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Kääpiöhopeatäplä 
Dvärgpärlemorfjäril 
Boloria improba (Clossiana i.) 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): erittäin uhanalainen (EN) EU:n lajikoodi: 1931 

Uhanalainen (LSA 521/2021) 
Rauhoitettu (LSA 521/2021) 

Luontodirektiivin laji (liite II) 
ALP suojelutaso epäsuotuisa huono, heikkenevä  

Luonnehdinta 
Kääpiöhopeatäplä on keskikokoista pienempi päiväperhos-
laji, jonka etusiipien kärkiväli on 27–36 mm. Laji on muihin 
esiintymisalueillaan tavattaviin hopeatäplälajeihin verrattuna 
pienehkö ja väriltään tummansavuttunut. Sen siivet ovat 
pyöreähköt ja takasiipien alapinnoilla on vaaleampia kul-
mikkaita kuvioita. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Kääpiöhopeatäplä esiintyy muutamilla Käsivarren Lapin 
korkeilla tuntureilla, erityisesti Kuonjarvarrilta Haltille ulot-
tuvalla alueella. Lajin elinympäristöä ovat tuntureiden loivat 
ylärinteet noin 700–1 000 metrin korkeudessa. Se viihtyy 
paikoilla, joissa on puronotkelmia ja valuvesirinteitä sekä 
matalaa rehevää niittymäistä kasvillisuutta. Usein lumenvii-
pymissä. Toukan käyttämää ravintokasvia ei tunneta, mutta 
naaraiden on havaittu munivan vaivaispajun (Salix her-
bacea) juureen.

Nykytila ja uhkatekijät 
Kääpiöhopeatäplän havainnointia ja vuosien välistä seuran-
taa vaikeuttavat merkittävästi lajin lentoajan ja sääolojen 
voimakkaat vaihtelut sekä se, että melkein kaikki tunnetut 
lajin esiintymispaikat Suomessa sijaitsevat vaikeiden taipa-
leiden takana Käsivarren erämaan alueella. Tämän vuoksi ei 
ole mahdollista arvioida laajemmassa mitassa kannan kehi-
tystä. Kääpiöhopeatäplän ensisijaiseksi uhkatekijäksi on ar-
vioitu ilmastonmuutosta. Porolaidunnuksen mahdollisia vai-
kutuksia on myös syytä tarkkailla, vaikka ne ovat oletetta-
vasti vähäisiä. Lajia on talletettu paljon kokoelmiin runsaina 
esiintymisvuosina, mutta ei voida osoittaa, että keräilyllä 
olisi ollut vaikutusta populaation kokoon. 
 
Hoitosuositukset 
Kääpiöhopeatäplän esiintymistä huonosti tunnetuilla tunturi-
alueilla pitää selvittää edelleen ja tehostaa seurantaa. 
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