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Kirjopapurikko 
Dårgräsfjäril 
Pararge achine (Lopinga achine) 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): erittäin uhanalainen (EN) EU:n lajikoodi: 1067 

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

Luontodirektiivin laji (liite IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa riittämätön, 
heikkenevä  

 
Luonnehdinta 
Kirjopapurikko on suurehko päiväperhonen, jonka siipiväli 
on 43–48 mm. Laji on yleisväriltään tummanharmaanrus-
kea. Siipien yläpinnan ulkoreunassa on rivi tummia silmä-
täpliä, joiden reunat ovat kellanoranssit. Lisäksi etusiiven 
etureunassa on vaalea kiilamainen kuvio. Myös siipien ala-
pinnan ulkoreunassa on mustia kellertäväreunaisia silmätäp-
liä, niissä on yleensä valkoinen keskipilkku. Täplien vie-
ressä on pienempiä vaaleita kuvioita. Siipien yläpinnat ovat 
alapintoja selkeästi tummemmat. Istuva kirjopapurikko on 
helppo tunnistaa siipien alapintojen voimakkaista kuvioin-
neista, mutta lennossa sen voi sekoittaa täpläpapurikkoon 
(Pararge aegeria), metsäpapurikkoon (P. petropolitana) ja 
tummapapurikkoon (P. maera). 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Kirjopapurikkoa tavataan Uudellamaalla, Hämeessä, Etelä-
Karjalassa ja -Savossa. Merkittävimmät tunnetut esiintymät 
sijaitsevat Hattulassa sekä Nuijamaan ja Lappeenrannan 
raja-alueilla. Laji viihtyy tuore- ja kosteapohjaisissa kuusi-
valtaisissa korvissa, joissa metsä rajoittuu usein rämesuo-
hon. Kirjopapurikon esiintymisalue seuraa metsän ja suon 
rajaa, mutta sitä on tavattu myös teiden, hakkuualueiden 
metsäreunoilla. 
 

 
Nykytila ja uhkatekijät 
Kirjopapurikko on levinnyt Suomeen 1900-luvun alussa. 
1950-luvun jälkeen kirjopapurikkojen määrä kuitenkin vä-
hentyi voimakkaasti ja useimmat kannat hävisivät. Elinvoi-
maisia kirjopapurikkoesiintymiä jäi jäljelle vain muutamia. 
Viime vuosina laji on lyhyen runsastumisen jälkeen taas vä-
hentynyt. Kirjopapurikon kannat ovat taantuneet pääosin 
soiden ojituksen ja umpeenkasvun vuoksi. Vähäinenkin suo-
alueen kosteusolojen muutos vaikuttaa voimakkaasti suon 
reuna-alueen kasvillisuuteen ja sitä kautta kirjopapurikkoon. 
Uhkana on myös metsähakkuut. Kannanvaihtelut johtuvat 
myös ilmastotekijöistä, sillä laji on Suomessa esiintymisalu-
eensa pohjoisreunalla. 
 
Hoitosuositukset 
Jäljellä olevat esiintymisalueet tulee jättää metsähakkuiden 
ja ojitusten ulkopuolelle. Aiemmin ojitettujen esiintymien 
vesitalous tulee ennallistaa ja hoitaa umpeenkasvua pensaita 
ja taimikkoa poistamalla. Lajin parhaille esiintymisalueille 
on tarpeen perustaa suojelualueita, joiden kasvillisuus ja ve-
sitalous säilytetään ennallaan. Lajin levinneisyys on puut-
teellisesti tunnettu, joten sitä tulisi selvittää tarkemmin. 
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