
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).
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Harjusinisiipi
harjuluonnon

jalokivi

Ruususiipisirkka 

(Bryodemella tuberculata)

Harjusinisiiven (Scolitantides vicrama) 

elinympäristöt ovat avoimia ja paah-

teisia, hiekkapohjaisia harjunrinteitä ja 

kenttiä. Laji elää ainoastaan kangasaju-

ruoholla. Suomen ainoa säilynyt esiintymä 

sijaitsee Säkylänharjulla Satakunnassa.

HARJUSINISIIPI 

ON KADONNUT 

ESIINTYMISPAIKOILTAAN

Harjusinisiipi on aina ollut har-

vinainen, mutta sillä tiedetään 

olleen noin 20 esiintymää ete-

läisessä Suomessa aina Pohjois-

Savoa ja Pohjois-Karjalaa myöten. 

Viimeisimpänä hävisi Ruokolah-

den esiintymä 1980-luvulla. Hä-

viämisen syynä on useimmiten 

ollut elinympäristöjen umpeen-

kasvu. Säkylänharjulla laji on säi-

lynyt armeijan harjoitustoimin-

nan vuoksi avoimina pysyneillä 

alueilla, joilla myös kangasaju-

ruohokasvustot kukoistavat.

• Luonnonsuojeluasetus: 

Erityisesti suojeltava, 

rauhoitettu

• Uhanalaisuusluokka: 

Äärimmäisen uhanalainen (CR)

esiintymisruutu

levinneisyysalue
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SEURANTAA 

SÄKYLÄNHARJULLA

Harjusinisiipi on löydetty Säkylän-

harjulta jo vuonna 1940. Vuonna 

1990 populaatiokooksi arvioitiin 

tarkempien tutkimusten perus-

teella 862 yksilöä. Monien muiden 

perhosten tapaan harjusinisiiven 

yksilömäärät vaihtelevat kuitenkin 

vuosien välillä suuresti, mikä saat-

taa pahimmillaan johtaa populaa-

tion häviämiseen, vaikka elinym-

päristö säilyisikin suotuisana.

Harjusinisiiven yksilömääriä on 

seurattu populaation ydinalueel-

la vuodesta 1996 alkaen lähes 

vuosittain. Seuranta on toteutet-

tu laskemalla mahdollisimman 

monena päivänä kaikki lennossa 

olevat yksilöt, kun säätila on la-

jin lentoaikaan ollut suotuisa ja 

harjoitusammunnat eivät ole es-

täneet alueella liikkumista. Har-

jusinisiivet kuoriutuvat hiukan 

eri aikoina alkukesällä ja naaraat 

ovat koiraita piilottelevampia, 

minkä vuoksi havaitut yksilömää-

rät eivät suoraan kerro todellista 

populaatiokokoa. Niiden perus-

teella voidaan kuitenkin seurata 

populaatiokoon muutoksia.

Kuva 2. Harjusinisiiven yksilömäärien vuotuiset keskiarvot laskentapäi-

vää kohti ja parhaana päivänä havaitut yksilömäärät Säkylänharjulla 

vuosina 1996–2010. Tiedot puuttuvat vuosilta 1999, 2004 ja 2007.

Ruususiipisirkka löytyi Säkylän-

harjulta yllättäen vuonna 

1990. Laji on saanut nimensä 

punaisista takasiivistään, jot-

ka paljastuvat vain lennossa. 

Ruususiipisirkan yksilönkehi-

tys on kaksivuotinen. Yksilöitä 

on nähty Säkylänharjulla vain 

parillisina vuosina ja enintään 

ELINYMPÄRISTÖN HOITO 

TUOTTAA TULOSTA

Harjusinisiiven kanta on kasvanut 

Metsähallituksen vuonna 2004 

aloittamien elinympäristön hoi-

totoimien jälkeen. Ensimmäisen 

kerran samoja alueita hoidettiin 

vuonna 1993 Porin prikaatin ja 

WWF:n yhteistyönä. Avoimiksi 

raivatut alueet vaativat kuiten-

kin toistuvaa hoitoa säilyäkseen 

suotuisina sekä harjusinisiivelle 

että muille samoilla paikoilla elä-

ville uhanalaisille ja harvinaisille 

Kuva 1. Harjusinisiiven levinneisyys.

LISÄTIETOJA
� Lajin vastuuhenkilö: 

Metsähallitus, Esko Hyvärinen, 

esko.hyvarinen@metsa.fi 
� www.metsa.fi /luonnonsuojelu > 

Uhanalaiset eläimet > Harjusinisiipi

• Luonnonsuojeluasetus: 

Erityisesti suojeltava

• Uhanalaisuusluokka: 

Äärimmäisen uhanalainen 

(CR) muutamia yksilöitä vuodessa. 

Vuonna 2010 löytyi kaksi koiras-

ta ja yksi naaras. Ruususiipisirkka 

on äärimmäisen pienen populaa-

tiokokonsa ja esiintymisalueensa 

vuoksi välittömässä häviämisvaa-

rassa Suomesta.

Ruususiipisirkan lähimmät tun-

netut esiintymät sijaitsevat Karja-

lan Kannaksella ja Ruotsissa Öö-

lannin saarella. Keski-Euroopassa 

lajia tavataan harvinaisena ja 

taantuvana Alppien pohjois-

osien avoimilla jokivarsilla.

LISÄTIETOJA
� Lajin vastuuhenkilö: 

Metsähallitus, Esko Hyvärinen, 

esko.hyvarinen@metsa.fi 
� www.metsa.fi  > Luonnon-

suojelu > Lajit ja luontotyypit 

> Uhanalaiset eläimet > Ruusu-

siipisirkka

lajeille.  Ilahduttavasti harjusini-

siipiä on viime vuosina havaittu 

aiempaa enemmän myös popu-

laation ydinalueen ulkopuolella, 

mutta sopivien elinympäristöjen 

vähäisyys rajoittaa uusien paikal-

lispopulaatioiden syntymistä. 

Harjusinisiipi on itäinen laji, 

jonka levinneisyysalue ulottuu 

itäisestä Euroopasta pitkälle Aa-

siaan. Säkylänharjun esiintymä 

on Pohjoismaiden ainoa. Suomen 

lähialueilta laji tunnetaan Karja-

lasta ja Virosta.
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Seurantavuosi

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Lajitjaluontotyypit/Uhanalaisetelaimet/Muutelaimet/Sivut/Harjusinisiipi.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Lajitjaluontotyypit/Uhanalaisetelaimet/Muutelaimet/Sivut/Ruususiipisirkka.aspx

