
Herukkaperhosen ja suruvaipan
etsintäkuulutus Stadissa

3.8.-12.8.2021
Tallenna tärkeitä päiväperhoshavaintoja Helsingissä

Useimmilla päiväperhoslajeilla menee Stadissa tällä hetkellä heikosti. Etsintäkuulutamme
herukkaperhosen ja suruvaipan 3.8.-12.8.2021 väliseksi ajaksi. Auta selvittämään näiden lajien
esiintymistä Helsingissä - voit voittaa luontoon liittyvän yllätyspalkinnon!

Havainnointihaasteen järjestää Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, luonto ja
ympäristötietoisuus -tiimi. Löydät tapahtuman myös Facebookista QR-koodilla.

Osallistumisohjeet
1. Lataa ilmainen iNaturalist –sovellus: inaturalist.laji.fi
2. Luo käyttäjäprofiili ja liity projektiin “Herukkaperhosen ja suruvaipan etsintäkuulutus
Stadissa”. Voit hakea projektia nimellä sovelluksen päävalikosta kohdasta ”projektit”. Kun
olet liittynyt projektiin, Helsingissä kirjaamasi havainnot herukkaperhosista ja suruvaipoista
lisätään 3.8.-12.8. automaattisesti mukaan havainnointihaasteeseen. 
3. Valokuvaa herukkaperhosia ja suruvaippoja. Havaintojen kerryttämiseksi suosittelemme
perhosbaarin perustamista. Löydät ohjeet ja vinkit ohesta.
4. Lataa kuvat iNaturalistiin. Havaintoajan päätyttyä kaikkien havaintoja lisänneiden kesken
arvotaan luontoon liittyvä yllätyspalkinto! Seuraathan viestejä iNaturalistissa myös
havaintoajan jälkeen mahdollista yhteydenottoa varten.

Mukavia havaintohetkiä ja perhosretkiä!

KUVAT: Pekka Malinen CC-BY-NC-4.0



Mitä enemmän syöttejä ripustaa, sitä isompi saalis, jos niistä kiinnostuneita perhoslajeja
vain on liikkeellä. Kokonaisen baariketjun avulla voidaan saada parhaiten varmuus siitä,
liikuskeleeko suruvaippa tai herukkaperhonen lähistöllä. Jos panostat houkutteluun
enemmän, ripusta syötit vähintään viiden metrin etäisyydelle toisistaan ja valitse
paikkoja, joissa tuuli pääsee levittämään tuoksua. Sitä edistää myös sijoitus korkealle;
pään korkeudelta perhosten kuvaaminen on vielä helppoa. Oman puutarhan lisäksi
baareja voi virittää lähiviheralueelle. Pensaikkoiset, puoliavoimet maastot ovat erityisen
otollisia. Syöttiä ei todennäköisesti kannata ripustaa parvekkeelle, koska talo blokkaa
tuulta tehokkaasti. 

Jos aurinko paistaa eikä ole hirveän kova tuuli, edellytykset baarivierailulle ovat
olemassa. Yleensä parissa tunnissa selviää, onko ketään tulossa. Perhosten lisäksi
odotettavissa on mm. komeita kulta- ja kuparikuoriaisia, valitettavasti myös ampiaisia.
Ampiaiset eivät aiheuta juuri ongelmia, kun syöteillä käy valokuvaamassa perhosia. Jos
sää muuttuu pilviseksi, voi käydä yöllä katsomassa, onko yöllisiä perhosvieraita tullut
käymään. Tähän aikaan vuodesta ovat liikkeellä esimerkiksi komeat ritariyökköset, jotka
ovat erityisen aktiivisia perhosbaareissa kävijöitä. 

Perhosbaari houkuttimena

Perhosbaarista houkutin herukkaperhoselle ja suruvaipalle

Helpoin tapa kuvata etsintäkuulutetut lajit on järjestää niille ryyppypaikkoja.
Herukkaperhonen käy kukilla, mutta suruvaippaa tapaa harvoin muiden kasvien kuin
pajujen kukilta. Loppukesällä ja syksyllä pilaantuneet hedelmät ja marjat ovat suruvaipalle
parasta evästä. Suruvaippa ja herukkaperhonen eivät voi vastustaa perhossyöttejä, joita
on alettu osuvasti kutsua myös perhosbaareiksi. Mikä tahansa makea litku ei perhosille
kelpaa, vaan alkoholi on syöttinesteen olennainen ainesosa. Perhoset eivät kuitenkaan
halua olla kännissä, vaan ne saavat energiaa tehokkaasti alkoholista. 

Vinkkejä perhosbaarin pitäjälle



Sokerilla terästetty punaviini. Perhosbaarin helpoin drinkki on pelkkä punaviini, joka
kelpaa myös sellaisenaan. Tehoa voi lisätä sekoittamalla joukkoon siirappia tai sokeria.

Talon oma perhosnektari. Talon oman ”viinin” valmistus on mielenkiintoisempaa.
Houkuttelevan nektarin pohjana toimii omena-, päärynä- tai rypälemehu taikka olut. Mehun
tulee olla kunnollista täysmehua, mitään Mehukattia ei kannata tarjoilla. Sitrushedelmien
mehua ei suositella. Mehuun lisätään siirappia tai sokeria – fariinisokerin aromikkuus pesee
taloussokerin houkuttelevuudessaan. Jotkut lisäävät vielä hilloa tai banaania.
Perhosnektariin lisätään lopuksi nokare hiivaa ja liemeä käytetään suljetussa, mutta ei
täysin tiiviissä astiassa pari päivää. 

Nesteen voi imeyttää mihin tahansa materiaaliin, joka imee hyvin nestettä. Eniten käytettyjä
ovat vaahtomuovin palaset, jotka voi ripustaa narun ja pyykkipojan avulla puuhun
roikkumaan. Toinen kelpo materiaali on sieniliina. Puhelimen koko on riittävä syötin koko.
Jos syötin laittaa esimerkiksi kertakäyttömukiin, sitä ei tarvitse kastella uudelleen vähän
väliä. Imumateriaalin on hyvä ulottua vähintään mukin reunan tasalle, niin tuoksu pääsee
leviämään hyvin. Syöttinestettä voi myös sivellä puun rungolle.

Valitse syöttijuoma

Näin perustat perhosbaarin

Imeytä syöttijuoma tarjolle


