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Koivuhiiri 
Buskmus 
Sicista betulina 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): elinvoimainen (LC) EU:n lajikoodi: 1343 

Rauhoitettu (LSL 1096/1996) 
Luontodirektiivin laji (liite IV) 
BOR suojelutaso suotuisa, tuntematon  

Luonnehdinta 
Koivuhiiri on 50–75 mm pitkä ja häntä noin 1 ½ kertaa ruu-
miin pituinen. Selkä ja kyljet ovat tasaisen ruskeita ja se-
lässä on kuonosta hännän tyveen jatkuva musta juova. Vat-
sapuoli on harmaampi. Koivuhiiren ravintoon kuuluvat sie-
menet, marjat ja hyönteiset. Koivuhiiri on vain etäistä sukua 
varsinaisille hiirille. Se viettää talven (syyskuusta toukokuu-
hun) horroksessa. Horrostamisen vuoksi laji elää iäkkääm-
mäksi kuin muut samankokoiset pikkunisäkkäät. Naaraat eh-
tivät poikia kuitenkin vain kerran kesässä eli koivuhiiri on 
hitaasti lisääntyvä laji. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Koivuhiirtä tavataan Etelä- ja Kaakkois-Suomessa sekä Poh-
janlahden perukoilla. Lounais- ja Länsi-Suomesta ja isosta 
osasta Pohjanmaata se näyttää puuttuvan. Koivuhiiri elää 
hyvin vaihtelevissa elinympäristöissä, mutta yleensä niissä 
on rehevä heinä- ja ruohokasvusto kuten hakkuuaukioilla, 
niityillä, luonnonheinikoissa, pihoilla, puutarhoissa ja vilja-
pelloilla. 
 

Nykytila ja uhkatekijät 
Laji on harvalukuinen, mutta elinvoimainen Suomessa. On 
todennäköistä, että laji on yleisempi kuin nykyisin tiedetään. 
Lajin esiintymistä on tutkittu Suomessa melko vähän, mutta 
tietoja on kertynyt muista pikkunisäkäs- ja petolintututki-
muksista. Tiedossa ei ole mitään erityistä lajia uhkaavaa te-
kijää. 
 
Hoitosuositukset 
Koivuhiirellä ei ole erityistä hoitotarvetta. Tehostetulla tark-
kailulla voidaan selvittää tarkemmin koivuhiiren runsautta ja 
levinneisyyttä. 
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