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Erakkokuoriainen 
Läderbagge 
Osmoderma barnabita (O. eremita -ryhmä) 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): vaarantunut (VU) EU:n lajikoodi: 6966 

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021) 
Rauhoitettu (LSA 521/2021) 

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
Luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltava laji 
BOR suojelutaso epäsuotuisa riittämätön, vakaa  

 
Luonnehdinta 
Erakkokuoriainen on helposti tunnistettava hyvin kookas, 
jopa 3 cm pitkä nahanhajuinen kovakuoriainen. Väriltään se 
on tummanruskea, metallinhohtoinen. 

Erakkokuoriainen on hiljattain jaettu molekyylitaksonomis-
ten tutkimusten perusteella useammaksi lajiksi, joista Osmo-
derma eremita ja Osmoderma barnabita esiintyvät laajalla 
alueella Euroopassa. Edellinen on levinneisyydeltään länti-
nen, jälkimmäinen itäinen. Suomessa esiintyy DNA-tutki-
muksen perusteella itäisempi laji O. barnabita. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Erakkokuoriainen elää Suomessa levinneisyytensä äärira-
joilla ilmeisesti jäänteenä lämpökausien laajemmasta levin-
neisyydestä. Suomessa erakkokuoriaista tavataan vain Tu-
russa, pääasiassa Ruissalossa. Lajia on pyydetty feromoni-
pyydyksillä kaupungin puistoista ja laajemminkin Etelä-
Suomesta. Sitä ei kuitenkaan löytynyt muualta kuin Turun 
seudulta. Lajin isäntäpuuna on tammi tai lehmus mutta myös 
tervaleppä, vaahtera ja pihlaja kelpaa lajille. Yksittäisen 
isäntäpuun sijainnilla (esim. avoin ympäristö, tiheä metsä), 
tai puun onkalon ominaisuuksilla (esim. aukon koko, puuhu-
muksen määrä) ei ole todettu vaikuttavan merkittävästi lajin 
esiintyvyyteen. 

Erakkokuoriaisen toukat syövät lahoavaa puuainesta lehti-
puiden onteloissa. Toukkakehitys kestää 3–4 vuotta. Aikui-
set kuoriaiset lentävät ilmeisesti harvoin, mutta kiipeilevät 
sitäkin enemmän onteloiden seinämillä ja toisinaan myös 
rungoilla onteloiden ulkopuolella. Lajin esiintyminen on 
helpointa varmistaa toukkapapanoiden perusteella. 
 
Nykytila ja uhkatekijät 
Erakkokuoriaisen kanta vaikuttaa varsin elinvoimaiselta eikä 
ilmeisesti ole ainakaan merkittävästi taantunut viime vuo-
sina, vaikka Ruissalossa onkin poistettu lajin kannalta tär-
keitä huonokuntoisia yksittäispuita ja tienvarsikujanteiden 
puita. Muutoksia kannan suuruudessa ei pystytä tarkemmin 
arvioimaan, koska aikaisempia perusteellisia selvityksiä la-
jin esiintymisestä ei ole. Uhkatekijänä on sopivien elinym-
päristöjen eli iäkkäiden lehtipuiden väheneminen. 
 
Hoitosuositukset 
Erakkokuoriaisen kannan säilyminen edellyttää sille laaditun 
suojelusuunnitelman mukaista toimintaa Ruissalossa. Lajin 
esiintymisalueella pitäisi turvata vanhojen, onttojen lehtipui-
den riittävä määrä. Koska erakkokuoriaisen esiintyminen on 
vaikea todeta, suojelutoimet pitäisikin keskittää lajille sopi-
vien isäntäpuiden säilyttämiseen ja niiden jatkumon turvaa-
miseen. 
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