
METSÄHALLITUKSEN VASTUULAJIT 2010:  ARNIKKI (ARNICA ANGUSTIFOLIA), IDÄNKYNSIMÖ (DRABA CINEREA), KARVAMAKSARUOHO (SEDUM VILLOSUM), LAPINHILPI (ARCTAGROSTIS LATIFOLIA), LAPINKAURA (TRISETUM SUBALPESTRE), LAPINLEINIKKI (RANUNCULUS LAPPONICUS), LETTORIKKO 

(SAXIFRAGA HIRCULUS), LÄNNENHANHIKKI (POTENTILLA ANGLICA), MERITATAR (POLYGONUM OXYSPERMUM), MERIVEHNÄ (ELYMUS FARCTUS), NEIDONKENKÄ (CALYPSO BULBOSA), PAHTAKELTTO (CREPIS TECTORUM SSP. NIGRESCENS), PERÄMERENMARUNA (ARTEMISIA CAMPESTRIS SSP. 

BOTTNICA), PIKKUNOIDANLUKKO (BOTRYCHIUM SIMPLEX), POHJANAILAKKI (SILENE INVOLUCRATA SSP. TENELLA), TIKANKONTTI (CYPRIPEDIUM CALCEOLUS), TUNDRASARA (CAREX HOLOSTOMA), TUNTURIARHO (ARENARIA PSEUDOFRIGIDA), TUOKSUALVEJUURI (DRYOPTERIS FRAGRANS), 

TÄHKÄHELMIKKÄ (MELICA CILIATA), KERTUNHIIPPASAMMAL (ORTHOTRICHUM PATENS), KOURUKINNASSAMMAL (SCAPANIA CARINTHIACA), POHJANKELLOSAMMAL (ENCALYPTA MUTICA), NAALI 

(ALOPEX LAGOPUS), SAIMAANNORPPA (PUSA HISPIDA SAIMENSIS), KILJUHANHI (ANSER ERYTHROPUS), MAAKOTKA (AQUILA CHRYSAETOS),  MUUTTOHAUKKA (FALCO PEREGRINUS), TUNTURIHAUKKA 

(FALCO RUSTICOLUS), VALKOSELKÄTIKKA (DENDROCOPOS LEUCOTOS), KORPIKOLVA (PYTHO KOLWENSIS), KORUKERÄPALLOKAS (AGATHIDIUM PULCHELLUM), LAHOKAPO (BOROS SCHNEIDERI), 

PUNAHÄRÖ (CUCUJUS CINNABERINUS), HARJUSINISIIPI (SCOLITANTIDES VICRAMA), POHJANVALKOTÄPLÄPAKSUPÄÄ (HESPERIA COMMA CATENA), RUUSUSIIPISIRKKA (BRYODEMELLA TUBERCULATA).

Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) 

on Etelä-Suomen lehtipuuvaltaisten 

ja lehtilahopuustoisten metsien laji. 

Pesivä kanta on vahvistunut ja vuonna  

2010 se arvioitiin 120–180 pariksi. 

Metsä  hallituksen luontopalvelut on 

vastannut lajin valtakunnallisesta 

seurannasta vuodesta 2003.

HYVÄSSÄ TIKKAMETSÄSSÄ 

ON LAHOPUUTA

Elinpiirit sijaitsevat tavallisim-

min lehtipuuvaltaisilla tuoreilla 

ja lehtomaisilla kankailla, joskus 

myös lehdoissa. Sekapuustona 

voi kasvaa mäntyä ja kuusta. Hy-

vässä tikkametsässä ei saa olla 

tiheää ja varjostavaa havupuu-

alikasvosta.

Valkoselkätikka on erikoistunut 

käyttämään lahopuussa eläviä 

hyönteisiä ravinnokseen. Lahoa 

lehtipuuta tuleekin olla runsaas-

ti pystypökkelöinä ja maapuina. 

Talvella lahopuiden hyönteisfauna  

on valkoselkätikalle elintärkeää 

ravintoa. Pesimäaikana poikasia 

ruokitaan myös lehvästöstä ja 

rungoilta löytyvillä hyönteisillä. 

KANTA SAATIIN 

KASVUUN

Valkoselkätikan seuranta käyn-

nistyi 1990-luvun alussa. Pesivä 

populaatio arvioitiin silloin 30–

50 pariksi. Vuonna 2009 havain-

toja saatiin noin 160 potentiaali-

selta pesimäreviiriltä, ja vuonna 

2010 varmistettiin yli 90 pesin-

tää. Tehostuneen seurannan an-

siosta on voitu kartoittaa myös 

ennestään tuntemattomia elin-

alueita. 

Valkoselkätikan luokitus voi-

tiin vuoden 2010 uhanalaisuus-

arvioinnissa vaihtaa äärimmäisen 

uhanalaisesta erittäin uhanalai-

seksi lintulajiksi.

SUOJELU EHTI 

AJOISSA

Kanta on vahvistunut suojelutoi-

mien, elinympäristöjen hoidon ja 

hyvän pesimätuloksen ansiosta. 

Valkoselkätikan suojelusuunnitel-

maa on toteutettu kahdenkym-

menen vuoden ajan. Alkuperäise-

nä tavoitteena oli rauhoittaa noin 

3 900 hehtaaria ja hoitaa noin 

1 500 metsähehtaaria reviirejä 

tukeviksi lisäalueiksi. Tämä tavoite 

on lähes saavutettu.

Säännöllinen muuttovoitto 

idästä ja ajoittaiset massavaelluk-

set ovat myös vahvistaneet kan-

taa. Laajoja massavaelluksia to-

dettiin syystalvina 1993/1994 ja 

erityisesti 2008/2009, jolloin saa-

tiin satoja nuoria vaeltajia eteläi-

seen Suomeen 

Ilmaston muuttuessa leudot 

talvet ovat olleet eduksi valkosel-

kätikoille. Nuorien lintujen ensim-

mäinen talvi on kriittinen tekijä 

lintujen selviytymiselle. Aktiivinen 

talviruokinta on helpottanut niin 

nuorien kuin vanhempienkin yksi-

löiden talvehtimista.

VALKOSELKÄTIKKA 

EI SELVIÄ VIELÄ OMILLAAN

Kannan kasvusta huolimatta val-

koselkätikka tarvitsee edelleen ak-

tiivisia suojelutoimia. 

Metsätalous on tehostunut 

ja laajentunut, eivätkä hoidetut 

metsät vastaa lajin vaatimuk-

sia. Onkin tärkeää perustaa rau-

hoitusalueita, jotta säilytetään 

parhaimmat elinympäristöt ja 

lisätään mahdollisuuksia uudis-

reviirien synnylle. Luonnonhoidon 

ja ennallistamisen avulla voidaan 

myös tulevaisuudessa turvata la-

jin elinympäristövaatimukset sekä 

talousmetsissä että luonnonsuo-

jelu- ja virkistysalueilla.

LISÄTIETOJA
� Lajin vastuuhenkilö: 

Metsähallitus, Timo Laine, 

timo.laine@metsa.fi 
� www.metsa.fi  > Luonnonsuojelu 

> Lajit ja luontotyypit > Uhanalai-

set eläimet > Valkoselkätikka
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Kuva 3. Kannan kehitys 1991–2010.

Kuva 1. Lähes puolet reviireistä on 

Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
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Levinneisyys 2010

esiintymisruutu

levinneisyysalue

� Luonnonsuojeluasetus: 

Erityisesti suojeltava, 

rauhoitettu
� Uhanalaisuusluokka: 

Erittäin uhanalainen (EN)
� Lintudirektiivi: Liitteen I laji
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lehtimetsien 

uhanalainen

Kuva 2. Valoisat rantametsät ovat parhaita elinympäristöjä.

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Lajitjaluontotyypit/Uhanalaisetelaimet/Valkoselkatikka/Sivut/Valkoselkatikka.aspx

