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Tuntomerkit. Siipiväli 20-26 mm. Muistuttaa muita Pyrgus-lajeja. Takasiiven yläpinnalla selviä valkeita täpliä. Takasiiven alapinnan

valkea keskijuova keskeltä katkennut; vaalean tyvijuovan etummaiset täplät kaukana toisistaan. 
Elintavat. Niityillä, kalliokedoilla, metsänreunoilla, rämeillä.

Toukka elää ruusukasveilla (Rosaceae), kuten ahomansikalla (Fragaria vesca), vadelmalla (Rubus idaeus), rätvänällä (Potentilla erecta

), ketohanhikilla (P. anserina) ja kurjenjalalla (P. palustris); yhteenkehrättyjen lehtien välissä. Koteloituu lehtikäärön sisälle. Kotelo

talvehtii. 

Pyrgus malvae  (Linnaeus, 1758) Hesperiidae

Kuva: M. Virtala Kuva: Tomi Salin
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Tuntomerkit. Siipiväli 23-31 mm. Takasiipien yläpuolen täplät harmaat, epäselvät. Takasiipien alapuolen valkean keskijuovan

sisäreuna lähes suora. 
Elintavat. Kuivilla niityillä, kalliokedoilla, metsänreunoilla.

Toukka elää hanhikeilla (Potentilla) ja ahomansikalla (Fragaria vesca); yhteenkehrättyjen lehtien välissä, jossa pieni toukka talvehtii.

Koteloituu lehtikäärön sisälle. 

Pyrgus alveus  (Hübner, 1803) Hesperiidae

Kuva: M. Virtala Kuva: Johannes Lehkola

3



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 26-31 mm. Muistuttaa lajia P. alveus; etusiipien yläpuolella takareunan lähellä, sen keskikohdalla, on pari

valkeaa täplää. Takasiipien alapuolen valkean keskijuovan sisäreuna keskisaran kohdalta tyveenpäin mutkistunut. 
Elintavat. Tuntureilla, koivuvyöhykkeen yläosassa ja paljakalla. Parhaiten lämpimillä kukkarikkailla etelärinteillä.

Toukka elänee lapinvuokolla (Dryas octopetala); talvehtii useimmiten kaksi kertaa. 

Pyrgus andromedae  (Wallengren, 1853) Hesperiidae

Kuva: M. Virtala Kuva: J. Tyllinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 25-32 mm. Takasiiven yläpinnalla selviä valkeita täpliä. Takasiipien alapuolen valkea keskijuova tavallisesti

yhtenäinen, sen sisäreuna keskisaran kohdalta tyveenpäin mutkistunut; suonet valkoiset. 
Elintavat. Rämeillä ja tunturien koivuvyöhykkeen soilla.

Toukka elää muuraimella (Rubus chamaemorus); yhteenkehrättyjen lehtien välissä. 

Pyrgus centaureae  (Rambur, 1839) Hesperiidae

Kuva: M. Virtala Kuva: Tomi Salin
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Tuntomerkit. Siipiväli 30-36 mm. Siivet päältä  mustat. Etusiipien kärkiosassa pienet vaaleankeltaiset täplät. Takasiipien

alapuolella keltainen pohjaväri ja soikeat, mustareunaiset, kermanvalkeat täplät. 
Elintavat. Leveälehtisiä heiniä kasvavilla kosteilla niityillä ja metsäaukioilla.

Toukka elää siniheinällä (Molinia caerulea), viitakastikalla (Calamagrostis canescens) ja nurmipuntarpäällä (Alopecurus pratensis);

yhteenkehrättyjen korsien välissä, jossa talvehtii. Kotelo kiinnittyy korren yläpinnalle vyörihmalla. 

Heteropterus morpheus  (Pallas, 1771) Hesperiidae

Kuva: Pekka Malinen Kuva: Pekka Malinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 23-30 mm. Siivet päältä mustanruskeat, niissä ruskeankeltaiset, tummien suonien toisistaan erottamat

täplät. Takasiipien alapuoli ruskeankeltainen, täplät kermanvalkoiset. 
Elintavat. Suoniityillä, kosteilla kukkaniityillä, metsänreunoilla, hakkuuaukioilla.

Toukka elää heinäkasveilla (Poaceae), kuten viitakastikalla (Calamagrostis canescens), siniheinällä (Molinia caerulea) ja

nuokkuhelmikällä (Melica nutans); talvehtii täysikasvuisena lehdistä yhteenkutomassaan pienessä putkimaisessa kopassa.

Koteloituu keväällä harvaan kotelokoppaan kuihtuneille heinänkorsille. 

Carterocephalus palaemon  (Pallas, 1771) Hesperiidae

Kuva: M. Virtala Kuva: Jukka Lång
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Tuntomerkit. Siipiväli 22-28 mm. Koiraan siivet päältä kullankeltaiset, etusiipien mustat täplät pienet. Naaraan siivet päältä

tummankeltaiset, etusiipien mustat täplät isot; muistuttaa lajia C. palaemon. Takasiivet alta vaalean ruskehtavat, täplät

okrankeltaiset. 
Elintavat. Metsäniityillä, metsänreunoilla.

Toukka elää heinäkasveilla (Poaceae), kuten juolavehnällä (Elytrigia repens), tesmalla (Milium effusum) ja viitakastikalla (

Calamagrostis canescens); yhteenkehrättyjen korsien välissä; talvehtii täysikasvuisena. Koteloituu keväällä kuivuneelle korrelle. 

Carterocephalus silvicola  (Meigen, 1829) Hesperiidae

Kuva: M. Virtala Kuva: M. Virtala
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Tuntomerkit. Siipiväli 21-28 mm. Siivet päältä ruskeankeltaiset, ulkoreuna ja takasiiven etureuna tummanruskeat, suonet

tummanruskeat. Koiraalla etusiivessä lyhyt musta koirassuomuviiru. Takasiipien alapinta tasaisen ruskeankeltainen, takaosa muuta

siipeä hiukan kellertävämpi. Tuntosarvien nuijan kärki alapuolelta musta. 
Elintavat. Niityillä, pientareilla ym.

Toukka elää heinäkasveilla (Poaceae), kuten juolavehnällä (Elytrigia repens), hietakastikalla (Calamagrostis epigeios) ja lauhalla (

Deschampsia); yhteenkehrättyjen lehtien välissä. Koteloituu löyhästi yhteenkehrättyjen lehtien väliin. Muna talvehtii. 

Thymelicus lineola  (Ochsenheimer, 1808) Hesperiidae

Kuva: Pekka Malinen Kuva: Pekka Malinen
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Tuntomerkit. Siipiväli 24-34 mm. Siivet päältä ruskehtavan punakeltaiset, ulko-osasta leveälti tummempivarjosteiset, niissä

kulmikkaita vaaleamman keltaisia täpliä. Koiraalla etusiivissä musta koirassuomuviiru, jossa keskellä valkea, kiiltävä viiru.

Takasiivet alapuolelta kellanvihreät, niissä selviä valkoisia täpliä. Tuntosarvien kärki lyhyempi kuin 1/4 nuijan pituudesta. 
Elintavat. Kuivilla, aurinkoisilla kedoilla; tunturien etelärinteiden niityillä.

Toukka elää heinäkasveilla (Poaceae), kuten lampaannadalla (Festuca ovina) ja nurmikoilla (Poa); yhteenkehrätyssä lehtikopassa

lähellä maata. Koteloituu lehtituppaan alle löyhään kotelokoppaan. Muna talvehtii. 

Hesperia comma  (Linnaeus, 1758) Hesperiidae

Kuva: M. Virtala Kuva: M. Virtala
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Tuntomerkit. Siipiväli 23-33 mm. Siivet päältä ruskeankeltaiset, ulko-osa koiraalla leveälti ruskeavarjosteinen, etusiivissä musta

koirassuomuviiru; naaraan siivet päältä tummemmat kuin koiraalla, vaaleat täplärivit selvästi näkyvissä. Alapuoli oranssinkeltainen,

täplät vaaleamman keltaiset, epäselvät. Tuntosarvien kärki 1/3 nuijan pituudesta. 
Elintavat. Niityillä, metsäaukioilla.

Toukka elää heinäkasveilla (Poaceae), kuten nurmipuntarpäällä (Alopecurus pratensis), ruokohelvellä (Phalaris arundinacea),

metsälauhalla (Deschampsia flexuosa) ja kastikoilla (Calamagrostis); spiraalinmuotoon kierretyn lehden sisällä; talvehtii

täysikasvuisena. Koteloituu lehdistä yhteenkudotun lieriön sisälle. 

Ochlodes sylvanus  (Esper, 1777) Hesperiidae

Kuva: M. Virtala Kuva: M. Virtala
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