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Verijuotikas 
Blodigel 
Hirudo medicinalis 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): vaarantunut (VU) EU:n lajikoodi: 1034 

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021) 
Luontodirektiivin laji (liite V) 
BOR suojelutaso ei tiedossa  

 
Luonnehdinta 
Suomen 16 juotikaslajia kuuluvat nivelmatoihin. Verijuoti-
kas on kookkain juotikkaamme ja voi kasvaa jopa 15 cm pi-
tuiseksi. Ruskeassa tai mustassa selässä on oransseja tai vi-
hertäviä, yhtenäisiä tai katkonaisia pitkittäisjuovia sekä mus-
tia täpliä. Alapuoli on oliivinvihreä, mustatäpläinen. 
Verijuotikkaalla on sekä etu- että takapäässä imukuppi, joita 
se käyttää tarttumiseliminä. Pääpuolen imukupin keskellä on 
suu kolmine terävine kalkkihammasrivistöineen. Verijuoti-
kas puree reiän nisäkkään, kalan tai sammakkoeläimen 
ihoon ja imee verta. Lisääntymiseen tarvitaan nisäkäsverta. 
Juotikkaista vain verijuotikas kykenee lävistämään ihmisen 
ihon. Elinikä voi olla yli 10 vuotta. Verijuotikkaan voi se-
koittaa varsin tavalliseen hevosjuotikkaaseen (Haemopis 
sanguisuga), joka on kokoruskea tai musta. Hevosjuotikas 
jää yleensä alle 10 cm pituiseksi. Se ei kykene imemään 
verta. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 
Verijuotikas elää matalissa, runsaskasvustoisissa lammi-
koissa, lammissa ja suolampareissa. Se liikkuu pohjalla va-
paasti uiden tai oleskelee kivien, vesikasvien tai sammalei-
den suojissa. Lajin lämpötilaoptimi on korkea, 21 astetta, 
mikä on olennaista etenkin lisääntymisaikaan ja rajoittaa la-
jin esiintymistä ja liikkumista pohjoisessa. Verijuotikkaita 
on löydetty nykyisellään reilusta kymmenestä paikasta Ah-
venanmaalta ja lounaisrannikolta. Muutaman kymmenen 
vuoden takaiset havainnot ovat myös Hämeestä ja Kymen-
laaksosta. Vanhempia varmistettuja havaintoja on Pohjan-
maata ja Pohjois-Savoa myöten. 

Verijuotikkaita on istutettu aikoinaan Suomeen ja mahdolli-
sesti kanta on saanut alkunsa istutuksista tai ainakin lajia on 
levitetty alkuperäistä laajemmalle. Lajin luontaista levinnei-
syyttä Pohjoismaissa ei tunneta hyvin. 
 
Nykytila ja uhkatekijät 
Verijuotikas oli aikaisemmin varsin yleinen, mutta hävisi 
useimmilta esiintymispaikoilta jo 1950-luvulle tultaessa. 
Nykyesiintyminen on puutteellisesti tunnettu. Verijuotik-
kaita on kerätty luonnosta ja myyty elävinä lääkinnällisiin 
tarkoituksiin ainakin 1700-luvun puolivälistä alkaen. Laaja-
mittainen keräily on vaikuttanut voimakkaasti lajin vähene-
miseen koko Euroopassa. Elinympäristöihin ovat vaikutta-
neet haitallisesti rehevöitymisen aiheuttama ruovikoitumi-
nen ja umpeenkasvu rehevöitymisen ja rantalaidunnuksen 
vähennyttyä, samoin asuinlammikoiden tai -soiden kuivatus, 
täyttö ja rakentaminen. Nykyisellään lajiin kohdistuu uudel-
leen elpynyttä kiinnostusta. Verijuotikkaita ja eteläisiä lähi-
lajeja (mm. Hirudo verbana) kasvatetaan lääkinnällisiin tar-
koituksiin mm. keskieurooppalaisilla kasvattamoilla. Veri-
juotikkaita käytetään jossain määrin koirien ja hevosten 
vammojen hoidossa myös Suomessa. 
 
Hoitosuositukset 
Verijuotikkaan selviämistä voidaan edesauttaa säilyttämällä 
lajin elinympäristöt ja niiden kosteusolot ennallaan ja lisää-
mällä rantalaidunnusta. 
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