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Ympäristö  

Tuomo Komulainen

Auringon paistaessa luonnon-
tilainen kukkaniitty palkitsee 
perhosista kiinnostuneen run-
sain määrin. Värikkäät kukat, 
kuten hiirenvirna, niittyleinikki 
ja puna-apila, houkuttavat nii-
tyn siivekkäitä seisahtumaan 
aterialle. Imutorvet työntyvät 
kukintoihin ja siivet avautuvat 
auringolle, jolloin tarjoutuu 
mahdollisuus tunnistukseen.

Niittyjen näyttävimmäksi per-
hoseksi voi sanoa ritariperhosta, 
joka tuo Suomen lajistoon ek-
soottista väriloistoa. Ritariper-
hosen tunnistaa takasiipiensä 
komeista kannuksista ja majes-
teettisesta lentotyylistään.

Pienet ja vallattomasti viipot-
tavat siniset perhoset ovat sini-
siipiä, joita tunnetaan Suomessa 
noin 30 lajia. 

Isoin ja väritykseltään haa-
lein on hopeasinisiipi. Hieman 

pienempi mutta kirkkaamman 
sininen on hohtosinisiipi. Sekä 
hopeasinisiivellä että hohtosini-
siivellä on siipiensä alapinnoilla 
oransseja laikkuja, toisin kuin 
niittysinisiivellä, jolla on har-
maalla pohjalla mustia täpliä.

Vauhdikkaita sinisiipiä verk-
kaisemmin lepattavat pienet 
hopeatäplät, joissa on orans-
silla pohjalla mustia kirjailuja. 
Tyypillisiä heimon edustajia nii-
tyillämme ovat angervohopea-
täplä, niittyhopeatäplä ja pursu-
hopeatäplä.

Isot hopeatäplät ovat voimak-
kaita lentäjiä mutta pysähtyvät 
hetkeksi pelto- ja huopaohdak-

keiden kukille. Mikäli pääsee 
näkemään niiden siipien ala-
pinnat, ymmärtää heimon ni-
meämisperusteen: takasiivissä 
on vieri vieressä hopealle hoh-
tavia, mosaiikkimaisia kuvioita. 

Runsain niittyjen perhoslaji 
on ruskea lepattelija, joka las-
keutuu apilalle siivet supussa 
paljastaen täplikkäät alapintan-
sa. Kyseessä on heinäperhosiin 
lukeutuva tesmaperhonen, joka 
on Suomen yleisimpiä perhosia. 
Se lentää myös pilvisellä säällä. 

Lähteet: Seppo Parkkinen ym.: Luon-
to: Perhoset, Olli Marttila ym.: Päivä-
perhosopas, WSOY: Uusi Zoo.

Härkä kuoriaiseksi
Lajihavainto: Suomen ötökkäharrastajat ovat innoissaan myrkyllisen isotoukohärän mahdollisesta paluusta.

VESIVEHMAA
Minni Soverila

E
telä-Suomen Sanomien 
lukija Tero Pihkola toi-
mitti toimitukseen tou-
kokuussa ison, mustan 
ötökän. Eläinmuseon 

yli-intendentti Jyrki Muona on 
nyt vahvistanut, että kovakuori-
ainen on erittäin uhanalainen 
isotoukohärkä.

Pihkola paikallisti harvinai-
nen isotoukohärän Vesiveh-
maalta nurmikkoa leikatessaan.

Tutkija Ilpo Mannerkos-
ki on innoissaan uudesta löy-
döksestä. Hän kertoo, että la-
jin aikuisedustajista on tehty 
2000-luvulla vain yksi varma 
havainto. Toukkavaiheen ha-
vaintojakin on ollut vain muu-
tamia.

Vielä 1940–50-luvuilla isotou-
kohäristä tehtiin Suomessa usei-
ta kymmeniä havaintoja vuo-
dessa, mutta sen jälkeen kannat 
romahtivat lähes olemattomiin.

–�Isotoukohärät ovat olleet 
kadoksissa kymmeniä vuosia, 
Mannerkoski kertoo.

Tämän vuoden toukokuussa 
kuoriaisia on löytynyt jo kah-
desta eri kohteesta. Vesivehmaan 
lisäksi isotoukohärkiä on tavat-
tu Hausjärveltä. 

Mannerkoski kävi molemmis-
sa kohteissa itsekin paikalla ton-
kimassa ja varmistamassa ha-
vainnot oikeiksi.

–�Löysin Vesivehmaalta usei-
ta kuoriaisia. Kuolleiden lisäksi 
paikalla oli myös eläviä yksilöitä.

Mannerkoski elättelee pientä 
toivoa, että esiintymät merkit-
sevät pysyvää muutosta kannan 
elpymisen suuntaan.

Todennäköisyys törmätä har-
vinaiseen mönkijään on kuiten-
kin heikko. 

–�Aika harvoin isotoukohär-
kään törmää, joten niitä ei kan-
nata varta vasten lähteä bongai-
lemaan, Mannerkoski kertoo.

Hyvällä tuurilla näihin vipel-
täjiin voi kuitenkin törmätä, jos 
etsii oikeista paikoista. 

Mannerkosken mukaan läm-
pimät tienvarret ovat mahdol-
lisia kohteita. 

Mannerkoski epäilee, että iso-
toukohärällä menee nyt parem-
min kuin ennen, koska takana 
on monta perättäistä kuumaa 
vuotta. 

Harvinainen isotoukohärkä 
muistuttaa ulkonäöltään hyvin 
paljon serkkuaan sinitoukohär-

kää. Sinitoukohärkä on sukunsa 
yleisin edustaja Suomessa.

Mannerkosken mukaan maal-
likko ei pysty erottamaan lajeja 
toisistaan, sillä kuoriaisten koot 
ja värit vaihtelevat niin paljon.

–�Sellainen asiantuntija, joka 
on päässyt näkemään molem-
mat toukohärät, voi erottaa lajit 
toisistaan paljain silmin tark-
kailemalla pinnan pisteisyyttä 
ja etuselän muotoa.

Internetiin Mannerkoski suh-
tautuu varoen. Netti sotkee mo-
nien harrastajien tekemiä tul-

kintoja, sillä se on pullollaan 
kuvia, joissa lajit on määritel-
ty väärin.

Isotoukohärkää ei kannata är-
syttää, sillä hätääntyessään se 
ruiskii niveltensä välistä myr-
kyllistä, öljymäistä nestettä. 

Kuoriaisen myrkky sisältää 
kantaridiinia, jota erittävät tie-
tyt toisetkin kuoriaiset. Ennen 
muinoin esimerkiksi espanjan-
kärpäsistä eristettyä ainetta on 
käytetty sekä myrkkynä että po-
tenssilääkkeenä. 

Kantaridiini on laimenta-
mattomana vahva, jopa tappa-
va myrkky, joka on erityisen tu-
hoisa munuaisille. Sen käyttö 
erektiolääkkeenä juontaa sen si-
vuvaikutuksesta: myrkky saat-
taa nimittäin aiheuttaa miehil-
le veren pakkautumista lantion 
seutuun.

Isotoukohärän myrkyn kan-
taridiini on hyvin laimeaa ja vä-
häistä. Se aiheuttaa ihokontak-
tissa ärsytystä ja rakkuloita.

–�Jos törmäät luonnossa iso-
toukohärkään, varmin nyrkki-

sääntö on, että älä käpälöi, to-
teaa Mannerkoski.

Mannerkoski neuvoo niitä, jot-
ka uskovat kohdanneensa iso-
toukohärän, ottamaan kuoriai-
sesta useita valokuvia lajitunnis-
tusta varten. Kuvat kannattaa 
ottaa ylhäältäpäin, jotta selän 
etuosa näkyisi. Myös löytöpaik-
ka olisi hyvä kirjata tarkasti ylös.

Kuvaa ötökkä ja osallistu kuvakuja.fi :n 
kuvatempaukseen. Parhaita ötökkä-
otoksia metsästetään kesäkuun ajan.

ISOTOUKOHÄRKÄ, MELOE PROSCARABAEUS

Myrkyllinen harvinaisuus

 ■ Lentokyvytön isotoukohärkä 
on myrkyllinen kasvissyöjäkouri-
ainen. Toukkavaiheessa se loisii 
mehiläispesissä syöden mehiläi-
sen toukkia ja hunajaa.

 ■ Lajia tavataan eteläises-
sä Suomessa.  Esiintyy niityil-
lä, ahoilla ja hakkuualoilla. Kuo-

riaiset viihtyvät erityisesti läm-
pimillä alueilla heikkaisessa 
maastossa.

 ■ Viime vuosikymmeninä lähes 
kadonnut kukkaniittyjen vähe-
nemisen, ilmastollisten muu-
tosten ja kenties liikenteen kas-
vun takia.

Niityn värikkäät viipottajat
Perhoset: Värikkäät kukat 
houkuttavat aterialle.

ELÄINLAPSET 

Kesän tulo näkyy Korkeasaares-
sa poikasbuumina. Toukokuun 
aikana jo yhdeksän lajia on saa-
nut jälkikasvua ja lisää on odo-
tettavissa kesäkuun puolella.

Ensimmäisenä kuoriutuivat 
lapinpöllöjen poikaset, jotka 
ovat jo lähteneet pesästä ympä-
ristöään tutkimaan. Varpus- ja 
hiiripöllöt hoivaavat poikasiaan 
vielä pöntöissä ja tunturipöllö 
hautoo maapesässään. Pohjoi-

set pöllöt ovat haluttuja lintuja 
Euroopan eläintarhoissa. Kor-
keasaaressa ne ovat aina lisään-
tyneet hyvin.

 Metsäpeuroilla, markhoreilla 
ja alppivuohilla on hurmaavia 
suurisilmäisiä pienokaisia. Peu-
ranvasat kirmailevat honteloilla 
jaloillaan emojensa vahtimina. 
Markhoreiden ja alppivuohien 
muutaman päivän ikäiset kilit 
harjoittelevat jo huimia loikkia 

kallioilla. Vuohilajeille odotel-
laan vielä lisää jälkeläisiä kesän 
kuluessa.

Markhorit ovat kotiseudullaan 
Himalajalla uhanalaisia. Niiden 
tarhakannan kasvua ohjaillaan 
Korkeasaaresta. Metsäpeuroil-
la on luontoonpalautusohjel-
ma Venäjän Karjalassa, jonne 
Korkeasaaresta vietiin peuroja 
vuodenvaihteessa. Alppivuohi-
en tilanne luonnossa on hyvä.  

Poikasbuumi iski Korkeasaareen
NIMIKKOKASVIT

Kesäkuun nimikkokasveiksi on 
valittu morsionruusu ja kesäpik-
kusydämet. Jokaista puutarhu-
ria ilahduttavat erityisesti niiden 
kauniit kukat. Kuukauden kas-
vit nimeää Taimistoviljelijät ry.

Morsionruusu, Rosa Pimpi-
nellifolia-ryhmän Juhannus-
morsian-lajike, muistuttaa ju-
hannusruusua. Se kukkii sa-
maan aikaan, mutta tuoksuvat 
kukat ovat hennon vaalean-

punaiset. Juhannusmorsian-
lajike on pystykasvuinen, run-
saasti haarova pensas. Syyske-
sällä pensasta koristavat tum-
mat, ruskeanpunaiset kiulukat. 
Pensas viihtyy parhaiten aurin-
koisella paikalla ravinteikkaas-
sa maassa ja on edukseen sekä 
pensasryhmissä että aidanteissa. 
Morsionruusu sopii yhdisteltä-
väksi perinteisen kerrottukuk-
kaisen juhannusruusun kanssa, 

sillä ne ovat kasvutavaltaan sa-
manlaisia ja kukkien värit ko-
rostavat toisiaan.

Kesäpikkusydän, Dicentra 
formosa, kukkii lähes koko ke-
sän toukokuusta syyskuuhun. 
Se viihtyy parhaiten puolivar-
joisissa perennaryhmissä ja sitä 
voidaan käyttää reunus- ja peit-
tokasvina. 20–30-senttinen kas-
vusto sopii yhdisteltäväksi kor-
keampien perennojen kanssa.

Morsionruususta täydennystä ruusuryhmiin

Hohtosinisiiven koiraalla on siniset siivet. 
Naaraan perussävy on ruskea.

Tesmaperhosen tunnistaa takasiipiensä alapin-
tojen silmätäplistä.

Ritariperhonen on kukkaniittyjen kaunotar, 
jonka tunnistaa takasiipien kannuksista.

PEKKA OJALAINENHANS BISTERENTOMART

Tämä isotoukohärkä on nimestään huolimatta vain 4,5 senttimetriä pitkä. Otus kuvattiin toimituksessa ja päästettiin sen jälkeen vapauteen.

JARI SUOMINEN


