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Objectives of the research project 

• Understand behaviour and ecology of the species 
• Map abundance and distribution, worldwide 
• Develop a method for monitoring the populations 

of the species 
– With synthetic pheromone 

• Acquire sufficient information for determining the 
need for protection of the species and conservation 
of its habitat 
– Now in Finland DD; protected in certain regions in Russia 
– Still to be found in the rest of the Nordic region 



Contents of the presentation 

• Habitats in Siberia 

• Caterpillars and rearing  

– (brief; see Kimmo Silvonen & Matti Ahola 
presentation) 

• Discovery of the pheromone 

• Experiments in summer 2013 

 



localities according  
to V.V.Dubatolov 2011 

Blue will be searched in 2013 Red is new observations 2012 

First confirmed record in China 

Southern Burjatia 



 

CHARA! 



HABITAT PICTURES  
Pictured is the mother, Chara 3.7.2011 
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Expedition to Chara 1-13.7.2013 



Chara sands and Kodar mountains 
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Murzin: Tiger moths of the former USSR. 



Caterpillars 

• Call issued in spring 2010 

• Mother found 3.7.2011 in Chara, Chita region, 
Transbaikalia 

• 80 stage 3 caterpillars received in Finland 
1.8.2011 
– Distributed to six experienced breeders 

– Mass death for fungal disease in autumn 

– 30 made it to hibernation 

– Emerged 7 males and 1 female.   

– No F1 generation, no feromone, … 



Meanwhile, in Siberia… 
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Russia wins 6-2 



 

20 toukkaa jäi 
Siperiaan 
kasvatettavaksi.  
Keväällä kuoriutui 8 
naarasta ja 3 koirasta.  
 



DISCOVERY OF THE PHEROMONE 
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Olle Anderbrant 





Kokeet kesällä 2013 
(Luottaen siihen että feromoni toimii) 

• Pääpiirteinen kartoitus Itä-Fennoskandiassa 
(vapaaehtoisia tarvitaan) 

• Pyynti Ruotsissa 

• Intensiivikokeet Kuhmon suunnalla 

• Linja Kuhmosta Komiin 

• Testaus Siperiassa maksimipopulaation 
alueella 



Vaihtoehtoisia hypoteeseja 
Levinneisyys: Kuhmo - Lieksa, mutta missä muualla? 
a) Laji katosi Suomesta 1944-2002, mutta on nyt palannut. 
b) Laji säilyi koko ajan, mutta ei vain havaittu. 
 
Runsaus 
c) Lajia on joka puolella, mutta vain sen omituiset elintavat ovat antaneet käsityksen 

että se on harvinainen (esim. tabaniformis, cervini, ...) 
d) Laji on oikeasti vähälukuinen ja elää vain tietyissä elinympäristöissä (atrata) 
 
Paikallisuus ja elinympäristöt 
e) Lajilla on suuria kannavaihteluita ja se liikkuu pitkiä matkoja eikä vaadi erityistä 

(sannio, irrorella, purpurata, alpina) 
f) Laji on paikallinen ja pysyvä habitaatillaan (sincera, aarniometsät tai 

mikroilmastoltaan erityiset ”siperialaiset” kohteet) 
 
Suurlevinneisyys 
g) Laji on yhtä tavallinen täällä ja Siperiassa 
h) Laji on täällä harvalukuinen ja runsastuu itään päin 
 
Edellisten kombinaatiot a/b, c/d, ac, ad, bc, bd, sekä acd, bcd, aef, ... 
Hannun käsitys: ade/fh 



Vapaaehtoisia kaivataan 

• Vapaaehtoisten avulla laaja systemaattinen 
kartoitus 
– Keski- ja Pohjois-Suomessa 100x100 km ruuduissa 

– Itä-Suomessa 50x50km ruuduissa 

• Ilmoittaudu, jos sinulla on mahdollisuus n. 
viikon havainnointiin välillä 20.6-15.7. 

• Omalla kesäpaikkakunnalla, tai jos pääset 
esim. Itä-Suomeen tai Kuusamoon 

• Ilmoita ajoissa järjestäjille, missä voisit 
havainnoida 



Itä-Suomen 
ruudut 

Sijoittuminen: 
 

• Vanhat löytöpaikat  
V1-V5 (5 kpl) 
 

• 100x100 km ruudut 
A12-A16 (7 kpl) 
 

• 50x50km ruudut B1-
B18 (18 kpl) 
 

• Intensiivikokeet 
punaisella (2 kpl) 
• Vattuvaara  

[Reima Leinonen] 
• Itä-Kuhmo  

[Marko Tähtinen] 



Menetelmät 

• Aktiivista feromonihavainnointia, 1 nappi/ruutu 

• Havaintopäivät ja paikat kirjataan lomakkeelle 

• Tarkat kellonajat havainnoista 

• Yhden yksilön ruudusta voi tallettaa 

• Muut merkitään ja takajalka otetaan talteen 
tuubiin ID-lapun kanssa 

• Vapautetaan 0.5-1.0km päähän tuulen yläpuolelle 



Merkintä 

• Numero + havainnoitsija tunnus merkitään 
tussilla takasiiven alapuolelle 

• Mielellään valokuvataan merkinnän jälkeen 

 

 

Kuva: Marko Tähtinen 



Havainnointiohjeita: 
100x100 ja 50x50km ruudut 

• Tutkitaan ensisijaisesti sopivia vanhanmetsän 
kuusikko- ja suohabitaatteja 

• Muutamia valmiiksi mietittynä ruudusta  

• Myös näiden lähellä sijaitsevia muita avoimia 
ympäristöjä voi vuoropäivinä tutkia eli siirtää 
nappia 0.5-1 km.  

• 1-3 päivää hyvässä säässä samassa kohteessa 

• nappia voidaan siirtää päivien välillä 0.5-1.0 
km 



Havainnointiohjeita:  
Vanhat esiintymät 

• Juupajoki, Pyhä-Häkki, Kuopio, Polvijärvi, 
Lieksa 

• Jatkuva havainnointi tarkkaan ennakkoon 
määrätyllä paikalla otollisen sään vallitessa 

• Paikkaa voidaan vaihtaa n. 0.5 km, jos 
havaintoja ei tule 

 



Kommunikaatio ja ohjaus 

• Netin kautta raportoidaan kaikki toimenpiteet 
ja havainnot tosiaikaisesti. 

• Mikäli havaintoja ei kaikesta huolimatta tule, 
todetaan lajin puuttuminen alueelta. Silloin 
voi jossakin vaiheessa siirtyä intensiivikokeita 
auttamaan, seuraten uusia ohjeita. 



Sopimus feromonin käytöstä 
Sopimuspuolet 

Hanke: Kansainvälinen tutkimushanke, jota edustaa Hannu Saarenmaa, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. 

Avustaja: Hyönteisharrastaja, joka toteuttaa kenttäkokeita Hankkeen suunnitelman mukaisesti. 

 

1. Tällä sopimuksella Avustaja saa käyttöönsä Hankkeelta yhden tai useampia Hankkeen tuottamia Borearctia menetriesii -perhoslajin 
koiraita houkuttelevia feromonisyöttejä. Osapuolet ovat tietoisia siitä, että syöttien toimivuus luonnon olosuhteissa on vielä 
testaamatta eikä tuloksia voi taata. 

2. Avustaja käyttää niitä kokeisiin maastossa Hankkeen ohjeiden mukaan sekä lain, säädösten ja omien lupiensa puitteissa.  Ohjeet hän 
saa samalla, kun feromonisyötit.  Mikäli Avustaja ei katso voivansa toteuttaa ohjeen mukaisia kokeita, hän palauttaa välittömästi 
kirjatussa postissa feromonisyötit Hankkeelle. 

3. Avustaja toteuttaa kokeet ohjeissa mainitulla yhdellä alueella ja lajin lentoajan puitteissa.  Tämä on tyypillisesti 100x100 km tai 
pienempi ruutu ja aika ajanjaksolla 20.6.-15.7.2013. Syötin vieminen muulle alueelle ilman lupaa on kielletty. 

4. Avustaja voi siirtyä muulle alueelle raportoituaan tuloksista Hankkeelle ja saatuaan siihen kirjallisen luvan ja uudet ohjeet Hankkeelta 
sähköpostissa. 

5. Avustaja tiedottaa Hankkeen ohjeistamalla tavalla sähköisillä palstoilla tuloksista päivittäin, mikäli mahdollista.  Muulla tavalla 
tulosten julkistaminen on kiellettyä ilman Hankkeen lupaa. 

6. Avustaja palauttaa feromonisyötit Hankkeelle 31.7.2013 mennessä kirjatussa postissa ja raportoi silloin viimeistään kaikista tuloksista. 

7. Avustaja on tietoinen, että laji on mahdollisesti uhanalainen eikä talleta enempiä näytteitä, kuin ohjeissa sallitaan.  Avustajalla on 
kuitenkin oikeus kuitenkin tallettaa yksi näyte ohjeissa mainitusta ruudusta. 

8. Avustaja ei luovuta feromonisyöttejä kenenkään muun käyttöön tai hallintaan.  Jos useita Avustajia toimii yhdessä, heidän on kaikkien 
allekirjoitettava tämä sopimus, jolloin he voivat käyttää ja hallita feromonisyöttejä yhdessä.  Kokeita suoritettaessa ei saa olla läsnä 
muita henkilöitä.  Avustaja varmistaa, että feromonisyötit eivät joudu asiattomien henkilöiden haltuun tai katoa.  Kadonneesta 
feromonisyötistä Avustaja maksaa Hankkeelle €€€ sopimussakon. 

9. Feromonin kemiallinen koostumus on vain Hankkeen tiedossa.  Avustaja suojaa Hankkeen tätä koskevaa tietoa.  Avustaja ei yritä ottaa 
selvää tästä koostumuksesta.  Erityisesti on kielletty feromonisyöttien kemiallinen analysointi ja feromonin irroittaminen syötistä 
millään tavalla analysointia varten.  Tämän kohdan tahallisesta rikkomisesta seuraa €€€€€ sopimussakkko. 

10. Tämä sopimus on voimassa maailmanlaajuisesti. Riitatapaukset selvitetään Joensuun käräjäoikeudessa. 

 

Allekirjoitukset, aika ja paikka 



Lisätietoja 

• Ilmoittautuminen 1.5. mennessä sähköpostilla 
– Marko Tähtinen marko.tahtinen@helsinki.fi 050-5824912 

– Ilmoita toivotut ruudut ja perustelu 

• Ruudut jaetaan 15.5. mennessä 

• Sopimus allekirjoitettuna 31.5. mennessä  

• Havaintolomake, ohjeet ja feromonit ym. 
tarvikkeet osallistujille lähetetään  ennen 10.6. 

• Lisätietoja  http://bormene.myspecies.info/  
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