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Kannen kuva:
Kuva maisematasanteelta rakkakivikkoon Aavasaksan laelta. Kuva Reima Leinonen.
Koko raportit kuvat, Reima Leinonen.
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1 JOHDANTO
Aavasaksan alue on maamme tunnetuimpia luonnonnähtävyyksiä jo 1800-luvun alkupuolelta asti. Sen laelta avautuu Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun luonto koko komeudessaan. Aavasaksan maisema-alueen näkymien erityinen vaikuttavuus piilee niiden
voimakkaissa vastakohtaisuuksissa. Vaarojen tummien huippujen ympärillä avautuvat
Tornionjokilaakson alavat viljelymaisemat ja vanha vauras asutus. Alueen perhoslajistoa on aiemmin kartoitettu vain satunnaisesti perhostutkijoiden toimesta.
Maisema-aluetta on runsaasti rakennettu matkailua varten teiden varsille ja Aavasaksanvaaran laelle. Tunnetuin rakennus on 1882 pystytetty, alun perin keisari Aleksanteri
III:n metsästysmajaksi tarkoitettu Keisarinmaja. Tämä rakennus on kunnostettu alkuperäisasuunsa vuonna 1980. Maisemakuvan säilymistä uhkaavat eniten harkitsematon
matkailurakentaminen ja alhaalla jokilaaksossa vanhan viljelysmaiseman ränsistyminen.
Näiden jyrkkien kalliorinteiden alueelle ollaan nyt suunnittelemassa Suomen ensimmäistä lentomäkeä.
Koska kuusen esiintymisalueen pohjoisrajat sijoittuvat Aavasaksan alueelle, on täällä
olevissa kuusikoissa mahdollisesti direktiivilaji pohjanharmoyökkösen (Xestia borealis)
esiintymiä. Suomen tunnetuimmat ja runsaimmat lajin esiintymät sijaitsevat aivan lähialueilla Muoniossa ja Kittilässä. Pohjanharmoyökkönen on vaikeasti havaittava laji,
joka parveilee valoisina kesäöinä kuusten latvaosissa. Lajin toukan ravintokasvi oli pitkään tuntematon (Imby & Palmqvist 1978) ja kasvatuksissa se söi naavaa (Somerma
1997), mustikkaa (Skou 1991) ja lehtikuusta (H.Lonka, henkilökohtainen tiedonanto) .
Värriötunturin alueelta löydettiin Suomesta ensimmäistä kertaa luonnosta lajin toukka,
joka oli syömässä kuusen uusia vuosikasvaimia (Várkonyi & Ahola 2001). Pohjanharmoyökkönen lentää sukulaislajiensa tapaan vain joka toinen vuosi ja sen lentoaika on
kesäkuun lopusta heinäkuun loppupuolelle (Mikkola & Jalas 1977). Laji lentää parittomina vuosina Itä-Lapissa ja parillisena vuonna Länsi-Lapissa (Várkonyi ym. 2002).
Tätä rytmiikkaa säätelevät Ophion-suvun loispistiäiset (Várkonyi 2003). Tästä syystä
lajin havainnointia jatkettiin toukkavuoden jälkeen lajin lentovuonna 2008.

2 TUTKIMUKSEN TAVOITE
Aavasaksan alueelle ollaan suunnittelemassa lentomäkeä (Liite 1.). Alueella on myös
potentiaalisia paikkoja pohjanharmoyökköselle (X.borealis), joka on EU:n direktiivin
kakkosliitteen laji (Rassi ym. 2001). Lajin esiintymiä ei siis saa tietoisesti heikentää.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli jatkaa vuonna 2007 aloitettua perhosten esiselvitystä
pohjanharmoyökkösen osalta, koska harmoyökköset lentävät Länsi-Lapissa parillisina
vuosina. Samalla kartoitettiin yleisesti alueen perhosille sopivia alueita ja niiden sijoittumista lentomäkeä ajatellen.
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimusmenetelmänä käytimme esiselvityksen pohjalta valitulla alueella syöttirysää,
feromonirysää ja haavintaa. Syöttirysänä käytettiin Oulu-mallista syöttirysää, jossa houkuttimena toimii punaviinipohjainen syötti ja olutsyötti. Punaviinisyötissä käytettiin
lievästi etikoitua punaviiniä, johon lisättiin fariinisokeria. Olutpohjainen syöttineste
sisälsi olutta, fariinisokeria, siirappia, omenasosetta, hunajaa ja hiivaa, jonka oli annettu
käydä pari viikkoa. Näitä nesteitä käytettiin rinnakkain vaahtomuoviin imeytettynä.
Syöttirysä sijaitsi (koordinaatit 7371203-3354480) jyrkimmän kivirakan alapuolella
olevassa kuusikossa neljän metrin korkeudella 2.7.-21.8. välisen ajan (kuva 1).

Kuva 1. Syöttirysä sijaitsi rakan
alapuolisessa kuusikossa 4 metrin
korkeudella maasta.

Feromonirysä sijaitsi syöttirysästä noin sadan metrin päässä kivirakan alapuolella olevalla mäntyrämeellä (kuva 2). Rysässä käytettiin houkuttimena Agrotis- ja Plusiasukujen lajien keinotekoisesti valmistettuja houkutusaineita, joiden on todettu houkuttelevan useita Lapissa tavattavia vaikeasti havainnoitavia lajeja. Rysä oli toiminnassa
2.7.-21.8. välisen ajan.
Rysien asennus- ja poistomatkalla kerättiin lajistoa haavin avulla.
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Kuva 2. Feromoneilla varustettu rysä sijaitsi rakan alapuolella olevalla rämeellä.
4 TULOKSET
Vuonna 2008 alueelta havaittiin yhteensä 54 perhoslajia, joista 11 pikkuperhoslajia ja
43 suurperhoslajia.
Edellisvuoden havainnot mukaan lukien on alueelta havaittu yhteensä 71 perhoslajia,
joista 15 pikkuperhoslajia ja 56 suurperhoslajia. Havaittu kuusikaarimittari (Macaria
signaria) on tyypillinen vanhojen kuusikoiden laji, joka elää Aavasaksalla elinalueensa
pohjoisrajoilla. Ritariperhoskoiraat (Papilio machaon) lentelevät tyypillisesti rinnettä
ylös- ja alaspäin ja tällä tavalla havaittiin lajin yksilö myös Aavasaksan rinteen jyrkimmässä kohdassa. Ritariperhonen on näin pohjoisessa harvalukuinen. Vanhojen kuusikoiden laji on myös savuharmoyökkönen (Xestia gelida), joka lentää parillisina vuosina.
Pohjoisten rämeiden tyyppilajeja ovat keltahopeayökkönen (Syngrapha microgamma)ja
synkkä nopsayökkönen (Sympistis funebris), jotka havaittiin rakan alapuoliselta rämeeltä.
Alueelta ei vuosien 2007-2008 tutkimuksissa ole havaittu pohjanharmoyökköstä
(X.borealis), mutta alue soveltuu erinomaisesti ko. lajille ja se sijaitsee lähellä aiemmin
havaittuja esiintymiä.
Havaittu lajisto oli tyypillistä pohjoisen havumetsän lajistoa. Alueelta vuosina 20072008 havaitut lajit ilmenevät taulukosta 1.
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Taulukko 1. Aavasaksanvaaran alueelta havaitut perhoslajit vuosina 2007-2008.
Denisia stipella
Pseudatemelia josephinae
Plutella xylostella
Coleophora plumbella
Coleophora violacea
Coleophora orbitella
Coleophora idaeella
Orthotaenia undulana
Retinea resinella, äkämä
Lozotaenia forsterana
Syndemis musculana
Pandemis cerasana
Platyptilia calodactyla
Algedonia terrealis
Scoparia ancipitella
Pieris napi
Papilio machaon
Nymphalis antiopa
Vanessa atalanta
Polygonia c-album
Albulina optilete
Erebia embla
Tethea or
Ochropacha duplaris
Jodis putata
Scopula floslactata
Scopula ternata
Xanthorhoe annotinata
Electrophaes corylata
Rheumaptera hastata
Entephria caesiata
Chloroclysta citrata
Eulithis populata
Hydriomena furcata
Epirrita autumnata, toukka
Martania taeniata

Eupithecia abietaria
Eupithecia satyrata
Eupithecia vulgata
Pasiphila debiliata
Plagodis pulveraria
Lomaspilis marginata
Bupalus piniarius
Arichanna melanaria
Macaria signaria
Elophos vittaria
Cabera pusaria
Ematurga atomaria
Hyppa rectilinea
Acronicta leporina
Acronicta auricoma
Acronicta megacephala
Acronicta psi
Lithomoia solidaginis
Syngrapha microgamma
Sympistis funebris
Enargia paleacea
Parastichtis suspecta
Mniotype adusta
Mesapamea secalis
Apamea remissa
Apamea lateritia
Polia hepatica
Lacanobia thalassina
Eurois occultus
Xestia speciosa
Xestia gelida
Xestia alpicola
Xestia baja
Protolampra sobrina
Diarsia mendica
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Alue on erittäin potentiaalista pohjanharmoyökkösen esiintymisaluetta. Lajia ei kesien
2007-2008 tutkimuksissa ole havaittu. Tutkimusalueen alaosa on kuitenkin erittäin tyypillistä ko. lajille. Suvun lajien kannat ovat olleet alhaalla jo useampana lentovuotena
(Leinonen 2006). Tutkimuksissa alueelta havaitut muut harmoyökköslajit ovat tyypillisiä pohjanharmoyökkösen seuralaislajeja.
Mikäli lentomäki rakennetaan, tulee rinnealueen alaosassa välttää mahdollisimman paljon mitään muutoksia kuusikossa, jossa on todennäköisimmin pohjanharmoyökkösen
elinympäristöjä.
Lisäksi maansiirtotöissä tulee huolehtia alarinteisiin kohdistuvista vaikutuksista vesitalouteen, joka välillisesti muuttaa kuusten elinoloja alueella. Mikäli puustoa joudutaan
poistamaan enemmälti, tulee se kohdistaa mäntyvaltaisiin kohtiin kuusikoita säästäen.
Kuusikoiden hakkuut vaikuttaisivat radikaalisti alueen valumiin ja lämpötalouteen pitkäksi aikaa (Kubin & Kemppainen 1991 ja 1994) ja veisivät alueella mahdollisesti
esiintyvältä pohjanharmoyökköseltä elinmahdollisuudet osittain tai jopa kokonaan hakkuiden reunavaikutusten vuoksi.
Viime vuosina on näkynyt merkkejä voimakkaista muutoksista perhosyhteisöissä ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tämä voi ilmetä levinneisyydeltään pohjoisten harmoyökkösten vetäytymisenä (Leinonen & Söderman 2006, käsikirjoitus). Aavasaksan alue
kuuluu eteläisten ja arktisten lajien vaihettumisvyöhykkeeseen ja olisi erittäin tärkeää
seurata nimenomaan täällä lajistossa tapahtuvia muutoksia lähivuosina. Alueen pohjoinen ekosysteemi on niukkaa ja siksi reagoi voimakkaasti ilmaston lämpenemiseen
(MMM 2005).
Koska alue on yksi Suomen tunnetuimpia maisemia, johon tullaan katsomaan keskiyön
aurinkoa, näen erittäin arveluttavana tämän maiseman rakentamista lentomäen käyttöön.
Lopuksi ehdotan, että pohjanharmoyökkösen kaikkia Suomen esiintymiä tulisi seurata
tiiviisti lähivuosina.
6 KIITOKSET
Seitap Oy valmisti karttoja ja viistokuvia käyttööni tutkittavasta alueesta. Juhani Itämies
määritti osan perhosista. Kaikkia tutkimusta edesauttaneita tahoja kiitän lämpimästi.
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Liite 1. Kartta Aavasaksanvaaran alueesta ja suunnitellusta lentomäkialueesta (punainen
rajattu alue), (Kartta: Seitap Oy).
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