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Rusoharmoyökkönen 
Bruntecknat fjällfly 
Xestia brunneopicta 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): vaarantunut (VU) EU:n lajikoodi: 1935 

Uhanalainen (LSA 521/2021) 
Rauhoitettu (LSA 521/2021) 

Luontodirektiivin laji (liite II) 
BOR suojelutaso ei tiedossa  

 
Luonnehdinta 
Rusoharmoyökkönen on keskikokoinen harmaanruskehtava 
yökköslaji, jonka etusiipien kärkiväli on 37–42 mm. Etusii-
pien keskiosa on punertavanruskea, ja etusiipien tyvessä on 
musta juomu, joka ylettyy usein siipien puoliväliin asti. Etu-
siipien ulkoreunalla on rivi mustia kiilamaisia täpliä. Taka-
siivet ovat etusiipiä vaaleammat ja harmaat. Rusoharmoyök-
kösen lähimmät sukulaislajit Suomessa ovat harmaankirja-
via. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Rusoharmoyökkönen havaittiin Suomessa vasta vuonna 
1983, minkä jälkeen on löydetty seitsemän aikuista perhosta 
suppeahkolta alueelta Kuusamon Jäkälämutkan metsäauto-
tien varrelta. Tunnetun esiintymisalueen suppeuden perus-
teella rusoharmoyökkönen on arvioitu vaarantuneeksi, 
vaikka sen kokonaislevinneisyyttä Suomessa tai kannan ke-
hitystä on vaikea arvioida havaintojen vähäisyyden vuoksi. 
Suomessa havaitut perhoset on löydetty vanhasta mäntyval-
taisesta metsästä, rämeeltä ja rinnekuusikosta. Tyypillistä 
metsälle on hyvin matalan varpukerroksen muodostamat 
pehmeät rinteet ja maahan kaatuneet vanhat kelot. Lajin var-
sinaista lisääntymisympäristöä ei ole onnistuttu paikallista-
maan. 
 

 
Nykytila ja uhkatekijät 
Nykytietämyksen mukaan rusoharmoyökkösen kanta on 
niukka. Sukulaislajiensa tavoin se lentää Suomessa vain pa-
rittomina vuosina. Keskeinen uhkatekijä lajin säilymiselle 
on metsätalous uudistushakkuineen, mikäli rusoharmoyök-
kösen elinympäristöjä ovat vanhat metsät, missä tähänastiset 
havainnot on tehty. Rusoharmoyökkönen elää hyvin toden-
näköisesti Suomessa Oulangan kansallispuistossa, sillä val-
taosa havainnoista on tehty aivan kansallispuiston tuntu-
massa. 
 
Hoitosuositukset 
Ilmeisesti vanhoilla metsillä on rusoharmoyökkösen 
suojelutason kannalta suuri merkitys. Vanhojen met-
sien ja puustoisten soiden suojelua tulee edistää lajin 
esiintymisalueilla. Käsitystä esiintymisoloista ja elin-
paikkavaatimuksista pitää selventää erilliskartoituksin. 
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