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Luhtakultasiipi 
Violett guldvinge 
Lycaena helle 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): erittäin uhanalainen (EN) EU:n lajikoodi: 4035 

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

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa huono, heik-
kenevä  

 
Luonnehdinta 
Luhtakultasiipi on Suomen pienin kultasiipilaji, koiraan sii-
piväli on 22–26 mm ja naaraan 22–27 mm. Luhtakultasiipi-
koiraan siivet hohtavat päältä violetinhohtoisina ja takasii-
pien, joskus myös etusiipien, reunoissa on oranssia juovaa. 
Naaraalla siipien pohjaväri on ruskehtava, ja niitä kirjovat 
mustat ja sinertävät täplät. Pohjaväri etusiipien alapinnoilla 
on kellanoranssi, ja takasiipien alapintojen pohjaväri on rus-
keanharmahtava. Lisäksi alapinnoilla on lukuisia mustia pis-
teitä ja oranssi reunajuova. Luhtakultasiiven voi sekoittaa 
pikkukultasiipeen (Lycaena phlaeas) ja loistokultasiiven (L. 
virgaureae) naaraaseen, mutta ne erottaa etusiipien yläpinto-
jen pohjavärin ja takasiipien alapintojen kirjailujen perus-
teella.

Elinympäristö ja levinneisyys 

Nykyään luhtakultasiipeä tavataan enää Pohjois-Suomessa, 
missä sitä esiintyy lähinnä Kuusamon ja Tornion lähialu-
eilla. Tosin pientä luhtakultasiipeä ei ole helppo havaita. Se 
viihtyy kosteilla metsäniityillä, vaarojen rinneniityillä, puro-
jen varsilla ja jokien tulvarannoilla, nykyisin erityisesti tien-
varsilla. 
 
Nykytila ja uhkatekijät 
Luhtakultasiipi on harvinaistunut Suomessa viime vuosi-
kymmeninä, ja laji on tiettävästi hävinnyt Etelä-Suomesta. 
Syinä tähän ovat olleet lajin elinympäristöjen kuivatus met-
sätalouskäyttöön sekä aiemmin käytetyn metsälaidunnuksen 
loppuminen, jolloin metsäniityt ovat kasvaneet umpeen. Li-
säksi luhtakultasiiven ravintokasvi nurmitatar (Bistorta vivi-
para) on taantunut voimakkaasti Etelä-Suomessa. 
 
Hoitosuositukset 
Lajin elinympäristöt tulee säilyttää avoimina joko niittä-
mällä tai laiduntamalla. Hoitotoimien pitää olla usein toistu-
via ja riittävän intensiivistä elinympäristön säilyvyyden kan-
nalta (avoimet nurmitatar kasvustot), mutta samalla on eh-
dottoman tärkeää huolehtia (lohkolaidunnuksella tms.), että 
on riittävästi ympäristöä, jota ei niitetä tai eläimet eivät 
pääse syömään kasveja, joissa munat ja toukat kehittyvät. 
Tarvitaan myös laikutusta ja maanpinnan avaamista sään-
nöllisesti. Uusia sopivia paikkoja tulisi kunnostaa lajin 
elinympäristöksi ja suosia nurmitatarta missä se on mahdol-
lista. 
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