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Kansainväliset vastuulajit: perhoset
Perhosista valittujen vastuulajien ja alalajien joukossa on erityisesti pohjoisia tunturilajeja sekä
suoperhosia. Mukana on myös useita alun perin Suomesta kuvattuja pikkuperhosia, joita edelleenkin
tunnetaan Suomen ulkopuolelta vain harvoista paikoista. Samoin mukana on laajemmalle levinneiden
perhosten vain suppealla alueella Fennoskandiassa eläviä alalajeja. Lajeista 19 on Suomessa
uhanalaisia, seitsemän jopa äärimmäisen uhanalaista. Niistä kaikista on muualtakin niin vähän
löytöjä, että Suomen osuus kannasta voidaan katsoa riittävän suureksi.
Nyt ehdotettujen lisäksi on eräitä muitakin lajeja, joista on vain muutama löytö Suomen ulkopuolelta.
Niitä ei esitetä vastuulajeiksi, koska ne on jouduttu luokittelemaan puutteellisesti tunnetuiksi vähäisten
tietojen vuoksi. Selvä vastuulaji olisi myös idänsiilikäs Borearctia menetriesii, josta tunnetaan
Euroopasta Suomen ulkopuolelta vain yksi löytö Itä-Karjalasta. Hävinneeksi arvioituna sitä ei
kuitenkaan voi esittää vastuulajiksi.

Vastuulajitaulukko
Tieteellinen nimi

Lajinimi suomeksi

IUCN-luokka 2000

Anacampsis furcella

mäkihiilikoi

NT

Ancylis kenneli

luhtasirppikääriäinen

VU

Argyrotaenia illustrana

taigakääriäinen

NT

Aristotelia heliacella

lapinvuokkohohtokoi

CR

Aterpia chalybeia

luhtakirjokääriäinen

EN

Baptria tibiale ssp. borealis

nunnamittari

NT

Baptria tibiale ssp. fennica

nunnamittari

NT

Bucculatrix argentisignella

ketotöyhtökoi

CR

Bucculatrix latviaella

kallioistöyhtökoi

CR

Cauchas breviantennella

pohjansurviaiskoi

CR

Chloroclystis v-ata ssp. relicta suomenlehtovähämittari

CR

Clepsis lindebergi

ahoaamukääriäinen

EN

Clossiana freija

muurainhopeatäplä

LC

Clossiana improba

kääpiöhopeatäplä

NT

Coleophora carelica

karjalanpussikoi

CR

Colias hecla ssp. Sulitelma

lapinkeltaperhonen

VU

Colias tyche ssp. werdandi

tunturikeltaperhonen

VU

Elachista bruuni

hietahitukoi

EN

Elachista vonschantzi

luhtakastikkahitukoi

EN
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Entephria punctipes

paljakkapohjanmittari

LC

Erebia embla

suonokiperhonen

LC

Erebia medusa ssp. polaris

ruijannokiperhonen

NT

Eucosma guentheri

somerikkopeilikääriäinen

EN

Eupithecia pernotata

viirupikkumittari

VU

Gnorimoschema streliciellum kenttähietakoi

EN

Hypodryas iduna

lapinverkkoperhonen

LC

Nola karelica

suovenhokas

NT

Oeneis bore

paljakkakylmänperhonen

LC

Oeneis jutta

rämekylmänperhonen

LC

Oeneis norna

sarakylmänperhonen

LC

Parnassius apollo (1)

isoapollo

NT

Phyllodesma ilicifolium(1)

mustikkakehrääjä

LC

Polia conspicua

saamenkehnäyökkönen

LC

Prochoreutis solaris

luhtatuikekoi

VU

Pyrgus centaureae

suokirjosiipi

LC

Sciota lucipetella

kaakonkoisa

NT

Scolitantides orion

kalliosinisiipi

VU

Scopula frigidaria

pohjanlehtimittari

LC

Sophronia gelidella

lapinvuokkoväkäskoi

CR

Xestia lorezi

tunturiharmoyökkönen

LC

Xestia lyngei

liuskepaljakkayökkönen

NT

Xestia quieta

tuhkapaljakkayökkönen

LC
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