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Soralan uusi asuinalue Kontiolahden Lehmossa on ainutlaatuinen koko
Suomen mittakaavassa. Alueella elää nimittäin yksi Suomen
harvinaisimmista
päiväperhosista,
äärimmäisen
uhanalainen
pikkusinisiipi!
Soralan asukkaat ovat etuoikeutettuja päästessään seuraamaan tämän
perhosharvinaisuuden elämää aivan kotirappusiltaan käsin. Tähän
etuoikeuteen liittyy kuitenkin myös vastuuta.
Tämä tietopaketti on laadittu tietolähteeksi ja opastukseksi alueen
asukkaille, jotta asukkaiden ja pikkusinisiiven yhteiselo sujuisi
mahdollisimman mutkattomasti.
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Soralassa säästettiin alueita pikkusinisiiven
elinympäristöksi ja lisäksi luodaan myös uusia
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Idänkeulankärki (Oxytropis campestris)
-

Monivuotinen, ruohovartinen hernekasvi
Korkeus: 10-20 cm
Kukka: Kellanvalkoinen, harvemmin
erilaisia sinertävän ja punertavan sävyjä
Kukinta: Kesä-heinäkuu
Kasvupaikka: Harjumetsät, jokirannat,
tienvarret, kalliot, tunturikankaat
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poistettu

varjostavaa

puustoa ja idänkeulankärjen leviämistä on
edesautettu
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virkistysalueena että avoimena pidettävänä
pikkusinisiiven elinympäristönä.

perhosalueiden turha rehevöityminen että
haitallisten lajien leviäminen.
Muuten pikkusinisiipi ei vaikuta asumiseen
alueella. Perhosalueilla saa vapaasti liikkua,
kulutus

vain

edesauttaa

elinympäristön

pysymistä pikkusinisiivelle edullisena!

Mitä minä voisin tehdä pikkusinisiiven
Punaisella ympyröidyille alueille on säästetty
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sopivaa
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Tulevaisuudessa
alueita
ennallistetaan
mahdollisuuksien mukaan lisää.

hyväksi?
Paras keino auttaa pikkusinisiipeä on pitää
piha-alueet karuina. Jos haluat pikkusinisiiven
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mäkitervakko,

keto-orvokki,
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myös hyvin vähäisenä.

Samalla autat myös muita taantuneita ketojen
ja paahdealueiden hyönteislajeja.

Asukkaiden

puutarhajätteiden

käsittelyyn

Jos puutarhanhoito ei kiinnosta, piha-alueiden

kiinnitetään erityistä huomiota siten, että niitä

laatoittaminen

tai

asfaltointikin

ei saa viedä tonttien ulkopuolelle vaan ne

nurmialueita

tulee käsitellä asianmukaisesti joko omalla

pikkusinisiiven kannalta. Unohda siis hikoilu

tontilla tai kuljettaa kunnan puutarhajätteiden

nurmikkoa ja istutuksia hoitaessa ja nauti

vastaanottopisteisiin. Näin vältetään sekä

helppohoitoisesta pihasta. Samalla edesautat

parempi

on

vaihtoehto

uhanalaisten hyönteislajien suojelua!

Pikkusinisiipi (Cupido minimus)
-

Äärimmäisen uhanalainen (CR)
Suomen pienin päiväperhonen
Siipiväli: 18-25 mm
Molemmat sukupuolet päältä tummanruskeat, koiraalla hieman
sinihohtoisia suomuja.
Siiven alapinnat ruskeanharmaat, siipien poikki kulkee selkeiden
valkokehäisten mustien pisteiden vyö.
Lentoaika: Toukokuun lopulta kesäkuun lopulle
Esiintyminen: Suomessa tiedossa enää kaksi varmaa esiintymää
Elinympäristö: Paahteiset sorakuopat ja harjut
Toukka: Vaaleankellertävä, myrmekofiili (tarvitsee muurahaisten hoivaa
ainakin täysikasvuisena)
Toukan ravintokasvit: Idänkeulankärki ja masmalo
Kehitysvaiheet:
-Naaras munii munat ravintokasvin kukkiin.
-Toukka elää kasvin kukissa ja hedelmissä noin 3 viikkoa, jona
aikana se kasvaa noin 10 mm pituiseksi.
-Täysikasvuinen toukka ei enää syö vaan piileskelee lähellä
maan pintaa.
-Toukka talvehtii ravintokasvin kuihtuneissa kukinnoissa.
-Keväällä toukka koteloituu maahan.
-Kotelovaihe kestää noin 2 viikkoa.
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