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Rantanuoliainen 
Nissöga 
Cobitis taenia 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): silmälläpidettävä (NT) EU:n lajikoodi: 6963 

 
Luontodirektiivin laji (liite II (var.)) 
BOR suojelutaso suotuisa, vakaa  

 
Luonnehdinta 
Rantanuoliainen on pienikokoinen kala, pituudeltaan 10–12 
cm. Rantanuoliaisen litteä ja pitkulainen muoto sekä viik-
sisäikeet kertovat lajin olevan pohjakala. Se on väriltään rus-
keankirjava ja sillä on tummien täplien muodostamat rivit 
kylkiviivan ylä- ja alapuolella. Muita hyviä tuntomerkkejä 
ovat kuonon kärjestä silmään kulkeva tumma juova sekä 
pieni haarakärkinen piikki silmän alla, jonka rantanuoliainen 
voi puolustautuessaan nostaa pystyyn. Rantanuoliainen 
muistuttaa kivennuoliaista, mutta rantanuoliaisen viik-
sisäikeet ovat hieman lyhyempiä ja ruumiin poikkileikkaus 
on soikea, kun taas kivennuoliaisella se on pyöreähkö. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Rantanuoliainen elää Suomessa levinneisyysalueensa poh-
joisrajalla ja sillä on täällä kaksi esiintymää, itäisen Suo-
menlahden rannikkoalue (Pyhtää, Kotka, Hamina, Virolahti) 
sekä Simpeleenjärvestä lähtevän Hiitolanjoen yläjuoksu, 
jossa Venäjän puolella oleva esiintymä ulottuu Suomen puo-
lelle reilun kilometrin matkalla. Hiitolanjoessa lajia ei ole 
varmuudella tavattu sitten vuoden 2002. Merialueella lajista 
on tehty viime vuosina hieman aiempaa enemmän havain-
toja, mutta lajin esiintymisaluetta ei vieläkään tunneta tark-
kaan varsinkaan sen länsireunalta. Laji elää tavallisesti hiek-
kapohjilla ja kasvillisuuden (rihmaleväkasvuston) seassa jär-
vien, hitaasti virtaavien jokien ja merenlahtien 
rantamatalassa. Se viihtyy kirkkaissa vesissä ja päivisin se 
on kaivautuneena hiekkaan suurimman osan ajasta niin, että 
näkyviin jää vain pää. 

 
 
Rantanuoliaiset kutevat, kun veden lämpötila on noussut 20 
ºC:een. Kudusta ei ole havaintoja Suomen rannikolla. Laji 
on pienikokoinen, yöaktiivinen ja valikoiva elinympäris-
tönsä suhteen, joka vaikeuttaa havaintojen tekoa. Ranta-
nuoliaista ei juurikaan saada muun kalastuksen sivutuot-
teena. 
 
Nykytila ja uhkatekijät 
Rantanuoliainen on Suomessa esiintyvistä luonnonvaraisista 
kaloista luultavammin harvinaisin. Tosin rantanuoliaista on 
vaikea havaita elintapojensa ja pienen kokonsa vuoksi, joten 
on mahdollista, että sen esiintymispaikkoja löytyisi lisää tut-
kimalla sopivia elinympäristöjä. Esiintymisalueiden vähäi-
syys nostaa lajin häviämisriskiä. Mahdollisina uhkatekijöinä 
ovat vesirakentaminen, laivaliikenne, ravinnekuormitus, 
öljy- tai kemikaalipäästöt ja hiekannosto merialueella. 
 
Hoitosuositukset 
Lajin tunnetut elinpaikat tulisi suojata muun muassa raken-
tamiselta, ruoppaukselta ja perkaukselta ja muilta lajin 
elinympäristöä uhkaavilta tekijöiltä. Rantanuoliaisen esiinty-
misaluetta tulisi edelleen selvittää tarkemmin. 
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