjois-
Euroopassa, idässä Kaukasukselle, Turkestaniin ja
Siperiaan, pohjoisessa Leningradin seuduille.

Suomesta suppilohämähäkki on tavattu Ahvenan
maalta ja Uudenmaan ja Oulun lääneistä.

3. Biologia. Lämpimien avoimien rannikkoniittyjen
laji, usein kuivilla nummimaisilla niityillä, suosii
voimakkaasti laidunnettuja etelärinteitä. Pohjois
maiden suurimmat esiintymät Ruotsissa keväisin
kosteilla ja kesäisin kuivilla kalkkiniittyjen suoreu
namilla. Aikuisia tavataan keskikesällä.

Suppilohämähäkki rakentaa toisesta päästään suppi
lomaiseksi pesäksi kaventuvan pyyntiverkon. Ver
kon laaja pyyntiosa on laakea, sekainen seittiverk
ko. Elokuussa naaras munii 50—130 munaa ja
asettaa munakotelonsa pyyntiverkon läheisyyteen
sekä kutoo sen suojaksi muutamalla aukolla varus
tetun katoksen. Poikaset kuoriutuvat myöhemmin
syksyllä ja talvehtivat emonsa kutomassa suojassa.

4. Kannan kehitys. Laji lienee hävinnyt Suomesta
1960-luvulla, eikä sitä ole etsinnöistä huolimatta
löydetty uudelleen. Seuraavat varmat löydöt tunne
taan:

A: tarkka paikka ei tiedossa, 1859 2 koirasta 39
naarasta;

A: Föglö Bänö, 1939 1 naaras;
U: Hanko Tvärminne, 1955 pieni esiintymä, jota

ei kuitenkaan ole löydetty myöhemmin;
0: Hailuoto, 1947 1 subad. naaras.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mahdollisesti
muutokset karj anhoidossa, erityisesti metsälaidun
nuksen loppuminen ja sen seurauksena niittyjen
sulkeutuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. Charitonov 1932, Hackman 1951,
1957, Palmgren 1972, 1977a, Sandhall & Almquist
1981.
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NUCTENEÄ IXOBOLA (Thorell) Luokka: H

PUISTORISTIHÄMÄHÄKKI

Araneidae Ristihämähäkit

1. Luonnehdinta. Iso (12—13 mm), ruskehtava risti
hämähäkki.

2. Levinneisyys. Yleislevinneisyydeltään itäinen hä
mähäkki, Keski-Euroopasta tavattu Puolasta ja
DDR:stä saakka lännessä. Ei tunneta muista Poh
joismaista.

Suomesta puistoristihämähäkki on tavattu vain Ah
venanmaalta.

3. Biologia. Kulttuurinsuosija, tavattu useimmiten
puistoista. Elää lehtipuissa.

4. Kannan kehitys. Ainoa varma löytö Ahvenan
maalta on tiettävästi vuodelta 1859.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syitä ei tunneta.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. Charitonov 1932, Palmgren 1974.
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ERITTÄIN UHANALAINEN HÄMÄHÄKKIELÄIN

Lettorapuhämähäkki Oxyptita gertschi
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OXYPTILA GERTSCHI Kurata Luokka: E

LETIORAPUHÄMÄHÄKKI

Ihomisidae Rapuliämähäkit

1. Luonnehdinta. Vaalea, ruskeankirjava, noin 5
mm:n pituinen rapuhämähäkki. Suomessa mahdolli
sesti kuvaamaton alalaji.

2. Levinneisyys. Holarktinen hämähäkki, palearkti
selta alueelta tunnetaan mm. Ruotsista, Eestistä ja
Keski-Euroopasta.

Suomesta lettorapuhämähäkki on tavattu vain yh
destä paikasta Ahvenanmaalta.

3. Biologia. Ainoa meiltä tunnettu esiintymispaikka
on lettolierosammalta kasvava letto. Elää Eestissä
lettosoilla ja kalkkipitoisilla rantaniityillä.

4. Kannan kehitys. Suomessa on vain yksi tunnettu
lettorapuhämähäkin esiintymä:

A: Hammarland Sålis Bredmosse, 1960-luvulla
löydetty esiintymispaikka ojitettu 1970-luvulla,
1983 suoritetuissa tarkistuksissa lajia ei enää
löydetty.

Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämässä tai
jo hävinnyt esiintymispaikan ojittamisen takia.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikalla
tulisi tehdä riittävän tarkka selvitys lettorapuhämä
häkin esiintymisestä. Jos lajin todetaan vielä esiinty
vän siellä, olisi suotavaa rauhoittaa esiintymisalue ja
kunnostaa se vesittämällä letoksi, koska alueella
esiintyy muutakin vaateliasta lajistoa.

8. Kirjallisuus. Koponen 1985, Lehtinen ym. 1979,
Vilbaste 1969.
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VAARANTUNEET HÄMÄHÄKKIELÄIMET

Täpiälouhikkohämähäkki Titanoeca quadriguttata
Hietakivikkohämähäkki Berlandina cinerea
Kyhmyristihämähäkki Araneus angutatus
Rämeristihämähäkki Aculepeira ceropegia
Lettokääpiöhämähäkki Satitattas britteni
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TITANOECA QUADRIGUTTÄ TÄ (Hahn) Luokka: V

TÄPLÄLOUrnKKOHÄMÄHÄKKI

Iitanoecidae Louliikkohumähäkit

1. Luonnehdinta. Musta, keskikokoinen (4—5 mm)
hämähäkki, jonka Suomessa esiintyvä populaatio
kuulunee kuvaamattomaan alalaj iin. Harvoin tava
tulla koiraalla on neljä hopeanhohtoista täplää taka
ruumiissa.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt Keski-Euroopas
sa. Pohjoismaissa esiintyvä alalaji on tavattu vain
Ruotsista (Oölanti, Tukholma) ja Suomesta.

Suomesta täpiälouhikkohämähäkki on tavattu muu
tamasta paikasta Turun ja Porin läänistä.

3. Biologia. Hyvin termofiilinen, lämpimien paikko
jen laji, joka elää kivien alla kallioiden eteläjyrkän
teillä. Tekee silmiinpistävän valkoisen verkon kivik
koon. Koiraat ovat hyvin lyhytikäisiä, niitä tavataan
kesäkuun alussa. Naaraita on tavattu touko—elo
kuussa, pääasiassa kuitenkin alkukesällä. Esiinty
mät ovat pieniä. Heikosti leviävä laji.

4. Kannan kehitys. Lounais-Suomesta tunnetaan
seuraavat täplälouhikkohämähäkin esiintymät:

TP: Lemu Järäinen, rakentaminen tuhonnut 1970-
luvun lopulla vuonna 1961 löydetyn esiinty
män;

TP: Nauvo Prostvik, rakentaminen tuhonnut vuon
na 1983 1960-luvulla löydetyn esiintymän;

TP: Nauvo Seili, kaksi esiintymää, Högholmen
1964- ja pääsaari 1984-;

TP: Rymättylä Kramppi, 1960-luvulla löydetty
esiintymä on säilynyt.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rakentaminen
tuhonnut osan esiintymistä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Seilin esiintymä sijait
see perustettavalla luonnonsuojelualueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Seilin luonnonsuoje
lualueen perustamista tulee kiirehtiä. Luonnonsuo
j elualueen käyttösuunnitelmassa tulee ottaa huo
mioon hämähäkkien elinympäristövaatimukset.

8. Kirjallisuus. Kronestedt 1983, Lehtinen 1964,
Palmgren 1977a.
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BERLÄNDINA CINEREA Menge Luokka: V

HIETAKIVIKKOHÄMÄHÄKKI

Gnaphosidae Kivikkohämähäkit

1. Luonnehdinta. Hiekanvärinen, vaalean ruskean
harmaa, 8—9 mm:n pituinen kivikkohämähäkki,
jolla on lajille tyypillinen kuvio selkäpuolella.

2. Levinneisyys. Keski-Euroopassa esiintyvä hämä
häkki.

Pohjois-Euroopasta hietakivikkohämähäkki on ta
vattu vain Suomesta Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Elää kuivilla, lämpimillä hietikoilla.
Keski-Euroopassa esiintyy myös kivien välissä ja
jäkäliköissä. Aikuisia hämähäkkejä on tavattu alku-
kesällä.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
hietakivikkohämähäkin esiintymä:

U: Hankoniemen pohjoisosa, tavattiin etenkin
1920- ja 1930-luvuilla, viimeksi löydetty vuon
na 1963.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Hankoniemen
hiekka-alueiden muutokset, etenkin rakentaminen
sekä avoimien hiekkaketojen sulkeutuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Hietakivikkohämä
häkin nykyesiintyminen Suomessa tulee selvittää.
Mikäli se edelleen esiintyy maassamme, tulee sen
elinympäristöt rauhoittaa luonnonsuoj elualueiksi.

8. Kirjallisuus. Palmgren 1943, 1972.
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ÄRANEUSANGULATUS Clerck Luokka: V

KYHMYRISTIHÄMÄHÄKKI

Araneidae Ristihämähäkit

1. Luonnehdinta. Iso (naaraan ruumiin pituus jopa
15 mm, koiraan 12 mm), tummanruskea, isokyh
myinen ristihämähäkki, jolla on vaaleammat kuviot
jaloissa ja selkäpuolella.

2. Levinneisyys. Aikaisemmin laajalle levinnyt Eu
roopassa.

Suomessa levinneisyys ulottui etelästä Keski-Suo
meen Teuvan—Rantasalmen tasolle saakka.

3. Biologia. Tavattu erilaisista metsistä, erityisesti
valoisissa paikoissa metsien laitamilla ja metsäteiden
reunamilla. Elää usein korkealla oksistossa. Verkko
on suurikokoinen ja näkyvä, yleensä kahden puun
välille pingotettu, Keski- ja loppukesän hämähäkki,
sukukypsiä koiraita on tavattu kesäkuun lopussa ja
heinäkuussa, naaraita kesä—syyskuussa.

4. Kannan kehitys. Aiemmin hyvin runsas, mu
seonäytteitä on useita kymmeniä, kaikista eteläisistä
lääneistä. Vain harvoja löytöjä 1950-luvun jälkeen
sieltä täältä Etelä- ja Keski-Suomesta, mm.:

H: Lammi;
M: Savonlinna;
TP: Korppoo 1984;
U: Nurmijärvi Klaukkala 1985.

Taantunut huomattavasti Ruotsissa ja Keski-Euroo
passa, mm. Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syitä ei tunneta. Mahdollisiksi syiksi on esitetty
DDT-ilmaruiskutuksia ja ilman lisääntynyttä rikki
dioksidipitoisuutta.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kannan nykytila tu
lee selvittää. Ilmansaasteiden vaikutukset ristihämä
häkkeihin tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. Charitonov 1932, Palmgren 1974,
1977b, 1979, Wiehle 1953.



ACULEPEIRA CEROPEGIA (Walckenaer) Luokka: V

RÄMERISTIHÄMÄHÄKKI

Araneidae Ristihämähäkit

1. Luonnehdinta. Iso (naaraan ruumiin pituus jopa
14 mm, koiraan 8 mm), ruskehtava, silmiinpistävän
valkokirjauksinen (tammenlehtikuvio) ristihämä
häkki.

2. Levinneisyys. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroo
pasta ja Englannista Siperiaan. Tavattu myös Ruot
sissa ja Neuvostoliiton Fennoskandiaan kuuluvasta
osasta.

Suomessa rämeristihämähäkki on kaakkoinen laji,
jonka levinneisyys ulottuu maan keskiosiin.

3. Biologia. Elää pääasiassa rämeillä. Verkko mata
lalla pensaissa tai varvuissa. Alkukesän laji, koiraita
on tavattu touko—kesäkuussa, naaraita vielä myö
hemminkin.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan seuraavat
löydöt:

H: Nastola 1897, 1900, 1907;
M: tarkka paikka ei tiedossa, n. 1970;
Ks: Saarijärvi Pyhän-Heikin 1947;
Helsinki—Kuopio väli 1865.

Rämeristihämähäkki on ilmeisesti taantunut myös
Ruotsissa ja Keski-Euroopassa. Neuvostoliiton Fen
noskandiaan kuuluvasta osasta sitä löydettiin vuosi
na 1872—1898. Englannissa tavattu viimeksi viime
vuosisadan puolivälissä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Etelä-Suomen
laajamittainen soiden ojitus.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pyhän-Häkki on kan
sallispuisto.

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. Charitonov 1932, Palmgren 1974,
Wiehle 1953.
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SA TILA TLAS BRITTENI (Jackson) Luokka: V
(Perimones b.)

LETTOKÄÄPIÖHÄMÄHÄKKI
Erigonidae (Linyphiidae s.1.) Kääpiöhämähäkit

1. Luonnehdinta. Pieni, parin mm:n pituinen, tum
manruskea helposti tunnettava kääpiöhämähäkki,
jonka etummaisen raajaparin alla luonteenomaisia
piikkiryhmiä.

2. Levinneisyys. Hyvin harvinainen hämähäkki, ta
vattu palearktiselta alueelta muutamista paikoista
Keski-Euroopasta (Englanti, Saksan Liittotasavalta,
Tsekkoslovakia) sekä Pohjoismaista Suomesta ja
Keski-Ruotsista.

Suomesta lettokääpiöhämähäkki on tavattu vain
Ahvenanmaalta ja Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Elää kosteilla suomaisilla paikoilla.
Suomessa löydetty vain letoilta. Keski-Euroopassa
esiintyy soiden lisäksi myös merenrantojen suolak
koniityillä. Aikuisia alkukesällä.

4. Kannan kehitys. Suomesta lettokääpiöhämähäkki
on tavattu kahdesta paikasta:

A: Hammarland Sålis Bredmosse, esiintymispaik
ka ojitettu 1970-luvulla;

U: Hanko Tvärminne.

Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lettojen ojitus.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Bredmossesta olisi
suotavaa muodostaa luonnonsuojelualue (vrt. letto
rapuhämähäkki).

8. Kirjallisuus. Holm 1968, Koponen 1985, Lehtinen
ym. 1979, Palmgren 1972, 1976, Wiehle 1960.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT HÄMÄHÄKKIELÄIMET

Aarnivaleskorpioni Lamprochernes chyzeri
Pohjanpimentohämähäkki Arctobius agelenoides
Rinnevarpuhämähäkki Brommetla falcigera
Lounaanvarpuhämähäkki Cicurina cicur
Kosteikkovarpuhämähäkki Emblyna brevidens
Letto-okajalkahämähäkki Zora paratiela
Pohjanhyppyhämähäkki Pellenes lapponicus
Kurjenpolvihämähäkki Petienes tripunctatus
Kalkkikivikkohämähäkki Drassyllus exiguus
Luolahämähäkki Meta menardi
Isoristihämähäkki Araneus saevus
Kalvasriippuhämähäkki Centromerus persimitis
Onkaloriippuhämähäkki Syedra cavernarum
Karjalankääpiöhämähäkki Peponocranium praeceps
Irlanninkääpiöhämähäkki Erigone welchi
Kalkkikääpiöhämähäkki Mioxena bianda
Rahkakääpiöhämähäkki Rhaebothorax foveata
Jäkäläkääpiöhämähäkki Metapanamomops kaestneri
Kuusamonkääpiöhämähäkki Ceraticelus buibosus
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Lamprochernes chyzeri (Tömasvary)

Aarnivaleskorpioni

Chernetidae Lahovaleskorpionit

Luokka: Sp

Hyvin harvinainen lahoissa haavoissa kuoren alla
elävä vanhojen metsien litteä valeskorpioni, jolla on
tummanruskea, kolmiomainen, silmätön eturuumis
ja kellanruskea takaruumis. Lajista on hajanaisia
löytöjä Pohjoismaista, Baltiasta, Italiasta, Sveitsis
tä, Jugoslaviasta ja Neuvostoliitosta (Ural). Suo
mesta aarnivaleskorpioni löydettiin jo 1800-luvun
alussa ilmeisesti Vaasan seudulta (V). Lisäksi se on
tavattu tällä vuosisadalla kolme kertaa: U: Helsinki
Lapinlahti 1920; U: Helsinki, kasvitieteellinen puu
tarha 1923; H: Hattula 1947.

Aarnivaleskorpioni on Suomesta tavattu haavan
runkojen lisäksi myös koivulta. Yksilöt on löydetty
touko—elokuussa. Uhkana vanhojen lahoavien haa
pojen ja muiden lehtipuiden väheneminen. — Kaisi
la 1949.

Arctobius agetenoides Emerton

Pohjanpimentohämähäkki

Amaurobiidae Pimentohämähäkit

Luokka: Sp

Iso (6—10 mm), kellanruskea, pitkittäisjuovainen
pimentohämähäkki. Holarktinen ja pohjoisboreaali
nen laji, tunnetaan vain muutamasta paikasta maail
masta: Brittiläisestä Kolumbiasta, Kuolan niemi-
maalta, Ruotsin Lapista (Messaure) ja Suomesta
kolmesta paikasta: L: Utsjoki Nuorgam, man ja
Kittilä Pallas-Ounastunturin kansallispuisto.

Elää kosteilla, varjoisilla paikoilla, tiheissä metsissä
kivien alla ja sammaleisilla kalliojyrkänteillä, Pal
lastunturin löytö on läheltä metsänrajaa vanhasta
paksusammalkuusikosta lahokannon tyveltä. Koi
raita löydetty heinä—marraskuussa, naaraita
touko—marraskuussa. Verkko epäsäännöllinen, hie
man sienirihmastoa muistuttava, erilaisten onkaloi
den ja kolojen suilla, usein suppilomaisesti maahan
uppoava. — Koponen 1974, Leech 1972, Lindqvist
1964, Palmgren 1965, 1977a.

Brommetta fatcigera (Balogh)

Rinnevarpuhämähäkki

Dictynidae Varpuhämähäkit

Luokka: Sp

Pieni (n. 2 mm), tumma varpuhämähäkki. Tunne
taan Unkarista, Ruotsista ja Suomesta. Ilmeisesti

kaikkialla hajallaan esiintyvä ja harvalukuinen.
Suomesta tavattu vain Nauvon Seilistä (TP). Suo
malainen esiintymä lämpimässä rinteessä saaristo-
kallion reunamilla.

Elää maaperässä, kivien alla ja karikkeessa. Pyynti
verkko epäsäännöllinen, Nauvon esiintymä sijaitsee
perustettavalla luonnonsuojelualueella. Uhkana
mahdolliset maankäytön muutokset lajille sopivissa
saaristoympäristöissä. — Kronestedt 1963, Palm
gren 1973.

Cicurina cicur (fabricius)

Lounaanvarpuhämähäkki

Dictynidae Varpuhämähäkit

Luokka: Sh

Keskikokoinen (5—7 mm), ruskea varpuhämähäkki.
Keski-Euroopassa ja Englannissa esiintyvä laji, joka
elää harvinaisena Lounais-Suomessa (lähinnä TP).
Sitä on löydetty kosteilta paikoilta lämpimien lehto-
metsien ja kalkkikallioiden louhikoista ja kivien
alta. Lounaanvarpuhämähäkin on todettu taantu
neen meillä viime vuosina (P. T. Lehtinen, julkaise
maton tieto). Uhkana mm. loma-asutuksen leviämi
nen ja sopivien elinympänistöjen väheneminen.

Embtyna brevidens (Kulczynski)

Kosteikkovarpuhämähäkki

Dictynidae Varpuhämähäkit

Luokka: Sp

Pieni (n. 3 mm), tumma varpuhämähäkki. Paleark
tinen laji (Keski-Eurooppa, Neuvostoliiton eteläiset
ja itäiset osat), levinneisyys hajanainen, kaikkialla
harvinainen. Suomessa esiintymät Turun Ruissalos
sa (luonnonsuojelualueen ulkopuolella) ja Pompon
rahkalla (TP), lisäksi se on tavattu Tohmajärvellä
(PK). Kosteiden niittyjen laji, jonka elintavat tunne
taan huonosti. Uhkana maankäytön muutokset,
mm. rakentaminen. — Roewer 1954.

Zora parallela Simon

Letto-okajalkahämähäkki

Zoridae Okajalkahämähäkit

Luokka: Sh

Keskikokoinen (n. 5 mm), oranssiraitainen okajal
kahämähäkki. Tavattu sieltä täältä Keski-Euroopas
ta (mm. Ranskasta), tunnetaan myös Ruotsista.
Suomessa lounainen (TP, U: Espoo) ja harvinainen.
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Lettolaji, saalistaa suon pinnalla ja matalassa kas
villisuudessa juosten. Uhkana soiden ojitukset. —

Koponen 1968, Palmgren 1977c.

Pellenes tapponicus (Sundevali)

Pohjanhyppyhämähäkki

Salticidae Hyppyhämähäkit

Luokka: Sp

Iso (6—7 mm), musta-tummanruskea hyppyhämä
häkki. Holarktinen laji, vain muutamia yksilöitä
tunnetaan koko maailmasta, Suomen lisäksi Poh
jois-Ruotsista, Alpeilta ja Pyreneiltä sekä Pohjois-
Amerikasta pohjoisosasta. Meiltä tavattu vain Han
gon Tvärminnestä (U), Juupajoelta ja Lammin
Evolta (H) sekä Inarista (L). Ruotsista löydetty
1821, Suomesta löytöjä jo 1800-luvulta, tuore löytö
vain Lammin Evolta. Elintapoja ei tunneta. —

Roewer 1954, Tullgren 1944.

Pellenes tripunctatus (Walckenaer)

Kurjenpolvihämähäkki

Salticidae Hyppyhämähäkit

Luokka: Sh

Iso (6—8 mm), leveä, kirjava (harmaa-punaruskea
musta), mustatäpläinen hyppyhämähäkki. Keski-
Euroopasta Siperiaan saakka esiintyvä laji, tavattu
mm. Ruotsista ja Eestistä. Suomessa esiintyy vain
Ahvenanmaalla (Lemland) ja Turun saaristossa
(TP: Houtskari). Elää lehtoniityillä kasvillisuudessa,
Suomesta löydetty verikurjenpolvikasvustoista. Saa
listaa päivisin hyppäämällä saaliinsa kimppuun. —

Lehtinen ym. 1979, Vilbaste 1969.

Drassyllus exiguus (Mifiler & Sehenkel)

(Zelotes e.)

Kalkkikivikkohämähäkki

Gnaphosidae Kivikkohämähäkit

Luokka: Sh

Suomessa lounainen, pieni (n. 3 mm), musta kivik
kohämähäkki. Esiintyy paikoitellen Keski-Euroo
passa (Ranska, Sveitsi, Saksa). Tavattu Suomesta
mm. Kökarilta (A), Korppoosta ja Paraisilta (TP),
ainoa sisämaalöytö Humppilasta (H) 1960-luvulta.
Elää meillä lähinnä kalkkikallioilla. Keski-Euroo

passa esiintyy aurinkoisilla paikoilla kivien alla.
Esiintymät suppea-alaisia. Uhkana maankäytön
muutokset, mm. rakentaminen.

Meta menardi Latreille

Luolahämähäkki

Källarspindel

Metidae Luolaristihämähäkit

Luokka: Sh

Iso (10—13 mm), ruosteenpunaisen ja mustanrus
kean kirjava hämähäkki. Holarktinen, laajalle levin
nyt Etelä- ja Keski-Euroopassa, Tanskassa ja Etelä-
Ruotsissa hyvin harvinainen. Suomesta tunnetaan
vain yksi esiintymä A: Geta Getabergen. Luolahä
mähäkki on tyypillinen luolaeläin, jota tavataan
etelämpänä myös kellareista. Ahvenanmaan esiinty
mä on luolassa, joka on matkailunähtävyys. —

Väisänen 1983.

Araneus saevus (L. Koch)

Isoristihämähäkki

Araneidae Ristihämähäkit

Luokka: St

Suurin (11—16 mm) ristihämähäkkimme, mustan
ruskea, vaaleakirjauksinen. Holarktinen laji. Suo
mesta noin 10 löytöä, pohjoisin Kuusamosta. Havu
metsälaji. Elää puissa, tekee puiden väliin suuren,
näkyvän verkon. Löydöistä suurin osa ennen 1960,
viimeisin 1980. Isoristihämähäkki on taantunut
Keski-Euroopassa. Taantumisen syiksi on arveltu
DDT-ilmaruiskutuksia ja ilman lisääntynyttä rikki
dioksidipitoisuutta. — Palmgren 1974, 1977, Wiehle
1953.

Centromerus persimilis
(0. P. Cambridge)

Kalvasriippuhämähäkki

Linyphiidae Riippuhämähäkit

Luokka: Sh

Kaikkialla harvinainen, pieni (alle 2 mm), vaalea
riippuhämähäkki. Laji tunnetaan vain Englannista,
Tsekkoslovakiasta ja Suomesta. Meiltä tavattu pää
asiassa lounaissaaristosta (TPs Korppoo, Parainen),
mutta myös Virolahden saaristosta (Ky). Elää kalk
kipohjaisilla niityillä ja pensaikoissa. Uhkana sopi
vien elinympäristöjen väheneminen umpeenkasvun
ja rakentamisen seurauksena.
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$yedra cavernarum (L. Koch)

Onkaloriippuhämähäkki
Linyphuidae Riippuhamäliäkit

Luokka: Sp
Pieni (n. 1 mm), vaalea riippuhämähäkki. Harvinai
nen Keski-Euroopassa esiintyvä laji, lähimmät löy
döt Tshekkoslovakiasta. Suomessa tavattu vain
Houtskarin Sundholmenilta ja Korppoon Jurmosta
(TP). Rehevien lehtojen laji, joka elää maaperän
onkaloissa, Jurmon löytö kuitenkin karummalta
paikalta. Elintavat tunnetaan huonosti. Sundholme
nin esiintymää uhkaa rakentaminen ja metsänhoito
toimet sekä kuluminen. Jurmosta on ostettu osuus
valtiolle liitettäväksi Saaristomeren kansallispuis
toon.

Peponoeranium praeceps (Miller)

Karjalankääpiöhämähäkki

Erigonidae (Linyphiidae sJ.) Kääpiöhämähäkit

Luokka: Sh
Pieni (n. 1 mm), tumma, pään rakenteen perusteella
suhteellisen helposti tunnettava laji. Tavattu vain
Suomesta ja Tsekkoslovakiasta. Harvinainen, tun
netaan meiltä vain Lieksan Kolilta (PK). Suomalai
nen esiintymä pienessä rinnesuossa. Elää heinämät
täissä lähellä maanpintaa.

Uhkana Kolin alueen maankäytön muutokset (mm.
rakentaminen, metsänhoitotoimet). Kolin alueen
suunniteltua rauhoitusta tulee kiirehtiä. Alueen hoi
tosuunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös pien
ten rinnesoiden säilyminen.

Erigone welchi Jackson

Irlanninkääpiöhämähäkki

Erigonidae (Linyphiidae s.1.) Kääpiöhämähäkit

Luokka: Sh
Pieni (n. 2 mm), tummanharmaa kääpiöhämähäkki.
Päälevinneisyysalue Irlannissa ja Skotlannissa. Suo
messa vain yksi eteläinen esiintymä TP: Sauvo
Aliristiniemi, laaja järviruokokasvusto. Lisäksi il
moitettu Enontekiön Haltiatunturilta (L). Elää ran
taniityillä ja ruoikoissa. Osa Sauvon esiintymästä on
raivattu pelloksi. Uhkana myös rantaniittyjen um
peenkasvu ja rakentaminen.

Mioxena bianda (Simon)

Kalkkikääpiöhämähäkki
Erigonidae (Linyphiidae sJ.) Kääpiöhämähäkit

Luokka: Sh
Pieni (1—2 mm), hyvin vaalea kääpiöhämähäkki.
Esiintyy paikoitellen Keski-Euroopassa (mm. Rans

ka, Sveitsi, Englanti). Suomessa harvinainen eteläi
nen laji, jota tavataan pääasiassa lehtoniitty- ja
kalkkialueilta (A: Eckerö; TP: Parainen). Tavattu
myös Mäntyharjulta (M), missä esiintymispaikka ei
ollut erityisen kalkkipitoinen. Elää märkien kivien
alla yms. paikoissa. Aikuisia on tavattu keväästä
syksyyn saakka. Uhkana mm. lehtoniittyjen um
peenkasvu ja metsänhoitotoimet. — Palmgren
l977b, Thaler 1972.

Rhaebothorax foveata (Dahl)

Rahkakääpiöhämähäkki

Erigonidae (Linyphiidae s.1.) Kääpiöhämähäkit

Luokka: Sh

Pieni (n. 2 mm), musta kääpiöhämähäkki. Päälevin
neisyysalue Keski-Euroopan vuoristoissa. Suomessa
hyvin harvinainen, tavattu vain Tuupovaarasta ja
Ilomantsista (PK). Levinneisyys tunnetaan puutteel
lisesti. Elää Keski-Euroopassa alppiniityillä, mutta
meillä karuilla rahkasoilla lähellä maanpintaa. Uh
kana soiden ojitukset. — Thaler 1969.

Metapanamomops kaestneri (Wiehle)

Jäkäläkääpiöhämähäkki

Erigonidae (Linyphuidae s.I.) Kääpiöhämähäkit

Luokka: Sh

Pieni (n 2 mm), tumma kääpiöhämähäkki, jonka
eturaajojen kärjet silmiinpistävän tummat. Tunne
taan vain Saksasta (1 koiras), Puolasta (1 naaras) ja
Suomesta (useita yks.). Suomessa hyvin harvinai
nen: A: Geta Getabergen; Ky: Vehkalahti; 0: Vuoli
joki (TP). Levinneisyys tunnetaan puutteellisesti.
Elää kallioiden jäkäliköissä. Uhkana mm. kalliojä
käliköiden kuluminen lisääntyvän matkailun ja
loma-asutuksen seurauksena.

Ceraticelus buibosus (Emerton)

Kuusamonkääpiöhämähäkki

Erigonidae (Linyphuidae s.1.) Kääpiöhämähäkit

Luokka: Sh

Pieni (n. 2 mm), punertavanruskea kääpiöhämähäk
ki. Holarktinen laji, Euroopasta tavattu vain Suo
mesta. Meillä hyvin harvinainen, tavattu vain Kuu
samosta (0) useista paikoista. Elää sammalikossa
letoilla ja rantaniityillä. Uhkana soiden ojitukset ja
rantaniittyj en umpeenkasvu sekä metsittäminen.
Kuusamojärven rannan esiintymistä osa on tuhoutu
nut rakentamisen seurauksena. — Koponen 1978,
1985.
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3.4.2 Äyriäiset — luokka Crustacea

Äyriäiset ovat sopeutuneet erilaisiin elinympäristöi
hin, mutta useimmat ovat kuitenkin vesieläimiä.
Eräät lajit ovat muiden eläinten loisia. Ayriäisiin
kuuluvat mm. vesikirput, raakkuäyriäiset, hankajal
kaiset, siimajalkaiset, siirat, katkat ja kymmenjal
kaiset (mm. rapu).

Äyriäisiä elää monenlaisissa vesissä. Koska monet
lajit elävät murtovedessä, uhkaavat niitä erityisesti
muutokset Itämeren veden laadussa. Murtovesila
jeissamme ei kuitenkaan nykyisten tietojen mukaan
ole yhtään uhanalaista äyriäistä. Järvien syvänteissä
eläviä ns. glasiaalireliktiäyriäisiä uhkaavat mm. jäte
vesien aiheuttamat muutokset veden laadussa.

Äyriäisten tutkimuksen historia vaihtelee paljon
ryhmittäin, suurimmat lajit ja niiden levinneisyys
tunnettiin melko hyvin jo 1800-luvulla. Esimerkiksi
maasiiralajistomme selvitettiin vasta 1940-luvun lo
pulla. Monien pienien ja monilajisten ryhmien kuten
raakkuäyriäisten (Suomessa noin 100 lajia) ja eräi
den hankajalkaisten (mm. lahko Harpacticoida,
noin 100 lajia) lajisto tunnetaan edelleen niin puut
teellisesti, ettei niiden uhanalaisuutta voida luotetta
vasti arvioida. Paremmin lajistoltaan tunnetuissa
ryhmissäkin kuten vesikirpuissa (noin 80 lajia) lajien
levinneisyys on usein hyvin huonosti tunnettu.

Suomesta tunnetaan noin 400 äyriäislajia, joista
uhanalaisuutta on voitu arvioida noin 100 lajista.

Näistä 1 maasiiralaji on hävinnyt ja 1 katka silmäl
läpidettävä.

Rapua eli jokiäyriäistä Astacus astacus ei ole katsot
tu uhanalaiseksi, vaikka se onkin luokiteltu alusta
vasti luokkaan “vulnerable” koko maailmassa
(Wells ym. 1983). Ravun levinneisyys on laaja,
mutta hajanainen ulottuen Ranskasta, Hollannista,
Sveitsistä (istutettu), Saksasta, Pohjois-Italiasta (is
tutettu), Jugoslaviasta, Tsekkoslovakiasta. Puolas
ta, Unkarista, Romaniasta ja Neuvostoliitosta poh
joisessa Norjaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Suomeen.
Rapu on vähentynyt suuressa osassa Eurooppaa
rapuruton ja vesistöj en likaantumisen seurauksena.
Se on myös hyvin herkkä DDT:lle.

Suomessa rapu oli aiemmin runsas, nyt useimmilla
alueilla niukka. Vuosisaalis oli vuosisadan alussa
noin 20 miljoonaa yksilöä, nykyisin vain 2,5—4,0
miljoonaa. Rapua uhkaa rapurutto, muutokset ve
den laadussa, vesirakentaminen, paikoin liiallinen
pyynti ja tulevaisuudessa ilmeisesti vesistöjen happa
moituminen. Koska rapuruttosieni ei kaikkialta ja
pysyvästi hävitä rapukantoja, pyyntiä on rajoitettu
ja monet rapuvedet ovat edelleen riittävän puhtaita,
ei rapua voida toistaiseksi pitää Suomessa uhanalai
sena.

Kirjallisuutta: Enckell 1980, Palmen 1945, 1946,
Wells ym. 1983, Westman & Nylund 1985.
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HÄVINNYT ÄYRIÄINEN

Pikkusokkosiira Platyarthrus hoffrnanseggi
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PLATYARTHRUSHOFFMANSEGGI Brandt Luokka: H

PIKKUSOKKOSIIRA

Squamiferidae

1. Luonnehdinta. Pieni (4 mm), leveä, silmätön
maasiira.

2. Levinneisyys. Monin paikoin Etelä- ja Keski-
Euroopassa esiintyvä laji, tavattu myös Tanskasta ja
eteläisimmästä Ruotsista Juutinrauman saarelta.
Pohjois-Amerikassa ns. painolastitulokkaana.

Suomesta pikkosokkosiira on tavattu yhdestä pai
kasta Turun ja Porin läänistä.

3. Biologia. Elää muurahaispesissä (Pohjois-Euroo
passa isäntämuurahaisena Lasius niger ja Myrmica
rubra, muualla myös mm. Carnponotus, formica),
etelämpänä mainittu elävän myös karikkeessa ilman
muurahaisia.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
esiintymä, joka on todennäköisesti hävinnyt:

TP: Uusikaupunki Hepokari, esiintymän on otak
suttu syntyneen painolastikaudella, tavattu vii
meksi 1950-luvulla, elinympäristö täysin muut
tunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ainoa suoma
lainen löytöpaikka on asfaltoitu satama-alueeksi.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. Enckell 1980, Vandel 1962.
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SILMÄLLÄPIDEITÄVÄ ÄYRIÄINEN

Jättikatka Gammaracanthus tacustris

Gammaracanthus tacustris Sars

Jättikatka

Gammaridae Katkat

Luokka: Sh

Iso (20—35 mm), vaaleankellertävä pohjaeläin. Elää
järvien syvässä vedessä ja vaatii runsaasti happea.
Järvialueellamme 10 järvessä.

Harvinaisin ns. glasiaalireliktiäyriäisistämme. Ei
missään runsas. Lajia uhkaa likaantumisen ja ve
denkorkeuden säännöstelyn vaikutukset järvien sy
vän veden laatuun.



3.4.3 Kaksoisjalkaiset — luokka
Dipiopoda

Kaksoisjalkaiset ovat yleensä pitkiä, liereitä tai lit
teitä, melko lyhyttuntosarvisia niveljalkaisia, joiden
ruumis on (kotimaisilla lajeilla) 1 1—60-jaokkeinen
ja useimmissa jaokkeissa on kaksi jalkaparia kussa
kin. Useimmat lajit elävät maaperässä, karikkeessa,
puunkuoren alla tai muissa suojaisissa paikoissa.
Kaksoisjalkaiset syövät lahoavia kasvinosia, sieni
rihmastoa, leviä ja joskus myös eläviä kasvinosia.

Koska eräiden lajien levinneisyys on hyvin suppea,
uhkaa niitä elinympäristön tuhoutuminen esim. ra
kentamisen seurauksena. Suomen kaksoisj alkaiset

on selvitetty perusteellisemmin vasta tämän vuosisa
dan puolivälissä ja etenkin Keski-ja Pohjois-Suomen
lajisto on edelleen huonosti tunnettu.

Suomesta tunnetaan luonnosta noin 20 lajia sekä
useita vain kasvihuoneista löydettyjä tulokkaita.
Kotimaisista lajeista 1 on vaarantunut ja 1 silmällä
pidettävä.

Kirjallisuutta: Hammer 1931, Palmen 1949, 1951,
Schubart 1934, Verhoeff 1956a.



VAARANTUNUT KAKSOISJALKAINEN

Kalkkikaksoisjalkainen Julus scanicus
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IUL US SCÄNICUS Lohmander Luokka: V

KALKKIKAKSOISJALKAINEN

Iulidae

1. Luonnehdinta. Suurin kaksoisjalkaisemme, pi
tuus n. 40 mm.

2. Levinneisyys. Tavattu Pohjois-Saksasta, Tanskas
ta, Etelä-Ruotsista ja Etelä-Suomesta sekä Neuvos
toliitosta.

Suomessa vain yksi esiintymä Turun ja Porin läänis
sä.

3. Biologia. Elää kuivilla paikoilla kalkkikallioilla
ym. Suomessa esiintymä vanhassa kalkkilouhokses
sa, jossa louhinta on lopetettu.

4. Kannan kehitys. Yksi hyvin suppea kalkkikak
soisjalkaisen esiintymä tunnetaan Suomesta (P. T.
Lehtinen, julkaisematon tieto):

TP: Västanfjärd Västerillo, 1950-luvulla tavattu
useita yksilöitä, esiintymän nykytilaa ei ole
selvitetty.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymän
uhkana on maankäytön muutokset, lähinnä raken
taminen ja hylätyn louhoksen käyttö kaatopaikka
na.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikka tu
lee rauhoittaa.

8. Kirjallisuus. Enghoff 1974, Loksina & Golovatch
1979, Schubart 1934, Verhoeff 1956a.
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SILMÄLLÄPIDEITÄVÄ KAKSOISJALKAINEN

Puistokaksoisjalkainen Cylindroiulus londinensis

Cylindroiulus londinensis (Leach)
(C. teutonicus)

Puistokaksoisjalkainen

Iulidae

Luokka: Sh

Iso, musta kaksoisjalkainen. Yleinen Keski-Euroo
passa, tavattu myös Tanskasta, Norjasta ja Etelä-
Ruotsista. Suomessa esiintymä Turussa (TP), pää
asiassa entisen kasarmialueen puistikossa.

Vanhan kulttuurin seuralaisena tavattava puistolaji.
Elää karikkeessa ja maaperän pintakerroksessa. Uh
kana mm. rakentaminen ja muut muutokset Turun
puistoalueilla. — Enghoff 1974, Hammer 1931.
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3.4.4 Juoksujalkaiset — luokka
Chilopoda

Juoksujalkaiset ovat pitkiä, litteitä, melko pitkätun- nonvaraisena noin 15 lajia sekä useita vain kasvi
tosarvisia niveljalkaisia, joiden ruumis on 19—75- huoneissa tavattavia tulokaslajeja. Kotimaisista la
jaokkeinen ja useimmissa jaokkeissa on yksi jalka- jeista 1 on erittäin uhanalainen ja 2 vaarantuneita.
pari. Juoksujalkaiset ovat nopeita petoja, jotka .

elävät maaperässä karikkeessa, puunkuoren alla ym. Kirjallisuutta: Hammer 1931, Palmen 1948, 1951,

suojaisissa paikoissa syöden muita selkärangatto- Verhoeff 1956b.

mia. Monet lajit ovat monivuotisia.

Suomen juoksujalkaislajisto on selvitetty vasta tä
män vuosisadan puolivälissä. Suomesta elää luon
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ERITTÄIN UHANALAINEN JUOKSUJALKAINEN

Viherjuoksujalkainen Geophilus carpophagus
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GEOPHILUS CARPOPHAGUS Leach Luokka: E

VIHERJUOKSUJALKAINEN

Geophilidae Siimajuoksujalkaiset

1. Luonnehdinta. Maamme ainoa vihertävä juoksu
jalkainen, pituus 40—50 mm.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt juoksujalkainen
Etelä- ja Keski-Euroopassa, tavattu myös Etelä-
Ruotsista ja Tanskasta.

Suomesta viherjuoksujalkainen on tavattu ainoas
taan yhdestä paikasta Turun ja Porin läänistä.

3. Biologia. Suomen esiintymä on rannassa soraikon
reunassa sianpuolukkakasvustossa. Ruotsista tavat
tu kuivista metsistä sammalikosta ja kaarnan alta
sekä jyrkästä rantatörmästä Vänernin rannalta.
Keski-Euroopassa laji ei ole elintavoiltaan yhtä ra
joittunut, vaan sitä tavataan erilaisista metsistä ka
rikkeesta ja sammalikosta.

4. Kannan kehitys. Ainoa tunnettu kotimainen vi
herj uoksuj aikaisen esiintymä on Lounais-Suomessa:

TP: Parainen Ålö, löydetty 1960-luvun alussa, il
meisesti voimakkaasti taantunut, 1980-luvulla
ei löydetty tarkistuksessa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syyksi on katsottu esiintymispaikan voimakas kulu
tus (uimaranta, leiriytyminen, kurssitoiminta).
Esiintymä sijaitsee Paraisten kaupungin ulkoilualu
eella.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Viherjuoksujalkaisen
etsintöjä tulee tehostaa. Tarvittaessa esiintymispaik
koja tulee rauhoittaa.

8. Kirjallisuus. Attemps 1929, Hammer 1931, Lehti
nen 1961.
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VAARANTUNEET JUOKSUJALKAISET

Isojuoksujalkainen Geophftus electricus
Tammijuoksujalkainen Brachygeophilus truncorum
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GEOPHILU$ELECTRICUS (Linnaeus) Luokka: V

ISOJUOKSUJALKAINEN

Geophulidae Siimajuoksujalkaiset

1. Luonnehdinta. Ruskeankeltainen, 40—50 mm:n
pituinen, suurin juoksuj alkaisemme.

2. Levinneisyys. Euroopassa levinneisyys ulottuu
Italiasta, Jugoslaviasta ja Romaniasta Skandinavian
eteläosiin, mm. Tanskassa harvinainen.

Suomesta isojuoksujalkainen on tavattu luonnonva
raisena vain yhdestä paikasta Turun seudulla.

3. Biologia. Tammivyöhykkeen lehtolaji. Elää ka
rikkeessa kuolleen kasviaineksen seassa. Talvehtii
tammen kantojen tuntumassa.

4. Kannan kehitys. Ainoa luonnonvarainen esiinty
mä Suomessa:

TP: Turku Ruissalo, vanha esiintymä, joka on var
mistettu vielä 1980-luvulla.

Laji on lisäksi tavattu U: Helsingistä kasvihuoneis
ta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantunut Ruis
salon tammialueen kulumisen (virkistyskäyttö) ja
suoranaisen alueellisen supistumisen takia.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruissalo on osittain
rauhoitettu.

7. Ehdotettavat suoje]utoimet. Ruissalon esiintymän
laajuus ja nykytila tulee selvittää yksityiskohtaisesti.

8. Kirjallisuus. Attems 1929, Hammer 1931, Palmen
1948.
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BRACHYGEOPHILU$ TRUNCORUM (Bergsoe & Meinert) Luokka: V

TAMMIJUOKSUJALKAINEN

Geophilidae Siimajuoksujalkaiset

1. Luonnehdinta. Vaaleankellanruskea, sukulaisiaan
ruskeampi, 15—18 mm:n pituinen juoksujaikainen.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt juoksujalkainen
Etelä- ja Keski-Euroopassa, tavattu myös Norjasta,
Tanskasta ja Ruotsista sekä Neuvostoliitosta Viipu
rista.

Suomesta tunnetaaan yksi tammituhatjalkaisen
esiintymä Turun ja Porin läänistä.

3. Biologia. Tammimetsälaji. Suomessa löydetty
luonnonvaraisena vanhoista tammen kannoista, la
hoista lepän kannoista sekä lisäksi tavattu kasvihuo
neista. Keski-Euroopassa elää erilaisissa metsissä
pääasiassa lahoissa puissa ja kannoissa.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
luonnonvarainen esiintymä:

TP: Parainen (tammialueet mm. Kvidja), esiintymä
hyvin suppea-alainen, tavattu 1950-luvulla,
esiintymän nykytilaa ei ole tarkistettu;

U: Helsinki Munkkiniemi, 1947 yksi yksilö, mah
dollisesti peräisin kasvihuoneesta.

Tammijuoksujalkaista on myös tavattu mm. Helsin
gin kasvihuoneista.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ympäristön
muutokset Paraisten tammialueilla, erityisesti van
hojen lahoavien tammen runkojen väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Paraisten esiintymis
paikka tulee rauhoittaa.

8. Kirjallisuus. Attems 1929, Hammer 1931, Palmen
1948.
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3.4.5 Hyönteiset — luokka Insecta

Suomesta tunnetaan lähes 20 000 hyönteislajia.
Useimmat hyönteiset ovat ihmisen kannalta harmit
tornia tai hyödyllisiä. Suurin osa kukkakasveista on
hyönteispölytteisiä ja monet peto- ja loishyönteiset
ovat tuhohyönteisten tärkeimpiä vihollisia. Monet
lajit ovat tärkeitä orgaanisen aineen, erityisesti laho
avan puun, hajottajia. Hyönteiset ovat myös tärkeä
ravintokohde muille eläimille, esimerkiksi samrnak
koeläimille, hämähäkeille, monille linnuille ja nisäk
käille.

Eräitä hyönteislajeja on käytetty ympäristön tilaa
seurattaessa ja kartoitettaessa indikaattoreina. Il
man likaanturnista on selvitetty perhosten melanis
min avulla ja vesistöjen tilaa mm. surviaissääskila
jiston perusteella.

Eräät hyönteiset ovat ihmistoiminnan seurauksena
runsastuneet ja aiheuttavat huomattavaa tuhoa esi
merkiksi maa- ja metsätaloudessa. Uhanalaiset lajit
eivät kuitenkaan ole tuholaisia. Samanaikaisesti mo
net harmittomat lajit ovat taantuneet, ja eräitä
lajeja on jouduttu Suomessakin rauhoittamaan (kat
so Perhoset). Lisäksi eräiden lajien kauppaa säädel
lään kansainvälisin säädöksin.

Koska hyönteisten elintavat eroavat toisistaan pal
jon, käsitellään vähenemisen syitä ja uhkatekijöitä
hyönteislahkoittain. Taulukossa 4 on yhteenvetona
esitetty lahkoittain uhanalaisten lajien osuudet niistä
lajeista, joista uhanalaisuus on ollut mahdollista
arvioida (taulukosta puuttuvat lahkot, joissa ei tiet
tävästi ole uhanalaisia lajeja). Uhanalaisten lajien
osuudet lienevät arvioitua suurempia, sillä useim
missa hyönteisryhmissä on huonosti tunnettuja laji-

ryhmiä tai kokonaisia heimoja, joista uhanalaisuut
ta on voitu tarkastella tietojen puutteen takia vain
ylimalkaisesti.

Seuraavissa hyönteislahkoissa ei tiettävästi ole uha
nalaisia lajeja (Suomen lajimäärä suluissa):

Hyppyhäntäiset Collembola (n. 200)
Esihyönteiset Protura (3)
Kaksisukahäntäiset Diplura (1)
Kolmisukahäntäiset Thysanura (4)
Pihtihäntäiset Dermaptera (2)
Torakat Dictyoptera (Biattoidea) (2)
Jäytiäiset Psocoptera (n. 60)
Väiveet Mallophaga (n. 280)
Täit Anoplura (18)
Ripsiäiset Thysanoptera (n. 120)
Kierresiipiset Strepsiptera (5)
Kirput Siphonaptera (54)

Näistä hyönteislahkoista kuitenkin mm. hyppyhän
täiset, ripsiäiset ja jäytiäiset tunnetaan melko puut
teellisesti eikä lajien uhanalaisuutta ole voitu perus
teellisesti arvioida.

Kirpuista ihmiskirppu Putex irritans, koirankirppu
Ctenocephalides canis ja kissankirppu C. felis ovat
hävinneet Suomesta, mutta niitä ei käsitellä tarkem
min lajien elintapojen takia. Samasta syystä myös
eräät vähentyneet torakat ja täit on jätetty käsittele
mättä.

Kirjallisuutta: Back 1985, Blab ym. 1984, Chinery
1978, Collins & Thomas 1985, Hulden 1984, Kroge
rus 1985, Kvamme & Hågvar 1984, Speight 1985.

ja uhanalaisten lajien osuudet niissä lajeista, joista
taulukosta puuttuvat lahkot.

Taulukko 4. Hyönteisten uhanalaisuus lahkoittain
uhanalaisuus on arvioitu. Hyönteisten kokonaislajimäärään sisältyvät myös

Lahko lajimäärä uhanalaisuus H E V 5 yht. osuus
Suomessa tarkasteltu

Päivänkorennot Ephemeroptera 48 48 - - - 3 3 6
Sudenkorennot Odonata 52 52 - - 2 3 5 10
Koskikorennot Plecoptera 34 34 - 1 1 3 5 15
Suorasiipiset Orthoptera 31 31 - - 1 1 2 6
Luteet Heteroptera n. 470 n. 470 5 1 - 13 19 4
Yhtäläisiipiset Homoptera n. 730 n. 320 1 - 1 5 7 2
Verkkosiipiset Neuroptera 60 60 1 - 1 2 4 7
Kärsäkorennot Mecoptera 6 6 - - - 1 1 17
Perhoset Lepidoptera n. 2300 n. 2300 10 9 19 90 128 6
Vesiperhoset Trichoptera n. 200 n. 200 - - - 5 5 3
Kaksisiipiset Diptera n. 5000 n. 200 1 2 2 - 5 3
Pistiäiset Hymenoptera n. 5200 n. 1000 2 2 2 21 27 3
Kovakuoriaiset Coleoptera n. 3540 n. 2400 17 22 24 78 141 6

Hyönteiset yht. n. 20000 n. 8000 37 37 53 225 352 5
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Päivänkorennot — lahko Ephemeroptera

Päivänkorentojen toukat (nymfit) ovat vesieläimiä.
Useimmat niistä elävät erilaisissa virtaavissa vesissä
ja järvien tyrskyrannoilla, harvemmat seisovissa ve
sissä ja muutamia lajeja on tavattu murtovesistä.
Lyhytikäiset aikuiset, joilla on kolme pitkää peräsu
kasta, ovat näkyvimpiä parveillessaan vesien äärillä.

Päivänkorennot ovat kaikissa elinvaiheissaan lukuis
ten saalistajien merkittävä ravinnonlähde. Vedessä
elävät petohyönteiset syövät munia ja pikkunymfe
jä, kun taas suuremmat nymfit ovat etenkin kalojen
ravintoa. Aikuisia ja vain päivänkorennoilla esiinty
viä esiaikuisia pyydystävät mm. sudenkorennot, lin
nut ja lepakot, mutta myös kalat — etenkin munivia
naaraita. Erityisen tärkeitä kalojen ravinnonlähteitä
päiväkorennot ovat ns. lohi- ja taimenalueilla. Jopa
80 ¾ 1—2-vuotiaiden lohenpoikasten ravinnosta voi
muodostua päivänkorentojen nymfeistä.

Ihmisen erilaisilla vesistöjä kuluttavilla toimilla, ku
ten rakentamisella, säännöstelyllä ja likaamisella, on
ilmeisesti ollut huomattava vaikutus päivänkorento

jen nykylevinneisyyteen maassamme. On mahdollis
ta, että osa ns. pohjoisista lajeista on ihmisen
toimenpiteiden johdosta hävinnyt Etelä-Suomesta.
Myös vesien happamoituminen on viime aikoina
noussut uhaksi päivänkorennoille. Nymfit ovat riip
puvaisia veden tietystä happamuudesta, ja alhaisten
pH-arvojen on todettu rajoittavan sekä lajien mää
rää että yksilörunsautta, Happamoitumisen aiheut
tamaa lajiston köyhtymistä on jo havaittu tapahtu
neen Skandinaviassa. Suomessa tätä ei ole toistai
seksi tutkittu lainkaan.

Maamme päivänkorentolaj isto tunnetaan nykyisin
melko hyvin, mutta monien lajien levinneisyydestä
on vain hajanaisia tietoja. Kaikkiaan Suomesta
tunnetaan 48 päivänkorentolajia, joista 3 on silmäl
läpidettäviä. Määrä on vielä varsin pieni, sillä esi
merkiksi Saksan Liittotasavallassa arvioidaan jopa
64 ¾ päivänkorennoista uhanalaisiksi.

Kirjallisuutta: Saaristo & Savolainen 1980, 1985.

222



SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT PÄIVÄNKORENNOT

Tunturisurviainen Metretopus atter
Harrisurviainen Brachycercus harrisella
Vuosurviainen Raptobaetopus tenellus
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Metretopus atter (Bengtsson) Raptobaetopus tenellus (Albarda)

lunturisurviainen

Metretopidae

Luokka: Sh

Kansainvälisesti erittäin harvinainen päivänkorento,
tunnetaan Suomen lisäksi vain yhdestä paikasta
Norjasta. Suomessa kolme löytöpaikkaa: 0: Kuusa
mo, L: man Ivalo ja L: Utsjoki Outakoski. Elää
ilmeisesti virtaavissa vesissä. Kehitysvaiheita ei tun
neta. Uhkana vesistöjen muutokset.

Luokka: Sh

Harrisurviaisen lähimmät esiintymät ovat Ruotsin ja
Norjan eteläosissa ja Virossa. Suomesta tunnetaan
Oulujoesta, Siikajoesta ja Oulankajoesta (0: Oulu,
Muhos, Kuusamo), löydetty meiltä vasta 1976. Iso
jen jokien päivänkorento, joka suosii suvantoisia,
mutapohjaisia paikkoja. Aikuisena elo—syyskuus
sa, ilmeisesti yöaktiivinen. — Itämies, Kuusela &
Savolainen 1979.

Vuosurviainen

Baetidae

Luokka: Sp

Suomessa vuosurviaista tavattiin 1800—1900-luku
jen vaihteessaa runsaana Satakunnassa (TP:”Pil
to”). Vanhoja esiintymispaikkoja ei ole tarkistettu
eikä lajin nykylevinneisyyttä tunneta. Virtaavien
vesien laji. Mahdollisesti jopa hävinnyt vesistöjen
muutosten takia.

Brachycercus harrisetia Curtis

Harrisurviainen

Caenidae
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Sudenkorennot — lahko Odonata

Sudenkorentojen toukat ovat vesieläimiä ja aikuis
ten tavoin petoja. Useimmat lajit suosivat seisovia
vesiä, mutta kymmenkunta elää pääasiassa tai pel
kästään virtaavissa vesissä. Sudenkorentojen on kat
sottu soveltuvan kookkaina ja helposti tunnettavina
ympäristön vesien tilan seurantaan. Eniten sudenko
rentolajeja tavataan etelärannikon tuntumasta ja
vain neljä lajia on selvästi pohjoisia.

Tärkeimpiä uhkatekijöitä ovat vesistöjen muutokset
(rehevöityminen, säännöstely, ruoppaukset). Meillä
suurimmassa häviämisvaarassa ovat sudenkorento

lajit, jotka elävät eteläisissä rehevissä (kievanako
rento) ja virtaavissa (eteläntytönkorento) vesissä.

Suomen sudenkorentolajisto on selvitetty hyvin jo
tämän vuosisadan alkupuoliskolla. Nykyisin useim
pien lajien levinneisyydetkin tunnetaan melko tar
koin. Meiltä on tavattu 52 lajia, joista 2 on vaaran
tuneita ja 3 siimälläpidettäviä.

Kirjallisuutta: Toi 1985, Valle 1920, 1927, 1931a,
1931b, 1938, 1952a, 1952b, Valtonen 1980.
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VAARANTUNEET SUDENKORENNOT

Eteläntytönkorento Coenagrion puelta
Kievanakorento Aeshna viridis
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COENÄGRIONPUELLÄ (Linnaeus) Luokka: V

ETELÄNTYTÖNKORENTO

Coenagrionidae Tytönkorennot

1. Luonnehdinta. Hoikka, pieni (takaruumis 23—3 1
mm, takasiipi 16—24 mm), sinisen (naaras: vihertä
vän) ja mustankirjava sudenkorento.

2. Levinneisyys. Etelä- ja Keski-Euroopassa yleinen
laji, jonka levinneisyys ulottuu Pohjois-Afrikasta
Tanskaan, Keski-Ruotsiin, Viroon ja Leningradin
alueelle sekä idässä Altaille.

Suomesta tunnetaan eteläntytönkorennon päälevin
neisyysalueesta erilliset esiintymät Kymen ja Mikke
lin lääneistä.

3. Biologia. Elää Keski-Euroopassa kaikenlaisten
seisovien ja hitaasti virtaavien pienvesien, myös
umpeenkasvavien partaalla. Suomessa se näyttää
olevan sidottu puhtaisiin virtaaviin vesiin. Naaras
munii kuolleisiin ruo’on ja kaislan kappaleisiin.
Lentoaika kesäkuun lopulta elokuun loppuun, su
kunsa lajeista selvästi myöhäisin.

4. Kannan kehitys. Löydetty Suomesta vasta 1958,
mutta jäänyt harvinaisena lajina ilmeisesti aiemmin
huomaamatta. Lajin kanta on vakaa, mutta esiinty
mät ovat hyvin suppea-alaisia:

Ky: Vehkalahti Metsäkylä, esiintymä käsittää vain
yhden lammen (Pieni Merkjärvi) laskuojineen
(Sahaoja) ja läheisen pikkujoen (Mustajoki),
laskuoja on ruopattu 1982, esiintymä löydetty
1958 ja tarkistettu 1980-luvulla;

M: Mäntyharju Vehkajoki, pieni esiintymä, tarkis
tettu 1980-luvulla;

M: Mäntyharju, pieni esiintymä löydetty 1983.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mustajoki ja
Sahaoja kuuluvat säännöstelyuhan alaiseen Vehka
joen vesistöalueeseen. Lajin säilyminen Mustaj oella
on jo vaarantunut 1982 tapahtuneen ruoppauksen
takia, joka tuhosi vesikasvillisuutta ja osan toukan
elinympäristöstä.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikoista
tulee muodostaa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Hämäläinen 1984, Illies 1967, Tien
suu 1960, Ulvinen 1975, Valle 1952a, Valtonen
1980, Westman 1981.
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ÄESHNA VIRIDIS Eversman Luokka: V

KIEVÄNAKORENTO
Aeshnidae Ukonkorennot

1. Luonnehdinta. Iso (takaruumis 46—51 mm, taka
siipi 39—45 mm), vihreän ja punaruskeankirjava,
kirkassiipinen sudenkorento.

2. Levinneisyys. Tavattu Keski-Euroopasta (pää
asiassa itäosista) Ussurille, Skandinavian eteläosista
sekä Karjalasta Sortavalaan ja Salmiin saakka.

Suomessa kievanakorento on tavattu muutamasta
paikasta Hämeen läänistä ja yhdestä paikasta Poh
jois-Karjalan läänistä.

3. Biologia. Kievanakorento elää runsasravinteisis
sa, umpeenkasvavissa luhtalammissa ja järvenlah
dissa, joissa kasvaa sahalehteä. Naaraat munivat
sahalehden lehtiin, vain poikkeustapauksissa ranta
palpakkoon, haarapalpakkoon tai osmankäämiin.
Toukka luo nahkansa noin 13 kertaa ja toukkakehi
tys kestää 2—3 vuotta. Aikuinen korento on hämä
räparveilija. Lentoaika ulottuu heinäkuun toiselta
viikolta syyskuun loppuun. Aikuiset elävät pari
viikkoa. Hyvin paikoittainen laji.

4. Kannan kehitys. Kievanakorento on tavattu ensi
kerran Suomesta vasta 1957, mutta jäänyt harvinai
sena lajina ilmeisesti aiemmin huomaamatta. Järjes
telmällisen etsinnän tuloksena on löydetty seuraavat
suppea-alaiset kievanakorennon eslintymät:

H: Hattula Tyrväntö;
H: Hauho;
H: Längelmäki, löydetty 1957, ilmeisesti suurin

esiintymä;
H: Pälkäne Tykölänjärvi;
PK: Värtsilä, 1983.

Lajin Suomen kanta vaikuttaa tällä hetkellä verrat
tain vakaalta.

Kievanakorento on taantunut Keski-Euroopassa, se
on mm. Saksan Liittotasavallassa erittäin uhanalai
nen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Koska kievana
korento on esiintymisessään sidoksissa sahalehden
kasvustoihin, vaikuttaa esimerkiksi liiallinen saha-
lehdet hävittävä rehevöityminen myös tämän koren
non esiintymiin.

6. Toteutetut suojelutoimet. Tykölänjärvi kuuluu
lintuvesien suojeluohjelmaan.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lintuvesien suoje
luohjelman toteuttamista tulee kiirehtiä ja sahaleh
den esiintyminen tulee turvata kievanakorennon
esiintymispaikoilla.

8. Kirjallisuus. Hämäläinen 1983, Rantalainen &
Kanervo 1928, Tol 1985, Valle l952a, 1952b, Valto
nen 1980, 1981.
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SILMÄLLÄPIDETIÄVÄT SUDENKORENNOT

Isoukonkorento Aeshna crenata
Tundrakiiltokorento $omatochtora sahibergi
Sorjahukankorento Libeltula futva
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Aeshna erenata Hagen

Isoukonkorento

Aeshnidae Ukonkorennot

Luokka: St

Suurin sudenkorentolajimme (takaruumis 54—61
mm, takasiipi 48—53 mm); keskiruumis ruskea,
takaruumis mustanruskea-musta, sinikirjauksinen,
naaraan siivissä usein tunnusomaiset ruskehtavat
laikut. Itäinen, päälevinneisyysalue Siperiassa. Suo
messa kaakkoinen (TP, U, Ky, H, M), läntisin löytö
Perniöstä (TP), pohjoisimmat Kalvolasta (H), Ja
nakkalasta (H), Taipalsaarelta (Ky) ja Kiteeltä (PK).
Elää syvärantaisissa suo- ja metsälammissa. Aikui
sena kesä—syyskuussa. Taantunut selvästi viimeis
ten 20 vuoden aikana etenkin Länsi-Suomessa. Osit
tain syynä elinympäristöjen tuhoutuminen.

Melko iso (takaruumis 30—33 mm, takasiipi 30—33
mm), keskiruumis pronssinvihreä, takaruumis me
tallinvihreänmusta, keltakirjauksinen. Hyvin harvi
nainen pohjoinen laji, joka tunnetaan mm. Kuolan
niemimaalta. Ei muissa Pohjoismaissa. Suomessa
tavattu vain L: Utsjoelta, missä lajilla voi olla
kotimainen kanta.

Elää tuntureilla koivuvyöhykkeen ja paljakan raja-
alueen pikkulammissa. — Valle 1931b.

Libellula fulva Mifiler

Sorjahukankorento

Libellulidae Varsinaiset sudenkorennot

Luokka: Sh

Melko iso (takaruumis 25—28 mm, takasiipi 35—37
mm), tanakkarakenteinen, ruumis kellanruskea
musta, vanhoilla koirailla sinihärmäinen, siipien ty
vessä tumma täplä. Keski-Euroopassa esiintyvä su
denkorento. Suomessa hyvin harvinainen: PK: Kitee
Kiteejärven laskuojan suvannoissa esiintymä; Ky:
Vehkalahdella kerran tilapäisesti runsaana; lisäksi
tavattu TP: Lavialta.

Elää pienvesistöissä karttaen kuitenkin suovesiä.
Lyhyt lentoaika heinäkuussa. Saksan Liittotasaval
lassa vaarantunut.

Somatochlora sahlbergi Trybom

Tundrakiiltokorento

Corduliidae Kiiltokorennot

Luokka: Sh
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Koskikorennot — lahko Plecoptera

Koskikorentojen toukat elävät virtaavissa vesissä tai
järvien avoimilla kivikkorannoilla. Aikuiset lentävät
vesistöjen lähellä, keväisin eräitä lajeja tavataan
lumelta. Koskikorentojen toukat ovat tärkeä osa
erityisesti lohikalojen ravintoa. Tunturijärvissä nie
riän ravinnosta yli puolet on todettu koostuneen
koskikorentojen toukista. Koskikorentojen lajiluku
määrä on Pohjois-Suomessa selvästi suurempi kuin
Etelä-Suomessa. Vielä selvempi on niiden suhteelli
nen runsausero: etelässä koskikorennot ovat harva-
lukuisia, pohjoisessa runsaita.

Koskikorentojen uhkana ovat virtaavien vesien
muutokset (likaantuminen, rehevöityminen, vesistö
jen rakentaminen). Koskikorennot ovat hyvin herk
kiä veden laadun muutoksille ja puuttuvat koko-

naan seisovasta vedestä, jonka happipitoisuus on
alhainen.

Suomen koskikorentolaj istoa on tutkittu verrattain
vähän. Vuosisadan alussa tehty laajahko selvitys
tarjoaa kuitenkin hyvän vertailukohdan tuoreemmil
le tutkimuksille. Lajisto tunnetaan nykyisin melko
hyvin. Suurin osa Etelä- ja Keski-Suomessa vielä
tämän vuosisadan alussa esiintyneistä lajeista on
hävinnyt ja monet lajit esiintyvät nykyisin vain
Pohjois-Suomen puhtaissa virtaavissa vesissä. Suo
mesta tunnetaan yhteensä 34 lajia, joista 1 on
erittäin uhanalainen, 1 vaarantunut ja 3 silmälläpi
dettäviä.

Kirjallisuutta: Koponen 1916, Meinander 1965,
1980, 1985.
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ERITTÄIN UHANALAINEN KOSKIKORENTO

Vantaankoskikorento Rhabdiopteryx acuminata
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RHÄBDIOPTERYXACUMINATÄ Klapalek Luokka: E

VANTAANKOSKIKORENTO

Taeniopterygidae

1. Luonnehdinta. Musta, ruskeajalkainen ja -tunto
sarvinen, 10—15 mm:n pituinen koskikorento. Ku
vattu tieteelle uutena Suomesta löydetyn yksilön
perusteella.

2. Levinneisyys. Kansainvälisesti erittäin harvinai
nen, tunnetaan vain Liettuasta, Saksan Liittotasa
vallasta ja Brittien saarilta.

Suomessa hyvin eteläinen, tavattu vain Helsingin
seudulta.

3. Ekologia. Eteläinen virtaavien vesien laji. Toukka
elää kivi- tai sorapohjaisessa joessa. Kehitys yksi
vuotinen, aikuistuu toukokuussa. Aikuiset oleskele
vat veden partaalla kivillä tai kasveilla. Kaikkialla
hyvin niukka ja paikallinen, tavattu vain muutamia
yksilöitä.

Koskikorennot ovat hyvin herkkiä vesien pilaantu
miselle.

4. Kannan kehitys. Tavattu Suomesta vain kolme
kertaa:

U: Vantaa Vantaanjoki, 1800-luvun lopulla 1 koi
ras, jonka perusteella laji kuvattiin, 1919 1
naaras;

U: Järvenpää 1981, 1 toukka.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Elinmahdolli
suudet kaventuneet Vantaanj oen veden pilaantumi
sen vuoksi.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet
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VAARANTUNUT KOSKIKORENTO

Tummakoskikorento Nemoura dubitans
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NEMO URA DUBITANS Morton Luokka: V

TUMMAKOSKIKORENTO

Nemouridae

1. Luonnehdinta. Pieni (pituus 5—8 mm), tumma
koskikorento. Helppo erottaa suvun muista lajeista
koiraan sukupuolilisäkkeiden perusteella.

2. Levinneisyys. Tunnetaan varsin laajalta alueelta
Euroopasta (Keski-Eurooppa, Brittein saaret). Poh
joismaissa harvinainen Ruotsissa ja Tanskassa.

Suomessa eteläinen, tavattu Uudeltamaalta ja Turun
ja Porin läänin keskiosista.

3. Biologia. Elää joissa ja kylmävetisissä puroissa.
Toukat syövät erilaisia putkilokasveja, sammalia ja
leviä. Kehitys yksivuotinen, aikuistuu touko- ja
kesäkuussa. Aikuiset oleskelevat virtaavien vesien
partaalla, syövät jäkäliä ja viherleviä.

4. Kannan kehitys. Tunnetaan puolenkymmenestä
paikasta, viimeisimmästä tummakoskikorennon löy
döstä on jo 40 vuotta:

TP: Karkku 1914 5 yks.;
TP: Lavia 1800-luvulla 3 yks.;
TP: Yläne 1800-luvulla 2 yks.;
U: Helsinki Huopalahti 1800-luvulla koiras, 1914

koiras, 1942 koiras;
U: Helsinki 1900-luvun alkupuolella 2 koirasta;
U: Vantaa 1911 1 yks.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana eteläis
ten virtaavien vesien luonteen muutokset, mm. Hel
singin Huopalahden esiintymispaikka on kokonaan
tuhoutunut.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. Brinck 1949, Meinander 1965.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT KOSKIKORENNOT

Idänkoskikorento Protonemura intricata
Pohjankoskikorento Isogenus nubecuta
Kalvaskoskikorento Isoperla diiformis
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Protonemura intricata (Ris.) isoperla diiformis (Klapalek)

Idänkoskikorento Kalvaskoskikorento

Nemouridae Perlodidae

Luokka: St

Suomessa levinneisyydeltään itäinen koskikorento,
tavattu paikoitellen erityisesti Kainuusta ja Kuusa
mosta. Oulun läänin eteläpuolella vain yksi tunnettu
esiintymispaikka: PK: Lieksa Koli 1965. Tavattu
Etelä- ja Keski-Euroopasta ja Neuvostoliiton luotei
sosasta, puuttuu muista Pohjoismaista. Aikuisia
esiintyy virtaavien vesien äärellä heinä—elokuussa.
Uhkana vesistömuutokset.

Isogenus nubecula Newman

Pohjankoskikorento

Perlodidae

Luokka: St

Luokka: St

Kellertävä koskikorento. Tavattu Ruotsista, Suo
mesta ja Keski-Euroopasta. Harvinainen, tavattu
yhteensä viideltä paikalta eri puolilta Suomea.
Toukka elää virtaavissa vesissä, aikuistuu heinä
kuussa. Etelä-Suomessa (U: Vantaa, H: Somero,
Ku: Nilsiä) kalvaskoskikorento on virtaavien vesien
muutosten vuoksi erittäin uhanalainen. Taantunut
Saksan Liittotasavallassa (V).

Fennoskandian pohjoisosissa virtaavissa vesissä
niukkana esiintyvä koskikorento. Lajin levinneisyys
ulottuu Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta Siperi
aan ja Japaniin. Tavattu vuosisadan vaihteen tie
noilla myös Oulun läänin eteläpuolella (U, Ky),
mutta on vesien pilaantumisen vuoksi ilmeisesti
täältä jo hävinnyt. Hävinnyt myös Saksan Liittota
savallasta.
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Suorasiipiset — lahko Orthoptera

Suorasiipisiin kuuluvat sirkat, hepokatit, hyppysir
kat, heinäsirkat ja okasirkat. Suorasiipisten ääntely
on hyvin huomiota herättävää. Useimmat suorasii
piset elävät avoimilla aurinkoisilla paikoilla, kedoil
Ja, niityillä ja soilla. Niitä uhkaavat erityisesti nyky
aikaisen tehomaatalouden aiheuttamat muutokset
näiden elinympäristöjen kasvillisuudessa (niittyjen
väheneminen ja umpeenkasvu, metsälaiduntamisen
loppuminen ym.). Eräät suo- ja kosteikkolajit ovat
paikoin taantuneet ojitusten ja kuivatusten seurauk
sena. Myös lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö
uhkaa suorasiipisiä. Esimerkiksi heinäsirkat ovat
osoittautuneet herkiksi typpilannoitteille: munittu
jen munien määrä naarasta kohden laskee ja munien
kuolevuus lisääntyy tuntuvasti.

Suomen suorasiipislajisto tunnetaan hyvin ja eräi
den lajien levinneisyydetkin on yksityiskohtaisesti

kartoitettu. Suomesta on tavattu 31 suorasiipislajia,
näistä ainakin 2$ esiintyy meillä säännöllisesti. Suo
men suorasiipislajeista 2 on uhanalaisia.

Lisäksi kotisirkka Acheta dornestica on lähes hävin
nyt Suomesta. Meillä se esiintyi lähinnä asuntovie
raana maaseudun asumuksissa ja saunoissa. Se oli
aiemmin melko yleinen ja laajalle levinnyt, mutta on
viime aikoina suuresti harvinaistunut. Laji ei siedä
kaupunkiasuntoj en keskuslämmityksestä j ohtuvaa
alhaista suhteellista ilman kosteutta. Se on tavattu
ainakin kerran kaatopaikalta. Sitä ei elintapojensa
takia (elää vain lämmitetyissä rakennuksissa ym.)
käsitellä varsinaisten uhanalaisten lajien yhteydessä.

Kirjallisuutta: Albrecht 1979, Fieandt 1916, Ingrish
19$5.
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VAARANTUNUT SUORASIIPINEN

Sinisiipisirkka Sphingonotus coerutans
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SPHINGONOTUS COERULANS (Linnaeus) Luokka: V

SINISIIPISIRKKA

Äcrididae

1. Luonnehdinta, Keskikokoinen (14—26 mm) hei
näsirkka, jolla ainoana meillä tavattavana lajina
sinertävät takasiivet. Suomessa alalaji cyanopterus.

2. Levinneisyys. Etelä- ja Keski-Euroopassa laajalle
levinnyt laji, jota esiintyy Skandinavian eteläosissa
ja Virossa sekä monilla Suomenlahden saarilla.
Puuttuu Tanskasta.

Suomesta sinisiipisirkka on tavattu vain Uudenmaan
läänin lounaisosista.

3. Biologia. Sinisiipisirkka elää lämpimillä, kuivilla,
hiekkaisilla, avoimilla paikoilla. Suomessa kaikki
löytöpaikat ovat merenrannalla.

4. Kannan kehitys. Esiintymät pieniä ja hajanaisia
Hankoniemellä paikoittain sijaitsevilla hiekkakentil
lä mm.:

U: Hanko Tulliniemi, tavattu vielä 1980-luvulla;
U: Hanko Tvärminne, Henriksberg ym., taantu

nut huomattavasti, eikä enää tavattu viime
vuosina;

U: Tenhola (Bromarv) Padva, esiintymän nykyti
laa ei ole tarkistettu.

Sinisiipisirkka on vaarantunut Saksan Liittotasaval
lassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Sinisiipisirkan
esiintymiä uhkaa lisääntyvä virkistyskäyttö ym. sekä
kulutus ja rakentaminen mm. Tulliniemen alueella.
Laji on taantunut ainakin Hangon kaupungin alu
eella.

6. Toteutetut suojelutoimet, Tulliniemi on eläimis
tön suojelualue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Hankoniemen laa
jimmista hiekkakentistä tulee muodostaa luonnon
suojelualueita. Erityisesti Tulliniemen hietikkojen
suojelua tulee kiirehtiä. Tenholan esiintymän nyky
tila tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. Albrecht 1979, fieandt 1916, Couli
anos & Sylven 1983, Nordman 1963.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄ SUORASIIPINEN

Palosirkka Psophus stridutus

Psophus stridulus (Linnaeus)

Palosirkka

Trumgräshoppa

Acrididae

Luokka: St

Iso (23—40 mm) heinäsirkka, jolla ainoana meillä
tavattavana lajina kirkkaanpunaiset takasiivet. Päri
sevä lentoääni. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroo
pasta Kaukasukselle ja Amurille, Pohjois-Euroopas
sa Fennoskandian etelä- ja keskiosiin saakka. Tavat
tu Etelä- ja Keski-Suomesta, pohjoisimmat löydöt
Oulun läänistä.

Elää kuivilla niityillä ja kedoilla, hiekkarinteillä ja
kanervakankailla ym. Esiintyi aiemmin kaikissa lää
neissä Oulun läänin eteläpuolella. Nykyään hyvin
harvinainen ja paikoittainen Etelä- ja Keski-Suo
messa. 1980-luvulta löytöjä seuraavista paikoista:
TP: Houtskari, Parainen, Kustavi, Turku, Nummi,
Rauma, Köyliö, Noormarkku; U: Pohja, Kar
jaa,Vihti/Lohja, Loppi; H: Karkkila, Nastola, Hat
tula, Tampere; Ku: Sulkava, Petäjävesi, Siilinjärvi;
PK: Liperi; 0: Lumijoki (epävarma).

Palosirkka on hävinnyt monilta aiemmilta esiinty
mispaikoiltaan. Uhkana on edelleen kuivien aurin
koisten niittyjen ja ketojen voimakas väheneminen.
Palosirkka kuuluu Hyönteiskartoitus/Insektkarte
ring 81 -projektin seurantalajeihin: siitä kerätään ja
julkaistaan havainnot vuosittain. Jos keinotekoisia
ketoja luodaan, tulee tätäkin lajia pyrkiä siirtämään
niille. — Albrecht 1979, Fieandt 1916, Hyönteiskar
toitus/Insektkartering 211982, 1983, 1984, v. Wat
tenwyl 1982.

,
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Luteet — lahko Heteroptera

Luteisiin kuuluu sekä maalla että vedessä tai veden
pintakalvolla eläviä lajeja, sekä kasvinsyöjiä että
petoja. Eräät lajit ovat merkittäviä tuholaisia. Eräät
lajit elävät jopa selkärankaisten ulkoloisina. Suurin
osa lajistostamme elää kuitenkin maalla kasvillisuu
dessa ja yleensä avoimissa tai puoliavoimissa elin
ympäristöissä. Varsinaisia metsälajeja on vähän, ja
kokonaisista ludeheimoista vain latikat ovat tyypilli
siä metsien hyönteisiä.

Suomen ludelajisto tunnetaan kansainvälisesti ot
taen melko hyvin, vaikka maalle uusia lajejakin
löydetään vuosittain. Tutkimusperinne ulottuu
1800-luvun alkupuolelle saakka, mutta harrastajia
on aina ollut vähän. Monien lajien levinneisyydestä
on on käytettävissä vain hajanaisia tietoja. Etenkin

niittyjen ja ketojen runsaan ludelajiston muutoksis
ta ei tiedetä riittävästi ja uhanalaisten lajien luettelo
on näiltä osin ilmeisesti epätäydellinen.

Suomesta tunnetuista n. 470 ludelajista 5 on hävin
nyt, 1 uhanalainen ja 14 silmälläpidettäviä. Vesistö
jen muutokset uhkaavat näistä kolmea lajia. Maalu
teista monet latikkalajit ovat taantuneet tai hävin
neet palaneiden metsien vähenemisen myötä. Eräitä
maaluteita uhkaa ikimetsien väheneminen, eräitä
niittyjen ja ketojen muutokset. Muutamat lajit elä
vät hyvin suppeilla hietikkoalueilla lähinnä Hanko
niemellä.

Kirjallisuutta: Linnavuori 1966, 1967a.
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HÄVINNEET LUTEET

Nokilatikka Aradus anisotomus
Kulolatikka Aradus signaticornis
Savulatikka Aradus aterrimus
Tuhkalatikka Aradus laeviuseulus
Palolatikka Aradus angutaris
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ARADUSANISOTOMUS Piuton Luokka: 11

NOKILATIKKA

Aradidae Latikat

1. Luonnehdinta. Mustahko, 8—10 mm:n pituinen,
litteä lude. Erikoistuntomerkkinä valkoinen kolmas
jaoke tuntosarvissa.

2. Levinneisyys. Palearktinen laji, joka tunnetaan
Suomen ohella vain Neuvostoliitosta. Puuttuu muis
ta Pohjoismaista.

Suomessa nokilatikka on tavattu vain Turun ja
Porin läänistä.

3. Biologia. Latikat ovat luteista selvimmin metsä-
hyönteisiä. Lähes kaikki lajit elävät puita lahottavil
la sienillä, joista ne imevät nesteitä ravinnokseen.
Nokilatikka elää palaneissa metsissä männyllä.

4. Kannan kehitys. Nokilatikka tunnetaan Suomesta
vain yhdestä paikasta viime vuosisadalta:

TP: Yläne, tavattu kahdesti, viimeksi 1863.

Neuvostoliitostakin nokilatikkaa on tavattu viime
vuosikymmeninä vain Siperiasta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Hävinnyt pala
neiden ikimetsien puuttumisen vuoksi.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Heliövaara & Väisänen 1983.
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ARADUS SIGNA TICORNIS F. Sahlberg Luokka: H

KULOLATIKKA

Aradidae Latikat

1. Luonnehdinta. Musta, 5—7 mm:n pituinen, litteä
lude, jonka tuntosarvien kolmas jaoke on valkoi
nen.

2. Levinneisyys. Holarktinen lude, joka lähialueil
tamme tunnetaan Ruotsista ja Neuvostoliitosta Bal
tiasta ja Leningradin alueelta.

Suomesta tavattu vain Turun ja Porin, Hämeen ja
Oulun lääneistä.

3. Biologia. Elää palaneissa metsissä männyllä ja
ehkä myös koivulla. Imee ravintoa puiden lahottaja
sienistä.

4. Kannan kehitys. Kulolatikka on tavattu Suomesta
kolmesta paikasta:

TP: Yläne 1800-luvulla;
PK: Parikkala 1878;
0: Vaala Säräisniemi 1909.

Viimeisimmästä löydöstä on jo lähes 80 vuotta.

Kulolatikka on uhanalainen myös Ruotsissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Hävinnyt pala
neiden luonnontilaisten metsien puuttumisen vuoksi.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Heliövaara & Väisänen 1983.
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ARADUSATERRIMUS Fieber Luokka: II

SAVULATIKKA

Aradidae Latikat

1. Luonnehdinta. Musta, 5—7 mm:n pituinen, litteä
lude.

2. Levinneisyys. Palearktinen, Euroopassa tunne
taan Brittein saarilta ja Ruotsista.

Suomesta savulatikka on tavattu vain Pohjois-Kar
jalan läänistä.

3. Biologia. Elää palaneissa metsissä. Imee ravintoa
puiden lahottajasienistä.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan kaksi savu
latikkalöytöä:

PK: Kontiolahti 1800-luvulla.

Lisäksi kokoelmissa paikantamaton näyte 1800-
luvulta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syynä palaneiden luonnonmetsien puuttuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Heliövaara & Väisänen 1983.
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ARADUSLAEVIUSCULUS Reuter Luokka: H

TUHKALATIKKA

Aradidae Latikat

1. Luonnehdinta. Musta, 5—6 mm:n pituinen, litteä
lude.

2. Levinneisyys. Palearktinen lude, joka lähialueil
tamme tunnetaan mm. Norjasta, Ruotsista ja Neu
vostoliitosta Kuolasta.

Suomessa esiintyi ennen etelärannikolta Lapin lää
nin pohjoisosiin saakka.

3. Biologia. Elää palaneissa ikimetsissä männyllä ja
kuusela. Imee ravintoa lahottajasienistä.

4. Kannan kehitys. Tuhkalatikka tunnetaan Suo
mesta vajaasta 20 paikasta. Tuoreimmat löydöt
ovat:

U: Vantaa 1915;
H: Lammi 1949.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Palaneiden
luonnonmetsien häviäminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Heliövaara & Väisänen 1983.
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ARADUSANGULARIS J. Sahlberg Luokka: H

PALOLATIKKA

Aradidae Latikat

1. Luonnehdinta. Musta, 4—5 mm pituinen, litteä
lude.

2. Levinneisyys. Palearktinen lude, tunnetaan lähi
alueiltamme vain Neuvostoliitosta Kuolasta ja Kar
jalasta.

Suomesta tavattu vain Lapin läänin pohjoisosista.

3. Biologia. Elää palaneissa metsissä kuusella. Imee
ravintoa lahottajasienistä.

4. Kannan kehitys. Palolatikka on löydetty Suomes
ta kolme kertaa:

L: man 1913, 1922 3 yks.;
L: Kittilä 1913 10 yks.

Viimeisimmästä löydöstä on yli 60 vuotta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Palaneiden
luonnontilaisten metsien huomattava väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Heliövaara & Väisänen 1983.
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ERITTÄIN UHANALAINEN LUDE

Haapalatikka Aradus truncatus
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ARADUS TRUNCATUS Fieber Luokka: E

HAAPALATIKKA
Aradidae Latikat

1. Luonnehdinta. Mustanruskea, peitinsiipien tyvi
yleensä vaalea, ii. 7 mm:n pituinen, litteä latikkala
31.

2. Levinneisyys. Palearktinen, tunnetaan mm. Tans
kasta ja Pohjois-Saksasta sekä Neuvostoliitosta Kar
jalasta ja Leningradin alueelta.

Suomesta löytöjä Uudenmaan, Hämeen ja Kuopion
lääneistä.

3, Biologia. Elää vanhojen haapojen kuoren alla.
Ulkomailla todettu myös tammelta ja vaahteralta.
Imee ravintoa lahottajasienistä.

4. Kannan kehitys. Suomesta haapalatikka tunne
taan kolmesta paikasta:

U: Vantaa 1942;
H: Pirkkala 1915;
Ku: Kuopio 1800-luvulla.

Viimeisimmästä löydöstä on lähes 40 vuotta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantunut van
hojen lahoavien haapojen vähenemisen vuoksi.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Heliövaara & Väisänen 1983.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT LUTEET

Kaskilatikka Aradus crenaticollis
Synkkälatikka Aradus erosus
Aarnilatikka Aradus betutinus
Ruskolatikka Aradus pictus
Hietikkonatalude Phimodera humeratis
Ajuruohovarj olude Tropisethus hotosericeus
Ketovarjolude Pionosomus varius
Kenttävarjolude Gonianotus marginepunctatus
Hietavarjolude Drymus piticornis
Pähkämönurmilude Macrolophus nubilus
Liekolude Ceraticombus corticalis
Suovesimittari Gerris sphagnetorum
Virtalude Aphetocheirus aestivatis
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Aradus crenaticollis F. Sahlberg

Kaskilatikka

Aradidae Latikat

Luokka: St

Musta, 6—8 mm:n pituinen, hyvin litteä lude. Pale
arktinen laji, tunnetaan mm. Norjasta, Ruotsista ja
Neuvostoliiton luoteisosista. Suomesta tavattu koko
maasta. Hyvin harvinainen. Elää pääasiassa pala
neissa metsissä sekä havu- että lehtipuiden runkojen
lahottajasienillä. Taantunut selvästi kulojen vähene
misen seurauksena. — Heliövaara & Väisänen 1983.

Aradus erosus Fallen

Synkkälatikka

Äradidae Latikat

Luokka: Sh

Musta, 7—8 mm:n pituinen, hyvin litteä lude. Pale
arktinen laji, tunnetaan Ruotsista ja Norjasta. Suo
messa hyvin harvinainen maan etelä- ja keskiosissa,
pohjoisin löytö Töysästä (V). Elää kuusimetsissä
kannoissa ja kaatuneissa rungoissa lahottajasienillä.
Uhkana sopivan lahoavan puuaineksen vähenemi
nen metsänhoidon seurauksena. — Heliövaara &
Väisänen 1983.

Äradus betutinus Fallen

Aarnilatikka

Aradidae Latikat

Luokka: Sh

Musta, 6—9 mm:n pituinen, hyvin litteä lude. Pale
arktinen laji, tavattu Pohjois-Saksasta, Ruotsista,
Norjasta ja Neuvostoliiton luoteisosasta. Suomessa
harvinaisena koko maassa Tunturi-Lappia lukuun
ottamatta. Etenkin ikimetsissä, elää männyn käävil
lä. Uhkana ikimetsien väheneminen ja lahoavan
sienettyneen puuaineksen puute. — Heliövaara &
Väisänen 1983.

Aradus pictus Bärensprung

Ruskolatikka

Aradidae Latikat

Luokka: St

Vaihtelevan ruskean kirjava, 7—10 mm:n pituinen,
hyvin litteä lude. Palearktinen laji, tavattu Norjasta,

Ruotsista ja Neuvostoliiton luoteisosista. Suomessa
harvinainen ja paikoittainen, pohjoisimmat löydöt
Kuusamosta (0). Etenkin ikimetsissä, elää havu- ja
lehtipuiden käävissä. Taantunut ikimetsien vähene
misen seurauksena, uhkana erityisesti lahoavan sie
nettyneen puuaineksen puute. Tuoreimmat löydöt
aarnialueilta ja kansallispuistoista. — Heliövaara &
Väisänen 1983.

Phimodera humeratis

Hietikkonatalude

Scutelleridae

Luokka: Sh

(Dalman)

Keskikokoinen (5—7 mm), leveä, vaaleanharmaa
musta lude, Päälevinneisyysalue Keski- ja Etelä-
Eurooppa. Suomesta tavattu vain Hankoniemellä
mm. Tvärminnessä (U). Hietikkolaji, elää heinillä,
etenkin hietikkonadalla. Uhkana hietikoiden muu
tokset.

Tropisethus holosericeus

Ajuruohovarjolude

Lygaeidae Varjoluteet

Luokka: Sh

(Scholtz)

Pieni (n. 3 mm), soikea, himmeänmusta lude. Le
vinneisyysalue Keski-Euroopasta Pohjois-Afrik
kaan. Suomessa harvinainen, eteläinen (TP, U).
Elää hietikoilla ajuruohon alla, Uhkana hietikoiden
väheneminen ja mm. kuivien ketojen umpeenkasvu
ja metsittäminen.

Pionosomus varius

Ketovarjolude

Lygaeidae Varjoluteet

Luokka: Sh

(Wolff)

Pieni (n. 3 mm), pitkänsoikea, himmeänmusta lude,
jonka etuselkä metallinhohtoinen. Levinneisyys
ulottuu Pohjois-Afrikasta ja Keski-Euroopasta Tur
kestaniin idässä. Harvinainen Etelä-Suomessa (TP,
U, Ky). Elää hietikoilla ja kuivilla kedoilla ajuruo
hon alla. Uhkana sopivien elinympäristöjen vähene
minen.
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Gonianotus marginepunctatus (Wolff) Gerris sphagnetorum (Gaunitz)

Kenttävarjolude

Lygaeidae Varjoluteet

Luokka: Sh

Pienehkö (4—6 mm), kapeansoikea, kellertävän tai
harmahtavan ruskea, tummanruskeapisteinen lude.
Levinneisyys ulottuu Pohjois-Afrikasta ja Keski-
Euroopasta Intiaan ja Siperiaan, tunnetaan myös
Karjalasta. Suomessa tavattu vain Hangosta (U).
Elää hietikoilla ajuruohon alla. Uhkana sopivien
elinympäristöjen väheneminen.

Drymus pilicornis Mulsant & Rey

Hietavarjolude

Lygaeidae Varjoluteet

Luokka: Sh

Pieni (3—4 mm), musta lude. Eurooppalainen laji.
Suomessa harvinainen, tavattu vain Lohjalta (U).
Elää hietikoilla ja kuivilla kedoilla ajuruohon alla.
Uhkana sopivien elinympäristöjen väheneminen.

Suovesimittari

Gerridae Vesimittarit

Luokka: Sh

Keskikokoinen (8—9 mm), musta, yleensä siivetön
veden pintakalvolla elävä lude. Levinneisyydeltään
siperialainen, Suomen ohella tunnetaan vain Ruot
sista, Puolasta ja Neuvostoliitosta (eteläisin löytö 50
astetta N, itäisin 108 E). Suomessa tunnetaan Ahve
nanmaalta (muutama löytöpaikka, mm. A: fins
tröm Emkarby Västanfjärden) ja Pohjanmaalta (0:
Perho Heikinjärvenneva, 0: Haukipudas Kello ii
mottuoja ja 0: Ii Hamina).

Elää rahkasoiden silmäkkeissä ja niihin rajoittuvissa
lampareissa ja ojissa. Aikuisia tavattu touko—kesä
kuussa. Peto, syö hyönteisiä vedenpinnalta. Pienet
ja/tai harvat esiintymät. Uhkana soiden kuivatuk
set. — Vepsäläinen 1973.

Aphelocheirus aestivalis

Virtalude

(Fabricius)

Aphelocheiridae Virtaluteet

Luokka: Sh

Macrolophus nubitus

Pälikämönurmilude

Miridae Nurmiluteet

Luokka: Sp

(Herrich-Schäffer)

Hoikka, 3—4 mm pituinen, melko vaatimattoman
näköinen, kellanvihreä-vihreä lude. Levinneisyys
ulottuu Euroopasta Etu-Aasiaan ja Turkestaniin.
Suomessa tavattu vain Parikkalasta (Ky). Elää var
joisissa lehtimetsissä mm. lehtopähkämöllä. Uhkana
lehtimetsien ja lehtojen väheneminen.

Ceraticombus corticalis Reuter

Liekolude

Dipsocoridae (Cryptostemmatidae)

Luokka: Sh

Pieni (n. 2 mm), kapea, ruskea maalude. Eurooppa
lainen laji. Hyvin harvinainen Etelä- ja Keski-Suo
messa (TP, H, PK). Ikimetsälaji, elää kaatuneissa
puissa kaarnan alla. Uhkana ikimetsien ja sopivien
lahopuiden väheneminen.

Litteä, leveä, soikea, 8—10 mm:n pituinen, vaalean
harmaa-musta vesilude. Laajalle levinnyt Keski-
Euroopassa ja Pohjois-Euroopan eteläosissa. Suo
messa harvinainen ja paikoittainen (TP: Paimio, U:
Pohja, U: Vantaa, Ky, PK: Kontiolahti).

Syvissä sorapohjaisissa joissa. Liikkuu pohjassa ki
vien seassa, ei käy pinnalla hengittämässä, joten
vaikeasti todettavissa. Sekä aikuinen että toukka
petoja, syövät mm. vesihyönteisten toukkia, voivat
mahdollisesti myös imeä ravintoa simpukoista.
Taantunut ilmeisesti vesistöj en muutosten takia.
Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.
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Yhtäläissiipiset — lahko Homoptera

Yhtäläissiipisiin kuuluvat kaskaat, kempit, jauhiai
set, kirvat ja kilpikirvat. Kaikki yhtäläissiipiset ovat
kasvinsyöjiä, eräät ovat merkittäviä tuholaisia.
Muodonvaihdos on vähittäinen. Kaskaita, jotka
ovat parhaiten tunnettuja yhtäläissiipisiä, uhkaa
mm. ikimetsien väheneminen, kuivien hietikkoaluei
den muutokset ja maatalouden muutokset. Muita
yhtäläissiipisryhmiä ei ole tarkemmin käsitelty puut
teellisten tietojen takia, Esimerkiksi eräät tiettyihin
harvinaisiin kasvilajeihin sitoutuneet kirvat ja kilpi
kirvat saattavat olla uhanalaisia.

Suomesta tunnetaan kaikkiaan n. 730 yhtäläissiipis
lajia, joista useimmat lajit ovat hyvin pieniä ja
puutteellisesti tunnettuja. Kaskaita on tavattu Suo
mesta n. 320 lajia, joista 1 laji on hävinnyt, 1
vaarantunut ja 5 silmälläpidettäviä.

Kirjallisuutta: Linnavuori 1967b, 1969, Ossianniis
son 1978, 1981, 1983.
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HÄVINNYT YHTÄLÄISSIIPINEN

Vuorikaskas Cicadetta montana

255



CICADETTA MONTANA (Scopoh) Luokka: H

VUORIKASKAS

Cicadidae Laulukaskaat

1. Luonnehdinta. Suuri (pituus 16—20 mm, siipi
neen 23—28 mm), pitkänomainen, musta, kirkassii
pinen laulukaskas, jonka koiraan ääni on kuuluva.
Heimonsa ainoa laji Suomessa.

2. Levinneisyys. Ulottuu Keski- ja Etelä-Euroopasta
Lähi-Idän ja Neuvostoliiton poikki Siperiaan ja
Kiinaan. Pohjoismaissa Ruotsissa harvinainen, Nor
jassa hyvin harvinainen ja puuttuu Tanskasta. Ta
vattu myös Karjalasta.

Esiintyi aiemmin Etelä- ja Keski-Suomessa, nykyisin
hävinnyt.

3. Biologia. Kuivien aurinkoisten niittyjen ja keto
jen kaskas. Toukat elävät maan sisässä ja imevät
ravintoa kasvien juurista, toukka-aika kestää useita
vuosia. Aikuiset ovat hyviä lentäjiä, jotka istuskele
vat usein puiden rungoilla tai pensaissa. Koiraiden
ääntely helposti havaittava. Keski-Euroopassa vuo
rikaskas esiintyy erityisesti aurinkoisilla tammea ja
oratuomea kasvavilla rinteillä.

4. Kannan kehitys. HY:n eläinmuseon kokoelmissa
on näytteitä seuraavista paikoista:

U: Karjalohja 1910—1920-luvulla, tavattu tältä
alueelta myös myöhemmin;

U: Lohja 1921;
H: Jokioinen (vanha museonäyte);
M: Rantasalmi (vanha museonäyte).

Vuorikaskas on taantunut voimakkaasti 1960 jäl
keen eikä siitä ole havaintoja 1980-luvulta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ilmeisesti sopi
vien aurinkoisten ja lämpimien niitty- ja ahomaiden
väheneminen. Vähenemisen syynä mahdollisesti
myös ilmastotekijät.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Linnavuori 1969, Ossiannilsson
1981.
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VAARANTUNUT YHTÄLÄISSIIPINEN

Tumma-aarnikaskas Cixidia confinis
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CIXIDIA CONFINIS (Zetterstedt) Luokka: V

IUMMA-AARNIKASKAS

Achulidae

1. Luonnehdinta. Litteä, ruskea, kaskaaksi suuriko
koinen (5—7 mm), perhosmainen ja helposti tunnet
tava kaskas.

2. Levinneisyys. Tunnetaan vain Itämeren alueelta
erittäin harvinaisena. Löydetty Suomen ohella Ees
tistä ja Ruotsista, jossa löydetty useampia kertoja
vain Gotska Sandöstä.

Suomesta löytöjä Turun ja Porin, Kymen, Hämeen
ja Keski-Suomen lääneistä.

3. Biologia. Ikimetsähyönteinen. Toukat elävät pie
ninä ryhminä kaatuneissa männynrungoissa kuoren
alla, ilmeisesti talvehtii, Aikuisia löydetty rungoilta
ja kuoren alta touko—elokuussa. Sekä toukat että
aikuiset imevät otaksuttavasti nesteitä sienirihmois
ta.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan neljä löy

TP: Kemiö 1920;
Ky: Luumäki (vanha museonäyte);
H: Lammi Kotisten alue 1950;
KS: Saarijärvi Pyhän-Häkki 1984, useita yksilöitä

(Biström & Väisänen, julkaisematon tieto).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien vähe
neminen, erityisesti maatuvien männynrunkojen
puute.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ainoa varmuudella säi
lynyt esiintymä on Pyhän-Häkin kansallispuistossa.
Kotisten alue on aarnialue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kotisten alueesta,
joka on merkittävimpiä ikimetsäalueitamme, tulee
muodostaa luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Linnavuori 1951, 1969, Ossiannils
son 1978.

258



SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT YHTÄLÄISSIIPISET

Hietikkosarakaskas Kelisia sabulicola
Hietikkonatakaskas Gravesteinietta botdi
Pohjanaarnikaskas Cixidia tapponica
Idänketokaskas Hephathus nanus
Jalavapuistokaskas Typhlocyba btfasciatus
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Kelisia sabuticola W. Wagner Hephathus nanus (Herrich-Schäffer)

Hietikkosarakaskas

Delphacidae

Luokka: Sh

Pieni (3—4 mm), vaaleankeltainen, mustakuvioinen
kaskas, jonka siivet läpikuultavat. Laajalle levinnyt
Keski-Euroopassa, tunnetaan myös Etelä-Ruotsista,
puuttuu Norjasta ja Tanskasta. Suomessa esiintymä
Hangon Tvärminnessä (U). Löydetty meiltä vasta
1976, mutta jäänyt ilmeisesti aiemmin huomaamat
ta. Hietikkolaji, elää hietikkosaralla. Aikuisia elo—
lokakuussa. Uhkana hietikoiden muutokset. — Os
sianniisson 1978.

Gravesteiniella boidi

Hietikkonatakaskas

(Scott)

Idänketokaskas

Cicadellidae Varsinaiset kaskaat

Luokka: Sp

Pieni (3—4 mm), tukevarakenteinen, kellaruskean
ja mustan kirjava kaskas. Palearktinen laji, tunne
taan mm. Karjalasta. Suomessa harvinainen ja itäi
nen, tunnetaan vain PK: Hammaslahdelta ja Kon
tiolahdelta. Elää kuivilla niityillä ja kedoilla. Ilmei
sesti taantunut niittyjen umpeenkasvun seuraukse
na. — Linnavuori 1969.

Typhlocyba bifasciata (Linnaeus)

Jalavapuistokaskas

Cicadellidae Varsinaiset kaskaat

Delphacidae

Luokka Sh

Pieni (3—6 mm), ruskeankeltainen kaskas. Levin
neisyys ulottuu Keski-Euroopasta Siperiaan, Ruot
sissa ja Tanskassa harvinainen, puuttuu Norjasta.
Suomessa esiintymä Hangon Tvärminnessä (U).
Löydetty meiltä vasta 1976. Hietikkolaji, elää meillä
hietikkonadalla, muualla myös rantakauralla. Ai
kuisia kesä—elokuussa. Uhkana hietikoiden muu
tokset. — Ossiannilsson 1978.

Luokka: Sh

Pieni (3—4 mm), kiiltävä, vaaleankeltainen, musta
kuvioinen kaskas. Palearktinen laji, mm. Ruotsissa
laajalle levinnyt. Suomessa vain yksi esiintymä U:
Pohja Dalkarby (1976—1985), kartanopuistikossa.
Lehtojen ja puistojen laji, elää jaloilla lehtipuilla,
pääasiassa jalavalla, Suomessa havaittu vain vuori
jalavalla.

Cixidia tapponica (Zetterstedt)

Pohjanaarnikaskas

Achulidae

Luokka: St

Pikkuperhosmainen (7—9 mm), litteä, kellanruskea.
Kansainvälisesti hyvin harvinainen. Muutamia löy
töjä Suomen lisäksi Ruotsista, Itä-Karjasta ja Sipe
riasta. Suomessa hyvin harvinainen: TP: Yläne
(1800-luvulla), H: Lammi Kotisten alue (1940—
1950-luvulla), H: Hattula (1950) ja L: Muonio
(1867).

Ikimetsälaji, elää kuolleissa männynrungoissa sie
nellä kuoren alla. Löydetty usein yhdessä tumma
aarnikaskaan (C. confinis) kanssa. Taantunut iki
metsien vähenemisen ja sopivan lahoavan sienetty
neen puun puutteen takia. — Ossiannilsson 1978.
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Verkkosiipiset — lahko Neuroptera

Suomessa elävät verkkosiipiset ovat pieniä tai keski
kokoisia, pehmeitä, useimmiten vihreitä tai ruskeita
hyönteisiä. Verkkosiipisiin kuuluvat kaislakorennot,
käärmekorennot ja harsosiipiset. Kaislakorentojen
toukat elävät vedessä, mutta koteloituvat maalle.
Käärmekorennot ovat maahyönteisiä. Harsosiipisiin
kuuluvat vahakorennot, rantakorennot, kirvakoren
not, harsokorennot ja muurahaiskorennot. Ranta
korennot elävät toukkina vedessä syöden sienieläi
miä. Muurahaiskorentoihin kuuluu molemmat meil
lä tavatut muurahaisleijonalajit, joiden toukat kai
vavat hietikoille suppilomaiset pyyntikuoppansa.

Toukkakehitys kestää useita vuosia. Muut harsosii
piset ovat myös maaeläimiä ja monet syövät toukki
na kirvoja.

Suomen verkkosiipiset tunnetaan melko hyvin, mut
ta monien harvinaisten lajien levinneisyys ja elinta
vat on varsin puutteellisesti selvitetty. Lahkon tutki
mus aloitettiin meillä jo 1800-luvulla. Nykyisin Suo
mesta tunnetaan n. 60 verkkosiipislajia, joista 2 on
uhanalaisia ja 2 silmälläpidettäviä.

Kirjallisuutta: Aspöck ym. 1980, Meinander 1962.
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HÄVINNYT VERKKOSIIPINEN

Reuterinharsokorento Nineta inpunctata
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NINETA INPUNCTATÄ (Reuter) Luokka: H
(Chrysopa impunctata)

REUTERINHARSOKORENTO
Chrysopidae Harsokorennot

1. Luonnehdinta. Melko kookas (siipienväli 40 mm)
harsokorento, jonka ruumis on vihertävä ja siinä on
selkäpuolella kirkas keltainen juova. Kuvattu tieteel
le uutena Suomesta löydettyjen yksilöiden perusteel
la.

2. Levinneisyys. Erittäin harvinaisena ja paikoittai
sena Keski-Euroopassa (n. 10 löytöpaikkaa) ja Poh
joismaissa (Ruotsissa löydetty kahdelta paikalta).

Suomessa ainoa löytöpaikka lounaassa Turun seu
dulla.

3. Biologia. Keski-Euroopassa reuterinharsokoren
to esiintyy lehtimetsäalueilla. Toukat syövät lehti
puilla ja -pensailla mesikastetta ja siitepölyä. Suo
malaisen esiintymispaikan yksityiskohtia ei tunneta.
Aikuisia yksilöitä on tavattu Keski-Euroopassa
kesä—heinäkuussa.

4. Kannan kehitys. Pohjoismaista tunnetaan vain
muutama yksilö. Ruotsista reuterinharsokorento on
tavattu pari kertaa ja Suomesta vain kerran:

TP: Parainen, 1800-luvun lopulla kaksi naarasyksi
löä, joiden perusteella laji kuvattiin.

Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lehtojen ja
lehtimetsien väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. Aspöck ym. 1980, Meinander 1962,
Reuter 1894, Tjeder 1938.
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VÄARANTUNUT VERKKOSIIPINEN

Juutinrantakorento Sisyra juttandica
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SISYRA JUTLANDICA Esben-Petersen Luokka: V

JUUTINRANTAKORENTO

Sisyridae Rantakorennot

1. Luonnehdinta. Pienehkö (siipienväli 13—14
mm), tummanruskea harsosiipinen, siivet harmaan
keltaiset.

2. Levinneisyys. Tunnetaan hyvin harvinaisena
Keski-Euroopasta (3 löytöä) ja Fennoskandiasta
(Tanskasta yhdeltä, Ruotsista kolmelta ja Luoteis
Neuvostoliitosta kolmelta paikalta).

Suomesta tavattu kuudelta paikalta maan luonais
osasta.

3. Biologia. Toukat elävät hitaasti virtaavissa vesissä
ja syövät sienieläimiä. Aikuiset lentävät kesä—hei
näkuussa virtaavien vesien partaalla. Munat muni
taan veden päälle kaartuvien pensaiden oksille. Kuo
riutuneet toukat pudottautuvat veteen. Syksyllä
toukka ryömii maalle ja koteloituu, talvehtii kotelo
na. Lajin kannat ovat hyvin paikallisia ja niiden
tiheys on pieni.

4. Kannan kehitys. Juutinrantakorennon löytötie
doista monet ovat viime vuosisadalta, viimeksi laji
on tavattu 1932:

A: Finström;
TP: Yläne;
U: Karjalohja;
U: Lohja;
U: Tammisaari Raasepori 1932;
V: Töysä.

Lajia ei ole meillä erityisesti pidetty silmällä, eikä
sen kannankehitystä ole seurattu. Saksan Liittotasa
vallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kannan mah
dolliseen taantumiseen on vaikuttanut lounaisten
virtaavien vesien suuret muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Aspöck ym. 1980, Klingstedt 1929,
Meinander 1965.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT VERKKOSIIPISET

Valjurantakorento Sisyra terminalis
Pikkuharsokorento Chrysopa dasyptera
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Sisyra terminatis Curtis Chrysopa dasyptera McLachlan

Valjurantakorento

Sisyridae Rantakorennot

Luokka: Sh

Pienehkö, kellertävänruskea, vaaleakärkisistä tunto
sarvistaan aina helposti tunnettava rantakorento.
Tunnetaan Keski-Euroopasta ja Pohjoismaista.
Suomessa hyvin paikallisena, tavattu vain pari ker
taa TP: Pomarkku (1950) ja U: Vantaa (1936).
Kannan tiheys kaikkialla hyvin pieni. Toukat elävät
hitaasti virtaavissa vesissä ja syövät sienieläimiä.
Uhkana vesiluonnon muutokset. Saksan Liittotasa
vallassa vaarantunut.

Pikkuharsokorento

Chrysopidae Harsokorennot

Luokka: Sh

Pieni vihreä harsokorento. Kansainvälinen harvinai
suus, tunnetaan vain hyvin suppealta alueelta Itä
Fennoskandiasta. Suomessa tavattu maan itäosissa
(Ky: Imatra, M: Savonlinna, Ku: Kuopio, Nilsiä ja
PK: Parikkala). Pääosa tiedoista vanhoja, viime
vuosisadalta. Hyvin paikoittainen, aikuisia tavattu
kesä—heinäkuussa. Toukat syövät kirvoja.
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Kärsäkorennot — lahko Mecoptera

Kärsäkorennot ovat pitkäkärsäisiä, pieniä tai keski- Suomen kuudesta kärsäkorentolajista yksi skorpio
kokoisia maalla eläviä hyönteisiä. Suomessa tava- nikorento on silmälläpidettävä.
taan kahden heimon edustajia, skorpionikorentoja . .

ja lumikorentoja. Skorpionikorennot ovat petoja, Kirjallisuutta: Meinander 1962.
jotka kuitenkin syövät usein myös kuolleita hyöntei
siä ja toisinaan myös kasviravintoa. Sammalta syö
viä lumikorentoja tavataan usein lumelta.

268



SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT KÄRSÄKORENTO

Kalvasskorpionikorento Panorpa hybrida

Panorpa hybrida McLachlan.

Kalvasskorpionikorento

BIek skorpionslända

Panorpidae Skorpionikorennot

Luokka: Sh

Melko kookas, tummaruumiinen skorpionikorento.
Levinneisyydeltään itäinen laji, jota ei ole tavattu
muista Pohjoismaista. Suomesta se on löydetty vain
kerran (PK: Kitee 1957).

Kalvasskorpionikorento elää varjoisilla paikoilla
lehtimetsissä. Toukat syövät kasvi- ja eläinjätteitä
maassa. Uhkana metsänhoitotoimet (esim. avohak
kuut) ja lehtimetsien väheneminen.
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Perhoset — lahko Lepidoptera

Laj imäärältään suurimpia Suomessa tavattavia per
hosten yläheimoja ovat koit, kehrääjäkoit, jäytäjä
koit, kääriäiset, koisaperhoset, päiväperhoset, mit
tarit ja yökköset (Taulukko 5). Suomesta on tavattu
yli 2300 perhoslajia. Lähes kaikki perhoset ovat
maalla eläviä kasvinsyöjiä. Monet lajit esiintyvät
meillä vain suppeilla alueilla tai ovat erikoistuneet
käytämään vain yhtä ravintokasvia.

Uhanalaisia lajeja elää erityisesti erilaisilla avoimilla
ja puoliavoimilla paikoilla kuten niityillä, lehtonii
tyillä, kedoilla, soilla ja tuntureilla. Niitä on myös
melko runsaasti erilaisissa metsissä, etenkin Ahve
nanmaan ja Lounais-Suomen lehdoissa ja jalopuu
metsiköissä. Tärkeimpiä perhosia uhkaavia tekijöitä
ovat niittyjen umpeenkasvu ja metsittäminen, soi
den oj itukset ja j alopuulehtoj en kuusettuminen.
Niittyjen ja ketojen väheneminen, torjunta-aineiden
käyttö, salaojitukset ja piennarkasvillisuuden yksi
puolistuminen ovat aiheuttaneet yleistenkin lajien,
etenkin päiväperhosten taantumista. Ainakin eräitä
jäkälillä eläviä lajeja uhkaa ilman saastuminen.
Keräilyn merkitys on usein vähäinen, mutta eräiden
uhanalaisten lajien, etenkin päiväperhosten, kaupal
linen keräily uhkaa pieniä esiintymiä.

Taulukko 5. Perhosten uhanalaisuusluokat
tavatusta lajistosta (tilanne 1985).

Suomen perhoslajeista kolme on rauhoitettu: iso
apollo, pikkuapollo ja isokultasiipi, näistä iso- ja
pikkuapollo myös Ahvenanmaalla. Lisäksi Ahve
nanmaalla on erikseen rauhoitettu seuraavat lajit
(1986): heisinmiinaajakoi (Phyllonorycter lantanel
lus), metsäomenankehrääjäkoi ($cythropia cratae
getta), hirvenjuuripussikoi (Coleophora inulae),
ruskotäpläkoi (Ethmia pyrausta) ja kurhokoi (Met
zneria aestivetla) sekä seuraavat tähän mietintöön
sisältymättömät perhoslajit: Depressaria tibanotidet
ta, Syncopacma taen iotella, Endothenia n igricostana
ja Bena prasinana. Manner-Suomessa perhosten
pyyntimenentelmiä ei ole rajoitettu, mutta Ahvenan
maalla rysien käyttö on luvanvaraista. Uhanalaiset
perhoslajit esiintyvät pääasiassa nykyisten suojelu-
alueiden ulkopuolella merkittävimpänä poikkeukse
na vain Karjalohjan Karkalin luonnonpuistossa (U)
tavattu lehtovähämittari (Chloroclystis v-ata).

Perhosia on tutkittu Suomessa jo Linnen päivistä
saakka ja vanhoja vertailutietoja onkin runsaasti
saatavilla etenkin suurperhosista. Huonoiten tutkit
tuja alueita ovat Keski-Suomessa Suomenselän ve
denjakajaseudut ja Pohjois-Suomi Tunturi-Lappia
lukuunottamatta. Perhosten keräily on kaiken aikaa

yläheimoittain ja niihin luettujen lajien osuus koko Suomessa

Yläheimo lajimäärä H E V Sh St Sp yht. %

‘
‘ Pikkuperhoset”:

Leukaperhoset Micropterygoidea 4 - - - - - - - 0
Päistärkoit Eriocranioidea 7 - - - - - - - 0
Juuriperhoset Hepialoidea 7 - - - 1 - - 1 14
Kääpiökoit Nepticuloidea 67 - - - 3 - - 3 4
Seulakoit Incurvarioidea 34 - - - - 1 - 1 3
Puuntuhoojat Cossoidea 3 - - - 1 - - 1 33
Punatäpläperhoset Zygaenoidea 9 - 1 - - 2 - 3 33
Koit Tineoidea 315 1 - - 5 1 1 8 3
Kehrääjäkoit Yponomeutoidea 106 1 - 2 1 1 - 5 5
Jäytäjäkoit Gelechioidea 315 1 2 2 11 1 1 18 6
Kääriäiset Tortricoidea 361 - - 2 - - - 2 1
Alucitoidea 2 - - - - - - - 0
Koisat Pyraloidea 170 - - 1 2 2 1 6 4
Sulkaperhoset Pterophoroidea 33 1 - - - - - 1 3
‘ ‘Suurperhoset”:
Paksupäät Hesperioidea 10 - - 1 2 1 - 4 40
Päiväperhoset Papilionoidea 102 1 4 7 7 4 - 22 21
Kehrääjät Bombycoidea 18 - - - 1 - - 1 6
Mittarit ym. Geometroidea 299 1 2 1 15 1 - 20 7
Kiitäjät Sphingoidea 17 - - - - - - - 0
Yökköset ym. Noctuoidea 447 4 - 3 23 1 - 31 7

Perhoset yhteensä 2326 10 9 19 72 15 3 128 6
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lisääntynyt ja viime vuosikymmeninä moninkertais
tunut, ja niinpä Suomen perhosfauna onkin parhai
ten tunnettuja maailmassa. Harrastuksen lisääntyes
sä myös tutkimus on vilkastunut ja monet harrasta
jat ovat keskittyneet heikommin tunnettuihin pikku
perhosryhmiin, joiden uhanalaisuuden arviointi on
ollut vaikeinta. Lisääntyneen tiedon vastapainona
on keräilyssä toisinaan ilmennyt myös kielteisiä
puolia — harvinaisuuksien liiallista ja kaupallista
keräilyä sekä tietojen salailua.

Toimikunta järjesti kyselyn mainitun seuran jäsenil
le eräiden päiväperhosten nykyisestä esiintymisestä.
Vain 33 jäsentä noin 900:sta vastasi ja näistäkin
monet jättivät ilmoittamatta tarkat löytöpaikat.
Toimikunta joutui siis osaksi turvautumaan puut
teelliseen tietoon.

Suomen noin 2330 perhoslajista 10 on hävinnyt, 9
erittäin uhanalaista, 19 vaarantunutta ja 90 silmällä
pitoa vaativia (Taulukko 5). Suurperhoset on käsi
telty on perusteellisesti, mutta pikkuperhosten käsit
tely on tietojen vähäisyyden takia puutteellinen.

Uhanalaisia lajeja on suhteellisesti eniten avoimilla,
aurinkoisilla paikoilla kuten kedoilla ja lehtoniityillä

pääasiassa elävissä päiväperhosissa, paksupäissä ja
punatäpläperhosissa (angervokiitäjissä). Yöperhosis
sa uhanalaisia lajeja on yleensä vähemmän. Esimer
kiksi hyvin tunnetuissa kiitäjissä ei ole yhtään uhan-
alaista.

Taulukossa 5 mainitut lajimäärät koskevat kaikkia
Suomesta tavattuja lajeja. Lukuihin sisältyvät siis
monet meillä vain satunnaisesti tai tilapäisesti tava
tut lajit, joten uhanalaisten lajien osuus säännölli
sesti kotimaisista perhosista on luonnollisesti vielä
korkeampi. -

Perhosten lajiteksteissä mainittu pituusmitta on ko.
lajin siipien kärkiväli.

Kirjallisuutta: Blab & Kurdna 1982, Heath 1981,
Henriksen & Kreutzer 1982, Higgins & Riley 1970,
Jalava 1977, Kaisila 1960, Kerppola ym. 1985, Kyrki
1978, Mikkola 1979, Mikkola & Jalas 1977, 1979,
Mikkola ym. 1985, Nordström 1955, Nordström
ym. 1969, Norsdtröm ym. 1961, Nordström ym.
1941, Seppänen 1969, 1970, Spuler 1913, Sotavalta
1984, Valle 1935, 1937, 1940, 1946, Väisänen 1985.
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HÄVINNEET PERHOSET

Ruisnurmikoi Ochsenheimeria tauretia
Raitalasisiipi Sesia bembectformis
Kurhokoi Metzneria aestivetta
Tarhasulkaperhonen Capperia trichodactyta
Idänhäränsilmä Hyponephete lycaon
Sinilehtimittari Scoputa decorata
Keltasiilikehrääjä Rhyparia purpurata
Idänkiiltokehrääjä Borearctia menetriesii
Vasamayökkönen Acronicta tridens
Vaahterayökkönen Acronicta aceris
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OCHSENHEIMERIA TA URELLA (Denis & SchiffermUller) Luokka: H

RUISNURMIKOI Åkerstråmal

Ochsenheimeriidae Nurmikoit

1. Luonnehdinta. Harmaanruskea, pieni (12—15
mm) koiperhonen.

2. Levinneisyys. Etelä- ja Keski-Euroopasta Etelä-
Ruotsiin (Oölanti) ja Baltiaan.

Suomessa esiintyi ennen ainakin Turun ja Porin ja
Uudenmaan lääneissä.

3. Biologia. Viljelymaiden pikkuperhonen. Toukka
elää rukiilla ja mahdollisesti myös muilla heinäkas
veilla ylimmässä lehtitupessa vioittaen sen sisässä
olevaa kortta tai tähkää ja aiheuttaen valkotähkäi
syyttä (lajista käytettiin aiemmin nimeä valkotähkä
koi). Aikuinen perhonen lentää heinä—elokuussa.

4. Kannan kehitys. Ruisnurmikoi esiintyi aiemmin
monin paikoin Etelä-Suomessa, mm.:

TP: Parainen;
U: Siuntio;
U: Tuusula, josta tavattiin viimeinen kotimainen

yksilö 1920-luvulla.
Tieto Pohj anmaalta perustunee virhemääritykseen.

Ruisnurmikoi oli aikoinaan tuholaislaji. Siitä on
tiettävästi vain kaksi tallennettua kokoelmayksilöä,
mutta päätellen elintapakuvauksista 1800-luvun lu
kuisat havainnot lienevät kuitenkin oikeita.

Taantunut kaikissa Pohjoismaissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syinä ovat todennäköisesti muutokset maataloudes
sa kuten rukiin viljelyalan huomattava pienentymi
nen ja torjunta-aineiden käyttö.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. Karsholt & Schmid Nielsen 1984,
Kyrki 1978, Peltonen 1982, Reuter 1897—1905,
1904, Vappula 1962.
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SESIÄ BEMBECIFORMIS (Htibner) Luokka: H

RAITALASISIIPI Sälgglasvinge

Sesiidae Lasisiivet

1. Luonnehdinta, Suurehko (n. 35 mm), ampiais
mainen, raidoissa elävä lasisiipiperhonen.

2. Levinneisyys. Esiintyy laajalla alueella Keski- ja
Luoteis-Euroopassa. Pohjoismaista tavattu harvi
naisena Norjasta ja Etelä-Ruotsista, Tanskassa se
on yleisempi.

Suomesta raitalasisiipi on tavattu neljältä paikalta
Mikkelin, Kuopion ja Lapin lääneistä.

3. Biologia. Elinympäristönä ovat kosteat alueet,
joissa esiintyy raitoja ryhminä. Toukka elää kaksi
vuotisena raitojen (harvemmin muiden pajulajien tai
poppeleiden) juuristossa, rungon tyvissä tai kuivissa
kannoissa tehden pitkän syömäkäytävän. Useita
toukkia voi esiintyä samassa pajussa, joka voi olla
käytössä useiden sukupolvien ajan. Täysikasvuinen
toukka kovertaa puun alaosaan vajaan cm:n läpi-
mittaisen kuorettoman kuoriutumisaukon. Aikuinen
kuoriutuu loppukesällä, suomalaiset yksilöt on löy
detty heinäkuussa. Erittäin paikallinen laji. Tikat
syövät sekä toukkia että puuaineksen sisällä olevia
koteloita.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain neljä
havaintoa:

M: Joroinen Maavesi 1935;
Ku: Kuopio 1883;
Ku: Kuopio Likolampi 1944;
L: Muonio 1913.

Innokkaista etsinnöistä huolimatta raitalasisiipeä ei
ole löydetty 1944 jälkeen. Saksan Liittotasavallassa
raitalasisiipi on vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / UhkatekLjät. Häviämisen
suoranainen syy on epäselvä. Taantumiseen on voi
nut vaikuttaa kosteiden raitaa kasvavien alueiden
väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mikäli raitalasisiiven
esiintymä löydetään vielä Suomesta, tulee lajin asut
tamat raidat rauhoittaa.

8. Kirjallisuus. Elfving 1945, Fibiger & Kristensen
1974, Mikkola 1979, Palmgqvist 1977, Vuola &
Korpela 1977.
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METZNERIA AESTIVELLÄ (Zeller) Luokka: H

KURHOKOI Spåtistelmal

Gelechiidae Jäytäjäkoit

1. Luonnehdinta. Kellertävä, pieni (10—15 mm)
koiperhonen.

2. Levinneisyys. Eurooppa pohjoisimpia osia lu
kuunottamatta, Etu- ja Keski-Aasia.

Suomesta tavattu vain Ahvenanmaalta.

3. Biologia. Vanhan maaseutukulttuurin seuralai
nen, kylien ja viljelysten laitamien pikkuperhonen.
Kurhokoin toukat syövät siemeniä kurhon myke
röissä, talvehtivat mykeröiden sisällä. Aikuisia per
hosia on tavattu kesä—heinäkuussa.

4. Kannan kehitys. Kurhokoi esiintyi aiemmin Ah
venanmaalla.

Viimeinen yksilö havaittiin 1950-luvulla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Toukan ravinto-
kasvi on tuntuvasti taantunut (kts. lännenkurho) ja
se on ilmeisesti vaikuttanut lajin häviämiseen. Suo
messa oli 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella
runsas kurhokanta, mutta esiintymistä vain muuta
mat ovat säilyneet. Suurin osa kurhokasvustoista on
tukahtunut laiduntamisen loputtua kehittyneeseen
korkeaan ruohostoon.

6. Toteutetut suojeintoimet. Laji on rauhoitettu
Ahvenanmaalla 1986.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mikäli kurhokoi vie
lä löydettään Suomesta, olisi esiintymispaikalle suo
tavaa laatia erityisesti koin ravintokasvin vaatimuk
set huomioon ottava hoitosuunnitelma. Ilmeisesti
paras kurhon hoitokeino on lammaslaidunnus kas
vupaikoilla.

8. Kirjallisuus. Kyrki 197$.
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CAPPERIA TRICHODACTYLA (Denis & Schiffermuller) Luokka: II

TARHASULKANEN Örtagårdsfjädermott

Pterophoridae Sulkaperhoset

1. Luonnehdinta. Pienehkö (n. 18 mm), kapeasiipi
nen, punaruskean ja hopeanvärisen kirjava sulka
perhonen.

2. Levinneisyys. Esiintymisalue ulottuu Keski-
Euroopasta Pohjoismaiden eteläosiin.

Suomesta tarhasulkaperhonen on tavattu vain Tu
run ja Porin läänistä.

3. Biologia. Tarhasulkaperhonen elää kulttuuripai
koilla, vanhoissa kyläympäristöissä ja viljelysmai
den reunamilla, missä kasvaa lajin ravintokasvia.
Toukka elää nukulalla, jota on käytetty lääkekasvi

4. Kannan kehitys. Turun ja Porin läänissä oli yksi
tarhasulkaperhosen esiintymä:

TP: Turku Iso-Heikkilä 1950-luvulla, kasvatettiin
ravintokasviltaan, myöhemmin sitä ei ole etsin
nöistä huolimatta löydetty. Tarhasulkaperho
nen lienee esiintynyt meillä jo silloin kun ravin
tokasvia viljeltiin ja säilynyt vain Turun seudul
la rohdosviljelyn jäänteenä 1950-luvulle saak
ka.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rakentaminen
ja nukulan viljelyn loppuminen. Iso-Heikkilä on
nykyisin tiiviisti rakennettu kerrostaloalue.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus.

-
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HYPONEPHELE L YCA ON Kuhn Luokka: H

IDÄNHARÄNSILMA Gråbrun slåttergräsfjäril

Satyridae Heinäperhoset

1. Luonnehdinta. Harmaanruskea, keskikokoinen
(40—42 mm) päiväperhonen.

2. Levinneisyys. Länsi-Euroopasta Etelä-Venäjän,
Lähi-Idän ja Kaukasuksen kautta Keski-Aasiaan,
Kaukoitään ja Mantsuriaan. Euroopassa idänhärän
silmä on laajalle levinnyt, mutta puuttuu muista
Pohjoismaista. Sillä on kuitenkin pysyvä kanta Kar
jalan kannaksella Terijoen alueella.

Suomessa idänhäränsilmällä oli aikaisemmin melko
yhtenäinen esiintymisalue maan eteläosassa länsiran
nikkoa lukuunottamatta.

3. Biologia. Aikuinen lentää heinä-elokuussa kuivil
la, aurinkoisilla hiekkamailla, naaraat kuoriutuvat
koiraita myöhemmin. Toukka elää heinäkasveilla,
erityisesti nurmikkalajeilla.

4. Kannan kehitys. Vanhimmat tiedot Suomesta
ovat 1800-luvun alusta. 1800-luvulla idänhäränsil
mää tavattiin melko laajalla alueella Etelä-Suomes
sa. Tällä vuosisadalla sillä on ollut vakiintunut
esiintymä enää lähinnä:

H: Hattula, usein runsas, sieltäkin laji hävisi noin
1940.

Tämän jälkeen Suomesta on tavattu vain satunnai
seksi katsottavia yksilöitä lähinnä Ky: Virolahdelta
(1970-luvulla).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kuivien niitty
jen väheneminen ja mahdollisesti pitkäaikaiset il
mastolliset muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Mikkola 1979, Suomalainen 1958.
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$COPULA DECORA TA (Denis & Schiffermtlller) Luokka: H

SINILEHTIMITTARI Blåfläckad lövmätare

Geometridae Mittarit

1. Luonnehdinta. Valkea, sinertäväkirjauksinen,
pienehkö (22—25 mm) mittariperhonen. Luoteis
Euroopassa alalaj i viotata Thunberg.

2, Levinneisyys. Palearktinen mittari, jonka levin
neisyys ulottuu Pohjois-Afrikasta Pohjoismaiden
eteläosiin ja idässä Pohjois-Mongoliaan ja Itä-Sipe
riaan, ja josta on erotettu useita alalajeja. Lähialu
eiltamme tavattu Tanskasta, Etelä-Ruotsista ja Kar
jalan Kannakselta, puuttuu Norjasta.

Suomesta tavattu vain etelärannikolta Uudenmaan
ja Turun ja Porin lääneistä.

3. Biologia. Sinilehtimittari elää merenrantojen
hiekkakentillä ja hiekkaisilla nummimailla. Toukka
elää ajuruoholla, talvehtii keskenkasvuisena. Aikui
nen lentää kesä—heinäkuussa pääasiassa iltahämä
rissä ja öisin, päivisin tavattu istumasta siivet leväl
lään hiekalla ajuruohokasvuston seassa. J0 Tans
kassa lajilla on kaksi sukupolvea, mutta mikään ei
viittaa meillä tähän.

4. Kannan kehitys. Sinilehtimittari on tavattu vain
muutamilta paikoilta etelärannikolta:

TP: Dragsfjärd Örö, joinakin vuosina melko run
sas, ei ole tavattu viime vuosina etsinnöistä
huolimatta;

U: Hanko Tvärminne ja Täcktom, joinakin vuosi
na melko runsas, ilmeisesti hävinnyt Hankonie
men paikoilta, ei tavattu 1960-luvun puolivälin
jälkeen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ei tunneta.
Nummimaisten alueiden kasvillisuuden muutokset
ovat vähentäneet lajille sopivien paikkojen määrää.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Saariston ajuruoho
hietikoita tulisi edelleen pitää silmällä. Mikäli sini
lehtimittarin esiintymä vielä löydetään, tulee lajin
keräilyä välttää ja tarvittaessa muodostaa sen esiin
tymispaikasta luonnonsuoj elualue, jossa aj uruohon
ja muun matalan kasvillisuuden esiintyminen turva
taan.

8. Kirjallisuus.
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RHYPARIA PURPURA TA (Linnaeus) Luokka: H

KELIASIILIKEHRÄÄJÄ Citrongul igelkottspinnare

Ärctiidae Siilikehrääjät

1. Luonnehdinta. Suurehko (42—52 mm), etusiivil
tään keltainen, ruskeatäpläinen, takasiiviltään pu
nainen, mustatäpläinen, huomiotaherättävä yöper
honen.

2. Levinneisyys. Palearktinen siilikehrääjä, joka
Pohjoismaista tunnetaan Suomen ohella vain Ruot
sista. Neuvostoliitosta tavattu lähialueilta, mm. Le
ningradin seudulta ja Baltiasta.

Suomessa keltasiilikehrääjän levinneisyys ulottui
laajimmillaan kaakosta Turun ja Porin lääniin ja
pohjoisessa Hämeen ja Mikkelin lääneihin, nykyisin
hävinnyt.

3. Biologia. Etupäässä niittyjen perhonen. Lentää

_________

kesä—heinäkuussa. Toukka elää monilla kasvilajeil
la, mm. pajuilla, pihlajalla, mustikalla, valkoapilal
la, ketomarunalla, siankärsämöllä, sarj akeltanolla,
kekamataralla ja piharatamolla. Pieni toukka tal
vehtii.

4. Kannan kehitys. Keltasiilikehrääjä tunnetaan
Suomesta 1850-luvulta alkaen. Kanta on vaihdellut
voimakkaasti kausittain. Laji oli runsas 1910-luvul
la, 1937—1941 ja 1950—1955. Se alkoi taantua
1950-luvun lopulla. Sen jälkeen tunnetaan vain kak
si ilmeisesti harhautunutta yksilöä:

Ky: Pyhtää 1973;
Ky: Virolahti 1973.

Keltasiilikehrääjä on vaarantunut Saksan Liittotasa
vallassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Keltasiilikehrää
jän suosimien ahojen, ketojen ja niitttyjen pinta-ala
on romahdusmaisesti vähentynyt. Eräässä kotimai
sessa selvityksessä häviämisen syiksi on esitetty
myös ilmastollisia tekijöitä. Lajille tyypillisten kan
nanvaihteluiden syitä ei tunneta.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Kaisila 1962, Mikkola 1979, Seppä
nen 1970.
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BOREARCTIA MENETRIESII Eversmann Luokka: H
(Catlimorpha m.)

IDÄNKIILTOKEHRÄÄJÄ Östlig glansspinnare

Arctiidae Siilikehrääjät

1. Luonnehdinta. Suurikokoinen (60—69 mm), kel
taisen, ruskehtavan ja punertavan kirjava, tumma
suoninen, erittäin huomiotaherättävä perhonen.

2. Levinneisyys. Kansainvälinen harvinaisuus, joka
tunnettiin vain Altai-vuoristosta kunnes löydettiin
Suomesta 1900-luvun alussa. Myöhemmin löydettiin
lähialueiltamme myös Neuvostoliitosta Karjalasta.

Suomesta tavattu Hämeen, Keski-Suomen, Kuopion
ja Pohjois-Karjalan lääneistä.

3. Biologia. Kaikki Suomesta ja lähialueilta Karja
lasta löydetyt yksilöt tavattu vanhoista luonnontilai
sista metsistä tai niiden liepeiltä. Aikuinen lentää
kesä—heinäkuussa. Ravintokasvia ei tunneta. Kas
vatuksessa toukat söivät tatarten, ratamon ja voiku
kan lehtiä. Täysimittainen toukka talvehtii.

4. Kannan kehitys. Tavattu Suomesta neljästi:

H: Juupajoki 1920;
KS: Saarijärvi 1943;
Ku: Kuopio 1913;
PK: Polvijärvi 1921.

Innokkaista etsinnöistä huolimatta idänkiiltokehrää
jää ei ole löydetty 1943 jälkeen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syynä todennäköisesti vanhojen luonnontilaisten
metsien väheneminen,

6. Toteutetut suojelutoimet. Saarijärven löytö on
tehty Pyhän-Häkin kansallispuiston alueelta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mikäli idänkiiltokeh
rääjän esiintymä vielä löydetään Suomesta, tulisi
esiintymispaikasta muodostaa luonnonsuojelualue,
missä perhosten keräily olisi kielletty.

8. Kirjallisuus. Kaisila 1960, Krogerus 1944, Mikko
la 1979.
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ÄCRONICTA TRIDENS (Denis & Schiffermuller) Luokka: H
(Apatele t.)

VASAMAYÖKKÖNEN Treuddtecknad aftonfly

Noctuidae Yökköset

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (36—44 mm), etu
siiviltään tummahkon violetinharmaa, takasiiviltään
vaalea yöperhonen.

2. Levinneisyys. Palearktinen yökkönen, tunnetaan
lähes koko Euroopasta sekä Pohjois-Afrikasta ja
Lähi-Idästä aina Amurille ja Koreaan saakka. Poh
joismaista sitä ei ole löydetty Norjasta.

Suomesta tavattu ennen maan etelä-ja keskiosista
aina Kainuuseen saakka, nykyisin hävinnyt.

3. Biologia. Elää lämpimillä ja aurinkoisilla pen
saikkoisilla puisto- ja puutarha-alueilla, lehti- ja
sekametsissä sekä ahoilla ja kedoilla. Aikuinen,
joka tulee sekä syötille että valolle, lentää kesäkuun
lopulta elokuun puoleenväliin. Toukka elää lehti
puilla ja pensailla kuten koivulla, pajuilla ja piha
jalla.

4. Kannan kehitys. Vasamayökkönen oli aiemmin
melko yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa. Hyvin
tutkitusta Etelä-Hämeestä löydettiin viimeinen yksi
lö vuonna 1947, Uudenmaan läänistä Bromarvista
ja Helsingistä 1956. Tämän jälkeen tavattu vain
kaksi yksilöä:

PK: Pyhäselkä 1962 ja 196$.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vasamayökkö
sen vähenemisen syitä ei tunneta. Sen suosimien
ahojen ja ketojen pinta-ala on romahdusmaisesti
vähentynyt. Erään kotimaisen selvityksen mukaan
ilmastolliset muutokset 1940-luvulta alkaen johtivat
taantumiseen ja häviämiseen 1950- ja 1960-luvuilla.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Mikkola 1979.
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ÄCRONICTA ACERIS (Linnaeus) Luokka: H

(Apatele a.)

VAAHTERAYÖKKÖNEN Lönnaftonfly

Noctuidae Yökköset

1. Luonnehdinta, Keskikokoinen (37—48 mm), etu
siiviltään vaalean tuhkanharmaa, hienokirjauksinen,
takasiiviltään vaalea yöperhonen, jolla on silmiin
pistävä keltainen pitkäkarvainen toukka.

2. Levinneisyys, Palearktinen perhonen, joka on
yleisimpiä yökkösiä Keski- ja Etelä-Euroopassa. Le
vinnyt Aasiassa Pohjois-Iraniin, Turkmenistaniin ja
Siperiaan asti. Tavattu Pohjois-Euroopan eteläosis
ta sekä mm. Baltiasta.

Suomessa esiintyi aiemmin maan etelä- ja lounais-
osissa, etenkin Ahvenanmaalla.

3, Biologia. Aikuinen lentää kesäkuun alkupuolis
kolta heinäkuun lopulle etenkin harvakasvuisilla
puisto- ja lehtoalueilla. Toukka elää vaahteralla ja
hevoskastanjalla, toisinaan myös niinipuulla tai
tammella. Toukkia löydettävissä loppukesällä pui
den alta. Toukkia vaivaa usein jokin tauti.

4. Kannan kehitys, Vaahterayökkönen kanta ro
mahti Suomessa erityisesti 1950- ja 1960-luvuilla, ja
se hävisi meiltä 1970-luvun alkuun mennessä. Vii
meiset löydöt:

A: 1960-luvulla;
U: Helsinki, jossa ennen runsas mm. Hesperian

puistossa, viimeinen yksilö 1968;
U: Porvoo 1960;
H: Luopioinen 1957.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ei tunneta.
Mahdollisesti ilmastolliset tekijät (vrt. vasamayök
könen).

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus.
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ERITTÄIN UHANALAISET PERHOSET

Juovapunatäpiäperhonen Zygaena osterodensis
Ruiskaunokkikoi Agonopterix tateretta
Raunikkikoi Caryocolum petryi
Isoapollo Parnassius apolto
Isokultasiipi Lycaena dispar
Harjusinisiipi Pseudophilotes baton
Muurahaissinisiipi Maculinea arion
Pikkuvyömittari Cyclophora quercimontaria
Lehtovähämittari Chtoroclystis v-ata
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ZYGAENA OSTERODENSIS Reiss Luokka: E

JUOVAPUNÄTAPLAPERHONEN Smalsprötad bastardsvärmare

Zygaenidae Punatäpiäperhoset

(Angervokiitäjät)

1. Luonnehdinta. Kirkkaanpunaisen ja sinimustan
kirjava, keskikokoinen (26—34 mm) perhonen.

2, Levinneisyys. Keski-Euroopassa laaj alle levinnyt.
Pohjoismaista tavattu Tanskasta ja Norjasta. Neu
vostoliitosta se on tavattu mm. Fennoskandiaan
kuuluvasta osasta ja Baltian osavaltioista.

Suomessa j uovapunatäpläperhonen esiintyi aiemmin
maan etelä-ja keskiosissa.

3. Biologia. Elää aurinkoisilla niityillä. Toukan on
Suomessa havaittu syövän vain hiirenvirnaa, muual
la on havaintoja myös eri apila- ja nätkelmälajien
syönnistä. Pieni toukka talvehtii. Perhonen lentää
(kesä—)heinäkuussa.

4. Kannan kehitys. Juovapunatäpläperhonen esiintyi
Suomessa ainakin jo 1800-luvun lopulla. Sillä oli
aikoinaan runsaat paikalliskannat sisämaassa Uu
denmaan, Hämeen, Mikkelin ja Kuopion lääneissä.
Viimeiset yksilöt näistä esiintymistä löydettiin 1940
Janakkalasta (H). 1980-luvulla on kuitenkin löydet
ty pari yksilöä itärajan tuntumasta, ja juovapuna
täpiäperhosella saattaa edelleen olla kotimainen
kanta:

M: Punkaharju 1983;
PK: Tohmajärvi 1980.

Laji on taantunut muuallakin ja hävinnyt mm.
Tanskasta (viimeinen yksilö 1911).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tanskassa hävi
ämisen syiksi on otaksuttu avoimien hiekkaketojen
metsittämistä ja maanviljelyn aiheuttamaa esiinty
mien pirstoutumista. Suomessa niittyalan voimakas
väheneminen lienee omalta osaltaan vaikuttanut
taantumiseen. Myös pitkäaikaisia ilmastollisia muu
toksia on meillä pidetty osasyynä lajin häviämiseen.
Liiallinen keräily voi vaarantaa mahdollisesti säily
neet esiintymät.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Juovapunatäpläper
hosen etsintää tulee tehostaa sen nykyisen levinnei
syyden selvittämiseksi. Tarvittaessa tulee rauhoittaa
sen esiintymispaikat, joissa ei tule sallia perhosten
keräilyä. Esiintymispaikkojen kasvillisuuden muu
tokset tulee estää.

8. Kirjallisuus. Kaaber 1982, Mikkola 1979.
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AGONOPTERIXLATERELLA (Denis & Schiffermiiller) Luokka: E

RUISKAUNOKKIKOI Blåklintmal

Oecophoridae Kärsäkoit

1. Luonnehdinta. Lepoasennossaan litteä, punerta
van harmaanruskea koiperhonen (16—22 mm).

2. Levinneisyys. Etelä- ja Keski-Euroopasta Siperi
aan ja Mongohaan

Suomessa esiintynyt maan etela ja keskiosissa Poh -
—

joisimmat esiintymät Vaasan ja Kuopion lääneissä.

3 Biologia Peltomaiden ja viljelysten reunamien —

laji. Tuokka elää ruiskaunokilla. Aikuinen lentää O

elo—lokakuussa ja talvehtimisen jälkeen huhti—
kesäkuussa.

4. Kannan kehitys. Ruiskaunokkikoi on harvinaistu
nut selvästi viime vuosina. Tavattu viimeksi 1974
Valkeakoskella (II), mahdollisesti jo hävinnyt Suo
mesta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Toukan ravinto
kasvi, ruiskaunokki on taantunut hyvin paljon ja
hävinnyt laajoilta alueilta.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ruiskaunokkikoin
etsintää tulee tehostaa, jotta voidaan varmistaa,
esiintyykö se enää maassamme.

8. KirjaIIisuus. Kyrki 1978.
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CARYOCOLUMPETRYI (Hoffmann) Luokka: E

RAUNIKKIKOI

Gelechiidae Jäytäjäkoit

1. Luonnehdinta, Pieni (11—12 mm), ruskeankirja
va koiperhonen.

2. Levinneisyys, Harvinainen lähinnä Keski-Euroo
pasta tavattava pikkuperhonen.

Suomesta raunikkikoi on tavattu vain Turun ja
Porin läänin pohjoisosasta.

3. Biologia. Raunikkikoi elää metsäniityillä kuivilla
harjualueilla. Toukka elää kangasraunikilla putki
maisesti yhteenkerättyjen lehtien välissä. Aikuiset
lentävät heinäkuussa.

4. Kannan kehitys. Raunikkikoi on löydetty Suo
mesta vasta hiljattain yhdeltä paikalta:

TP: Säkylä 1982.

Laji on ilmeisesti esiintynyt meillä vanhastaan, mut
ta on vaikeasti havaittavana jäänyt huomaamatta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Raunikkikoin
ravintokasvi on silmälläpidettävä taantunut harju-
kasvi, jonka uhkana on mm. soranotto ja harjujen
muu käyttö.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymisalueesta
tulee muodostaa suojelualue. Raunikkikoin keräilyä
tulee välttää. Mahdollinen raunikkikoin esiintymi
nen muissa kangasraunikin kasvupaikoissa tulee sel
vittää.

8. Kirjallisuus. Spuler 1913, Teriaho 1983.
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PÄRNASSIUS ÄPOLLO (Linnaeus)

ISOAPOLLO (APOLLOPERHONEN) Apoflofjäril

Luokka: E

Papilionidae Ritariperhoset

1. Luonnehdinta. Suurikokoinen (65—85 mm), val
koinen, mustatäpläinen päiväperhonen. Takasiivissä
kaksi isoa punaista ja mustareunaista silmätäplää.
Etusiiven ulkoreuna läpikuultava.

Suomalaisten populaatioiden on aiemmin katsottu
edustavan 2—3 omaa alalajiaan.

2. Levinneisyys. Espanjasta Keski-Euroopan vuoris
tojen kautta Keski-Aasiaan. Pohjois-Euroopassa le
vinnyt leveyspiirille 63 saakka.

Suomessa isoapollon levinneisyys ulottui laajimmil
laan Ahvenanmaalta Vaasan saaristoon sekä Kuo
pion ja Pohjois-Karjalan lääneihin saakka.

3. Biologia. Aikuiset lentävät maksaruohoa kasva-
villa kallioilla ja kedoilla kesä—heinäkuussa. Touk
ka elää isomaksaruoholla, mutta saattanee hyväksyä
myös valkomaksaruohon (Sedum aibum). Muna
talvehtii.

Esiintymät ovat hyvin pailcoittaisia. Isoapollosta
tunnetaan lukuisia siipikirjauksiltaan erilaisia alala
jeja.

4. Kannan kehitys. Suomessa isoapollo oli runsaim
millaan 1930-luvulla, mutta romahti 1950 ja 1960-
luvuilla. Taantuminen oli alkanut jo 1940-luvulla.
Viidentoista viime vuoden ainana kanta on ollut
niukka ja rajoittunut lähinnä maan lounaisosiin (A
ja TP sekä erittäin niukkana myös U ja M).

Viime vuosina on ollut havaittavissa hyvin lievää
elpymistä vahvimmilla esiintymispaikoilla.

Isoapollon taantuminen on ollut yleiseurooppalai
nen ilmiö. Se on hävinnyt monilta alueilta Keski-
Euroopasta ja katsotaan Euroopan Neuvoston lis
toilla uhanalaiseksi lajiksi (V).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syyksi on esitetty Keski-Euroopassa elinympäristö
j en tuhoutumista hakkuiden, kaupungistumisen ja
turismin seurauksena. Syiksi on myös epäilty ilmas
tollisia muutoksia, sairauksia, ympäristömyrkkyjä
ja happamoitumista. Myös keräilyllä on saattanut
olla vaikutusta.

Viimeaikaiset kotimaiset tutkimukset viittaavat ym
päristömuutosten aiheuttamaan vähenemiseen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Isoapollo on rauhoitet
tu Suomessa (vuodesta 1976), samoin monissa muis
sa Euroopan maissa. Sen kauppaa on säädelty
CITES-sopimuksella. Suomessa on suoritettu alusta-
via kannan voimistamisistutuksia 1983-1984, 1984
nähtiin kuoriutuneita aikuisia melko paljon, mutta
kokeilujen lopullinen tulos ei ole vielä selvillä.
Sisämaaesiintymät pyrittiin kartoittamaan 1983.

Isoapollo kuuluu Hyönteiskartoitus 21 -projektin
seurantalaj eihin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Sopivalle suojelualu
eelle sisämaassa (esim. Linnansaaren kansallispuis
toon) tulee pyrkiä aikaansaamaan elinympäristöä
hoitamalla ja tarvittaessa istutuksin pysyvä kanta.

Lounaissuomalaiset tärkeimmät esiintymispaikat tu
lee rauhoittaa. Kasvillisuuden muutokset esiintymis
paikoilla tulee estää.

8. Kirjallisuus. Heath 1981, Hyönteiskartoitus/
Insektkartering 811982, 1983, 1984, 1985, Janzon &
Bignert 1979, Kaisila 1948, Meyer 1985, Mikkola
1979, 1981, Mikkola & Häkkinen 1977, Nikusch
1981, Palik 1980.
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LYCÄENÄ DISPAR (Haworth) Luokka E

ISOKULTASIIPI Stor guldvinge

Lycaenidae Sinisiivet

1. Luonnehdinta. Suurin (n. 35 mm) kultasiipemme,
hohtavan punainen kosteikkojen päiväperhonen.
Naaraan siivissä mustia kirjauksia.

Isokultasiiven populaatiot ovat hyvin paikoittaisia
ja siitä on erotettu lukuisia alalajeja, suomalaisen
kannan on katsottu kuuluvan alalajiin rutila.

2. Levinneisyys. Länsi-Euroopasta Neuvostoliiton
poikki aina Amurilla saakka. Suomen lähialueilta se
tunnetaan Eestistä, mutta ei muilta Neuvostoliiton
lähialueilta eikä muista Pohjoismaista.

Suomesta tunnetaan vain yksi suppea-alainen esiin
tymä Kymen läänistä.

3. Biologia. Aikuiset lentävät erilaisilla kosteikko
alueilla pääasiassa heinäkuussa, usein runsaasti kuk
kivia kasveja kasvavilla rantaniityillä. Toukka elää
märkien paikkojen hierakkalajeilla (lähinnä iso-,
poimu- ja vesihierakalla). Nuori toukka talvehtii.
Hyvin herkkä kasvillisuuden muutoksille.

4. Kannan kehitys. Isokultasiiven pysyvä kanta on
löydetty Suomesta vasta 1970-luvulla yhdeltä alueel
ta Kymen läänissä. Sen otaksutaan kuitenkin olevan
vanha esiintymä.

Isokultasiipi on taantunut Euroopassa tuntuvasti.
Euroopan Neuvoston listalla se katsotaan erittäin
uhanalaiseksi. Se on jo hävinnyt Englannista,
Tsekkoslovakiasta, Tanskasta ja Saksan Liittotasa
vallan alueelta Baijerista. Eurooppalaisista alalajeis
ta dispar ja gronieri ovat jo kuolleet sukupuuttoon.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Isokultasiiven
taantumiseen lähes koko sen esiintymisalueella ovat
johtaneet pääasiassa kosteikkojen kaivaukset, eräil
lä alueilla myös patoaltaiden rakentaminen ja muu
tokset kasvillisuudessa. Englannissa katsottiin liialli
sen keräilyn olleen osaltaan syynä häviämiseen.

Suomen kannan esiintymispaikan uhkana ovat
maankäytön muutokset ja kulutus.

6. Toteutetut suojelutoimet. Isokultasiipi on rauhoi
tettu monissa Euroopan maissa ja Suomessakin
1983 lähtien. Sen esiintymispaikka sisältyy valtakun
nalliseen suojelualueohjelmaan, mutta ei ole vielä
luonnonsuoj elualue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikan
muodostamista luonnonsuoj elualueeksi tulee kiireh
tiä. Alueella tulee turvata hierakoiden säilyminen ja
estää muutkin kasvillisuuden muutokset. Lajin ny
kyisen kannan suuruus tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. Bernardi 1963, Duffey 1968, Väisä
nen ym. 1983,

II
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PSEUDOPHILOTESBATON (Bergstresser) Luokka: E

HÄRJUSINISIIPI Baton bIvinge

Lycaenidae Sinisiivet

1. Luonnehdinta. Pienehkö (23—25 mm) hiekka
maiden sinisiipilaji. Koiraan siivet päältä siniset,
naaraan ruskeat. Siiven reunojen siipiripset musta
täpläiset.

2. Levinneisyys. Eslintymisalue ulottuu Länsi-
Euroopasta Vähään-Aasiaan, Iraniin ja Himalajalle.
Lähialueiltamme se tunnetaan Neuvostoliitosta Bal
tiasta ja Laatokan seudulta, muttei muista Pohjois
maista.

Suomesta harjusinisiipeä on tavattu hyvin paikallise
na Salpausselän alueelta ja lisäksi erillisiltä esiinty
mispaikoilta Turun ja Porin, Kuopion ja Pohjois-
Karjalan lääneistä.

3. Biologia. Harjusinisiipi lentää ajuruohoa kasva-
villa harjuilla, hiekkakankailla ja hiekkaisilla niityil
lä kesä-heinäkuussa. Toukka elää ajuruoholla ja
talvehtii keskenkasvuisena. Kannat ovat pieniä.

4. Kannan kehitys. Harjusinisiipi on taantunut ja
hävinnyt monilta vanhoilta esiintymisalueilta (H:
Asikkala, Nastola, Asikkala, Jaala, Vierumäki, Ky:
Joutseno, Imatra, Ku: Suonenjoki, PK: Liperi).
Ainoat esiintymät lienevät nykyisin:

TP: Säkylä, esiintymä tunnettu jo vuosikymmeniä,
tavattu melko runsaana vielä 1980-luvulla,
esiintymispaikka osittain puolustusvoimien
maalialuetta;

Ky: Ruokolahti, populaatio löydetty 1970-luvulla,
vähälukuinen, kannassa ei ole havaittu muu
toksia.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantuminen
on ilmeisesti johtunut sopivien elinympäristöjen vä
henemisesta mm. soranoton, hakkuiden ja toisaalta
harjusinisiivelle sopivien metsäniittyjen umpeenkas
vun vuoksi. Lajia on paikoittain kerätty runsaasti.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Harjusinisiivelle tu
lee laatia lajikohtainen suojelusuunnitelma. Säkylän
esiintymä, joka sijaitsee armeijan alueella, tulee
ottaa huomioon maankäyttösuunnitelmissa. Perhos
ten keräily tulee kieltää alueella. Ruokolahden esiin
tymästä tulee muodostaa luonnonsuojelualue. Myös
muista harjusinisiiven esiintymispaikoista tulee tar
vittaessa muodostaa luonnonsuojelualueita. Lajin
keräilyä tulee välttää.

8. Kirjallisuus. Higgins & Riley 1973, Kaisila &
Peltonen 1955.
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MACULINEA ARION (Linnaeus)

MUURAHAISSINISIIPI

Lycaenidae

Svartfläckig blåvinge

Sinisiivet

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Suurehko (36—40 mm) sinisiipila
ji, jonka siivet leveälti mustareunaiset ja mustatäp
läiset.

2. Levinneisyys. Länsi-Euroopasta Pohjoismaiden
eteläosiin Neuvostoliiton poikki Siperiaan ja Kii
naan. Esiintyy myös Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa,
puuttuu Norjasta. Muurahaissinisiivestä tunnetaan
monia siipikirjauksiltaan erilaisia paikallismuotoja.

Suomesta muurahaissinisiipeä on tavattu maan ete
läosista Jyväskylän-Joensuun seuduille saakka,
puuttuu kuitenkin länsirannikolta ja Ahvenanmaal
ta.

3. Biologia. Aikuiset lentelevät aurinkoisilla rinteillä
ja kangasmailla sekä varsinkin harjuilla kesä—hei
näkuussa. Toukka elää aluksi ajuruoholla, myö
hemmin muurahaispesässä, jossa talvehtii. Toukalla
on kymmenennessä j aokkeessaan rauhanen, jonka
eritettä muurahaiset lypsävät. Muurahaisten pesään
sä kantama sinisiiven toukka syö siellä pieniä muu
rahaisten toukkia. Isäntämuurahaislaji on Myrmica
sabuleti, joka suosii kasvillisuudeltaan matalia läm
pimiä paikkoja. Muurahaissinisiipi vaatii suurta
isäntämuurahaistiheyttä, Yleensä vain yksi sinisiipi
toukka pystyy kehittymään pesää kohden.

4. Kannan kehitys. Muurahaissinisiipi taantunut
Suomessa ja hävinnyt monilta vanhoilta esiintymis
paikoiltaan, mm. Imatran seudulta (Ky). Tavattu
1970—1980-luvuilla vain muutamasta paikasta:

Asikkala, tavattu vuosittain, melko runsas;
“Saimaa”, 1983—1984, runsas;
Kerimäki, 1974;
Liperi, tavattu vuosittain, melko runsas esiinty
mä.

Muurahaissinisiipi on taantunut tuntuvasti koko
Euroopassa ja hävinnyt mm. Englannista (1979) ja
Hollannista (1950). Euroopan Neuvosto katsoo sen
uhanalaiseksi koko alueellaan (E). Ruotsissa muura
haisinisiipi on vaarantunut, Tanskassa erittäin uha
nalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Keski-Euroo
passa taantunut maatalouden muutosten takia. Lai
duntamisen väheneminen tai loppuminen on johta
nut muurahaissinisiiven elinympäristöjen matalan
kasvillisuuden korvautumiseen hieman korkeammal
la. Matalaa kasvillisuutta suosiva sinisiiven isäntä
muurahainen on korvautunut toisella lajilla, jonka
pesissä sinisiipi ei yleensä pysty kehittymään aikui
seksi. Isäntämuurahaisen vähenemisen seurauksena
muurahaisinisiiven populaatiot ovat monin paikoin
romahtaneet, vaikka ajuruohoa olisikin vielä tarjol

Suomessa sopivat elinympäristöt ovat vähentyneet
myös mm. soranoton, hakkuiden ja sinisiivelle sopi-

vien metsäniittyjen umpeenkasvun seurauksena. La
jia on jatkuvasti kerätty sen harvoilta esiintymispai
koilta runsaasti vuosittain. Myös vesakkomyrkytyk
sillä on saattanut olla osuutta sinisiiven taantumi
seen eräissä tapauksissa.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Muurahaissinisiivelle
tulee laatia lajikohtainen suojelusuunnitelma. Tär
keimmistä esiintymispaikoista tulee muodostaa suo
jelualueita, joilla turvataan isäntämuurahaisen riit
tävän pesämäärän ja sopivan kasvillisuuden säilymi
nen. Muurahaissinisiiven keräilyä tulee välttää.

8. Kirjallisuus. Collins & Thomas 1985, Heath 1981,
Howarth 1973, Seppänen 1970, Thomas 1980.

Ky:

PK:
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CYCLOPHORA QUERCIMONTARIA (Basteiberger) Luokka: E
(Cosymbia q.)

PIKKUVYÖMITTÄRI Backgördelmätare

Geometridae Mittarit

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (n. 25 mm), vaalea
mittariperhonen, jonka esiintyminen meillä havait
tiin vasta 1960-luvulla. Sekoitettu aiemmin läheiseen
tammivyömittariin (C. ptinctaria).

2. Levinneisyys. Länsipalearktinen mittari, joka
esiintyy Etelä- ja Keski-Euroopassa sekä idässä Tur
kissa ja Iranissa saakka. Lähialueiltamme tunnettu
Ruotsista etelästä Tukholman seudulle saakka ja
Neuvostoliitosta Eestistä.

Suomessa pikkuvyömittari on tavattu vain Ahve
nanmaalta Lemlannista.

3. Biologia. Pikkuvyömittari elää lämpimillä tam
mea kasvavilla lehtoniityillä ja valoisissa lehtipuu
metsiköissä. Toukka elää tammella, varsinkin niiden
alaoksilla ja vesoilla. Kotelo talvehtii. Aikuiset len
tävät kesä—heinäkuussa, pääasiassa iltahämärissä
ja öisin.

4. Kannan kehitys. Pikkuvyömittarin esiintyminen
havaittiin Suomessa vasta 1960-luvulla. Siitä on vain
viisi löytöä Suomesta:

A: Lemland; viisi yksilöä pieneltä alueelta 1946—
1965.

Pikkuvyömittaria ei ole tämän jälkeen jatkuvista
etsinnöistä huolimatta tavattu. Se vaarantunut Sak
san Liittotasavallassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lehtoniittyjen
umpeenkasvu ja lehtojen puulajisuhteiden muutok
set.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lajin etsintöjä tulee
jatkaa ja tehostaa.

8. Kirjallisuus. Suomalainen ym. 1980.
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CHLOROCLYSTI$ V’ATA (Haworth) Luokka: E
(Dyserga coronata)

LEHTOVÄHÄMITTARI

Geometridae Mittarit

1. Luonnehdinta, Pieni (n. 15 mm), vaalea mittari
perhonen.

2. Levinneisyys. Palearktinen, Keski-Euroopassa
monin paikoin esiintyvä laji, jonka levinneisyysalu
een pohjoisosissa esiintyminen hyvin hajanaista.
Esiintymät ovat pieniä ja reliktinluonteisia. Suomea
lähimmät esiintymät tunnetaan eteläisimmästä
Ruotsista, Norjasta Oslon vuonon saarilta, Itä
Preussista ja Baltiasta Liettuasta ja Latviasta.

Suomesta tunnetaan vain yksi esiintymä Uuden
maan läänistä.

3. Biologia. Suomessa lehtolaji. Aikuisia tavattu
puiden rungoilta. Lentää kesä—heinäkuun vaihteen
tienoilla. Toukka elää monilla kasveilla mm. alpeil
la, rantakukalla, mäkimeiramilla, seljoilla ja kulta
piiskulla. Suomessa syönyt kasvatuksissa lehmuksen
lehtiä. Kotelo talvehtii. Levinneisyysalueen eteläosis
sa 2—-3 sukupolvea vuodessa, meillä todennäköisesti
vain yksi.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan yksi esiinty
mä:

U: Karjalohja Karkali, löydetty 1948, tarkistettu
vuosittain, oli 1980-luvun alussa kateissa, mut
ta tavattiin jälleen 1985.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana esiinty
mispaikan puulajisuhteiden ja muun kasvillisuuden
vähittäiset muutokset, erityisesti kuusettuminen. La
jia on myös kerätty edelleen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Esiintymä sijaitsee Kar
kalin luonnonpuiston alueella,

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lajin etsintöjä tulee
tehostaa. Lehtovähämittarin esiintymä tulee ottaa
huomioon Karkalin luonnonpuiston hoidossa. Per
hosten keräilyä ei tule enää sallia.

8. Kirjallisuus. Elmquist 1978, Kaisila 1968, Kroge
rus 1948, 1962, Svensson 1977, Torp 1974.
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VAARANTUNEET PERHOSET

Juurilasisiipi Bernbecia scopigera
Metsäomenankehrääjäkoi Scythropia crataegella
Hirvenjuuripuusikoi Coleophora inulae
Varjotäpiäkoi Ethmia terminetta
Tyräkkikääriäinen Lobesia occidentis
Mailaskääriäinen Cydia medicaginis
Neidonkielikoisa Cynaeda dentalis
Pohjanvalkotäpiäpaksupää Hesperia cornma catena
Pikkuapollo Parnassius mnemosyne
Kalliosinisiipi Scolitantides orion
Tundrasinisiipi Agriades giandon
Lehtohopeatäpiä Clossiana titania
Etelänpurohopeatäpiä Clossiana thore thore
Tummaverkkoperhonen Melitaea diamina
Kirjopapurikko Lopinga achine
Hierakkalehtimittari $copula corrivalaria
Pohjanharmoyökkönen Xestia borealis
Ruokohämy-yökkönen Photedes brevitinea
Ruttojuuriyökkönen Hydraecia petasitis
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BEMBECIÄ SCOPICERA (Scopoli) Luokka: V

(Dpsosphecia ichneurnontformis)

JUURILASISIIPI Smygstekellik giasvinge

Sesiidae Lasisiivet

1. Luonnehdinta. Pistiäismäinen, keltamusta lasisii
pisperhonen (17—23 mm).

2. Levinneisyys. Tunnetaan länsi- ja keskipalearkti
selta alueelta. Pohjoismaissa Tanskassa, Norjassa ja
Ruotsissa hajanaisia esiintymiä leveyspiirille 61
saakka.

Esiintyy harvinaisena Suomen luonaisosassa ran
nikko- ja sisäsaaristoalueella.

3. Biologia. Ainoa Suomen lasisiipislaji, jonka touk
ka elää ruohovartisessa kasvissa. Meillä se elää
keltamaitteella, muualla Euroopassa useilla muilla
kin hernekasveilla. Toukka elää maitteen pääjuuren
yläosassa maanpinnan alapuolella. Suosii savikko
ja kalkkimailla sijaitsevia hyvin kuivia, auringon
polttamia ja avoimia paikkoja, kuten pikkuteiden
pientareita, kallioketoja ja peltokenttiä, joissa kelta
maitetta esiintyy harvahkoina kasvustoina. Toukka
talvehtii mahdollisesti kaksi kertaa.

4. Kannan kehitys. Suomessa on muutamia suppeita
esiintymiä Ahvenanmaalla, Turun ja Porin sekä
Uudenmaan lääneissä. Kannassa ei ole havaittu
muutoksia.

Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Maankäytön
muutokset uhkaavat osaa esiintymistä. Muutamat
tunnetut esiintymät ovat olleet voimakkaan keräilyn
kohteena. Juurilasisiipeä kerätään etenkin toukkana
ravintokasveineen. Toukan esiintyminen ravintokas
vissa ei aina näy päällepäin, joten esiintymät kärsi
vät pysyvästi maitteiden repimisestä.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikkojen
yksityiskohtainen sijainti ja laajuus tulee selvittää
sekä muodostaa niistä tarvittaessa luonnonsuojelu
alueita, joiden hoidossa tulee ottaa huomioon juuri
lasisiiven biologiset vaatimukset. Lajin liiallista ke
räilyä tulee välttää.

8. Kirjallisuus. Fibiger & Kristensen 1974, Vuola &
Korpela 1981.
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SCYTHROPIA CRATAEGELLÄ (Linnaeus) Luokka: V

METSÄOMENANKEHRÄÄJÄKOI Liten spinmal

Yponomeutidae Kehrääjäkoit

1. Luonnehdinta. Harmaakuvioinen, pieni (12—15
mm) kehrääjäkoi.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt Etelä- ja Keski-
Euroopassa. Pohjoismaista tavattu Tanskasta sekä
Norjan ja Ruotsin eteläosista. Neuvostoliitossa
esiintyy mm. Baltiassa.

Suomesta tunnetaan vain yksi esiintymä Ahvenan
maalta.

3. Biologia. Suomesta tavattu vain metsäomenalta,
vaikka etelämpänä koin pääravintokasvit ovat ora
pihlaja ja oratuomi. Lentää heinä—elokuussa. Tou
kat talvehtivat pieninä. Alkukesällä ne elävät yhdys
kunnittain helposti havaittavissa seittikudelmissa.

4. Kannan kehitys. Metsäomenankehrääjäkoi tunne
taan Suomesta vain yhdeltä paikalta:

A: Lemland Apalholm.

Lajin kannanvaihtelut ovat luonnostaan suuret. Sil
lä oli runsaan esiintymisen jakso mm. 1950-luvulla.
Tällä hetkellä kanta on hyvin niukka.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Maankäytön
muutokset, etenkin rakentaminen, ja niistä seuraa
vat lehtokasvillisuuden muutokset uhkaavat esiinty
mää. Toukkayhdyskuntia on helppo kerätä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on rauhoitettu
Ahvenanmaalla 1986.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Osa Apalholmin alu
eesta, joka on lukuisten uhanalaisten lajien esiinty
mispaikka, olisi suotavaa rauhoittaa. Myös alueen
muussa käytössä olisi suotavaa ottaa huomioon
uhanalaisten lajien esiintyminen.

8. Kirjallisuus
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COLEOPHORA INULAE Wocke Luokka: V

HIRVENJUURIPUSSIKOI Krisslesäckmal

Coleophoridae Pussikoit

1. Luonnehdinta. Kelta-valkojuovikas, pieni (n. 13
mm) pussikoi.

2. Levinneisyys. Tavattu paikoitellen Keski-Euroo
pasta.

Pohjoismaista tunnetaan vain Suomesta, jossa on
yksi esiintymä Ahvenanmaalla.

3. Biologia. Merenrantaniittyjen pikkuperhonen.
Suomalainen esiintymä on rehevällä lehtoniittyalu
eella Itämeren rannalla. Toukka elää rantahirven
juurella, talvehtii. Aikuisia on tavattu heinäkuussa.

4. Kannan kehitys. Hirvenjuuripussikoi tunnetaan
Suomesta vain yhdeltä paikalta:

A: Lemland Herrö, tavattu vielä 1984.

Lajia ei ole etsinnöistä huolimatta löydetty muualta
Ahvenanmaalta, Sen kannassa ei ole havaittu muu
toksia.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kasvillisuuden
muutokset mm. kulutuksen takia uhkaavat esiinty
mää. Hirvenjuuripussikoi on toukkana helposti ke
rättävissä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on rauhoitettu
Ahvenanmaalla 1986. Esiintymä on osittain luon
nonsuojelualueella, joka on ulkoilukäytössä.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Luonnonsuojelualu
een hoitosuunnitelmassa olisi suotavaa ottaa huo
mioon hirvenjuuripussikoin esiintymän säilyminen
alueella. Esiintyminen luonnonsuojelualueen ulko
puolella tulisi selvittää.

8. Kirjallisuus
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ETHMIA TERMINELLÄ Fletcher Luokka: V

VARJOIÅPLÄKOI Grävit fläckmal

Ethmiidae Täpiäkoit

1. Luonnehdinta. Pienehkö (n. 15 mm), valkoisen ja
mustan kirjava jäytäjäkoi.

2. Levinneisyys. Keski-Euroopasta Pohjoismaiden
eteläosiin.

Suomessa hyvin suppea-alainen esiintymä Turun ja
Porin läänissä, tavattu myös Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Kuivien ketojen ja kulttuurialueiden
laji. Toukka elää neidonkielen varren sisällä. Aikui
sia tavataan heinäkuussa.

4. Kannan kehitys. Varjotäpiäkoin esiintymä löydet
tiin vasta 1980-luvulla:

TP: Dragsfjärd Taalintehdas, vanha kyläympäristö,
1981-, toukkia kasvatettu neidonkielen varsista.

U: Helsinki Jätkäsaari, 1 yksilö, ilmeisesti ihmis
toiminnan mukana kulkeutunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kuivien ketojen
ja ravintokasvin väheneminen Taalintehtaalla mm.
rakentamisen seurauksena. Lajin keräily toukkana
ravintokasveineen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kyläympäristöä tulee
hoitaa niin, että ravintokasvin esiintyminen alueella
turvataan. Varjotäpläkoin liiallista keräilyä tulee
välttää. Sitä ei tule kerätä lainkaan ravintokasvei
neen.

8. Kirjallisuus. Kyrki & Tabell 1984.
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LOBESIA OCCIDENTIS Falcovits Luokka: V
(L. euphorbiana)

TYRÄKKIKÄÄRIÄINEN

Tortncidae Kääriäiset

1. Luonnehdinta. Pieni (n. 10 mm), punaisen kirja
va pikkuperhonen.

2. Levinneisyys. Kaakkoiseurooppalainen perhonen.
Taksonomisten epäselvyyksien takia yleislevinnei
syyttä ei tarkkaan tunneta.

Suomessa kaakkoinen, tunnetaan Kymen ja Uuden
maan lääneistä.

3. Biologia. Rantaniittyjen laji. Toukka elää ranta
tyräkillä varren sisällä. Lentoaika huonosti tunnet
tu. Kotimaiset yksilöt kerätty kasvattamalla ravinto
kasveistaan.

4. Kannan kehitys. Levinneisyys rajoittuu kapealle
rannikkokaistaleelle kaakossa, missä ravintokasvia
esiintyy. Perhosta tavataan vain paikoittain, missä
ravintokasvia on runsaammin mm. Pyhtäällä (Ky).
Tyräkkikääriäisen kanta näyttää melko vakaalta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kosteiden ran
taniittyjen väheneminen mm. rakentamisen seurauk
sena. Ravintokasvin poimiminen ja kääriäisen keräi
ly ravintokasveineen. Niittyjen umpeenkasvu.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tunnetut esiintymät
tulee rauhoittaa. Tyräkkikääriäistä ei tule kerätä
ravintokasveineen.

8. Kirjallisuus.
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CYDIA MEDICÄGINIS (Kuznetsov) Luokka: V

MÄILASKÄÄRIÄINEN Luzernvecklare

Tortricidae

1. Luonnehdinta. Pieni (n. 8 mm), harmaa kääriäi
nen.

2. Levinneisyys. Eurosiperialainen perhonen, jonka
levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta Kaukaasiaan
ja Siperiaan saakka.

Suomesta tavattu vain Uudenmaan ja Turun ja
Porin lääneistä.

3. Biologia. Kulttuurialueiden perhonen. Elää mai
lasen siemenissä. Aikuisena heinä—elokuussa.

4. Kannan kehitys. Suomessa on vain yksi tunnettu
mailaskääriäisen esiintymä sekä yksittäinen löytö:

TP: Dragsfjärd Hiittinen, 1 yksilö 1982;
U: Hanko Lappohja, esiintymä syväsatama-alueel

la, ensimmäiset yksilöt tavattu alueelta jo 1940-
luvulla, nykyisin melko runsas.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rakentaminen
ja syväsatama-alueen käytön muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikan
käytössä tulee ottaa huomioon mailasen säilyminen
alueella.

8. Kirjallisuus.

Kääriäiset
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CYNAEDA DENTALIS (Denis & Schiffermuller) Luokka: V

NEIDONKIELIKOISÄ Blåeldminerarmott

Pyralidae Koisat

1. Luonnehdinta. Leveäsiipinen (25—30 mm), vaih
televan kellanruskeankirjava, pitkittäisjuovainen,
erikoisen näköinen pikkuperhonen.

2. Levinneisyys. Tunnettu Keski-Euroopasta Poh
joismaiden eteläosiin, kaikkialla harvinainen ja pai
koittainen.

Suomessa on vain yksi tunnettu esiintymä Turun ja
Porin läänissä.

3. Biologia. Kuivien ketojen ja kulttuuriympäristö
jen koisalaji. Elää toukkana neidonkielen varren
tyven ja juuren sisällä. Aikuiset lentävät hämärässä
ja yöllä heinä—elokuussa. Toukka talvehtii pienenä.

4. Kannan kehitys. Turun ja Porin läänissä on yksi
kauan tunnettu neidonkielikoisan esiintymä:

TP: Dragsfjärd Taalintehdas, vanha kyläympäristö,
havaittu vielä 1984.

Neidonkielikoisa on mahdollisesti taantunut meillä
viime vuosina. Sen on todettu taantuneen monin
paikoin Keski-Euroopassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rakentaminen
ja muut vanhan kyläympäristön maankäytön muu
tokset sekä niistä aiheutuva ravintokasvin vähenemi
nen ja muut kasvillisuuden muutokset. Perhosten
keräily ravintokasveineen toukkavaiheessa.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kyläympäristöä tulee
hoitaa niin, että ravintokasvin esiintyminen alueella
turvataan. Neidonkielikoisan keräilyä tulee välttää.
Sitä ei tule kerätä lainkaan ravintokasveineen. Vrt.
varjotäpläkoi (Ethmia terminella).

8. Kirjallisuus. Beirne 1954, Kerppola ym. 1985.



HESPERIA COMMA CA TENA Staudinger Luokka: V

POHJANVALKOTÄPLÄPAKSUPÄÄ Alimän ängsmygare (nordhig underart)

Hesperiidae Paksupäät

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (22—25 mm), rus
kehtavankeitainen paksupääperhonen, jonka siipien
alapinnalia vaikeita täpliä.

2. Levinneisyys. Valkotäpiäpaksupää on levinnei
syydeitään hoiarktinen. Alalaji catena tunnetaan
Aippien korkeiita huipuilta ja Fennoskandian poh
joisimmiita tuntureilta vain muutamasta harvasta
paikasta.

Suomesta on löydetty vain yksi esiintymä Enonte
kiön tunturialueelta.

Toinen aiaiaji Hesperia comma comma esiintyy
Lounais-Suomessa kedoilla ja lehtoniityiliä eikä oie
uhanalainen.

3. Biologia. Aikuiset lentävät heinäkuussa 700—
1200 metrin korkeudella olevilla tunturiniityillä,
joilla on runsaasti kukkivaa kasvillisuutta. Kotimai
nen esiintymä on paahteisella jyrkänteellä kapeassa
niittyjuotissa. Toukka elää heinälajeilla.

4. Kannan kehitys. Pohjanvalkotäpläpaksupäällä on
Suomessa erittäin suppea esiintymä:

L: Enontekiö Anjalonji, missä havaittu vielä 1980-
luvulla.

Lisäksi tunnetaan joitakin yksittäisiä yksilöitä eräil
tä muilta Enontekiön tuntureilta. Pohjanvalkotäplä
paksupään kannassa ei ole havaittu vähentymistä,
mutta havaintojen määrä vaihtelee paljon vuosit
tain. Yleensä kanta näyttää olevan hyvin niukka.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Elinympäristö
on hyvin herkkä kulutukselle, kapean niittykaista
leen erikoinen kasvillisuus kärsii nopeasti ja rintees
sä olevat irtokivet vyöryvät herkästi. Erityisesti per
hosten keräilijöitä liikkuu alueella paljon, koska
rinne on monien harvinaisten lajien tunnettu esiinty
mispaikka. Myös keräily sinänsä voi vaikuttaa hai
tallisesti eristyneeseen, suppea-alaiseen ja pieneen
kantaan.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikasta,
jossa esiintyy muutakin vaateliasta ja erikoista lajis
toa (mm. useita uhanalaisia perhosia), tulee muo
dostaa luonnonsuojelualue, jossa perhosten keräily
ja muu liikkuminen on kielletty.

8. Kirjallisuus. Henriksen & Kreutzer 1982, Hig
gins & Riley 1970.
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PARNASSIUS MNEMOSYNE Linnaeus Luokka: V

PIKKUÄPOLLO

Papilionidae

Mnemosynefjäril

Ritariperhoset

1. Luonnehdinta, Iso (55—68 mm), valkoinen per
honen, jonka etusiivissä kaksi mustaa täplää. Siiven
kärkiosa on läpikuultava.

Pikkuapollo on kuvattu suomalaisen Hämeestä löy
detyn yksilön perusteella. Siitä on kuvattu myös
lukuisia alalajeja, mutta niiden taksonominen asema
on kuitenkin usein epäselvä.

2. Levinneisyys. Pikkuapollon levinneisyys ulottuu
Pyreneiltä ja Keski-Euroopan kautta Iraniin, Kau
kasukselle ja Keski-Aasiaan. Pohjoismaista tavattu
Tanskasta, Norjasta (vain kaksi pientä esiintymää)
ja Ruotsista. Neuvostoliiton lähialueilla esiintyy
mm. Eestissä ja Laatokan ympäristössä. Pikkuapol
lon nimialalaji Parnassius mnemosyne innernosyne
on tavattu vain Suomesta.

Suomessa pikkuapollo on esiintynyt maan lounaiso
sassa Porvooseen ja Lounais-Hämeeseen asti.

3. Biologia. Aikuiset lentävät kesä—heinäkuussa
lehtoniityillä, joilla on runsaasti kukkivaa kasvilli
suutta. Toukka elää kiurunkannuksella, talvehtii
nuorena.

Kannat ovat erittäin paikoittaisia ja useimmat niistä
pieniä.

4. Kannan kehitys. Pikkuapollo on taantunut Suo
messa monin paikoin. Esimerkiksi paikoittaiset
esiintymät Uudenmaan läänin keskiosista ovat hä
vinneet (nähty viimeksi 1942). Samaan aikaan ovat
hävinneet Turun ja Porin läänin itäosien esiintymät.
Monet Turun ja Porin läänin länsiosan ja Ahvenan
maan esiintymät ovat selvästi supistuneet viime vuo
sikymmenien aikana, pikkuapollo on hävinnyt mm.
Ruissalosta. 1970- ja 1980-luvuilta on tiedossa seu
raavat esiintymät:

A: Eckerö Storby Öra, Skag ym., niukka esiinty
mä, tavattu vielä 1984;

A: Hammarland Strömma, tavattu viimeksi 1971,
paikka kuusettumassa;

A: Jomala Ytterby Jomalön, 1979 runsas;
A: Finnström Ämnäs, n. 1980, muutama yksilö;
A: Lemland flaka ym., ilmeisesti runsain esiinty

mä, 1984 arvioitiin kannan suuruudeksi useita
satoja yksilöitä, esiintymä on kuitenkin selvästi
pienentynyt viime vuosikymmeninä;

A: Föglö Vargskär, Overö, Ulversö, Jyddö ja
Bänö, 1984 runsas useilla saarilla;

A: Vårdö Vargata, 1970-luvun puoliväli, niukka;
A: Kumlinge Ingersholm, 1980 hyvin niukka;
A: Brändö Ava, 1984 niukka;
TP: Houtskari, mm. Björkö ja Medelby, 1984 4

pientä esiintymää;
TPs Korppoo, mm. Vattkast, 1984 2—3 pientä

esiintymää;

TP: Dragsfjärd Hiittinen Långholmen ja Sommarö,
1980 2 pientä esiintymää;

TP: Parainen mm. Attu ja Petteby, 1970-luvulla
melko runsas;

TPs Kakskerta Kuusisto, 1970-luvulla niukka;
TP: Rymättylä Ruotsalainen, 1977, 1984, 2 yksilöä;
TP: Askainen, 1970-luvulla niukka;
TPs Uusikaupunki, 1970-luvulla niukka;
TP: Rauma Reksaari, 1975—1984 melko runsas;
H: Somero Häntälä, 1985 runsas, ainoa nykyisin

tunnettu sisämaaesiintymä.

Pikkuapollon on mainittu esiintyneen 1700-luvulla
muuallakin Hämeessä ja Mikkelin läänissä Mänty
harjulla.

Pikkuapollo on taantunut ja tullut uhanalaiseksi
monin paikoin Keski-Euroopassa, Pohjoismaista se
on hävinnyt Tanskasta ja Ruotsista Skoonesta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tuoreen koti
maisen tutkimuksen mukaan lehtoniittyjen kasvilli
suuden muutokset uhkaavat edelleen pikkuapollon
vain meillä esiintyvää nimialalajia. Umpeenkasvun
seurauksena aikuisten perhosten esiintymispaikoik
seen vaatimat avoimet niittylaikut ja perhosten me
silähteinään käyttämät kukkivat kasvit vähitellen
vähenevät. Pähkinäpensasta ja muita lehtipuita kas
vavien lehtolaikkujen kuusettuminen vähentää pik
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kuapollon toukkien ravintokasvia kiurunkannusta,
joka viihtyy lehtipuiden suojassa niittyjen reunamil
la. Koska monet pikkuapollon esiintymät ovat hyvin
suppea-alaisia, voi luvaton keräilykin olla merkittä
vä uhkatekijä.

Erään aiemman kotimaisen selvityksen mukaan il
mastolliset muutokset olisivat aiheuttaneet pikku
apollon taantumisen.

Tanskasta pikkuapollo hävisi viljelysmaiden laajen
tumisen seurauksena, Sveitsissä se on taantunut
liikalaidunnuksen vuoksi ja Skoonesta häviämisen
syy oli metsittäminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pikkuapollo rauhoitet
tim Suomessa vuonna 1976.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Someron esiintymis
paikasta samoin kuin riittävästä määrästä muita
lounaissuomalaisia esiintymispaikkoja tulee muo
dostaa luonnonsuojelualueita, joita hoidetaan niin
etteivät ne sulkeude eikä niiden lehtoniittykasvilli
suus muutu. Saaristomeren kansallispuiston rajauk
sen sisäpuolella olevien esiintymispaikkojen valtiolle
hankkimista tulisi kiirehtiä. Ahvenanmaan lehtoniit
tyjen hoitotoimia olisi suotavaa jatkaa ja kiinnittää
erityistä huomiota myös pikkuapollon esiintymis
paikkojen hoitoon.

8. Kirjallisuus. Kaisila 1948, Mikkola 1979, Valto
nen 1960, Väisänen & Somerma 1985.
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SCOLITANTIDES ORION Pallas Luokka: V

KALLIOSINISIIPI Fetörtsblåvinge

Lycaenidae Sinisiivet

1. Luonnehdinta, Tumma, sinihohtoinen sinisiipilaji
(27—32 mm), jonka siipiripset selvätäpläiset.

2. Levinneisyys. Palearktinen päiväperhonen, jonka
levinneisyys ulottuu Espanjasta ja Ranskasta Keski-
Aasian kautta Japaniin saakka idässä. Tunnetaan
Etelä-Skandinaviasta ja Neuvostoliitosta Laatokan
seudulta ja Eestistä.

Suomessa tavattu noin kymmenestä paikasta maan
eteläosasta Mikkelin lääniin saakka.

3. Biologia. Aikuinen lentää touko—kesäkuussa ly
hyen aikaa kallio- ja harjumaastoissa, joissa on
matalaa kasvillisuutta. Toukka elää aluksi maksa
ruohoilla, meillä isomaksaruoholla, muualla myös
muilla lajeilla, myöhemmin muurahaispesissä. Kan
nat pieniä ja vaihtelevat suuresti.

4. Kannan kehitys. Kalliosinisiipi tunnetaan 1970—
1980-luvuilta seuraavista paikoista:

TP: Nummi, 1960-luvulta lähtien tavattu vuosittain,
ainakin vielä 1982, taantunut viime vuosina;

TP: Sammatti, 1973—1980, 1981—1984 ei etsin-
näistä huolimatta löydetty;

TP: Vihti ja Lohjan mlk., 1968—1972, sittemmin
harvinaistunut ja ilmeisesti hävinnyt;

Ky: Kuusankoski, 1977—1981, muutamia yksilöitä,
sen jälkeen ei ole etsinnöistä huolimatta löydet
ty;

Ky: Lappeenranta, 1960-luvulta lähtien melko run
sas;

Ky: Imatra, 1978, 1 yks.;
Ky: Ruokolahti, harvinainen;
M: Heinolan mlk., edelleen melko runsas;
M: Rantasalmi, 1981—1984, muutamia yksilöitä

vuosittain.

Laji on taantunut ja paikoin hävinnyt vanhoilta
esiintymisalueiltaan.

Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syynä on ollut, valoisien metsäniittyjen umpeutumi
nen ja maan käytön muutokset, erityisesti avohak
kuut, eräillä paikoilla mahdollisesti myös lisääntyvä
kulutus ja rakentaminen. Liiallinen perhosten keräi
ly voi olla merkittävä uhkatekijä pienissä esiintymis
sa.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kalliosinisiivelle tu
lee laatia lajikohtainen suojelusuunnitelma. Tär
keimmät esiintymisalueet tulee rauhoittaa, ja näillä
luonnonsuojelualueilla tulee säilyttää kallionreunus
niityt. Kalliosinisiiven keräilyä tulee välttää.

8. Kirjallisuus. Henriksen & Kreutzer 1982.
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AGRIADES GLÄNDON de Prunner Luokka: V

TUNDRASINISIIPI Högnordisk biävinge

Lycaenidae Sinisiivet

1. Luonnehdinta. Pienehkö (21—24 mm) sinisiipi
perhonen, jonka siipien alapuolella isoja vaikeita
täpliä. Koiraan siivet päältä vaaleansiniharmaat,
naaraan harmaanruskeat. Pohjoismaissa oma alala
jinsa A. g. aquito Boisduval.

2. Levinneisyys. Holarktinen päiväperhonen, jonka
levinneisyys ulottuu Pyreneitten niemimaan vuoris
toista, Alpeilta, Balkanilta ja fennoskandiasta Kau
kasuksen ja Siperian vuoristojen kautta Pohjois-
Amerikan arktisille alueille ja Kalliovuoria pitkin
New Mexicoon ja Arizonaan.

Alalaji aquito tunnetaan vain Pohjois-Norjasta ja
Pohjois-Ruotsin korkeimmilta tuntureilta sekä Suo
mesta ja Kuolan niemimaalta.

Suomessa tundrasinisiipi esiintyy korkeimmilla tun
turirinteillä Enontekiössä. Tavattu myös Utsjoelta.

3. Biologia. Aikuiset lentävät kesäkuun lopussa ja
heinäkuussa ruohoisilla tunturialueilla puurajan ylä
puolella, suosii kalkkipitoista maastoa. Toukka elää
tunturikurj enherneellä.

4. Kannan kehitys. Tundrasinisiivellä on Suomessa
yksi runsas esiintymä:

L: Enontekiö Saana, vakituinen kanta erityisesti
ns. kalkkipahdalla;

L: Utsjoki Kangasniemi, tavattu 1977.

Lisäksi Enontekiön eräiltä muilta tuntureilta on
tavattu yksittäisiä yksilöitä. Kannan ei ole havaittu
Suomessa vähentyneen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Maankäytön
muutokset suppealla esiintymisalueella. Tundrasini
siiven esiintymispaikan kuluminen (turismi, perhos
keräily) ja sen aiheuttamat kasvillisuuden muutok
set.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Saanan etelärintees
tä, joka on maamme ainutlaatuisimpia elinympäris
töj ä, tulee muodostaa luonnonsuoj elualue, jossa
liikkumista ja myös porojen laiduntamista rajoite
taan riittävästi kulumisen estämiseksi.

8. Kirjallisuus. Linnaluoto & Koponen 1980.
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CLOSSIANA TITANIA Esper Luokka: V

LEHIOHOPEATÄPLÄ Amathusias pärlemonfjärll

Nymplia]idae Täpiäperhoset

1. Luonnehdinta. Kirkkaan oranssinruskea, musta
kirjauksinen hopeatäpiäperhonen (40—47 mm).

2. Levinneisyys. Holarktinen päiväperhonen, jota
tavataan Länsi-Euroopasta Siperiaan ja Etelä-
Euroopasta Baltiaan ja Suomeen. Puuttuu muista
Pohjoismaista. Tunnetaan Neuvostoliitosta lähialu
eilta myös Laatokan pohjoispuolelta ja Karjalasta.

Suomessa lehtohopeatäplä on hyvin paikallinen laji,
jota on tavattu enimmäkseen Etelä-Suomen sisä- ja
itäosista.

3. Biologia. Aikuiset lentävät heinäkuussa valoisissa
metsämaastoissa, metsänreunoilla, -aukioilla ja kos
teilla niityillä. Suosii lehtomaisia ja lehtipuita kasva
via sekametsiä. Toukka elää orvokeilla. Runsaus
vaihtelee vuosittain huomattavasti.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan 1970—
1980-luvuilta alle kymmenen lehtohopeatäplän vaki
tuista esiintymispaikkaa:

U: Pernaja, 1970—1980-luvulla melko runsas;
Ky: Imatra ja Joutseno, yksittäisiä yksilöitä 1970-

luvulla, 1984 löytyi pieni esiintymä;
PK: Kitee, 1983-1984 4 yksilöä.

Laji on monin paikoin taantunut ja hävinnyt van
hoilta esiintymispaikoiltaan. Päiväperhoskyselyssä
ei saatu lainkaan uusia tietoja Hämeen eikä Turun
ja Porin lääneistä.

Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsien sulkeu
tuminen, kuusettuminen ja metsäniittyj en metsittä
minen sekä ilmeisesti metsälaiduntamisen lopettami
nen ovat syinä taantumiseen. Eräät metsänhoitotoi
met, erityisesti laajat avohakkuut uhkaavat myös
esiintymiä. Paikoitellen lehtohopeatäplää on kerätty
hyvin runsaasti.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lehtohopeatäplälle
tulee laatia lajikohtainen suojelusuunnitelma. Nyky
esiintymien (ainakin Pernajan ja Imatra-Joutsenon
alueiden) laajuus ja nykytila tulee selvittää. Selvityk
sen perusteella tulee rauhoittaa tarvittavat alueet ja
säilyttää niillä mahdollisimman avoin metsäkuva
niittyineen. Lehtohopetäplän etsimistä Turun ja Po
rin sekä Hämeen lääneistä tulee tehostaa. Lajin
keräilyä tulee välttää.

8. Kirjallisuus

;P5- 6
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CLOSSIANA THORE THORE (Hubner) Luokka: V

(C. t. caretica)

ETELÄNPUROHOPEATAPLÄ Grkantad pärlemonfjäril (sydlig underart)

Nymphalidae Täpiäperhoset

1. Luonnehdinta. Suurehko (37—47 mm), tumma,
kellanruskea, suurelta osalta mustakehnäinen päivä
perhonen.

2. Levinneisyys. Purohopeatäplän, C. thoren, levin
neisyys ulottuu Euroopasta Venäjän ja Pohjois-
Aasian kautta Japaniin. Alalaji C. t. thore, johon
Suomessa tavattava etelänpurohopetäpiä katsotaan
nykyisin kuuluvaksi, esiintyy Alpeilla ja Laatokan
pohjoispuolella, lisäksi se on tavattu Leningradin
alueelta. Aiemmin tätä Laatokan pohjoispuolista ja
Suomessakin tavattavaa Iehtohopeatäplän kantaa
pidettiin omana alalajinaan C. t. carelica.

Suomessa etelänpurohopeatäplä on hyvin harvinai
nen ja paikoittainen Pohjois-Karjalan läänissä itära
jan tuntumassa.

Lisäksi Lapin tunturialueella tavataan purohope
atäplän toista alalajia C. t. borealis — pohjanpuro
hopeatäplää, joka on silmälläpidettävä,

3. Biologia. Rehevän metsämaaston, lehtokorpien,
purolehtojen ja mm. ukonhattulehtojen hopeatäplä.
Toukka elää orvokkilajeilla. Aikuinen perhonen len
tää kesä—heinäkuussa.

4. Kannan kehitys. Suomessa etelänpurohopeatäplä
on hyvin paikoittainen ja levinneisyysalue kokonai
suudessaan pieni:

PK: Tohmajärvi ja Kitee, ilmeisesti vain muutama
pieni esiintymä.

Etelänpurohopeatäplä on uhanalainen myös Keski-
Euroopassa, mm. vaarantunut Saksan Liittotasaval
lassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Etelänpuroho
peatäpiän tunnetuista esiintymispaikoista ilmeisesti
merkittävin on hakattu paljaaksi ja ojitettu 1980-
luvulla. Erilaiset metsänhoitotoimet, purolehtojen
perkaukset ja lehtokorpien ojitukset uhkaavat mui
takin esiintymiä. Liiallinen perhosten keräily voi
vaarantaa suppeita esiintymiä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Etelänpurohopeatäp
län levinneisyys ja runsaus tulee selvittää yksityis
kohtaisesti. Sen esiintymispaikoista tulee tarvittaessa
muodostaa luonnonsuojelualueita. Hopeatäplän ke
räilyä tulee välttää.

8. Kirjallisuus. Higgins & Riley 1970, Pekkarinen
1977.
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MELITAEA DIAMINA (Lang) Luokka: V

TUMMAVERKKOPERHONEN Kovetenätfjäril

Nymphalidae Täpiäperhoset

1. Luonnehdinta. Suurehko (32—35 mm), mustan
ruskea, oranssitäpläinen päiväperhonen.

2. Levinneisyys. Palearktinen perhonen, jonka le
vinneisyys ulottuu Etelä- ja Keski-Euroopan vuoris
toalueilta Pohjoismaiden eteläosiin ja idässä Siperi
aan ja Amurille saakka.

Suomessa harvinaisena pääasiassa Lounais-Suomen
sisäosissa, erityisesti Hämeen läänissä, tavattu myös
Turun ja Porin, Uudenmaan ja Vaasan lääneistä.

3. Biologia. Kosteiden niittyjen ja rantojen laji,
joskus tavattu myös kuivilta niityiltä. Toukka elää
virmajuurella, ratamo-, tädyke- ja maitikkalajeilla.
Aikuinen perhonen lentää kesä-heinäkuussa.

4. Kannan kehitys. Suomen Perhostutkijain Seuran
jäsenille tehdyssä kyselyssä saatiin seuraavat tiedot
lajin viimeaikaisesta esiintymisestä:

TP: Kankaanpää 1971, 1 yks.;
TP: Pori 1983, 3 yks.;
H: Lempäälä, vanhoja tietoja,
H: Teisko, esiintymä 1958-1980;
H: Orivesi, vanhoja havaintoja;
H: Tampere, tavattu paikoin vielä melko runsaana

1980-luvulla, monin paikoin kuitenkin taantu
nut ja eräät esiintymät ilmeisesti Tampreen
seudulla kokonaan hävinneet;

H: Pälkäne 1970-1973, aiemmin runsas esiintymä
hävinnyt;

V: Kristiinankaupunki; esiintymä 1980-1984.

Tummaverkkoperhonen on taantunut Keski-Euroo
passa, mm. Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pälkäneen ja
Tampereen seudun esiintymät hävinneet mm. kar
janlaidunnuksen lopetuksen jälkeen niittyjen um
peenkasvun seurauksena. Tummaverkkoperhosen
esiintymiä uhkaa sopivien niittyjen väheneminen
paitsi luontaisen metsittymisen myös metsittämisen
ja rakentamisen takia. Erityisesti Tampereen ympä
ristössä taajama- ja tierakentaminen uhkaavat lajin
esiintymiä, paikoin myös loma-asutuksen leviämi
nen vähentää sille sopivia elinympäristöjä. Liiallinen
perhosten keräily voi vaarantaa suppeita esiintymiä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tummaverkkoperho
selle tulee laatia laj ikohtainen suoj elusuunnitelma.
Tärkeimmistä esiintymispaikoista tulee muodostaa
luonnonsuoj elualueita, joiden hoitosuunnitelmissa
tulee turvata perhosen vaatiman niitty-ympäristön ja
sopivan kasvillisuuden säilyminen. Esiintymien sup
peuden takia perhosten keräilyä tulee välttää.

8. Kirjallisuus. Higgins & Riley 1970.
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LOPINGA ACHINE Scopoli Luokka: V

KIRJOPAPURIKKO Dårgräsfjäril

Satyridae Heinäperhoset

1. Luonnehdinta. Suurehko (43—48 mm), har
maaanruskea heinäperhonen, jonka siipien reuna
osissa on isoja terättömiä silmätäpliä.

2. Levinneisyys. Palearktinen päiväperhonen, jonka
levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta ja Fennos
kandian eteläosista Keski-Aasian kautta Amurille ja
Japaniin saakka.

Suomessa kirj opapurikko on harvinainen eteläranni
kolta Tampereen seudulle saakka (U, Ky, TP, H).

3. Biologia. Rehevien kuusikorpien, pienten räme
painanteiden, metsäniittyjen ym. päiväperhonen.
Suosii monipuolisia, usein reheviä ja runsaasti lehti-
puita kasvavia, puoliavoimia elinympäristöjä. Touk
ka elää heinä- ja saralajeilla. Aikuinen perhonen
lentää kesä-heinäkuussa.

4. Kannan kehitys. Kirjopapurikko on Suomessa
hyvin paikallinen ja viime vuosina sitä on löydetty
vain harvoista paikoista, mm.:

U: Pernaja;
H: Hattula.

Lajin tämänhetkinen levinneisyys tunnetaan puut
teellisesti. Se levisi meille kaakosta muutamia vuosi
kymmeniä sitten, mutta näyttää nyt monin paikoin
hävinneen.

Kirjopapurikko on uhanalainen tai hävinnyt lähes
koko eurooppalaisella levinneisyysalueellaan, mm.
Ruotsissa vaarantunut (rauhoitettu Gotlannissa),

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana soiden
ojitukset, niittyjen umpeenkasvu ja avohakkuut ym.
metsänhoitotoimet, myös lehtipuuvaltaisten metsien
muuttaminen havumetsiksi. Viime vuosina hävinnyt
eräiltä paikoilta mm. rakentamisen ja metsänkäsitte
lyn seurauksena. Paikoin kirjopapurikkoa on myös
kerätty vuosittain runsaasti (erityisesti Pernajassa).

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kirjopapurikolle tu
lee laatia lajikohtainen suojeluohjelma. Sen nykyle
vinneisyys tulee selvittää. Tärkeimmistä esiintymis
paikoista tulee tarvittaessa muodostaa luonnonsuo
jelualueita, joiden hoidossa kirjopapurikon elinym
päristövaatimukset otettaisiin huomioon. Lajin ke
räilyä tulee välttää esiintymien suppeuden takia.

8. Kirjallisuus, Heath 1981, Higgins & Riley 1970.
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SCOPULA CORRIVALARIA (Kretschmar)

HIERAKKÄLEHTIMITTARI Strandlövmätare

Luokka: V

Geometridae Mittarit

1. Luonnehdinta. Vaaleankeliertävä, pienehkö (n.
25 mm) perhonen. Muistuttaa suuresti yleistä luhta
lehtimittaria (Scopula immutata), josta se on erotet
tavissa mm. siipikirjausten ja keilertävämmän sii
pien pohjavärin perusteella.

2. Levinneisyys. Erittäin paikallinen euraasialainen
mittari, joka tunnetaan muutamin paikoin Keski-
Euroopasta Lounais-Venäjälle saakka idässä ja eril
lisinä alalajeina myös Amuriita ja Japanista. Poh
joismaista tavattu Suomen lisäksi vain Tanskasta.

Suomessa hierakkalehtimittari on tavattu Hankonie
meitä.

3. Biologia. Lentää kesä—heinäkuussa kosteilia nii
tyillä, rannoilla, suoalueilla ja muissa kosteikoissa.
Toukka elää ulkomaisten tietojen mukaan isohiera
kaIla ja vesihierakaila, talvehtii keskenkasvuisena.

4. Kannan kehitys. Ensimmäinen kotimainen yksilö
löydetty 1951. Ainoa tunnettu esiintymä löydettiin
vasta 1983, mutta hierakkalehtimittari on paikalla
todennäköisesti vanha asukas.

Taantunut Keski-Euroopassa, hävinnyt Saksan Liit
totasavallasta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pienikin ympä
ristön muutos voi aiheuttaa hyvin paikallisen kan
nan häviämisen. Pieni esiintymä on myös altis
perhosten keräilylle.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikka tu
lee rauhoittaa. Alueella ei tule sallia perhosten
keräilyä.

8. Kirjallisuus. Koch 1976, Blab ym. 1984.
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XESTIA BOREALIS (Nordström) Luokka: V
(Anomogyna b.)

POHJANHARMOYÖKKÖNEN Nordiskt jordfly

Yökköset Noctuidae

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (31—39 mm), har
maa yökkönen.

2. Levinneisyys. Eurosiperialainen, tunnetaan vain
muutamasta paikasta Ruotsista, Suomesta, Kuolan
niemimaalta ja Länsi-Siperiasta.

Suomessa hyvin harvinainen, ilmeisesti pohjanhar
moyökkösellä on erilliset esiintymisalueet Itä- ja
Länsi-Lapissa.

3. Biologia. Elää harvahkoissa, sammalpohjaisissa
ikikuusikoissa, joissa on yleensä myös jonkin verran
koivua. Lentää kesä—heinäkuussa usein korkealla
kuusenlatvusten tasolla, Itä-Lapissa parittomina
vuosina, Länsi-Lapissa parillisina vuosina. Kehity

___________

sasteet tunnetaan puutteellisesti. Toukka on kerran
tavattu haavalta, ja se koteloitui talvehtimisen jäl
keen toukokuussa.

4. Kannankehitys. Pohjanharmoyökkösellä on Suo
messa kaksi erillistä aluetta:

L: Muonio-Kittilä;
L: Inari-Sodankylä.

Kannan kehitystä ei tunneta, ainoalla säännöllisesti
seuratulla paikalla kanta näyttää vakaalta. Muonion
esiintymä mahdollisesti taantunut (Olostunturi), ei
tuoreita havaintoja. Pohjanharmoyökkösta saatiin
1984 myös Keski-Lapista, joten on mahdollista, että
sillä on otaksutta laajempi ja yhtenäisempi levinnei
syys Suomessa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pohjois-Suo
men paksusammalkuusikoiden hakkuut.

6. Toteutetut suojelutoimenpiteet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pohjanharmoyökkö
sen nykyinen levinneisyys ja runsaus tulee selvittää
sekä erityisesti esiintyykö se Pallas-Ounaksen ja/tai
Urho Kekkosen kansallispuistoissa. Tärkeimmästä
Itä-Lapin esiintymisalueesta tulee muodostaa luon
nonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Imby & Palmqvist 1978, Lingonblad
1943, 1944, Mikkola & Jalas 1977, Nenye 1984.
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PHQTEDESBREVILINEA (fenn) Luokka: V

RUOKOHÄMY.YÖKKÖNEN
Noctuidae Yökköset

1. Luonnehdinta. Keskikoinen (33—34 mm), vaalea
yöperhonen.

2. Levinneisyys. Erittäin paikoittainen yökkönen,
joka tunnetaan mm. Englannista, Pohjois-Ranskas
ta, Hollannista, Saksan Liittotasavallasta, Baltiasta
ja Tanskasta. Neuvostoliitosta laji tunnetaan Kau
kasukselta, Turkestanista ja Amurin-Ussurin alueel
ta.

Suomesta ruokohämy-yökkönen on tavattu vain
Hankoniemeltä.

3. Biologia. Elää kuivahkoilla järviruokoa kasvavil
la rämeillä ja rannoilla. Suomalainen esiintymä on
ohutturpeisella suolla. Aikuinen lentää öisin elo—
syyskuussa. Muna talvehtii. Toukka elää pääasiassa
järviruo’olla syöden lehtiä, kaivautuu päiväksi kor
ren sisään.

4. Kannan kehitys. Löydetty Suomesta Hankonie
meltä 1967, mutta on vaikeasti havaittavana lajina
todennäköisesti jäänyt aikaisemmin huomaamatta.
Tavattu ainakin vielä 1984. Suomesta tunnetaan
yhteensä n. 20 yksilöä. Tunnettu esiintymispaikka
kuivui osittain 1970-luvulla ojituksen takia, mutta
ojien tukkimisen ja luonnollisen umpeutumisen seu
rauksena paikka on palautumassa entiselleen.

5. Vähenernisen syyt / Uhkatekijät. Suppea-alaisen
esiintymän voivat helposti hävittää vähäisetkin
maankäytön muutokset, erityisesti alueen ojitus olisi
kohtalokasta.

6. Toteutetut suojelutoimet. Tunnettu esiintymä on
osittain armeijan alueella, ja se pyritään säilyttä
mään ottaen huomioon alueella esiintyvät uhanalai
set kasvi- ja eläinlajit. Esiintymispaikalla on tukittu
vanhoja ojia liiallisen kuivumisen estämiseksi.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lajin levinneisyys
tulee selvittää yksityiskohtaisesti. Tarvittaessa sen
esiintymispaikoista tulee muodostaa luonnonsuoje
lualueita. Lajin keräilyä tulee välttää.

8. Kirjallisuus. Kaisila 1968.
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HYDRAECIÄ PETASITIS Doubleday Luokka: V

RUTTOJUURIYÖKKÖNEN Pestrotsfly

Noctuidae Yökköset

1. Luonnehdinta. Suurehko (n. 45 mm), tumman
harmaanruskea yöperhonen, jonka etusiivissä on
violetti sävy.

2. Levinneisyys. Palearktinen perhonen, joka tunne
taan paikallisena yli Euroopan Moskovan ja Ka
zakstanin kautta Länsi-Siperiaan ja Altaille saakka.
Pohjoimaista tunnettu Ruotsista ja Tanskasta. Bal
tiasta saatu Latviasta.

Suomesta tunnetaan muutamia ruttojuuriyökkösen
esiintymiä Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Elää puistoissa ja puutarhoissa sekä
rannoilla, joilla kasvaa toukan ravintokasvia rutto
juurta. Aikuinen perhonen lentää öisin ruttojuuri
kasvustoissa lähinnä elo—syyskuussa, poistuu vain
harvoin elinympäristöstään. Muna talvehtinee.
Toukka elää ruttojuuren varressa ja juurakossa.
Kotelo helposti kerättävissä ravintokasvin tyven lä
heisyydestä.

4. Kannan kehitys. Tavattu Suomesta ensi kerran
1938, mutta yökkönen lienee levinnyt ravintokasvin
sa mukana kartanoiden ympärille jo vuosisatoja
aiemmin.

U: Espoo, jonkin verran kaupunkirakentamisen
supistama esiintymä, populaation kooksi arvi
oitu noin 200 yksilöä;

U: pääkaupunkiseutu, yksi esiintymä tuhoutunut
kaupunkirakentamisen seurauksena, ainakin
yksi hyvin pieni esiintymä edelleen säilynyt;

U: Inkoo Fagervik, edelleen melko suuri kanta;
Ky: Elimäki, mahdollisesti erittäin pieni esiintymä.

Yksittäisiä yksilöitä on saatu muualtakin Etelä-Suo
mesta.

Ruttojuuriyökkönen on huomattavasti taantunut
monilla alueilla Keski-Euroopassa, mm. Saksan
Liittotasavallassa se on vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kulttuuriympä
ristössä sijaitsevien esiintymien uhkana ovat maan-
käytön muutokset. Keski-Euroopassa se on taantu
nut erityisesti kosteikkojen vähenemisen vuoksi. Lii
allinen keräily saattaa paikallisesti uhata lajia.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Inkoon esiintymis
paikka tulisi suojella. Espoon esiintymä tulee ottaa
huomioon maankäyttösuunnitelmissa.

8. Kirjallisuus. Väisänen & Hublin 1983.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT PERHOSET

Paljakkajuuriperhonen Hepialus fuscoargenteus
Kaarnakääpiökoi Trtfurcula atnfrontetta
Omenakääpiökoi Stigmetta malella
Lapinvuokkokääpiökoi $tigmelta dryadella
Purtojuuriseulakoi Nemophora cupriacelta
Haavantuhooja Lamellocossus terebra
Rämevihersiipi Rhagades pruni
Nätkelmäpunatäpiäperhonen Zygaena lonicerae
Ukkopussikas Pachytetia villoselta
Kierrepussikas Apterona crenulella
Jalavakartanokoi Bucculatrix atbedinella
Päivänkakkarakoi Bucculatrix argentisognelta
Lehtomiinaajakoi Caloptilia teucapennetla
Tammenmiinaajakoi Acrocercops brongniardellus
Heisinmiinaajakoi Phyllonorycter tantanellus
Kaakonlasisiipi $ynanthedon mesiaeformis
Jäkkäränkehrääjäkoi Digitivatva carioselta
Tunturipussikoi Coteophora unigenella
Hietapussikoi Coteophora caelebipennella
Kohokkipussikoi Coleophora hackmani
Ketoheinäkoi Mendesia farinella
Neyaheinäkoi Biselachista imatrelta
Kalliokärsäkoi Apiota kadenietia
Ruskotäpiäkoi Ethmia pyrausta
Sauramokoi Isophrictis anthemidetla
Lapinvuokonjäytäjäkoi Aristotelia heliacella
Laukkaneilikkakoi Aristotelia brizella
Päivänoudonjäytäjäkoi Teteiodes sequax
Päivännoutotupsukoi Mompha miscelta
Kulokoi Scythris noricetla
Kuultokoisa Microstega hyalinalis
Punakoisa Ostrinia palustralis
Koukerokoisa Diasemia titterata
Poppelikoisa Nephopterix rhenella
Kaakonkoisa Nephopterix lucipetelta
Suokirjosiipi Pyrgus centaureae
Tunturikirjosiipi Pyrgus andromedae
Keltatäpiähiipijä Carterocephatus palaemon
Lapinkeltaperhonen Colias hecla
Tunturikeltaperhonen Cotias nastes
Luhtakultasiipi Lycaena he/te
Huhtasinisiipi Pseudaricia nicias
Muurainhopeatäpiä Clossiana freija
Pohjanpurohopeatäpiä Clossiana thore boreatis
Rahkahopeatäpiä Ctossiana frigga
Kääpiöhopeatäpiä Clossiana improba
Punakeltaverkkoperhonen Euphydryas aurinia
Ruijannokiperhonen Erebia medusa
Suonokiperhonen Erebia embla
Maitiaiskehrääjä Lemonia dumi
Viherämittari Thalera flmbriatis
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Rämelehtimittari Scopula virgulata
Rämekulmumittari Idaea muricata
Kurupohjanmittari Entephria nobiliaria
Pahtapohjanmittari Entephria flavicinctata
Keltaselkämittari Ecliptopera capitata
Ruskopaatsamamittari Philereme transversata
Nunnamittari Baptria tibiale
Tunturipikkumittari Eupithecia fennoscandica
Tammipikkumittari Eupithecia dodoneata
Pähkinämittari Asthena aibutata
Pohjanliuskamittari Trichopteryx appensata
Pantterimittari Pseudopan thera macularia
Kuusamamittari Apeira syringaria
Naavamittari Atcis jubatus
Jäkälämittari Cteorodes lichenaria
Kirjotupsukas Orgyia recens
Keltatäpiäsiilikehrääjä Hyphoraia aulica
Pohjansiilikehrääjä Acerbia alpina
Vaaleaharmoyökkönen Xestia sincera
Nuoliharmoyökkönen Xestia rhaetica
Liuskepaljakkayökkönen Xestia lyngei
Tunturikirjoyökkönen Lasionycta dovrensis
Paljakkakirjoyökkönen Lasionycta staudingeri
Suotarhayökkönen Mamestra w-Iatin um
Ruso-olkiyökkönen Mythimna pudorina
Ruokoyökkönen Senta ftamrnea
Malikaapuyökkönen Cucullia absinthii
Loistokaapuyökkönen Cucullia argentea
Pörhönopsayökkönen Syinpistis zetterstedtii
Vaaleapuuyökkönen Lithophane ornitopus
Tammipiiloyökkönen Conistra erythrocephata
Ruutumäkiyökkönen Agrochola nitida
Nummijuuriyökkönen Aparnea anceps
Kääpiöhämy-yökkönen Photedes captiuncula
Aurinkoyökkönen Panemeria tenebrata
Tammilaahusyökkönen Nycteola revayana
1ammiritariyökkönen Catocala promissa
Linnunruohoyökkönen Phytometra viridaria
Kuuyökkönen Herminia lunatis
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Hepialus fuscoargenteus Bang-Haas Stigmella dryadella (Hofmann)

Paljakkajuuriperlionen

Högnordisk rotfjäril

Hepialidae Juuriperhoset

Luokka: Sh

Iso (n. 50 mm), helposti tunnettava, valkea, vaale
anruskeakirj auksinen juuriperhonen. Harvinainen,
tunnetaan Suomen lisäksi vain Ruotsista ja Siperias
ta. Suomessa vain L: Enontekiön Kilpisjärvellä hy
vin harvinaisena, esiintymät kaukana suurtuntureil
la. Hyvin paikallinen tunturilaji, elää kuivalla, vai
vaiskoivua kasvavalla paljakalla. Lentää elokuussa.
— Linnaluoto 1976, Viitasaari & Kaisila 1972.

Tr;furcula atrifrontella (Stainton)

Kaarnakääpiökoi

Ekbarkdvärgmal

Nepticulidae Kääpiökoit

Luokka: Sh

Pieni (n. 5 mm), musta pikkuperhonen. Levinnei
syys ulottuu Keski-Euroopasta Pohjoismaiden etelä-
osiin. Suomessa on vain yksi kaarnakoin esiintymä
TP: Turku, Ruissalo, missä melko yleinen. Lehtola
ji, elää toukkana tammen vihreissä oksissa kuoren
alla. Myöhemmin käytävät ilmalla täytyttyään hel
posti nähtävissä. Aikuisena vaikeasti löydettävissä.
Aikuisia on tavattu heinä—elokuussa.

Stigmetta malella (Stainton)

Omenakääpiökoi

Bredbandad äppeldvärgmal

Nepticulidae Kääpiökoit

Luokka: Sh

Pieni (n. 3 mm), musta pikkuperhonen, jonka
siivessä hopeinen poikkivyö. Levinneisyys ulottuu
Keski-Euroopasta Pohjoismaiden eteläosiin. Suo
messa vain Ahvenanmaalla, lähinnä Lemlannissa.
Yhteensä löydetty vain muutamia yksilöitä. Lehtola
ji, toukka elää miinaajana metsäomenan lehdissä.
Laji näyttää taantuneen, viime vuosilta ei ole var
mistettuja havaintoja.

Lapinvuokkokääpiökoi

fjällsippdvärgmal

Nepticulidae Kääpiökoit

Luokka: Sh

Pieni (n, 3 mm), ruskeanpunertava pikkuperhonen.
Tavattu Alpeilta sekä Suomesta, Ruotsista ja Nor
jasta. Suomesta tunnetaan vain suppeat esiintymät
0: Kuusamossa ja L: Enontekiön Kilpisjärvellä
Saanalla. Elää lapinvuokolla, lehtimiinaaja. Lapissa
tunturiniityillä, Kuusamossa kalliojyrkänteillä. —

Viramo 1974.

Nemophora cupriacella (Htibner)

Purtojuuriseulakoi

Incurvariidae Seulakoit

Luokka: St

Kuparinkiiltoinen, pitkätuntosarvinen (n. 12 mm)
pikkuperhonen. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroo
pasta Pohjoismaiden eteläosiin, Suomessa harvinai
nen eteläisimmässä osassa maata, eniten löytöjä U:
Porvoon seudulta,

Niittylaji, joka elää ilmeisesti purtojuurella. Aikui
sia on tavattu heinäkuussa, istuvat usein purtojuu
ren kukissa, liikkuvat vain vähän. Ilmeisesti purto
juuriseulakoi on taantunut viime vuosina, osasyynä
niittyjen väheneminen.

Lameiocossus terebra
(Denis & Schiffermuller)

Haavantuhooja

Mindre trädödare

Cossidae Puuntuhoojat

Luokka: Sh

Iso (55—77 mm), hyvin tukeva, harmaanruskea
yöperhonen. Kaikkialla harvinainen, tunnetaan
Keski-Euroopasta ja Neuvostoliitosta idässä Siperi
asta saakka, Ruotsista on vain harvoja löytöjä.
Suomessa maan etelä- ja keskiosassa harvinaisena ja
harvalukuisena (TP, U, Ky, H, PK). Haavantuhoo
ja elää lämpimillä paikoilla, mm, kalliometsissä,
vanhoissa, vioittuneissa haavoissa rungon sisällä.
Toukka talvehtii ainakin kaksi kertaa, koteloituu
rungon sisälle. Aikuisia perhosia on tavattu kesä—
heinäkuussa.
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Haavantuhooja elää yleensä vuosikausia yhdessä tai
muutamassa rungossa samalla paikalla. Sitä on
kerätty kaatamalla lajin asuttamia runkoja ja kas
vattamalla toukat pilkotuista rungoista, jolloin lajin
esiintymä ja elinympäristö ovat tuhoutuneet. Uhka
na vanhojen haapojen väheneminen sekä metsistä
että maatalousalueiden reunamilta, myös toukkien
ja koteloiden keräily. — Grönvall 1950, Vuola &
Korpela 1981.

Rhagades pruni (Denis & Schiffermtffler)

Rämevihersiipi

Ljungmelallvingesvärmare

Zygaenidae Punatäpiäperhoset
(Angervokiitäjät)

Luokka: Sh

Tumma, sinertäväkiiltoinen (21—25 mm) perhonen.
Levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta Pohjoismai
den eteläosiin, puuttuu kuitenkin Norjasta ja Ruot
sista. Suomessa hyvin paikoittaisena, mutta paikoin
runsaana maan etelä- ja keskiosissa (TP, U, Ky, H,
Mi, Ku).

Suomessa soilla, lähinnä rämeillä, Keski-Euroopassa
myös kuivilla nummilla, Toukka elää puolukalla,
kanervalla ja suokukalla; talvehtii, Aikuisia perho
sia tavataan kesä—heinäkuussa, lentää päivällä. Uh
kana soiden ojitukset. Vaarantunut Saksan Liittota
savallassa.

Zygaena lonicerae (Scheven)

Nätkelmäpunatäpiäperhonen

Bredbrämad bastardsvärmare

Zygaenidae Punatäpiäperhoset
(Angervokiitäjät)

Luokka: St

Melko iso (30—41 mm), sinimusta, kirkkaanpuna
täptäinen perhonen. Levinneisyys ulottuu Keski-
Euroopasta Pohjoismaiden etelä- ja keskiosiin.
Aiemmin Etelä- ja Keski-Suomessa (Ä, TP, U, Ky,
H, Mi, V, KS, Ku, PK) melko yleinen.

Kuivien niittyjen ja ketojen laji, toukka elää herne
kasveilla, mm. apilalla, talvehtii pienenä. Aikuisia
heinäkuussa, lentävät päivisin, istuvat usein kukissa.
Taantunut selvästi 20 viime vuoden aikana, nykyisin
lähinnä Ahvenanmaalla. Syynä taantumiseen osit
tain aurinkoisten kuivien niittyjen väheneminen
mm. umpeenkasvun seurauksena. Saksan liittotasa
vallassa vaarantunut.

Paehytella viiosetia (Ochsenheimer)

Ukkopussikas

Rödbrunn säckspinnare

Psychidae Pussikehrääjät

Luokka: Sh

Suurin pussikehrääjälajimme (koiras 25—28 mm,
naaraan ruumiin pituus 18—20 mm), koiras musta,
naaras siivetön. Helposti tunnettava toukkapussi
rakennettu lehdenpaloista ym. Tunnetaan mm.
Keski-Euroopasta ja Etelä- ja Keski-Ruotsista. Suo
messa harvinaisena ja hyvin paikoittaisena koko
maassa Ahvenanmaata ja tunturialueita lukuunotta
matta.

Suolaji, toukka elää koivulla, pajuilla ja kanervalla;
talvehtii kaksi kertaa. Aikuisena heinäkuussa. Uh
kana soiden ojitukset, paikallisesti myös liiallinen
toukkapussien keräily. Saksan Liittotasavallassa
vaarantunut.

Apterona crenutetta (Bruand)

Kierrepussikas

Snäcksäckspinnare

Psychidae Pussikehrääjät

Luokka: Sp
Pieni laji, naaras siivetön, toukkapussi erikoinen,
kotilomaisesti kierteinen. Eurosiperialainen pussi
kehrääjä, jonka taksonomia on epäselvä. Suomesta
on vain yksi löytö H: Hauho 1963, 1 koiras. Lajista
tunnetaan partenogeneettisesti lisääntyviä kantoja
(vain naaraita) Ruotsista Gotlannista ja Oölannista
sekä Neuvostoliitosta Latviasta. Sen sijaan koiraita
tavataan yleensä vasta eteläisissä aippilaaksoissa
Sveitsissä ja Itävallassa. Näin onkin päätelty, että
lajilla olisi Suomessa esiintymä, jota ei kuitenkaan
etsinnöistä huolimatta ole löydetty.

Kuivien niittyjen laji, joka elää Ruotsissa toukkana
ajuruoholla, kaunokeilla ja masmalolla; nuoret tou
kat miinaavat lehtiä, myöhemmin syövät lehtiä ala
pinnalta käsin. Koirastoukkien sanotaan kiipeävän
puihin ja naarastoukkien pysyttelevän maanpinnas
sa. Aikuinen on löydetty meiltä kesäkuun lopussa.
— Kaisila 1968.

Bucculatrix aibedinetta Zeller

Jalavakartanokoi

Lyonetiidae

Luokka: Sh
Pieni (n. 7 mm), valkealiko pikkuperhonen. Levin
neisyys ulottuu Keski-Euroopasta Pohjoismaiden
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eteläosiin. Suomessa on vain kaksi tunnettua jalava
kartanokoin esiintymää U: Espoo Espoonkartano ja
U: Inkoo Fagervik. Löydetty Suomesta vasta äsket
täin, mutta esiintymät lienevät kuitenkin vanhoja.
Lehtolaji, suomalaiset löydöt kartanopuistoista,
Toukka elää jalavan lehdillä. Aikuisia perhosia on
tavattu toukokuussa.

Buccutatrix argentosignelta
Herrich-Schäffer

Päiväkakkarakoi

Keski-Euroopasta Pohjoismaiden eteläosiin. Suo
messa on vain kaksi tunnettua tammenmiinaajakoin
esiintymää, TP: Turku Ruissalo ja U: Vantaa Tam
misto, Tammilaji, toukka nuorena miinaaja, isom
pana käärii lehtirullan ympärilleen. Aikuiset lentä
vät alkukesällä, Uhkana tammialueiden muutokset.

Phyionorycter lantanellus (Schranck)

Heisinmiinaajakoi

Olvonguldmal

Lyonetiidae

Luokka: St

Pieni (n. 5 mm) pikuperhonen, koiras harmaa,
naaras mustavalkoinen. P äälevinneisyysalue Keski-
Euroopassa. Pohjoismaista tunnetaan vain Suomes
ta. Suomessa esiintyi aiemmin monin paikoin maan
eteläosassa (A, TP, U, Ky). Kuivien niittyjen ja
ketojen laji, jonka toukka elää päivänkakkaralla.
Selvästi taantunut, viimeiset löydöt ovat ilmeisesti
tämän vuosisadan alkupuoliskolta. Osasyynä taan
tumiseen kuivien niittyjen väheneminen.

Catoptllia leucapennetta (Stephens)

Lehtomilnaajakoi

Stor ekminerarmal

Gracillariidae Miinaajakoit

Luokka: Sli

Pienehkö (n. 11 mm) pikkuperhonen, josta on kaksi
värimuotoa: punainen ja rikinkeltainen. Levinnei
syys ulottuu Keski-Euroopasta Pohjoismaiden etelä-
osiin. Suomesta lehtomiinaajakoi on tavattu vain
Ahvenanmaalta, pääasiassa Lemlannista. Tammi
metsälaji, toukka elää jaloilla lehtipuilla, pienenä
miinaaj ana, isompana käärimässään lehtirullassa.
Aikuinen talvehtii. Uhkana lehtojen väheneminen ja
kuusettuminen.

Acrocercops brongniardellus
(Fabricius)

Tammenmiinaajakoi

Gracillariidae Miinaajakoit

Luokka: Sh

Pienehkö (n. 9 mm), punaruskean ja valkoisen
kirjava pikkuperhonen. Levinneisyysalue ulottuu

Gracillariidae Miinaajakoit

Luokka: Sh

Pieni (n. 6 mm), kiiltävän punaisen ja valkoisen
kirjava pikkuperhonen. Levinneisyys ulottuu Keski-
Euroopasta Pohjoismaiden eteläosiin. Suomesta hei
sinmiinaajakoi on tavattu vain A: Lemlannista hy
vin paikoittaisena. Lehtolaji, jonka toukka elää
koiranheisillä, tekee lehteen laajan miinan. Aikuisia
perhosia on tavattu kesäkuussa. Uhkana lehtojen
väheneminen ja kuusettuminen sekä lehtoniittyjen
umpeenkasvu. Laji on rauhoitettu Ahvenanmaalla
1986.

Synanthedon meslaeformis
(Herrich-Schäffer)

Kaakonlasisiipi

Snyltstekellik giasvinge

Sesiidae Lasisiivet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (18—22 mm), keltamusta, pistiäis
mäinen perhonen. Kansainvälisesti harvinainen
kaakkoinen laji, ei esiinny Länsi-Euroopassa. Suo
messa hyvin harvinaisena ja paikoittaisena eteläran
nikolla (TP, U, Ky). Elää valoisilla, kovapohjaisilla,
usein hiekkaisilla mailla rannan tuntumassa kasva
vissa, yksinään tai pienissä ryhmissä kasvavissa
vanhoissa, paksukuorisissa, vioittuneissa tervalepis
sä. Toukka elää rungossa tuoreissa kohdissa yleensä
1—3 metrin korkeudella; talvehtii kaksi kertaa. Laji
elää usein vuosikausia samassa puuyksilössä. Aikui
sia tavataan vain harvoin, lentävät päivisin kesä
kuussa.

Kaakonlasisiiven toukkia ja koteloita on kerätty
harjaamalla tervalepän runkoja teräsharj alla, jolloin
kuoriutumisaukot paljastuvat. Uhkana rakentami
nen, metsänhoito ja ylipäänsä vanhojen suurten
tervaleppien hävittäminen sekä lajin elinympäristön
tärvelevä keräily. — Nordman 1945, Saramo 1973,
Vuola & Korpela 1977.
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Digitivalva eariosella (Treitschke) Coleophora hackmani (Toil)

Jäkkäränkehrääjäkoi

Yponomeutidae Kehräajäkoit

Luokka: St

Pienehkö (10—12 mm), vaikean ja ruskean kirjava
pikkuperhonen. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroo
pasta Pohjoismaiden etelä- ja keskiosiin. Suomessa
itäinen (U, Ky, Ku, 0), havaintoja on eniten Kuusa
mosta. Lähinnä metsäniittyjen laji, jonka toukka
elää metsäjäkkärällä. Aikuisia on tavattu alkukesäl
lä. laantunut selvästi, 1950—1960-lukujen vaihteen
jälkeen ei lainkaan havaintoja, kunnes 1984 löydet
tiin Espoosta (U) ja Jomalasta (A).

Coleophora unigenella

lunturipussikoi

fjällsippsäckmal

Coleophoridae Pussikoit

Luokka: Sh

Svensson

Pieni (7—8 mm), vaalean ruskeanharmaa pikkuper
honen. Pohjoinen laji, joka on kuvattu tieteelle
uutena Pohjois-Ruotsista 1966, tunnetaan lisäksi
Norjasta ja Siperiasta. Suomessa vain yksi esiintymä
L: Kilpisjärvi Saana. Tunturilaji, jonka toukka elää
lapinvuokolla koverretun lehden palasesta valmista
massaan toukkapussissa. Aikuisia perhosia on tavat
tu heinäkuussa, istuvat usein lapinvuokon kukissa.
— Kyrki & Karvonen 1984.

Kohokkipussikoi

Coleophoridae Pussikoit

Luokka: Sh

Pienehkö (n. 16 mm), valkomustaviiruinen pikku
perhonen. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta
Pohjoismaiden eteläosiin. Suomessa eteläinen ja
paikoittainen (A, TP, U, Ky), havaintoja on eniten
Hangon Tvärminnestä (U) ja Virolahdelta (Ky).
Kuivien niittyjen ja ketojen laji, jonka toukka elää
nuokkukohokin siemenkodissa, Uhkana ketojen vä
heneminen. — Toil 1952.

Mendesia farinella

Ketoheinäkoi

Elachistidae Heinäkoit

Luokka: Sh

(Thunberg)

Pieni (n. 12 mm), valkoinen pikkuperhonen. Levin
neisyys ulottuu Keski-Euroopasta Pohjoismaiden
eteläosiin. Suomessa eteläinen ja hyvin paikoittai
nen, esiintyy lähinnä Ahvenanmaalla ja Parikkalas
sa (Ky), 1984 tavattiin myös Valkeakoskelta (H).
Kuivien niittyjen ja ketojen laji. Tanskassa elää
hietikoilla. Aikuisia on tavattu touko—heinäkuussa.
Ketoheinäkoin elintavat tunnetaan huonosti. Uhka
na kuivien niittyjen väheneminen. — Traugott
Olsen & Schmid Nielsen 1977.

Biselachista imatretta

Nevaheinäkoi

(von Schantz)

Coteophora caelebipennella

Hietapussikoi

Coleophoridae Pussikoit

Luokka: Sh

Zeller

Pienehkö (n. 16 mm), keltapunainen pikkuperho
nen. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta Siperi
aan ja Pohjoismaiden eteläosiin. Suomessa eteläinen
ja paikoittainen (A; TP: Dragsfjärd Hiittinen; U:
Hanko Tvärminne). Hietikkolaji, jonka toukka elää
ketomarunalla. Uhkana hietikoiden ja kuivien keto
jen muutokset, mm. umpeenkasvu ja rakentaminen.
— Hackman 1945.

Tuvullgräsmal

Elachistidae Heinäkoit

Luokka: Sp

Pieni (6—9 mm), harmahtava, melko huomaamaton
pikkuperhonen. Kansainvälisesti erittäin harvinai
nen laji, joka on kuvattu tieteelle uutena Suomesta
1971. Lisäksi tunnetaan vain 5 yksilöä Norjasta
ilman tarkkoja löytötietoja. Suomesta on löydetty
yksi esiintymä Ky: Imatra, mutta paikka on myö
hemmin tuhoutunut rakentamisen seurauksena.
Elintapoja ei tunneta. Ilmeisesti suolaji, jonka ra
vintokasvi on mahdollisesti tupasvilla. Aikuisia on
tavattu kesäkuun lopulla. — Traugott-Olsen &
Schmidt Nielsen 1977.
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Aptota kadenietia (Herrich-Schäffer) pista. Suomessa vain yksi tunnettu esiintymä L:
Enontekiö Kilpisjärvi Saana missä usein runsaslu

Kalliokarsäkoi kuisena. Tunturiniittyjen laji, jonka toukka elää
lapinvuokolla. Aikuisia tavattu heinäkuussa, istuvat

Oecophoridae Kärsäkoit usein lapinvuokon kukissa. Uhkana lähinnä Saanan
alueen kulutus matkailukäytössä.

Luokka: Sh

Pienehkö (n. 15 mm), ruskea pikkuperhonen. Levin
neisyys ulottuu Keski-Euroopasta Pohjoismaiden
eteläosiin. Suomessa on vain yksi tunnettu esiintymä Aristotelia brizelta (Treitschke)
U: Lohja, yksittäislöytö myös Kotkasta (Ky). Kalli
olaji, jonka toukka elää kuivilla lehdillä kalliohyl- Laukkaneilikkakoi
lyillä. Aikuisia on tavattu heinäkuussa.

Gelechiidae Jäytajäkoit

Luokka: Sh

Ethmia pyrausta (Pallas) Pieni (n. 9 mm), metallinpunertava pikkuperhonen.
Levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta Pohjoismai

Ruskotäpiäkoi den eteläosiin. Suomesta tavattu vain Uudenmaan ja
Kymen lääneistä, ainoa tunnettu pysyvä esiintymä

Angsrutemal Ky: Vehkalahdella. Toukka elää laukkaneilikalla

rantaniityillä.

Aikuisena kesä—heinäkuussa. Lauk
Ethmndae Tapiakoit kaneilikkakoin toukkia on kerätty ravintokasvei

L kk Ii
neen. Uhkana rakentaminen, kuluminen ja liiallinen

U0 a. keräily. Lajin esiintymispaikat tulee rauhoittaa.
Pienehkö (n. 17 mm), musta pikkuperhonen. Levin
neisyys ulottuu Keski-Euroopasta Pohjoismaiden
eteläosiin. Suomesta tavattu vain A: Lemlannista,
lisäksi epävarma tieto Helsingistä (U). Lehtojen ja Teleiodes sequax (Haworth)
lehtoniittyjen laji, jonka toukka elää keltaängelmäl
lä. Aikuisia on löydetty heinäkuussa. Uhkana lehto- Päivännoudonjäytäjäkoi
niittyjen umpeenkasvu. Laji on rauhoitettu Ahve
nanmaalla 1986. Gelechiidae Jäytäjäkoit

Luokka: Sh

Pienehkö (n. 10 mm), ruskea pikkuperhonen, jonka
Isophrictis anthemidetla (Wocke) siivissä on kaksi ruskeaa poikkiraitaa. Levinneisyys

ulottuu Keski-Euroopasta Pohjoismaiden eteläosiin.
Sauramokoi Suomessa esiintyy vain Ahvenanmaalla (mm. Joma

la 1924), sielläkin harvinaisena. Lehtoniittyjen laji,
Gelechiidae Jäytäjäkoit jonka toukka elää päivännoudolla. Aikuisia tavattu

heinäkuussa. Taantunut lehtoniittyjen vähenemisen
Luokka: Sh seurauksena
Pienehkö (n. 12 mm), ruskeavalkoviiruinen pikku
perhonen. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta
Pohjoismaiden eteläosiin. Suomessa harvinainen ja
hyvin paikoittainen lounaassa (A, TP, U). Ketojen Mompha mtscella
ja niittyjen perhonen, jonka toukka elää keltasaura- (Denis & Schiffermiffler)
mon kukissa. Uhkana ketojen umpeenkasvu, pelto-
maiden muutokset ja ravintokasvin väheneminen. Päivännoutotupsukoi

Solvändetofsmal

Aristotelia heliacella (Herrich-Schäffer) Momphidae Tupsukoit

Lapinvuokonjäytäjäkoi Luokka: Sh

Pienehkö

(n. 8 mm), harmaankirjava pikkuperho
Gelechudae Jaytajakoit nen. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta Poh

Luokka Sh joismaiden eteläosiin. Suomessa esiintyy vain Ahve
nanmaalla. Lehtoniittyjen laji, jonka toukka elää

Pieni (n. 7 mm), kauniin metallinpunakiiltoinen päivännoudolla. Aikuisia tavattu heinäkuussa.
pikkuperhonen. Tunnetaan Alpeilta ja Ruotsin La- Taantunut lehtoniitttyjen vähenemisen takia.
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Scythris noricella (Zeller)

Kulokoi

Scythrididae

Luokka: St

Pienehkö (n. 20 mm), harmaa pikkuperhonen.
Ruotsisssa tunnetaan pohjoisesta, puuttuu Tanskas
ta, Norjasta tavattu äskettäin. Suomessa eteläinen
(TP, U, Ky, V). Sen on arveltu suosivan paloaukei
ta, toukka elää maitohorsmalla. Aikuisena heinä
kuussa. Selvästi taantunut, eikä sitä ole juuri tavattu
1920-luvun jälkeen. Taantumisen syynä mahdollises
ti sopivien paloalueiden puuttuminen. — Bengtsson
1984.

suurimmat esiintymät ovat Haminassa ja Vehkalah
della (Ky), tavattu myös Uudenmaan ja Turun ja
Porin lääneistä. Kosteiden ja märkien rantaniittyjen
koisa, toukka elää vesihierakan varressa, talvehtii.
Aikuisena heinäkuussa. Lajia on kerätty ravintokas
veineen. Uhkana rakentaminen ja kosteikkojen kui
vatukset.

Diasemia litterata (Scopoli)

Koukerokoisa

Dubbelbandad hökblomstermott

Pyralidae Koisat

Luokka: St

Microstega hyallnalls

Kuultokoisa

Ljusgul nässelspinnmott

Pyralidae Koisat

Luokka: Sp

(Hubner)

Melko iso (30—35 mm), vaaleankeltainen, mustakir
jauksinen koisa. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroo
pasta Pohjoismaiden eteläosiin. Esiintyi aiemmin
Etelä- ja Keski-Suomessa (A,TP, U, Ky, H, M, Ku,
PK, 0). Niittylaji, jonka toukka elää useilla kasveil
la, etenkin nokkosella. Aikuisia on tavattu pääasias
sa heinäkuussa.

Kuultokoisa on selvästi taantunut. Se oli 1800-luvul
la ja tämän vuosisadan alkupuoliskolla melko ylei
nen monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta
hävisi 1960 tienoilla lähes koko maasta. 1970-luvulla
on löydetty vain 3—4 mahdollisesti ulkomaista har
hautunutta yksilöä lähinnä Virolahdelta (Ky). 1980-
luvulla laji on havaittu vain kerran Ahvenanmaalta
(Lemland 1984). Kuultokoisan kotimainen kanta
saattaa olla jo kokonaan hävinnyt. Taantumisen
syitä ei varmuudella tiedetä. Niittyjen väheneminen
on voinut nopeuttaa taantumista. — Suomalainen
1985.

Ostrinia palustralls (Hubner)

Punakoisa

Stor stammott

Pyralidae Koisat

Luokka: Sh

Melko iso (n. 35 mm), kauniin punakeltainen,
leveäsiipinen koisa. Levinneisyys ulottuu Kaakkois
Euroopasta Suomeen. Meillä kaakkoinen laji, jonka

Pienehkö (n. 15 mm), ruskea koisa, jonka siivissä
hopeanväriset kirj aukset. Levinneisyys ulottuu
Keski-Euroopasta Pohjoismaiden etelä- ja keski-
osiin. Suomesta tavattu aiemmin lähes koko maasta
Enontekiön Lappia lukuunottamatta.

Elää kuivilla niityilla ja kedoilla mm. keltanoilla.
Aikuinen lentää iltaisin ja öisin kesä—heinäkuussa.
Viime aikoina huomattavasti taantunut ja hävinnyt
lähes koko Etelä-Suomesta, 1984 tavattu kuitenkin
vielä Eckeröstä (A). Pohjoisessa esiintyy vielä pai
koittain. Taantumisen syitä ei tunneta. Osasyynä
kuivien niittyjen väheneminen ja umpeenkasvu.

Nephopterix rhenella

Poppelikoisa

Pyralidae Koisat

Luokka: St

(Zincken)

Pienehkö (n. 20 mm), harmaankirjava koisa. Levin
neisyys ulottuu Keski-Euroopasta Pohjoismaiden
eteläosiin. Suomessa eteläinen (TP, U, A), tavattiin
aiemmin mm. Kirkkonummelta ja Helsingistä (U).
Puistojen laji, jonka toukka elää poppeleilla. Sel
västi taantunut, ei havaintoja 1950-luvun jälkeen.
Taantumisen syitä ei tunneta.

Nephoterix lueipetella

Kaakonkoisa

Pyralidae Koisat

Luokka: Sh

Jalava

Pienehkö (19—23 mm), vaalean ruskeanharmaa koi
sa. Tunnetaan vain Suomesta (U, Ky), vakituinen
kanta ainakin Ky: Virolahdella, josta laji on kuvattu
tieteelle uutena. Elintavat tunnetaan puutteellisesti.
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Elää ilmeisesti niityillä. Havaitut yksilöt on pyydys
tetty valorysillä toukokuun puolivälistä heinäkuun
loppuun.— Jalava 1978.

Pyrgus centaureae (Rambur)

Suokirjosiipi

Klintvisslare

Hesperidae Paksupäät

Luokka: St

Pienehkö (25—32 mm), tummanharmaa, valkokir
jauksinen perhonen. Holarktinen, esiintyy Euroo
passa Keski-Skandinaviasta ja Suomesta Neuvosto
liiton arktisille alueille ja Aasiassa Itä-Siperiaan
saakka. Suomessa koko maassa etelä- ja lounaisran
nikkoa lukuunottamatta, etelässä harvinainen.

Elää rämesoilla ja alemmilla tunturiniityillä. Lentää
kesä—heinäkuussa. Toukka elää suomuuraimella.
Uhkana soiden ojitukset. Taantunut ainakin Etelä-
Suomessa.

Pyrgus andromedae

Tunturikirjosiipi

Blomvisslare

Hesperidae Paksupäät

Luokka: Sh

(Wallengren)

Pienehkö (27—29 mm), tummanharmaa, valkokir
jauksinen perhonen. Palearktinen, Keski- ja Etelä-
Euroopan korkeimmissa vuoristoissa, Pohj oismais
sa paikoin Kölin vuoristoketjussa Dovresta Nordka
piin, pohjoisinna yleisimpänä. Suomessa harvinaise
na ja paikoittaisena L: Enontekiön Kilpisjärven
seudun korkeimmilla tuntureilla, etenkin Saanalla.

Elää kivisillä tunturiniityillä, useimmiten kalkki-
mailla. Lentää kesä—heinäkuussa. Toukan ravinto-
kasvi tuntematon. Uhkana Saanan tunturiniittyjen
muutokset mm. kasvillisuuden kuluminen.

Carterocephatus palaemon

Keltatäpiähuipijä

Gulfläckig glanssmygare

Hesperidae Paksupäät

Luokka: Sh

(Pallas)

Pienehkö (25—30), ruskea, keltatäpläinen perho
nen. Holarktinen, hyvin paikallinen, mutta laajalle

levinnyt Keski- ja Pohjois-Euroopassa, Pohjois
maista puuttuu Tanskasta, Norjassa erillinen esiin
tymä länsiosassa. Suomessa harvinainen ja paikoit
tainen Etelä- ja Keski-Suomesta Lapin eteläosaan,
puuttuu Ahvenanmaalta.

Elää suoniityillä sekä puro- ja jokilaaksoissa, Keski-
Euroopassa myös valoisissa lehtimetsissä. Lentää
kesä—heinäkuussa. Toukka elää heinäkasveilla. Uh
kana soiden ojitukset, korpien raivaukset, avohak
kuut ja purojen perkaukset.

Colias hecla Lefebvre

Lapinkeltaperhonen

Högnordisk höfjäril

Pieridae Kaaliperhoset

Luokka: Sh

Suurehko (38—44), kirkkaan oranssi päiväperho
nen. Holarktinen, Euroopassa arktisilla alueilla,
Fennoskandian pohjoisosien tunturiseuduilla alalaji
sutitelma. Suomessa harvinainen ja paikoittainen L:
Enontekiöllä Kilpisjärven alueen tuntureilla ja Ut
sjoella myös Tenon rantaniityillä.

Elää ruohoa kasvavilla avoimilla ja runsaskukkaisil
la tunturiniityillä. Lentää kesä—heinäkuussa. Touk
ka elää tunturikurjenherneellä ja peuranvirnalla.
Viime vuosina ollut niukka Saanalla. Uhkana lähin
nä perhosten kaupallinen keräily ja esiintymispaik
kojen kuluminen matkailukäytössä.

Cotias nastes Boisduval

Tunturikeltaperhonen

Gröngul höfjäril

Pieridae Kaaliperhoset

Luokka: Sh

Suurehko (34—46 mm), vihertävänvalkoinen tai
-keltainen keltaperhonen. Holarktinen, Euroopassa
arktisilla alueilla, Fennoskandian pohjoisosien tun
turiseuduilla alalaji verdandi. Suomessa vain L:
Enontekiön Kilpisjärven korkeimmilla tuntureilla,
etenkin Saanalla.

Elää runsaskukkaisilla, ruohoisilla tunturirinteillä
puurajan yläpuolella. Lentää kesä—heinäkuussa.
Toukka elää tunturikurjenherneellä ja peuranvirnal
la. Uhkana lähinnä perhosten kaupallinen keräily ja
esiintymispaikkojen, erityisesti Saanan etelärinteen
kuluminen matkailukäytössä.
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Lycaena helle (Denis & Schiffermfiller) Clossiana frezja (Thunberg)

Luhtakultasiipi

Violet guldvinge

Lycaenidae Sinisiivet

Muurainhopeatäpiä

frejas pärlemonfjäril

Lycaenidae Sinisiivet

Luokka: St

Pienin kultasiipilajimme (24—26 mm), siivet sini
hohtoiset. Palearktinen, Keski- ja Pohjois-Euroo
pasta Siperian kautta Amurille, harvinainen Fenno
skandian eteläosassa, Suomessa harvinainen ja pai
koittainen koko maassa Ahvenanmaata lukuunotta
matta. Elää rehevissä purolaaksoissa, kosteilla nii
tyillä ja letoilla, pohjoisessa koivuvyöhykkeelle
saakka. Lentää kesä—heinäkuussa. Toukka elää
tatarlajeilla, etenkin nurmitattarella sekä suolahei
nillä.

Luhtakultasiipi on taantunut ja hävinnyt monilta
paikoilta Etelä-Suomesta, pohjoisessa mm. Kuusa
mossa se on edelleen hiukan runsaampi. Uhkana
soiden ojitukset, metsitykset ja pellonraivaus sekä
purovarsien perkaukset ja hakkuut sekä etenkin
Etelä-Suomessa myös kosteiden niittyjen vähenemi
nen ja pensakoituminen. Hävinnyt Tsekkoslovakias
ta, uhanalainen monissa Keski-Euroopan maissa
(mm. Saksan Liittotasavallassa E) sekä Ruotsissa.

Pseudaricia nicias (Meigen)

Huhtasinisiipi

Donzels blåvinge

Lycaenidae Sinisiivet

Luokka: Sh

Pienehkö (25—28 mm), vihreänsinisiipinen päivä
perhonen. Palearktinen, Etelä- ja Keski-Euroopan
vuoristoissa, pohjoisessa Itä-Ruotsista Siperiaan.
Suomessa harvinainen ja hyvin paikallinen eri puo
lilla sisämaata Oulun lääniin saakka, lisäksi Ahve
nanmaalla ja Turun seudulla, pääasiallisesti kuiten
kin Itä-Suomen sisäosissa (etenkin Ky, Ku, PK).

Elää kosteilla ja kuivilla niityillä. Lentää lähinnä
heinäkuussa. Toukka elää kurjenpolvilla. Uhkana
niittyjen väheneminen ja umpeenkasvu, ilmeisesti
myös lehtimetsien muuttaminen havupuuta kasva
viksi, paikoin mm. Kuopion seudulla myös teiden
rakentaminen ja kaupunkialueen laajeneminen. —

Wiklund 1977.

Luokka: St

Suurehko (35—44 mm), punaruskea hopeatäplälaji.
Holarktinen, tunnetaan Skandinavian maista ja Bal
tiasta Pohjois-Siperiaan. Suomessa koko maassa,
eteläosissa hyvin paikallisena avosoilla, pohjoisessa
myös tunturiniityillä. Lentää etelässä touko—kesä
kuussa, pohjoisessa kesä—heinäkuussa. Toukka
elää suomuuraimella ja juolukalla. Uhkana soiden
ojitukset, etenkin avosoiden kuivuminen. Taantunut
Etelä-Suomessa, elinympäristöjen muutosten vuoksi
ilmeisesti paikoin myös pohjoisessa. Edelleen pai
koin runsas.

Clossiana thore borealis

Pohjanpuroliopeatäpiä

Gråkantad pärlemonfjäril, nordhig

Nymphalidae Täpiäperhoset

Luokka: Sh

Suurehko (37—47 mm), punaruskea hopeatäpläper
honen. Pohjanpurohopeatäplää tavataan Fennos
kandiassa tunturiseuduilla (ks. etelänpurohopeatäp
lä C. t. thore): Enontekiössä, Inarissa ja Utsjoella.

Elää runsaskukkaisissa purolehdoissa koivuvyöhyk
keessä. Lentää kesä—heinäkuussa. Toukka elää la
pinorvokilla. Paikoin runsas, kuitenkin esiintymisa
lue mm. Kilpisjärvellä on supistunut lisääntyvän
rakentamisen ja turismin takia.

Clossiana frigga (Thunberg)

Rahkahopeatäpiä

friggas pärlemonfjäril

Nymphalidae Täpiäperhoset

Luokka: St

Suurehko (38—47 mm), punaruskea hopeatäpläper
honen. Holarktinen, Fennoskandiasta ja Baltiasta
Siperian kautta Amurille. Suomessa koko maassa,
etelässä hyvin paikallisena. Elää etelässä rahkasoilla
ja rämeillä, pohjoisessa tunturisoilla ja tunturinii
tyillä. Lentää kesä—heinäkuussa. Toukka elää suo-
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muuraimella, Uhkana soiden ojitus. Etelä-Suomessa
taantunut. (Kuva)

Clossiana improba

Kääpiöhopeatäpiä

Dvärgpärlemonfjäril

(Butier)

Runsaus vaihtelee vuosittain ja epäsäännöllisesti.
Viime vuosina näyttää ainakin paikoin taantuneen.
Uhkana mm, kosteiden niittyjen väheneminen ja
metsäniittyjen umpeutuminen. Etenkin pääkaupun
kiseudulla kerätty kohtuuttomasti. Uhanalainen liki
pitäen koko Keski-Euroopassa ja mm. Tanskassa.

Erebia medusa (Denis & Schiffermffller)

Ruijannokiperhonen

Högnordisk gräsfjäril

Satyridae Heinäperhoset

Luokka: Sh

Suurehko (35—40 mm), tummanruskea, silmätäpläi
nen perhonen. Palearktinen, Etelä- ja Keski-Euroo
pasta useina alalajeina Amurille ja Kiinaan. fennos
kandian pohjoisimmissa osassa suppealla alueella
esiintyy erillinen alalaji polaris. Suomessa esiintyy
vain paikoitellen L: Inarin Angelista Petsikkotuntu
reille Utsjoella, Länsi-Lapista tavattu vain kerran.
Elää tuntureiden koivikkovyöhykeessä, jokilaaksois
sa ja luonnonniityillä. Lentää kesä—heinäkuussa.
Toukka elää heinäkasveilla.

Nymphalidae Täpiäperhoset

Luokka: Sh

Pienin hopeatäpiäperhosistamme (27—36 mm),
tummanruskeanharnaa. Holarktinen, Euroopassa
vain arktisilla alueilla, Fennoskandian korkeimmilla
tuntureilla: Abisko, Nuoljatunturi, Altevand, Suo
messa vain L: Enontekiö Kilpisjärvi Guonjarvarri ja
Haltin seutu, tavattu kerran myös Saanalta ja Jeh
katsilta. Lentää kuivilla tunturirinteillä ja huipuilla,
Haltin seudulla n. 800—1000 m korkeudella, eten
kin lumenviipymäpaikoilla heinäkuussa. Toukan ra
vintokasvi tuntematon, mahdollisesti vaivaispaju.

Euphydryas aurinia (Rottemburg)

Punakeltaverkkoperhonen

Ärenprisnätfjäril

Nymphalidae Täpiäperhoset

Luokka: Sh

Suurehko (35—42 mm), punakeltaisen kirjava päi
väperhonen. Palearktinen, Länsi-Euroopasta Venä
jän ja Aasian lauhkeiden alueiden kautta Koreaan,
Pohjois-Euroopassa Skandinavian eteläosiin. Suo
mssa harvinainen ja hyvin paikoittainen lähinnä
Etelä- ja Itä-Suomessa, luoteessa Hämeen läänissä
Tampereen seudulle saakka. Elää pääasiassa kosteil
la niityillä, lentää touko—kesäkuussa, Toukka elää
ratamoilla, tädykkeillä, purtojuurella ja harvemmin
muilla ruohokasveilla,

Erebia embla (Thunberg)

Suonokiperhonen

Gulringad gräsfjäril

Satyridae Heinäperhoset

Luokka: St

Suurehko (44—50 mm), hyvin tummanruskea per
honen. Palearktinen, Pohjois-Euroopasta Siperiaan,
Sahalinille ja Koreaan, Fennoskandiassa keskiosista
Metsä-Lappiin, tavattu myös Baltiasta. Suomessa
koko maassa tunturialueita lukuunottamatta.

Elää rämeillä ja korvissa, harvemmin kosteissa met
sissä. Lentää kesä-heinäkuussa, Etelä- ja Keski-Suo
messa parittomina vuosina. Toukka syönyt kasva
tuksessa saralajeja. Taantunut ilmeisesti ainakin
maan eteläosassa. Uhkana soiden ojitukset.

Lemonia dumi (Linnaeus)

Maitiaiskehrääjä

Mjölkörtspinnare

Lemoniidae Maitiaiskehrääjät

Luokka: Sh

Iso (45—51 mm), tummanruskea, keltakirj auksinen
kehrääjä. Levinneisyys ulottuu Etelä- ja Keski-
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Euroopasta Skandinavian eteläosiin, Ruotsissa itä-
rannikolla Uplantiin saakka, puuttuu Norjasta.
Suomessa tavattu maan eteläosasta Keski-Pohjan-
maata myöten, mutta nykyisin levinneisyys rajoittu
nee vain suppealle alueelle etelärannikolla, lähinnä
U: Hanko Tvärminne-Täcktom.

Elää kuivilla hiekkakedoilla. Lentää syys—loka
kuussa, etenkin koiras päivisin. Aikuinen elää vain
muutamia päiviä. Toukka elää mykerökukkaisilla,
keltanoilla, voikukilla ja maitiaisilla, etenkin sarja
keltanolla. Muna talvehtii. Taantumisen syytä ei
tunneta, Hankoniemen kanta näyttää vakaalta. Uh
kana täällä ketojen umpeenkasvu ja hiekkakenttien
supistuminen. Maitiaiskehrääjää on kerätty innok
kaasti. Vaarantunut Saksan Liittotasavallassa. —

Keynäs 1970.

Thatera fimbrialls (Scopoli)

Viherämittari

Iandad Iundmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

Keskikokoinen (25—3 1 mm), vihreä mittari, jonka
siipiripset punertavatäpläiset. Eurosiperialainen,
tunnetaan Portugalista ja Englannista Fennoskan
dian eteläosiin, Turkkiin ja Etelä-Siperiaan. Suo
messa hyvin harvinainen ja paikoittainen Suomen
lahden saaristo- ja rannikkoalueen laji.

Steppilaj i, joka levinneisyysalueensa pohjoisosassa
elää avoimilla rämeillä. Lentää heinäkuussa lähinnä
iltahämärässä ja yöllä. Toukka elää meillä toden
nnäköisesti kanervalla, talvehtii keskenkasvuisena.
Uhkana soiden ojitukset. — Suomalainen ym. 1980.

Scoputa virgulata
ler)

Rämelehtimittari

Snedstreckad Iövmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

(Denis & Schiffermifl

Keskikokoinen (19—23 mm), kellahtavan harmaa
mittari. Euraasialainen, moneen alalajiin jakautunut
laji, joka esiintyy Etelä- ja Keski-Euroopasta Siperi
aan ja Japaniin, Pohjoismaista Suomessa ja Ruot
sissa, puuttuu Norjasta ja Tanskasta. Suomessa
harvinainen ja paikoittainen maan eteläosan laji,
pohjoisimmat löydöt Lahdesta (H) ja Imatralta
(Ky).

Elää meillä rämeillä, levinneisyyysalueensa etelä
osassa hietikoilla ja nummilla, Siperiassa steppirin
teillä. Lentää kesä—heinäkuussa pääasiassa iltaisin.
Toukka on syönyt kasvatuksessa mustikkaa, ulko
mailla ravintokasviksi mainitaan mm. sara; talvehtii
keskenkasvuisena. Uhkana soiden ojitukset. Saksan
Liittotasavallassa vaarantunut.

Idaea muricata (Hufnagel)

Rämekulmumittari

Rödpudrad lövmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

Pieni (16—19 mm), kullankeltainen, purppuranpu
nakehnäinen mittari. Euraasialainen, Etelä- ja
Keski-Euroopasta Fennoskandian keskiosiin, Siperi
aan, Kiinaan ja Japaniin. Suomessa harvinainen
lähinnä etelärannikon laji, pohjoisin kanta todettu
Pietarsaaren mlk:ssa (V), sisämaasta (H) vain muu
tama havainto.

Elää meillä soilla, etenkin aukeiden rämeiden neva
maisissa kohdissa, joskus myös luhtaniityillä, Keski-
Euroopassa myös kuivilla paikoilla. Lentää heinä
kuussa lähinnä auringonlaskun aikoihin. Toukka
syönyt ulkomailla mm. rantamataraa, kurjenjalkaa
ja kanervaa; talvehtii keskenkasvuisena. Uhkana
soiden ojitukset. Vaarantunut Saksan Liittotasaval
lassa.

Entephria nobiliaria

Kurupohjanmittari

Blågrå fältmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

(Herrich-Schäffer)

Keskikokoinen (28—30 mm), harmaa mittari. Eu
rooppalainen vuoristojen ja tuntureiden laji, esiin
tyy Pyreneillä, Alpeilla ja Karpaateilla, Fennoskan
diassa alalaji borearia eteläisestä Norjasta Ruijaan
ja Petsamoon, Ruotsissa Härjedalenista Tornion
Lappiin. Hyvin harvinainen ja paikoittainen Tun
turi-Lapin laji, tunnetaan vain L: Enontekiö Kilpis
järvi (Saana ja eräät muut suurtunturit). Ensimmäi
nen löytö Suomesta 1936.

Elää vain tunturien pahdoilla, kosteilla purojen
valumajyrkänteillä. Lentää heinäkuussa öisin.
Toukka elää sinirikolla, talvehtii pienenä.
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Entephria flavicinetata (Hubner) Philereme transversata (Hufnagel)

Pahtapohjanmittari

Gulpudrad fältmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

Keskikokoinen (27—29 mm), kellanharmaa mittari.
Eurosiperialainen vuoristojen ja tuntureiden laji,
esiintyy Keski- ja Etelä-Euroopassa lähes koko vuo
ristoalueella, Ruotsissa vain Tornion Lapissa. Suo
messa harvinainen ja äärimmäisen paikoittainen L:
Enontekiö Kilpisjärvi. Ensimmäinen löytö Suomesta
1947, esiintymä löydettiin vasta 1972 kaukana tiestä
olevalta tunturilta.

Elää rehevillä tunturipahdoilla. Lentää heinäkuussa
öisin. Toukka elää ulkomaisten tietojen mukaan
mm. kultarikolla, maksaruoholla ja pajuilla; talveh
tii pienenä. Saksan Liittotasavallassa silmälläpidet
tävä.

Gulryggig fältmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

Keskikokoinen (22—27 mm), tummanharmaan ja
kellertävän kirjava mittari, jonka pää, keskiruumiin
takaosa ja takaruumis mullankeltaiset. Euraasialai
nen, esiintyy Keski-Euroopasta Etelä-Siperiaan,
Skandinaviassa Kaakkois-Norjaan ja Etelä-Ruotsiin
Taalainmaalle saakka. Suomessa eteläinen, erittäin
paikoittainen, tavattu etenkin etelärannikolla ja
Etelä-Hämeessä, yleensä harvalukuisena, erillislöy
töjä Punkaharjulta (M), Joensuusta (PK) ja Niva
lasta (0).

Elää ranta- ja purolehdoissa sekä lehtomaisissa kan
gasmetsissä, joissa kasvaa toukan ravintokasvia.
Lentää öisin kesä—heinäkuussa. Toukka elää lehto
palsamilla, Lohjanjärven ympärillä myös lännenpal
samilla. Kotelo talvehtii. Uhkana lehtojen vähene
minen. Paikoin taantunut mm. kaupunkirakentami
sen, teiden rakentamisen, purojen perkausten ja
hakkuiden takia.

Ruskopaatsamamittari

Svartbrun klaffmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

Keskikokoinen (27—36 mm), tumman ruosteenrus
kea mittari. Euraasialainen, levinneisyys ulottuu
Etelä- ja Keski-Euroopasta Keski-Aasian länsiosiin,
Ruotsissa eteläosassa Uplantiin saakka. Suomessa
vain Ahvenananmaalla ja Saaristomerellä harvinai
sena ja paikoittaisena, todettu meiltä vasta 1939,
harhautunut yksilö myös Porvoosta (U).

Elää lehtoniityillä pensaikkoisilla kallio- ja rinnealu
eilla. Lentää öisin kesä—elokuussa, Toukka elää
meillä yksinomaan orapaatsamalla. Muna talvehtii.
Uhkana lehtoniittyjen muutokset ja ravintokasvin
väheneminen.

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

Keskikokoinen (22—30 mm), mustavalkoinen hel
postitunnettava mittari. Euraasialainen laji, josta on
erotettu monta alalajia, kaikkialla hyvin paikoittai
nen, esiintymisalue ulottuu Keski-Euroopasta Siperi
aan ja Japaniin, Luoteis-Euroopassa Etelä-Norjassa
ja Nordlannissa, Ruotsissa Värmlannissa, Jämtlan
nissa ja Angermanlandissa, Itä-Karjalassa monin
paikoin ja kaikissa Baltian maissa. Suomessa erit
täin paikoittainen ja harvinainen laji, jolla tunne
taan kolme erillistä esiintymisaluetta: Etelä-Häme,
Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala (alalaji fennica)
sekä Kuusamo (alalaj i borealis).

Runsaus vaihtelee paljon vuosittain, ja laji voi olla
vuosia kateissa. Elää kosteissa pensaikkoisissa leh
doissa ja lehtokorvissa. Lentää kesä—heinäkuussa
päivisin. Toukka elää vain konnanmarjalla, ssp.
fennica mustakonnanmarj alla ja ssp. borealis puna
konnanmarj alla, tavallisesti lehtien alapinnalla. Ko
telo talvehtii.

Uhkana monet metsänhoitotoimet, mm. avohak
kuutja korpien ojitukset. Paikoin mm. Tampereen
(H) seudulla taantunut kaupunkirakentamisen seu
rauksena. Taantunut tuntemattomasta syystä myös
Lammilla (H), missä ei havaittavaa ympäristönmuu
tosta. — Lankiala 1937, Suomalainen, Kaisila &
Mikkola 1980.

Ectiptopera capitata (Herrich-Schäffer)

Keltaselkämittari

Baptria tibiale (Esper)

Nunnamittari

Paddbärsmätare

326



Eupithesia fennoscandica Knaben

(E. undata)

Neilikkapikkumittari

Nejlikmalmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

Pieni (16—18 mm), harmaa mittari. Tunnetaan
ainakin Pohjoismaiden tunturialueilta. Suomessa
vain L: Enontekiö Kilpisjärvi, Saana ja eräät muut
suurtunturit, hyvin harvinaisena ja paikoittaisena.

Elää kuivilla tunturiniityillä. Lentää heinäkuussa.
Toukka elää ilmeisesti pikkutervakon kotahedelmis
sä. Kotelo talvehtii joskus kaksikin kertaa. Esiinty
mispaikat herkkiä kulutukselle.

Eupithecia dodoneata Guenee

Tammipikkumittari

Ekmalmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sli

Pieni (16—18 mm), vaalean ruskeanharmaa mittari.
Levinneisyys ulottuu Pohjois-Afrikasta Etelä- ja
Keski-Euroopan kautta fennoskandian eteläosiin.
Suomessa erittäin harvinainen ja paikoittainen Ah
venanmaalla, tavattu myös Turun ja Porin sekä
Uudenmaan lääneistä, Ahvenanmaan esiintymät lä
hinnä Lemiannissa ja Fögiössä.

Elää tammimetsissä. Lentää touko—kesäkuussa
pääasiassa iltahämärässä. Toukka elää tammella.
Kotelo talvehtii. Uhkana tammialueiden muutokset.

Ästhena aibulata (Hufnagel)

Pähkinämittari

Snövit hasselmätare

Geometridae Mittarit

settuminen, aiemmin monia lajin esiintymispaikkoja
ilmeisesti raivattu pelloiksi.

Trichopteryx appensata (Eversmann)

Pohjanliuskamittari

Trolldruvelobmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

Pienehkö (22—26 mm), vaalea mittari. Itäinen laji,
joka on tavattu harvinaisena ja paikoittaisena sieltä
täältä Lappiin saakka (A, U, M, V, KS, 0, L).

Elää lehdoissa, lehtokorvissa, lehtomaisissa kangas-
metsissä ja jokivarsiniityillä. Lentää touko—kesä
kuussa lähinnä iltaisin. Toukka elää konnanmarjal
la, kukissa ja raaoissa marjoissa, myöhemmin leh
tien välissä. Kotelo talvehtii. Taantunut Etelä-Suo
messa, pohjoisessa runsaampi (mm. 0: Kuusamo,
L: man). Uhkana metsänhoito, etenkin avohak
kuut. Uhanalainen Norjassa.

Pseudopanthera macularia (Linnaeus)

Pantterimittari

Pantermätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

Keskikokoinen (22—28 mm), kullankeltainen, mus
tanruskeatäpläinen, helposti tunnettava mittari. Le
vinneisyys ulottuu Etelä- ja Keski-Euroopasta Vähä
Aasiaan ja Keski-Aasiaan sekä Fennoskandian etelä-
ja keskiosiin. Suomessa harvinainen ja hyvin pai
koittainen, levinneisyyden painopiste idässä, lähinnä
Ky: Parikkala ja PK: Kitee, tavattu myös Hämeestä.

Elää lehdoissa ja lehtoniityillä. Lentää touko—kesä
kuussa päivisin. Toukka elää huulikukkaisilla. Uh
kana lehtojen väheneminen ja kuusettuminen, lehto
niittyj en umpeenkasvu ja avohakkuut.

Luokka: Sh

Pieni (17—19 mm), valkoinen, ruskehtavapoikki
juovainen mittani. Levinneisyys ulottuu Etelä- ja
Keski-Euroopasta fennoskandian etelä- ja keski-
osiin sekä Aasian läntisiin osiin. Suomessa hyvin
paikoittainen, tavattu eteläisimmästä Suomesta (A,
TP, U, KY, H), etenkin sisämaan esiintymät (mm.
Elimäki, Lammi) erillisiä ja usein suppea-alaisia.

Elää pähkinälehdoissa. Lentää kesä—heinäkuussa
lähinnä iltahämärässä ja yöllä. Toukka elää pähki
näpensaalla. Uhkana lehtojen väheneminen ja kuu-

Apeira syringaria

Kuusamamittari

Syrenmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

(Linnaeus)

Keskikokoinen (37—41 mm), kaunis, punaisen ja
keltaisen kirjava mittari. Levinneisyys ulottuu
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Keski-Euroopasta Fennoskandian keskiosiin ja idäs
sä Siperiaan ja Japaniin. Suomessa harvinainen ja
harvalukuinen, yleensä hyvin paikoittainen maan
eteläosan (A, U, Ky, H, PK) laji. Elää lehdoissa.
Lentää heinä—elokuussa öisin. Toukka elää erityi
sesti kuusamalla, mutta myös syreenillä ja pajuilla;
talvehtii pienenä.

Kuusamamittari on monin paikoin taantunut. Hel
singin Mustavuoren lehdon esiintymän häviämisen
on katsottu johtuneen osittain erittäin runsaasta
toukkien keruusta ravintokasveja karistamalla. Uh
kana lähinnä lehtojen väheneminen ja metsänhoito
toimet, etenkin avohakkuut, Saksan Liittotasaval
lassa vaarantunut. — Suomalainen, Kaisila & Mik
kola 1980.

Ateis jubatus (Thunberg)

Naavamittari

Skägglavmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: St

Pienehkö (21—27 mm), vaalea, jäkäläkuvioinen
mittari. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta Fen
noskandiaan ja idässä Siperiaan ja Japaniin. Suo
messa melko harvinainen ja harvalukuinen maan
etelä- ja keskiosissa, pohjoisin löytö Kuusamosta
(0). Elää vanhoissa havumetsissä. Lentää öisin
heinä—elokuussa. Toukka elää naavoilla, talvehtii
keskenkasvuisena, koteloituu naavan joukkoon,
erään tiedon mukaan sammalikkoon.

Naavamittari on taantunut vanhojen havumetsien
vähenemisen myötä. Uhkana erityisesti naavoja vä
hentävät ilmansaasteet, mm. hapan laskeuma. Naa
vamittari on taantunut myös metsänhoitotoimien,
mm. vanhojen havumetsien avohakkuiden seurauk
sena. Kannan kehitystä ei kuitenkaan tarkkoin tun
neta. Saksan Liittotasavallassa vaarantunut. Kan
nan suuruus ja lajin nykylevinneisyys Suomessa
tulee selvittää.

Cleorodes ilehenaria

Jäkälämittari

Grönaktig lavmätare

Geometridae Mittarit

Luokka: Sh

(Hufnagel)

Keskikokoinen (n. 28 mm), kellanharmaa, jäkäläku
vioinen mittari. Esiintyy paikoittaisena Etelä- ja
Keski-Euroopasta Kaukaasiaan ja pohjoisessa Balti
aan, Tanskaan, Etelä-Norjaan ja Etelä-Ruotsiin

saakka. Suomessa paikoittainen ja harvalukuinen,
tavattu meiltä vasta 1940-luvulla, Elää pääasiassa
lehtoniityillä. Aikuinen perhonen lentää lähinnä ilta
hämärissä ja öisin kesä—heinäkuussa. Toukka syö
runko- ja kalliojäkäliä.

Jäkälämittari esiintyy meillä nykyisin vain Ahvenan
maalla, etenkin Eckerössä, tavattu kuitenkin myös
TP: Dragsfjärdin Hiittisistä ja U: Hangon Tvärmin
nestä. Hankoniemeltä 1940—1950-luvuilla tunnettu
esiintymä näyttää hävinneen. Uhkana erityisesti jä
käliä vähentävät ilmansaasteet, mm. hapan laskeu
ma. Saksan Liittotasavallassa vaarantunut. Jäkälä
mittaria uhkaa myös lehtoniittyjen väheneminen
lähinnä umpeenkasvun takia. — Suomalainen ym.
1980.

Orgyia reeens (Htibner)

(0. gonostigrna)

Kirjotupsukas

Gulfläckig fjädertofsspinnare

Lymantriidae Villakehrääjät

Luokka: St

Keskikokoinen (26—32 mm), ruskea perhonen, naa
ras siivetön. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta
Amurille ja Japaniin, Skandinavian eteläosassa
Ruotsissa Taalainmaalle saakka, puuttuu Norjasta.
Suomessa harvinaisena ja hyvin paikoittaisena maan
etelä- ja keskiosissa, pohjoisin löytö Pohjois-Poh
janmaalta, puuttuu Ahvenanmaalta. Elää rämeillä
ja korvissa. Lentää heinäkuussa. Toukka elää mm.
juolukalla, mustikalla, koivulla ja pajuilla; talvehtii.

Kirjotupsukas on viime vuosina monin paikoin
taantunut. Uhkana erityisesti soiden ojitukset. Myös
erilaiset metsänhoitotoimet kuten avohakkuut ja
korpien perkaukset uhkaavat esiintymiä. Kirjotup
sukkaan kannan suuruus ja sen nykylevinneisyys
tulee selvittää, Saksan Liittotasavallassa se on vaa
rantunut.

Hyphoraia autica (Linnaeus)

Keltatäpläsiilikehrääjä

Gulfläckig igelkottspinnare

Arctiidae Siilikehrääjät

Luokka: Sh

Suurehko (31—40 mm) siilikehrääjä, jonka etusiivet
ruskeat, keltatäpläiset ja takasiivet keltaiset musta
kuvioiset. Levinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta
Baltiaan, Tanskaan ja Ruotsissa Uplantiin, puuttuu
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Norjasta. Suomessa hyvin harvinainen maan etelä
osassa fA, TP, U, Ky, H, KS), säännöllisesti tavattu
lähinnä Hankoniemellä. Elää yleensä kuivilla niityil
lä ja kedoilla. Lentää touko—kesäkuussa. Toukka
elää useilla ruohovartisilla kasveilla, talvehtii kes
kenkasvuisena.

Keltatäpläsiilikehrääjä on paikoittain taantunut vii
me vuosina. Uhkana niittyjen ja ketojen umpeen-
kasvu metsittäminen. Saksan Liittotasavallassa vaa
rantunut.

Acerbia alpina (Quensel)

Pohjansiilikehrääjä

Nordisk igelkottspinnare

Arctiidae Siilikehrääjät

Luokka: Sh

Iso (n. 50 mm) siilikehrääjä, jonka etuslivet ovat
vaaleankeltaisen ja tummanharmaan kirjavat, taka
siivet punaisen ja mustan kirjavat. Holarktinen,
arktisten alueiden harvinaisuus, tunnetaan Fenno
skandian pohjoisosasta, Siperiasta ja Alaskasta.
Pohjoismaista tavattu aikuisena vain Suomesta,
Ruotsista löydetty yksi kotelokehto. Suomessa erit
täin harvinainen ja harvalukuinen korkeimpien tun
tureiden lakiosien laji, tavattu vain L: Enontekiöstä,
ensimmäinen yksilö jo 1799, sittemmin löydetty
uudelleen vasta 1962 Kilpisjärven seudulta, 1970- ja
1980-luvuilla tavattu muutamia yksilöitä.

Elää karuilla tunturinummilla ja louhikoissa. Len
tää kesä—heinäkuussa. Toukka elää vaivaiskoivul
la, voi talvehtia eri kehitysasteina. — Sotavalta ym.
1980.

Xestia sincera (Herrich-Schäffer)

Vaaleaharmoyökkönen

Barrskogfjällfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (36—39 mm), harmaa yöperhonen.
Holarktinen, Euroopassa boreoalpiininen, Pohj ois
maissa lännessä Keski-Norjasta Etelä-Ruotsiin. Suo
messa harvinaisena etelärannikolta Keski-Lappiin.

Elää tuoreissa kosteissa kuusimetsissä ja kuusikko
korvissa. Lentää lähinnä iltahämärissä ja yöllä
kesä—heinäkuussa. Toukka elää kuusella, talvehtii
kahdesti. Uhkana metsänhoitotoimet: hakkuut, kor
pien ojitukset jne. Uhanalainen Norjassa (V) ja
Saksan Liittotasavallassa (E). — Imby & Palmqvist
1978, Skvortsov & Thomson 1973, Valkeila 1963.

Xestia rhaetica (Staudinger)

Nuoliharmoyökkönen

Rhätiskt fjällfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (35—45 mm), harmaa yökkönen.
Euraasialainen, Euroopassa boreoalpiininen. Poh
joisella alueella erotettu alalaji fennica, joka tunne
taan fennoskandiasta. Esiintyy Suomessa harvinai
sena Metsä-Lapin havumetsävyöhykkeeltä Kainuun,
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rajoille, satun
naisesti tavattu etelämpääkin.

Elää tuorepohjaisissa kosteissa mustikkaa kasvavis
sa paksusammaleisissa kuusi- ja sekametsissä. Len
tää öisin heinä—elokuussa. Uhkana metsänhoitotoi
met, erityisesti hakkuut paksusammalkuusikoissa.
— Imby & Palmqvist 1978

Xestia tyngei (Rebel)

(X.lankialai)

Liuskepaljakkayökkönen

Fjällhedfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Pienehkö (23—30 mm), harmaa yökkönen. Arkti
nen harvinaisuus, tavattu Ruotsin ja Suomen kor
keimmilta pohjoisilta tuntureilta ja Novaja Zemljal
ta. Suomessa harvinaisena vain eräiden Enontekiön
Kilpisjärven seudun korkeimpien tuntureiden laki-
osissa, joitakin yksilöitä löydetty myös Saanalta.
Lentää paljakka-alueella päivisin kesä—heinäkuus
sa. Toukka elää variksenmarjalla, talvehtii kahdesti.

Lasionycta dovrensis (Wocke)

Tunturikirjoyökkönen

Dovrefjällfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Pieni (28—30 mm), harmaa yöperhonen. Euraasi
alainen; tavattu Skandinavian vuoristoista (alalaji
dovrensis) ja Keski-Aasian vuoristoista (alalaji altai
ca). Suomessa hyvin harvinainen ja paikoittainen L:
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Enontekiön Kilpisjärven seudun kalkkialueella muu
tamilla korkeimmilla tuntureilla. Useina vuosina
täysin tai lähes kateissa. Elää tunturipaljakalla läm
pimillä kivikkorinteillä ja pahdoilla, lentää lähinnä
yöllä kesä—heinäkuussa. Toukka elää lapinvuokol
la, mahdollisesti myös peuranvirnalla. Talvehtii en
simmäisen kerran keskenkasvuisena toukkana, toi
sen kerran kotelona.

Mythimna pudorina
(Denis & Schiffermiiller)

Ruso-olkiyökkönen

Rödgrått gräsfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Lasionyeta staudingeri
(A narta Ieucocycla)

Paljakkakirjoyökkönen

Högnordiskt hedfly

(Aurivillius)

Keskikoinen (36—39 mm), vaalea yökkönen. Euro
siperialainen, muistaPohjoismaista tavattu Tanskas
ta ja Ruotsista, Suomessa harvinaisena ja hyvin
paikoittaisena etelärannikolla, pääasiassa U: Han
koniemellä.

Elää järviruokoa kasvavilla suoalueilla. Lentää öisin
heinäkuussa. Toukka elää järviruo’olla ja saroilla,
talvehtinee keskenkasvuisena. Uhkana soiden oji
tukset ja muiden kosteikkojen kuivatukset.

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Pieni (24—30 mm), ruskeanharmaa yökkönen. Tun
netaan vain Pohjoismaiden pohjoisosien sekä Dov
ren, Jämtlannin ja Härjedahlin tuntureilta ja Kuol
lan niemimaalta. Suomessa harvinainen tunturiseu
tujen laji; L: Enontekiön Kilpisjärven alueelta tavat
tu muutama yksilö, Muonion (Ounas) ja Utsjoen
(Ailigas) tienoilta hieman runsaammin. Useina vuo
sina täysin tai lähes kateissa.

Elää kivikkoisilla tunturialueilla, usein vähän koivu-
vyöhykkeen yläpuolella. Lentää päivisin kesä—hei
näkuussa. Toukkia kasvatettu mm. variksenmarj alla
ja keinäkasvilajeilla. Talvehtii ensimmäisen kerran
keskenkasvuisena toukkana, toisen kerran kotelona.

Mamestra w-latinum (Hufnagel)

Suotarliayökkönen

Föränderligt Iundfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (35—40 mm), ruskea yökkönen. Eu
rosiperialainen, yleinen Keski- ja Etelä-Euroopassa,
harvinainen Baltiassa, tavataan myös Ruotsissa ja
Tanskassa. Suomessa harvinainen ja hyvin paikoit
tainen maan eteläosassa, pohjoisinna tavattu PK:
Kiteeltä.

Elää Keski-Euroopassa lämpimillä hiekka-alueilla,
Suomessa kuitenkin pääasiassa rämeillä.Lentää öi
sin touko—heinäkuussa. Toukka syönyt kasvatuk
sessa mustikkaa. Kotelo talvehtii. Uhkana soiden
ojitukset.

Senta fiammea (Curtis)

(Meliana f.)
Ruokoyökkönen

Streckad strandfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Pienehkö (29—35 mm), hentorakenteinen, vaalea
yökkönen. Länsipalearktinen, muista Pohjoismaista
tavattu Tanskasta ja Ruotsista. Suomessa harvinai
nen ja hyvin paikoittainen etelärannikolla, lähinnä
Uudenmaan läänissä.

Elää ruoikoissa, lentää öisin kesäkuussa. Toukka
elää järviruo’olla ja koteloituu tämän korren sisälle.
Kotelo talvehtii. Uhkana esiintymispaikkojen maan-
käytön muutokset mm. pääkaupunkiseudun (erityi
sesti Mustavuoren-Porvarinlahden alueella) rakenta
misen seurauksena. Saksan Liittotasavallassa vaa
rantunut.

Cucullia absinthii (Linnaeus)

Malikaapuyökkönen

Äbsintkapuschongfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (37—43 mm), hyvin suipposiipinen,
harmaa yökkönen. Länsipalearktinen, Pohjoismais
ta tavattu myös Tanskasta, Norjasta (1 löytö) ja
Ruotsista, Neuvostoliitossa Baltiassa harvinainen.
Suomessa hyvin harvinainen, tavattu vain muuta-
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muta paikoilta Suomenlahden rannikkoalueelta ja
vanhoilta kulttuuripaikoilta, joilla kasvaa maija
(koiruohoa). Sitä ei kuitenkaan ole tavattu etsin
nöistä huolimatta kuin muutamiita maun kasvupai
koilta.

Lentää öisin heinä—elokuussa. Toukka elää maru
nalajien kukinnoissa. Suojaväristään huolimatta
helposti kerättävissä ravintokasveja ravistelemalla.
Kotelo talvehtii. Uhkana sopivien hiekka-alueiden
väheneminen ja muutokset vanhojen kulttuurialuei
den kasvillisuudessa sekä paikallisesti myös touk
kien liiallinen keräily. Taantunut viime vuosina mm.
Dragsfjärdin alueella (TP). Vaarantunut Saksan
Liittotasavallassa.

Cucutlia argentea (Hufnagel)

Loistokaapuyökkönen

Silverfläckad kapuschongsfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (34—41 mm), kaunis erikoisen väri
nen yökkönen; etusiivissä on vihreällä pohjalla ho
peisia lautumia, viiruja ja täpiiä, takasiivet vaikeat.
Eurosiperialainen, Pohjoismaissa esiintyy Tanskassa
ja Ruotsissa. Suomessa harvinainen etelärannikolla,
erityisesti Ky: Haminassa, tavattu harvinaisena
myös Helsingistä (Suomenlinna).

Elää vain muutamilla ketomarunaa kasvavilla hiek
kakentillä ja -valleilla. Lentää öisin heinä—elokuus
sa. Toukka elää ketomarunan kukinnoissa, suojavä
ristään huolimatta helposti kerättävissä. Kotelo tal
vehtii. Uhkana Haminassa kaupunkirakentaminen
ja muutokset mm. vallitusten kasvillisuudessa. Lois
tokaapuyökköstä on kerätty runsaasti toukkana.
Erittäin uhanalainen Saksan Liittotasavallassa. Ha
minan esiintymän laajuus tulee selvittää tarkemmin.

Sympistis zetterstedtli

Pörhönopsayökkönen

(Staudinger)

Lithophane ornitopus

Vaaleapuuyökkönen

Vitgritt träfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

(Hufnagel)

Keskikokoinen (35—40 mm), vaaleanharmaa yök
könen. Eurosiperialainen, levinneisyys ulottuu
Etelä- ja Keski-Euroopasta Skandinavian eteläosiin.
Suomessa esiintyy lähinnä Ahvenanmaalla sekä lou
naissaaristossa ja -rannikolla hyvin harvinaisena.

Elää valoisissa tammea kasvavissa lehti- ja sekamet
sissä ja näiden reunamilla, lehdoissa ja lehtoniityil
lä. Lentää syys—lokakuussa ja talvehtimisen jälkeen
huhti—toukokuussa öisin. Toukka elää tammella,
nuorena silmuissa. Uhkana tammimetsien ja jalo
puulehtojen väheneminen ja kuusettuminen sekä
lehtoniittyjen umpeenkasvu.

Conistra erythrocephala
(Denis & Schiffermffller)

Tammipiiloyökkönen

Gulhövdad plattfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (30—37 mm), punaruskean ja har
mahtavan kirjava yökkönen. Levinneisyystyypiltään
europontinen laji, tavattu Etelä- ja Keski-Euroopas
ta Skandinavian eteläosiin saakka. Suomessa etu
päässä Ahvenanmaalla esiintyvä hyvin paikoittainen
ja harvinainen perhonen, tavattu myös Turun ja
Porin tienoilta.

Tammilaji, lentää syys—marraskuussa ja talvehtimi
sen jälkeen huhti—toukokuussa öisin, joskus tavat
tu vielä kesäkuussa alussa. Toukka elää tammenleh
dillä. Uhkana tammimetsien ja lehtoniittyjen vähe
neminen.

Zetterstedts hedfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Pieni (21—25 mm), lähes musta yökkönen. Holark
tinen, paleartisella alueella Fennoskandian vuoris
toista Itä-Siperiaan. Suomessa lähinnä L: Enonte
kiön Kilpisjärvi, erityisesti Saana, tavattu myös L:
Utsjoelta. Elää paljakalla tunturien ylärinteiden
lämpimissä louhikoissa. Hyvin paikoittainen, mutta
voi joskus olla runsas. Lentää kesä—elokuussa päi
visin kivenlohkareiden välissä. Toukka elää lapin
vuokolla, usein kukissa. Kehitys kaksivuotinen.

Agrochola nitida
(Denis & Schiffermtiller)

Ruutumäkiyökkönen

Giänsande backfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (30—35 mm), punertavan tai har
maanruskea yökkönen. Esiintyy Euroopassa ja Etu-
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Aasiassa, pohjoisessa Skandinavian eteläosiin saak
ka, Suomessa harvinaisena ja paikoittaisena vain
Ahvenanmaalla.

Elää lehtoniityillä ja puistoalueilla. Lentää öisin
elo—lokakuussa. Toukka elää useilla ruohokasveil
la. Muna talvehtii. Uhkana lehtoniittyjen umpeutu
minen ja kuusettuminen. Saksan Liittotasavallassa
vaarantunut.

Apamea anceps (Denis & SchiffermUller)

Nummijuuriyökkönen

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (n. 40 mm), vaalean ruskeanharmaa
yökkönen. Euraasialainen, lähes koko Euroopassa,
Pohjoismaista puuttuu Norjasta. Suomesta tavattu
hyvin harvinaisena vain Ahvenanmaalta ja lounai
simmasta saaristosta ja rannikolta, ainoa tunnettu
esiintymä Hankoniemen (U) kärjessä.

Elää kuivahkoilla, avoimilla hiekka- ja kallioalueil
la, Keski-Euroopassa myös vastaavan tyyppisissä
metsä- ja puistomaastoissa. Lentää öisin kesäkuus
sa. Kerätty runsaasti etenkin syötillä. Toukka elää
heinäkasveilla, talvehtinee täysikasvuisena. Uhkana
elinympäristöjen tuhoutuminen rakentamisen ja ku
lutuksen seurauksena.

Photedes captiuncuta (Treischke)

Kääpiöhämy-yökkönen

Dvärgängsfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Pieni (15—19 mm), kaunis, tummanruskea yökkö
nen. Eurosiperialainen, etelässä vuoristoissa, Poh
jois-Euroopassa tunnettu Tanskasta, Etelä-Ruotsista
ja Baltiasta. Suomessa harvinainen ja hyvin paikoit
tainen, varsinaisesti kaksi erillistä esiintymisaluetta;
Ahvenanmaa Eckerö ja toisaalta Kuopion ja Poh
jois-Karjalan läänit, pohjoisin löytö Lieksasta. Yksi
tellen tavattu muualtakin Etelä-Suomesta, pääasias
sa rannikolta.

Elää sekä kuivilla että tuorepohjaisilla lämpimillä
runsaskukkaisilla paikoilla, kuten lehtoniityillä ja
pensaikkoisilla rinneniityillä ja kedoilla, tavattu jos
kus jopa hakkuuaukeilta. Lentää pääasiassa päivisin
ja käy kukilla, heinä—elokuussa. Toukka elää hei
näkasvien korsissa, talvehtii keskenkasvuisena. Uh
kana niittyjen väheneminen ja umpeenkasvu, erityi
sesti Ahvenanmaan pieni erillinen esiintymä vaatii
seurantaa.

Panemeria tenebrata (Scopoli)

Aurinkoyökkönen

SoIfIy

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Pieni (16—21 mm), kaunis, hento, tumma yökkö
nen, jonka takasiivessä keltainen kaaritäplä. Eu
rooppalainen perhonen, Skandinaviasta vain pari
vanhaa löytöä; tunnetaan Norjasta ja Ruotsin Ble
kingestä. Baltiassa harvinainen. Suomessa harvinai
nen ja erittäin paikoittainen, tavattu lähinnä maan
kaakois- ja itäosista, pohjoisinna Ku: Nilsiästä ja
läntisinnä H: Asikkalasta,

Elää puronvarsilehdoissa ja kosteilla niityillä, usein
harjujen notkoissa. Lentää päivisin kesäkuussa ja
käy kukilla. Toukka syö lehtotähtimön siemeniä ja
kukkia. Kotelo talvehtii. Uhkana metsänhoitotoimet
lehdoissa ja paikoin rakentaminen.

Nycteola revayana (Scopoli)

Tammilaahusyökkönen

Ekfotsläpare

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Pieni (20—26 mm), kirjava tai tasavärisen tumman
harmaa yökkönen. Ilmeisesti euraasialainen, esiin
tyy Etelä-Euroopasta Skandinavian eteläosiin ja
Baltiaan. Suomessa harvinainen ja paikoittainen
Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa ja Turun tie
noilla, harhautuneena tavattu U: Tammisaaresta ja
PK: Pyhäselästä.

Tammilaji, elää jalopuulehdoissa ja lehtoniityillä.
Lentää öisin heinä—syyskuusssa ja talvehtimisen
jälkeen huhti—toukokuussa. toukka elää tammella
yhteenkurottuj en lehtien välissä, usein versoilla.
Taantunut ainakin Turun seudulla. Uhkana tammi-
alueiden muutokset, lehtoniittyjen umpeenkasvu ja
tammimetsiköiden kuusettuminen.

Catocata promissa
(Denis & Schiffermtiller)

Tammiritariyökkönen

Ekordensfly

Noctyidae Yökköset

Luokka: Sh

Iso (53—65 mm), etusiiviltään ruskeanharmaa yök
könen, takasiivet karmiininpunaiset. Esiintymisalue
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ulottuu Etelä- ja Keski-Euroopasta Skandinavian
eteläosiin, puuttuu Norjasta. Suomessa harvinainen
ja paikoittainen Ahvenanmaalla ja lounaisella ran
nikko- ja saaristoalueella, vaellusten aikana tavattu
paikoin etelärannikolta ja sisämaasta mm. H: Hat
tulasta ja M: Puumalasta.

Elää valoisissa tammimetsissä ja tammea kasvavissa
jalopuulehdoissa, tavattu myös puistoista ja puutar
hoista. Voi olla sopivilla paikoilla joinakin vuosina
runsas. Lentää öisin heinä—syyskuussa. Elää vain
tammella. Muna talvehtii. Uhkana tammimetsiköi
den väheneminen mm. rakentamisen ja kuusettumi
sen seurauksena. Vaarantunut Saksan Liittotasaval
lassa.

Phytometra viridaria (Clerck)

Linnunruohoyökkönen

Jungfrulinfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Pieni (16—21 mm), tumma, oliivinvihreä, joskus
punakirj auksinen yökkönen. Palearktinen, tunne
taan Etelä- ja Keski-Euroopasta Skandinavian etelä-
osiin, idässä Arkangeliin ja Siperiaan saakka. Suo
messa harvinainen ja paikoittainen Ahvenanmaalla.

Elää lehtoniityillä ja kedoilla. Lentää päivisin
touko—heinäkuussa. Toukka elää linnunruoholla.
Kotelo talvehtii. Uhkana lehtoniittyjen umpeenkas
vu ja kasvillisuuden muutokset.

Herminia lunalis (Scopoli)

(Zanclognatha tarsipiumalis)

Kuuyökkönen

Brunaktigt tofsfly

Noctuidae Yökköset

Luokka: Sh

Pienehkö (25—32 mm), hento ruskea kärsäyökkö
nen. Euraasialainen, esiintyy Euroopassa etelä- ja
keskiosista Skandinavian eteläosiin, Baltiassa harvi
nainen. Suomessa harvinainen ja hyvin paikoittai
nen, tavattu vain maan eteläosasta, pohjoisimmat
löydöt KS: Jyväskylästä ja PK: Pyhäselästä, paino
piste lounaassa.

Elää lehtipuu- ja pensasvaltaisissa maastoissa aurin
koisilla ja puolivarjoisilla paikoilla, erityisesti lehto
niityillä. Lentää öisin kesä—elokuussa. Toukka elää
lehtipuiden, mahdollisesti myös ruohokasvien, kuih
tuneilla lehdillä, talvehtinee keskenkasvuisena. Uh
kana lehtoniittyj en ym. umpeenkasvu. Suomessa
paikoin taantunut viime vuosina. Vaarantunut Sak
san Liittotasavallassa.
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Vesiperhoset — laliko Trichoptera

Vesiperhoset ovat yleensä melko vaatimattoman nä
köisiä perhosia muistuttavia hyönteisiä. Aikuisia
tavataan erilaisten vesistöjen ääreltä ja ne lentävät
iltaisin ja öisin. Toukat ovat vesieläimiä ja monilla
lajeilla on tyypillisiä suojuksia tai pyyntilaitteita.

Vesiperhosia uhkaavat erilaiset vesistöj en muutokset
(likaantuminen, rehevöityminen, vesirakentaminen).
Monet virtaavien vesien lajit ovat taantuneet tai
hävinneet Etelä-Suomesta, mutta säilyneet toistai
seksi Pohjois-Suomessa. Koska vesien happamoitu
minen tulee ilmeisesti aiheuttamaan huomattavia
muutoksia vesieläinten kannoissa, tulee vesiperhos

ten kantojen selvitykseen kiinnittää erityistä huo
miota.

Vesiperhoslajiston selvitys aloitettiin jo 1800-luvun
puolivälissä. Nykyisin lahkon lajisto tunnetaan mel
ko hyvin, vaikka eräät lajit ovat vaikeasti määritet
täviä. Suomesta on tavattu n. 200 vesiperhoslajia,
joista 5 on silmälläpidettäviä. Uhanalaisten lajien
määrä on meillä hyvin pieni verrattuna esimerkiksi
Saksan Liittotasavaltaan, jossa 40 1o vesiperhosla
jeista on uhanalaisia ja peräti 19 lajia on jo hävin
nyt.

Kirjallisuutta: Nybom 1960.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT VESIPERHOSET

Oulunhormisirvikäs Giossosoma nytanderi
Pohjansirvikäs Arctopsyche ladogensis
Jatulivesiperho Semblis pialaenoides
Siulavesiperho Sembtis atrata
Lapinputkisirvikäs Asynarchus thedenii
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Gtossosoma nylanderi McLachlan Semblis phalaeinoides (Linnaeus)

Onlunhormisirvikäs

Glossosomatidae Hormisirvikkäät

Luokka: St

Pieni (3—4 mm), tumma vesiperhonen. Kuvattu
tieteelle uutena Oulusta kerättyjen yksilöiden perus
teella. Esiintyy fennoskandiasta Siperiaan, tavattu
mm. useista Pohjois-Ruotsin joista. Suomessa tavat
tu Kokemäenjoesta (TP), Pohjanmaan joista (V,O)
ja Utsjoelta (L). Elää toukkana isoissa joissa. Aikui
sena kesäkuussa.

Oulunhormisirvikäs on ilmeisesti hävinnyt Etelä-
Suomen vesistöistä, mm. Kokemäenjoesta. Lajia ei
ole tavattu 1960-luvun jälkeen Suomesta, mutta se
saattaa edelleen esiintyä esim. Lestijoessa, Kiiminki
joessa tai osassa Kemijokea, missä sopivia elinym
päristöjä on säilynyt. Tiedon puute haittaa Pohjois-
Suomen kannan arviointia, Taantumisen syynä ve
sistöjen rakentaminen ja likaantuminen. — Nybom
1960.

Arctopsyche tadogensis (Kolenati)

Pohjansirvikäs

Arctopsychidae Pohjansirvikkäät

Luokka: St

Keskikokoinen (koiras 7—8 mm, naaras 8—12 mm),
ruskehtava vesiperhoslaji, jonka etusiivet tumman
harmaat ja vaaleapilkkuiset. Holarktinen, tavattu
mm. Etelä-Skandinaviasta, Baltiasta ja Leningradin
alueelta. Aiemmin ilmeisesti esiintynyt koko Suo
messa lounaisinta osaa lukuunottamatta.

Elää toukkana isohkojen jokien pohjakivikoissa,
suosii sammalikkoisia, kovavirtaisia koskipaikkoja,
toukka rakentaa verkkonsa yleensä kiven harjalle.
Aikuisena kesäkuussa, pohjoisessa myös heinäkuus
sa. Esiintyy usein suurina massoina.

Pohj ansirvikäs on taantunut Etelä-Suomen vesis
töissä, hävinnyt patoamisen seurauksena Imatran
koskesta, jossa aiemmin runsas. Tavataan edellee
ainakin Kauhajoessa, Lapuanj oessa, Lestij oessa,
useissa joissa Oulun lähistöllä ja Kuusamossa sekä
Lapissa. Taantumisen syynä ollut jokivesistöjen ra
kentaminen ja likaantuminen. — Illies 1967, Nybom
1960, Kuusela 1976.

(Holostomis p.)

Jatulivesiperho

Phryganeidae Isosirvikkäät

Luokka: St

Iso (60—65 mm), perhosmainen, vaalea, tummatäp
läinen vesiperhonen. Levinneisyys ulottuu Keski-
Euroopasta Pohjoismaihin ja Aasian pohjoisosiin
sekä Japaniin. Suomessa aiemmin ilmeisesti lähes
koko maassa Tunturi-Lappia lukuunottamatta (TP,
U, Ky, H, V, KS, PK, 0, L).

Elää lähinnä jokisuvannoissa, elintavat tunnetaan
huonosti. Aikuisena kesä—heinäkuussa. Taantunut
Etelä-Suomessa, nykyisin esiintyy harvinaisena ja
harvalukuisena pohjoisessa 0: Lestijoella, 0: Kuu
samossa, L: Ounasjoella ja L: Savukoskella Kemijo
essa. Uhkana vesistöjen muutokset. — Nybom
1960.

Semblis atrata
(Holostomis a.)

Siulavesiperho

(Gmelin)

Phryganeidae Isosirvikkäät

Luokka: St

Melko iso (n. 40 mm), perhosmainen, vaalea, tum
matäpläinen vesiperhonen. Levinneisyys ulottuu
Pohjois-Euroopasta Japaniin. Esiintyi aiemmin lä
hes koko maassa lounaisinta osaa lukuunottamatta
(U, H, Ky, KS, Ku, PK, 0, L), levinneisyydeltään
itäinen. Virtaavien vesien, erityisesti metsäpuroj en
laji. Aikuisena kesä—heinäkuussa. Hävinnyt monin
paikoin etelästä, tavattiin mm. U: Keravanjoesta
vielä 1950-luvulla. Uhkana vesistöjen muutokset.

Äsynarchus thedenll (Wallengren)

Lapinputkisirvikäs

Limnephilidae Putkisirvikkäät

Luokka: Sh

Keskikokoinen (7—10 mm), ruskea vesiperhonen,
jolla myös etusiivet ruskeat; siipiväli 23—28 mm.
Esiintyy Skandinaviasta Siperiaan ja Kaukoitään,
tavattu mm. Karjalan kannakselta. Suomesta tunne
taan mm. L: Kemijärveltä ja Muoniosta sekä Ut
sjoen Kevolta. Esiintyy järvien rannoilla. Lentää
syyskuussa. Kaikkialla harvinainen, lienee hävinnyt
Etelä-Suomesta, Löydetty kuitenkin viime vuosina-
km Lapista (Utsjoki Kevo). Otaksutun taantumisen
syy todennnäköisesti vesistöjen likaantuminen. —

Nybom 1960, Schmid 1954.
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Kaksislipiset — lahko Diptera

Kaksisiipisiä, sääskiä ja kärpäsiä, tunnetaan Suo
mesta noin 5000 lajia, mutta todellinen lajimäärä on
huomattavasti suurempi. Kaksisiipisillä on vain yksi
siipipari ja niiden takasiivet ovat muuttuneet nuija
maisiksi väristimiksi. Sääskissä ja kärpäsissä on
sekä maalla että vedessä toukkina eläviä lajeja, sekä
petoja että kasvinsyöjiä, sienensyöjiä, vertaimeviä
lajeja, muiden niveljalkaisten ja nilviäisten loisia
jne. Lajeilla, jotka syövät lantaa, lahoavia tai mätä
neviä jätteitä on suuri merkitys luonnontaloudessa
hajottajina. Kukissa ruokailevat lajit pölyttävät kas
veja. Lukuisat loiskärpäset säätelevät tuhohyönteis
ten runsautta. Vertaimeviä lajeja on monissa hei
moissa mm. hyttysissä, polttiaisissa, mäkärissä,
paarmoissa, lepakko- ja täikärpäsissä, Lajimääräl
tään suurimpia kaksisiipisryhmiä ovat vaaksiaiset,
surviaissääsket, sieni- ja harsosääsket, äkämäsääs
ket, tanhu- ja kiilukärpäset, ryhäkärpäset, kukka
kärpäset, miinaajakärpäset, kahukärpäset, loiskär
päset, sukaskärpäset ja juurikaskärpäset.

Koska kaksisiipisten elintavat vaihtelevat paljon,
uhkaavat niitä monet tekijät. Useat kuolleella puulla
elävät lajit ovat taantumassa lahopuun ja ikimetsien
vähenemisen myötä, samoin ilmeisesti monet lahot
tajasieniä syövät lajit. Vesistöjen muutokset uhkaa
vat ilmeisesti useita surviaissääskiä ja muitakin,
etenkin virtaavissa vesissä eläviä kaksisiipisiä. Eräät
lajit kuten monet miinaaja- ja hedelmäkärpäset ovat
erikoistuneet käyttämään ravinnokseen vain yhtä
kasvilajia ja tiettyä kasvinosaa. Loiskärpäset, lepak
kokärpäset ja täikärpäset ovat puolestaan riippuvai
sia isäntäeläimistään. Maatalouden muutokset ja
niistä aiheutunut niittyjen, ketojen ja ahojen vähe
neminen uhkaa monia lajeja mm. eräitä kukkakär
päsiä, kimalaiskärpäsiä ja petokärpäsiä.

Uhanalaisuustarkastelun ulkopuolelle on jätetty
joukko kotieläinten syöpäläislajeja ja lajeja, jotka
elävät karjasuojissa kotieläinten lannassa. Monet
tällaiset lajit ovat parantuneen hygienian ja kotie
läinlääkinnän takia hävinneet tai ainakin selvästi
vähentyneet. Esimerkkejä ovat mm. eräät kiiliäiset
(Oestridae), suolisaivartajat (Gasterophilidae) ja täi
kärpäset (Hippoboscidae).

Kaksisiipisten selvitystyö aloitettiin meillä jo 1800-
luvulla. Eräät ryhmät ovat meillä kansainvälisesti
katsoen erittäin hyvin selvitettyjä monien tunnettu
jen suomalaisten dipterologien ansiosta. Suuri osa
lajistosta tunnetaan edelleenkin hyvin puutteellisesti
ja tieteelle uusia lajeja kuvataan vuosittain. Monen
ryhmän lajit ovat hyvin vaikeasti tunnettavia eikä
niistä ole luotettavaa määrityskirjallisuutta. Näiden
ryhmien selvitys edellyttäisi laajaa taksonomista ja
faunistista perustutkimusta.

Kaksisiipiset ovat eräiden pistiäisten ohella kaikkein
huonoimmin tunnettu hyönteisryhmä. Uhanalai
suutta on kyetty arvioimaan vain noin 200:sta lajis
ta, vaikka meiltä tunnetaan noin 5000 lajia. Näistä 1
on hävinnyt, 2 erittäin uhanalaista ja 2 vaarantunut
ta. Aiemmin on kuitenkin lajien biologian perusteel
la arvioitu, että ainakin 2 ¾ Suomen lajistosta olisi
uhanalaisia. On ilmeistä, että tällaisia lajeja on
etenkin puuta hajottavissa ja puuta hajottavia sieniä
ravinnokseen käyttävissä lukuisissa laj eissa.

Kaksisiipisten uhanalaisten lajien selvittelyyn tulee
kiinnittää erityistä huomiota lähitulevaisuudessa.

Kirjallisuutta: Hackman 1980, Väisänen 1982.
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HÄVINNYT KAKSISIIPINEN

Herhiläiskärpänen Asilus crabrontformis
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ÄSILUS CRABRONIFORMIS Linnaeus Luokka: H

HERHILÄISKÄRPÄNEN

Asilidae Petokärpäset

1. Luonnehdinta. Hyvin suurikokoinen (n. 40 mm),
keltamusta, ruskeasiipinen, helposti tunnettava pe
tokärpänen.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt Euroopassa. Poh
joismaista tunnetaan Tanskasta ja Ruotsista, lisäksi
tavattu Neuvostoliitosta Leningradin alueelta ja
Karjalasta.

Esiintyi ennen Etelä- ja Keski-Suomessa Pohjois-
Karjalan eteläosiin saakka.

3. Biologia. Herhiläiskärpänen elää loppukesällä
laidunmailla, erityisesti kuivilla ja hiekkaisilla alueil
la. Aikuinen syö hyönteisiä mm. heinäsirkkoja,
pistiäisiä ja kärpäsiä. Toukka elää muista petokär
päslajeista poiketen karjan lannassa.

4. Kannan kehitys. Herhiläiskärpänen mainitaan
1800-luvun puolivälissä yleiseksi Turun saaristossa
ja Hämeessä. Kaikkiaan siitä tunnetaan viitisentois
ta löytöpaikkaa. Taantunut huomattavasti 1900-
luvulla. Kaksi viimeistä löytöä ovat:

U: Bromarv 1941;
PK: Pyhäselkä Hammaslahti 1938.

Taantunut tuntuvasti myös Ruotsissa. Sieltä tunne
taan 1950-luvun jälkeen vain neljä löytöä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähenemisen
syinä on pidetty niittyalan huomattavaa supistumis
ta ja metsälaidunnuksen päättymistä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Väisänen 1982.
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ERITTÄIN UHANALAISET KAKSISIIPISET

Vaapsassääski Keroptatus sesioides
Suomenpuukärpänen $otva interrupta
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KEROPLÄ TUS SESIOIDES Wahlberg Luokka: E

VAAPSASSÄÄSKI

Keroplatidae Petosienisääsket

1. Luonnehdinta. Ryhmänsä edustajaksi erittäin
suurikokoinen (siiven pituus 8—12 mm), ampiais
mainen sienisääski.

2. Levinneisyys. Tunnetaan Keski- ja Etelä-Eurooo
pasta ja Fennoskandiasta sekä Neuvostoliitosta Kar
jalasta. Taksonomisesten epäselvyyksien vuoksi tie
dot ovat tosin osittain epävarmoja.

Suomesta tavattu alle kymmenestä paikasta Ahve
nanmaalta Pohjois-Karjalan lääniin saakka.

3. Biologia. Elää erilaisissa vanhoissa metsissä.
Toukka elää petona kääpien alapinnalla laajoissa
limaisissa verkoissaan. Syö pieniä hyönteisiä ym.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan seuraavat
vaapsassääsken esiintymispaikat:

A: Brändö;
TP: Askainen Lemsjöholm 1960;
U: Hanko Tvärminne eläint. asema;
U: Lohja;
Ky: Luumäki;
H: Hattula;
Ku: Maaninka Korkeakoski;
PK: Pyhäselkä Hammaslahti.

Lajia ei ole havaittu Suomessa 1960 jälkeen, vaikka
sienisääskiä on kerätty maastamme laajoissa tutki
muksissa tuon ajan jälkeen yli 100000 yksilöä.

Taantunut myös Ruotsissa, jossa kaikki havainnot
on tehty ennen 1920.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen met
sien, erityisesti kuolleiden kääpiäkasvavien puiden
väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mikäli vaapsassääs
ken esiintymä vielä löydetään, tulee paikasta tarvit
taessa muodostaa luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Santini 1979, Väisänen 1982.
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SOLVA INTERRUPTA Pieske Luokka: E

SUOMENPUUKÄRPÄNEN

Solvidae Puukärpäset

1. Luonnehdinta. Keltamusta kärpänen (siiven pi
tuus 10—11 mm). Heimonsa ainoa edustaja Suo
messa.

2. Levinneisyys. Tunnetaan ainoastaan Itä-Fennos
kandiasta. Neuvostoliitosta se on tavattu Karjalan
Kannakselta ja Laatokan pohjoispuolelta.

Suomesta tunnetaan viideltä paikalta Turun ja Po
rin läänistä Pohjois-Karjalan lääniin saakka.

3. Biologia. Suomenpuukärpänen elää vanhoissa
metsissä kuolleissa haavan rungoissa kuoren alla.

4. Kannan kehitys. Suomalaiset löydöt ovat:

TP: Yläne, 5 yks. 1800-luvun alkupuolelta; lisäksi
Sahlbergin kokoelmassa 7 paikantamatonta
yks.;

H: Hattula, 1 yks. 1800-luvulla;
Lammi Evo, 2 yks. 1954;
Orivesi, 5 yks. 1800-luvun alkupuolelta;

PK: Lieksa Koli, 14 yks. 1976.

Evon ja Kolin löydöt ovat ainoat maailmasta tällä
vuosisadalla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantunut van
hojen metsien ja erityisesti suurten lahoavien haapo
jen häviämisen seurauksena.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Evon Kotisten aarni-
alueesta ja Kolin alueesta, jotka ovat Etelä-Suomen
merkittävimpiä aarnioita, tulee muodostaa luonnon
suojelualueita. Alueiden hoitosuunnitelmissa tulee
ottaa huomioon vanhojen lahoavien haapojen jat
kuva saatavuus.

8. Kirjallisuus. Väisänen 1982.
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VAARANTUNEET KAKSISIIPISET

Aarnisääski Pachyneura fasciata
Isonaamiokukkakärpänen Doros conopseus
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PACHYNEURA FASCIATA Zetterstedt Luokka: V

AARNISÄÄSKI

Pachyneuridae Aarnisääsket

1. Luonnehdinta. Suurikokoinen (siiven pituus 8—
11 mm), keltamusta, helposti tunnettava sääskilaji.
Heimonsa ainoa laji Euroopassa.

2. Levinneisyys, Palearktinen sääski, kansainvälinen
harvinaisuus, jota tunnetaan vain muutamia yksilöi
tä Keski-Euroopasta, Ruotsista ja Neuvostoliitosta
(idässä Kamtshatkalle saakka), esiintyy ilmeisesti
myös Japanissa.

Suomessa tavattu kuudelta paikalta Keski-Suomen
läänistä Lapin läänin keskiosiin saakka.

3. Biologia. Elää ikimetsissä, joissa on runsaasti
kuollutta puuainesta. Toukka elää lahoavalla puuai
neksella, ainakin kuusella.

4. Kannan kehitys. Aaarnisääski tunnetaan Suomes
ta seuraavilta paikoilta:

KS: Pihtipudas 1945;
Ku: Maaninka Tuovilanlahti Korkiakoski 1865;
PK: Lieksa Koli;
0: Kuusamo Juuman vuomat 1917, 1958;
0: Posio Korojoki 1917;
0: Suomussalmi Kiantajärvi;
L: Muonio 1911.

Lajia ei ole tavattu Suomesta 1958 jälkeen huolimat
ta laajasta 1960-luvulla alkaneesta sienisääskien tut
kimuksesta (aarnisääski muistuttaa suurta sienisääs
keä).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen, pit
kään palamatta säilyneiden metsien väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Aarnisääsken mah
dollinen esiintyminen mm. Oulangan kansallispuis
tossa tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. Väisänen 1982.
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DOROS CONOPSEUS (fabricius) Luokka: V

ISONAAMIOKUKKAKÄRPÄNEN

Syrphidae Kukkakärpäset

1. Luonnehdinta. Suurehko (pituus 14—17 mm),
pistiäismäinen, keltamusta kukkakärpänen.

2. Levinneisyys. Ulottuu Keski-Euroopasta Neuvos
toliiton poikki Tyynelle valtamerelle saakka. Poh
joismaista tavattu Tanskasta, Ruotsista sekä Neu
vostoliitosta Karj alan Kannakselta.

Suomesta isonaamiokukkakärpänen on tavattu
maan etelä- ja keskiosista Kuopion ja Pohjois-Kar
jalan lääneihin saakka.

3. Biologia. Elintavat tunnetaan huonosti. Aikuisia
kerätty kukilta usein veden ääreltä. Toukkia löydet
ty sammalikosta, karikkeesta ja erään tiedon mu
kaan muurahaispesistä.

4. Kannan kehitys. Suomalaiset isonaamiokukka
kärpasen löydöt:

A: Föglö 1954;
A: Maarianhamina 1941;
U: Espoo;
U: Hanko Tvärminne Spikarna 1927;
U: Karjalohja 1800-luvulla, Suurniemi 1910;
U: Lohja 1900-luvun alku;
H: Hartola;
H: Kangasala 1951;
H: Pirkkala;
M: Rantasalmi;
Ku: Kuopio;
PK: Kontiolahti 1973.

Taantunut kaikissa Pohjoismaissa; Tanskassa tava
taan enää vain Bornholmilta. Ruotsista vain pari
löytöä viimeisten 40 vuoden ajalta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Syyksi on otak
suttu maataloudessa tapahtuneita muutoksia ja niit
tyalan huomattavaa supistumista.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Väisänen 1982.
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Pistiäiset — lahko Hymenoptera

Suomesta tunnetaan noin 5200 pistiäislajia, mutta
pieniä ja vaikeasti tunnettavia lajeja löydetään jat
kuvasti lisää. Pistiäisillä on kaksi pari paria kalvo
maisia siipiä. Naarailla on selvästi erottuva munana
setin, joka myrkkypistiäisillä on muuttunut pisti
meksi. Pistiäiset jaetaan sahapistiäislln, kätköpisti
äisiin (loispistiäisiin) ja myrkkypistiäisiin. Sahapisti
äisiin kuuluvat mm. kudospistiäiset, neulaspistiäiset,
nuijapistiäiset, puupistiäiset ja monilajisimpana hei
mona lehtipistiäiset. Monet sahapistiäiset ovat kas
vinsyöjiä ja eräät lajit kuten mäntypistiäiset havu
puiden tuholaisia.

Loispistiäiset ovat luonnossa erittäin merkittävä ja
monilajinen ryhmä, joka tunnetaan hyvin huonosti.
Loispistiäisiä selvästi paremmin tunnetaan myrkky
pistiäiset, joihin kuuluvat mm. kultapistiäiset, muu
rahaiset, ampiaiset, tiepistiäiset, petopistiäiset ja
mesipistiäiset. Mesipistiäiset ovat erittäin tärkeitä
ravintokasviensa pölyttäjiä. Monilla lajeilla on myös
pitkälle kehittynyt yhteiskuntaelämä. Muurahaiset
ovat varsinkin metsissä tärkeä eloyhteisön osa.

Monien pölyttäjälajien taantumisen syynä ovat il
meisesti muutokset maataloudessa ja osin metsäta
loudessa, mm. ketojen ja niittyjen umpeenkasvu.
Myös salaojitus, torjunta-aineiden käyttö ja pien

narkasvillisuuden yksipuolistuminen ovat heikentä
neet niiden elinehtoja. Eräitä myrkkypistiäisiä uh
kaa sopivien pesänrakennuspaikkojen puute, eten
kin kuivien ketojen ja hiekkakenttien väheneminen.
Monet loispistiäiset lienevät sidoksissa uhanalaisiin
isäntähyönteisiin, mm. puulla eläviin ikimetsälajei
hin. Eräät suurimmat ja parhaiten tunnetut loispisti
äislajit ovat muutaman viime vuosikymmenen aika
na huomattavasti taantuneet, mutta taantumisen
syitä ei tunneta.

Sahapistiäiset ja myrkkypistiäiset tunnetaan Suo
messa melko hyvin, loispistiäiset taas erittäin huo
nosti. J0 1800-luvulla pistiäisiä kerättiin jonkin
verran, mutta vasta 1900-luvun alkupuolella lajiston
selvitys pääsi todenteolla käyntiin. Tutkijoita ja
harrastajia on kuitenkin aina ollut vähän.

Suomen yli 5000 pistiäislajista uhanalaisuutta on
kyetty arvioimaan vain noin l000:sta lajista ja mm.
useimmat loispistiäiset on jouduttu jättämään tie
don puutteen takia käsittelemättä. Käsitellyistä la
jeista 2 on hävinnyt, 2 erittäin uhanalaisia ja 18
silmälläpitoa vaativia.

Kirjallisuutta: Chinery 1978, Teräs 1979, Viitasaari
1982a, 1982b, 1984.
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HÄVINNEET PISTIÄISET

Pumpurinuijapistiäinen Ctavellaria amerinae
Keisarikavaltajapistiäinen Dolichomitus imperator
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CLA VELLARIA AMERINAE (Linnaeus) Luokka: H

PUMPURINUIJAPISTIÄINEN

Cimbfcidae Nuijapistiäiset

1. Luonnehdinta. Suurikokoinen (ruumiin pituus n.
20 mm), musta pistiäinen, jonka takaruumiin kär
jessä punertavia tai kellertäviä kirjauksia.

2. Levinneisyys. Keski-Euroopassa esiintyvä nuija
pistiäinen, tunnetaan myös Karjalasta.

Suomesta tavattu maan etelä- ja keskiosista Rova
niemelle (L) saakka.

3. Biologia. Pumpurinuijapistiäinen on lehti- ja
sekametsien laji. Toukka elää pajuilla, haavoilla ja
poppeleilla.

4. Kannan kehitys. Ensimmäiset löydöt ovat 1800-
luvulta, viimeinen 1936. Pumpurinuijapistiäinen
esiintyi aiemmin monin paikoin Etelä- ja Keski-Suo
messa, mm.:

TP: Parainen;
H: Heinola 1936;
H: Evo;
H: Hausjärvi;
Ky: Taipalsaari;
M: Rantasalmi;
PK: Kitee;
PK: Eno.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ei tunneta.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus.
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DOLICHOMITUS IMPERA TOR (Kriechbaumer) Luokka: H

KEISARIKAVALTAJAPISTIÄINEN

Ichneumonidae Varsinaiset Ioispistiäiset

1. Luonnehdinta. Isokoinen, musta loispistiäinen,
jolla uurteeton keskiselkä ja punaruskeat jalat.

2. Levinneisyys. Holarktinen, Keski-Euroopassa
paikoin yleinen.

Suomessa se esiintyi aiemmin maan eteläosissa.

3. Biologia. Metsälaji, suosii vanhoja metsiä, joissa
on runsaasti lahoavaa puuta ja niissä eläviä hyöntei
siä. Keisarikavaltajapistiäinen on puussa elävien
hyönteistoukkien loinen, elää ainakin isoilla jäärillä
ja jalokuoriaisilla.

4. Kannan kehitys. Keisarikavaltajapistiäisestä tun
netaan runsaasti vanhoja havaintoja Etelä-Suomes
ta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syynä on ilmeisesti ikimetsien väheneminen ja siitä
seurannut isojen jäärien ja jalokuoriaisten taantumi
nen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Kasparjan 1981

1
\

349



ERITTÄIN UHÄNALAISET PISTIÄISET

Jalolehtiäinen Ussurinus nobilis
Herhiläinen Vespa crabro
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USSURINUS NOBILIS Saarinen Luokka: E

JALOLEHTIÄINEN

Ienthredinidae Lehtipistiäiset

1. Luonnehdinta. Suurikokoinen (ruumiin pituus
9—11 mm), punatakaruumiinen sahapistiäinen, jon
ka tuntosarvissa on valkea vyö ja nilkat pääasiassa
vaikeat. Lenteiee huomiota herättävästi.

2. Levinneisyys. Kansainvälinen harvinaisuus, joka
tunnetaan vain Suomesta ja yhdeltä paikalta Neu
vostoliitosta Karjalasta (Petrozavodsk).

Suomesta jalolehtiäinen on tavattu vain Hämeen ja
Kymen lääneistä.

3. Biologia. Elää lehdoissa. Toukan ravintokasvi
tuntematon. Yleensä havainnot koskevat lentäviä
koiraita, naaraita tunnetaan vain 2—3 yksilöä.

4. Kannan kehitys. Jalolehtiäinen on löydetty Suo
mesta vain muutamasta paikasta:

H: Kalvola 1954;
H: Orivesi Humalamäen noro 1940-luvulla, n. 15

yks.;
H: Ylöjärvi 1937 2 yks.;
H: Hausjärvi 1962;
Ky: Parikkala 1945.

Vuoden 1962 jälkeen jalolehtiäistä ei ole etsinnöistä
huolimatta enää tavattu.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lehtojen vähe
neminen ja kuusettuminen etenkin metsänhoidon
seurauksena. Orivedellä esiintymispaikka on kuuset
tunut lajille kelvottomaksi.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jalolehtiäisen nyky
levinneisyys tulee selvittää. Sen vanhat esiintymis
paikat tulee tarkistaa uudelleen. Tarvittaessa lajin
asuttamista lehdoista tulee muodostaa luonnonsuo
jelualueita.

8. Kirjallisuus. Saarinen 1945.
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VESPA CRABRO Linnaeus Luokka: E

HERHILAINEN Bålgeting

Vespidae Yhteiskunta»ampiaiset

1. Luonnehdinta. Huomiotaherättävä, suurikokoi
sin ampiaislajimme; kuningatar 25—35 mm, työläi
nen 18—24 mm ja koiras 21—28 mm pitkä. Sekoite
taan usein pensasampiaiseen.

2. Levinneisyys. Palearktinen pistiäinen, jonka le
vinneisyys ulottuu Skandinaviasta Japaniin saakka.
Ruotsissa vakinainen maan eteläosassa, mutta tavat
tu Norbottenista saakka.

Suomesta tavattu maan etelä- ja kaakkoisosista,
pohjoisimpana Pohjois-Karjalan läänistä.

3. Biologia. Pesä tiettävästi aina maanpäällinen,
alunperin kolopuissa. Pesii myös rakennusten ko
loissa. Suurimmissa eurooppalaisissa pesissä todettu
lähes 3000 kennoa. Ravintona hyönteiset, kuolleet
selkärankaiset ja kasvien sokeripitoiset nesteet. Pis
to on voimakas, mutta vaarallinen vain yliherkille
ihmisille.

4. Kannan kehitys. Herhiläisestä on runsaasti ha
vaintoja erityisesti Kaakkois-Suomesta 1930-luvun
lopulle saakka. Viimeisten neljänkymmenen vuoden
ajalta Suomesta tunnetaan kaksi havaintoa:

U: Hankoniemi 1959, 1 työläinen;
M: Rantasalmi Haukiveden saari 1973, 4 työläistä.

Ensinmainittu yksilö on mahdollisesti vaeltaja, jäl
kirnmäinen havainto viittaa selvästi pesimiseen.
Tarkkaa löytöpaikkaa ei kuitenkaan tiedetä.

Taantunut koko Skandinaviassa, vain Etelä-Ruotsis
sa on enää vankka kanta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mahdollisesti
ilmastolliset tekijät, myös kolopuiden väheneminen
on voinut vaikuttaa taantumiseen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lajin etsintöjä tulee
tehostaa. Tarvittaessa herhiläisen esiintymispaikois
ta tulee muodostaa luonnonsuoj elualueita.

8. Kirjallisuus. Gonnert 1985, Pekkarinen 1973.
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VAARANTUNEET PISTIÄISET

Härkähevosmuurahainen Camponotus vagus
Ukonhattukimalainen Bombus consobrinus
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CAMPONOTUS VAGUS (Scopoli) Luokka: V

HÄRKÄHEVOSMUURAHAINEN Svart hästmyra

formicidae Muurahaiset

1. Luonnehdinta. Yksivärisen musta, iso muurahai
nen (työläinen 6—12 mm, kuningatar 14—16 mm ja
koiras 9—10 mm). Hevosmuurahaisen lähisukulai
nen.

2. Levinneisyys. Eteläeurooppalainen muurahainen,
joka on runsas Välimeren alueella, levinneisyys ulot
tuu Portugalista Etelä-Venäjälle ja Pohjois-Afrikas
ta Pohjoismaihin. Ruotsista tavattu Oölannista (1
siivellinen yksilö) ja Gotiannista (ei tiettävästi enää
esiintymää).

Suomesta tavattu kolmelta paikalta Turun saaristos
ta varsin kaukana muusta levinneisyysalueesta.

3. Biologia. Pesä kuivassa lahopuussa juurien jou
kossa tai laakeiden kivenlohkareiden alla hyvin au
rinkoisissa avoimissa rinteissä. Petomuurahainen,
hoitaa myös kirvoja. Yhdyskunnat pieniä. Suoma
laiset yhdyskunnat koostuvat useista pesistä kullakin
paikalla.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan tällä hetkel
lä vain kolme härkämuurahaisen yhdyskuntaa:

TP: Rymättylä Aasla;
TP: Rymättylä Kuusinen;
TP: Hiittinen Bergö.

Laji on löydetty 1960-luvulla myös U: Bromarvista.
Lisäksi tunnetaan vanha kokoelmayksilö Kymen
läänistä.

Laji ei tiettävästi ole taantunut. Eläviä pesiä on
seurattu samalla paikalla yli kymmenen vuotta.
Eräät pesät ovat tuottaneet sekä koiraita että siivelli
siä naaraita.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suppeat esiinty
mät ovat alttiita ennalta arvaamattomille maankäy
tön muutoksille, mm. rakentamiselle. Kuusisen
esiintymispaikka sijaitsee Turun kaupungin paljon
käytetyllä virkistysalueella. Esiintymät voivat tuhou
tua esim. nuotionrakennuksen tai suoranaisen ilki
vallan seurauksena.

6. Toteutetut suojelutoimet. Esiintymiä on seurattu
vuosittain.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymät tulee suo
jata rakentamiselta ainakin 100 metrin säteellä pesis
tä. Tarvittaessa esiintymispaikoista tulee muodostaa
luonnonsuoj elualueita.

8. Kirjallisuus. Collingwood 1979, Forslund 1957,
Merisuo & Käpylä 1975, Rosengren 1981.
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BOMBUS CONSOBRINUS Dahibom Luokka: V

UKONHATTUKIMALAINEN

Apidae

1. Luonnehdinta. Kookas kimalainen, yleisvärityk
seltään punaruskea, takaruumiin kärki ja vatsapuoli
mustanharmaat. Pää ja imukärsä pitkät. Ainoa
selvästi yhteen ravintokasviin erikoistunut kimalais
laji Pohjois-Euroopassa.

2. Levinneisyys. Ulottuu lähes koko Pohjois-Euraa
sian yli Skandinaviasta Japaniin sekä laajalti Keski-
Aasian vuoristoihin ilmeisesti kaikkialle, missä
ukonhattu-suvun kasveja esiintyy.

Skandinaviassa se esiintyy enimmäkseen vuoristo
alueilla (68—69 leveyspiireille saakka), mutta levin
neisyys ulottuu Sundsvallin tienoilla Pohjanlahden
rantaan saakka. Skandinavian esiintymä on erilli
nen.

Itäinen levinneisyysalue ulottuu Suomen kaakkois
kulmaan saakka. Rajan takana Laatokan luoteis
puolella sitä esiintyy runsaasti. Erillisesiintymä on
myös Kuollassa ukonhatun esiintymispaikalla.

Suomesta ukonhattukimalainen tunnetaan vain kah
desta lehdosta Pohjois-Karjalan läänissä.

3. Biologia. Erikoistunut ravinnon keruuseen ukon
hatuilta. Pohjois-Euroopassa lähes ainoa luontainen
ravintokasvi on lehtoukonhattu. Ilmeisesti vain len
tokauden alussa ja lopussa eräät muut pitkäteriöiset
kasvit tulevat ravintokasvina kyseeseen. Skandinavi
assa kimalainen käy lentokauden lopulla koristekas
vina yleisesti viljeltävän ja myöhään kukkivan tar
haukonhatun kukilla.

Lentoaika rajoittunee melko tarkkaan lehtoukonha
tun kukkimisaikaan kesäkuun puolivälistä elokuun
loppuun. Ukonhatun pölytyksen kykenevät suoritta
maan tehokkaasti vain ukonhattukimalainen ja
eräät muut pitkäkieliset kimalaislajit, Suomessa lä
hinnä tarhakimalainen.

4. Kannan kehitys Suomalaiset esiintymispaikat:

PK: Kitee Papinniemi;
PK: Tohmajärvi Piilovaara, kanta on ehkä vähenty

nyt 1960-luvulta lähtien.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ukonhattuleh
tojen muuttuminen, lähinnä kuusettuminen. Ukon
hattu on meillä harvinaisuutensa vuoksi silmälläpi
dettävä kasvi.

6. Toteutetut suojelutoimet. Tohmajärven esiintymä
on luonnonsuojelualueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ukonhattukimalai
sen esiintymispaikoista tulee muodostaa luonnon
suojelualueita.

8. Kirjallisuus. Löken 1949, 1950, Pekkarinen 1979,
Pekkarinen & Teräs 1977, Pekkarinen ym. 1981.

Mesipistiäiset
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT PISTIÄISET

Loissahiainen Orussus abietinus
Kuusamankudospistiäinen Pamphitius thorwatdi
Puiskamailasahiainen Ärge puttata
Ritarikiho Trogus lapidator
Poppelikiitäjäkiho Callajoppa cirrogaster
Syreenikiitäjäkiho Caltajoppa exattatoria
Keltatäpiäkiho Pyramidophorus fiavoguttatus
Mäntykiitäjäkiho Protichneumon pisorius
Silmäkiitäjäkiho Protichneumon fusorius
Viherpyörökultiainen Holopyga metallica
Kääpiökultiainen Hedychridium zelteri
Hietamauriainen Lasius meridionalis
Päistärpistiäinen Aporinettus sexmaculatus
Hammashietapistiäinen Podalonia affinis
Nummimehiläinen Dufourea vuigaris
Ruusuruohomehiläinen A ndrena hattorfiana
Juhannuskimalainen Bombus humilis
Sammalkimalainen Bombus muscorum
Otapipomehiläinen Coelioxys lanceolata
Silomehiläinen Panurginus romani
Kaakonvakomehiläinen Lasiogiossum quadrinotatutum
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Orussus abietinus (Scopoli) Arge pullata Zaddach

Loissahiainen

Ornssidae Loissahiaiset

Luokka: Sp

Heimonsa ainoa laji meillä, pituus 8—16 mm, pää
ja keskiruumis mustat, takaruumis punaruskea. Le
vinneisyys ulottuu Etelä- ja Keski-Euroopasta Kau
kaasiaan ja Siperiaan sekä Japaniin, Ruotsissa har
vinainen, mutta levinneisyys ulottuu siellä Lapin
rajoille saakka pohjoisessa. Suomessa harvinainen
ja harvalukuinen maan eteläosassa (TP: Salo, Per
niö 1939, Yläne; U: Lohja 1942; Ky: Joutseno 1939,
1954).

Elintavat tunnetaan huonosti. Kasvatettu lepästä,
jossa oli leppäkauniaisen (silmälläpidettävä kova
kuoriainen) toukkia. Todettu kuusihirrellä juoksen
telemassa ja löydetty myös puhtaasta kuusimetsästä.
Elää ilmeisesti puulla elävien hyönteisten, ehkä sar
vij äänen ja j alokuoriaisten loisena. Vaihtelevakan
tainen, ilmeisesti kuitenkin viime aikoina taantunut.
Etsinnöistä huolimatta ei ole löydetty 1954 jälkeen.
Uhkana lahoavan puuaineksen ja jalokuoriaisten
sekä jäärien ym. väheneminen metsänhoidon seu
rauksena. Saksan Liittotasavallassa erittäin uhana
lainen. — Viitasaari 1984.

Pamphillus thorwaldi Kontuniemi

Kuusamankudospistiäinen

Pamphiliidae Kudospistiäiset

Luokka: Sp

Musta, keltakuvioinen, 9—11 mm pituinen. Kuvattu
tieteelle uutena Suomesta, lisäksi tunnetaan vain
yksittäiset havainnot Saksasta ja Tsekkoslovakiasta.
Suomessa harvinainen ja tavattu vain Hämeestä:
Hattula, Valkeakoski, Sääksmäki, Pälkäne, Nokia
ja Orivesi. Koiraita tavattu joskus runsaslukuisina
parveilemassa, mm. Hattulassa 1981 ja Orivedellä
Humalamäen norossa 1940-luvulla. Esiintyminen
vaihtelee paljon, ja laji saattaa olla vuosikausia
kokonaan kateissa.

Lehtolaji, valoisissa metsissä ja harjanteilla. Toukka
elää lehtokuusamalla, etenkin matalissa, nuorissa
pensaissa, joihin tekee putkimaisen lehtikäärön leh
den reunaan suojakseen. Aikuiset lentävät kesä—
heinäkuussa. Uhkana lehtomaisten metsien vähene
minen ja paikallisesti hakkuut sekä rakentaminen.
— Viitasaari 1982b.

Puiskamailasahiainen

Argidae Ruusupistiäiset

Luokka: Sp

Suurin sukunsa lajeista (n. 15 mm), lihavanpyöreä,
sinikiiltoisen musta pistiäinen. Keski-Euroopassa ja
Pohjoismaiden eteläosissa tavattu laji, mm. Tans
kassa edelleen yleinen. Pulskamailasahiainen oli
1930- ja 1940-luvuilla runsas Etelä-Suomessa, mm.
Helsingissä. Viimeisen kerran sitä tavattiin 194$
Ruokolahdelta, missä se oli vielä runsas. Sen jälkeen
lajia ei etsinnöistä huolimatta ole enää löydetty
Suomesta, ja se on saattanut jo hävitä meiltä.
Pistiäisharrastus on kuitenkin ollut viime aikoina
verraten vähäistä. Lehtimetsien laji, joka toukkana
elää koivulla. Taantumisen syitä ei tunneta.

Trogus lapidator (Fabricius)

Ritarikiho

Ichneumonidae Varsinaiset loispistiäiset

Luokka: Sp

Iso (n. 20 mm), himmeän sinimusta ritariperhosen
loispistiäinen. Holarktinen, laajalle levinnyt laji,
joka tunnetaan Keski-Euroopasta Japaniin ja Inti
aan saakka sekä Pohjois-Amerikasta. Meillä alalaji
coerulaetor. Aiemmin tavattu Etelä- ja Keski-Suo
mesta ainakin Kainuuseen saakka pohjoisessa.

Ritarikiho oli 1910—1940-luvuilla hyvin yleinen,
jopa 90 ¾ ritarin toukista oli loisittuja. Aikuisia
ritarikihoja tavattiin heinä—syyskuussa. Vielä 1950-
luvun alussa lajia tavattiin paikoin yleisenä. Viimei
nen suomalainen havainto lajista on tiettävästi 1954
Sotkamosta (0). Tämän jälkeen lajia ei ole tavattu
Suomesta, vaikka ritariperhosia on kasvatettu pal
jon. Se on kuitenkin edelleen paikoin yleinen Keski-
Euroopassa. — Perkins 1959, Rasnitsyn & Sijtan
1981.

Callajoppa cirrogaster

Poppelikiitäjäkiho

(Schranck)

Ichneumonidae Varsinaiset Ioispistiäiset

Luokka: Sp

Iso (25—30 mm), mustan ja kellanruskean kirjava,
leveätakaruumiinen kiitäjien loispistiäinen. Holark
tinen, levinneisyys ulottuu Länsi-Euroopasta Neu
vostoliiton poikki Japaniin ja Pohjois-Amerikkaan.
Tavattiin aiemmin yleisenä Etelä-Suomessa, ainakin
Orivedelle ja Lempäälään saakka (H).
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Varsinkin poppelikiitäjän loinen. Aikuisia tavattu
heinä—syyskuussa, Lajia ei ole tavattu Suomesta
1950-luvun alun jälkeen. Taantumisen syitä ei tun
neta, mm. poppelikiitäjä on edelleen runsas. —

Perkins 1959, Rasnitsyn & Sijtan 1981.

Callajoppa exaltatoria (Panzer)

Syreenikiitäjäkiho

Ichneumonidae Varsinaiset Ioispistiäiset

Luokka: Sp

Poppelikiitäjäkihon kaltainen iso loispistiäinen. Pa
learktinen, levinneisyys ulottuu Länsi-Euroopasta
Siperiaan ja Japaniin. Suomessa eteläinen, tavattiin
mm. Karjalohjalta ja Lohjalta (U). Edellisen lajin
tavoin taantunut, viimeiset löydöt 1950-luvun alus
ta. Kiitäjien, mm. syreenikiitäjän loinen. Taantumi
sen syitä ei tunneta. Isäntäeläimet eivät ole taantu
neet. — Perkins 1959, Rasnitsyn & Sijtan 1981.

Pyramidophorus fiavoguttatus
Tischbein

Keltatäpiäkiho

Ichneumonidae Varsinaiset Ioispistiäiset

Luokka: Sp

Iso (n. 30 mm), silmiinpistävänvärinen, mustan ja
kirkkaankeltaisen kirjava loispistiäinen. Hyvin har
vinainen, maailmasta tunnetaan kaikkiaan vain n.
10 yksilöä. Levinneisyys ulottuu Länsi-Euroopasta
Kaukasukselle ja Siperiaan. Tavattu Suomesta ker
ran: U: Tenhola Lappvik 1922. Elää toukkana
kiitäjien, ainakin horsma- ja silmäkiitäjien loisena.
— Hellen 1927, Rasnitsyn & Sijtan 1981.

Protichneumon pisorius (Linnaeus)

Mäntykiitäjäkiho

Ichneumonidae Varsinaiset loispistiäiset

Luokka: Sp

Iso (n. 25 mm), mustan ja kellanruskean kirjava
kiitäjien loispistiäinen. Levinneisyys ulottuu Länsi-
Euroopasta Turkkiin ja Iraniin. Suomessa esiintyi
etelärannikolta Tampereen seudulle (H) saakka poh
joisessa. Laji oli vielä 1940-luvulla runsas, mm.
Parikkalassa (Ky). 1950-luvun alun jälkeen sitä ei
ole enää tavattu Suomesta.

Taantumisen syitä ei tunneta. Eli toukkana mm.
edelleen runsaana tavattavan mäntykiitäjän loisena.
Aikuiset mäntykiitäjäkihot lentelevät usein korkeal
la puiden latvuksissa heinä—syyskuussa. — Rasnit
syn & Sijtan 1981.

Protichneumon fusorius (Linnaeus)

Silmäkiitäjäkiho

Ichneumonidae Varsinaiset loispistiäiset

Luokka: Sp

Hyvin edellisen lajin kaltainen sekä ulkonäöltään
että elintavoiltaan. Levinneisyys ulottuu Länsi-
Euroopasta Siperiaan ja Japaniin saakka idässä.
Suomessa eteläinen, tavattiin pohjoisessa ainakin
Tampereen seudulle (H) saakka. Taantunut kuten
mäntykiitäjäkihokin, eikä siitä ole uusia havaintoja
Suomesta 1950-luvun alun jälkeen. — Rasnitsyn &
Sijtan 1981.

Holopyga metallica

Viherpyörökultiainen

Chrysididae Kultapistiäiset

Luokka: Sp

(Dahlbom)

Keskikokoinen (4—6 mm), kirkkaan metallinvihreä
kultapistiäinen. Ilmeisesti itäinen laji, ei tavattu
Skandinaviasta. Laji on kuvattu tieteelle uutena
1844 Oulusta löydetyn yksilön perusteella. Myöhem
min muutama löytö Hankoniemeltä, viimeksi 1960-
luvulta. Tunnettujen vanhojen esiintymispaikkojen
tarkistuksissa lajia ei ole enää myöhemmin tavattu.
Elää hiekkapohjaisilla lämpimillä alueilla. Aikuisia
tavattu kesäkuun lopulla. Uhkana hiekka-alueiden
umpeenkasvu, rakentaminen ja metsänhoitotoimet.

Hedychridium zelleri

Kääpiökultiainen

Chrysididae Kultapistiäiset

Luokka: Sh

(Dahibom)

Pieni (2—3 mm), kiiltävän muetallinvihreä, tanak
karuumiinen kultapistiäinen. Ilmeisesti itäinen laji,
tunnetaan Itä-Euroopasta ja Siperiasta, ei tavattu
Skandinaviasta, Suomesta useita löytöjä yli sadan
vuoden ajalta Perämeren rannikolta (0: Oulu, Hai
luoto, Siikajoki Tauvo, Kalajoki, Lohtaja). Paikoi
tellen melko runsaslukuinen.
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Elää runsashiekkaisilla paikoilla, usein lentohiekka
alueiden läheisyydessä, erityisesti hiekkadyynien pai
nanteissa vyöhykkeessä, jossa on jonkin verran
mäntyjä. Aikuisia tavattu heinäkuun puolivälissä.
Uhkana hiekka-alueiden umpeenkasvu, rakentami
nen ja metsänhoitotoimet.

Lasius meridionalis

Hietamauriainen

(Bondroit)

nen. Laaja palearktinen levinneisyys, mm. Etelä- ja
Keski-Skandinaviassa. Tunnetaan myös Karj alan
Kannakselta. Suomesta tavattu muutamista paikois
ta maan eteläosasta: TP: Korppoo, U: Hanko (ta
vattu vielä 1970-luvulla), Ky: Lappeenranta ja Ky:
Joutseno.

Elää hiekkapohjaisilla aurinkoisilla alueilla. Pyydys
tää toukkiensa ravinnoksi yökköstoukkia (ainakin
Agrotis-suvun lajeja). Uhkana pesimäpaikkojen tu
houtuminen mm. kulumisen ja soranoton takia.
Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

formicidae Muurahaiset

Luokka: Sh

Työläinen keltainen, 3—5 mm, kuningatar mustan-
ruskea, 7—8 mm, koiras musta 4—5 mm. Levinnei
syys ulottuu Etelä- ja Keski-Euroopasta Japaniin ja
Pohjoismaiden eteläosiin (Norja, Tanska, Ruotsi).
Kaikkialla hyvin paikoittainen. Suomessa vain yksi
esiintymä U: Hanko Koverhar.

Hietikkolaji. Pesät maassa. Parveilee elokuussa.
Uhkana hiekka-alueiden umpeenkasvu ja erityisesti
Koverharin teollisuusalueen maankäytön muutokset
(mm. rakentaminen). — Collingwood 1979.

Aporinetlus sexmaculatus

Päistärpistiäinen

Pompiliidae Tiepistiäiset

Luokka: Sh

(Spinola)

Pienehkö (naaras 5—7 mm), kiiltävänmusta tiepisti
äinen, takaruumiin selkäkilvissä molemmin puolin
kolme vaaleanharmaata tunnusomaista laikkua.
Laaja levinneisyys palearktisen alueen eteläosissa,
Ruotsista tunnetaan vain Gotlannista. Suomessa
vain Hankoniemellä (U), useassa paikassa.

Elää hiekkapohjaisilla kuivilla ja lämpimillä alueil
la. Saksan Liittotasavallassa erittäin uhanalainen.
Uhkana lähinnä Hankoniemen alueen maankäytön
muutokset.

Podalonia affinis
(Ammophila a.)

(Kirby)

Hammashietapistiäinen

Sphecidae Petopistiäiset

Luokka: Sh

Iso (naaras 16—20 mm, koiras 13—18 mm), musta
petopistiäinen, takaruumiin tyvi osittain punakeltai

Dufourea vulgaris

Nummimehiläinen

Apidae Mesipistiäiset

Luokka: Sh

Schrenck

Pienehkö (naaras n. 6.5 mm, koiras pienempi),
kiiltävänmusta (takaruumiissa ruskea vivahde),
päältä jokseenkin kalju mesipistiäinen. Euroopassa
laajalti levinnyt. Löydetty Suomesta Espoon Kauk
lahdesta (U), Vantaan Hämeenkylästä (U), Vihdistä
(U) ja Keuruulta (KS). Vantaan esiintymä on löydet
ty 1970-luvulla, ja laji esiintyy paikalla runsaana.
Lajia on etsitty tuloksetta muualta. Karjalan kan
nakselta on useita vanhoja löytöjä, joten laji voisi
esiintyä myös Kaakkois-Suomessa.

Kuivien syysmaitiaista kasvavien pientareiden ja vil
jelemättömien peltojen sekä kuivien niittyjen laji.
Suosii ravintokasvinaan syysmaitiaista ja sarjakelta
noa. Uhkana elinympäristöjen metsittyminen tai
muu tuhoutuminen esim. rakentamisen seuraukse
na.

Andrena hattorfiana

Ruusuruohomehuläinen

Apidae Mesipistiäiset

Luokka: St

(Fabricius)

Iso (naaras n. 15 mm) erakkomesipistiäinen, vaalea,
kiiltävä, takaruumiin tyvi punakeltainen. Euroopas
sa laajalti levinnyt. Etelä-Suomesta tavattu n. 20
paikasta, pohjoisin löytö Liperistä (PK).

Elää hiekkapohjaisilla, runsaskukkaisilla alueilla.
Harvinaistunut tai hävinnyt useilta paikoilta maan
lounais- ja länsiosista. Kaakkois-Suomen kanta il
meisesti vakaampi. Uhkana pesimäpaikkojen tuhou
tuminen ja ravintokasvien väheneminen mm. niitty
j en umpeenkasvun ja rakentamisen seurauksena.
Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.
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Bombus humilis (Illiger)
(3. sotstitiatis)

Juhannuskimalainen

Luokka: St

Keskikokoinen kimalainen (kuningatar 17—20 mm,
työläisten koko vaihtelee, usein pieniä), keskiruumis
päältä oranssinkeltainen, keski- ja takaruumiin sivut
hohtavankeltaiset. Levinneisyys ulottuu Keski-
Euroopasta Skandinavian eteläosiin. Suomessa noin
50 löytöpaikkaa linjan Uusikaupunki-Joensuu etelä
puolella. Hyvin paikoittainen ja ilmeisesti harvinais
tullut viime vuosikymmeninä. Elää kuivahkoilla
kukkakedoilla. Uhkana ketojen väheneminen mm.
umpeenkasvun ja rakentamisen seurauksena.

Bombus muscorum
(3. smithianus)

Sammalkimalainen

Apidae Mesipistiäiset

Luokka: Sh

(Linnaeus)

Isohko kimalainen (kuningatar n. 20 mm, työläiset
pienempiä), keskiruumis ja selkäkilvet punakeltai
set, keskiruumis alapuolelta musta. Levinneisyys
ulottuu Keski- ja Itä-Euroopasta Siperiaan ja Länsi-
ja Etelä-Skandinaviaan. Suomessa tavattu Ahvenan
maalta, Lounais-Suomen, Merenkurkun ja Peräme
ren rannikolta, Oulun seudulta myös sisämaasta,
lisäksi varmistamaton löytö L: Enontekiön Kilpis
järveltä.

Elää kosteilla runsaasti kukkivilla rantaniityillä ja
myös suoperäisillä kukkivilla viljelymailla (Oulun
seutu). Uhkana rantaniittyjen väheneminen, metsit
tyminen ja huvila-asutus, Saksan Liittotasavallassa
vaarantunut.

Coelioxys tanceolata

Otapipomehiläinen

Apidae Mesipistiäiset

Luokka: Sh

Nylander

Runsaskukkaisten kuivahkojen ketojen ja pientarei
den laji. Elää verhoilijamehiläisten pesäloisena. Uh
kana kukkaketojen väheneminen. Saksan Liittotasa
vallassa erittäin uhanalainen.

Panurginus romani

Silomehuläinen

Apidae Mesipistiäiset

Luokka: Sp

Aurivillius

Pienehkö (naaras n. 8 mm), kiiltävänmusta mesipis
tiäinen. Levinneisyydeltään pohjoiseurooppalainen.
Suomessa tavattu vain kahdesta paikasta: V: Kaski
nen (1920-luvulla) ja Ku: Kuopio (esiintymä runsas
vielä 1960-luvulla).

Hiekkapohjaisten runsaskukkaisten alueiden laji.
Pesii ryhmissä. Uhkana pesäpaikkojen tuhoutumi
nen mm. rakentamisen seurauksena.

Lasioglossum quadrinotatulum
(Schenck)
(Halictus q.]

Kaakonvakomehiläinen

Apidae Mesipistiäiset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (naaras n. 8 mm), tumma erakkome
sipistiäinen. Euroopassa laajalle levinnyt. Suomessa
seuraavat löytöpaikat: TP: Bromarv, U: Hanko ja
Ky: Lappeenranta, josta useita löytöjä vielä 1970-
luvulla.

Elää hiekkapohjaisilla runsaskukkaisilla paikoilla.
Pesät ryhmittäin. Naaras talvehtinee aikuisena.
Uhkana pesimäpaikkojen tuhoutuminen mm. raken
tamisen seurauksena. Saksan Liittotasavallassa vaa
rantunut.

Keskikokoinen (naaras 11—13 mm), erakkomesipis
tiäinen, takaruumiin kärki suippo. Keski-Euroopan
vuoristoalueilla ja Pohjoismaissa tavattava laji,
Ruotsista tunnetaan vain yksi koiras. Toistakym
mentä löytöpaikkaa Etelä- ja Keski-Suomessa, poh
joisimmat Leppävirralla (Ku) ja Kontiolahdella
(PK).
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Lahko COLEOPTERA

Kovakuoriaiset

Kovakuoriaiset ovat hyvin monimuotoinen ryhmä,
jossa on sekä petoja että kasvinsyöjiä, raadonsyöjiä
ym. ja sekä maalla että vedessä eläviä lajeja. Tär
keimpiä Suomessa esiintyvistä noin sadasta heimos
ta ovat mm. maakiitäjäiset, sukeltajat, lyhytsiipiset,
sepät, leppäpirkot, lehtisarviset, sarvijäärät, lehti
kuoriaiset, kärsäkkäät ja kaarnakuoriaiset. Suomen
kovakuoriaislajisto on useimpiin muihin hyönteis
ryhmiin nähden melko hyvin tunnettu.

Vaihtelevien elintapojen takia kovakuoriaisia uh
kaavat monet tekijät. Koska kovakuoriaiset tunne
taan hyvin, ne ovat keskeisessä asemassa erityisesti
suoj eltaessa metsien selkärangattomia eläimiä.
Useat uhanalaiset lajit elävät säästyneissä ikimetsis
sämme, useimmiten erilaisilla kuolleilla puilla tai
puuta lahottavilla sienillä, eräät lajit vaativat järeitä
maatuvia runkoja. Näiden lajien levinneisyys on
voimakkaasti supistunut ja rajoittuu nykyisin pää
asiassa eräille suojelualueille tai alueille, jotka tulisi
kiireellisesti rauhoittaa (mm. KS: Saarijärvi Pyhän
Häkki, 0: Kuusamo Oulanka ja Kitkanniemi, PK:
Ilomantsi Pallonen, H: Lammi Kotinen). Näilläkään
alueilla ei lajien säilyminen ole varmaa ympäristön
vähittäisten muutosten ja alueiden pienen koon ja
eristyneisyyden takia. Kovakuoriaisten joukossa on
myös useita palaneiden metsien lajeja, jotka ovat
huomattavasti taantuneet kuloj en vähenemisen
myötä.

Monet vaateliaat tammivyöhykkeen (mm. Ahvenan
maa, TP: Turku Ruissalo ja TP: Parainen) kova
kuoriaislajit ovat häviämässä. Niistä useat elävät
puuaineksella lahoissa tammenrungoissa tai muilla
jaloilla lehtipuilla. Uhanalaisten kovakuoriaisten
joukossa on myös eräitä vanhan kulttuurin seura
laislajeja. Eräiden lajien, erityisesti toukohärkien,
monimutkainen elämänkierto on altistanut ne sa
manaikaisesti useille uhkatekijöille (liikenne, ympä
ristömyrkyt, maa- ja metsätalouden muutokset
jne.). Myös vesistöjen muutokset — likaantuminen,

säännöstely ym. uhkaavat eräitä vesikovakuori
aislajeja.

Suomesta tunnetaan n. 3560 kovakuoriaislajia, jois
ta n. 1200 lajin uhanalaisuutta ei puutteellisten
tietojen takia ole arvioitu. Noin 2400 käsitellystä
kovakuoriaislajista 17 on hävinnyt, 22 erittäin uha
nalaisia, 24 vaarantuneita ja 78 silmälläpitoa vaati
via (vrt. oheinen taulukko 6).

Kovakuoriaisten uhanalaisuusselvittelyä varten on
käyty läpi suomalainen kirjallisuus sekä Helsingin ja
Turun yliopistojen eläinmuseoiden ja Helsingin yli
opiston metsäeläintieteen laitoksen kokoelmat. Ko
vakuoriaisten tutkijat ja harrastajat ovat myös anta
neet auliisti tietojaan toimikunnan käyttöön ja kom
mentoineet tekstejä. Tarkastelu pohjautuu siten
kohtuullisen laajaan aineistoon, mutta esiintymien
nykytila on vain joissakin tapauksissa voitu tarkas
taa toimikunnan työn kuluessa. Koska tiedot tästä
syystä perustuvat monesti elinympäristöissä tapahtu
neiden muutosten vaikutuksista tehtyihin arvioihin,
ikimetsien kovakuoriaiset ovat luettelossa huomatta
vasti paremmin edustettuina, kuin esimerkiksi vil
jely- ja kulttuurialueiden lajit.

Kovakuoriaisten uhanalaisuusarvioinnin vertailu
kohtana on käytetty Saksan Liittotasavallan Punais
ta kirjaa sekä Ruotsin ja Norjan alustavia uhana
laisten metsäkovakuoriaisten luetteloita. Arviontia
on erityisesti vaikeuttanut tuoreiden tietojen puuttu
minen Neuvostoliiton alueelta. Ainoa Suomessa
esiintyvä, koko Neuvostoliiton alueella uhanalaisek
si arvioitu kovakuoriainen on erakkokuoriainen
Osmoderma eremita.

Kirjallisuutta: Bily 1982, Freude ym. 1964—1985,
Horion 1951—1974, Hämäläinen & Mannerkoski
1984, Kangas l947b, Landin 1957, Lekander ym.
1977, Lindroth 1933, 1973, 1985, Lundberg 1978b,
1984b, Palm 1982, Saalas 1917, 1923, 1939, Reitter
1908—1916, Silfverberg 1979b, Silfverberg & Bis
tröm 1981, Spessivtseff 1925.
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Taulukko 6. Kovakuoriaisten uhanalaisuusluokat yläheimoittain ja niihin luettujen lajien osuus koko
Suomesta tavatusta lajistosta (tilanne 1985). Mikäli uhanalaisuutta on voitu arvioida vain osasta lajeja, on
Suomen kokonaislajimäärä annettu tarkastellun lajimäärän alla suluissa.

Yläheimosta haiskiaismaiset (Staphylinoidea) on tarkasteluun voitu ottaa heimoi3ta mukaan vain raatokuori
set (Silphidae) ja sienipallokkaat (Leiodidae) sekä n. 100 kookkainta lajia heimosta lyhytsiipiset (Staphylini
dae). Yläheimosta härömäiset (Cucujoidea) on käsittelyn ulkopuolelle jouduttu jättämään heimo luihukuori
aiset (Cryptophagidae) sekä pääoa heimosta kiiltokuoriaiset (Nitidulidae, etenkin suvut Meligethes ja
Epuraea},

Yläheimo lajimäärä H E V Sh St Sp yht. Wo

Maakiitäjäismäiset Caraboidea 447 2 2 - 3 2 1 11 2
Punkkikuoriaismaiset Microspo
roidea 1 - - - - - - - 0
Vedensuosijamaiset Hydrophiloi
dea 95 - - - - - 1 1 1
Haiskiaismaiset Staphylinoidea 232 - 3 1 1 - 1 6 3

(1199)
Tyippömäiset Histerioidea 45 - 1 1 - 2 4
Kaavikasmaiset Eucinetoidea 19 - 1 1 5
Luhtakuoriaismaiset Dascilloidea 1 - - - - - 0
Turilasmaiset Scarabaeoidea 64 - 2 1 2 2 1 8 13
Kuoksasmaiset Dryopoidea 18 - - 1 - 1 6
Sylkikuoriaismaiset Cantharoidea 50 - - - - - - 0
Seppämäiset Elateroidea 81 3 3 2 5 - 3 16 20
Kauniaismaiset Buprestoidea 30 - 3 1 1 4 - 9 30
Nuppomaiset Byrrhoidea 16 - - - - - - - 0
Haaskakuoriaismaiset Dermestoidea 23 - - 1 1 - - 2 9
Jumimaiset Bostrycoidea 55 - - - - 3 3 6
Puupiirtäjämäiset Lymexyloidea 2 - - - - - - - 0
Kirjokuoriaismaiset Cleroidea 34 - - 1 - 2 - 3 9
Härömäiset Cucujoidea 373 7 8 9 6 6 5 41 11

(606)
Lehtikuoriaismaiset Chrysomeloidea 331 4 - 7 7 4 6 28 8
Kärsäkäsmäiset Curculionoidea 447 1 - - 4 2 2 9 2

Kovakuoriaiset yhteensä 2360 17 22 24 26 31 21 141 6
(3560)
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HÄVINNEET KOVAKUORIAISET

Tammikiitäjäinen Calosoma inquisitor
Holvikiitäjäinen Sphodrus leucophthalmus
Aarniseppä Athous mutilatus
Haapasepikkä Hylochares cruen tatus
Lattavalekauniainen A ulonothroscus taticoltis
Mustahälvekäs Cyllodes ater
Verihärö Cucujus haematodes
Saarnisieniäinen Biphyllus lunatus
Typytoukohärkä Meloe brevicoltis
Huhtihärkä Apalus bimaculatus
Ontonpimikkä Atlecula morio
Vähämustakeiju Melandrya barbata
Ukkokukkajäärä Leptura thoracica
Tammikukkajäärä Strangatia attenuata
Lehmuskatkiainen Leiopus punctulatus
Isokannusruohokuoriainen Chrysotina gypsophilae
Kilokkikärsäkäs Chromoderus affinis
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CÄLOSOMA INQUISITOR (Linnaeus) Luokka: H

TAMMIKIITAJAINEN Liten Iarvmördare

Carabidae Maakiitäjäiset

1. Luonnehdinta. Isokokoinen (16—23 mm), musta,
alta metallinvihreä, päältä pronssinkiiltoinen maa
kiitäjäinen.

2. Levinneisyys. Palearktisen alueen länsiosat,
Etelä- ja Keski-Euroopassa laajalle levinnyt ja ylei
nen. Idässä esiintymisalue ulottuu Kaukasukselle ja
Volgalle. Pohjois-Euroopasta tavattu Tanskasta,
Norjasta ja Ruotsista sekä Baltiasta (mm. Eestissä
on ainakin 12 löytöpaikkaa).

Suomessa tammikiitäjäinen esiintyi ennen häviämis
tään vain tammivyöhykkeellä Turun seudulla.

3. Biologia. Tammimetsien kovakuoriainen, joka
kiipeilee usein pensaissa ja puissa. Peto, syö mm.
perhostoukkia, erityisesti tammikääriäisen toukkia.
Talvehtii aikuisena ja aikuiset liikkeellä erityisesti
kevätkesällä. Toukka ei kiipeile puissa.

Esiintyminen on oikullista, tammikiitäjäinen voi
ilmaantua uudelleen ja runsaana pitkähkönkin nä
ennäisen poissaolon jälkeen. Tämä on mahdollisesti
yhteydessä perhosten kannanvaihteluihin.

4. Kannan kehitys. Esiintynyt Suomessa vain Turun
seudulla:

TP: Turku Ruissalo, jossa tunnettu jo 1700-luvun
puolesta välistä saakkaa. Se oli aina melko
harvalukuinen. Viimeinen havainto on 1945.
Vanhoja havaintoja on myös muista Turun
seudun vanhoista tammimetsiköistä; Ispoinen,
Katariinanlaakso ja Maana.

U: Hangon Tvärminnestä löydetty yksilö (1912) on
katsottu harhautuneeksi.

Taantunut muuallakin Euroopassa, mm. Tanskassa
nykyisin hyvin harvinainen, Saksan Liittotasavallas
sa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähenemisen
syinä ovat ilmeisesti olleet Turun seudun tammialu
eiden maankäytön muutokset. Häviämisen syynä
ovat saattaneet myös olla pienestä eristyneestä kan
nasta johtuneet populaatioekologiset tekijät.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruissalon alueiden ja
Katariinanlaakson rauhoitukset tulivat tämän lajin
kannalta liian myöhään.

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. Haberman 1968, Lindroth 1945,
1985.
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SPHODRUS LEUCOPHTHÄLMUS (Linnaeus) Luokka: H

HOLVIKIITÄJÄINEN Stor kellarlöpare

Carabidae Maakiitäjäiset

1. Luonnehdinta. Hyvin kookas (20—40 mm), hirn
meän pikimusta maakiitäjäinen.

2. Levinneisyys. Tunnetaan vain palearktisen alueen
länsiosista, esiintymisalue ulottuu idässä Volgalle ja
Iraniin. Tavattu kaikista Pohjoismaista sekä Neu
vostoliitosta Baltiasta ja Laatokan alueelta.

Suomessa levinneisyys ulottui etelästä aina Kainuu
seen ja jopa Lapin läänin kaakkoisosiin (Saha) asti.

3. Biologia. Vanhan maaseutukulttuurin seuralaisla
ji, joka elää etupäässä hygienialtaan puutteellisissa
kellareissa, leipomoissa ja myllyissä, Pohj ois-Euroo
passa sitä tavattiin vain poikkeuksellisesti rakennus
ten ulkopuolelta. Holvikiitäjäinen esiintyy Keski-
Euroopassa tavallisesti kellarikiitäj äisen seurassa.
Aikuisia kuoriaisia tavattiin Suomesta syksyllä, tai
vehtii toukkana.

4. Kannan kehitys. Holvikiitäjäinen on ilmeisesti
ollut Suomessa aikoinaan laajalle levinnyt vanhan
kulttuurin seuralaislaji. Löytötiedot:

TP: Turku ja Yläne 1800-luvulla;
U: Karjalohja, Mäntsälä, Porvoo ja Sipoo 1800-

luvulla;
II: Kuhmalahti ja Tampere Messukylä 1900-luvun

alussa;
Ku: Kuopio 1800-luvulla ja Vehmersalmi 1946;
0: Suomussalmi Ruhtinansalmi 1918, 1919;
L: Salla 1800-luvulla.

Tällä vuosisadalla holvikiitäjäinen on tavattu enää
vain viidesti. Se on taantunut tuntuvasti muuallakin
Euroopassa; hävinnyt mm. Ruotsista (havaittu vii
meksi 1941), ja Tanskasta (viimeksi 1907), Saksan
Liittotasavallassa erittäin uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijat. Häviämisen
syynä ovat ilmeisesti maaseutukulttuurin muutokset,
mm maakellareita käytetään entistä paljon vähem
män. Hyönteismyrkkyjen käyttöönotto on voinut
jouduttaa kutsumattomien vieraiden poistamista
keilareista.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Bangsholt 1983, Lindroth 1945.
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A THOUS MUTILA TUS Rosenhauer Luokka: H
(Crepidophorus m.)

AARNISEPPÄ

Elateridae Sepät

1. Luonnehdinta, Kiiltävän musta-mustanruskea,
kellanruskeajalkainen, melko kookas (11—18 mm)
seppä.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen kuoriainen, Keski-
Euroopassa laajalle levinnyt, mutta yleensä harvi
nainen, Pohjois-Euroopassa hyvin harvinainen ja
eteläinen, tavattu Tanskasta, Ruotsista, Baltiasta ja
Suomesta.

Suomesta aarniseppä tunnetaan vain Turun seudul
ta.

3. Biologia. Vanhojen lehtimetsien laji, elää ontois
sa puissa, erityisesti muiden hyönteisten rikkisyö
missä ja sienten laliottamissa rungoissa. Peto, mutta
toukat syövät ilmeisesti myös lahoa puuainetta.
Ruotsissa löydetty useimmiten jalavista ja niinipuis
ta. Toukkia voi olla samassa rungossa runsaastikin.
Ne koteloituvat kesäkuussa, kotelovaihe hyvin lyhyt
alle kaksi viikkoa. Aikuisten elinikä lyhyt, ne ovat
lisäksi yöeläimiä, joten niitä on vaikea havaita.

4. Kannan kehitys. Suomesta aarniseppä tunnetaan
vain yhdeltä paikalta:

TP: Turku Ruissalo 1930-luvulla.

Ruotsin kanta on taantunut ja katsotaan uhanalai
seksi (V). Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsäluon
teisten lehtimetsien väheneminen, erityisesti Ruissa
lon alueen tammimetsien maankäytön muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. PaIm 1959.
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HYLOCHARES CRUENTATUS (Gyllenhal) Luokka: 11

(Xylophilus c.)

HAAPASEPIKKÄ

Eucnemidae Sepikät

1. Luonnehdinta. Himmeän musta-mustanruskea,
kapea, 5—9 mm:n pituinen kovakuoriainen.

2. Levinneisyys. Harvinainen palearktinen laji, joka
Suomen ohella tunnetaan vain Neuvostoliitosta
(Baltia, Karjala ja Siperia).

Haapasepikkä tunnetaan Suomesta vain Turun ja
Porin läänistä.

3. Biologia. Ikimetsien kovakuoriainen. Toukka
elää kaatuneissa, toisinaan myös pystyissä, kuoret
tornissa yläpinnaltaan rikkinäisissä ja puuaineksel
taan jo pehmeissä jättiläishaavoissa. Tuokalla on
kaksivuotinen kehitys, talvehtii puolikasvuisena. Ai
kuiset parveilevat kesäkuussa.

Karjalassa 1940-luvulla esiintyneet yksilöt elivät re
hevissä kangasmetsissä tai lehdoissa olevissa haa
voissa.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain kaksi
havaintoa:

TP: Mynämäki 1920-luvulla;
TP: Paimio jo ennen vuotta 1823.

Etsinnöistä huolimatta haapasepikkää ei ole enää
löydetty maastamme.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikirnetsien vähe
neminen ja ennen muuta jättiläishaapojen katoami
nen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. E. Kangas & J. Kangas 1944, Muona
1984b.
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ÄULONOTHROSCUSLATICOLLI$ (Rybinski) Luokka: H
(Trixagus 1., Throscus 1.)

LÄTTÄVÄLEKAUNIAINEN

Throscidae Valekauniaiset

1. Luonnehdinta. Pieni (alle 4 mm), tummanruskea,
pitkänmuotoinen, liiteähkö kovakuoriainen.

2. Levinneisyys. Kansainvälinen harvinaisuus, tun
netaan vain muutamilta paikoilta Itä-Euroopasta;
Suomea lähinnä Karjalan Kannakselta sekä Suomes
ta yhdeltä paikalta Kuopion läänistä.

3. Biologia. Elintapojen yksityiskohdat tuntematto
mat, elää ilmeisesti lähisukulaistensa tavoin toukka
na metsämaan humuskerroksessa.

4. Kannan kehitys. Suomesta on vain yksi löytö:

Ku: Kuopio 1800-luvulla, tarkempi löytöpaikka ei
selvillä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tuntemattomat.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Burakowski 1975, Muona l9$4a.
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CYLLODESATER (Herbst) Luokka: H

MUSTAHÄLVEKÄS

Nitidulidae Kiiltokuoriaiset

1. Luonnehdinta. Pieni (4—5 mm), epätavallisen
pyöreän puolipallomainen, kiiltävän musta kova
kuoriainen.

2. Levinneisyys. Palearktinen, koko Euraasian poh
joisosiin levinnyt kuoriainen, Pohjoismaissa eteläi
nen, tavattu Neuvostoliitosta Baltiasta ja Laatokan
alueelta, Ruotsissa harvinainen.

Suomesta tavattu kahdesti Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Vanhojen lehtimetsien laji, elää useilla
lehtipuilla käävissä tai sienien lahottamassa puuai
neessa. Aikuisia on Keski-Euroopasta tavattu syys-
kesällä.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain kaksi
löytöä:

U: Pohja fiskars 1918;
U: Tuusula 1833.

Taantunut Ruotsissa tuntuvasti ja katsotaan nykyi
sin uhanalaiseksi (V).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen lehti-
metsien ja lahoamaan jätettyjen lehtipuiden vähene
minen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Audisio 1980, Palm 1959.
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CUCUJU$ HAEMA TODES Erichson Luokka: H

VERIHÄRÖ

Cucujidae Häröt

1. Luonnehdinta. Huomiota herättävä punainen,
litteä, isohko (13—17 mm) kovakuoriainen. Hyön
teislaj istomme suurimpia harvinaisuuksia.

2. Levinneisyys, Palearktinen laji, tavattu Keski-
Euroopan itäosista Kaukasukselle ja aina Siperiaan
ja Tyynelle valtamerelle asti. Itämeren seudulta se
tunnetaan Puolasta ja Baltiasta, mutta ei Suomen
lisäksi muista Pohjoismaista.

Suomessa verihärö esiintyi ennen ainakin Turun ja
Porin ja Uudenmaan lääneissä.

3. Biologia. Ikimetsälaji (vrt. punahärö). Toukkia
on Suomesta löydetty kookkaiden mäntyliekojen
kuoren alta, Siperiasta on löytö myös keskikokois
ten haapojen kuoren alta. Yksilönkehitys kaksivuo
tinen. Aikuinen kuoriutuu loppukesällä ja talvehtii.

4. Kannan kehitys. Taantunut koko Euroopassa
hyvin huomattavasti, kaikki havainnot Suomesta
ovat 1800-luvulta:

TP: Yläne Kolva 1800-luvun alussa, mm. 1828;
U: Mäntsälä Alikartano 1800-luvun alkup.

Etsinnöistä huolimatta verihäröä ei ole löydetty
Suomesta tällä vuosisadalla.

Saksasta verihärö hävisi jo 1800-luvun puolivälissä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kookkaita män
tyjä kasvavien ikimetsien häviämien Etelä-Suomes
ta.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. E. Kangas 1947, 1983, Saalas 1917,
1939.
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BIPHYLLUSLUNATUS Fabricius Luokka: H
(Dthyllus 1.)

SAARNISIENIÄINEN Asksvampborre

Biphyllidae Kekälesienläiset

1. Luonnehdinta. Pieni (3—4 mm), ruskeanmusta,
soikea, kuperahko kovakuoriainen, peitinsiivissä
vaaleanharmaat läiskät. Heimonsa ainoa laji Suo
messa.

2. Levinneisyys. Palearktinen kuoriainen, esiintyy
alueen eteläosissa hyvin harvinaisena Euroopasta ja
Pohjois-Afrikasta Etelä-Siperiaan saakka. Pohjois-
Euroopassa erittäin harvinainen, tavattu muutamilta
paikoilta Norjasta ja Ruotsista.

Suomesta löydetty vain kerran Ahvenanmaalta.

3. Biologia. Elää palaneille lehtipuille, erityisesti
koivulle muodostuneilla sienillä, lähes yksinomaan
koivunpikipallosienellä (Daidinia concentrica).

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
tarkemmin paikantamaton löytö Ahvenanmaalta
1800-luvun alusta.

Ruotsissa saarnisieniäinen katsottiin jo hävinneeksi,
mutta löydettiin uudellen Gotlannista, jossa se oli
säilynyt lehtoniittyjen hoidon yhteydessä tapahtuvan
lehtipuiden polton avulla. Se katsotaan nykyisin
erittäin uhanalaiseksi. Norjasta ei tunneta löytöjä
tältä vuosisadalta. Saksan Liittotasavallassa erittäin
uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lahoamaan
jätettyjen palaneiden lehtipuiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Lundberg 1976, 1984b, Lundblad
1949.
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MELOEBREVICOLLIS Panzer Luokka: H

TYPYTOUKOHARKA Korthalsad majbagge

Meloidae Toukohärät

1. Luonnehdinta. Mustan metallinsininen, 8—20
mmm pituinen, lentokyvytön kovakuoriainen. Tun
nusomaista muita toukohärkiä lyhyempi keskiruu
mis (vrt. isotoukohärkä, sivu 416).

2. Levinneisyys. Esiintymisalue ulottuu Etelä- ja
Keski-Euroopasta Kaukasukselle, Turkestaniin ja
Siperiaan, pohjoisessa Skandinavian etelä- ja keski
osiin, Baltiaan ja Karjalaan.

Esiintyi aiemmin Suomessa 63. leveysasteelle pohjoi
sessa ja sitä tavattiin erityisesti Tampereen ympäris
töstä ja Uudellamaalta.

3. Biologia. Elintavat samankaltaiset kuin isotouko
härällä (vrt, tämä). Loisii Keski-Euroopassa erityi
sesti Trachusa serratulae -mehuläisellä.

4, Kannan kehitys. Typytoukohärkä oli aiemmin
melko tavallinen erityisesti Uudenmaan (Espoo ja
Vantaa) ja Hämeen (Janakkala, Pirkkala ja Tampe
re) lääneissä. Muutamia yksilöitä on kerätty kaikista
eteläisistä lääneistä. Maamme hyönteiskokoelmissa
on yhteensä 116 yksilöä. Viimeksi typytoukohärkä
on löydetty 1957.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen syyt
ilmeisesti samankaltaiset kuin isotoukohärän taantu
misen aiheuttajat.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Nuorteva ym. 1983.
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APALUSBIMACULATUS (Linnaeus) Luokka: H

HUHTIHÄRKÄ Bibagge

Meloidae Toukohärät

1. Luonnehdinta. Musta, 10—12 mm:n pituinen,
lentokyvytön kovakuoriainen, jonka keltaisissa pei
tinsiivissä on tumman ruskeat läiskät. Kuvattu tie
teelle uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Tavattu Etelä- ja Keski-Euroopasta
Etelä-Venäjälle, Turkestaniin ja Japaniin, pohjoi
sessa Skandinavian etelä- ja keskiosiin, Baltiaan ja
Laatokan seudulle saakka.

Esiintyi ennen hyvin paikallisena Etelä-Suomessa,
suurin osa havainnoista on Helsingin, Hämeenlin
nan ja Kuopion ympäristöistä.

3. Biologia. Huhtihärän erikoistuneet elintavat ovat
puutteellisesti tunnetut, ilmeisesti melko samanta
paiset kuin toukohärkälajeilla. Toukka elää Col!etes
cunicutaria-erakkomehiläisen loisena. Aikuiset ovat
liikkeellä varhain keväällä. Löydetty Ruotsista viime
aikoina sorakuopista.

4. Kannan kehitys. Huhtihärkä tunnetaan Suomesta
Turun seudulta jo 1700-luvun puolivälistä lähtien.
Se on ollut Suomessa aina harvinainen ja paikalli
nen. Maamme hyönteiskokoelmissa on yhteensä
vain 28 yksilöä. Löydetty viimeksi 1926.

Hävinnyt Saksan Liittotasavallasta, mutta Ruotsista
tavattu viime aikoinakin edelleen pieni kanta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen syyt
lienevät samanlaiset kuin muillakin toukohärkäla
jeilla.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Nuorteva ym. 1983.
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ALLECULA MORIO (Fabricius) Luokka: H

ONTONPIMIKKA Gulbent kamklobagge

Tenebrionidae Pimikkökuoriaiset

1. Luonnehdinta. Pienehkö (6—8 mm), kapeansoi
kea, tumman suklaanruskea, punaruskeajalkainen
kovakuoriainen.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen kuoriainen, esiin
tyy Keski- ja paikoitellen Etelä-Euroopassa. Poh
j ois-Euroopassa melko harvinainen, tavattu Ruotsis
ta ja Tanskasta.

Suomessa erittäin harvinainen, tavattu vain yhdeltä
paikalta Turun seuduka.

3. Biologia. Elää kuolleissa tai kuolevissa, usein
ontoissa lehtipuissa, etenkin tammissa, sienten la
hottamalla puulla tai linnunpesien jätteissä. Puut
ovat tavallisesti muiden kuoriaisten rikkisyömiä.
Toukat oleskelevat puolikosteissa ja pehmeissä,
muttei kokonaan lahonneissa puun osissa. Syövät
etupäässä sienirihmastoa, mutta myös kuolleita
hyönteisiä tai näiden jätteitä.

Kehitys vähintään kaksi-kolmevuotinen. Toukat ko
teloituvat juhannuksesta lähtien ja aikuiset kuoriu
tuvat pari viikkoa myöhemmin. Aikuiset ovat ilta-
ja yöeläimiä, hakeutuvat valolle.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
hyvin vanha löytö:

TP: Turku Ispoinen (ilmeisesti Katariinanlaakso)
1800-luvulla.

Taantunut Keski-Euroopassa; Saksan Liittotasaval
lassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syynä ilmeisesti lahoavien vanhojen lehtipuiden vä
heneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Lindroth 1933, Paim 1959.
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MELANDRYA BARBATA (Fabricius) Luokka: H

VÄHÄMUSTAKEIJU Kolsvart skuggbagge

Melandryidae Mustakeijut

1. Luonnehdinta. Kiiltävän syvänmusta, punarus
keajalkainen, 9—14 mm:n pituinen, muodoltaan
suorakaidemainen kovakuoriainen.

2. Levinneisyys. Tunnetaan vain Euroopasta, kaik
kialla harvinainen. Pohjoismaista löydetty Suomen
ohella Tanskasta ja Ruotsista.

Suomesta tavattu Hämeen ja Keski-Suomen lääneis
tä.

3. Biologia. Ikimetsäkovakuoriainen, elää pienil
mastoltaan kosteissa ja kylmissä metsiköissä. Tou
kat elävät useimmiten hyvin suurissa lahoissa haa
voissa, joskus harvoin myös koivuissa ja pajuissa,
Keski-Euroopassa myös pyökeissä. Toukat esiinty
vät erityisesti kaatuneissa kuorettomissa rungoissa,
käytävät alkavat usein vanhasta tikankolosta. Touk
kakehitys kolmevuotinen. Aikuiset lentävät illalla ja
hakeutuvat valolle.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan kolme löy
töpaikkaa:

H: tarkemmat tiedot puuttuvat;
KS: Joutsa 1900-luvulla;
KS: Luhanka 1900-luvulla.

Ruotsista tunnetaan vain puolenkymmentä esiinty
mispaikkaa ja sitä pidetään erittäin uhanalaisena,
myös Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien ja
lahoavien lehtipuiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Lundberg 1976, Palm 1959.
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LEPTURA THORACICA Creutzer Luokka: H
($trangalia t.)

UKKOKUKKAJÄÄRÄ Mörk blombock

Cerambycidae

1. Luonnehdinta. Kookas (19—27 mm), yleensä
musta, etuselästään punainen kukkajäärä. Väri voi
vaihdella kokonaan mustasta täysin punaruskeaan.

2. Levinneisyys. Palearktinen ja mantereinen laji,
idässä tunnetaan Japanista saakka. Keski-Euroopas
sa erittäin harvinainen, tunnetaan vain muutamilta
paikoilta Puolasta ja Isekkoslovakiasta. Pohjois-
Euroopassa esiintyi ennen Baltiassa ja Karjalan
Kannaksella, muttei Suomen lisäksi muissa Pohjois
maissa.

Suomesta tunnetaan neljä vanhaa löytöä maan ete
läosasta.

3. Biologia. Yksityiskohdat tuntemattomat, Keski-
Euroopasta on tavattu toukkia pyökistä, aikuisia on
löydetty kukilta loppukesällä. Toukkien ravintopuu
ta ei tunneta Suomesta.

4. Kannan kehitys. Kaikki suomalaiset löytötiedot
ovat 1800-luvulta:

TP: Yläne, 1828;
U: Mäntsälä 1800-luvun alussa 4 yks.;
H: Jokioinen;
H: Somero.

Ukkokukkajäärä tunnetaan tällä vuosisadalla Poh
jois-Euroopasta vain Karjalan Kannakselta 1910-
luvulta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ilmeisesti laho
avien lehtipuiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. E.Kangas 1947, Silfverberg & Bi
ström 1981.

Sarvijäärät
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STRANGALIA A TTENUA TA (Linnaeus) Luokka: H

TAMMIKUKKAJÄÄRÄ Smalvingad blombock

Cerambycidae Sarvijäärät

1. Luonnehdinta. Siro, hyvin pitkänkapea, 11—15
mm:n pituinen kukkajäärä, joka on peitinsiipien
neljää kellanpunaista poikkivyötä lukuunottamatta
musta.

2. Levinneisyys. Palearktinen kuoriainen, tavattu
idässä Mantsuriasta saakka. Keski-Euroopassa mel
ko laajalle levinnyt, mutta Pohjois-Euroopassa har
vinainen ja eteläinen.

Suomesta tavattu vain Ahvenanmaalta ja Turun
seudulta.

3. Biologia. Lehtimetsälaji, toukat elävät Keski-
Euroopassa useilla lehtipuilla. Havainnot Ruotsista
viittaavat lähinnä tammen käyttöön. Koivistossa
Karjalan Kannaksella se eli 1930-luvulla saarnella.
Aikuisia on tavattu loppukesällä kukilta tammimet
sien läheisyydestä.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan havaintoja
kolmelta paikalta:

A: tarkemmat yksityiskohdat puuttuvat,
TP: Parainen;
TP: Turku Ruissalo, viimeksi 1935 ja 1937.

Paraisilta ja Turusta etsitty viime aikoina tuloksetta.

Norjasta tunnetaan viisi löytöä, kaikki viime vuosi
sadalta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tammialueiden
väheneminen, ehkä myös ilmastolliset muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruissalon suoj elualueet
muodostettiin tämän lajin kannalta liian myöhään.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Palm 1959.
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LEIOPUS PUNCTULA TUS (Paykull) Luokka: H

LEHMUSKATKIAINEN Liten lindbock

Cerambycidae Sarvijäärät

1. Luonnehdinta. Pienehkö (6—8 mm) musta jäärä,
jonka peitinsiivissä on kaksi vaaleaa poikkivyötä.

2. Levinneisyys, Tunnetaan vain Keski-Euroopan
vuoristoista ja muutamilta paikoilta Pohjois-Euroo
pasta (Ruotsista, Baltiasta ja Suomesta), kaikkialla
hyvin harvinainen.

Suomen ainoa löytö on Uudenmaan läänistä.

3. Bio]ogia. Elää Keski-Euroopassa etupäässä leh
muksilla, löydetty myös haavalta ja poppelilta,
Ruotsista löydetty yksilö oleskeli kaatuneella leh
muksella. Suomesta löydetty aikuinen yksilö oli
edellisen talven tappamalla kuolleella omenapuulla,
mutta varsinaista esiintymispaikkaa ei tunneta.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
löytö:

U: Lohja Kaikuma 1940.

Lehmuskatkiaista pidetään koko levinneisyysalueel
laan taantuvana ja ehkä kokonaan häviävänä, hä
vinnyt Ruotsista, erittäin uhanalainen Saksan Liitto
tasavallassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ilmeisesti laho
avien lehtipuiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Palm 1959.
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CHRY$OLINA GYPSOPHILAE (Kuster) Luokka: H
(Chrysomela g.)

ISOKANNUSRUOHOKUORIAINEN Stor sporreblommabagge

Chrysomelidae Lehtikuoriaiset

1. Luonnehdinta. Suurehko, (8—11 mm), puolipal
lonmuotoinen lehtikuoriainen, sinertävän musta,
peitinsiivet punareunaiset.

2. Levinneisyys. Isokannusruohokuoriainen tunne
taan palearktisella alueella Euroopasta Keski-Aasi
aan saakka idässä sekä Pohjois-Afrikasta, Pohjois-
Euroopassa eteläinen.

Suomesta se tunnetaan vain muutamalta paikalta
Itä-Suomesta viime vuosisadalta.

3. Biologia. Elää kannusruoholla, joka on kuivien
kallioiden, ketojen, peltojen yms. paikkojen kasvi.
Kuoriaisen vaatimusten yksityiskohdat eivät kuiten
kaan selvillä.

4. Kannan kehitys. Isokannusruohokuoriainen tun
netaan Suomesta vain muutamalta paikalta:

Ky: Uukuniemi 1 yks.;
M: Mikkeli yht. 6 yks., mm. 1838;
M: Savonlinna yht. 3 yks.

Tältä vuosisadalta ei ole lainkaan havaintoja, se on
taantunut myös Keski-Euroopassa, Saksan Liittota
savallassa vaarantunut.

Samannäköinen, mutta hieman pienempi (6—9 mm)
kannusruohokuoriainen Chrysolina sanguinolenta
on sitä vastoin laajentanut huomattavasti esiintymis
aluettaan Suomessa 1900-luvulla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mahdollisesti
avoimien kuivien paikkojen kasvillisuuden sulkeutu
minen.

6. Toteutetut suojelutoimet.
7. Ehdotettavat suojelutoimet.
8. Kirjallisuus. Silfverberg 1985.

—
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CHROMODERUSAFFINIS (Schrank) Luokka: 4*

(C. fasciatus)

KILOKKIKARSAKAS Sodaörtvivel

Curculionidae Kärsäkkäät

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (6—11 mm), suk
kulanmuotoinen, harmaankirjava kärsäkäs, peitin
siivissä leveä tumma poikkivyö.

2. Levinneisyys. Kilokkikärsäkäs on levinnyt yli
koko palearktisen alueen idässä Siperiaan saakka.
Euroopassa suhteellisen harvinainen, Pohjois-
Euroopassa eteläinen. Suomen lähialueilta tavattu
mm. Neuvostoliitosta Karjalan Kannakselta ja Ty
tärsaarelta.

Suomesta kilokkikärsäkäs tunnetaan varmuudella
vain Ahvenanmaalta.

3. Biologia. Kilokkikärsäkäs elää Keski-Euroopassa
useilla savikka- ja maltsalajeilla, Suomessa kuiten
kin vain otakilokilla, Toukat elävät isäntäkasvin
varsissa ja juurissa, aikuisia voi löytää keväällä ja
syksyllä isäntäkasvin alta.

Otakilokki on Suomessa taantuva ja monilta pai
koilta jo hävinnyt, uhanalainen hiekkaisten meren-
rantojen kasvi.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
varma kilokkikärsäkkään esiintymispaikka:

A: Eckerö Degersand, otakilokki hävitettiin pai
kalta jo 1950-luvulla.

Lisäksi tunnetaan varmistamaton tieto U: Hanko
niemeltä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Isäntäkasvin
tuntuva taantuminen rantojen käytön vuoksi.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus.

* Painatuksen aikana on käynyt ilmi, että kilokki
kärsäkäs elää Suomessakin maitsalajeilla ja se esiin
tyy edelleen harvinaisena lounaissaaristossa.
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ERITTÄIN UHANALAISET KOVAKUORIAISET

Kellarikiitäjäinen Laemostenus terricola
Kulokurekiitäjäinen Agonum bogemanni
Sarvikeräpallokas Liodopria serricornis
Täpiähaiskiainen Dendroxena quadrimacutata
Luhtahaiskiainen Ecanus giaber
Lattatyippö Hololepta piana
Isolaakasittiäinen Onthophagus gibbulus
Erakkokuoriainen Osmoderma eremita
Kyrmysepikkä Eucnemis capucina
Lehmuskampasepikkä Microrhagus Iindbergi
Vaahterasepikkä Rhacopus attenuatus
Ukkokauniainen Chalcophora mariana
Välkekauniainen Scintitlatrix rutitans
Haavanjalosoukko Agrilus ater
Aarnimäihiäinen Ipidia sexguttata
Sarvihärö Uleiota pianata
Punahärö Cucujus cinnaberinus
Hammasleukakääpiäinen Octotemn us mandibularis
Uppokeiju Ditylus leavis
Kalmankuoriainen Blaps mortisaga
Kaukosyöksykäs Conalia baudii
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LÄEMOSTENUS TERRICOLÄ (Herbst) Luokka: E

(Pristonyehus t.)

KELLARIKIITÄJÄINEN

Carabidae Maakiitäjäiset

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (13—17 mm),
musta, peitinsiiviltään heikosti sinertävä maakiitä
jäinen.

2. Levinneisyys. Palearktinen esiintymisalue ulottuu
lännestä Portugalista Volgalle itään. Kulkeutunut
ihmisen mukana myös Pohjois-Amerikkaan, Poh
joismaissa eteläinen.

Suomesta kellarikiitäjäinen on tunnettu neljältä pai
kalta maan eteläpuoliskosta.

3. Biologia. Kulttuurin seuralaislaji, Pohjois-Euroo
passa esiintyy aina rakennuksissa, mm. pimeissä
kellareissa ja muissa vastaavissa paikoissa. Viimeisin
suomalainen löytöpaikka oli vanhan navetan alu
nen. Keski-Euroopassa voi elää myös ontoissa puis
sa ja kaniininkoloissa. Aikuisia pitkin vuotta, pää
asiassa kuitenkin syyskesällä, voi talvehtia sekä
toukkana että aikuisena. Peto, saaliseläiminä erilai
set hyönteiset ja siirat, syö myös erilaisia jätteitä.

4. Kannan kehitys. Löytöpaikkoja tunnetaan Suo
mesta vain muutamia:

TP: Korppoo 1944;
TP: Turku 1800-luvun alussa;
U: Helsinki Estnäs 1949;
V: Ylistaro Untamala 1975, on saattanut jo hävitä

rakennuksen kunnostamisen seurauksena.

Taantunut huomattavasti mm. Tanskassa, katso
taan vaarantuneeksi Saksan Liittotasavallassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Maaseutukult
tuurin muutokset (vrt. holvikiitäjäinen).

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mahdollisesti vielä
jäljellä olevista kannasta tulisi muodostaa kannat
kansallispuistoissa oleville museotiloille (Linnansaa
ri ja Liesjärvi).

8. Kirjallisuus. Helve 1977, Lindroth 1945.
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AGONUMBOGEMANNI (Gyllenhal) Luokka: E

KULOKUREKIITÄJÄINEN

Carabidae

1. Luonnehdinta. Kiiltävän musta, 6—7 mm:n pitui
nen, kuloalueille erikoistunut maakiitäjäinen.

2. Levinneisyys. Holarktinen kuoriainen, Euroopas
ta se tunnetaan Keski-Euroopan vuoristöista ja hy
vin harvinaisena Pohjoismaista; Ruotsista ja Suo
mesta, jossa tavattu aiemmin Turun ja Porin, Hä
meen ja Lapin lääneistä.

3. Biologia. Ikimetsälaji, erikoistunut elämään met
säpaloalueille. Aistii savun ilmeisesti kaukaa ja ka
nadalaisten havaintojen mukaan saapuu paloalueille
niin varhain, että tuhka on vielä lämmintä. Oleske
lee lehtipuiden kaarnan alla, mm. viimeisin havainto
meiltä palaneen koivun kaarnan alta. Hyötyi ilmei
sesti kaskikulttuurista.

4. Kannan kehitys. Suomessa ilmeisesti aiemmin
laajalle levinnyt, mutta taantui selvästi jo viime
vuosisadalla. Katsottiin jo kokonaan hävinneeksi,
mutta löydettiin uudelleen 1970-luvulla. Esiintymis
paikat:

TP: Turku 1800-luvun loppupuoliskolla;
H: “Tavastia” 1800-luvun alussa;
L: Kittilä 1900-luvun alussa;
L: Pelkosenniemi Pyhätunturista luoteeseen 1974;
L: “Lapponia” 1800-luvun alussa.

Hävinnyt mm. Ruotsista (viimeinen havainto 1880).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Palaneiden
ikimetsäalueiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tuoreimmalla esiin
tymispaikalla tulee tehdä tutkimus, jonka perusteel
la alueelle voidaan laatia kiitäjäisen vaatimukset
huomioon ottava hoito-ohjelma. Siirtomahdollisuu
det läheisyydessä sijaitsevaan Pyhätunturin kansal
lispuistoon tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. E. Kangas 1947, Lundberg 1984b,
Lindroth 1945, 1973, Saalas 1917.

Maakiitäjäiset
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LIODOPRIA SERRICORNIS (Gyllenhal) Luokka: E

SARVIKERÄPÄLLOKAS

Leiodidae Sienipallokkaat

1. Luonnehdinta. Pieni (alle 3 mm), pyöreähkö,
hyvin kupera, kellanruskea (etuselässä ja peitinsii
vissä tummempia kuvioita) ikimetsien kovakuoriai
nen.

2, Levinneisyys. Länsipalearktinen, kaikkialla hyvin
harvinainen ja paikoittainen kuoriainen, joka on
löydetty useista Etelä- ja Keski-Euroopan maista.
Pohjoismaista se tunnetaan vain Ruotsista (4 yksi
löä) ja Suomesta, josta löydetty hiljattain Uudelta-
maan läänistä yhdeltä paikalta.

3. Biologia. Ikimetsälaji, joka elää etenkin vanhois
sa haavoissa kuoren alla. Keski-Euroopassa löydetty
myös sienien lahottamista kuusen-, tammen-, ja
pyökinkannoista. Aikuiset lentävät iltaisin heinä—
elokuussa.

Ainoa Suomesta tunnettu esiintymispaikka on hyvin
pitkään hakkaamatta ollut MT-kuusikkoalue, jossa
kasvaa myös jättiläismäisiä ikihaapoja.

4. Kannan kehitys. Esiintymispaikka on löydetty
Suomesta vasta hiljattain:

U: Mäntsälä Metsäkulma 1984, 1985 suhteellisen
runsas kanta.

Sarvikeräpallokas on esiintynyt alueella epäilemättä
vanhastaan. Tähän esiintymään saattaa liittyä auto
haavilla 1983 lähistöltä Hyvinkäältä pyydystetty yk

Ruotsista sarvikeräpallokasta on etsitty varsin pal
jon, mutta uusia löytötietoja ei ole saatu, se katso
taan erittäin uhanalaiseksi, myös Saksan Liittotasa
vallassa erittäin uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien vähe
neminen, Suomen esiintymispaikkaa uhkaa pääte
hakkuu.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mäntsälän esiinty
mispaikka, jossa on muutakin vaateliasta ikimetsä
lajistoa tulee viipymättä rauhoittaa.

8. Kirjallisuus. Rutanen 1984, 1985.
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DENDROXENA QUADRIMACULATA (Scopoli) Luokka E
(Xytodrepa quadripunctata)

IÄPLÄHAISKIAINEN Gul skinnarbagge

Silphidae Raatokuoriaiset

1. Luonnehdinta. Huomiotaherättävä, melko koo-
kas (12—14 mm), leveä, keltainen kovakuoriainen,
kummassakin peitinsiivessä kaksi mustaa täplää.

2. Levinneisyys. Esiintyy vain Euroopassa, Keski-
Euroopassa paikoin yleinen, Pohjois-Euroopassa
eteläinen, tunnetaan Suomesta vain Turun seudulta.

3. Biologia. Elää lehtimetsissä, kiipeilee puissa,
erityisesti tammissa, ja pyydystää perhostoukkia.

4. Kannan kehitys. Täpiähaiskiainen tunnetaan Suo
mesta vain yhdeltä paikalta:

TP: Turku Ruissalo, 1800-luvun loppupuolelta läh
tien tunnettu niukka kanta, havaittu vielä mm.
1962, mutta ei enää 1980-luvulla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ruissalon alu
een maankäytön muutokset sekä kuluminen virkis
tyskäytössä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Osa Ruissalosta on
nykyään luonnonsuojelualetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ruissalon esiintymän
laajuus ja suhde suojeltuihin alueisiin tulee selvittää
yksityiskohtaisesti.

8. Kirjallisuus.
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ECANUS GLÄBER (Fabricius) Luokka: E

LUHTAHAISKIAINEN

Silphidae

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (4—6 mm), tum
manruskea, soikea ja litteähkö kovakuoriainen.

2. Levinneisyys. Hyvin harvinainen kuoriainen, tun
netaan Suomen ohella vain Neuvostoliitosta Siperi
asta ja Ruotsista Norbottenista.

Suomesta tavattu Turun ja Porin, Vaasan, Oulun ja
Lapin lääneistä.

3. Biologia. Elintapojen tarkkoja yksityiskohtia ei
tunneta. Elinympäristönä ilmeisesti puronvarsinii
tyt. Peto, piileskelevät elintavat. Esiintyy hyvin
varhain keväällä, Suomesta löydetty mm. keväthan
gelta puron luota, Ruotsista tavattu kuitenkin ker
ran myös syksyllä mätänevistä mesisienistä.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetuista seitsemäs
tä havainnosta pääosa on 1800-luvulta, viimeksi
luhtahaiskiainen on havaittu 1939:

TP: Turku kahdesti 1800-luvulla;
V: Alajärvi 1937;
0: Oulu 1800-luvulla;
0: Suomussalmi Ruhtinansalmi 1910-luvulla 2

yks.;
L: Muonio 1800-luvulla;
L: Rovaniemen mlk. 1939.

Lapin läänistä tunnetaan lisäksi tarkemmin paikan
tamaton yksilö.

Esiintyy edelleen Pohjois-Ruotsissa, mutta hyvin
harvinaisena.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met, ennen muuta puronvarsiniittyjen ojitukset sekä
niittyjen sulkeutuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Luhtahaiskiaista tulee
vielä etsiä sopivilta paikoilta, mahdollisista löytöpai
koista tulee muodostaa luonnonsuojelualueita.

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. Lundberg 1972, 1977.

Raatokuoriaiset
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HOLOLEPTA PLANA (Sulzer) Luokka: E

LATTATYLPPÖ

Histeridae

Platt stumpbagge

1. Luonnehuinta. Välkkyvän musta, hyvin litteä,
nelikulmainen, 8—9 mm:n pituinen kuoriainen.

2. Levinneisyys. Palearktinen kuoriainen, tunnetaan
idässä Amurilta saakka, Keski-Euroopassa laajalle
levinnyt, mutta ei yleinen, Pohjois-Euroopassa itäi
nen ja huomattavan harvinainen, tavattu Norjasta
ja Suomesta sekä Neuvostoliitosta Baltiasta ja Kar
jalasta.

Suomessa varsin eteläinen, löydetty aiemmin Turun
ja Porin, Uudenmaan, Kymen ja Hämeen lääneistä.

3. Biologia. Ikimetsäkovakuoriainen, elää kookkais
sa pystyyn kuivuvissa haavoissa. Peto, oleskelee
aikuisena ja toukkana kuoren alla.

4. Kannan kehitys. Pääosa Suomen esiintymistie
doista on 1800-luvulta, viimeisin löytö on 1970-
luvulta:

TP: Yläne Kolva mm. 1828, 1800-luvun loppu;
U: Lapinjärvi 1938, 1939;
U: Lohja 1918, 1920 5 yks.;
U: Tuusula 1800-luvulla;
U: Vantaa 1800-luvulla ja Linnan kartano 1935;
Ky: Lemi vielä 1970-luvulla;
H: Hausjärvi 1940-luvulla.

Keski-Euroopassa kanta on jo pitkään taantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen met
sien ja erityisesti vanhojen kuolevien haapojen vähe
neminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tuoreimmilla löytö
paikoilla (etenkin Lemillä) tulee suorittaa yksityis
kohtainen selvitys, jonka perusteella voidaan laatia
esiintymispaikkojen säilyttämis- ja hoitosuunnitel
ma.

8. Kirjallisuus

Tylpöt
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Luokka: EONTHOPHAGUS GIBBULUS (Pallas)

ISOLAAKASITTIÄINEN

Scarabaeidae Lehtisarviset

1. Luonnehdinta. Melko kookas (8—15 mm), leveän
pyöreähkö, himmeän musta kuoriainen, ruskeankel
taisissä peitinsiivissä tiheässä mustia pisteitä.

2. Levinneisyys, Palearktinen kuoriainen, Keski- ja
etenkin Itä-Euroopassa aiemmin paikoin melko ylei
nen, Pohjois-Euroopassa itäinen, tunnetaan Neu
vostoliitosta Baltiasta ja Laatokan seudulta, mutta
puuttuu Skandinaviasta.

Suomesta tunnetaan löytötietoja vain Turun ja Po
rin, Uudenmaan sekä Hämeen lääneistä.

3. Biologia. Kulttuurialueiden kuoriainen, elää hiek
kamailla. Sen voi tavata lehmän ja hevosen lannal
ta, joskus harvoin jopa hirven lannalta. Naaraat
kaivavat enintään 20 cm syvän käytävän maahan ja
munivat sen sivukäytäviin keräämäänsä lantaan
(vrt. sontiainen). Toukkakehitys kestää vain kuu
kauden, kotelovaihe kaksi viikkoa.

4. Kannan kehitys. Isolaakasittiäinen tunnetaan
Suomesta vain muutamalta paikalta, viimeksi se on
havaittu 1949:

TP: Särkisalo Finby 1944;
TP: Turun seutu, esiintyi runsaana 1800-luvun alus

sa, mm. 1806, mutta harvinaistui jo 1800-luvul
la;

U: Porvoo 1949;
H: Hattula 1900-luvun alussa (mm. 1906 ja 1921),

ilmeisesti varsin runsas, sillä kokoelmissa yht.
yli 100 yks.;

H: Lahti 1900-luvulla.

Taantunut Keski-Euroopassa, hävinnyt Saksan Liit
totasavallasta.

Suomessa esiintyy isolaakasittiäisen ohella kolme
muutakin Onthophagus-lajia, joiden kantojen ny
kyinen tila ei ole selvillä. Myös ne ovat todennäköi
sesti uhanalaisia.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Maatalouden
muutokset, etenkin karjanhoidon muutokset (vrt.
sontiainen)

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Suomen kaikkien
laakasittiäislajien nykyisestä esiintymisestä tulee laa
tia yksityiskohtainen selvitys.

8. Kirjallisuus. Balthasar 1963—1964, Burmeister
1930, Landin 1957.
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OSMODERMA EREMITA (Scopoli) Luokka: E

ERAKKOKUORIAINEN Eremitbagge

Scarabaeidae Lehtisarviset

1. Luonnehdinta. Huomattavan kookas (26—32
mm), leveä ja kiiltävän vihertävän tummanruskea
kovakuoriainen.

2. Levinneisyys. Esiintyy Etelä- ja Keski-Euroopassa
laajalla alueella. Pohjois-Euroopasta tunnetaan
Tanskasta, Etelä-Ruotsista, Etelä-Norjasta ja Balti
asta.

Suomessa harvinainen, tavattu vain Turun seudulta.

3. Biologia. Tammimetsien laji, toukat elävät sisältä
lahoissa suurissa lehtipuissa, etenkin tammissa.
Toukkia voi tavata erityisesti lahon ja kovan puun
rajalta. Ne koteloituvat samalle paikalle. Toukkake
hitys on monivuotinen ja samassa rungossa on
tavallisesti useita ikäluokkia. Aikuiset kuoriutuvat
heinäkuun loppupuoliskolta lähtien, oleskelevat
rungoilla. Erakkokuoriaisen voi huomata sen erikoi
sen nahanhajun perusteella.

4. Kannan kehitys. Suomessa on ollut 1800-luvun
alusta saakka tunnettu esiintymä

TP: Turku Ruissalo, esiintynyt vielä 1985, mutta
tuntuvasti taantuneena.

Aiemmin tunnettu myös lähiseudulta Katariinan
laaksosta.

Taantunut laajalla alueella Euroopassa, erittäin
uhanalainen Ruotsissa ja Norjassa, vaarantunut ko
ko Neuvostoliitossa sekä Saksan Liittotasavallassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Syynä taantumi
seen ovat olleet Turun seudun tammialueen maan-
käytön muutokset ja varsinkin Ruissalon tammimet
sien kuluminen vfrkistyskaytössä. Esiintymän säily
mistä uhkaa vakavasti 1985 toteutettu Ruissalon
alueen puiston saneeraus, jossa erakkokuoriaisen
asuttamia jättiläistammia on kaadettu.

6. Toteutetut suojelutoimet. Osa Ruissaloa samoin
kuin Katariinanlaakso ovat nykyisin luonnonsuoje
lualueita, mutta pääosa kannasta on ollut suojelu-
alueiden ulkopuolella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Erakkokuoriaisen
nykykannasta Ruissalossa tulee tehdä tarkka selvi
tys, jonka perusteella tulee laatia yksityiskohtainen
hoitosuunnitelma. Vanhat tammet tulee säilyttää
Ruissalossa myös suojelualueiden ulkopuolella.

8. Kirjallisuus. Paim 1959.
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EUCNEMIS CAPUCINA Ahrens Luokka: E

KYRMYSEPIKKÄ

Eucnemidae Sepikät

1. Luonnehdinta. Kiiltävän musta, 4—7 mm:n pitui
nen, kupera ja pitkänsoikea seppämäinen kovakuo
nainen.

2. Levinneisyys. Palearktinen kuoriainen, levinnyt
idässä Länsi-Siperiaan saakka. Keski-Euroopassa
heimon yleisin laji. Pohjois-Euroopassa levinneisyy
den painopiste etelässä, tavattu Tanskasta, Ruotsis
ta, Karjalasta ja Suomesta.

Suomesta tunnetaan vain yhdeltä paikalta Kuopion
läänistä.

3. Biologia. Ikimetsäkuoriainen, elää vanhoissa leh
timetsissä. Toukat elävät etelämpänä Euroopassa
monissa lehtipuissa, usein jalavissa kovan kuori-
puun alla lahossa puussa, toisinaan myös käävissä.
Suomesta tunnetaan löytö haapametsästä kaadetun
haavan kannolta.

Toukat koteloituvat syksyllä tai hyvin varhain ke
väällä, aikuiset kuoriutuvat keväällä, mutta jäävät
odottamaan koteloitumiskoloon lämpimiä kesäsäitä.
Lentää tavallisesti iltaisin, hakeutuu valolle. Kehitys
on vähintään kaksivuotinen.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
löytö:

Ku: Vehmersalmi 1945 useita yks.

Taantunut selvästi Keski-Euroopassa, Saksan Liitto
tasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana vanho
jen suurten lehtipuiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vehmersalmen esiin
tymän nykytila tulee selvittää yksityiskohtaisesti.

8. Kirjallisuus. Palm 1955, 1959.
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MICRORHAGUS LINDBERGI Paim Luokka: E
(Dirhagus 1.)

LEHMUSKAMPASEPIKKÄ Lindbergs halvknäppare

Eucnemidae Sepikät

1. Luonnehdinta. Pienehkö (3—5 mm), kiiltävän
musta-mustanruskea, kapea kovakuoriainen. Tun
netaan vain Suomesta.

2. Levinneisyys. Kansainvälinen suurharvinaisuus,
tunnetaan vain yhdeltä alueelta Uudenmaan läänis
tä.

3. Biologia. Elintapoja ei tunneta, ilmeisesti vanho
jen lehtimetsien kovakuoriainen. Toukka syönee
suvun muiden lajien tapaan lahoa puuainetta.

4. Kannan kehitys. Tunnetaan vain yhdeltä alueelta:

U: Lohja Jalassaari 1912 1 koiras, 1918 1 naaras,
1944 1 naaras.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien ja
lahoavien lehtipuiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lohjan Jalassaareen,
jossa esiintyy lukuisia uhanalaisia lajeja, tulee muo
dostaa riittävän laajat luonnonsuojelualueet, joita
hoidetaan.

$. Kirjallisuus. Palm 1958.
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RHACOPUSATTENUATUS Mäklln Luokka: E

VAAHIERASEPIKKÄ Mäklins halvknäppare

Eucnemidae Sepikät

1. Luonnehdinta. Ruskeanmusta, lieriömäinen, 5—6
mm:n pituinen kovakuorinen.

2. Levinneisyys. Tunnetaan hyvin harvinaisena vain
sieltä täältä Keski- ja Pohjois-Euroopasta, jossa
tavattu vain Neuvostoliitosta Laatokan seudulta ja
Suomesta, josta se tunnetaan vain yhdeltä paikalta
Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Ikimetsälaji, elää vanhoissa lehtimetsis
sä. Toukat esiintyivät Suomessa lehmuksella, söivät
sienten lahottamaa pehmeää puuta. Talvehtii touk
kana.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
esiintymispaikka, jossa säilyminen on epätodennä
köistä:

U: Helsinki Lehtisaari 1975, 1983 jäljellä vielä
korj aamatta j ääneissä rungon kappaleissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoidon
aiheuttama vanhojen suurten lahoavien lehmusten
väheneminen. Mm. Helsingin esiintymän puut on
kaadettu.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lehtisaaressa tulee
tehdä yksityiskohtainen tutkimus vaahterasepikän
esiintymän nykytilasta. Mahdollisesti jäljelläolevia
yksilöitä tulisi yrittää siirtää esim. Seurasaareen.

8. Kirjallisuus. Muona 1984b.
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CHALCOPHORA MARIANA (Linnaeus) Luokka: E

UKKOKAUNIAINEN Stor tallpraktbagge

Buprestidae Jalokuoriaiset

1. Luonnehdinta. Huomiotaherättävä, tumman
pronssinvärinen, joskus vihertävä, litteähkö, suuri
kokoisin (pituus 21—32 mm) jalokuoriaisemme.
Peitinsiivissä ja etuselässä on vaaleammat pitkittäis
raidat.

2. Levinneisyys. Esiintymisalue ulottuu Länsi-
Euroopasta Siperiaan Irkutskiin asti. Euroopassa
levinnyt Italiasta ja Balkanilta Keski-Skandinaviaan
saakka. Pohjois-Euroopassa ukkokauniainen tunne
taan Norjasta, Ruotsista ja Neuvostoliitosta Baltias
ta ja Laatokan seudulta.

Suomesta se on tavattu Turun ja Porin, Uuden
maan, Hämeen, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan lää
neistä.

3. Biologia. Toukka elää kuolleiden suurten mänty
jen ja toisinaan kuusten rungoissa ja juurissa. Ruot
sista tavattu myös vanhoista ratapölkyistä. Toukat
koteloituvat Pohjois-Euroopassa heinäkuussa. Ai
kuiset kuoriutuvat heinäkuun lopulta lähtien ja
parveilevat talvehtimisen jälkeen touko—heinäkuus
sa. Aikuisia voi tavata isäntäpuiden rungoilta lämpi
minä päivinä. Elämänkierto kestää kolmesta kuu
teen vuoteen.

4. Kannan kehitys. Havaittu Suomesta alle kymme
neltä paikalta, viime vuosikymmeniltä on vain yksi
löytö:

TP: Rymättylä 1939 1 yks;
U: Espoo, Hanko, Tammisaari, Vihti;
H: Lammi Evo 1800-luvulla;
H: Lempäälä;
M: Taipalsaari 1953;
PK: Nurmes 1983.

Taantunut myös muissa Pohjoismaissa, Norjasta ei
löydetty tällä vuosisadalla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suuria lahoja
havupuita sisältävien vanhojen metsien vähenemi
nen Etelä-Suomesta.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nurmeksen esiinty
mispaikasta tulee tehdä yksityiskohtainen selvitys,
jonka perusteella tulee tarvittaessa rauhoittaa riittä
vän suuri alue.

8. Kirjallisuus. Bily 1982.

393



SCINTILLA TRIX RUTILANS (Fabricius) Luokka: E
(Lampra r.)

VÄLKEKAUNIAINEN Lindpraktbagge

Buprestidae

1. Luonnehdinta. Huomiotaherättävä, kirkkaansini
nen — kullanvihreä, litteähkö ja melko iso (l1—15
mm) jalokuoriainen, keskiruumiissa ja peitinsiivissä
tunnusomainen, leveähkö oranssinvärinen reuna.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen kuoriainen, levin
nyt idässä Kaukasukselle, etelässä Sisiliaan asti,
Pohjoimaissa hyvin harvinainen, tavattu Suomen
ohella vain Norjasta.

Suomesta se tunnetaan vain Uudenmaan ja Mikke
lin lääneistä.

3. Biologia. Vanhojen lehtimetsien laji, tuokka elää
eri lehmuslajien runkojen ja suurten oksien kuoren
alla. Toukkakehitys on vähintään kaksivuotinen,
toukat koteloituvat keväällä, aikuisia on tavattu
pitkin kesää.

4, Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain kaksi
esiintymää:

U: Kirkkonummi 1940-luvulla;
Mi: Savonlinna 1800-luvulla.

Vaarantunut Saksan Liittotasavallassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana suuriksi
kasvavien lehmusten väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mahdollinen nykyi
nen esiintyminen Kirkkonummella tulee selvittää,
esiintymispaikka rauhoittaa ja laatia sille lehmusten
säilymisen turvaava hoito-ohjelma.

8. Kirjallisuus. Bily 1982.

Jalokuoriaiset
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A GRIL US A TER (Linnaeus) Luokka: E

HAAVANJALOSOUKKO Svart smalpraktbagge

Buprestidae

1. Luonnehdinta. Harmaanmusta, peitinsiiviltään
valkotäpläinen, kapea, 7—11 mm:n pituinen jalo
kuoriainen.

2. Levinneisyys. Suomen kanta kuuluu alalajiin
ater, joka on laajalle levinnyt Etelä- ja Keski-Euroo
passa. Löydetty myös Ukrainasta, Vähä-Aasiasta ja
Kaukasukselta. Pohjois-Euroopassa tavattu Suomen
ohella vain Neuvostoliitosta kaikista kolmesta Bal
tian osavaltiosta.

Suomesta löydetty vain Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Toukka elää Suomessa vain vanhojen
haapojen (muualla myös raitojen, hopeapajujen ja
poppeleiden) runkojen ja paksujen oksien kuoren
alla. Aikuisia vaikea havaita, löydetty haavan lehdil
tä kesä—heinäkuussa. Munii heinäkuussa, muna
määrä melko pieni (16—64), munat 8—10 kappa
leen ryhmissä valkean tahmean pulverin peitossa.
Pienet toukat elävät kuoren alla, seuraavana vuonna
toukat kaivautuvat syvälle puuhun, tulevat myö
hemmin uudelleen kuoren tuntumaan koteloitu
maan. Kehitys kaksivuotinen, kolmas talvehdinta
kotelona.

4. Kannan kehitys. Haavanjalosoukko on löydetty
Suomesta viideltä paikalta:

U: Karjalohja 1921;
U: Lapinjärvi 1937-1940;
U: Lohja 1922, 1937, 1939;
U: Porvoo Seitlax 1940.
U: Vantaa Linnan kartano 1940, 1942;

Taantunut selvästi, viimeisin löytö on 1940-luvun
alusta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syy on vanhojen ikihaapojen väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
tulee selvittää ja niistä tulee tarvittaessa muodostaa
luonnonsuojelualueita, joidenka hoidossa otetaan
huomioon haapojen säilyminen.

8. Kirjallisuus. Bily 1982, E. Kangas 1941, 1947,
Krogerus 1922.

Jalokuoriaiset
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IPIDIA SEXGUTTA TA (F. Sahlberg) Luokka: E
(Stelidota s.)

AARNIMAIHIAINEN Sexfläckig barkglansbagge

Nitidulidae Kiiltokuoriaiset

1. Luonnehdinta. Tumma, 3—4 mm:n pituinen
kovakuoriainen, jonka peitinsiivissä on kuusi puner
tavaa täplää. Kuvattu tieteelle uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Tunnetaan hyvin harvinaisena
Keski-Euroopasta, erityisesti Alpeilta ja Karpaateil
ta sekä Neuvostoliitosta Laatokan seudulta Uralille
saakka. Toinen alalaji on levinnyt Japaniin asti.
Pohjois-Euroopassa itäinen ja erittäin harvinainen,
ei tavattu Suomen lisäksi muista Pohjoismaista.

Suomesta löydetty yhteensä kahdelta paikalta Turun
ja Porin ja Pohjois-Karjalan lääneistä.

3. Biologia. Ikimetsäkuoriainen, elää lehtipuilla,
erityisesti haavalla, kuoren alla, käyttäen hyväkseen
eläviä tai lahoavia sieniä. Viimeisin suomalainen
löytö on kuoren alta pystyyn kuolleesta haavasta,
jossa oli erityisen paljon kääpiä.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain kaksi
löytötietoa:

TP: Yläne Kolva ennen vuotta 1834 (kuvattu tääl
tä);

PK: Ilomantsi Pallosenvaara 1980.

Katsottiin jo meiltä hävinneeksi kunnes löytyi uudel
len itärajan läheltä. Neuvostoliiton alueelta se on
löydetty Karjalan Kannakselta Ensosta (Svetogorsk)
1930.

Keski-Euroopasta tunnetaan tältä vuosisadalta vain
kaksi havaintoa (Saksa 1911, Romania 1932).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syynä on ikimetsien häviäminen ja niiden luonteen
muuttuminen (lehtipuiden puuttuminen). Pallosen
vaaran esiintymispaikalle jäänyt pieni metsikkö ei
takaa lajin säilymistä, koska kaikki haavat on alu
eelta tapettu kaulaamalla.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pallosenvaaran alueella
on pieni aarnialue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pallosenvaaran aar
nialueesta tulee muodostaa luonnonsuojelualue, jota
hoidetaan. Siirtoistutusmahdollisuudet läheisiin Koi
vusuon ja Patvinsuon puistoihin tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. Audisio 1980, Clayhills 1982.
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ULEIOTÄ PLANA TA (Linnaeus) Luokka: E

SARVIHÄRÖ

Cucujidae Häröt

1. Luonnehdinta. Melko pieni (5—6 mm), himmeän
ruskeanmusta, pitkän kapeahko kovakuoriainen,
jolle tunnusomaista ruumiinmittaiset tuntosarvet,
etuselän hammaslaidat sekä peitinsiipien kellanrus
keat reunat.

2. Levinneisyys. Palearktinen, Keski-Euroopassa
melko yleinen, pohjoismaissa eteläinen ja harvinai
nen kovakuoriainen.

Suomesta tavattu vain Turun ja Porin, Uudenmaan
ja Hämeen lääneistä.

3. Biologia. Vanhojen lehtimetsien kuoriainen, elää
lehti- tai harvoin havupuiden kuoren alla, yleensä
suurissa rungoissa tai kannoissa. Toukat ja aikuiset
esiintyvät samoissa paikoissa, molempia pidetään
petoina.

Pohjois-Euroopassa huomattavasti taantunut, kun
taas läheinen ja elintavoiltaan samankaltainen
Dendrophagus crenatus on yleistynyt. Näiden lajien
välillä voi olla kilpailua elinpaikoista. Keski-Euroo
passa sarvihärö on vielä melko runsas, sitä vastoin
Dendrophagus on hyvin harvinainen.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan harvoja
löytöjä:

TP: Ruissalo 1918 6 yks.;
U: Helsinki Lauttasaari 1900-luvun alkup.;
U: Vantaa 1800-luvulla;
H: Hausjärvi 1800-luvulla;

Uudeltamaalta on kerätty lisäksi 15 tarkemmin pai
kantamatonta yksilöä. U: Hangon Tvärminnestä on
löydetty (1939) rantaan ajautunut yksilö.

Etelä-Ruotsissa aiemmin melko yleinen, mutta ny
kyisin harvinainen ja katsotaan erittäin uhanalaisek
si.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien vähe
neminen, mahdollisesti kilpailu sukulaislajin kanssa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruissalosta osa on
luonnonsuojelualuetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyinen esiintymi
nen tulee selvittää yksityiskohtaisesti.

8. Kirjallisuus. Palm 1959, 1983.
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CUCUJUS CINNABERINUS (Scopoli) Luokka: E

PUNAHÄRÖ

Cucujidae

1. Luonnehdinta. Huomiotaherättävä, punainen, lit
teä, 11—15 mm:n pituinen kovakuoriainen.

2. Levinneisyys. Tavattu Keski- ja Pohjois-Euroo
pan itäosissa, pohjoismaista Norjasta ja Ruotsista.
Neuvostoliiton lähialueilla esiintyy Baltiassa ja Kar
jalassa.

Suomesta tavattu muutamalta paikalta maan etelä-
osasta.

3. Biologia. Ikimetsälaji. Toukka elää tavallisesti
suurten vioittuneiden pystyjen haapojen (etelämpä
nä myös tammien ja lehmusten sekä hyvin harvoin
havupuiden) ja maapuiden paksun kuoren alla kos
teassa nilakerroksessa. luokka syö puuaineksen li
säksi myös hyönteisiä, mm. jäärien toukkia. Kehitys
kaksivuotinen, toukka koteloituu rungon kuiviin
sisäosiin heinäkuussa. Aikuiset kuoriutuvat pari
viikkoa myöhemmin, jäävät piiloon kuoren alle,
talvehtivat.

4. Kannan kehitys. Esiintyi ennen siellä täällä Etelä- ((1
Suomessa, säilynyt varmuudella vain yhdellä paikal

TP: Yläne Kolva mm. 1828, Kk 1800-luvun lopus
sa;

U: Karjalohja 1800-luvulla, 1922;
U: Lapinjärvi 1938—1939 toukkia;
U: Lohja mlk. Torholan luolan äärellä 1914 4

toukkaa;
U: Vantaa Linnan kartano 1932, 1935;
H: Janakkala 1800-luvulla;
H: Lammi Evo Kotisten aarnialue 1953, toukkia

löydetty runsaasti yhdestä puusta 1982, 1985 1
aik. ja lukuisia toukkia;

KS: Korpilahti 1920-luvulla toukkia.

laantunut erittäin selvästi myös muualla esiintymi
salueellaan, mm Ruotsissa (E), jossa tavattu viime-
vuosina vain kahdelta paikalta. Saksan Liittotasa
vallassa erittäin uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien vähe
neminen Etelä-Suomessa, erityisesti vanhojen haa

6. Toteutetut suojelutoimet. Kotisten alue on aarni-
alue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lammin Kotisten
aarnialueesta, joka on merkittävimpiä ikimetsäaluei
tamme, tulee muodostaa luonnonsuojelualue. Haa
pojen säilyminen alueella tulee turvata.

8. Kirjallisuus. E.Kangas 1947, 1983a, Paim 1982,
Saalas 1917, 1939.
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OCTOTEMNUS MANDIBULÄRIS (Gyllenhal) Luokka: E

HAMMASLEUKAKAAPIAINEN Skarptandad tickborre

Cisidae Kääpiäiset

1. Luonnehdinta. Pieni (alle 3 mm), kiiltävän kas
tanjanruskea kovakuoriainen, jolla on keltaiset ja
lat.

2. Levinneisyys. Pohjoispalearktinen kuoriainen, le
vinneisyys ulottuu Keski-Euroopasta Siperiaan.

Pohjoismaiden eteläosissa oli aiemmin useita esiin
tymispaikkoja.

Suomesta se tunnetaan vain yhdeltä paikalta Ahve
nanmaalta.

3. Biologia. Hammasleukakääpiäinen elää Keski-
Euroopassa lahoavilla pyökeillä käävillä ja laholla
puuaineella. Pohjoimaissa se elää ilmeisesti yleensä
tammella, suomalaiset yksilöt on kuitenkin tavattu
koivulla kasvaneista käävistä.

4. Kannan kehitys. Tunnetaan Suomesta vain yhdel
tä paikalta:

A: Eckerö Skag 1919 5 yks., 1943 10 yks.

Ruotsista tunnettiin 1800-luvulta useita löytöpaikko
ja, tällä vuosisadalla tuntuvasti taantunut (E), myös
Norjassa erittäin uhanalainen, Saksan Liittotasaval
lassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen lehti-
metsien ja lahoavien lehtipuiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Skagin lehtoalue,
jossa esiintyy useita uhanalaisia lajeja, olisi suota
vaa muodostaa luonnonsuojelualueeksi.

8. Kirjallisuus. PaIm 1959.
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DITYL US LAE VIS (Fabricius) Luokka: E

UPPOKEIJU

Oedemeridae Viherkeijut

1. Luonnehdinta. Musta, sinisenkiiltävä, 14—17
mm:n pituinen kovakuoriainen.

2. Levinneisyys. Palearktinen laji, levinneisyys ulot
tuu Keski- ja Pohjois-Euroopasta Siperiaan Ussuril
le ja Mantsuriaan asti, Itämeren alueelta se tunne
taan Puolasta, Baltiasta ja Laatokan alueelta sekä
Ruotsista.

Suomesta tunnetaan löytöpaikkoja maan itäosista,
Kymen ja Pohjois-Karjalan lääneistä.

3. Biologia. Ikimetsälaji, tyypillinen palamattomina
säilyneiden metsien kovakuoriainen. Elää kosteissa
paikoissa, usein vesien äärellä maatuvissa kuusen
rungoissa (vesilieoissa).

4. Kannan kehitys. Elänyt ilmeisesti aiemmin laajalti
Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta tunnetaan vain
muutamalta paikalta:

Ky: Joutseno 1950-luvulla;
Ky: Luumäki 1800-luvulla;
Ky: Nuijamaa Myrä 1983;
PK: Ilomantsi Pallosenvaara 1975,

Taantunut Euroopassa hyvin selvästi, hävinnyt mm.
Saksasta (viimeinen tieto 1907) ja Ruotsista (tavattu
vain kerran 1896)

5, Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pitkään pala
matta ja hakkaamatta säilyneiden ikimetsien hävi
ämien.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pallosenvaaran alueella
on pieni aarnialue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pallosenvaaran aar
nialueesta tulee muodostaa luonnonsuojelualue.
Nuijamaan esiintymän nykytila ja laajuus tulee sel
vittää ja alueesta muodostaa tarvittaessa luonnon
suojelualue.

8. Kirjallisuus. Lindroth 1933, Muona 1978a, Ranta
1984.
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BLAPS MORTISAGA (Linnaeus) Luokka: E

KALMANKUORIAINEN Dödsbud

Tenebrionidae Pimikkökuoriaiset

1. Luonnehdinta. Huomiotaherättävän suuri (20—
31 mm), sinimusta kovakuoriainen. Ihmisen seura
laislaji.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen kuoriainen, Etelä-
ja Keski-Euroopassa laajalle levinnyt, idässä se tun
netaan Kaukasukselta saakka, Pohjois-Euroopassa
vain eteläisimmistä osissa.

Suomessa kalmankuoriainen esiintyi ennen maan
eteläpuoliskossa Oulun lääniin saakka pohjoisessa.

3. Biologia. Vanhan kulttuurin seuralaislaji, joka
elää mm maakuoppien maatuvissa hirsissä, vanhois
sa kellareissa ja asunnoissa. Erittäin paikallinen,
mutta voi sopivilla paikoilla olla runsas.

4. Kannan kehitys. Taantunut huomattavasti koko
Pohjois-Euroopassa. Suomesta tunnetaan alle 20
esiintymispaikkaa, viimeisin löytö on 1961:

TP: Korppoo 1950—1952 ilmeisesti runsas, kokoel
missa yli 50 yks., yksi yksilö vielä 1961;

TP: Nauvo 1946;
TP: Parainen 1910;
TP: Turku Iso-Heikkilä 1925;
TP: Yläne 1800-luvulla;
U: Helsinki 1800-luvulla, ilmeisesti tulokkaana

vielä 1951;
U: Karjalohja 1800-luvulla
U: Tuusula 1800-luvulla;
U: Sipoo 1931;
Ky: Kotka Kyminlinna;
H: Hattula 1900-luvun alkup.;
H: Kuhmalahti;
H: Padasjoki;
KS: Hartola
KS: Jyväskylä
KS: Jämsänkoski 1943;
0: Kuhmo.

Osassa löydöistä voi olla kyseessa tilapäisesti esiinty
neistä tuontiyksilöistä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syynä ovat maaseutukulttuurin muutokset, mm.
maakellareiden häviäminen ja hygienian parantumi
nen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Korppoossa ja Nau
vossa mahdollisesti jäljellä olevista yksilöistä tulisi
yrittää muodostaa kannat kansallispuistojen muse
otiloille (Liesjärvi, Linnansaari).

8. Kirjallisuus. Lindroth 1933.
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CONALIA BA UDII Mulsant & Rey Luokka: E

KAUKOSYÖKSYKÄS

Mordellidae

1. Luonnehdinta. Pienehkö (alle 5 mm), musta,
kapea ja huomattavan kupera kovakuoriainen, jolla
on heimon useimpien lajien tapaan tunnusomainen
pitkä ja terävä peräkilpi.

2. Levinneisyys. Tunnetaan reliktin luonteisena vain
muutamilta paikoilta Euroopasta, pääasiassa kaak
koisosista (Tsekkoslovakia, Itävalta, Jugoslavia ja
Unkari).

Pohjois-Euroopassa erittäin harvinainen, tunnetaan
vain Suomesta, josta löydetty Turun ja Porin sekä
Kuopion lääneistä.

3. Biologia. Ikimetsälaji, joka keskieurooppalaisten
tietojen mukaan elää maassa olevia kuusenoksien
jätteitä lahottavilla sienillä. Suomesta tavattu puus
sa olevalta käävältä.

4. Kannan kehitys. Suomesta vain kaksi löytötietoa:

TP: Yläne 1800-luvun alussa;
Ku: Vehmersalmi 1981.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien vähe
neminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vehmersalmen esiin
tymispaikalla tulee tehdä yksityiskohtainen selvitys
ja tarvittaessa rauhoittaa esiintymispaikka.

8. Kirjallisuus. Lindroth 1933, Saalas 1923.

Syöksykuoriaiset
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VAARANTUNEET KOVAKUORIAISET

Korukeräpallokas Agathidium pulchellum
Teretyippö Teretrius fabridll
Liekohärkä Ceruchus chrysomelinus
Lohjanseppä Pseudanostirus globicollis
Liekosepikkä Xylophilus corticatis
Sinijalosoukko Agrilus pseudocyaneus
Aarni-ihrakuoriainen Dermestes palmi
Isopehkiäinen Pettis grossa
Jurokuoriainen Eicotyctus brunneus
Aarnikätkä Bothrideres contractus
Korpikolva Pytho kotwensis
Lahokapo Boros schneideri
Isotoukohärkä Meloe proscarabaeus
Kääpäpimikkä Optocephala haemorrhoidalis
Sinipimikkä Piatydema Wolaceum
Havuliekopimikkä Hymenophorus doublieri
Täplämustakeiju Dircaea quadriguttata
Kaskikeiju Phryganophitus ruficollis
Nahkuri Tragosoma depsarium
Jalavajäärä Rhamnusium bicolor
Kuusitäpiäjäärä Anopiodera sexguttata
Leppäjäärä Phymatodes aini
Räätäli Monochamus urussovi
Vennajäärä Mesosa myops
Pikkujaakko Acanthocinus griseus
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AGATHIDIUMPULCHELLUM Wankowicz Luokka: V
(A. pulchrum)

KORUKERÄPALLOKAS

Leiodidae Sienipallokkaat

1. Luonnehdinta. Pieni (alle 4 mm), pyöreähkö,
keltainen ikimetsien kovakuoriainen, peitinsiivissä
sydämenmuotoiset mustanruskeat läiskät.

2. Levinneisyys. Hyvin harvinainen, tunnetaan vain
Neuvostoliitosta Baltiasta (yli sata vuotta vanha
löytö), Pohjois-Ruotsista ja Suomesta, josta löydet
ty Uudenmaan ja Pohjois-Karjalan lääneistä.

3. Biologia. Ikimetsälaji, elää vanhoissa haavoissa
kuoren alla syöden sienirihmastoa. Suomesta tavat
tu vain pitkään hakkaamatta olleilta ikimetsäalueil
ta.

4. Kannan kehitys. Löydetty Suomesta vasta 1975,
mutta on esiintynyt ilmeisesti täällä vanhastaan.
Tunnetut esiintymispaikat:

U: Mäntsälä Metsäkulma 1984;
PK: Ilomantsi Pallosenvaara 1975.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien vähe
neminen, ennenkaikkea suurten vanhojen haapojen
häviäminen. Kummallakaan meiltä tunnetulla pai
kalla ei esiintyminen ole turvattua. Pallosenvaaran
haavat on tapettu kaulaamalla.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pallosenvaaraan on
muodostettu pieni aarnialue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pallosenvaaran aar
nialueesta ja Mäntsälän esiintymispaikasta (vrt. sar
vikeräpallokas) tulee muodostaa luonnonsuojelualu
eet. Pallosenvaaran alueella tulee ryhtyä toimiin
haavan esiintymisen turvaamiseksi.

8. Kirjallisuus. Daffner 1985, Lundberg 1977a,
1978a, Rutanen 1985.
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TERETRIUS FABRICII Mazur Luokka: V
(T. picipes)

TERETYLPPÖ

Histeridae Tylpöt

1. Luonnehdinta. Pieni (alle 3 mm), tasapaksun
pötkymäinen, hyvin kupera, kiiltävän musta kova
kuorianen, jalat punaruskeat.

2. Levinneisyys. Tunnetaan vain Euroopasta, levin
nyt idässä Kaukasukselle ja Voigalle saakka. Keski-
ja Pohjois-Euroopassa reliktin luonteinen ja erittäin
harvinainen, tavattu kahdesti Ruotsista, Baltiasta ja
kerran Suomesta Kymen läänistä.

3. Biologia. Ikimetsäkuoriainen, elää kuolleissa leh
tipuissa. Peto, saalistaa jumi- ja kaarnakuoriaislaje
ja.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yhdeltä
paikalta:

Ky; Lemi 1979.

Havainnon tuoreudesta huolimatta laji on alueella
ilmeisesti vanha asukas. Se katsotaan Ruotsissa
erittäin uhanalaiseksi ja Saksan Liittotasavallassa
vaarantuneeksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana kaarna
kuoriaisten ja jumien asuttamien, kookkaiden lehti-
puiden väheneminen.

6. Toteutetut suoje]utoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintyminen Lemillä
tulee selvittää yksityiskohtaisesti.

8. Kirjallisuus. Clayhills 1980.
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CER UCHUS CHR YSOMELINUS (Hochenwarth)

LIEKOHÄRKÄ

Lucanidae

Svartoxe

Kampasarviset

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Iso (12—18 mm) ja kömpelö,
kiiltävän hiilenmusta kuoriainen, jalat ja tuntosar
vet punaruskeat.

2. Levinneisyys, Palearktinen kuoriainen, levinnyt
Euroopasta Länsi-Siperiaan saakka. Pohj ois-Euroo
passa melko harvinainen, tavattu Ruotsista, Baltias
ta ja Karjalasta.

Suomessa esiintyi aiemmin Turun ja Porin läänistä
Kuopion lääniin saakka, viimeaikaina tavattu lähin
nä vain itärajan tuntumasta Pohjois-Karjalasta.

3. Biologia. Ikimetsien tunnuslajeja, esiintyy varjoi
sissa kosteissa kuusikoissa, yleensä suurten paksu
kaarnaisten kuusten, myös liekojen ja kantojen
puuaineessa. Voi toisinaan esiintyä myös lahoissa
männyissä ja useissa lehtipuissa. Sen käyttämän
puun tulee olla jo muiden kuoriaisten rikkomaa;
soveliaissa rungoissa on yleensä jäljellä kovempi
kuorikerros, mutta sisusta on kosteaa lahoa.

Aikuiset parveilevat keskikesällä iltaisin, toukkake
hitys on vähintään kaksivuotinen, mahdollisesti pi
tempikin. Toukat elävät rungoissa kovan ja peh
meän puun rajalla. Ne koteloituvat elokuun alusta
lähtien. Aikuiset kuoriutuvat pari viikkoa myöhem
min, mutta eivät jätä koteloitumispaikkaa ennen
seuraavaa kevättä.

4. Kannan kehitys. Aiemmin Etelä- ja Keski-Suo
messa melko yleinen, tunnetaan mm.:

TP: Turku Ruissalo 1800-luvulla;
TP: Yläne 1800-luvulla;
U: Kerava, Pohja ja Vihti 1800-luvulla;
H: Hattula, Juupajoki ja Ruovesi, melko yleinen

1920-luvulla
H: Orivesi 1800-luvulla;
KS: Karstula ja Pylkönmäki 1930- ja 1940-luvuilla;
KS: Keuruu Pihlajavesi;
KS: Saarijärvi Pyhän-Häkki viimeksi 1970-luvulla,

mutta ei tarkoissa tutkimuksissa 1984;
Ku: Maaninka Korkeakoski;
PK: Ilomantsi Pallosenvaara 1978 useita yks;
PK: Ilomantsi Patvinsuon kansallispuisto Suomun

järvi 197$;
V: Ilmajoki 1800-luvulla.

Ruotsissa liekohärkä esiintyi aiemmin yhdeksässä
luonnonmaakunnassa, mutta on taantunut hyvin
huomattavasti, tällä hetkellä se katsotaan erittäin
uhanalaiseksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen hak
kaamatta säilyneiden metsien väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Esiintymispaikoista
Patvinsuo ja Pyhän-Häkki ovat kansallispuistoja.
Pallosenvaarassa on pieni aarnialue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pallosenvaaran alu
eesta tulee muodostaa luonnonsuojelualue, jota hoi
detaan uhanalaisten kovakuoriaisten vaatimusten
mukaisesti.

8. Kirjallisuus. Baranowski 1980, Palm 1959.
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P$EUDANOSTIRU$ GLOBIGOLLI$ (Germar) Luokka: V
(Anostirus g., Selatosomus g.)

LOHJANSEPPÄ

Elateridae Sepät

1. Luonnehuinta. Musta, 10—11 mm:n pituinen
seppä, jalat punertavat, peitinsiivet toisinaan mus
tanruskeat.

2. Levinneisyys. Harvinainen eurooppalainen kuori
ainen, esiintyy maanosan keskiosissa Elbeltä lännes
sä Kaukasukselle kaakossa. Pohjois-Euroopasta se
tunnetaan vain parilta paikalta Lounais-Suomesta.

3. Biologia. Elintapojen yksityiskohdat tuntematto
mat. Tuokat elänevät lahisukulaisten tapaan maape
rässä. Aikuisia on tavattu sekä Keski-Euroopasta
että Suomesta kuusen kuoren alta, viimeisin meikä
läinen löytö tehtiin Etelä-Suomen suurimmasta luo-
lasta.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain kaksi
esiintymää, joista toinen on säilynyt lähes sadan
vuoden ajan:

TP: Nauvo 1900-luvulla;
U: Lohjan mlk. Torholan luolan luota 1892, 1920,

1985, yhteensä vain 3 yks.

Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana Torho
lan luolan alueen kuluminen nähtävyytenä liiaksi
sekä metsänhoitotoimet ympäröivällä lehtoalueella.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lohjansepän esiinty
minen ja ekologia tulee selvittää yksityiskohtaisesti.
Torholan luola ympäristöineen (suojelun kannalta
hyvin arvokas lehtoalue) tulee muodostaa luonnon
suojelualueeksi, jonka hoidossa tulee ottaa lohjanse
pän vaatimukset huomioon.

8. Kirjallisuus.
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XYLOPHILUS CORTICALIS (Paykull) Luokka: V
(Xylobius c.)

LIEKOSEPIKKÄ

Eucnemidae Sepikät

1. Luonnehdinta. Pienehkö (4—6 mm), huomatta
van kupera, kiiltävän musta kuoriainen, peitinsiivet
ovat punaruskeat.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen kuoriainen, esiin
tyy paikoin harvinaisena Keski-Euroopassa (erityi
sesti Alpeilla), idässä Kaukasukselle saakka. Poh
j ois-Eurooopassa varsin harvinainen ja eteläinen.

Suomesta löydetty hiljattain yhdeltä paikalta Hä
meen läänistä.

3. Biologia. Ikimetsälaji, esiintyy lahoissa lehti- ja
joskus havupuissa. Suomalaiset toukat löydettiin
isosta kosteanlahosta haavanoksasta. Esiintyy mie
luusti kuloalueilla, tavattu Ruotsista kerran mm.
kulon tappamalta, vielä pystyssä olevalta haavalta.
Aikuisia on löydetty syyskesällä.

4. Kannan kehitys. Tunnetaan Suomesta vain yhdel
tä paikalta:

H: Asikkala 1982.

Löydön tuoreudesta huolimatta liekosepikkä on
Suomessa ilmeisesti vanha asukas. Se on taantunut
huomattavassa osassa Eurooppaa; uhanalainen mm.
Ruotsissa (V) ja Saksan Liittotasavallassa (E).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen laho
ja lehtipuita sisältävien metsien väheneminen.

6, Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Liekosepikän esiinty
män nykytila tulee selvittää ja esiintymispaikasta
tulee tarvittaessa muodostaa luonnonsuoj elualue.

8. Kirjallisuus. Muona l984b, Palm 1959.
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AGRILUSPSEUDOCYANEUS Kiesenwetter Luokka: V

SINIJALOSOUKKO Biä smalpraktbagge

Bubrestidae Jalokuoriaiset

1. Luonnehdinta. Pieni (4—6 mm), tumman viole
tinsininen j alokuoriainen.

2. Levinneisyys. Tunnetaan vain Euroopasta, Poh
jois-Euroopassa hyvin harvinainen ja itäinen, löy
detty Neuvostoliitosta Karjalasta ja Baltiasta sekä
Suomesta, josta tunnetaan vain Mikkelin läänistä.

3. Biologia. Toukka elää raidalla ja toisinaan myös
haavalla ohuiden oksien kuoren alla. Yksilönkehitys
on yksivuotinen, toukat koteloituvat kesä—heinä
kuussa, aikuisia on löydetty kesä—heinäkuussa rai
dan oksilta ja lehdiltä.

4. Kannan kehitys. Tunnetaan Suomesta vain yhdel
tä alueelta:

M: Vehmersalmi 1940-luvulla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Raitojen säily
minen esiintymispaikoilla.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vehmersalmen esiin
tymästä tulisi tehdä yksityiskohtainen selvitys ja
esiintymispaikka tulee tarvittaessa rauhoittaa.

8. Kirjallisuus. Bily 1982.
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DERMESTES PALMI Sjöberg Luokka: V

AARNI-IHRAKUORIAINEN Urskogsänger

Dermestidae Haaskakuoriaiset

1. Luonnehdinta. Tavallista vyöihrakuoriaista suu
resti muistuttava, mutta kokonaan musta, pienehkö
(7—8 mm) kovakuoriainen.

2. Levinneisyys. Palearktinen laji, kuvattu tieteelle
uutena Ruotsista, tunnetaan myös Puolasta ja löy
detty viime aikoina Siperiastakin, joten ilmeisesti
esiintyy koko pohjoisella palearktisella alueella.

Suomessa harvinainen, tunnetaan muutamilta pai
koilta maan keskiosista sekä Kuusamosta.

3. Biologia. Ikimetsäkuoriainen, elää kuolleiden,
vielä pystyssä olevien puiden kuoren alla. Puut
hyvin usein hevosmuurahaisen asuttamia. Toukat
syövät kuolleita hyönteisiä tai hyönteisten jätteitä.
Aikuisia tavattu Pohjolassa toukokuun alusta elo
kuun loppuun.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan neljä esiin
tymispaikkaa:

KS: Karstula Vahanka Mustapuro 1952 1 yks.;
KS: Laukaa 1893;
KS: Multia Sipilä 1939 2 yks.;
0: Kuusamo Juhtivaara 1981, esiintymispaikalla

viime aikoina laajat hakkuut, mutta esiintynee
vielä alueella.

Etelä-Suomesta haettu viime vuosina melko paljon,
mutta ei enää löydetty.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien vähe
neminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kuusamon Kitkan
niemen suojelu edistäisi oleellisesti aarni-ihrakuori
aisen säilymistä maassamme.

8. Kirjallisuus. Hämäläinen & Mannerkoski 1984,
Y. Kangas 1953, Palm 1951, Sjöberg 1950.



PELTIS GROSSA (Linnaeus)

(Zimioma grossum)

Luokka: V

ISOPEHKIÄINEN

Trogositidae

Stor barkplattbagge

Pehkiäiset

1. Luonnehdinta Iso (1 1—19 mm), pyöreän leveä,
hieman kiiltävä, musta-mustanruskea kovakuori
anen. Piileskelevä, koostaan huolimatta vaikea ha
vaita.

2. Levinneisyys. Palearktinen, idässä Keski-Siperi
aan asti levinnyt kovakuoriainen, Pohjois-Euroo
passa aiemmin laajalle levinnyt, Suomesta tunnettu
Turun ja Porin läänistä Lapin läänin eteläosiin
saakka.

3. Biologia. Ikimetsäkuoriainen, elää monilla puula
jeilla. Suosii kulon viottamia puita, esiintyy ilmei
sesti aina pystyissä, mieluimmin suurissa puissa,
useimmiten kuusissa, monesti koivuissa. Toukat elä
vät etupäässä kosteissa lahoissa rungoissa. Koteloi
tuu toukkakäytävän laajentumaan. Aikuiset kuoriu
tuvat heinäkuussa, piileskelevät pitkään kuoren alla
syöden puuta, etsiytyvät toisinaan kääpiin. Esiinty
män paljastavat helposti kuoriutuneiden aikuisten
puihin jättämät pystyraot.

4. Kannan kehitys. Tunnetaan kaikista maamme
lääneista Ahvenanmaata lukuunottamatta, vielä
1920- ja 1930-luvuilla se oli melko runsas, viime
aikoina havaintoja vähän. Esiintymispaikat:

TP: Turku Kakskerta, Yläne;
U: Karjalohja, Lohja, Mäntsälä, Sammatti, Tuu

sula, Vantaa;
Ky: Joutseno, Kymi, Taipalsaari;
H: Hattula vielä 1952;
H: Lammi Evo Kotisten aarnialue 2 yks 1985
H: Hollola, Juupajoki, Lempäälä, Orivesi, Padas

joki, Pirkkala, Ruovesi, Tampere Teisko, Vilp
pula;

KS: Keuruu Pihlajavesi, Laukaa, Multia, Saarijärvi
(Pyhän-Häkin kansallispuistosta ei 1984 tar
koissa tutkimuksissa löytynyt);

M: Mikkeli, Rantasalmi;
Ku: Vesanto;
PK: Juuka 1940;
PK: Ilomantsi Pallosenvaara vielä 1984 suhteellisen

runsas;
PK: Lieksa Koli;
PK: Tohmajärvi Onkamo 1978;
V: Töysä;
0: Haapavesi, Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suo

mussalmi;
0: Kuusamo Oulanganseutu 1980-luvulla;
L: Rovaniemen mlk. Pisavaaran luonnonpuisto.

Taantunut Ruotsissa hyvin huomattavasti, ja katso
taan nykyisin vaarantuneeksi, Norjasta ei havainto
ja 1940 jälkeen, Saksan Liittotasavallassa erittäin
uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhoja lahoja
puita sisältävien metsien ja erityisesti kulojen jäl
keen lahoamaan jäävien puiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pisavaaran alue on
luonnonpuisto. Kolin ja Pallosenvaaran esiintymis
paikat ovat metsäntutkimuslaitoksen ja metsähalli
tuksen aarnialueita.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Isopehkiäisen nykyi
sestä esiintymisestä Pohjois-Karjalassa ja Oulun lää
nin itäosissa tulee laatia selvitys ja suojelun kannalta
tarpeellisest alueet tulee rauhoittaa (esim. Pallosen
vaara, Koli ja Kitkanniemi) ja laatia niille hoito-
ohjelma.

8. Kirjallisuus. Palm 1951, Saalas 1917.



EICOLYCTYSBRUNNEUS (Gyllenhal) Luokka: V

JUROKUORIAINEN

Languriidae Jurokuoriaiset

1. Luonnehdinta, Pienehkö (5—6 mm) ja kapeahko,
kokonaan punaruskea kovakuorianen. Kuvattu tie
teelle uutena Suomesta. Heimonsa ainoa laji Poh
j oismaissa.

2. Levinneisyys. Harvinainen kuoriainen koko
maailmassa, tunnetaan Suomen ulkopuolelta vain
Neuvostoliitosta Karjalasta, Ruotsista ja Tsekkoslo
vakiasta.

Suomesta on löytötietoja sieltä täältä koko maasta
etelärannikolta Lapin läänin eteläosiin saakka.

3. Biologia. Ikimetsäkuoriainen, elää suurten kuol
leiden kuusten ja monien lehtipuiden, erityisesti
koivujen ja haapojen, myös liekojen kuoren alla.
Munii rungoissa oleviin puupistiäisten käytäviin.
Toukat petoja.

4. Kannan kehitys. Löydetty ensi kerran 1808 Vaa
san läänistä, Esiintymispaikat:

TP: Yläne 1820-1830 yht. 5 yks.;
U: Lohja 1895 1 yks.;
H: Hattula 1938 1 yks.;
H: Kuhmoinen 1983;
H: Luopioinen 1970-luvulla;
KS: Karstula 1940-luvulla;
Ku: Leppävirta Reinikkala Hyvärilänsalmi 1929 1

yks.
V: Seinäjoki 1800-luvun alussa;
PK: Ilomantsi Pallosenvaara 1978;
PK: Lieksa 1970-luvulla;
0: Haukipudas 1975;
L: Kemijärvi 1980-luvulla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien ja
lahoavien puiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pallosenvaaran alueella
on pieni aarnialue.

7. Ehdotettavat suoje]utoimet. Nykyesiintyminen tu
lee selvittää yksityiskohtaisesti ja soveliaille esiinty
mispaikoille, kuten Pallosenvaaraan, tulee muodos
taa luonnonsuojelualueet, joita hoidetaan niin, että
myös riittävä määrä lehtipuita säilyy.

8. Kirjallisuus. Hellen 1932, E. Kangas 1979, Lun
dberg 1966, Muona 1977.
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BOTHRIDERES CONTRACTUS (Olivier) Luokka: V

AARNIKÄTKÄ

Colydidae Kolokuoriaiset

1. Luonnehdinta. Kapean pitkänmuotoinen, 3—5
mm:n pituinen, kiiltävän tumman ruosteenruskea
kovakuoriainen.

2. Levinneisyys. Tunnetaan laajalta alueelta Euroo
pasta Siperiaan saakka. Pohjois-Euroopassa eteläi
nen ja aiemmin melko laajalle levinnyt, tunnetaan
Ruotsista, Norjasta, Baltiasta ja Karjalasta.

Suomesta se tunnetaan Turun ja Porin, Uuden
maan, Kymen, Hämeen, Mikkelin ja Oulun lääneis
tä.

3. Biologia. Ikimetsäkovakuoriainen, joka elää
kuolevien mäntyjen kaarnan alla. Saattaa esiintyä
myös monissa muissa puissa (kuusissa, koivuissa ja
jopa pajuissa). Se elää jumien ja kaarnakuoriaisten
käytävissä ja sitä pidetään petona.

4. Kannan kehitys. Tunnetaan Suomesta kymmen
kunnalta paikalta. Etelä-Suomen löytötiedot ovat
pääosin 1800-luvulta, säilynyt varmuudella vain
Kuusamossa:

TP: Yläne 1800-luvulla;
U: Helsinki, Mäntsälä, Vantaa ja Vihti 1800-luvul

la;
Ky: Lemi
H: Kangasala 1800-luvulla;
H: Orivesi 1900-luvun alussa;
M: Vehmersalmi 1940-luvulla;
0: Kuusamon eteläosat 1980-luvulla.

Taantunut huomattavasti Ruotsissa, tunnetaan vii
me vuosikymmeninä lähinnä vain Gotska Sandön
saarelta. Sitä pidetään uhanalaisena (V/E). Norjasta
tunnetaan vain yksi löytö 1800-luvulta. Hävinnyt
Saksan Liittotasavallasta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
tulee selvittää ja tarvittavista alueista (etenkin Kuu
samon eteläosassa) tulee muodostaa luonnonsuoje
lualueita.

8. Kirjallisuus. Lundblad 1949, Paim 1959.
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PYTHOKOLWENSIS Sahlberg Luokka:V

KORPIKOLVA

Pythidae

1. Luonnehdinta. Suurehko (n. 14 mm), musta-mus
tanruskea litteä kovakuoriainen. Kuvattu tieteelle
uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Harvinainen palearktinen kovakuo
nainen, joka tunnetaan Neuvostoliitosta mm. Kar
jalasta ja Siperiasta sekä Ruotsista, mutta puuttuu
esimerkiksi Keski-Euroopasta.

Suomesta tunnetaan löytöpaikkoja Varsinais-Suo
mesta Lapin läänin lounaisosiin saakka.

3. Biologia. Ikimetsäkovakuoriainen, joka on sel
vimpiä pitkään palamattomana säilyneisiin ns. ku
lorefugioihin erikoistuneita kovakuoriaisiamme.
Toukka elää järeiden kaatuneiden ja maata vasten
painuneiden kuusten rungoissa kaarnan alla, tavalli
sesti rungon alapuolella. Aikuiset oleskelevat sa
manlaisilla paikoilla. Aikuisten sen paremmin kuin
toukkienkaan ravinto ei ole yksityiskohtaisesti selvil
lä, yleensä ne on otaksuttu puun jälsikerroksen
syöjiksi, mutta ne ovat tilaisuuden tullen myös
petoja.

4. Kannan kehitys. Korpikolva oli ilmeisesti aikoi
naan Suomessa laajalle levinnyt. Se kuvattiin 1833
Yläneen Kolvasta löytyneistä yksilöistä. Löytötieto
ja on viime aikoina vain muutamista parhaimmin
säilyneistä ikimetsistämme:

TP: Yläne Kolva 1833, 1880;
H: Juupajoki Lyly 1898;
H: Kuru Leppäjärvi 1886;
H: Ruovesi 1874, Heinälamminmaa 1912, Karhu

järvenmaa 1912, Viheriäisenneva 1916;
H: Tampere Teisko 1800-luvulla;
KS: Jämsä Niinimäki 1902, 1912;
KS: Karstula 1948;
KS: Keuruu Haapamäki 1894, Asunta 1912, Hirvi

lampi 1912;
KS: Multia 1945, 1948;
KS: Saarijärvi 1915, Pyhän-Häkki 1916-, 1984

toukkia tarkoissa tutkimuksissa vielä yhteensä
kuudessa kuusen rungossa;

________________

Ku: Iisalmi 1879;
PK: Ilomantsi Pallosenvaara 1984;
PK: Lieksa 1980-luvulla;
0: Kuusamo Oulangan seutu 1984;
L: Rovaniemen mlk Pisavaara 1951.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esuntymien nykytila
Korpikolva on taantunut myös Ruotsissa (E) ja sillä tulee selvittää yksityiskohtaisesti, suojelualueiden ul
on siellä nykyisin hyvin suppea levinneisyys. kopuoliset esiintymät tulee rauhoittaa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien, 8. KirjaIlisuus E. Kangas 1947, Lindroth 1933,
erityisesti pitkään palamatta säilyneiden metsien hä- Saalas 1923, 1939.
viäminen sekä kaatuneiden puiden poisto luonnon
suojelualueilta.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pyhän-Häkki on kan
sallispuisto ja Pisavaara on luonnonpuisto.

Kolvat

(•j
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BOROS SCHNEIDERI (Panzer) Luokka: V

LAHOKAPO Smal skuggbagge

Boridae Kapot

1. Luonnehdinta. Suurehko (12—14 mm), liereä,
kiiltävän tummanruskea kovakuoriainen. Heimonsa
ainoa laji Pohjoismaissa.

2. Levinneisyys. Lahokapo tunnetaan Keski-ja Poh
jois-Euroopasta sekä Siperiasta. Itämeren alueella se
esiintyy Suomen ohella Baltiassa ja Ruotsissa.

Suomesta se on tavattu Uudenmaan, Hämeen,
Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin
lääneistä.

3. Biologia. Ikimetsälaji, joka vaatii laajoja metsä-
alueita. Elää vanhoissa kaatuneissa männyissä (toisi
naan kuusissa ja koivuissa), Toukka elää kuoren
alla sienirihmaston varassa. Aikuisia löydetään hy
vin harvoin, niiden on otaksuttu esiintyvän vain
talvella, mutta Ruotsista tunnetaan kesäaikaisiakin
löytöjä.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan yhteensä
kymmenkunta esiintymää eri puolilta maata:

U: Karjalohja toukkia 1900-luvun alussa;
H: Lammi Evo toukkia 1900-luvulla;
H: Ruovesi 1912;
H: Tampere Teisko 1800-luvulla;
KS: Saarijärvi Pyhän-Häkki 1984;
PK: Ilomantsi Pallosenvaara 1975, 1978 toukka;
0: Kuusamo Oulangan seutu 1984;
L: Rovaniemen mlk Pisavaara 1951.

Taantunut erittäin paljon koko Euroopassa. Hävin
nyt Keski-Euroopasta. Ruotsissa (E) esiintyy enää
vain Gotska Sandön saarella.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Laajojen iki
metsien häviäminen. Pallosenvaaran alueelta ilmei
sesti hävinnyt laajojen paljaaksihakkuiden vuoksi.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pyhän-Häkki on kan
sallispuisto ja Pisavaara luonnonpuisto.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kuusamon Kitkan
niemen rauhoittaminen vaikuttaisi merkittävästi la
hokapon säilymiseen maassamme.

8. Kirjallisuus. Baranowski 1977, Muona 1978b,
Lindroth 1933, Saalas 1939.
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MELOE PROSCARABAEUS Linnaeus Luokka: V

ISOTOUKOHARKÄ BIi majbagge

Meloidae Toukohärät

1. Luonnehdinta. Heikosti sinertävän hohtoisen
musta, 13—32 mm:n pituinen, kömpelö ja lentoky
vytön kovakuoriainen. Toukohärkien pienet peitin
siivet peittävät vain osan takaruumiista.

2. Levinneisyys. Esiintyy Etelä- ja Keski-Euroopasta
Kaukasukselle ja Turkestaniin, pohjoisessa Skandi
navian etelä- ja keskiosiin sekä Neuvostoliiton luo
teisosiin saakka.

Suomesta tavattu aiemmin maan etelä- ja keskiosis
ta.

3. Biologia. Toukohärillä on hyvin monimutkainen
kehitys. Naaraat munivat hyvin suuren määrän (jo
pa tuhat) munia. Toukat ovat aluksi nopeasti liikku
via (ns. triunguliineja), kiipeilevät kukissa ja tarttu
vat tilaisuuden tullessa kukissa käyviin erakkomehi
läisiin. Nämä kuljettavat toukat pesäänsä, jossa
toukasta kehittyy kömpelö matomainen loiseläin,
joka käyttää ravinnokseen isäntämehiläisen munia
ja toukkia sekä hunajaa. Talven lepovaiheen jälkeen
toukka ei enää syö vaan koteloituu ja kuoriutuu
aikaisin keväällä.

Aikuiset oleskelevat ahoilla ja kukkaniityillä keväi
sin ja ovat kasvissyöjiä. Uutena esiintymisympäris
tönä meillä on havaittu hakkuualueet. Isotoukohä
rän on kerran todettu loisinnallaan tuhonneen
A ndrena jacobi -erakkomehiläisen yhdyskunnan
Helsingissä.

4. Kannan kehitys. Isotoukohärkä oli aiemmin run
sain Lounais-Suomessa, mutta on nykyisin hävinnyt
sieltä lähes kokonanaan ja levinneisyyden painopiste
on siirtynyt idemmäksi Sisä-Suomeen. Tavattu 1980-
luvulla vain kahdesta paikasta:

TP: Turku Kakskerta suppealta alueelta useana
vuonna;

PK: Nurmes Oritvaara 1982, yksi yksilö.

Taantunut myös Keski-Euroopassa, uhanalainen (V) taisesti. Hoitosuunnitelman pohjaksi tulee laatia
mm. Saksan Liittotasavallassa, selvitys toukoharan ekologiasta esuntymispaikoilla.

8. Kirjallisuus. Lindroth 1933, Nuorteva ym. 1983.
5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Syynä on pidet
ty maantieliikenteen kasvua, kukka- ja mesipistiäis
kantojen muutoksia ja ilmastollisia muutoksia. Lii
kenne katkaisee aikuisten munintavaelluksen erak
komehiläisten asuttamilta hiekkapaljastumilta kuk
kaniityille. Tarjolla olevien kukkaniittyjen määrän
väheneminen on vaikuttanut triunguliinien ja erak
komehiläisten kohtaamismahdollisuuksiin, samoin
viilentyneet heinäkuun lämpötilat parin viime vuosi
kymmenen aikana.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintyminen Turun
ja Nurmeksen seuduilla tulee selvittää yksityiskoh
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OPLOCEPHALA HAEMORRHOIDALIS (Fabricius) Luokka: V

(Hoplocephata h.)

KÄÄPÄPIMIKKÄ

Tenebrionidae Pimikkökuoriaiset

1. Luonnehdinta. Kiiltävä, tumma, 5—6 mm:n pi
tuinen kuoriainen, etuselkä ruosteenpunainen, pei
tinsiivet sinertävän mustat, punakärkiset.

2. Levinneisyys. Tunnetaan Euroopasta ja Siperias
ta, levinnyt Pohjoismaissa havumetsävyöhykkeen
keskiosiin saakka, painopiste idässä, Ruotsissa hy
vin harvinainen ja Norjasta tunnetaan vain yksi
löytö.

Suomesta tunnetaan esiintymispaikkoja eteläranni
kolta Kuusamon korkeudelle saakka.

3. Biologia. Ikimetsälaji, elää etupäässä vanhoilla
lehtipuilla, joskus harvoin myös kuusella. Toukat
oleskelevat kuoren alla, syöden ilmeisesti sienirih
mastoa. Niitä voi, samoinkuin aikuisiakin löytää
myös käävistä. Kehitys kaksivuotinen, koteloitumi
nen syksyllä. Aikuisia on tavattu pitkin kesää.

4. Kannan kehitys. Varhempien havaintojen paino
piste oli Etelä-Suomessa, viimeaikoina tavattu etu
päässä esiintymisalueen pohj oisreunalta:

TP: Turku Ruissalo 1800-luvulla;
TP: Yläne 1800-luvulla
U: Karjaa 1918;
U: Kirkkonummi 1980 koiras ja naaras;
U: Lohja 1916, 1918;
U: Mäntsälä 1800-luvun alussa;
U: Porvoo 1903;
U: Sammatti 1900, 1917;
U: Tuusula 1800-luvulla;
U: Vihti 1917;
H: Hattula 1905;
H: Nastola;
V: Lapua 1896;
PK: Ilomantsi Pallosenvaara kahdesti 1975;
PK: Tohmajärvi Onkamo 1978;
0: Kuusamon eteläosa 1980-luvulla.

Taantunut monin paikoin Euroopassa. Saksan Liit
totasavallassa erittäin uhanalainen, hävinnyt Tans
kasta, Ruotsissa ja Norjassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syynä lahoavien lehtipuiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pallosenvaarassa on
pieni aarnialue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kääpäpimikän nyky
esiintymisestä tulee laatia yksityiskohtainen selvitys,
jonka perusteella on mahdollista rauhoittaa tarvitta
vat alueet. Pallosenvaaran aarnialueesta tulee muo
dostaa luonnonsuojelualue, jota hoidetaan niin, että
riittävä määrä eri lehtipuita säilyy alueella.

8. Kirjallisuus. Muona 1978b, Paim 1959, Saalas
1923.
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PLATYDEMA VIOLACEUM (Fabricius) Luokka: V

SINIPIMIKKA Biåglänsad svartbagge

Ienebrionidae Pimikkökuoriaiset

1. Luonnehdinta. Soikeanpyöreä, 6—8 mm:n pitui
nen, metallin mustansininen kovakuorinen, jalat ja
tuntosarvet punaruskeat.

2. Levinneisyys. Tunnetaan Euroopasta Kaukasuk
selle saakka idässä, esiintymisen painopiste on idäs
sä, Keski-Euroopassa paikoittainen ja harvinainen,
Pohjois-Euroopassa eteläinen, tavattu Tanskasta,
Ruotsista ja Neuvostoliitosta Baltiasta.

Suomesta tunnetaan vain yksi esiintymispaikka ete
lärannikolta.

3. Biologia. Vanhojen lehtimetsien laji, elää Ruot
sissa etupäässä jalavien, mutta myös pyökin ja
tammen käävillä. Sekä aikuiset että toukat syövät
sienirihmastoa tai sienten lahottamaa kuorta ja puu-
ainetta. Suomessa se esiintyi lehmuksella ja vaahte
ralla.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
melko tuore löytö:

U: Helsinki Lehtisaari 1975, ei löytynyt myöhem
min uudelleen.

Ei voine olla Suomessa uusi tulokas, koska taantu
nut huomattavasti laaj alla alueella Euroopassa; Sak
san Liittotasavallassa erittäin uhanalainen, Ruotsis
sa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen laho
avia jaloja lehtipuita käsittävien metsien vähenemi
nen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suoje]utoimet. Lehtisaaren esiinty
män nykytila tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. Lindroth 1933, Palm 1959.

418



HYMENOPHOR US DOUBLIERI Mulsant

(Hymenorus d.)

HAVULIEKOPIMIKKÄ

Tenebrionidae

Ragghornig kamklobagge

Pimikkökuoriaiset

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (8—9 mm), kape
ansoikea, kiiltävän musta-mustanruskea kovakuori
ainen, jalat ja tuntosarvet punaruskeat.

2. Levinneisyys. Tunnetaan vain Euroopasta hyvin
paikoittaisena alueen keski- ja eteläosista, Pohjois
maissa hyvin harvinainen, tavattu vain Ruotsista ja
Suomesta, josta tunnetaan yhteensä kolme löytöä
Hämeen, Mikkelin ja Kuopion lääneistä.

3. Biologia. Ikimetsäkuoriainen, elää suurilla laho
avilla maahavupuilla. Esiintyy toisinaan myös sa
hanpurukasoissa ja maarakenteiden puuosissa. Ai
kuiset yöeläimiä.

4. Kannan kehitys. Suomalaiset löytöpaikat:

H: Ruovesi Siikakangas 1935;
M: Punkaharju 1938;
Ku: Leppävirta 1947, 1948 hyvin runsaasti sahan

puukasassa.

Taantunut Ruotsissa, esiintyy enää etupäässä Itäme
ren saarilla Gotlannissa, Oölannissa ja Gotska San
döllä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien vähe
neminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. E. Kangas 1936, 1956, Horion 1957.
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DIRCAEA QUADRIGUTTATA (Paykull) Luokka: V

TÄPLÄMUSTÄKEIJU Gulfläckig skuggbagge

Melandryidae Mustakeijut

1. Luonnehdinta. Pitkänsoikea, 6—10 mm:n pitui
nen, tumma kovakuoriainen. Hyvin helppo tuntea
mustien peitinsiipien kahdesta oranssinkeltaisesta
täplästä. Kuvattu tieteelle uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Palearktinen laji, levinnyt Keski-
Euroopan itäosista Siperiaan saakka. Pohjois-
Euroopassa itäinen ja harvinainen, tavattu Neuvos
toliitosta Karjalasta ja Baltiasta sekä Ruotsista yh
deltä paikalta.

Suomessa esiintyi aiemmin Turun ja Porin läänistä
Pohjois-Karjalan lääniin saakka.

3. Biologia. Ikimetsäkuoriainen, elää kuolleilla leh
tipuilla, Suomessa etupäässä koivulla, tavattu myös
tammelta. Vaatii mahdollisimman kookkaita runko-
ja, mieluiten palaneita. Toukka elää paisteisilla
paikoilla paperimassamaisiksi lahonneissa rungois

4. Kannan kehitys. Täplämustakeiju tunnetaan Suo
mesta alle 20 paikalta:

TP: Kaarina 1800-luvulla;
U: Karjalohja;
U: Lohja 1915, 1918;
U: Mäntsälä 1800-luvun alussa;
U: Vantaa 1933;
U: Vihti;
Ky: Joutseno;
Ky: Luumäki 1800-luvulla;
KS: Jyväskylä 1800-luvulla;
M: Mikkeli;
PK: Tohmajärvi Onkamo 1976, 1978 hakkuualueel

le pystyyn jätetyssä koivussa;
V: Vaasa 1800-luvulla.

Taantunut huomattavasti ja ilmeisesti hävinnyt jo
eteläisimmästä Suomesta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen
palaneiden ja lahoamaan jätettyjen lehtipuiden hävi
äminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymisestä Poh
jois-Karjalassa tulee laatia selvitys.

8. Kirjallisuus. Palm 1959.
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PHRYGANOPHILUSRUFICOLLIS (Fabricius) Luokka: V

KASKIKEIJU Rödhalsad skuggbagge

Melandryidae Mustakeijut

1. Luonnelidinta. Melko kookas, 12—16 mmm
pituinen kovakuoriainen, etuselkä punakeltainen ja
peitinsiiivet mustat.

2. Levinneisyys. Palearktinen kuoriainen, tavattu
Euroopasta Siperiaan ja Japaniin saakka. Pohjois-
Euroopasta tavattu Ruotsista, Norjasta, Baltiasta ja
Karjalasta.

Suomesta löydetty muutamilta paikoilta Turun ja
Porin läänistä Oulun lääniin saakka.

3. Biologia. Ikimetsälaji, elää Suomessa etupäässä
vanhoissa isoissa lahoavissa koivuissa. Suosii kulo
jen vioittamia puita. Etelämpänä esiintyy myös
muissa lehtipuissa, kuten tammessa ja pyökissä.
Toukat oleskelevat lahon ja kovan puun raja-alueel
la, koteloituvat samoille paikoille. Kehitys pitkä,
vähintään kaksi-kolmevuotinen, aikuiset kuoriutu- \

vat keväällä. Ne ovat todennäköisesti ilta- ja yöak
tiivisia, mutta saattavat olla liikkeellä päivisinkin.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan kahdeksan
löytöpaikkaa:

TP: Noormarkku Sulkjärvi 1938;
TP: Yläne 1800-luvulla;
Ky: Luumäki 1800-luvulla;
Ky: Vehkalahti 1960;
H: Kuhmoinen 1938 3 yks. lahokoivulla;
KS: Keuruu;
0: Kuusamo lulangan kansallispuiston itä-ja ete

läpuolella 1984.

Ruotsista kaskikeiju tunnetaan nykyään vain muu
tamilta paikoilta ja se katsotaan erittäin uhanalai
seksi samoinkuin Norjassa ja Saksan Liittotasaval
lassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kuusamon Kitkan
niemen rauhoituksella voidaan vaikuttaa oleellisesti
kaskikeijun säilymiseen maassamme.

8. Kirjallisuus. Lundberg 1984a, 1984b, Palm 1959.

J\

1
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TRAGOSOMA DEPSARIUM (Linnaeus) Luokka: V

NAHKURI Ljusbrun taggbock

Cerambycidae Sarvijäärät

1. Luonnehdinta. Huomattavan kookas (16—30
mm), punertavanruskea sarvij äärä. Piileskelevä, jo
ten suuresta koosta huolimatta vaikea löytää.

2. Levinneisyys. Holarktinen, esiintyy Keski-Euroo
passa vuoristoissa, Neuvostoliitossa Siperiaan Amu
rille saakka. Pohjois-Euroopassa aiemmin melko
laajalle levinnyt, on puuttunut vain Tanskasta.

Suomesta löytöpaikkoja sieltä täältä etelärannikolta
Oulun tienoille saakka.

3. Biologia. Ikimetsäkuoriainen, joka aikuisena pii
leskelee mieluiten suurissa pitkälle lahonneissa maa
puumännyissä. Aikuiset nahkurit tulevat näkyviin
vain yöllisille parveilulennoilleen keskikesällä. Tou
kat elävät samankaltaisissa suurissa lahoavissa män
nynrungoissa, Keski-Euroopassa toisinaan myös
kuusenrungoissa. Toukkakehitys on monivuotinen.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan alle 20
nahkurin esiintymispaikkaa:

TP: Salo Uskela;
TP: Yläne 1800-luvulla;
H: Janakkala 1800-luvulla;
H: Juupajoki yleinen 1920-ja 1930-luvuilla;
H: Lammi Evo 1886;
H: Ruovesi 1920-luvulla yleinen, mm. Siikakangas

1912—1935, Siikaneva 1970-luvulla runsaasti
toukkia pitkospuissa;

KS: Multia 1920-luvulla;
Mi: Joroinen 1920-luvulla;
Ku: Kuopio 1800-luvulla;
PK: Ilomantsi 1970-luvulla;
PK: Juuka 1970-luvulla;
PK: Lieksa 1978;
0: Haapavesi;
0: Kuhmo 1970-luvulla;
0: Kuusamo 1980-luvulla.

____________________________________________

Taantunut ja säilynyt varmuudella vain itärajan . . .

tuntumasssa. 8.Kirjalhsuus. Demeit 1966, Silfverberg & Bistrom

Ruotsissa nahkuri esiintyi aiemmin 13 luonnonmaa
kunnassa, mutta on huomattavasti taantunut ja
katsotaan erittäin uhanalaiseksi. Norjassa nahkuri
on vaarantunut, Saksan Liittotasavallassa erittäin
uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien vähe
neminen, erityisesti vuosikymmeniä lahoavien suur
ten maapuumäntyjen puute Etelä-Suomessa.

6. Toteutetut suojelutoimet,

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nahkurin esiintymi
sestä Pohjois-Karjalassa ja Oulun läänin itäosassa
tulee tehdä yksityiskohtainen selvitys, esiintymispai
koista tulee tarvittaessa muodostaa luonnonsuojelu
alueita.
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RHAMNUSIUMBICOLOR (Schrank) Luokka: V

(R. virgo)

JALAVAJÄÄRÄ Almbock

Cerambycidae Sarvijäärät

1. Luonnehdinta. Huomiotaherattävä, melko koo-
kas (15—23 mm) jäärä. Väri vaihtelee, useimmiten
keltainen-kellanpunainen, ainakin naaraan peitinsii
vet tavallisesti mustan siniset.

2. Levinneisyys. Keski-Euroopassa melko laajalle
levinnyt, mutta harvinainen. Pohjois-Euroopassa
hyvin harvinainen, tunnetaan vain Baltiasta ja Suo
mesta yhdeltä paikalta Hämeen läänistä.

3. Biologia. Lehtimetsien laji, toukat kehittyvät
Keski-Euroopassa useissa eri lehtipuissa, usein jala
villa, elävät paksujen elävien puiden lahoissa sisä-
osissa, myös aikuiset piileskelevät näissä. Toukkake
hitys kaksi-kolmevuotinen, koteloituu aikaisin ke
väällä, aikuisia kevätkesällä, niitä voi tavata ravin
topuiden rungoilla vain parin viikon ajan. Suomesta
tavattu aikuinen löytyi suuren kynäj alavan sisäosis
ta.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
löytö:

H: Hattula Tyrväntö Retulansaari 1966 1 yks.

Saksan Liittotasavallassa jalavajäärä on vaarantu
nut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurten kynäja
lavien väheneminen (silmälläpidettävä kasvi, vrt.
tämä).

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jalavajäärän esiinty
minen Vanajaveden kynäjalava-alueella tulee selvit
tää yksityiskohtaisesti.

8. Kirjallisuus. Demeit 1966, Saksela 1967.
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ANOPLODERA SEXGUTTATA (Fabricius) Luokka: V
(Leptura s.)

KUUSIIÄPLÄJÄÄRÄ Sexfläckig blombock

Cerambycidae Sarvijäärät

1. Luonnehdinta. Musta, 8—11 mm:n pituinen sar
vijäärä, jonka peitinsiivissä on yhteensä kuusi kel
lanpunaista läiskää.

2. Levinneisyys. Lajin melko suppea levinneisyysa
lue käsittää vain Pohjois-Afrikan ja Euroopan.
Keski-Euroopassa suhteellisen harvinainen, Pohjois-
Euroopassa eteläinen, tunnetaan kaikista Pohjois
maista ja Baltiasta.

Suomesta löydetty muutamalta paikalta Ahvena
maalta ja Turun seudulta.

3. Biologia. Kuusitäpläjäärä suosii Keski-Euroopas
sa valoisia tammi- ja pyökkimetsiä. Toukat elävät
lahossa puussa, tammella, pyökilla, joskus jopa
lepällä tai kuusellakin. Aikuiset kuoriutuvat keski
kesällä, hakeutuvat kukille, erityisesti ängelmille ja
mesiangervolle, jotka kasvavat puolivarj oisilla pai
koilla vanhojen lehtipuiden läheisyydessä.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan kolme kuu
sitäpläjäärän esiintymispaikkaa:

A: Lemland Apalholm 1949;
TP: Rymättylä 1967;
TP: Turku Ruissalo vielä mm. 1967.

Kuusitäpläjäärä on taantunut Ruotsissa ja katsotaan
siellä uhanalaiseksi (V). Norjassa taantunut ja Sak
san Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen lehti-
puiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruissalo on osittain
luonnonsuoj elualuetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jäärä voidaan säilyt
tää Ahvenanmaalla rauhoittamalla Apalholmin
alue, jossa elää muutakin vaateliasta lajistoa.

Ruissalossa tulee luonnonsuojelualueiden lisäksi taa
ta riittävä vanhojen tammien ja kukkaketojen säily
minen.

8. Kirjallisuus. Demelt 1966, Lundberg 1955, Palm
1959, Silfverberg & Biström 1981.
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PHYMA TODES ALNI (Linnaeus) Luokka: V

LEPPÄJÄÄRÄ Liten albock

Cerambycidae Sarvijäärät

1. Luonnehdinta. Pieni (4—6 mm), ruskea jäärä,
jonka peitinsiivissä on kaksi vaaleaa poikkivyötä.

2. Levinneisyys. Esiintyy Keski-Euroopasta itään
Krimille ja Kaukasukselle saakka, Pohjois-Euroo
passa eteläinen ja paikoittainen, tavattu kaikista
Pohjoismaista.

Suomessa lounainen, löydetty vain Turun seudulta
ja Uudeltamaalta.

3. Biologia. Vanhojen lehtimetsien kovakuoriainen,
esiintyy Ruotsissa etupäässä tammimetsissä, muual
la toukkien ravintopuuksi on havaittu myös lepät,
lehmukset, saarni ja haapa. Suomesta on löytö
lepältä. Toukkien käytävät sijaitsevat pienissä kui
vuvissa oksissa välittömästi kuoren alla. Toukkia on
usein lukuisia lähekkäin. Kehitys on yksivuotinen,
aikuiset kuoriutuvat jo keväällä ja hakeutuvat kukil
le.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan muutama
leppäjäärän löytöpaikka:

TP: Turku ympäristöineen, useita löytöjä 1800-
luvulta, Ruissalo ainakin vielä 1944;

U: Lohja 1936 lukuisasti, 1946;
Us Karjalohja 1937 2 yks.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen laho
avien lehtipuiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruissalo on osittain
luonnonsuoj elualuetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ruissalo, vrt, kuusi
täpläjäärä edellä. Esiintymisestä Lohjan seudulla
tulee laatia selvitys.

8. Kirjallisuus. Demeit 1966, Lundberg 1956, Paim
1959, Silvferberg & Biström 1981.

0

0

0

0

0

425



MONOCHAMUS URUSSOVI (Fischer von Waldheim) Luokka V
(M. rosenmuetlert)

RAATALI

Cerambycidae Sarvijäärät

1. Luonnehdinta, Suurikokoinen (24—30 mm),
musta, sarvijäärä, jolla on huomattavan pitkät tun
tosarvet.

2. Levinneisyys. Pohjoispalearktinen laji, puuttuu
Puolaa lukuunottamatta Keski-Euroopasta, Siperi
assa yleinen. Pohjois-Euroopassa aiemmin laaj alle
levinnyt.

Suomessa esiintymisalue ulottui aiemmin eteläranni
kolta Lapin läänin lounaisosiin saakka.

3. Biologia. Ikimetsälaji, toukka elää kookkaiden
mäntymaapuiden kuoren alla. Suomesta tunnetaan
löytöjä myös kuuselta. Toukkakäytävät tunkeutuvat
syvälle rungon keskiosiin saakka.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan n. 20 löytö
paikkaa, mutta tuoreita löytöjä ei ole:

TP: Askainen, Naantali, Turku, Uusikaupunki,
Yläne 1800-luv,;

U: Helsinki, Pernaja 1903;
H: Kalvola;
H: Lammi Evo 1930-luvulla tavallinen;
H: Vilppula Rajala 1912—1914;
KS: Jämsänkoski;
KS: Viitasaari;
Ku: Kuopio, Pielavesi;
PK: Polvijärvi;
PK: Valtimo Kontiovaara 1930-luvulla;
V: Alajärvi 1930-luvulla;
0: Kuusamo 1960-luvulla;
0: Suomussalmi Ruhtinansalmi 1910-luvulla;
L: Rovaniemen mlk. 1940-luvulla.

Esiintyi aiemmin Ruotsissa 9 luonnonmaakunnassa,
mutta on taantunut huomattavasti ja katsotaan
uhanalaiseksi (V), Norjasta tunnetaan 7 löytöä,
kaikki 1800-luvulta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ikimetsien vähe
neminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
tulee selvittää ja esiintymispaikoista tulee tarvittaes
sa muodostaa luonnonsuoj elualueita.

8. Kirjallisuus. Saalas 1923.

426



MESOSA MYOPS (Dalman) Luokka: V

VENNAJÄÄRÄ Bred Iindbock

Cerambycidae Sarvijäärät

1. Luonnehdinta. Harmahtava, 10—14 mm:n pitui
nen, vantterarakenteinen lyhyen leveä sarvijäärä,
jonka peitinsiivissä on epäsäännöllistä keltaista kir
jailua.

2. Levinneisyys. Palearktinen, pohjoinen laji tavattu
Siperiasta saakka, Keski- ja Pohjois-Euroopassa
erittäin harvinainen ja itäinen Pohjoismaista löydet
ty Suomen ohella kerran Ruotsista.

Suomesta tavattu vain parilta paikalta Turun seu
dulta.

3. Biologia. Tammivyöhykkeen jäärä. Toukka elää
tammella toisinaan myös niinipuulla, isoissa lahois
sa oksissa tai kaatuneilla rungoilla, oleskelevat kuo
ren alla, koteloituvat syvemmällä puussa oleviin
onkaloihin. Aikuiset kuoriutuvat touko—heinä
kuussa.

4. Kannan kehitys. Tavattu Suomesta vain kahdelta
paikalta:

TP: Parainen Lenholm, ei löydetty enää viime ai- 1
koina;

TP: Turku Ruissalo mm. 1918 2 yks, 1939, 1940,
1960, 1985 edelleen melko lukuisa.

Hävinnyt Ruotsista (tunnetaan vain yksi yksilö
1800-luvun alusta).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tammimetsien
väheneminen ja jäljelle jääneiden metsien luonteen
muuttuminen. Lahojen isojen puiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruissalo on osittain
luonnonsuojelualuetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vennajäärän esiinty
misestä Ruissalossa tulee tehdä yksityiskohtainen
selvitys. Ruissalon luonnonsuojelualueiden ulkopuo
lisia suuria tammia ei saa kaataa.

8. Kirjallisuus. Palm 1959, Saalas 1949, Silfverberg
& Biström 1981.
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ACANTHOCINUS GRISEUS (Fabricius) Luokka: V

PIKKUJAAKKO Liten timmerman

Cerambycidae Sarvijäärät

1. Luonnehdinta. Ruskea, keskikokoinen (9—12
mm) sarvijäärä, jonka peitinsiivissä on kaksi mus
tanruskeaa poikkivyötä.

2. Levinneisyys, Eurooppalainen jäärä, Pohjois-
Euroopassa aiemmin melko laajalle levinnyt, tunne
taan Tanskaa lukuunottamatta kaikista maista.

Suomesta tunnetaan esiintymiä etelärannikolta na
papiirille saakka.

3. Biologia. Ikimetsälaji, joka elää tuulen kaatamien
kuusten, joskus mäntyjen latvaosissa. Aikuisia on
tavattu keski-ja loppukesällä, ne piileskelevät päivi
sin puiden kuoren alla ja ovat liikkeellä öisin,
hakeutuvat valolle.

4. Kannan kehitys. Pikkujaakko tunnetaan Suomes
ta yli kymmeneltä paikalta, tuoreita löytöjä on vielä
etelärannikoltakin:

TP: Kakskerta 1800-luvulla;
TP: Yläne 1800-luvulla;
U: Espoo Kolmperä 1972 1 yks. valorysässä;
U: Helsinki 1863, 1976, 1982;
H: Hämeenlinna 1897, 1970-luvun alku;
H: Lammi Evo 1800-luvulla;
H: Pälkäne 1984;
Ky: Joutseno 1945;
Ky: Uukuniemi 1982;
V: Vaasa 1920-luvulla;
0: Kuusamo 1980-luvulla;
L: Rovaniemen mlk. 1980-luvulla.

Taantunut hyvin selvästi Ruotsissa (esiintyi aiemmin
8 luonnonmaakunnassa) ja sitä pidetään nykyisin
erittäin uhanalaisena, Norjassa taantunut, Saksan
Liittotasavallassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Osittain epäsel
vä, sillä toukan ravinnoksi soveltuvia tuulenkaato
kuusia pitäisi periaatteessa olla riittävästi.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pikkujaakon ekolo
giasta ja esiintymien nykytilasta Suomessa tulee
tehdä yksityiskohtainen tutkimus.

8. Kirjallisuus. Palm 1959, Saalas 1923, Ranta
1983.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT KOVAKUORIAISET

Kupokiitäjäinen Carabus convexus
Liekokurekiitäjäinen Agonum mannerheimi
Ventoharvekiitäjäinen Harpalus nigritarsis
Ketosyrvekiitäjäinen A nisodactylus nemorivagus
Lettokiitäjäinen Chlaenius costutatus
Laikkurantusukeltaja Rhantus notaticollis
Suomenrantusukeltaja Rhan tus Jennicus
Isovesiäinen Hydrochara caraboides
Mustaleukalyhytsiipi Oxyporus mannerheimi
Helyhaaskalyhytsiipi Tachinus etegans
Idänlahopoukko Eucinetus caucasicus
Sontiainen Geotrupes stercorarius
Kevätsittiäinen Geotrupes vernatis
Laidunlantiainen Aphodius contaminatus
Marmorikuoriainen Liocola marmorata
Isokuoksanen Steneim 15 canaliculata
Rusoseppä Ampedus suecicus
Perminseppä Ampedus lepidus
Vyösepäkäs Drapetes cinctus
Kaulussepikkä Melasis buprestoides
Ähvenansepikkä Hylis cariniceps
Raitakampasepikkä Microrhagus lepidus
Pajusepikkä Rhacopus sahtbergi
Idänvalekauniainen Trixagus caucasicus
Leppäkauniainen Dicerca aini
Synkkäkauniainen Dicerca moesta
Kulokauniainen Melanophila acuminata
Sinikauniainen Melanophita cyanea
Näsiänjalosoukko Agrilus integerrimus
Koitokuoriainen Globicornis corticalis
Mäntyhuppukuoriainen Stephanopachys substriatus
Havuhuppukuoriainen Stephanopachys linearis
Pesälesiäinen Ftinus sexpunctatus
Rosopehkiäinen Calitys scabra
Lännenkarvapehkiäinen Thymalus limbatus
Ventokaarniainen Rhizophagus puncticollis
Sysipirkko Hyperaspis inexpectata
Hartianärviäinen Latridius brevicollis
Kulonyhäkäs Corticaria pianula
Vienankääpiäinen Wagaicis wagae
Täpläkarvasieniäinen Mycetophagus quadriguttatus
Murroskolva Fytho abieticola
Havuj ahkiainen Sphaeriestes reyl
Piilopääaatukainen Phytobaenus amabilis
Sinitoukohärkä Meloe violaceus
Harmokallokas $cotodes annutatus
Sysipimikkä Upis ceramboides
Rikkipimikkä Cteniopus sulphureus
Jumiloisikka Pelecotoma fennica
Isovalekääpiäinen Tetratoma fungorum
Liekokuoriainen Xylita livida
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Näreliekokeiju Zilora elongata
Kaarnajäärä Nothorhina punetata
Pohjankuusijäärä Tetropium aquilonium
Salpajäärä Stenocorus meridianus
Karvakukkajäärä Leptura pubescens
Idänkukkajäärä Leptura nigripes
Täpiäkukkajäärä Leptura maculata
Aaltojäärä Semanotus undatus
Hiesjäärä Xytotrechus ibex
Lehmusjäärä Chlorophorus herbsti
Meriuposkuoriainen Macroplea pubipennis
Piurukuoriainen Donacia fennica
Rimpikuoriainen Donacia tomentosa
Kultaruokokuoriainen Donacia aureocineta
Tuomikukko Orsodacne cerasi
Vaivaiskoivupiilopää Cryptocephalus cruciger
Keltalaitapiilopää Cryptocephalus ftavtpes
Mörökilpikuoriainen Cassida m urraea
Isokelokärsäkäs Ptatyrhinus resinosus
Silokeräkärsäkäs Strophosoma Julvicornis
Nummikärsäkäs Coniocteon us nebutosus
Haavanlahokärsäkäs Cossonus parattelepipedus
Jalavanlahokärsäkäs Cossonus cylindrieus
Pikkuharjuniluri Carphoborus minimus
Pötkykaarnakuoriainen Ortho tomieus longieollis
Mäihäkaarnakuoriainen Xyleborus cryptographus
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Carabus convexus Fabricius Harpalus nigritarsis Sahlberg

Kupokiitäjäinen

Carabidae Maakiitäjäiset

Luokka: St

Musta, melko kookas (15—18 mm), tosin Carabus
suvun pienimpiin kuuluva maakiitäjäinen. Paleark
tinen laji, tunnetaan Siperiasta asti, etelämpänä
Euroopassa melko runsas ja siitä on erotettu useita
eri alalajeja. Tavattu kaikista Pohjoismaista ja Neu
vostoliitossa mm. Eestissä jo melko yleinen, Suo
messa harvinainen, tavattu Ahvenanmaaita (Föglö)
sekä Turun ja Porin ja Uudenmaan (Espoo Bembö
le, Hanko Tvärminne, Vihti) lääneistä.

Elää lämpimillä, avoimilla ja kuivilla paikoilla,
joskus peitteiseimiilä alueilla tai jopa viljapelloilla.
Taantunut, viimeaikoina tavattu lähinnä Hankonie
meitä. Uhkana avoimien alueiden sulkeutuminen.
Taantunut selvästi Etelä-Ruotsissa, Tanskassa kanta
on ennallaan, Saksan liittotasavallassa vaarantunut.
— Bangsholt 1983, Haberman 1968, Lindroth 1945,
1985.

Agonum mannerheimi

Liekokurekiitäjäinen

Carabidae Maakiitäjäiset

Luokka: St

(Dejean)

Kiiltävän musta, 9—12 mm:n pituinen maakiitäjäi
nen. Palearktinen laji, idässä tunnettu Länsi-Siperi
asta saakka, Pohjois-Euroopassa levinneisyydeltään
itäinen ja pohjoispainotteinen, Suomessa tavattu
aiemmin paikoitellen Ahvenanmaalta Lapin läänin
keskiosiin (Kittilä, Muonio) saakka.

Elää vanhoissa kosteissa kuusimetsissä tai jopa kuu
sikkokorvissa sammalikossa tai monesti kuolleiden
kuusten irronneen kuoren alla. Aikuiset varsin pit
käikäisiä, niitä voi tavata toukokuusta lokakuuhun
asti.

Taantunut vanhojen metsien vähenemisen ja kor
pien ojituksen vuoksi. Viime vuosina tavattu vain
pisimpään hakkaamatta säilyneistä vanhoista met
sistä (mm. U: Hyvinkää 1979, H: Hausjärvi 1984,
Kurun aarnialueet 1985, KS: Saarijärvi Pyhän
Häkin kansallispuisto 1984). Ruotsissa liekokurekii
täj äinen katsotaan nykyisin vaarantuneeksi, Norj as
ta tunnetaan vain yksi havainto 1800-luvulta. -

Lindroth 1945, Saalas 1917.

Ventoharvekiitäjäinen

Carabidae Maakiitäjäiset

Luokka: Sp

Keskikokoinen (n. 8 mm), musta maakiitäjäinen.
Kuvattu tieteelle uutena Suomesta. Holarktinen
kuoriainen, tunnetaan mm. Siperiasta. Pohjois-
Euroopassa erittäin harvinainen, tavattu Ruotsista,
Suomesta ja Neuvostoliitosta Karjalasta. Suomesta
se tunnetaan vain Lapin läänistä (yht. 6 yks.,
yksityiskohtaiset löytötiedot puuttuvat).

Elintapojen yksityiskohtia ei tunneta, elää ilmeisesti
yksinomaan vetisillä soilla. Katsottiin jo kokonaan
Pohjolasta hävinneeksi, mutta löydettiin uudelleen
1970-luvulla Ruotsista Norrbottenista, esiintynee
vielä Suomessakin Oulun ja Lapin läänin soilla.
Uhkana vetisten soiden ojitus. — Lundberg 1981.

Anisodaetylus nemorivagus
(Duftschmid)

Ketosyrvekiitäjäinen

Carabidae Maakiitäjäiset

Luokka: Sp

Tumma, keltajalkainen, keskikokoinen (7—9 mm)
maakiitäj äinen. Tunnetaan vain Euroopasta, idässä
Uralilta saakka. Pohjois-Euroopassa hyvin harvinai
nen, havaintoja Tanskasta, Karjalasta sekä Suomes
ta, josta löydetty paikoin maan kaakkoisosista: Ky:
Kotkan seutu 1970-luvulla, Rautjärvi Juvankoski
1872, 1873, Taipalsaari sekä Ku: Kuopio.

Elintavat tunnetaan puutteellisesti, Rautjärven yksi
löt elivät kuivalla hiekkamäellä. Elää Keski-Euroo
passa kuivilia nummilla, toisinaan myös kohosoilla.
Uhkana avoimien ketojen yms. umpeutuminen. Hä
vinnyt Tanskasta (kaikki havainnot ennen 1850). —

Bangsholt 1983, Lindroth 1945.

Chlaenius costulatus

Lettokiitäjäinen

Carabidae Maakiitäjäiset

(Motschulsky)

Luokka: Sh

Kauniin kiiltävän vihreä, 11—12 mm:n pituinen,
leveähkö maakiitäjäinen, peitinsiivissä kuparinväri
set pitkittäisharjut. Palearktinen laji, tunnetaan Itä-
Euroopasta Siperiasta saakka. Pohjois-Euroopassa
levinneisyydeltään itäinen ja erittäin harvinainen,
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tavattu Ruotsista, Karjalasta ja Baltiasta (mm. Ees
tistä ainakin 8 paikalta) sekä Suomesta kolmelta
paikalta: H: Lammi 1922 sekä 0: Suomussalmi
Ruhtinansalmi 1920 ja Majoki 1922. Ruotsista ta
vattu viime vuosina muutamalta paikalta Norrbotte
nista.

Elää etelämpänä Euroopassa (mm. Eestissä) joki
suistoj en luhta-alueilla, mutta pohj oisimmassa Eu
roopassa ilmeisesti vain vesien ympäröimillä avoi
milla letoilla rahkasammalikossa. Ei liikkune kuival
la maalla, vaan talvehtiikin rahkasammalmättäissä.
Aikuisia tavattu etenkin kevätkesällä. Uhkana soi
den ojitukset. Haberman 1968, Lindroth 1945,
Lundberg 1965, 1981.

Laikkurantusukeltaja

Dytiscidae Sukeltajat

Luokka: St

Tummanruskea, mustavatsainen, pitkänsoikea, hei
kosti kupera, 10—l 1 mm:n pituinen vesikovakuori
ainen. Pää ja keskiruumis punakeltaiset, kuten su
vun muillakin lajeilla. Palearktinen kuoriainen,
esiintyy idässä Kamtsatkalle asti, Keski-Euroopassa
laajalle levinnyt, mutta harvinainen. Suomessa mel
ko harvinainen, tavattu aiemmin Ahvenanmaalta
Pohjois-Karjalan lääniin saakka. Esiintymisen pai
nopiste idässä. Elää järvissä, joissa on melko paljon
kasvillisuutta. Taantunut, uhkana vesistöjen muu
tokset. Ruotsissa havaittu taantuneen vesistöj en
säännöstelyn vuoksi.

Rhantus fennicus Huiden

Suomenrantusukeltaja

Dytiscidae Sukeltajat

Luokka: Sh

Musta- mustanruskea, n, 11 mm:n pituinen vesiko
vakuoriainen, muita suvun lajeja pyöreämpi muo
doltaan. Pää ja keskiruumis keltaiset. Kuvattu tie
teelle uutena Suomesta, löydetty vasta hiljattain
Oulun läänin itäosasta (Kuhmo Elimyssalo Elimys
järvi 1980, koiras ja naaras). Ilmeisen harvinainen,
sillä myöhemmissä etsinnöissä ei löydetty uudelleen,
sensijaan tavattu 1985 Ruotsista.

Esiintymispaikkana Suomessa ikimetsäalueen kes
kellä sijaitseva dystrofinen pienehkö järvi. Aluetta
on ehdotettu laajaksi luonnonsuojelualueeksi, mutta
perustaminen on kesken, Uhkana veden laadun
muutokset esim. soiden ojituksen vuoksi. — Hulden
1982.

Hydrochara caraboides (Linnaeus)
(Hydrophilus c.)

Isovesiäinen

Stor rotvattenbagge

Hydrophilidae Vesiäiset

Luokka: Sp

Kookas (14—19 mm), muodoltaan soikea, musta,
vihreänhohtoinen vesikovakuoriainen. Levinnyt laa
jalti yli palearktisen alueen, Pohjois-Euroopassa
harvinainen, Suomessa eteläinen, tavattu Ahvenan
maalta; finström Pålsböle-Ostböle ja Bjärnström,
Jomala. Elää lammisssa ja lampareissa. Taantunut
Keski-Euroopassa hyvin huomattavasti ilmeisesti ve
sistömuutosten vuoksi. Suomen kannan kehitystä ei
tunneta, mutta tuoreita löytötietoja ei ole.

Oxyporus mannerheimi Gyllenhal

Mustaleukalyhytsiipi

Svart svampkortvinge

Staphylinidae Lyhytsiipiset

Luokka: Sh

Melko kookas (7—10 mm), roteva lyhytsiipinen,
ruosteenpunaisia jalkoja lukuunottamatta musta.
Levinneisyydeltään itäinen, tunnetaan mm. Pohjois
Venajältä ja Siperiasta, Pohjois-Euroopassa Suo
men ohella vain lähialueilta Neuvostoliitosta. Suo
mesta on löydetty n. 10 esiintymispaikkaa (TP:
Säkylä ja Yläne 1800-luvulla, U: Mäntsälä ja Van
taa, Lohja 1960, Ky: Joutseno 1950-luvulla, H:
Hattula 1938—1939, KS: Karstula, Multia 1943, M:
Virtasalmi 1972, Ku: Vehmersalmi 1940-luvulla).

Ikimetsälaji, elää kuolleilla puilla tai kannoilla kas
vavissa sienissä erityisesti palaneissa metsissä. Uhka
na vanhojen metsien ja metsäpalojen väheneminen.
— Palm 1961.

Tachinus etegans Eppelsheim

Helyhaaskalyhytsiipi

Staphylinidae Lyhytsiipiset

Luokka: Sh

Mustanruskea, 5—7 mm:n pituinen lyhytsiipinen,
keskiruumiin reunat ja peitinsiipien suuret läiskät
vaaleammat, Kuvattu tieteelle uutena Itä-Siperiasta,
tunnetaan sen ohella Pohjois-Euroopasta, jossa har
vinainen, tavattu muutamalta paikalta Norjasta ja
Ruotsista sekä kahdesti Suomesta; KS: Karstula

Rhantus notatieotlis (Aube)
(Rantus n.)
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Vahanka Peuralampi 1952 3 naarasta ja KS: Saari-
järvi Pyhän-Häkki 1973 2 yks. (ei löytynyt laajoissa
tutkimuksissa 1984).

Ikimetsälaji, joka elää lahoavalla karikkeella, erityi
sesti kosteissa soistuvissa paikoissa kuusen karik
keella. Hakeutuu toisinaan syyskesällä mätäneviin
sieniin. Uhkana metsänhoitotoimet (avohakkuut).
— Y. Kangas 1953, Paim 1966.

Eucinetus caucasicus Reitter

Idänlahopoukko

Eucinetidae Lahopoukot

Luokka: Sh

Pieni (n. 3 mm), kellanruskea, muodoltaan soikean
kupera kuoriainen. Kansainvälinen harvinaisuus,
kuvattu tieteelle uutena Kaukasukselta, tunnetaan
sen ohella vain Suomesta; II: Kuorevesi Kaltilanmaa
1934, KS: Saarijärvi Pyhän-Häkki 1950 (ei tavattu
1984), PK: Ilomantsi Pallosenvaara 1970, 0: Kuusa
mo Juhtivaara 1981, 0: Kuhmo Elimyssalo 1980 ja
Ulvinsalon luonnonpuisto 1980.

Ikimetsälaji, elää kaatuneiden maatuvien havupui
den irtonaisen kuoren alla ja lahoissa sisäosissa.
Uhkana ikimetsien väheneminen. — Y. Kangas
1953.

Geotrupes stercorarius

Sontiainen

Stor tordyvel

Scarabaeidae Lehtisarviset

Luokka: St

(Linnaeus)

Kookas (16—25 mm), sinimustanhohtoinen, soikean
puolipallomainen kovakuoriainen. Erona hyvin sa
mannäköiseen ja vähän pienempään metsäsittiäiseen
mm. peitinsiipien syvemmät uurteet. Levinneisyysa
lue ulottuu Euroopasta Itä-Aasiaan ja Japaniin.
Esiintyi Suomessa aiemmin etelärannikolta Lapin
läänin eteläosiin (Pello) saakka.

Kulttuurialueiden laji. Lannansyöjä, käyttää hyväk
seen etupäässä lehmänlantaa. Talvehtii aikuisena,
kaivaa varhain keväällä lantakasan alle jopa 40 cm
syvän käytävän. Munii sen sivukäytäviin kokoa-
maansa lantaan. Toukkakehitys vie aikaa 12—13
kuukautta. Kuoriutuneita aikuisia esiintyy kesä
kuusta syksyyn, talvehtivat ja tulevat sukukypsiksi
vasta seuraavana keväänä.

Sontiainen oli aiemmin Etelä- ja Keski-Suomessa
hyvin yleinen. Taantunut viime vuosikymmeninä
huomattavasti ja hävinnyt monilta alueilta. Syynä
ilmeisesti karjanhoidon muutokset, etenkin metsä-

laidunnuksen väheneminen. Myös laidunkierto ai
heuttanee ongelmia sontiaisen pitkän kehityksen
vuoksi. Sontiainen on paikoin vielä melko runsas,
mutta sen kannan kehitys ja nykytila tulee selvittää
tarkemmin. — Landin 1957.

Geotrupes vernatis (Linnaeus)

Kevätsittiäinen

Scarabaeidae Lehtisarviset

Luokka: Sp

Tavallisesti kiiltävän metallinsininen -vihreä, 12—20
mm:n pituinen sittiäinen. Peitinsiivet ovat lähes
sileät. Palearktisella alueella laajalle levinnyt, Keski-
Euroopassa monin paikoin ainakin aiemmin ylei
nen, Pohjoismaissa eteläinen, Suomessa tunnetaan
löytöjä PK: Eno saakka pohjoisessa.

Kulttuurialueiden laji, elää lannalla, erityisesti lam
paan lannalla. Elintavat sontiaisen kaltaiset. Touk
kakehitys hieman lyhyempi, 10 kuukauden mittai
nen. Taantunut laajalla alueella Euroopassa, Suo
men kannan nykytila ei selvillä. Ilmeisesti jo hävin
nyt monilta alueilta lampaanhoidon vähenemisen
vuoksi. — Landin 1957.

Aphodius luridus (fabricius)

Laidunlantiainen

Scarabaeidae Lehtisarviset

Luokka: Sp

Melko kookas (6—10 mm) kiiltävän musta lanta
kuoriainen, ruskeankeltaisissa peitinsiivissä yleensä
7 kulmikasta mustaa läiskää. Palearktinen kuoriai
nen, Keski-Euroopassa melko yleinen, Pohjois-
Euroopassa harvinainen ja eteläinen, Suomessa ta
vattu vain Turun ja Porin läänistä (Turun seutu ja
Eura).

Avoimien alueiden laji, aikuiset talvehtivat ja esiin
tyvät keväällä useimmiten lehmän ja lampaan lan
nassa, toukat syövät pääasiassa lehmän lantaa. Seu
rallinen laji ja esiintyy monesti suurin joukoin.
Nykyinen esiintyminen Suomessa puutteellisesti tun
nettu, saattanut jopa hävitä. Ruotsissa laidunlantiai
nen oli aiemmin suhteellisen yleinen Uplantiin saak
ka pohjoisessa, mutta jo 1950-luvulla se oli kaikkial
la harvinainen.

Monet Suomessa tavatuista 35 lantiaislajeista ovat
taantuneet karj anhoidossa tapahtuneiden muutosten
vuoksi. Nykyiset laidunnurmet ovat monille lajeille
paljon epäedullisempia kuin aiemmin laidunnetut
kedot ja metsät. Laidunnettavan karjan määrä on
huomattavasti vähentynyt. Lantakuoriaiskantoj en
muutosten suuruutta ei ole riittävästi selvitetty.
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Uhanalaisia voivat olla muutkin kuin tässä esitetyt
lajit. — Balthasar 1963—1964, Landin 1957, 1961.

Aphodius contaminatus (Herbst)

Tadelantiainen

Täthårig dyngbagge

Scarabaeidae Lehtisarviset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (5—7 mm), musta lantakuoriainen,
vaaleanruskeissa peitinsiivissä tummia täpliä. Tun
netaan vain Euroopasta ja Pohjois-Afrikasta. Poh
j ois-Euroopassa eteläinen, Ruotsissa ainakin aiem
min paikoin melko yleinen, Suomesta tadelantiainen
tunnetaan vain Ahvenanmaalta (Finström Pålsböle
Ostböle runsas 1944, Hammarland).

Aikuiset esiintyvät myöhään syksyllä mieluiten hiek
kaisilla laidunmailla, tavallisesti hevosen lannassa,
monesti lehmän ja sian lannassakin. Munat talvehti
vat, toukat syövät mieluimmin lehmän lantaa. Ny
kylevinneisyyttä Ahvenanmaalla ei ole selvitetty,
siihen on varmasti vaikuttanut hevosten määrän
jyrkkä väheneminen. — Balthasar 1963—1964, Lan
din 1957, 1961.

Liocota marmorata (fabricius)
(L.lugubris)

Marmorikuoriainen

Scarabaeidae Lehtisarviset

Luokka: Sh

Kookas (19—25 mm), leveä, ruskean metallinkiiltoi
nen kuparikuoriaisen läheinen sukulainen, peitinsii
vissä epäsäännöllisiä vaaleita aakojuovia. Manterei
nen laji, levinneisyysalue ulottuu Siperian halki
Eurooppaan, jossa marmorikuoriainen on etenkin
pohjoisosissa paikoittainen ja melko harvinainen.

Elää vanhoissa puistomaisissa metsissä, Toukkia
tapaa erityisesti onttojen tammien kosteanlahoista
puukerroksista, toisinaan myös muista puista. Tou
kat koteloituvat heinäkuussa, aikuisia esiintyy erityi
sesti elokuussa. Ne hakeutuvat etupäässä tammen
rungoille mahlanvuotopaikkoihin, joskus myös ku
kille,

Marmorikuoriaista on Suomesta löydetty alle kym
meneltä paikalta: “Ahvenanmaa”; TP: Parainen,
Särkisalo ja Turku Kuusisto; U: Porvoo ja Vantaa.
Vankin ja varmuudella voimassa oleva esiintymä
sijaitsee TP: Turku Ruissalo. Uhkana lahoavien
suurten tammien (ja muiden lehtipuiden) vähenemi
nen ja Ruissalossa erityisesti alueen maankäytön
muutokset. Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.
— Palm 1959.

Stenelmis canallculata (Gyllenhal)

Isokuoksanen

Stor klobagge

Elmidae Kuoksaset

Luokka: Sh

Harmahtavan ruskea, 4—5 mm:n pituinen vesikova
kuoriainen, Levinnyt laajalle Etelä- ja Keski-Euroo
passa, Pohjoismaissa harvinainen, tunnetaan muu
tamalta paikalta Ruotsista ja kolmelta Suomesta; U:
Siuntio ja Vihti Palokoski 1983, Ky: Jaala Sonnan
joki 1983.

Elää yleensä virtaavien vesien pohjassa, suomalaisil
la löytöpaikoilla mieltynyt erityisesti hiekkapohjaan.
Elää ilmeisesti sekä aikuisena että toukkana kaivau
tuneena pohjaan. Aikuisia ja toukkia voi tavata
pitkin vuotta, kehitys ilmeisesti kaksi-kolmevuoti
nen. Uhkana vesirakentaminen ja veden laadun
muutokset, — Hiilivirta ym. 1984.

Ämpedus suecicus Paim
(Etater borealis)

Rusoseppä

Nordlig rödvingeknäppare

Elateridae Sepät

Luokka: Sh

Musta, keskikokoinen (9—11 mm) seppä, peitinsii
vet ruskehtavan oranssinpunaiset. Kansainvälinen
harvinaisuus, tunnetaan Pohjois-Euroopan (Karja
la, Suomi, Ruotsi) ohella vain Tsekkoslovakiasta.
Suomesta se tunnetaan muutamilta paikoilta Ahve
nanmaalta Kainuuseen (Suomussalmi) saakka,

Elää vanhoissa metsissä koivulla, joskus harvoin
haavalla tai kuusella. Esiintyy varsin usein metsäpa
lon tappamilla puilla. Toukat syövät maapuiden tai
pystyjen lahojen puiden kuoren alla olevaa lahoa.
Uhkana vanhojen koivumetsien väheneminen. —

Palm 1947, 1951.

Ampedus lepidus (Mäkiin)
(Elater balteatus var. sorsakoskii)

Perminseppä

Östlig röilvingeknäppare

Elateridae Sepät

Luokka: Sp

Musta, 6—7 mm:n pituinen, pitkänsoikea kuoriai
nen. Peitinsiipien tyvellä kolmiomaiset punaiset alu
eet. Itäsiperialainen laji, tunnetaan Euroopasta vain
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Neuvostoliitosta Uralin länsipuolelta (Permin alue)
ja Suomesta, josta tavattu kerran Kainuusta; 0:
Suomussalmi Ruhtinansalmi 1920-luvulla 1 yks. Il
meisesti ikimetsälaji, elintapojen yksityiskohdat tun
temattomat. Uhkana vanhojen metsien vähenemi
nen. — Hellen 1934, Muona & Silfverberg 1978.

Drapetes CinctUs (Panzer)
(D. biguttatus)

Vyösepäkäs

Lissomidae Sepäkkäät

Luokka: Sh

Siro, soikeanmuotoinen, pieni (4—5 mm), kiiltävän
musta kovakuoriainen, peitinsiivissä huomiotaherät
tävä kellanpunainen leveä poikkivyö. Heimonsa ai
noa edustaja Pohjoismaissa. Eurooppalainen kuori
ainen, Pohjois-Euroopassa harvinainen, tunnetaan
vain Ruotsista, Karjalasta ja Suomesta, jossa tavat
tu muutamilta paikoilta lahinnä maan itäosista; TP:
Kuusisto 1800-luvulla, KS: Laukaa Leppävesi 1975,
PK: Ilomantsi 1971, 0: Kainuu 1970-luvulla.

Suomessa vanhojen lehtimetsien kuoriainen, suosii
aurinkoisilla paikoilla koivu- ja haapaliekopuita si
sältäviä paikkoja. Ei vaadi erityisen vanhoja puita.
Toukat syövät ilmeisesti kääpien lahottamaa puuta.
Aikuisia esiintyy juhannuksesta lähtien, juoksentele
vat aurinkoisina ja kuumina päivinä puiden rungoil
la hyvin nopeasti, hakeutuvat myös kukkiin. Uhka
na lehtimetsien ja lahoavien lehtipuiden vähenemi
nen. Saksan Liittotasavallassa vaarantunut. — Bu
rakowski 1973, PaIm 1959.

avien lehtipuiden väheneminen. Saksan Liittotasa
vallassa vaarantunut. — Baranowski 1977, Muona
19$4b, Paim 1959.

Hylis cariniceps
(Hypocaelus c.)

Ahvenansepikkä

Eucnemidae Sepikät

Luokka: Sp

(Reitter)

Himmeän musta-mustanruskea, 4—7 mm:n pituinen
seppämäinen kuoriainen. Eurooppalainen laji, levin
nyt Kreikasta Pohjoismaiden eteläosiin saakka,
kaikkialla harvinainen. Suomesta tavattu muutamil
ta paikoilta Ahvenanmaalta: Jomala 1900-luvun al
kupuolella, 1984, Sund 1984.

Lehtimetsien laji, Ruotsista on sen toukkia tavattu
lahoista valkopyökin oksista, ne elivät oksien lahois
sa keskiosissa. Aikuiset kuoriuvat keväällä, kehitys
ilmeisesti kaksivuotinen. Uhkana lehtojen ja laho
avien lehtipuiden väheneminen. Saksan Liittotasa
vallassa vaarantunut. — Palm 1959.

Microrhagus lepidus
(Dirhagus 1.)

Raitakampasepikkä

Eucnemidae Sepikät

Rosenhauer

Luokka: Sp

Melasis buprestoides

Kaulussepikkä

Eucnemidae Sepikät

Luokka: Sh

(Linnaeus)

Musta, pitkän lieriömäinen, 6—9 mm:n pituinen
kuoriainen, peitinsiivet usein vaaleamman ruskeat.
Palearktinen, levinnyt Siperiaan saakka, Pohjois-
Euroopassa eteläinen, tunnetaan Ruotsista useilta
paikoilta Skoonesta, Suomesta tavattu vain kerran;
A: Saltvik 1977.

Lehtimetsien laji, elää aurinkoisissa paikoissa kasva
vissa jaloissa lehtipuissa, Suomessa tavattu osittain
kuolleelta niinipuulta. Toukkakäytävät sijaitsevat
puussa säteen suuntaisesti, ulottuvat syvälle puu
hun. Toukat koteloituvat myöhään syksyllä, aikui
set kuoriutuvat pari viikkoa myöhemmin, mutta
jäävät talvehtimaan koteloitumispaikkaan, kehitys
vähintään kaksivuotinen. Uhkana lehtojen ja laho

Kiiltävän musta, 4—6 mm:n pituinen kupera kuori
ainen. Esiintyy hyvin harvinaisena paikoitellen
Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa; Norja, Ruotsi
ja Suomi (tunnetaan vain U : Hyvinkää Kytäjä
1983—1985 ja Karjalohja 1900-luvun alkupuoli).
Vanhojen lehtimetsien laji, elää Keski-Euroopassa
useilla eri lehtipuilla, Suomesta tavattu viimeksi
vanhan raidan luota. — Palm 1959, Rutanen
1984b.

Rhacopus sahibergi

Pajusepikkä

Sahlbergs halvknäppare

Eucnemidae Sepikät

Luokka: Sh

(Mannerheim)

Keskikokoinen (5—8 mm), ruosteenpunainen sepik
kä. Kuvattu tieteelle uutena Suomesta. Kansainväli
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nen harvinaisuus, tunnetaan vain Keski-Euroopan
itäosista ja Pohjois-Euroopan eteläosista. Suomesta
löydetty maan etelä- ja keskiosista (TP: Korppoo
1958, Yläne 1800-luvun alussa, KS: Luhanka 1961,
0: Pudasjärvi, Kuusamo 1983).

Vanhojen, lahoavia lehtipuita sisältävien lehtimet
sien laji, Ruotsissa on löydetty toukkia etupäässä
vanhoista lehtimetsistä kosteanlahoista tammenok
sista, ei kuitenkaan sitoutunut erityisesti mihinkään
lehtipuuhun. Suomesta on havainto vanhalta raidal
ta. Toukat koteloituvat kesäkuussa, kehitys vähin
tään kaksivuotinen. Uhkana lehtimetsien ja laho
avien lehtipuiden väheneminen. Saksan Liittotasa
valtassa erittäin uhanalainen. — Muona 1984b,
Paim 1959.

Trixagus caucasicus

Idänvalekauniainen

Ihroscidae Valekauniaiset

Luokka: Sh

Reitter

Pieni (alle 3 mm), soikeanpyöreä, ruskea kuoriai
nen. Kansainvälinen harvinaisuus, tunnetaan Kau
kasukselta ja yhdestä paikasta Suomesta; 0: Kuusa
mo Juhtivaara 1982 3 yks. Ikimetsäkuoriainen, löy
detty Suomesta EM-tyypin vanhasta havumetsästä,
jossa vallitsevina puina olivat kookkaat männyt.
Toukat elävät humuskerroksessa, imevät ravintoa
kasvien juurista. Uhkana metsänhoitotoimet. Esiin
tymispaikka Kuusamossa on nykyisin hakattu ja
osittain aurattu, idänvalekauniainen voinee kuiten
kin löytyä vielä seudulta. — Burakowski 1975,
Muona 1984a.

Dicerca aini (Fischer von Waldheim)

Leppäkauniainen

Alpraktbagge

Buprestidae Jalokuoriaiset

Luokka: St

Kookas (15—22 mm) jalokuoriainen, tumma yläpin
ta pronssin- vihertävän värinen, alapinta kuparinpu
nainen. Tunnetaan Euroopasta ja Pohj ois-Afrikas
ta, Pohjois-Euroopassa itäinen ja harvinainen,
puuttuu Tanskasta ja Norjasta, Suomessa levinnyt
Ahvenanmaalta Vaasan lääniin saakka.

Lehtimetsälaji, elää erityisesti lepillä, joskus leh
muksilla. Toukat esiintyvät aurinkoisilla paikoilla
kasvavien puiden kuolevissa latvoissa, kaivautuvat
syvälle puuhun. Koteloituvat välittömästi kuoren

alle heinäkuussa ja aikuiset kuoriutuvat elokuussa.
Talvehtii aikuisena, munii keväällä.

Suomesta tunnetaan runsaat kymmenen esiintymis
paikkaa, taantunut, mutta esim. V: Pietarsaaressa
vielä runsas kanta 1980-luvulla. Uhkana vanhojen
lepikoiden väheneminen. Saksan Liittotasavallassa
vaarantunut, — Lundberg 1983, Bily 1982.

Dicerca moesta (Fabricius)

Havukauniainen

Buprestidae Jalokuoriaiset

Luokka: St

Kookas (12—19 mm), tummanruskea jalokuoriai
nen, päältä pronssin-, alta kuparinhohteinen.
Levinneisyysaluetta Eurooppa Uralille idässä. Poh
j oismaissa eteläinen, tunnetaan Suomesta Ahvenan
maalta Keski-Suomen lääniin (Laukaa) saakka.

Elää männyillä, joskus kuusella, harvoin myös muil
la puilla. Toukat esiintyvät tavallisesti aurinkoisilla
paikoilla kasvavien suurten puiden rungoissa ja
oksissa nilakerroksissa, joskus kuivien paikkojen
matalissa käkkäröissä, kehitys 3—6-vuotinen. Kote
loituvat heinäkuussa. Aikuiset kuoriutuvat elokuus
sa, niitä voi löytää isäntäpuun neulasilta. Ne talveh
tivat ja parveilevat toukokuussa, Taantumisen syynä
Suomessa ilmeisesti kookkaiden mäntyjen vähene
minen, taantunut Ruotsissa (V) ja Saksan Liittotasa
vallassa (E). — Bily 1982, Saalas 1923.

Melanophila acuminata

Kulokauniainen

Brandprakthagge

Buprestidae Jalokuoriaiset

Luokka: St

(Degeer)

Himmeän noenmusta, keltasilmäinen, 6—13 mm:n
pituinen kuoriainen. Holarktinen laji , laajimmalle
levinnyt kaikista jalokuoriaisista. Pohjoismaissa
aiemmin laajalle levinnyt, tunnetaan Suomesta ete
lärannikolta (Vantaa) Lapin läänin pohjoisosiin (Ut
sjoki Outakoski 1947) saakka.

Palaneiden metsien tunnuslajeja, elää lähes yksin
omaan palaneilla puilla, kuusella ja koivulla, joskus
myös muilla puilla. Saapuu palopaikalle savun hou
kuttelemana, voi jo lennellä vielä palavan puun
ympärillä. Voi palon jälkeisinä vuosina olla hyvin
runsas, jos palaneet puut jäävät korjaamatta. Touk
kakehitys kaksi-kolmevuotinen, aikuisia esiintyy pit
kin kesää. Taantunut huomattavasti metsäpaloj en
vähenemisen vuoksi. Hävinnyt Tanskasta jo 1800-
luvun alkupuolella, Saksan Liittotasavallassa vaa
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sa aiemmin Ahvenanmaalta Kuopion lääniin saak

Elää palaneissa metsissä havupuilla, etupäässä män
nyllä, joskus myös auringon korventamilla kuusilla.
Toukkakehitys yksi-kaksivuotinen, aikuisia esiintyy
lähinnä kevätkesällä, istuskelevat isäntäpuiden ok
sien kärjissä neulasilla. Taantunut metsäpalojen vä
henemisen vuoksi. — Bily 1982, Saalas 1923.

Agritus integerrimus Ratzeburg

Näsiänjalosoukko

Buprestidae Jalokuoriaiset

Luokka: Sh

Yksivärisen kuparin-pronssinvärinen, pienehkö (5—
8 mm), melko kupera jalokuoriainen. Eurooppalai
nen laji, levinnyt Espanjaan ja Sisiliaan etelässä,
Kaukasukselle kaakossa. Pohjois-Euroopassa levin
neisyydeltään itäinen ja harvinainen, esiintyy vain
Neuvostoliitossa Baltiassa ja Karjalassa sekä Suo
messa; Uudenmaan (Karjalohja 1919—1920), Ky
men (Joutseno 1950-luvulla) ja Hämeen (Hausjärvi
1800 luvulla, Luopioinen Vekuna 1960—1985, Tam
pere Itä-Teisko) lääneissä.

Elää lehdoissa, toukka syö näsiän varsia ja juuria,
aloittaa kuoresta ja siirtyy vanhempana puuainek
seen, kehitys yksivuotinen. Aikuiset kuoriutuvat
kesä—elokuussa ja oleskelevat näsiän oksilla ja
lehdillä. Uhkana metsänhoito ja lehtojen kuusettu
minen. Saksan Liittotasavallassa vaarantunut. —

Bily 1982.

Globicornis corticalis (Fichhoff)

Lymykuoriainen

Barkänger

Dermestidae Haaskakuoriaiset

Luokka: Sh

Metanophila cyanea
(Phaenops c.)

Sinikauniainen

BIå praktbagge

Buprestidae Jalokuoriaiset

Luokka: St

(fabricius)

Tumman sininen, 7—12 mm:n pituinen, litteähkö ja
soikea j alokuoriainen. Levinnyt palearktisella alu
eella Euroopasta Mongoliaan asti, tunnetaan myös
Aigeriasta ja Marokosta. Pohjois-Euroopassa eteläi
nen, vaikka puuttuukin Tanskasta. Esiintyi Suomes

Pieni (3—5 mm), ruskean musta, heikosti kiiltävä,
peitinsiiviltään vaalempi kuoriainen. Tunnetaan Eu
roopasta ja Aasian länsiosista. Pohjoismaissa levin
neisyydeltään eteläinen, tavattu Tanskasta , Etelä-
Ruotsista ja kolmelta paikalta Suomesta; PK: Ilo
mantsi Pallosenvaara ja Koivusuo 1979, Lieksa
Jonkua 1980.

Ikimetsälaji, meiltä tavattu mm. pääosin kuusta
kasvalta paikalta. Elää kauan kuolleina olleiden
puiden, myös liekojen kuoren alla. Toukka elänee
kuolleiden hyönteisten ja toukkanahkojen varassa.
Aikuiset hakeutuvat keväällä usein kukkiville pen
saille. Uhkana vanhojen metsien häviäminen. Sak
san Liittotasavallassa vaarantunut. — Baranowski
1977, Hämäläinen & Mannerkoski 1984, E. Kangas
1979, Palm 1959.

rantunut. — Bily 1982, Lundberg 1984b, Paim
1949a, Saalas 1923. (Kuva) ka.
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Stephanopachus substriatus (Paykull)

Mäntyliuppukuoriainen

Bostrichidae Huppukuoriaiset

Luokka: St

Pienehkö (4—7 mm), pitkän sylinterin muotoinen,
ruskeanmusta (peitinsiipien kärjet ruosteenruskeat)
kovakuoriainen. Holarktinen laji, Pohjoismaissa
aiemmin yleinen, tavattu Suomesta Turun ja Porin
läänistä Lapin läänin pohjoisosiin saakka.

Elää havumetsissä sekä kuusella, että männjjjä.
Vaatii palaneita metsiä. Toukåtlävät kuölleiden tai
kuöI’ien pystj5iiMen kuoren alla ja tunkkeutuvat
puuainekseen. Aikuisia ja toukkia voi löytää pitkin
kesää. Taantunut huomattavasti metsäpalojen ja
kulotuksen vähenemisen vuoksi, tavattu kuitenkin
1970-luvulla vielä muutamin paikoin (mm. man
Ivalo). — Saalas 1923.

Stephanopachus llnearis

Havuhuppukuoriainen

Bostrichidae Huppukuoriaiset

Luokka: St

(Kugelann)

Musta-mustanruskea, pienehkö (4—6 mm) kova
kuorianen (vrt mäntyhuppukuoriainen). Palearkti
nen kuoriainen, tunnetaan Keski-Euroopasta Siperi
aan saakka. Tavattu Suomesta aiemmin harvinaise
na Turun ja Porin läänistä Lapin läänin pohjoiso
sun (Ivalojoki) saakka Elaa bavumetsiss&iuannyfla

jakuusella. Vaatii palaneita metsiä. Esiintyy taval
lisesti kuolleissa pystyissä puissa, toisinaan myös
palonvioittamissa elävissä puissa. Toukka nakertaa
puuainetta kuoren alta. Toukkia ja aikuisia esiintyy
pitkin kesää. Taantunut huomattavasti metsäpalo
jen vähenemisen vuoksi, mutta esiintyy vielä ainakin
paikoin Lapin läänissä. — Saalas 1923.

Ptinus sexpunctatus Panzer

Pesälesiäinen

Nästtjuvbagge

Ptinidae Lesiäiset

Luokka: St

Pieni (3—5 mm), ruosteenruskea, pitkäjalkainen
kuoriainen, peitinsiivissä kaksi valkeaa poikkiraitaa.
Eurooppalainen laji, levinnyt idässä Kaukasukselle
saakka, Pohjois-Euroopassa harvinainen. Suomesta
tunnetaan vanha löytö Turun ja Porin läänistä sekä
tuoreita Pohjois-Karjalan (Ilomantsi Pallosenvaara)
ja Oulun (Kuusamo Oulangan seutu useilla paikoil
la) lääneistä.

Keski-Euroopassa vanhojen lehtimetsien laji, Suo
messa ilmeisesti tyytyväinen myös havumetsiin, ta
vattu mm. vanhoista männyistä. Toukat elävät kuo
ren alla, käyttävät ravinnokseen lahoavia eläin- ja
kasvijätteitä. Tunnetaan ainakin Keski-Euroopasta
myös seinämehiläisten pesistä, joissa ne elävät mehi
läisille haittaa tuottamatta. Uhkana vanhojen met
sien väheneminen. Ruotsissa V/E. — Paim 1959.

Catitys scabra (Thunberg)

Rosopelikiäinen

Trogositidae Pehkiäiset

Luokka: St

Isohko (8—11 mm), leveä ja litteä, karkean rosoi
nen, himmeän musta kuoriainen. Holarktinen laji,
Keski-Euroopassa harvinaisena vuoristoissa, Poh
j ois-Euroopassa aiemmin melko yleinen, tunnetaan
Suomesta Turun ja Porin läänistä Kuusamoon saak
ka. Ikimetsälaji, toukat esiintyvät vanhoissa laho
avissa havupuissa, erityisesti kääpien lahottamissa
puussa tai itse käävissä. Aikuiset piileskelevät pui
den irtonaisen kuoren alla. Suosii kulojen tappamia
puita.

Suomesta tunnetaan runsaat 20 esiintymispaikkaa,
rosopehkiäinen on joutunut väistymään useimmilta
eteläsuomalaisilta esiintymispaikoiltaan, esim. KS:
Saarijärven Pyhän-Häkin kansallispuistosta sitä ei
1984 laajoissa tutkimuksissa löydetty, 0: Kuusamon
ikimetsissä se on vielä suhteellisen yleinen. Taantu
misen syynä on ikimetsien väheneminen, rosopehki
äinen on Ruotsissa vaarantunut ja Saksan Liittota
savallassa erittäin uhanalainen, — Saalas 1917.

Thymatus timbatus (Fabricius)

Lännenkarvapehkiäinen

Trogositidae Pehkiäiset

Luokka: St

Tumman pnonssin väninen, kiiltävä, soikean pyöreä
ja kupena, 5—7 mm:n pituinen kovakuoriainen.
Keski-Euroopassa aiemmin melko yleinen ja laajalle
levinnyt, Suomessa sitävastoin melko harvinainen
ja eteläinen, tavattu Ahvenanmaalta (Eckerö 1919,
finstnöm 1949, Hammarland 1919), Turun ja Porin
(Parainen ja Yläne 1800-luv.), Uudenmaan (Tuusula
1800-luv.) ja Kymen (Virolahti 1974) lääneistä.

Ikimetsäkovakuoriainen, aikuiset elävät vanhoissa
paksuissa nungoissa kaarnan alla, hakeutuvat usein
kääpiin. Toukat elävät suurissa lahoissa lehti- tai
havupuissa. Taantunut vanhojen metsien vähenemi
sen vuoksi. Saksan Liittotasavallassa vaarantunut.
— Saalas 1923.
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Rhizophagus puncticoiis Sahlberg

Ventokaarniainen

Rhizophacidae Kaarniaiset

Luokka: Sp

Pieni (alle 4 mm), musta-mustanruskea, kapea ja
hyvin kupera kuoriainen. Kansainvälinen harvinai
suus, tunnetaan Tsekkoslovakiasta, Neuvostoliitosta
lähialueilta Liettuasta ja Viipurin tienoilta sekä Si
periasta ja Suomesta Yläneeltä 1800-luvun alusta.
Ikimetsälaji, elintapojen yksityiskohdat tuntematto
mat, elänee suvun muiden lajien tapaan (havu?)pui
den kuoren alla pyydystäen sekä toukkana että
aikuisena kaarnakuoriaisia. Uhkana ikimetsien vä
heneminen, ventokaarniainen on saattanut jo hävitä
Suomesta.

Hyperaspis inexpectata Ginther

Sysipirkko

Coccinellidae Leppäpirkot

Luokka: Sh

Pieni (3—4 mm), kiiltävän musta, soikean pyöreä
leppäpirkko, peitinsiipien kärkiosassa pienet puna
ruskeat täplät. Kansainvälinen suurharvinaisuus,
tunnetaan muutamalta paikalta Keski-Euroopasta
(Saksan Liittotasavalta, Tsekkoslovakia ja Bulgaria)
sekä kahdeltä paikalta Suomesta: TP: Turku Ruis
salo 1984 koiras ja naaras (luonnonsuojelualueiden
ulkopuolelta) ja H: Riihimäki 1974 1 yks.. Kaik
kiaan tunnetaan vain n. 15 yks.. Elintapojen yksi
tyiskohdat tuntemattomat, elänee suvun muiden la
jien tapaan valoisissa metsissä lämpimillä paikoilla.

Sekä aikuiset että toukat syövät kirvoja, läheistä
lajia Hyperaspis campestris on käytetty Keski-
Euroopassa muiden leppäpirkkojen ohella kirvojen
biologiseen torjuntaan. Uhkana Ruissalon alueen
maankäytön muutokset.

Latridius brevicoiis (Thomson)
(Enicmus b.)

Hartianärviäinen

Latrfdidae Närviälset

Luokka: Sp

Hyvin pieni (alle 2 mm), tummanruskea kovakuori
ainen. Eturuumis kapea, peitinsiivet soikean kupe
rat, munanmuotoiset. Tunnetaan vain Euroopasta,
Keski-Euroopassa hyvin harvinainen, Pohj ois
Euroopassa eteläinen, tavattu Tanskasta, Ruotsista
ja Baltiasta sekä parilta paikalta Suomesta Hämeen
läänistä: Hattula 1925 melko runsas, talletettu 31
yks., Hollola Tiirismaa 1286.

Ikimetsälaji, elää vanhoilla lehtipuilla käävillä, Suo
messa ilmeisesti koivulla. Uhkana lahoavien lehti-
puiden väheneminen Etelä-Suomesta. Ruotsissa V.
— PaIm 1959.

Corticaria plaiwla Fali
(C. strandi)

Kulonyhäkäs

Latrididae Närviäiset

Luokka: Sp

Pieni (alle 3 mm), hyvin litteä, ruskea kovakuoriai
nen. Suvusta tunnetaan Suomesta 28 lajia, ja ne
ovat varsin vaikeita erottaa toisistaan. Levinneisyy
deltään holarktinen, Euroopassa erittäin harvinai
nen, tavattu muutamilta paikoilta Pohjois-Ruotsista
ja kerran Suomesta; PK: Ilomantsi Pallosenvaara
1975. Elää lahoavilla lehtipuilla, Ruotsissa tavattu
useimmiten palaneiden koivujen kuoren alta, hakeu
tuu usein kääpiin. Uhkana palaneiden, lahoamaan
jätettyjen lehtipuiden väheneminen. — Lundberg
1968, 1984b, Palm 1949b.

Wagaicis wagae (Wancowicz)

Vienankääpiäinen

BIek dvärgtickborre

Cisidae Kääpiäiset

Luokka: Sh

Hyvin pieni (alle 2 mm), kiiltävän kellanruskea,
soikean pyöreän kupera kuoriainen. Kansainvälinen
harvinaisuus, tunnetaan harvoilta paikoilta Euroo
pan kaakkois- ja keskiosista sekä kolmelta paikalta
pohj oisosista; Karjalasta ja Liettuasta sekä Suomes
ta, josta löydetty vastikään PK: Ilomantsi Pallosen
vaara 1984. Ikimetsälaji, elää vanhojen lehtipuiden,
erityisesti haapojen käävillä. Uhkana ikimetsien hä
viäminen. Saksan Liittotasavallassa erittäin uhana
lainen. — Saalas 1944, Muona 1985.

Mycetophagus quadriguttatus Mtiller

Täpläkarvasieniäinen

Mycetophagidae Karvasieniäiset

Luokka: Sp

Pieni (3—4 mm), punaruskea, soikea ja hyvin kupe
ra kuoriainen. Kummassakin peitinsiivessä kaksi
keltaista läiskää. Keski-Euroopassa laajalle levinnyt,
idässä tunnetaan Kaukasukselta saakka. Kaikkialla
melko harvinainen. Tunnetaan kaikista Pohjois-
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Phytobaenus amabiismaista, Suomessa eteläinen ja löydetty vain TP:
Yläne 1800-luvun loppupuolelta.

Ikimetsälaji, tavattu Suomesta koivun kuoren alta.
Ruotsista tavattu kerran ontosta pyökistä, kerran
tammen kääviltä, Keski-Euroopassa se elää laho
avien lehtipuiden käävillä ja sienettyneellä lahopuul
la, joskus synantrooppisena oljilla ja muilla jätteil
lä. — Palm 1959.

Pytho abieticola J. Sahlberg

Murroskolva

Pythidae Kolvat

Luokka: St

Keskikokoinen (8—10 mm), musta- mustanruskea,
litteähkö kovakuoriainen, joka on kuvattu tieteelle
uutena Suomesta. Tunnetaan mm. Keski-Euroopas
ta ja Pohjois-Euroopassa Ruotsista, Karjalasta ja
Suomesta, jossa löydetty Hämeen läänistä Lapin
läänin eteläosiin saakka.

Ikimetsälaji, elää toukkana kuolleissa kuusissa.
Suosii erityisesti ohuehkoja tuulenmurtokuusia, jot
ka eivät ole painuneet maata vasten. Aikuisia tavat
tu heinä—syyskuussa etupäässä kuoren alta, viipy
vät pitkään kotelokehdoissaan. Kuvattu 1885 H:
Tampere Teiskosta, tavattu viime vuosinakin muu
tamilta parhailta ikimetsäalueiltamme; KS: Saarijär
vi Pyhän-Häkki 1984, PK: Ilomantsi Pallosenvaara
1983, 0: Kuusamo Oulanka 1983. Uhkana vanhojen
pitkään palamattomana säilyneiden kuusikoiden vä
heneminen, Saksan Liittotasavallassa erittäin uhana
lainen. — E. Kangas 1947, 1984, Saalas 1923.

Sphaeriestes reyi (Abeille de Perrin)
(Salpingus r.)

Tammijahkiainen

Salpingidae Jahkiaiset

Luokka: Sh

Pieni (alle 4 mm), kiiltävän musta-mustanruskea,
kapean kupera kovakuoriainen. Tunnetaan Euroo
pasta ja Pohjois-Afrikasta, etelämpänä Euroopassa
laajalle levinnyt, mutta paikoittainen ja harvinai
nen. Pohjois-Euroopassa eteläinen ja harvinainen,
tunnetaan kaikista Pohjoismaista, Suomesta parilta
paikalta; TP: Uusikaupunki Lyökki 1951, U: Han
ko Tvärminne.

Elää Keski-Euroopassa ja Ruotsissa lehtipuiden,
erityisesti tammen kuoren alla. Peto, sekä toukat
että aikuiset syövät puutasyöviä kovakuoriaisia.
Saksan Liittotasavallassa vaarantunut. — Lindroth
1933.

Piilopääaatukainen

Tvärfläckig halsbagge

Aderidae Aatukaiset

Luokka: Sh

Pieni (alle 3 mm), musta, silkinkiiltoinen, soikean
kupera kovakuoriainen, peitinsiivissä kellanvalkoi
set läiskät, tuntosarvet ja kaksi etummaista jalkapa
ria ruosteenruskeat. Kuvattu tieteelle uutena Suo
mesta. Palearktinen laji, Euroopassa hyvin harvinai
nen ja itäinen. Esiintymiä löydetty Ruotsista kah
desta paikasta, Baltiasta ja Suomesta, josta se tun
netaan Turun ja Porin (Vammala Karkku 1931,
Yläne 1834), Uudenmaan (Karjalohja 1800-luvulla,
Lohja 1960-luvulla), Mikkelin (Pertunmaa 1973),
Keski-Suomen (Hankasalmi 1970-luvulla) ja Kuo
pion (Leppävirta 1974) lääneistä. Elinympäristönä
ikimetsät, elää vanhoissa lahoavissa lehtipuissa. Uh
kana ikimetsien väheneminen, hävinnyt Ruotsista.
— Lindroth 1933.

Meloe violaceus Marsham

Sinitoukohärkä

BIå majbagge

Meloidae Toukohärät

Luokka: St

Violetinsininen, 10—32 mm:n pituinen siivetön ko
vakuoriainen. Palearktinen kuoriainen, tunnetaan
myös Siperiasta, Keski-Euroopassa laajalle levinnyt.
Suomen laajimmalle levinnyt toukahärkälaji. Esiin
tyi ennen Uudeltamaalta Lapin läänin pohjoisosiin
saakkka. Viime vuosikymmeninä tavattu etupäässä
maan itäosista Pohjois-Karjalan ja Oulun lääneistä
(mm. Kuusamo Oulanka 1985 varsin runsaasti touk
kia). Elintavat kuten muiden toukohärkien (vrt.
isotoukohärkä). Taantumisen syyt myös ilmeisesti
samat. — Lindroth 1933, Nuorteva ym. 1983.

Seotodes annulatus Eschscholtz

Harmokallokas

Cephaloidae Kallokkaat

Luokka: St

Mustanruskea, pronssinvivahteinen, harmaan kar
voituksen kirjailema, 8—10 mm:n pituinen, kupera
kovakuoriainen, Levinneisyydeltään itäinen ja har
vinainen, puuttuu Keski-Euroopasta, Pohj ois

F. Sahlberg
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Euroopassa harvinainen, löydetty Baltiasta, Karja
lasta ja Suomesta, jossa esiintyi aiemmin Etelä
Hämeestä Kainuuseen saakka.

Vanhojen koivikoiden kuoriainen, toukka elää laho
avilla koivuilla, vaatii kostean puuaineen. Esiintyy
toisinaan myös muilla puilla käävissä, hyötyi ilmei
sesti kaskikulttuurista. Taantunut lahoavien koivi
koiden häviämisen myötä, mutta esiintyy vielä pai
koin Itä-Suomessa, esim. Ku: Kuopio Riistavesi
1976. — Saalas 1923.

Upis ceramboides (Linnaeus)

Sysipimikkä

Bocksvartbagge

Tenebrionidae Pimikkökuoriaiset

Luokka: St

Iso (16—19 mm), himmeänmusta kovakuoriainen,
jolla kapean sylinterimäinen etuselkä ja tätä kaksi-
kertaa leveämmät, rosoiset peitinsiivet. Palearktinen
laji, puuttuu Keski-Euroopasta, Pohjoismaissa en
nen melko tavallinen ja laajelle levinnyt. Suomesta
sysipimikkä tunnetaan etelärannikolta Lapin läänin
keskiosiin saakka.

Vanhojen metsien kuoriainen, elää vanhoilla koi
vuilla ja haavoilla etenkin käävissä, mieluiten kaatu
neilla ja palaneilla puilla. Taantunut vanhojen laho
ja lehtipuita sisältävien metsien häviämisen vuoksi,
mutta on maan itäosissa vielä paikoin suhteellisen
runsas (erityisesti Ilomantsin-Lieksan ikimetsäalueil
la). Tavattu tällä vuosikymmenellä paikoin myös
Lapin läänistä, mm. Kittilä Pokka 1982 ja Kolari
Teuravuoma 1981. Ruotsissa sysipimikkä katsotaan
vaarantuneeksi, hävinnyt Norjasta. — Lindroth
1933, Lundberg l984b.

Cteniopus sulphureus (Linnaeus)
(C. fiavus)

Rikkipimikkä

Svavelgul kamklobagge

Tenebrionidae Pimikkökuoriaiset

Luokka: Sh

Huomiotaherättävä, kokonaan keltainen, rasvan
kiiltoinen, 7—10 mm:n pituinen pitkänsoikea kova
kuoriainen. Palearktinen laji, Siperiassa levinnyt
Altaille ja Jeniseille saakka, Keski-Euroopassa pai
koin yleinen. Pohjoismaissa eteläinen, Suomesta
tavattu vain Ahvenanmaalta 1800-luvulla ja 1960-
luvulla (Jomala).

Suosii paisteisia alueita, elää toukkana hiekkamaalla
maan alla kasvien juurissa, ilmeisesti kaksivuotinen
kehitys. Aikuisia tavattu kesä—heinäkuussa etenkin
sarjakukkaisten kukilta. Vuosittaiset kannanvaihte
lut suuria. Uhkana avoimien niittymaiden sulkeutu
minen. — Lindroth 1933.

Pelecotoma fennica

Jumiloisikka

Rhipiphoridae Loisikat

Luokka: Sh

(Paykull)

Pitkänsoikea, pienehkö (4—5 mm), mustanruskea
kuoriainen, peitinsiivet vaaleamman kellanruskeat.
Kuvattu tieteelle uutena Suomesta Uudeltamaalta
1700-luvun lopussa löytyneestä yksilöstä. Itä- ja
Keski-Euroopan itäosissa laajalle levinnyt, mutta
harvinainen. Pohjois-Euroopassa harvinainen, tun
netaan vain Neuvostoliitosta Baltiasta ja Laatokan
seudulta sekä Suomesta, jossa löydetty muutamilta
paikoilta maan eteläosista; Ky: Lemi 1979, Parikka
la Huhmarinen 1963, H: Hämeenlinna Aulanko
1966—1976, Luopioinen 1955, M: Pertunmaa 1976.

Elää suurissa vanhoissa haavoissa, tavattu myös
suurista hopeapajuista, varsin usein haapahirsistä
tehdyissä ladoista yms. Ahdistelee haapajumin touk
kia ulkoloisena ja petona. Aikuisia keskikesällä,
tavattavissa vain muutamina päivinä. Uhkana haa
pajumin asuttamien puiden ja rakennelmien hävi
äminen. Hävinnut Saksan Liittotasavallasta. —

Clayhulls 1980, Horion 1955, E. Kangas & J. Kangas
1955, Valkeila 1979.

Tetratoma fungorum fabricius

Isovalekääpiäinen

Blåvingad tickbagge

Tetratomidae Valekääpiälset

Luokka: Sh

Pienehkö (4—5 mm) pitkänsoikea punakeltainen
kuoriainen, peitinsiivet loistavan siniset. Koko Eu
roopassa harvinainen, Suomessa eteläinen ja hyvin
harvinainen, tavattu vain kahdesti Ahvenanmaalta
(Eckerö 1919, Hammarland 1977).

Elää lehtipuiden käävissä, munii syksyllä kääpiin,
kehitys kaksivuotinen, toukat koteloituvat lahoihin
puihin tai maahan, aikuiset kuoriutuvat keväällä,
mutta tulevat esille vasta syyskesällä. Uhkana laho
avien lehtipuiden väheneminen. Saksan Liittotasa
vallassa vaarantunut. — E. Kangas 1983b, Lindroth
1933, Palm 1959.
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Xylita livida (Sahlberg) Nothorhina punetata (Fabricius)

Liekokuoriainen

Brunkantad skuggbagge

Melandryidae Mustakeijut

Luokka: St

Ruskeanmusta, 6—8 mm:n pituinen, kapean litteäh
kö kovakuoriainen, peitinsiivet ruosteenkeltaiset,
keskijuova ja reunat tummemmat. Tunnetaan Eu
roopan keski- ja pohjoisosista, Pohjois-Euroopassa
itäinen ja melko harvinainen, tunnetaan Ruotsista
vain yhdeltä paikalta, Karjalasta ja Baltiasta sekä
Suomesta, jossa esiintyi aiemmin kaikissa lääneissä.

Ikimetsäkovakuoriainen, joka elää sienten vaivaa
missa kuusissa ja männyissä. Sekä aikuisia että
toukkia on tavattu huhtikuulta syyskuulle. Aikuiset
pysyttelevät pitkään piilossa koteloitumiskehdois
saan, tulevat tavallisesti esiin vasta kuoriutumista
seuraavana vuonna. Huomattavasti taantunut, mut
ta ei paikoin Oulun ja Lapin lääneissä ole vielä
kovin harvinainen. Erittäin uhanalainen Ruotsissa
ja Saksan Liittotasavallassa. — Saalas 1923.

Zliora elongata

Näreliekokeiju

J. Sahlberg

(N. muricata)

Kaarnajäärä

Smal barkbock

Cerambycidae Sarvijäärät

Luokka: St

Pienehkö (7—12 mm), tummanruskea, tasapaksun
kapea jäärä. Palearktinen, Keski-Euroopassa hyvin
harvinainen, Pohjoismaissa levinneisyydeltään kui
tenkin eteläinen, Suomessa tavattu aiemmin Ahve
nanmaalta (Eckerö, Fögiö), Turun ja Porin (Kaari
na, Turku), Uudenmaan (Helsinki, Hanko Tvärmin
ne, Lohja), ja erityisesti Hämeen (Kangasala, Luo
pioinen, Nokia, Pirkkala 1932, Pälkäne, Tampere)
lääneistä. Erillinen vielä elinvoimainen esiintymä on
löydetty hiljattain: PK: Lieksa Suomunjärvi sekä
Lieksan ja 0: Kuhmon rajaseutu.

Ikimetsien jäärälaji, jota tavataan vanhojen kilpi
kaarnaisten mäntyjen rungoilla. Aikuiset piileskele
vät kaarnan alla, paljastavat olemmassa olonsa
erikoisella rummutuksella. Toukka elää paksussa
kilpikaarnassa, jonne myös koteloituu. Uhkana van
hojen männiköiden häviäminen. Saksan Liittotasa
vallassa erittäin uhanalainen. — Demelt 1961,
E.Kangas 1940, Lundberg 1968, Silfverberg & Bis
tröm 1981.

Gulkantad skuggbagge

Melandryidae Mustakeijut

Luokka: Sp

Kellanruskea, —7 mm:n pituinen, kapean lieri
ömäinen kovakuoriainen. Taksonominen status on
gelmallinen. Tunnetaan varmuudella vain Suomesta,
josta tietojaesiintyi aiemmin etelästä Kuusamon kor
keudelle saakka. Varmasti määritettyjä yksilöita
löydetty etenkin Hämeen ja Keski-Suomen lääneis
tä, tuore havainto mm. PK: Ilomantsi Pallosenvaa
ra.

Ikimetsäkovakuoriainen, elää sienten lahottamalla
havupuulla kosteissa metsissä. Suosii runkoja, jotka
ovat kaatuneet, mutta eivät vielä painuneet maata
vasten, Aikuisia tavattu kesäkuun alusta syyskuulle.
Uhkana ikimetsien häviäminen. Taksonominen ase
ma ja nykylevinneisyys Suomessa tulee selvittää
tarkemmin. — Muona 1978b, Saalas 1923.

Tetropium aqullonium Plavilstshikov

Pohjankuusijäärä

Nordlig barkbock

Cerambycidae Sarvijäärät

Luokka: Sh

Keskikokoinen (8—13 mm) tumma jäärä, peitinsii
vet ovat yksivärisen punertavanruskeat. Pohjois-
Euroopassa levinneisyydeltään pohjoinen ja itäinen,
erittäin harvinainen jäärä, tavattu parista paikasta
Kuollan niemimaalta ja kerran Suomesta; L: Enon
tekiö Pallas-Ounastunturin kansallispuisto Vuontis
järvi 1943. Elää vanhoissa kuusikoissa, Suomesta
tavattu yksilö löytyi keskikokoisen kuusen hyvin
paksun kaarnan alta. Uhkana vanhojen kuusimet
sien häviäminen. — Saalas 1945.
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Stenocorus meridianus (Linnaeus) Leptura nigripes Degeer

Salpajäärä

Olikformad blombock

Cerambycidae Sarvijäärät

Luokka: Sh

Melko kookas (15—25 mm), siro, kapea ja pitkäjal
kainen musta jäärä, koiraan peitinsiivet tavallisesti
keltaiset. Levinneisyydeltään palearktinen, Pohjois-
Euroopassa eteläinen, Suomessa esiintyy etupäässä
Päijät-Hämeessä (U: Pusula, H: Asikkala Vääksy
1937, Heinola 1937, Lahti 1937, Lammi biologinen
asema 1956—1958, 1966, 1984 Lammi Untula 1949,
1970-luvulla, Luopioinen Säynäjärvi 1948, Ky: Iitti
Mankala 1946) Löydetty vastikään myös Vaasan
läänin eteläosista (Nurmo 1979).

Lehtimetsälaji, toukat voivat kehittyä useiden eri
lehtipuiden lahoissa rungoissa ja oksissa. Koteloitu
nevat maahan. Aikuisia tavattu kesä—heinäkuussa,
hakeutuvat kukille. Uhkana lehtimetsien ja laho
avien lehtipuiden väheneminen. Lammilla esiintymä
maamme edustavimpiin kuuluvassa rauhoitetussa
harjulehdossa. — Demeit 1966, He11ma 1937,
Sllfverberg & Biström 1981.

Leptura pubescens Fabricius
(Strangalia p.)

Karvakukkajäärä

Härig blombock

Cerambycidae Sarvijäärät

Luokka: St

Musta, keskikokoinen (12—15 mm) jäärä, peitinsii
vet yleensä kellanruskeat, toisinaan kokonaan mus
tat. Tunnetaan vain Euroopasta, Pohjoismaista
puuttuu Tanskasta. Suomessa levinneisyyden paino
piste kaakkoinen, löytöjä tunnetaan etelärannikolta
Mikkelin korkeudelle saakka.

Vanhojen metsien jäärä, elintavat tunnetaan puut
teellisesti. Toukat elävät ilmeisesti laholla havupuul
la. Aikuisia on tavattu munimasta maapuumäntyi
hin. Aikuiset kuoriutuvat keskikesällä, hakeutuvat
kukkakedoille. Taantunut vanhojen metsien vähene
misen myötä, mutta esiintyy vielä paikoin melko
runsaana. Ruotsissa erittäin uhanalainen. Norjassa
taantunut (kaksi löytöä ennen 1940), Saksan Liitto
tasavallassa vaarantunut. — Demelt 1966, Silfver
berg & Biström 1981.

(Strangalia n.)

Idänkukkajäärä

Svartbent blombock

Ceramhycidae Sarvijäärät

Luokka: St

Melko kookas (14—16 mm), musta kukkajäärä,
peitinsiivet ovat kellanpunaiset. Pohjoispalearktinen
laji, idässä tunnettu Siperiasta saakka. Keski-Euroo
passa vain vuoristoissa. Pohjois-Euroopassa aiem
min melko laajalle levinnyt, puuttuu vain Tanskas
ta. Suomesta tunnetaan löytöpaikkoja eteläranni
kolta Kuusamoon saakka, painopiste idässä.

Ikimetsälaji, elää lahoavilla koivuilla, erityisesti
metsäpalojen tappamilla rungoilla. Toukat elävät
mieluimmin pystyrungoissa, joissa kuori on vielä
osittain tallella ja puun pintakerros kovaa. Toukat
kaivautuvat rungon lahoihin keskiosiin saakka. Ke
hitys vähintään kolmevuotinen. Aikuiset kuoriutu
vat keskikesällä ja hakeutuvat sarjakukkaisten tai
mesiangervon kukille.

Taantunut lahoamaan jätettyjen koivikoiden vähe
nemisen myötä tuntuvasti kaikissa Pohjoismaissa,
Suomessa esiintyy itäosissa vielä paikoin melko
runsaana (esim. Kuusamossa), Ruotsissa ja Norjassa
se katsotaan vaarantuneeksi. — Silfverberg &
Biström 1981, Palm 1951.

Leptura maculata Poda
(Strangalia m.)

läpiäkukkajäärä

Rödbent blombock

Cerambycidae Sarvijäärät

Luokka: Sh

Melko kookas (15—17 mm) musta kukkajäärä,
jonka keltaisissa peitinsiivissä mustia kuvioita.
Keski-Euroopassa melko laajalle levinnyt ja heimon
runsaimpia lajeja, Suomessa eteläinen ja varsin
harvinainen, tavattu kolmelta alueelta; TP: Korp
p00, U: Karjalohja ja Ky: Taipalsaari (muutamia
paikkoja).

Toukka elää Keski-Euroopassa useilla jaloilla lehti
puilla varsinkin tammella ja pähkinäpensaalla, eri
tyisesti lahoilla oksilla, Suomessa ainakin Taipalsaa
rella koivulla. Toukka vaatii kehittyäkseen riittävän
kosteaa lahopuuta. Aikuisia alkukesällä, hakeutuvat
kukkiin. Uhkana lehtojen ja lehtipuiden vähenemi
nen. Keski-Euroopassa taantunut paikoin selvästi.
— Demelt 1966, Palm 1959, Silfverberg & Biström
1981.
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Semanotus undatus (Linnaeus)

Aaltojäärä

Cerambycidae Sarvijäärät

Luokka: St

Musta, Keskikokoinen (7—14 mm) tasapaksu jäärä.
Peitinsiivissä kaksi aaltomaista keltaista poikkijuo
vaa. Levinneisyys boreomontaani, Keski-Euroopas
sa erittäin harvinainen, Suomessa esiintyi aiemmin
paikoitellen Ähvenanmaalta Lapin läänin keskiosiin
(Sodankylä) saakka.

Ikimetsälaji, toukka elää havupuiden, etupäässä
kuusen rungoissa tavallisesti soistuvalla paikalla
kasvavissa hyvin vanhoissa pystyyn kuolleissa melko
pienissä puissa. Tuokka nakertaa puuta aluksi kuo
ren alta, mutta kaivautuu myöhemmin puun yti
meen saakka. Aikuiset talvehtivat kotelokehdois
saan, tulevat keväällä puiden rungoille. Taantunut
varsinkin Etelä-Suomessa tuntuvasti ilmeisesti van
hojen soistuneiden kuusikoiden vähenemisen ja kor
pien ojituksen vuoksi. Saksan Liittotasavallassa vaa
rantunut — Saalas 1923, Silfverberg & Biström
1981.

Xylotrechus ibex (Gebier)

Hiesjaärä

Östlig björkbock

Cerambycidae Sarvijäärät

Luokka: Sh

Keskikokoinen (9—17 mm) musta jäärä. Peitinsii
vissä vaaleankeltaisia juovia. Esiintyy palerktisen
alueen keskiosissa Euroopasta Tyynelle Valtamerelle
saakka. Keski-Euroopassa (Puola, Saksan Demok
raattinen tasavalta) erittäin harvinainen ja tavattu
yksittäin. Löytyi vastikään ensi kertaa Pohjois-
Euroopasta Suomesta kaukana päälevinneisyysalu
eelta; L: man Repojoki 1984 1 yks. Keski-Euroo
passa lehtimetsäjäärä, elää etupäässä koivulla, jos
kus tammella ja pyökillä. Hiesjäärän suomalaisen
esiintymän lisääntymisalueetta ei tunneta. Hävinnyt
Saksan Liittotasavallasta. — Liljeblad & Biström
1985.

Chlorophorus herbsti

Lehmusjäärä

Fläckig lindbock

Cerambycidae Sarvijäärät

Luokka: Sp

(Brahm)

Keskikokoinen (10—15 mm), kellanvihreä jäärä,
jonka etuselässä ja peitinsiivissä mustaa kuviointia.

Levinneisyys palearktinen, ulottuu idässä Länsi-
Siperiaan saakka. Keski-Euroopassa harvinainen,
Pohjois-Euroopassa tavattu vain Ruotsista, Baltias
ta ja Suomesta: A: Kökar 1977, U: Helsinki Lehti-
saari 1975, H: Luopioinen 1932.

Vanhojen lehtimetsien jäärä, elää erityisesti lehmuk
silla. Toukat elävät kuolevilla oksilla kaarnan alla,
kehitys on kaksi-kolmevuotinen, aikuiset kuoriutu
vat keskikesällä, hakeutuvat kukille (mesiangervo).
Uhkana vanhojen lehmusten väheneminen. Saksan
Liittotasavallassa vaarantunut. — Leiler 1954, Palm
1959, Silfverberg & Biström 1981.

Macroptea pubipennis (Reuter)
(Haemonia p.)

Meriuposkuoriainen

Stor natebock

Chrysomelidae Lehtikuoriaiset

Luokka: Sh

Melko kookas (6—7 mm), oljenkeltainen, jäärämäi
nen lehtikuoriainen, peitinsiivet mustajuovaiset.
Tunnetaan vain Suomesta Itämeren piiristä. Esiinty
mispaikkoja Uudenmaan läänistä Oulun lääniin
saakka. A: Finström, Sund, TP: Houtskari, Eurajo
ki, Parainen, Turku Ruissalo, Uusikaupunki, U:
Espoo, Porvoo, V: Lapväärtti, Vaasa Vaskiluoto,
0: Hailuoto. Ainakin Espoon Espoonlahdella on
jatkuvasti voimassa oleva esiintymä. Vesikovakuo
nainen, elää murtovedessa vitojen joukossa. Uhka
na veden laadun muutokset esiintymispaikoilla.

Donacia fennica (Paykull)

Piurukuoriainen

Kasgräsbock

Chrysomelidae Lehtikuoriaiset

Luokka: Sh

Musta, 6—9 mm:n pituinen, kiiltävän ruskeankeltai
nen jäärämäinen lehtikuoriainen, Tunnetaan Euroo
pasta Siperiaan saakka, Pohjois-Euroopassa itäinen,
tavattu Baltiasta, Karjalasta ja Suomesta, jossa
esiintymispaikkoja tunnetaan Turun ja Porin (Koke
mäki, Pori, Vammala Karkku), Uudenmaan, Ky
men (litti, Kouvola), Hämeen (Nastola, Pirkkala,
Tampere Teisko) ja Keski-Suomen (Jyväskylä) lää
neistä.

Vesikovakuoriainen, elää Keski-Euroopassa piurun
varsilla, toukka veden alla, ravintokasvina voi Suo
messa olla muukin heinälaji, sillä piurua ei esiinny
kaikilla edellä mainituilla esiintymispaikoilla. Uh
kana veden laadun muutokset. — Goecke 1945—
1948.
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Donacia tomentosa Ahrens Cryptocephalus cruciger Hellen

Rimpikuoriainen

Blomvassbock

Chrysomelidae Lehtikuoriaiset

Luokka: Sp

Keskikokoinen (7—10 mm), kukkajääriä muistutta
va lehtikuoriainen, ruumis tumman metallinvärinen,
tiheään valkokarvainen. Levinnyt palearktisella alu
eella Keski-Euroopasta Länsi-Siperiaan saakka.
Pohjois-Euroopassa itäinen ja eteläinen, Suomessa
tavattu useita kertoja U: Artjärveltä, mutta tarkem
pi esiintyminen selvittämättä, lisäksi tavattu harhai
lijoiksi tulkittuja yksittäisiä yksilöitä. Vesikovakuo
nainen, ravintokasvina sarj arimpi. Uhkana vesi-
luonnon muutokset, Saksan Liittotasavallassa vaa
rantunut,

Donacia aureocincta J. Sahlberg

Kultaruokokuoriainen

Guigiänsande rörbock

Chrysomelidae Lehtikuoriaiset

Luokka: Sp

Melko kookas (9—10 mm), vaalean-tumman purp
puran väninen, jäärämäinen vedessä elävä lehtikuo
nainen. Tunnetaan vain panilta paikalta Ruotsista ja
Suomesta; U: Karjalohja, Sammatti, 0: Kuhmo,
Kuusamo 1961. Vesikovakuoriainen, elintapojen
yksityiskohdat tuntemattomat. Uhkana veden laa
dun muutokset.

Orsodacne cerasi (Linnaeus)

Tuomikukko

Körsbärsbagge

Chrysomelidae Lehtikuoriaiset

Luokka: Sh

Keskikokoinen (5—8 mm), viljakukkoa muistutta
va, kellertävä, joskus osittain musta lehtikuoriainen.
Alaheimonsa ainoa edustaja Pohjoismaissa. Levin
nyt yli suurimman osan Eurooppaa, tunnetaan Suo
mesta kuitenkin vain TP: Turku Ruissalosta, jossa
se on suhteellisen runsas.

Lehtimetsälaj i, ravintokasveina Keski-Euroopassa
monet lehtipuut ja sarjakukkaiset, Suomessa ilmei
sesti kuitenkin vain tuomi. Uhkana Ruissalon alueen
maankäytön muutokset.

Vaivaiskoivupiilopää

Dvärgbjörksfallbagge

Chrysomelidae Lehtikuoriaiset

Luokka: Sh

Pienehkö (n. 4 mm) lehtikuoniainen, punaruskeissa
peitinsiivissä kaksi mustaa poikkijuovaa. Pohjois
maissa erittäin harvinainen, tavattu muutamilta pai
koilta Ruotsista ja neljältä paikalta Suomesta; U:
Sammatti Mustalampi 1912, etsitty 1980-luvulla,
mutta ei enää löytynyt, Ky: Luumäki 1928, H:
Pirkkala, KS: Pihtipudas 1949. Esiintyy soilla, ra
vintokasvina vaivaiskoivu. Uhkana soiden ojitus. —

Dahlgren 1971, Karvonen 1981, Lundberg 1982,
Silfverberg 1981.

Cryptocephalus fiavipes Fabricius

Keltalaitapiilopää

Gulbent fallbacke

Chrysomelidae Lehtikuoriaiset

Luokka: Sp

Pienehkö (3—5 mm), liereä, musta, keltapäinen
lehtikuoniainen, etuselkä ja peitinsiivet kapealti kel
tareunaiset, raajat kellertävät. Tunnetaan Euroopas
ta ja Länsi-Aasiasta Altaille ja Iraniin saakka,
Pohjois-Euroopassa eteläinen, tunnetaan mm. Neu
vostoliitosta Eestin pohj oisosista sekä Suomesta,
josta vain yksi löytö TP: Eura 1800-luvulla. Elää
pääasiassa pajuilla, mutta myös muilla lehtipuilla ja
pensailla. Uhkana lehtimetsien ja pajukoiden vähe
neminen.

Cassida murraea Linnaeus

Mörökilpikuoriainen

Svartbent sköldbagge

Chrysomelidae Lehtikuoriaiset

Luokka: Sp

Keskikoinen (6—8 mm), lähes ympyränmuotoinen,
litteä lehtikuoniainen, väri punertavanruskea, mus
tapilkkuinen, elävässä yksilössä vihreävivahteinen,
raajat mustat. Tunnetaan Etelä- ja Keski-Euroopas
ta Länsi-Siperiaan saakka, Pohjois-Euroopassa ete
läinen, tunnetaan Suomesta vain yhdeltä paikalta;
U: Pernajan saaristo 1903—1941 melko runsaana
yhdeltä saarelta, tarkempi paikka ei tiedossa. Ravin
tokasvina hirvenj uuri. Uhkana saaristoluonnon
muutokset.
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Piatyrhinus resinosus (Scopoli) Cossonus paralletepipedus (Herbst)

Isokelokärsäkäs

Stor plattnosbagge

Anthribidae Typykärsäkkäät

Luokka: St

Kiiltävän ruskeanmusta, melko kookas (8—15 mm)
kovakuoriainen, peitinsiivissä kaksi leveää aalto-
maista poikkijuovaa. Keski- Euroopassa paikoin
melko runsas, tunnetaan kaikista Pohjoismaista,
Suomesta aiemmin tunnettu Ahvenanmaalta Lapin
läänin keskiosiin saakka.

Vanhojen metsien laji. Vaatii palaneita metsiä. Tou
kat elävät lahoilla lehtipuilla käävissä tai näiden
lahottamassa puuaineessa. Kehitys kaksivuotinen.
Taantunut huomattavasti ja on saattanut jo hävitä
Etelä-Suomesta, havaittu viimeksi M: Savonlinna
Sääminki 1969, esiintyy kuitenkin jatkuvasti Oulun
ja Lapin (mm, Kemijärvi) lääneissä. — Paim 1951.

Strophosoma fulvicorne Walton

Silokeräkärsäkäs

Krumbent klotvivel

Curculionidae Kärsäkkäät

Luokka: Sh

Pieni (3—4 mm), pyöreähkö, ruskehtavanharmai
den suomujen peittämä kärsäkäs, erona lähilajeihin
käyrät etusääret. Keskieurooppalainen laji, esiintyy
paikoin Etelä-Ruotsissakin, tunnetaan Suomesta
vain U: Hankoniemekä. Elää kanervalla, toukka
syö juuria. Uhkana Hankoniemen kanervikkoaluei
den maankäytön muutokset.

Coniocteonus nebulosus (Linnaeus)

Nummikärsäkäs

Hedspolvivel

Curculionidae Kärsäkkäät

Luokka: Sh

Suurehko (12—14 mm), sukkulanmuotoinen, har
maankirjava kärsäkäs, jonka peitinsiivissä on kaksi
tummaa vinoa poikkivyötä, kärsässä tumma keski
juova. Keski- ja eteläeurooppalainen laji, tavattu
Etelä-Ruotsista useista paikoista. Nummikärsäkäs
tunnetaan Suomesta vain U: Hankoniemeltä, jossa
se on harvalukuinen. Elää Keski-Euroopassa
hiekka-alueilla, erityisesti kanervanummilla. Ravin
tokasvina kanerva. Taantunut Keski-Euroopassa,
uhkana meillä Hankoniemen kavervikkoalueiden
maankäytön muutokset.

Haavanlahokärsäkäs

Curculionidae Kärsäkkäät

Luokka: Sp

Tummanruskea, 4—6 mm:n pituinen kärsäkäs. Ta
vattu kaikista Pohjoismaista, Suomesta vain Uuden
maan läänistä (Vantaa Linnan kartano 1945, melko
lukuisa).

Ikimetsälaji, elää pääasiassa lehtipuilla yleensä haa
valla, harvoin kuusella. Toukkia esiintyy sisältä
lahoissa, tavallisesti hyvin suurissa rungoissa. Puu-
aineksen tulee olla kosteaa ja kiinteytensä menettä
nyttä. Aikuiset elävät toukkien tapaan rungoissa ja
syövät puuta, niitä voi tavata rungoista läpi kesän.
Samassa rungossa elää tavallisesti monta sukupolvea
peräkkäin. Uhkana vanhojen metsien ja erityisesti
vanhojen lahojen haapojen väheneminen. Ruotsissa
taantunut huomattavasti ja katsotaan vaarantuneek
si, samoin myös Saksan Liittotasavallassa. Norjassa
harvinainen (Sh, kaksi löytöä ennen 1940). — Palm
1959.

Cossonus cytindricus Sahlberg

Jalavanlahokärsäkäs

Curculionidae Kärsäkkäät

Luokka: Sp
Musta, 4—6 mm:n pituinen kärsäkäs, jalat ja peitin
siivet ruskeat Pohjois-Euroopassa levinneisyydel
tään itäinen, tavattu Ruotsista, Baltiasta ja Karja
lasta sekä Suomesta Kuopion läänistä (Vehmersalmi
1945). Ikimetsälaji, elää lahoavien lehtipuissa, usein
jalavissa. Uhkana vanhojen lehtipuiden vähenemi
nen, Ruotsissa ja Saksan Liittotasavallassa taantu
nut ja uhanalainen (V). — Palm 1959.

Carphoborus minimus (Fabricius)

Pikkuharjuniluri

Scolytidae Kaarnakuoriaiset

Luokka: Sh

Hyvin pieni (alle 2 mm) musta kaarnakuoriainen.
Levinneisyys ulottuu Euroopasta Kaukasukselle
kaakossa, Pohjois-Euroopassa erittäin harvinainen,
tunnetaan vain yhdeltä paikalta Suomesta; KS Saa
rijärvi Pyhän-Häkin kansallispuisto 1943 2 yks.
Ikimetsälaji, meillä esiintyi erittäin suuren ja vanhan
männyn oksilla. Uhkana ikimäntyjen häviäminen.
— Krogerus 1944, Lekander ym. 1977.
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Orthotomicus longicoiis (Gyllenhal) Xyleborus cryptographus (Ratzeburg)

Pötkykaarnakuoriainen

Avlång barkborre

Scolytidae Kaarnakuoriaiset

Luokka: Sh

Pienehkö (3—5 mm), kapean sylinterinmuotoinen,
himmeän musta kaarnakuoriainen. Levinneisyysalue
ulottuu Keski-Euroopasta Siperiaan, Pohj oimaissa
hyvin harvinainen, tunnetaan Norjasta, Ruotsista
(nykyisin lähinnä vain Öölannista ja Gotska Sandöl
tä) ja Suomesta; KS Saarijärvi Pyhän-Häkin kansal
lispuisto 1943

Ikimetsälaji, esiintyi meillä pystyssä olevan suuren
männyn kaarnan alla. Pariutumisontelosta lähtee
epämääräisen suuntainen pitkä puruntäyttämä emo
käytävä, toukkakäytävät jatkuvat tästä kaarnaan
sisään tavallisesti niin, että niitä ei voi havaita
kuoren alta. Uhkana suurten mäntyjen häviäminen.
Ruotsissa E, Norjassa Sp (yksi 50 vuotta vanha
löytö). — Krogerus 1944, Lekander ym. 1977,
Spessivtseff 1925.

(Anisandrus c.)

Mäihäkaarnakuoriainen

Aspbarkborre

Scolytidae Kaarnakuoriaiset

Luokka: Sp

Pieni (naaras alle 3 mm, koiras alle 2 mm) kaarna
kuoriainen. Kellanruskea koiras on siivetön ja huo
mattavasti harvinaisempi kuin ruskea naaras. Poh
j ois-Euroopassa eteläinen, tunnetaan kaikista Poh
joismaista, Suomessa vain 4 löytöpaikkaa Uuden
maan (Lapinjärvi 1936, 1938, Vantaa 1932) ja Hä
meen (Tampereen seutu) lääneistä.

Ikimetsälaji, elää kuolleissa suurissa haavoissa tai
niiden pudonneissa oksissa paksulla, mutta mielui
ten vielä vihreällä kaarnalla. Suvun muista lajeista
poiketen mäihäkaarnakuoriaiset kaivavat säännöttö
miä emökäytäviä kaarnan alle. Toukat eivät tee
toukkakäytäviä, vaan laajentavat emokäytäviä pus
simaisiksi.

Aikuiset kuoriutuvat syyskesällä, koiraat eivät jätä
syntymäpaikkaansa, hedelmöitetyt naaraat talvehti
vat ja hakeutuvat seuraavana vuonna sopivaan li
sääntymispaikkaan. Mäihäkaarnakuoriainen on
taantunut Pohjolassa, Suomesta ei viime vuosikym
meniltä uusia löytöjä. Norjassa St (3 löytöpaikkaa).
— E. Kangas 1942, Lekander 1963, Lekander ym.
1977, Paim 1959, Spessivtseff 1925.
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HAKEMISTO

Selkärankaiset eläimet: suomalaisten nimien hakemisto

Ahma 25 Nuolihaukka 108
Ampuhaukka 107 Peltopyy 109
Etelänsuosirri 87 Pikkusieppo 127
Euroopanmajava 38 Pikkutikka 123
Halli 31 Pilkkasiipi 100
Harjus 170 Planktonsiika 156
Harmaapäätikka 122 Pohjasiika 168
Heinäkurppa 61 Punakuiri 115
Ilves 46 Pähkinähakki 128
Isonieriä 164 Rantakurvi 89
Itämerennorppa 48 Ripsisiippa 30
Järvilohi 159 Ruisrääkkä 85
Järvitaimen 162 Rupilisko 149
Kaakkuri 94 Räyskä 91
Kangaskiuru 125 Saimaannorppa 27
Kangaskäärme 146 Saukko 44
Karhu 42 Selkälokki 116
Kehrääjä 121 Susi 40
Kiljuhanhi 64 Sääksi 103
Kiljukotka 68 Tammihiiri 22
Korvayökkö 36 Toutain 163
Kotka 81 Tunturihaukka 83
Kuikka 96 Tunturikiuru 76
Lapasotka 79 Tunturipöllö 72
Lapinsirri 113 Tuulihaukka 105
Liito-orava 37 Tylli 111
Merikotka 66 Uivelo 102
Merilohi 157 Uuttukyyhky 118
Meritaimen 160 Vaellussiika 169
Metsäpeura 33 Valkoselkätikka 74
Monni 154 Varpuspöllö 120
Mustalintu 98 Vesikko 19
Mustarotta 18 Viiriäinen 59
Muuttohaukka 70 Vimpa 171
Naali 23

Selkärankaiset eläimet: tieteellisten nimien hakemisto

Alopex lagopus 23 Columba oenas 118
Anser erythropus 64 Coregonus lavaretus 169
Äquila chrysaetos 81 Coregonus muksun 156
Aquila clanga 68 Coregonus pidschian 168
Aspius aspius 163 Coron’l1a austriaca 146
Aythya marila 79 Coturnix coturnix 59
Calidris alpina schinzii 87 Crex crex 85
Calidris temminckii 113 Dendrocopos leucotos 74
Canis lupus 40 Dendrocopos minor 123
Caprimulgus europaeus 121 Eliomys quercinus 22
Castor fiber 38 Eremophila alpestris 76
Charadrius hiaticula 111 Falco columbarius 107
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Falco peregrinus 70 Nyctea scandiaca 72
falco rusticolus 83 Pandion haliaetus 103
Falco subbuteo 108 Perdix perdix 109
falco tinnunculus 105 Phoca hispida botnica 48
Ficedula parva 127 Phoca hispida saimensis 27
Gallinago media 61 Picus canus 122
Gavia arctica 96 Plecotus auritus 36
Gavia stellata 94 Pteromys volans 37
Glaucidium passerinum 120 Rangifer tarandus fennicus 33
Gulo gulo 25 Rattus rattus 18
Haliaeetus albicilla 66 Salmo salar 157
Halichoerus grypus 31 Salmo salar m. sebago 159
Larus fuscus 116 Salmo trutta m. lacustris 162
Limosa lapponica 115 Salmo trutta m. trutta 160
Lullula arborea 125 Salvelinus salvelinus 164
Lutra lutra 44 Silurus gianis 154
Lynx lynx 46 Sterna caspia 91
Melanitta fusca 100 Thymallus thymallus 170
Melanitta nigra 98 Triturus vuigaris 149
Mergus aibellus 102 Ursus arctos 42
Mustela lutreola 19 Vimba vimba 171
Myotis nattereri 30 Xenus cinereus 89
Nucifraga caryocatactes caryocatactes 128

Selkärangattomat eläimet: suomenkielisten nimien hakemisto

aaltojäärä 444 heisinmiinaajakoi 318
aarni-ihrakuoriainen 410 helyhaaskalyhytsiipi 432
aaarnikätkä 413 herhiläinen 352
aarnilatikka 252 herhiläiskärpärien 339
aarnimäihiäinen 396 hienouurresulkukotilo 182
aarniseppä 366 hierakkalehtimittari 310
aarnisääski 344 hiesjäärä 444
aarnivaleskorpioni 204 hietakivikkohämähäkki 199
ahvenansepikkä 435 hietamauriainen 359
ajuruohovarjolude 252 hietapussikoi 319
aurinkoyökkönen 332 hietavarjolude 253
erakkokuoriainen 389 hietikkonatakaskas 260
etelänhernesimpukka 190 hietikkonatalude 252
etelänpurohopeatäpiä 307 hietikkosarakaskas 260
eteläntytönkorento 227 hirvenjuuripussikoi 296
haapalatikka 250 hoikkasarvikotilo 190
haapasepikkä 367 holvikiitäjäinen 365
haavanjalosoukko 395 huhtasinisiipi 323
haavanlahokärsäkäs 446 huhtihärkä 373
haavantuhooja 316 hyönteiset 221
hammashietapistiäinen 359 hämähäkkieläimet 191
hammasleukakääpiäinen 399 härkähevosmuurahainen 354
harjusinisiipi 289 idänhäränsilmä 277
harmaasulkukotilo 183 idänketokaskas 260
harmokallokas 440 idänkiiltokehrääjä 280
harrisurviainen 224 idänkoskikorento 230
hartianärviäinen 439 idänkukkajäärä 443
havuhuppukuoriainen 438 idänlahopoukko 433
havukauniainen 436 idänvalekauniainen 436
havuliekopimikkä 419 irlanninkääpiöhämähäkki 206
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isoapollo 287 keisarinkavaltajapistiäinen 349
isojuoksujalkainen 219 kellarikiitäjäinen 382
isokannusruohokuoriainen 379 keltalaitapiilopää 445
isokelokärsäkäs 446 keltaselkämittari 326
isokultasiipi 288 keltasiilikehrääjä 279
isokuoksanen 434 keltatäpiähiipijä 322
isolaakasittiäinen 388 keltatäpiäkiho 35$
isonaamiokukkakärpänen 345 keitatäpiäsiilikehrääjä 32$
isopehkiäinen 411 kenttävarjolude 253
isoristihämähäkki 205 ketoheinäkoi 319
isotoukohärkä 416 ketosyrvekiitäjäinen 431
isoukonkorento 230 ketovarjolude 252
isovalekääpiäinen 441 kevätsittiäinen 433
isovesiäinen 432 kierrepussikas 317
jalavajäärä 423 kievanakorento 228
jalavakartanokoi 317 kilokkikärsäkäs 380
jalavaniahokärsäkäs 446 kirjopapurikko 309
jalavapuistokaskas 260 kirjotupsukas 328
jaioiehtiäinen 351 kohokkipussikoi 319
jatulivesiperho 336 korukeräpailokas 404
jokihelmisimpukka 186 korpikolva 414
juhannuskimalainen 360 koskikorennot 231
jumiloisikka 441 kosteikkovarpuhämähäkki 204
juoksujaikaiset 215 koukerokoisa 321
juovapunatäpiäperhonen 284 kovakuoriaiset 361
jurokuoriainen 412 kristaliikotilo 188
juurilasisiipi 294 kulokauniainen 436
juutinrantakorento 265 kulokoi 321
jäkkäränkehrääjäkoi 319 kulokurekiitäjäinen 383
jäkäläkääpiöhämähäkki 206 kulolatikka 24$
jäkälämittari 328 kulonyhäkäs 439
jättikatka 210 kultaruokokuoriainen 445
kaakonkoisa 321 kupokiitäjäinen 431
kaakonlasisiipi 318 kurhokoi 275
kaakonvakomehiläinen 360 kurjenpolvihämähäkki 205
kaarnajäärä 442 kurupohjanmittari 325
kaarnakääpiökoi 316 kuultokoisa 321
kaksihammaskotilo 189 kuusamamittari 327
kaksisiipiset 337 kuusamankudospistiäinen 357
kaksoisjaikaiset 211 kuusamonkääpiöhämähäkki 206
kailiokärsäkoi 320 kuusitäpiäjäärä 424
kalliosinisiipi 304 kuuyökkönen 333
kaikkikaksoisj aikainen 213 kyhmyristihämähäkki 200
kalkkikivikkohämähäkki 205 kyrmysepikkä 390
kalkkikääpiöhämähäkki 206 kärsäkorennot 26$
kaikkisiemenkotilo 188 kääpiöhopeatäpiä 324
kaimankuoriainen 401 kääpiöhämyyökkönen 332
kalvasskorpionikorento 269 kääpiökuitiainen 35$
kalvaskoskikorento 230 kääpiöpimikkä 417
kalvasriippuhämähäkki 205 lahokapo 415
kapeasiemenkotilo 188 iaidunlantiainen 433
kaskikeiju 421 laikkurantusukeltaja 432
kaskilatikka 252 lapinkeltaperhonen 322
karjalankääpiöhämähäkki 206 lapinputkisirvikäs 336
karvakukkajäärä 443 lapinvuokkokääpiökoi 316
kaukosyöksykäs 402 lapinvuokonjäytäjäkoi 320
kaulussepikkä 435 lattatyippö 387
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lattavalekauniainen 368 nokilatikka 243
laukkakotilo 189 nuoliharmoyökkönen 329
laukkaneilikkakoi 320 nummijuuriyökkönen 332
lehmusjäärä 444 nummikärsäkäs 446
lehmuskampasepikkä 391 nummimehiläinen 359
lehmuskatkiainen 378 nunnamittari 326
lehtohopeatäpiä 306 näreliekokeiju 442
lehtomiinaajakoi 318 näsiänjalosoukko 437
lehtovähämittari 292 nätkelmäpunatäpiäperhonen 317
leppäjäärä 425 omenakääpiökoi 316
leppäkauniainen 436 onkaloriippuhämähäkki 206
lettokiitäjäinen 431 ontonpimikkä 374
lettokääpiöhämähäkki 202 otapipomehiläinen 360
letto-okajalkahämähäkki 204 oulunhormisirvikäs 336
lettorapuhämähäkki 195 pahtapohjanmittari 326
lettosiemenkotilo 188 paljakkajuuriperhonen 316
liekohärkä 406 paljakkakirjoyökkönen 330
liekokurekiitäjäinen 431 palolatikka 248
liekokuoriainen 442 palosirkka 240
liekolude 253 pajusepikkä 435
liekosepikkä 408 pantterimittari 327
linnunruohoyökkönen 333 perhoset 270
litteäkristallikotilo 189 perminseppä 434
liuskepaljakkayökkönen 329 pesälesiäinen 438
loissahiainen 357 piilopääaatukainen 440
lohjanseppä 407 pikkuahmattikotilo 185
loistokaapuyökkönen 331 pikkuapollo 302
lounaanvarpuhämähäkki 204 pikkuharjuniluri 446
luhtahaiskiainen 386 pikkuharsokorento 267
luhtakultasiipi 323 pikkujaakko 428
luolahämähäkki 205 pikkusokkosiira 209
luteet 242 pikkuvyömittari 291
lymykuoriainen 437 pistiäiset 346
lännenkarvapehkiäinen 438 piurukuoriainen 444
mailaskääriäinen 299 pohjanaarnikaskas 260
maitiaiskehrääjä 324 pohjanharmoyökkönen 311
malikaapuyökkönen 330 pohjanhyppyhämähäkki 205
marmorikuoriainen 434 pohjankoskikorento 237
meriuposkuoriainen 444 pohjankuusijäärä 442
metsäomenankehrääjäkoi 295 pohjanliuskamittari 327
murroskolva 440 pohjanpimentohämähäkki 204
mustahälvekäs 369 pohjanpurohopeatäpiä 323
mustaleukalyhytsiipi 432 pohjansiilikehrääjä 329
muurahaissinisiipi 290 pohjansirvikäs 336
muurainhopeatäpiä 324 pohjanvalkotäpiäpaksupää 301
mäihäkaarnakuoriainen 447 poppelikiitäjäkiho 357
mäntyhuppukuoriainen 438 poppelikoisa 321
mäntykiitäjäkiho 358 puistokaksoisjalkainen 214
mörökilpikuoriainen 445 puistoristihämähäkki 194
naavamittari 328 puiskamailasahiainen 357
nahkuri 422 pumpurinuijapistiäinen 348
neidonkielikoisa 300 punahärö 398
neilikkapikkumittari 327 punakeltaverkkoperhonen 324
nevaheinäkoi 319 punakoisa 321
nilviäiset 179 purtojuuriseulakoi 316
niveljalkaiset 191 pähkinämittari 327
nivelmadot 176 pähkämönurmilude 253
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päistärpistiäinen 359 suomenrantusukeltaja 432
päivänkakkarakoi 318 suokirjosiipi 322
päivänkorennot 222 suonokiperhonen 324
päivännoudonjäytäjäkoi 320 surasiipiset 328
päivännoutotupsukoi 320 suorasuusulkukotilo 181
pörhönopsayökkönen 331 suotarhayökkönen 330
pötkykaarnakuoriainen 447 suovesimittari 253
rahkahopeatäpiä 323 suppilohämähäkki 193
rahkakääpiöhämähäkki 206 synkkälatikka 252
raitakampasepikkä 435 syreenikiitäjäkiho 358
raitalasisiipi 274 sysipimikkä 441
raunikkikoi 286 sysipirkko 439
reuterinharsokorento 263 tadelantiainen 434
rikkipimikkä 441 tammenmiinaajakoi 318
rimpikuoriainen 445 tammijahkiainen 440
rinnevarpuhämähäkki 204 tammijuoksujalkainen 220
ritarikiho 357 tammikiitäjäinen 364
rosopehkiäinen 438 tammikukkajäärä 377
ruijannokiperhonen 324 tammilaahusyökkönen 332
ruisnurmikoi 273 tammipiiloyökkönen 331
ruiskaunokkikoi 285 tammipikkumittari 327
ruokohämyyökkönen 312 tammiritariyökkönen 332
ruokoyökkönen 330 tarhasulkaperhonen 267
ruskolatikka 252 teretyippö 405
ruskopaatsamamittari 326 tuhkalatikka 247
ruskotäpiäkoi 320 tumma-aarnikaskas 258
ruso-olkiyökkönen 330 tummakoskikorento 235
rusoseppä 434 tummaverkkoperhonen 308
ruttojuuriyökkönen 313 tundrakiiltokorento 230
ruusuruohomehiläinen 359 tundrasinisiipi 305
ruutumäkiyökkönen 331 tunturikeltaperhonen 322
rämekulmumittari 325 tunturikirjosiipi 322
rämelehtimittari 325 tunturikirjoyökkönen 329
rämeristihämähäkki 201 tunturipussikoi 319
rämevihersiipi 317 tunturisurviainen 224
räätäli 426 tuomikukko 445
saarnisieniäinen 371 typytoukohärkä 372
salpajäärä 443 tyräkkikääriäinen 292
sammalkimalainen 360 täpiähaiskiainen 385
sarvihärö 397 täpläkarvasieniäinen 439
sarvikeräpallokas 384 täpiäkukkajäärä 443
savulatikka 246 täpiälouhikkohämähäkki 198
sauramokoi 320 täpiämustakeiju 420
silmäkiitäjäkiho 358 ukkokauniainen 393
silokelokärsäkäs 446 ukkokukkajäärä 376
silomehiläinen 360 ukkopussikas 317
sinijalosoukko 409 ukonhattukimalainen 355
sinikauniainen 437 uppokeiju 400
sinilehtimittari 278 vaahterayökkönen 282
sinipimikkä 418 vaahterasepikkä 392
sinisiipisirkka 240 vaaleaharmoyökkönen 329
sinitoukohärkä 440 vaaleapuuyökkönen 331
siulavesiperho 336 vaapsassääski 341
sontiainen 433 vaivaiskoivupiilopää 445
sorjahukankorento 230 valjurantakorento 267
sudenkorennot 225 vantaankoskikorento 233
suomenpuukärpänen 342 varjotäpiäkoi 297
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vasamayökkönen 281 viherkiiltokotilo 189
vennajäärä 427 viherämittari 325
ventoharvekiitäjäinen 431 virtalude 253
ventokaarniainen 439 vuorikaskas 256
verijuotikas 178 vuosurviainen 224
verihärö 370 vyösepäkäs 435
verkkosiipiset 261 vähämustakeiju 375
vesiperhoset 334 välkekauniainen 394
vienankääpiäinen 439 yhtäläissiipiset 254
viherjuoksujalkainen 217 äyriäiset 207
viherpyörökultiainen 358

Selkärangattomat eläimet: tieteellisten nimien hakemisto

Acanthocinus griseus 428 Aradus crenaticollis 252
Acerbia alpina 329 Aradus erosus 252
Acrocercops brongniardellus 318 Aradus laeviusculus 247
Acronicta aceris 282 Aradus pictus 252
Acronicta tridens 281 Aradus signaticornis 245
Äculepeira ceropegia 201 Aradus truncatus 250
Aegopinella pura 189 Araneus angulatus 200
Aeshna crenata 230 Araneus saevus 205
Aeshna viridis 228 Arctobius agelenoides 204
Agathidium pulchellum 404 Arctopsyche ladogensis 336
Agelena labyrinthica 193 Arge pullata 357
Agonopterix laterella 285 Aristotelia brizella 320
Agonum bogemanni 383 Aristotelia heliacella 320
Agonum mannerheimi 431 Arthropoda 191
Agriades giandon 305 Asilus crabroniformis 339
Agrilus ater 395 Asthena aibulata 327
Ägrilus integerrimus 437 Asynarchus thedenii 336
Agrilus pseudocyaneus 409 Athous mutilatus 366
Agrochola nitida 331 Aulonothroscus laticollis 36$
Alcis jubatus 328 Baptria tibiale 326
Allecula morio 374 Bembecia scopigera 294
Ampedus lepidus 434 Berlandina cinerea 199
Ampedus suecicus 434 Biphyllus lunatus 371
Andrena hattorfiana 359 Biselachista imatrella 319
Anisodactylus nemorivagus 431 Bithynia leachi 190
Annelida 176 Blaps mortisaga 401
Anopiodera sexguttata 424 Bombus consobrinus 355
Apalus bimaculatus 373 Bombus humilis 360
Apamea anceps 332 Bombus muscorum 360
Apeira syringaria 327 Borearctia menetriesii 280
Aphelocheirus aestivalis 253 Boros schneideri 415
Aphodius contaminatus 434 Bothrideres contractus 413
Aphodius luridus 433 Brachycercus harrisella 224
Apiota kadeniella 320 Brachygeophilus truncorum 220
Aporinellus sexmaculatus 359 Brommella falcigera 204
Apterona crenulella 317 Bucculatrix aibedinella 31$
Arachnida 191 Bucculatrix argentosignella 317
Aradus anisotomus 244 Bu1garia cana 183
Aradus angularis 248 Calitys scabra 438
Aradus aterrimus 246 Callajoppa cirrogaster 357
Aradus betulinus 252 Callajoppa exaltatoria 358
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Caloptilia leucapennella 31$ Cucullia absinthii 330
Calosoma inquisitor 364 Cucullia argentea 331
Camponotus vagus 354 Cyclophora quercimontaria 291
Capperia trichodactyla 279 Cydia medicaginis 299
Carabus convexus 431 Cylindroiulus londinensis 214
Carphoborus minimus 446 Cyllodes ater 369
Carterocephalus palaemon 322 Cynaeda dentalis 300
Caryocolum petryi 286 Dendroxena quadrimaculata 385
Cassida murraea 445 Dermestes palmi 410
Catocala promissa 332 Diasemia litterata 321
Centromerus persimilis 205 Dicerca aini 436
Ceraticelus buibosus 206 Dicerca moesta 436
Ceratocombus corticalis 253 Digitivalva cariosella 319
Ceruchus chrysomelinus 406 Dipiopoda 211
Chalcophora mariana 393 Diptera 337
Chlaenius costulatus 431 Dircaea quadriguttata 420
Chilopoda 215 Ditylus laevis 400
Chloroclystis v-ata 292 Dolichomitus imperator 349
Chlorophorus herbsti 444 Donacia aureocincta 445
Chromoderus affinis 380 Donacia fennica 444
Chrysolina gypsophilae 379 Donacia tomentosa 445
Chrysopa dasyptera 267 Doros conopseus 345
Cicadetta montana 253 Drapetes cinctus 435
Cicurina cicur 204 Drassyllus exiguus 205
Cixidia confinis 258 Drymus piiicornis 253
Cixidia lapponicus 260 Dufourea vuigaris 359
Clausilia dubia 182 Ecanus giaber 386
Clavellaria amerinae 348 Ecliptopera capitata 326
Cleorodes lichenaria 328 Eicolyctus brunneus 412
Clossiana freija 323 Emblyna brevidens 204
Clossiana frigga 323 Ena obscura 185
Clossina improba 324 Entephria flavicinctata 326
Clossina thore borealis 323 Entephria nobiliaria 325
Clossiana thore thore 307 Ephemeroptera 222
Clossiana titania 306 Erebia embla 324
Cochlodina orthostoma 181 Erebia medusa 324
Coelixys lanceolata 360 Erigone welchi 206
Coenagrion puella 227 Ethmia pyrausta 320
Coleophora caelebipennella 319 Ethmia terminella 297
Coleophora hackmani 319 Eucinetus caucasicus 433
Coleophora inulae 296 Eucnemis capucina 390
Coleophora unigenella 319 Euphydryas aurinia 324
Coleoptera 361 Eupithecia dodoneata 327
Colias hecla 322 Eupithecia fennoscandica 327
Colias nastes 322 Gammaracanthus lacustris 210
Conalia baudii 402 Geophilus carpophagus 217
Coniocleonus nebulosus 446 Geophilus electricus 219
Conistra erythrocephala 331 Geotrupes stercorarius 433
Corticaria pianula 439 Geotrupes vernalis 433
Cossonus cylindricus 446 Gerris sphagnetorum 253
Cossonus parallellolepipedus 446 Globicornis corticalis 437
Crustacea 207 Giossosoma nylanderi 336
Cryptocephalus cruciger 445 Gonianotus marginepunctatus 253
Cryptocephalus fiavipes 445 Gravesteiniella boidi 260
Cteniopus sulphureus 441 Harpalus nigritarsis 431
Cucujus cinnaberinus 398 Hedychridium zelleri 358
Cucujus haematodes 370 Hephathus nanus 260
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Hepialus fuscoargenteus 316 Melanophila cyanea 437
Herminia lunalis 333 Melasis buprestoides 435
Hesperia comma catena 301 Melitaea diamina 308
Heteroptera 242 Meloe brevicollis 372
Hirudo medicinalis 178 Meloe proscarabaeus 416
Hololepta piana 387 Meloe violaceus 440
Holopyga metallica 358 Mendesia farinella 319
Homoptera 254 Mesosa myops 427
Hydraecia petasitis 313 Meta menardi 205
Hydrochara caraboides 432 Metapanamomops kaestneri 206
Hylis cariniceps 435 Metretopus alter 224
Hylochares cruentatus 367 Metzneria aestivella 275
Hymenophorus doublieri 419 Microrhagus lepidus 435
Hymenoptera 346 Microrhagus lindbergi 391
Hyperaspis inexpectata 439 Microstega hyalinalis 321
Hyphoraia aulica 328 Mioxena bianda 206
Hyponephele lycaon 277 Mollusca 179
Idaea muricata 325 Mompha miscella 320
Insecta 221 Monochamus urussovi 426
Ipidia sexguttata 396 Mycetophagus quadriguttatus 439
Isogenus nubecula 237 Mythimna pudorina 331
Isoperla difformis 237 Nemophora cupriacella 316
Isophrictis anthemidella 320 Nemoura dubitans 235
lulus scanicus 213 Nephopterix lucipetella 321
Kelisia sabulicola 260 Nephopterix rhenella 321
Keropiatus sesioides 341 Neuroptera 261
Laemostenus terricola 382 Nineta inpunctata 263
Lamellocossus terebra 316 Nothorhina punctata 442
Lamprochernes chyzeri 204 Nuctenea ixobola 194
Lasiogiossum quadrinotatulum 360 Nycteola revayana 332
Lasius meridionalis 359 Ochsenheimeria taurella 273
Lasionycta dovrensis 329 Octotemnus mandibularis 399
Lasionycta staudingeri 330 Odonata 225
Latridius brevicollis 439 Onthophagus gibbulus 388
Leiopus punctulatus 378 Oplocephala haemorrhoidalis 417
Lemonia dumi 324 Orgyia recens 328
Lepidoptera 270 Orsodacne cerasi 445
Leptura maculata 443 Orthoptera 238
Leptura nigripes 443 Orthotomicus longicollis 447
Leptura pubescens 443 Orussus abietinus 357
Leptura thoracica 376 Osmoderma eremita 389
Libellula fulva 230 Ostrinia palustralis 321
Liocola marmorata 434 Oxychilus alliarius 189
Liodopria serricornis 384 Oxyporus mannerheimi 432
Lithophane ornitopus 331 Oxyptila gertschi 195
Lobesia occidentalis 298 Pachyneura fasciata 344
Lopinga achine 309 Pachytelia villosella 317
Lycaena dispar 288 Pamphilius thorwaldi 357
Lycaena helle 323 Panemeria tenebrata 332
Macrolophus nubilus 253 Panorpa hybrida 269
Macroplea pubipennis 444 Panurginus romani 360
Maculinea arion 290 Parnassius apollo 287
Mamestra w-latinum 330 Parnassius mnemosyne 302
Margaritifera margaritifera 186 Peltis grossa 411
Mecoptera 26$ Pelecotoma fennica 441
Melandrya barbata 375 Pellenes lapponicus 205
Melanophila acuminata 436 Pellenes tripunctatus 205
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Peponocranium praeceps 206 Sisyra jutlandica 265
Perforatella bidentata 189 Sisyra terminalis 267
Philereme transversata 326 Solva interrupta 342
Phimodera humeralis 252 Somatochlora sahibergi 230
Photedes brevilinea 312 Sphaeriestes reyi 440
Photedes captiuncula 332 Sphingonotus coerulans 240
Phryganophilus ruficollis 421 Sphodrus leucophthalmus 365
Phyllonorycter lantanellus 318 Stenelmis canaliculata 434
Phymatodes alli 425 Stenocorus meridianus 443
Phytobaenus amabilis 440 Stephanopachys linearis 438
Phytometra viridaria 333 Stephanopachys substriatus 438
Pionosomus varius 252 Stigmella dryadella 316
Pisidium supinum 190 Stigmella malella 316
Platyarthrus hoffmanseggi 209 Strangalia attenuata 377
Piatydema violaceum 418 Strophosoma fulvicornis 446
Piatyrhinus resinosus 446 Syedra cavernarum 205
Plecoptera 321 Sympistis zetterstedtii 331
Podalonia affinis 359 Synanthedon mesiaeformis 318
Protichneumon fusorius 358 Tachinus elegans 432
Protichneumon pisorius 358 Teleiodes sequax 320
Protonemura intricata 237 Teredrius fabrieii 405
Pseudanostirus globicollis 407 Tetratoma fungorum 441
Pseudaricia nicias 323 Tetropium aquilonium 442
Pseudopanthera macularia 327 Thalera fimbrialis 325
Pseudophilotes baton 289 Thymalus limbatus 438
Psophus stridulus 241 Titanoeca quadriguttata 198
Ptinus sexpunctatus 438 Tragosoma depsarium 422
Pyramidophorus fiavoguttatus 358 Trichoptera 334
Pyrgus andromedae 322 Trichopteryx appensata 327
Pyrgus centaureae 322 Trifurcula atrifrontella 316
Pytho abieticola 440 Trixagus caucasicus 436
Pytho kolwensis 414 Trogus lapidator 357
Raptobaetopus tenellus 224 Tropisethus holosericeus 252
Rhabdiopteryx acuminata 233 Typhlocyba bifasciata 260
Rhaebothorax foveata 206 Uleiota pianata 397
Rhacopus attenuatus 392 Upis ceramboides 441
Rhacopus sahibergi 435 Ussurinus nobilis 351
Rhagades pruni 317 Vertigo angustior 188
Rhamnusium bicolor 423 Vertigo genesii 188
Rhantus fennicus 432 Vertigo geyeri 188
Rhantus notaticollis 432 Vespa crabro 352
Rhizophagus puncticollis 439 Vitrea contracta 129
Rhyparia purpurata 279 Vitrea crystallina 188
Satilatlas britteni 202 Wagaicis wagae 439
Scintillatrix rutilans 394 Xestia borealis 311
Scolitantides orion 304 Xestia lyngei 329
Scopula corrivalaria 310 Xestia rhaetica 329
Scopula decorata 278 Xestia sincera 329
Scopula virgulata 325 Xylita livida 442
Scotodes annulatus 440 Xyleborus cryptographus 447
Scythris noricella 321 Xylophilus corticalis 408
Scythropia crataegella 295 Xylotrechus ibex 444
Semanotus undatus 444 Zilora elongata 442
Semblis atrata 336 Zora parallela 204
Semblis phalaenoides 336 Zygaena lonicerae 317
Senta fiammea 331 Zygaena osterodensis 284
Sesia bembeciformis 274
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