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Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006 

Ruususiipisirkka
Bryodemella tuberculata Fabricius

• Luonnonsuojeluasetus: erityisesti suojeltava, rauhoitettu
• Luontodirektiivi: —
• Uhanalaisuusluokka vuonna 2000: CR, äärimmäisen uhanalainen
• Suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono
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Kuva 1. Ruususiipisirkan levinneisyys.

Levinneisyysalue ja esiintyminen

Ruususiipisirkan levinneisyysalueen pinta-ala on 100 
km². Lajista tunnetaan vain yksi esiintymä Säkylänhar-
julla armeijan harjoitusalueella, ja sen levinneisyyalueen 
pinta-alaksi on määritelty yksi 10x10 km:n ruutu (kuva 
1). Ruusu siipisirkan levinneisyysalue on reliktinomai-
nen, eikä siinä ole tapahtunut muutoksia. 

Yhden esiintymän varassa elävän ruususiipisirkan levin-
neisyysalueen kehityssuunta on arvioitu vakaaksi tarkaste-
lujaksolla 1990–2006. Lajin levinneisyysalue tulee toden-
näköisesti pienenemään, kun sen ainut populaatio katoaa, 
mikäli olosuhteet eivät muutu ja laji ei leviä uusille alueille.

Ruususiipisirkan levinneisyysalue tunnetaan kohtalai-
sesti. Lajia ei ole erityisesti etsitty ja se voidaan havaittaes-
sa sekoittaa palosirkkaan. Lajille sopivia elinympäristöjä 
ei kuitenkaan ole Suomessa kovin paljoa.

Ruususiipisirkka on Suomessa luontaisesti harvinai-
nen laji, joka on löydetty vasta vuonna 1990. Lajia voisi 
arvoitujen elinympäristövaatimusten perusteella esiintyä 
myös muualla. Lajin levinneisyysalueen suojelutasoa ei 
pystytty arvioimaan puutteellisten tietojen vuoksi.

Populaatiokoko
Ruususiipisirkan kokonaisyksilömääräksi on arvioitu 10 
(2–20) yksilöä (taulukko 1). Vuonna 2006 tehdyssä las-
kennassa havaittiin yksi lajin koiras ja yksi naaras. Lajin 
havaintopaikalla käytiin vuonna 2006 neljä kertaa elo-
kuussa ja kaksi kertaa syyskuussa.

alpiinisen ja boreaalisen
alueen raja
esiintymisruutu

levinneisyysalue
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Suomessa 
yhteensä

Boreaalisella 
alueella

Alpiinisella 
alueella

Yksilöitä 10 10 –

Taulukko 1. Ruususiipisirkan populaatiokoko.

Ruususiipisirkan populaation kehityssuunta on arvioi-
tu pienentyneeksi tarkastelujaksolla 1990–2006. Lajia löy-
dettiin vuonna 1990 neljä yksilöä, vuonna 1996 seitsemän, 
2002 yksi, 2004 ei yhtään ja vuonna 2006 vain 2 yksilöä.

Lajin nykyinen populaatio tunnetaan hyvin. Ruusu-
siipisirkka on suurikokoisena melko helppo havaita ja 
pienikokoinen esiintymä on helppo tutkia.

Ruususiipisirkan populaation tilan on arvioitu olevan 
epäsuotuisa huono – heikkenevä. Nykyinen populaatio  
on äärimmäisen pieni, muutamasta yksilöstä koostuva ja 
vaikuttaa pienentyneen 1990-luvulta. Populaatiokoko on 
selvästi alle suotuisan.

Lajin elinympäristöt
Ruususiipisirkan elinympäristöä sen ainoalla Suomesta tun-
netulla esiintymispaikalla on avoin, paahteinen ja varpuval-
tainen, paikoin sorapintainen kangas. Lajia on löytynyt 

vain noin 70 m x 50 m:n kokoiselta laikulta, joka poikkeaa 
maa-ainekseltaan (karkeaa soraa) ympäröivästä maastosta. 

Lajin asuttaman elinympäristön kehityssuunta on 
arvioitu pienentyneeksi tarkastelujaksolla 1990–2006. 
Elinympäristön pinta-ala on supistunut esiintymän alu-
eella 1990- ja 2000-luvuilla, mutta tilannetta on paran-
nettu hoitotoimilla. 

Lajin elinympäristön tila tunnetaan hyvin. Havainto-
paikasta ja sen kasvillisuudesta on olemassa yksityiskoh-
taisia dokumentteja (esim. Väisänen ym. 1991).

Lajin elinympäristön tilan arvioitiin olevan epäsuotui-
sa huono. Elinympäristöä on melko vähän jäljellä, vaikka 
sitä on hoidettu ja laatua on saatu ylläpidettyä. Esiinty-
män lähialueilla on myös hoidettu vastaavia elinympäris-
töjä. Laajemmassa mittakaavassa elinympäristöjen määrä 
on kuitenkin vähentynyt ja laatu heikentynyt.
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Lajiin vaikuttaneet ja vaikuttavat tekijät 
sekä tulevaisuuden ennuste

Armeijan harjoitukset ovat ylläpitäneet lajille sopivaa 
elinympäristöä Säkylänharjulla. Alueella tapahtuvien har-
joitusten vähentyessä luontainen umpeenkasvu on hei-
kentänyt lajin elinolosuhteita sen nykyisessä esiintymäs-
sä. Pieni populaatiokoko on voinut johtaa populaation 
perimän muutoksiin, jotka heikentävät jälkeläistuottoa ja 
sopeutumista ympäristön muutoksiin. 

Elinympäristön umpeenkasvu sekä pienen populaa-
tion geneettinen ajautuminen ja sukusiitos ovat merkittä-
viä ruususiipisirkan uhkatekijöitä myös tulevaisuudessa. 
Lajin elinympäristöä pyritään kuitenkin parantamaan 
hoitotoimin, mikä voi auttaa sen selviämistä.

Ruususiipisirkan tulevaisuuden ennusteen arvioidaan 
olevan epäsuotuisa huono. Hoitotoimista huolimatta la-
jilla on huonot mahdollisuudet säilyä Suomessa pitkällä 
aikavälillä pienen populaatiokoon vuoksi, ja se on välittö-
mässä sukupuuttovaarassa.

Suojelutilanne ja hoitotoimet

Ruususiipisirkan ainoa tunnettu esiintymä sijaitsee har-
jujensuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella ja Natura-
alueella (taulukko 2), mutta esiintymän suojelusta ei ole 
tehty lakisääteistä päätöstä.

Lajin esiintymää on hoidettu 1990-luvulta lähtien 
taimikkoa, varpuja ja jäkälää käsin raivaamalla, viimeksi 
vuonna 2006. Raivaustähteitä on myös poltettu.

Suojelu-, hoito- ja tiedonkeruutarve 
Ruususiipisirkan lisäsuojelulle ei ole lisätarpeita nykyisel-
lä paikalla. Hoitotoimia on tarpeen jatkaa. 

Lajin esiintymistä nykyisellä havaintopaikalla ja lähi-
ympäristön sopivannäköisillä laikuilla on tarpeen seurata 
parillisina vuosina. Havaintopaikasta voidaan myös kerä-
tä lisätietoa palosirkan suojelusuunnitelman maastotöi-
den yhteydessä.

Omistaja Natura Luonnon-
suojelualue

Luonnon- 
suojeluohjelma

Naturan  
tuoma lisäys

Suojelu  
yhteensä

Ei  
suojeltu

Kaikki  
yhteensä

Mh 1 1 1 1 1 1 1
muu – – – – – – –
Yhteensä 1 1 1 1 1 1 1

Taulukko 2. Ruususiipisirkan olemassa olevien havaintopaikkojen jakautuminen suojelualueille, suojeluohjelma-alueille ja niiden ulkopuo-
lelle sekä Metsähallituksen alueille. Lähde: ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä 2.1.2007.
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