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Jättisukeltaja 
Bred gulbrämad dykare 
Dytiscus latissimus 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): elinvoimainen (LC) EU:n lajikoodi: 1081 

Rauhoitettu (LSA 521/2021) 
Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso suotuisa, vakaa  

 
Luonnehdinta 
Jättisukeltaja on hyvin kookas (38–44 mm pitkä ja  24–28 
mm leveä) tummanruskea sukeltajakuoriainen. Sen erottaa 
helposti muista Dytiscus-suvun lajeista leveän muodon pe-
rusteella sekä peitinsiipien reunoista, joissa on leveät reu-
nukset keltaisen reunajuovan ulkopuolella. Naaraan erottaa 
koiraasta selässä olevista uurteista. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Jättisukeltaja esiintyy lähes koko Suomessa etelärannikolta 
Kolariin ja Sodankylän pohjoisosiin saakka. Ahvenanmaalla 
sitä ei kuitenkaan ole tavattu. Jättisukeltaja on vesieläin, ja 
se myös talvehtii vedessä. Laji elää yleensä melko kirkasve-
tisissä järvissä ja joskus myös pienemmissä lammissa ja 
lammikoissa. Pohjois-Suomessa lajia tavataan myös rehe-
vämmissä vesissä. Jättisukeltaja viihtyy yleensä tiheän kas-
villisuuden seassa avoveden reunamilla, ja suosii sara- ja 
kortekasvustoisia ranta-alueita. Se sukeltaa veden alla pitkiä 
aikoja, mutta joutuu käymään silloin tällöin pinnalla hake-
massa happea. Sekä toukka että aikuinen kuoriainen ovat pe-
toja. 
 

 
Nykytila ja uhkatekijät 
Jättisukeltaja on ilmeisesti melko tavallinen ainakin napapii-
rin tuntumaan asti, eikä kanta näytä taantuneen Suomessa. 
Tiettävästi jättisukeltajan esiintymiselle ei ole merkittäviä 
uhkatekijöitä Suomessa, ja lajin suojelutaso voidaankin kat-
soa suotuisaksi laajan levinneisyyden, väljien elinympäristö-
vaatimusten ja vakaan kannankehityksen perusteella. Jätti-
sukeltajan elinympäristöjä suojelevat vesilain ja metsälain 
säädökset. Vesilaki suojelee toimenpiteiltä, jotka vaaranta-
vat muualla kuin Lapin läänissä enintään hehtaarin suurui-
sen lammen tai järven säilymisen luonnontilaisena. Pienten 
lampien ja lähteiden luonnontilaiset tai luonnontilaisen kal-
taiset välittömät lähiympäristöt kuuluvat metsälain erityisen 
tärkeisiin elinympäristöihin, joita koskevat hoito- ja käyttö-
toimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet 
säilyttävällä tavalla. 
 
Hoitosuositukset 
Nykytietojen perusteella ei ole tarvetta ryhtyä erillisiin hoi-
totoimenpiteisiin. 
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