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Pahtaketokeltto 
Brantfibbla 
Crepis tectorum subsp. nigritula (Crepis tectorum subsp. nigrescens) 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): erittäin uhanalainen (EN) EU:n lajikoodi: 1953 

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

 

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa riittämätön, vakaa 
ALP suojelutaso epäsuotuisa riittämätön, vakaa  

 
 
Luonnehdinta 
Pahtaketokeltto on lyhytikäinen mykerökasvi, joka kuolee 
kukkimisen jälkeen. Se lisääntyy ainoastaan siemenellisesti. 
Pahtaketokeltto eroaa yleisemmästä kallioketokeltosta (Cre-
pis tectorum subsp. tectorum) pienemmän kokonsa ja kook-
kaampien mykeröidensä perusteella. Lisäksi pahtaketokelton 
kehtosuomut ovat kapeammat ja niiden karvat pitemmät ja 
yleensä tummat. Lajin taksonomiassa on vielä paljon selvi-
tettävää. 
 

Elinympäristö ja levinneisyys 

Suomi on pahtaketokelton levinneisyyden länsirajalla. 
Täällä lajia kasvaa vain Sallassa ja Utsjoella. Sallan kasvu-
paikat ovat kalkkipitoisten seinämien hyllyillä, rapautuvilla 
pinnoilla. Utsjoella se kasvaa graniittigneissialustalla. Utsjo-
elta on viime vuosina löydetty uusia esiintymiä vaikeakul-
kuisilta kalliorinteiltä. Ilmeisesti heikkona kilpailijana pah-
taketokeltto vaatii avoimen tai puoliavoimen kasvupaikan. 
 
Nykytila ja uhkatekijät 
Pahtaketokeltto on aina ollut maassamme harvinainen. Lajin 
kaikki esiintymät ovat suojeltuja. Esiintymien pienen koon 
ja suurten vuotuisten vaihteluiden takia ne ovat kuitenkin 
alttiita satunnaistekijöille. Myös muiden lajien kilpailu ja 
kasvupaikkojen kuivuminen voivat heikentää pahtaketokel-
ton populaatioita. Utsjoen kasvupaikalla on kokeiltu tulok-
sellisesti kilpailevan kasvillisuuden poistoa. Kasvi pystyy 
säilymään kasvupaikoillaan yli ankarien kuivuuskausien sie-
menpankkinsa turvin. 
 
Hoitosuositukset 
Kasvupaikkojen umpeenkasvun estäminen on eduksi. Kas-
via yritettiin siirtää uusille paikoille 2010-luvulla, mutta po-
pulaatiot eivät jääneet pysyviksi. Pahtaketokelton biologiaa 
ja ekologisia vaatimuksia tulee selvittää ennen kuin yksityis-
kohtaisia hoitosuosituksia voidaan antaa. 
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