
Papilionidae

Teksti: Harri Jalava (Perhoswiki 2015-04-29)
Kuvat: Kuvapankki (http://insects.fi/insectimages/browser)

Havainnot: Hyönteistietokanta (http://insects.fi/hyonteistietokanta/index.html)
Ohjelmisto: iText (http://itextpdf.com/)

1



 

 

Tuntomerkit. Siipiväli 62-95 mm. Suuri, helposti tunnistettava. Etusiivissä 4-5 mustaa täplää sekä ulkoreunan sisäpuolella

mustakehnäinen poikkivyö. Takasiivissä kaksi isoa, punaista, mustareunaista täplää, joiden keskellä tavallisesti valkoista, sekä 2-3

pienempää mustaa täplää. 
Elintavat. Kallioilla. Tulee usein ruokailemaan läheisille niityille; suosii varsinkin ahdekaunokkia (Centaurea jacea).

Toukka sametinmusta, hienokarvainen; joka jaokkeessa 2 teräksensinistä nystyrää selässä ja sen alapuolella rivi punakeltaisia

täpliä, joita 2. ja 3. jaokkeessa 3, muissa 2, 1 suurempi ja 1 pienempi joka jaokkeessa. Hengitysaukot punertavankeltaiset,

teräksensinireunaiset. Pää pieni, pyöreä, musta.Elää isomaksaruoholla (Sedum telephium). Koteloituu harvaan verkkomaiseen

kotelokoppaan maahan. Muna talvehtii. 

Parnassius apollo  (Linnaeus, 1758) Papilionidae

Kuva: M. Virtala Kuva: Tomi Salin
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Tuntomerkit. Siipiväli 50-63 mm. Melko suuri, helposti tunnistettava. Etusiivissä kaksi mustaa täplää sekä etureunassa kärjen

sisäpuolella harmaa poikkivyö, joka näkyy selvemmin naaraalla. Takasiivet koiraalla täplättömät, naaraalla poikkisuonen kohdalla

ja takakulmassa harmaita tai mustia täpliä. 
Elintavat. Avoimilla lehtoniityillä.

Toukka mattamusta, jaokkeiden välit tummemmat, hienokarvainen; sivuselässä rivi keltaisia tai oransseja täpliä: 1. jaokkeessa 1, 2.

ja 3. jaokkeessa 4, muissa 2. Pään takana keskellä keltainen täplä.Elää pystykiurunkannuksella (Corydalis solida). Koteloituu melko

tiheään kotelokoppaan maahan. Muna talvehtii. 

Parnassius mnemosyne  (Linnaeus, 1758) Papilionidae

Kuva: M. Virtala Kuva: Henry Holmberg
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Tuntomerkit. Siipiväli 59-80 mm. Suuri, helposti tunnistettava. Siipien pohjaväri kalpean kellertävä, niissä mustanruskeita

poikkijuovia ja mustanruskea ulkoreuna. Takasiivissä sininen, mustareunainen silmätäplä, jonka etupuolella ruosteenpunertavaa;

ulkoreunassa sinisiä, kuutavia täpliä. Kannus pitkä, keltakärkinen. 
Elintavat. Harhailija. Kulttuuriympäristöissä, puistoissa, puutarhoissa.

Toukka vihreä; selkä- ja sivujuova keltaiset, sivuselässä viistot juovat ja ruskeita tai keltaisia täpliä. Pää vihreä.Elää orapihlajilla (

Crataegus) ja kirsikoilla (Prunus). Koteloituu ravintokasvin tukeville oksille. Kotelo talvehtii. 

Iphiclides podalirius  (Scopoli, 1763) Papilionidae

Kuva: Esko Viitanen Kuva: Pekka Alestalo
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Tuntomerkit. Siipiväli 64-94 mm. Suuri, helposti tunnistettava. Naaras on suurempi kuin koiras. Siivet rikinkeltaiset, mustatäpläiset

ja -suoniset; niiden reunassa leveä, mustahko juova ja rivi keltaisia kuutavia täpliä. Takasiipien reunan mustahkossa juovassa

suuria, sinisiä laikkuja. Silmätäplä ruskehtavanpunainen, edestä sinireunainen. Kannus musta. 
Elintavat. Kosteilla ranta- ja suoniityillä, myös kuivemmilla niityillä.

Toukka pienenä musta; nystyrät oranssinpunaiset, mustapiikkiset, selässä valkea laikku. Täysikasvuisena vihreä, joka jaokkeessa

musta poikkijuova ja oranssinpunaisia täpliä, joiden alla musta täplä. Päässä kaksi mustaa juovaa.Elää suoputkella (Peucedanum

palustre) ja karhunputkella (Angelica sylvestris), myös muilla sarjakukkaisilla (Apiaceae). Kotelo kiinnittynyt ravintokasvin varrelle

vyörihmalla. Kotelo talvehtii. 

Papilio machaon  Linnaeus, 1758 Papilionidae

Kuva: M. Virtala Kuva: Pekka Malinen
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