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"UHEX 2019" –

Uhanalaisarviointi eliöistä on nyt julkaistu

S

Arviointikriteerit
IUCN:n arviointikriteerejä on viisi, joista
perhosten arviointiin soveltuvia on neljä:
■ A-kriteeri: Kokonaiskannan
nopea taantuminen
■ B-kriteeri: Suppea levinneisyystai esiintymisalue, jonka lisäksi kaksi
seuraavista ehdoista
täyttyy: a) esiintyminen voimakkaasti
pirstoutunutta, b) levinneisyystai esiintymisalue, elinympäristö,
populaatioiden lukumäärä tai yksilömäärä

Keypoints
 In 2019, the Finnish Lepidopteran Society
assessed the 2362 Lepidopteran taxa with
resident populations in Finland for the Red
List of Threatened Species, according to
criteria set by the International Union for
Conservation of Nature (IUCN).
 The evaluated taxa received following
classifications: 20 (0.8 %) regionally extinct,
716 (17.8%) threatened, 261 (11.0%) near
threatened, 14 (0.6%) data deficientand 1646
(69.7%) least concern (table 1 and figure 2).
The small number of taxa (14) in the category
‘data deficient’ is notable accounting for the
large number of assessed taxa (2362).
 The most endangered superfamily was
Gelechioidea. More than half of them entered
the Red List with almost one third threatened. Papilioidea and Nepticulioidea were
18 Baptria 1/2019

KALLE MÄNNISTÖ

uomen uusin ja järjestyksessään viides uhanalaisarviointi, ”Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2019”
julkistettiin 8.3.2019. Kirja perustuu Suomen ympäristökeskus
(SYKE) koordinoimaan arviointiin, jossa 180 eri eliöryhmien asiantuntijaa valmisteli arvioinnin Maailman luonnonsuojelujärjestön (IUCN) laatimien arviointikriteerien perusteella. Perhosten osalta valmisteluvastuussa oli SPS:n
suojelutoimikunta, jossa arvioinnin pohjatyön valmistelivat Petri Hirvonen, Jari
Kaitila ja Kari Nupponen.
Tunturiympäristöjen lajeista peräti 83 % (60 lajia) löytyy uudesta Punaisesta kirjasta. Kääpiöhopeatäplä (Boloria improba) saattaa kokonaan kadota Suomesta ilmaston lämpenemisen
seurauksena. | In the alpine zone, as much as 83 % (60 species) of Lepidopteran species are
now on the Red List. The warming climate is a serious threat for Dusky-winged Fritillary (Boloria
improba), which may become extinct in Finland.

taantuva , c) esiintyminen jollakin tavalla
voimakkaasti fluktuoivaa
■ C-kriteeri: Pieni ja jatkuvasti taantuva
populaatio
■ D-kriteeri: Hyvin pieni
esiintymäpaikkojen määrä, johon ei liity
taantumista.

more endangered than the superfamilies on
average. Host plant specificity is a common
nominator for the species within Gelechioidea, Papilioidea and Nepticulioidea (table 2).
 When the 2019 assessment is compared
to the 2010 assessment, the classification
status changed (genueine change) into a
positive direction in 152 Lepidopteran taxa.
Most of them were southern species that
have their northern distribution range in
South-Finland. These taxa have benefited
from the warming climate, and many of their
larva live on oak or other deciduous trees.
 The classification status changed
(genueine change) towards a negative
direction in 200 taxa. Many of these taxa
suffer from the warming climate in NorthFinland, boreal forests and mires. Most
(83.3%) of alpine species entered the 2019

Perhosten luokat
Jokainen perhoslaji arvioitiin näiden neljän kriteerin osalta ja kriteeristön osoittamien raja-arvojen kautta jokainen arviointiin soveltunut laji sai luokituksen
(ks. kuva 1). Suoraan arvioimatta jätet-

Red List (table 3). The overgrowing of open
habitats was a threat for species living on
shores, ruderal and cultural habitats. Logging
and the extraction of peat caused problems
to species living in forests and peat bogs.
 The 2019 Red List assessment concerned
altogether 22418 taxa from 15 taxonomic
orders (plants, fungi, invertebrates and vertebrates). The number of Lepidopteran taxa
(352) with genuine temporal (2010 vs. 2019)
changes in the classification status is almost
as high as the number of taxa (368) with
the corresponding temporal changes in the
other 14 taxonomic orders. This comparison
shows that the knowledge of Finnish Lepidopteran fauna is at a high level and that a
taxonomically diverse Lepidopteran fauna
is a sensitive indicator of environmental
changes.

 KUVA 1. Uhanalaisluokitus. Punaisen
listan luokat UHEX 2019. | FIG. 1. Classification. The categories of the IUCN Red List
in the 2019 assessment.

Vertailu muihin lajiryhmiin –
perhoset selkeästi yksi parhaiten
tunnetuista lajiryhmistä
Vertailtaessa perhosten uhanalaisuusastetta muihin eliöryhmiin perhoset näyttäisi olevan punaisen kirjan lajien lukumäärän osalta hyvin lähellä kaikkien eliöiden keskiarvo. Uhanalaisten osuus, varsinkin luokkien EN ja VU, sen sijaan on
perhosilla merkitsevästi suurempi kuin
mitä kaikkien eliöryhmien keskiarvo on.
Vastaavasti puutteellisesti tunnettujen
osuus on perhosilla on lähes marginaalinen vastaavassa vertailussa. (Ks. kuva
2). Perhosissa puutteellisesti tunnettujen
osuus suhteessa punaisen kirjan lajien
määrään on hyvin samankaltainen esim.
putkilokasvien ja lintujen kanssa, joten
on hyvin perusteltua todeta perhosten
olevan yksi Suomen parhaiten tunnetuista eliöryhmistä ja tähän meillä Baptrian
lukijoilla on erittäin isot ansiot.

RIITTÄVÄT TIEDOT

ARVIOIDUT (Evaluated)

tiin (NE) 2 lajia eli Euroopassa vieraslajeina esiintyvät kimalaiskoisa (Vitula serratilineella) ja puksipuukoisa (Cydalima
perspectalis) ja lisäksi arviointiin soveltumattomiksi (NA) katsottiin yhteensä
242 lajia. Viime mainitut olivat ei-vakiintumeita lajeja, eli vaeltajia, loikkareita tai
Suomeen vasta aivan hiljan kannan muodostaneita lajeja.
Valtaosa eli 69,7% (1646 lajia) arvioidusta 2362 perhostaksonista (joitakin alalajeja arviointiin erikseen) todettiin elinvoimaisiksi, joten punaiseen kirjaan joutuneita lajeja oli yhteensä 716 eli
30,3%. Näistä uhanalaisluokkiin (CR,
EN, VU) luokiteltiin 421 lajia. Tarkemmin punaisen kirjan lajien jakautuminen
luokkiin on esitetty taulukossa 1, josta
löytyy myös vertailu vuoden 2010 arviointiin. Aiempaan arviointiin verrattuna uhanalaisten lajien suhteellinen osuus
kasvoi 16.6 %:sta 17,8 %:n.

EX Sukupuuttoon kuolleet (Extinct)
EW Luonnosta hävinneet (Extinct in the Wild)
RE Hävinneet (Regionally Extinct)
CR Kriittisesti uhanalaiset (Critically Endangered)
EN Erittäin uhanalaiset (Endangered)
VU Vaarantuneet (Vulnerable)

(Adequate data)

"UHEX 2019"

NT Silmälläpidettävät (Near Threatened)
LC Elinvoimaiset (Least Concern)
DD Puutteellisesti tunnetut (Data Deficient)
NA Arviointiin soveltumattomat (Not Applicable)
NE Arvioimatta jätetyt (Not Evaluated)

TAULUKKO 1. Tulokset perhosten luokituksessa. | TABLE 1. The distribution of Lepidopteran taxa on the Red List categories in the 2019 and 2010 assessments.

		

2019

2010

Taksoneita Suomessa (Taxa in Finland)
Arvioituja taksoneita (Evaluated taxa)

2604
2362

2559
2313

20

19

40
202
179

37
193
154

421 (17,8%)

384 (16,6%)

261
14

281
23

716 (30,3%)

707 (30,6%)

Suomesta hävinneet (RE)
Kriittisesti uhanalaiset (CR)
Erittäin uhanalaiset (EN)
Vaarantuneet (VU)
Uhanalaisia (Threatened species)
Silmälläpidettävät (NT)
Puutteellisesti tunnetut (DD)
Punaisen kirjan perhosia (on the Red List )

0,8
0,7
0,6

■ = PERHOSET (Lepidoptera)
■ = KAIKKI ELIÖT (All groups)

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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▲ KUVA 2 Arvioitujen uhanalaisuuksien jakaantuminen perhosissa ja kaikissa eliöissä.
| FIG 2. Distribution of assessed taxa on the categories within Lepidoptera and all15
assessed taxonomic orders (all groups).
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Uhanalaistumiskehityksen osalta perhosten tilanne vastaa varsin tarkoin koko arvioinnin yleiskuvaa eli niin perhosten
kuin koko eliölajiston tilanne on jonkun
verran huonontunut. Koko eliölajistossa on nyt uhanalaisia 11,9 %, kun niistä
vuonna 2010 uhanalaisia oli 10,5 %. Perhosissa uhanalaisia oli nyt 17,8 %, kun
vuonna 2010 niitä oli 16,6 %.
Kun tarkasteluun otetaan vain luokanmuutokset, joiden arvioitiin johtuvan aidosta lajin esiintymiskuvassa tapahtuneesta muutoksesta (ks. punainen kirja
2019, s. 109–110 ja s. 143), perhoset nousee esiin erityisenä ryhmänä. Kun kaikissa eliöryhmissä arvioidaan tapahtuneen yhteensä 720 aitoa uhanalaisluokitukseen vaikuttavaa muutosta , niin
niistä lähes puolet eli 352 muutosta koski perhosia (muilla eliöryhmillä yhteensä
368 muutosta). Perhosten huiman korkea
osuus osoittaa perhosten indikaattoriarvon seurattaessa elinympäristöissä ja ilmastossa tapahtuvien muutosten vaikutuksia eliölajistoon, sillä perhosilla nuo
vaikutukset näkyvät voimakkaina kaikkein ensimmäisenä . (Ks. kuva 3).
Perhosissa positiiviseen suuntaan tapahtuneita aitoja luokanmuutoksia oli yhteensä 152, muuta kielteiseen suuntaan

ELIÖRYHMÄT (Groups)
1. Perhoset (Lepidoptera)
2. Kovakuoriaiset (Coleoptera)
3. Linnut (Aves)
4. Jäkälät (Lichenes)
5. Putkilokasvit (Trocheophyra)
6. Muut ryhmät, sisältäen
kaksisiipiset (Diptera)

nivelkärsäiset (Hemiptera), hämähäkkieläimet(Arachnida), pistiäiset
(Hymenoptera), sienet (Fungi),
verkkosiipiset (Neuroptera), sammaleet
(Bryophyta), kalat (Pisces), Nisäkkäät
(Mammalia), vesiperhoset (Trichoptera),
suorasiipiset (Orthoptera)

lajin luokka muuttui vielä suuremmalla
joukolla eli tasan 200 lajilla. Positiiviset
muutokset selittyvät hyvin pitkälti ilmaston lämpenemisellä, joka on hyödyttänyt eteläpainotteista lajistoa, joka on Etelä-Suomessa levinneisyytensä pohjoisrajalla. Eniten ilmaston lämpenemisestä
ovat hyötyneet kuitenkin jalopuustoon sidonnaiset metsälajit sekä jossain määrin
myös osa ihmisen synnyttämissä ympäristöissä eläneistä lajit. Myös kielteisissä
muutoksissa ilmaston lämpenemisellä on
suuri rooli ja se on keskeinen syy tunturilajiston, boreaalisen metsälajiston (esim.
vanhahkot kuusikot) ja soiden lajiston
taantumisessa. Boreaalisen metsälajiston
ja suolajiston taantumisen taustalla myös
elinympäristössä tapahtuneet muutokset, eli hakkuut ja turpeenotto, ovat olleet
merkittäviä tekijöitä. Eniten elinympäristöjen laadun heikkeneminen on kuitenkin
haitannut ihmisen synnyttämien lajien
ja rantalajien tilannetta, sillä näissä umpeenkasvu ja rehevöityminen ovat lisääntyvästi erittäin pahoja uhkatekijöitä monille perhoslajeille.

ja uhanalaisia 15,1%, niin jäytäjäkoimaisista (Gelechioidea) punaisen kirjan lajeja on jopa yli puolet eli 51,5 % ja uhanalaisia samoin tupla perhosten keskiarvoon verraten eli 30,1 %. Kun jäytäjäkoimaiset (siis pussikoit, lattakoit, hitukoit,
tupsukoit, pikikoit, ym.) on yläheimoistamme toiseksi lajirikkain heti yökköseten jälkeen, on kyseinen yläheimo todella
perhosten suojelun keskiössä. Selitys yläheimon suurelle uhanalaisalttiudelle löytyy siitä, että valtaosin heimon lajit ovat
ravintokasvispesialisteja. Samasta syystä
myös päiväperhoset (Papilioidea) ja kääpiökoit (Nepticilioidea) ovat selvästi keskiarvoa uhanalaisempia yläheimoja. (Ks.
tarkemmin taulukko 2).

Uhanalaisten perhosten
elinympäristöt
Yhteenveto uhanalaisten perhoslajien jakautumisesta eri elinympäristöihin on esitetty taulukossa 3. Tavoitteena on käsitellä tarkemmin aihetta tulevissa Baptrioissa. Kuitenkin jo tässä on syytä tuoda esiin
se, että tunturilajistosta (yhteensä 72 lajia)
enää vain 12 on välttynyt punaiseen kirjaan joutumiselta. Keskeinen taustasyy
tälle on ilmaston lämpeneminen ja sen
seurauksena lajiston taantuminen erityisesti eteläisimmillä ja matalimmilla tuntureilla. Vastaava taantumiskehitys todettiin
myös tunturien putkilokasvilla.

Ravintokasvispesialisteissa
paljon uhanalaisia
Yläheimoittain tarkasteltuna eri yläheimojen uhanalaisuus vaihtelee merkittävästi. Kun keskimäärin perhosista punaisen kirjan lajeja on noin neljännes (25,2%)

200

LAJIMÄÄRÄ (Number of species)

Perhoset on herkin eliöryhmä
ilmaston ja elinympäristöjen tilan
muutokselle
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▲ KUVA 3. Uhanalaisluokitusten muutokset eliöryhmittäin. | FIG. 3 Number of taxa in Lepidoptera and the other assessed groups with
a genuine change in classification status from the 2010 to the 2019 assessment. Positive and negative refer to a change in a less or a more
threatened direction, respectively. The column 6 shows changes collectively for ten taxonomic orders (fungi, vertebrates and several invertebrate
groups).
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 Punainen kirja 2019 on ladattavissa https://www.ymparisto.fi/punainenlista kautta. Samaiselta sivustosta löytyy myös muuta uhanalaisarviointiin liittyvää.  Pelkän perhosia koskevan uhanalaisluokituksen 2019 voi ladata osoitteesta: http://www.perhostutkijainseura.fi/
File/Yleiset_tiedostot/Punainen_kirja_2019_Perhoset.pdf?548739.  Punainen kirja 2010 on ladattavissa osoitteesta https://www.
ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Suomen_lajien_Punainen_lista_2010.

TAULUKKO 2. Perhosten uhanalaisuus heimoittain. | TABLE 2. The distribution of taxa within the assessed superfamilies on the Red List
categories. Uhex% = percent of threatened taxa. Redl% = percent of taxa on the Red List.

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

Total

Uhex%

Redl%

4
0
0
5
5
1
0
1
1
1

21
3
0
0
7
1
2
0
2
1

73
17
10
17
28
5
8
13
16
0

49
15
5
15
20
6
2
23
26
3

55
16
10
20
35
14
10
26
44
8

4
0
2
0
1
0
0
0
2
3

253
59
43
113
284
66
71
230
350
44

459
115
85
202
435
105
105
329
485
64

30,1
24,1
17,6
15,8
12,6
11,4
11,4
10,9
9,1
6,3

51,5
35,2
29,4
28,2
28,1
25,7
21,0
9,1
18,4
20,3

Keskiarvo (Average)									
15,1

25,2

		
Gelechioidea
Papilionoidea
Nepticuloidea
Pyraloidea
Tortricoidea
Yponomeutoidea
Gracillarioidea
Geometroidea
Noctuoidea
Tineoidea

TIMO LEHTO

TIMO LEHTO

Ilmaston lämpeneminen on hyödyttänyt monia hemiboreaalisen metsään (esim. tammi) sidonnaisiaperhoslajeja, mutta samalla monet boreaalisen kuusimetsän lajit ovat taantuneet voimakkaasti eteläisessä Suomessa. Myös monet suolajit ovat taantuneet Etelä- ja Keski-Suomessa. | In
southern Finland, the influence of warming climate has been positive on many Lepidopteran species associated with the hemiboreal deciduous
forest but mostly negative on those associated with the boreal spruce forest. Many of Lepidopteran species inhabiting peat bogshave declined in
the southern half of Finland.

TAULUKKO 3. Perhosten jakautuminen uhanalaisluokittain eri elinympäristöissä.
| TABLE 3. The distribution of Lepidopteran taxa occupying different habitats on the
Red List categories.

		

RE

CR

EN

METSÄT (Forests)
2
10
35
SUOT (Mires)
1
7
RANNAT (Shores)
3
7
42
VEDET (Aquatic)
KALLIOT (Rocks)
1
TUNTURIT (Alpine)
2
3
17
PERINNEMAISEMAT
13
19 100
+ RUDERAATIT (Meadows and ruderal areas)
Yhteensä (Total)

20

40

202

VU

NT

DD

LC

TOTAL

50
17
22
18
72

80
34
35
20
91

6
1
3
4

814
111
88
5
7
12
508

997
172
200
5
8
72
807

179

261

14 1646

2362
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