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Toukasta perhoseksi!
Ohjekirjanen päiväperhostoukkien kasvatukseen
päiväkodeille, kouluille ja luontokerhoille

Kasvata perhonen!
VAIHTOEHTOINEN KOTIELÄIN
Perhostoukkien kasvatus on kiva harrastus! Tämä puuha sopii lapselle, joka haaveilee omasta
kotieläimestä, muttei vielä ymmärrä eläimen hoitamiseen liittyvää vastuuta. Toukka ei maksa
mitään eikä sen ruoka. Karvaisimpien toukkien käsittely paljain käsin voi aiheuttaa kutinaa,
mutta muutoin toukat tuskin kenellekään ovat allergisoivia. Ja jos toukan kasvattaminen ei
maistukaan, sen voi aina vapauttaa takaisin luontoon. Ja oppii tässä harrastuksessa aikuisetkin! Ennenakikkea - voi sitä riemua, kun perhonen kuoriutuu!
SELKÄRANGATTOMIEN RUUMIINOSIA
PÄÄ

ETUSIIPI
SARAT

PÄIVÄPERHOSEN RAKENNE
TUNTOSARVI

TUNTOSARVI
nuppipäinen

SUONET

TAKASIIPI

ETUSIIPI

PÄÄ
VERKKOSILMÄ
HUULIRIHMAT

TAKASIIPI IMUTORVI
TAKARUUMIS

TAKARUUMIS
REISI
LONKKA
SÄÄRI
NILKKA

KYNNET

Mikä on perhonen?
Maailmassa tunnetaan yli miljoona hyönteislajia,
joista perhoslajeja on yli 100 000, näistä Suomessa
2600 lajia. Päiväperhoset (Papilionoidea) muodostavat perhosten yläheimon, johon kuuluvat useimmat
tunnetut perhosheimot. Päiväperhoset lentävät pääasiassa auringonpaisteessa ja valoisalla pilvipoudalla.
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Tuntosarvityyppejä: 1. sukamainen, 2. rihmamainen, 3. nuijapäiset (päiväperhoset), 4.
nuppipäinen, 5. sukkulamainen, 6. nuijamainen
otakärkinen, 7. hienoripsinen, 8. karkearipsinen,
9. tupsuripsinen, 10. sahahampainen (lyhyet
hampaat), 11. sahahampainen (pitkät hampaat), 12. kampahampainen, 13. sulkamainen

- Perhosilla on tyypillinen hyönteisen rakenne
- ruumiissa on kolme osaa: pää, keskiruumis ja
takaruumis.
- Perhosten näkyvin piirre on niiden pienten suomujen peittämät isot ja usein värien ja kuvioiden kirjomat siivet.
- Perhosilla on verkkosilmät (silmä on likinäköinen, mutta kuperuuden takia näkökenttä on
laaja).
- Päiväperhosilla on nuijapäiset tuntosarvet, jotka toimivat erityisesti hajuaistimina.

PERHOSEN ELINKIERTO Aikuisen naaraan munimasta munasta toukaksi, toukasta koteloksi ja kotelosta uudeksi perhoseksi.
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Perhoset jättävät monille hyönteisille
tyypilliseen tapaan munansa vartioimatta. Kuoriutuneet toukat joutuvat
Aikuiset perhoset elävät vain muutaman viikon. selviytymään ilman vanhempiaan.
Sinä aikana koiras ja naaras kohtaavat ja parittelevat.
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YOUTUBE: ”Perhosia Suomen luonnossa”
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Perhosten munat vaihtelevat väriltään,
pintarakenteeltaan ja muodoltaan
suuresti. Munan kuori on kitiinin kaltaista
sarveisainetta ja suojaa munan sisällä kehittyvää alkiota kuivuutta ja muita ulkoisa
vaaroja vastaan. 1. mansikkakirjosiipi, 2.
apollo, 3. pihlajaperhonen, 4. virnaperhonen, 5. keisarinviitta, 6. hietaheinäperhonen, 7. tammikehrääjä, 8. häivekehrääjä,
9. gammayökkönen

- Perhosten suuosa on sopeutunut nestemäisen ravinnon käyttöön: yläleuat ovat surkastuneet
ja alaleuat muodostavat imutorven (imukärsän). Lepoasennossa kärsä on kiertyneenä rullalle
pään alle.
- Päiväperhosten kausi alkaa
huhti-toukokuussa ja päättyy
syyskuun kylmiin ja kosteisiin
öihin.

Perhoset käyvät läpi täydellisen muodonvaihdoksen: muna-toukka-kotelo-aikuinen.
Esim. Kaaliperhonen munii toukkien suosiman ravintokasvin lehdelle (ristikukkaiset, esim kaali). Noin
kolmen päivän päästä munista kuoriutuu noin 4 mm:n pituisia toukkia. Ne syövät munankuoret ja alkavat
sitten ahmia lehtiä. Seuraaavan 3 kuukauden aikana toukkien koko kymmenkertaistuu ja ne luovat
nahkansa monta kertaa. Viimein toukka koteloituu. Kotelon sisällä toukka hajoaa melkein kokonaan sakeaksi
nesteeksi ja sisältö järjestyy uudelleen ja kehittyy vähitellen aikuisen perhosen elimistöksi. Muodonvaihdos
(metamorfoosi) kestää noin 11 päivää. Lopulta kotelo rikkoutuu, ja uusi perhonen ilmestyy maailmaan.

Perhosen muna
Muniva perhosnaaras asettaa munansa lehden alapinnalle. Munien pinnassa oleva tahmea
liima-aines kuivuessaan kiinnittää munat alustaan. Munien lukumäärä vaihtelee lajista
riippuen muutamasta kymmenestä jopa tuhanteen. Kehitys munasta toukaksi kestää normaalisti noin kaksi viikkoa. Talvehtivat munat voivat viipyä tässä kehitysvaiheessa puolikin
vuotta. Lopulta valmis toukka nakertaa munankuoreen reiän ja ryömii siitä ulos.

Toukkien etsiminen
Perhostoukkia löytää pitkin kesää varsinkin toukan ollessa etsimässä sopivaa koteloitumispaikkaa. Useimmat perhostoukat elävät vain tietyillä ravintokasveilla ja niissäkin
jollakin luonteenomaisella tavalla – lehtikäärössä, lehden pinnalla, varren sisällä jne. Toukat voivat käyttää ravinnokseen monenlaisia kasvinosia: kukkia, hedelmiä, vartta ja
juurta, tavallisimmin kuitenkin lehtiä. Monesti juuri syönnökset tai papanat paljastavat
toukkien läsnäolon (esim. paljaaksi syödyt lehdet). Kulje siis pihalla ja luonnossa silmät
auki, etene hitaasti ja katsele tarkasti kasvustoa. Voit perehtyä myös etukäteen, mitä kasvia
mikäkin toukka mielellään syö!
- Toukkien määrittäminen on vaikeampaa kuin aikuisten perhosten.
- Perhostoukassa on selvästi erottuva pää,
H
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kolme paria kaarevia rintajalkoja sekä eninSEV
tään viisi paria käsnämäisiä vatsajalkoja.
- Perhostoukat ovat voittopuolisesti vihreitä tai
ruskeita, ja ne muistuttavat väritykseltään ravintokasviaan. Huom. poikkeukset: joillakin toukilla
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väritys räikeää, mikä on varoitus vihollisille pa- PJ SIV
hanmakuisuudesta tai myrkyllisistä yhdisteistä.
- Ylipäänsä melkein kaikki karvaiset ja värikkäät Perhostoukka sivulta.
pj = peräjalat, vj = vatsajala= käsnäjalat, nivelittoukat ovat perhostoukkia. Vrt! sahapistiäistoukat: tömiä valejalkoja, rj = rintajalat, siv = sivuviiru,
niillä puolipallonmuotoinen pää ja eri määrä käs- sev = selkäviiru, ssv = sivuselkäviiru, h = huokonäjalkapareja! Pääsääntönä voidaan pitää, että jos saukko.
toukalla on enemmän kuin viisi paria vatsajalkoja,
kyseessä on sahapistäisen toukka, ei perhostoukka.
- Heinä-elokuussa toukkien määrä on runsaimAlla olevassa kuvassa nokkosperhosen (Aglais
millaan. Koska 95% lajeistamme on yöperhosia ja urticae) toukkia.
vain 5% päiväperhosia, yöperhostoukkaan törmää
paljon todennäköisemmin.
YOUTUBE: ”Nokkosperhosen toukkia”
”Perhostoukkia etsimässä Soikkelin Arin ja
Jonnan kanssa Osa 1”
Kuvassa neitoperhosen (Aglais io) toukka.

Toukkien kasvatus
Yhden toukan kasvattamiseen kelpaa melkein
mikä tahansa pieni lasi-, pelti-, tai muovirasia
(esim. kaupoista ylijääneet muoviset karkkirasiat).
Läpinäkyvät astiat ovat hyviä, koska niiden läpikin
voi seurata toukkien elämää! Rasioiden pitää olla
tiiviitä, jotta ruoka pysyy tuoreena, mutta esim.
kanteen on hyvä tehdä pieniä ilmareikiä. Kannen
voi myös korvata tiheällä harsokankaalla. Tärkeää
on, ettei purkki ole liian pieni (kokonaisille toukkayhdyskunnille ämpäri / terraario). Jos astian seinämille tiivistyy vesipisaroita, kosteus on liian suuri.
- Purkin pohja vuorataan esim. sanomalehti-,
wc- tai talouspaperilla liian kosteuden imemiseksi ja ulosteiden poistamisen helpottamiseksi. Yleensä tuoreen ravinnon vaihtaminen päivitKuvassa neitoperhosen (Aglais io) toukkia
täin riittää ylläpitämään sopivan kosteuden.
nokkosella.
- Isoissa toukkahäkeissä käytetään pohjalla tavallisesti hiekkaa, turvetta tai rahkasammalta.
- Homehtumisvaaran takia multaa ei kannata käyttää. Poikkeuksena esim. jotkin lehtolajit
kuten sulkanirkko vaativat kuitenkin mullan kyetäkseen koteloitumaan kuivumatta.
- Eri lajien toukat tulisi kasvattaa eri astioissa.
- Toukka-astiaa ei pidä laittaa suoraan auringonvaloon (astiassa voi lämpötila nousta
liian korkeaksi ja tappaa toukat lämpöhalvaukseen tai ravintokasveista haihtuva kosteus
hukuttaa toukan).
- Laita purkkiin oksia koteloitumista ja kuoritumista varten.

Toukkien ravinto
- Toukat syövät lähes koko ajan.
- Toukalle on pyrittävä antamaan sen
oikeata ravintokasvia. Pääsääntönä on,
että toukalle annetaan sitä kasvia, jolta
se on löydetty.
- Jos toukka on löytynyt muualta kuin
kasvillisuuden seasta, sille voi kokeeksi
laittaa erilaisia kasveja astiaan (koivu,
paju, haapa, muita lehtipuita, voikukkaa,
heinäkasveja, nokkosta jne.). Tarkista
ensin, ettei kasveja ole jo valmiiksi syöty.
- Huom! Matkalla koteloitumaan ollut
toukka ei välttämättä syö ollenkaan.
Loisittu toukka ei myöskään syö. Tuleva

KASVATUSLAATIKKO. Perhostoukkia voi kasvattaa esim.
puhdistetuissa muovisissa karkkilaatikoissa, joissa kanteen
on tehty ilmareikiä. Päiivittäisiin hoitotoimenpiteisiin kuuluu
ravinnon vaihtaminen tuoreeseen sekä ulosteiden poisto.

nahanluonnin aikakin aiheuttaa syömättömyyttä.
- Tuoretta ravintoa on lisättävä sitä mukaa kun entinen on syöty tai kuihtunut, noin kerran tai kahdesti päivässä. Myös syömättömyyden aikana ravintoa on vaihdettava.
- Ruokaa vaihdettaessa on koetettava saada toukka itsestään ryömimään tuoreelle lehdelle
sitä hiukan häiritsemällä esim. pienellä vesivärisiveltimellä. Jos tämä ei onnistu esim. toukan
ollessa tiukasti kasvissa kiinni, siirretään se kasvin osa myös, jossa toukka on kiinni.
- Samalla kun ruokaa annetaan, poistetaan ulosteet ja vaihdetaan paperivuoraus.
- Toukan nahka on joustamatonta kitiiniä ja kasvaessaan toukan onkin vaihdettava nahkansa, päiväperhoset tekevät sen noin 4-5- kertaa. Ennen nahanluontia toukkaa lakkaa
syömästä ja on paikoillaan lepovaiheessa 2-3 vuorokautta.
- Nahanluonnin jälkeen toukat ovat yleensä hyvin nälkäisiä!
- Huom. Joskus ulkoa löydetyt toukat voivat olla loisittuja (eli toinen hyönteinen on muninut
toukan sisään). Nämä toukat käyttäytyvät eri lailla: eivät paljoakaan syö, liikkuvat rauhattomasti, heiluttavat itseään edestakaisin. Toukka kuolee lopulta loisen toukan tunkeuduttua ihon läpi.
Loinen voi kuoritua myös vasta isäntänsä kotelosta, suureksi pettymykseksi kasvattajalle.
YOUTUBE: ”Toukka syö apetta” (ritariperhosen toukka)
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Koteloituminen
- Tultuaan täysikasvuisiksi toukat alkavat
etsiä koteloitumispaikkaa.
- Ne ravaavat ympäri kasvatusastiaa ja lopettavat taas syönnin - tämä ralli voi jatkua
useamman päivän!
- Toukka vetäytyy hieman kasaan ja lyhenee
ja sen nahka käy kurttuisaksi.
- Valittuaan sopivan koteloitumispaikan päiväperhostoukka kiinnittää itsensä tavallisesti kasvin varteen tai lehteen ja koteloituu
pää ylös- tai alaspäin. Osalle toukista kelpaa
koteloitumispaikaksi purkin pohjalla oleva paperikin. Päiväperhoset eivät tee kotelokoppaa.
- Vanhan toukkanahan alle valmistuu kotelonahka. Kiemurtelemalla ja pullistelemalla
itseään toukka saa nahkansa repeämään selkäpuolelta ja lopulta irtoamaan.
- Päiväperhosten kotelot vaihtelevat muodoltaan ja väritykseltään (vihreä, ruskea, kulta
(nokkosperhonen)).
YOUTUBE: ”Ritariperhosen
toukka luo nahkansa ja koteloituu”
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Perhoskotelo sivulta.
pk = peräkärki, h = huokosaukko, es = etusiipi, tas =
takasiipi, ts = tuntosarvi, it = imutorvi, s = silmä
Toukka on kiinnittänyt itsensä peräpäästä lehteen
kiinni ja hetkeä myöhemmin luonut pois viimeisen
toukkanahkansa kotelonahkan tieltä. Koteloitumassa
nokkosperhosen (Aglais urticae) toukka.

Kuvassa ritariperhonen (Papilio machaon) koteloituu.

Koteloiden hoito
- Kotelo ei tarvitse lainkaan
ravintoa.
3.
- Pitää huolehtia siitä, ettei kotelo kuivu: pudota pari-kolme vesipisaraa paperille päivittäin.
2.
- Koteloiden hoitoon kelpaa
mikä tahansa astia, jossa perhonen kuoriuduttaan pääsee
1.
4.
levittämään siipensä. Toukkavaiheen purkki kelpaa hyvin, Perhosten kotelotyyppejä.
1. vyörihmalla pystyasentoon kiinnittynyt kotelo (ritariperhonen),
kun poistaa sieltä kaiken ho- 2. peräpäästä kiinnittynyt riippuva kotelo (neitoperhonen), 3. maassa
mehtuvan (mm. ravintokas- oleva irtokotelo (kiitäjä) sekä 4. kotelokopan suojassa oleva kotelo (riikinkukkokehrääjä).
vit).
- Jos toukka koteloituessaan kiinnittää itsensä kasvin varteen on kotelo kasvinvarsineen
siirrettävä siinä asennossa koteloastiaan.
- Kotelovaiheen pituus riippuu lajista, nopeimmat kuoriutuvat (päiväperhoset) parin viikon päästä, joillain vaihe voi kestää vuosia (koivukehrääjä). Osa lajeista viettää luonnossa
talven kotelona.
- Koteloaika on useimmilla saman lajin yksilöillä suunnilleen yhtä pitkä.
- Koteloita ja kotelokehtoja eli -koppia saadaan kasvattamalla toukista, mutta niitä voi myös
löytää kasvinvarteen kiinnittyneinä, lehtikääröjen sisältä, kivien alta, maata muokatessa
jne. Näitä koteloita voi myös varovasti käsitellen siirtää kasvatukseen.

Kuoriutuminen
- Kun kotelon sisällä kehittynyt aikuinen perhonen on valmis, kotelon kuori ohenee
ja haurastuu. Yleensä myös kotelo tummuu ja siipikuviot voivat kuultaa läpi. Huom.
ylimääräinen häiriö ja perhosen koskettelu tässä vaiheessa voi johtaa epäonnistuneesen kuoriutumiseen!
- Kuoriutumisen ajankohta on lajikohtaista, useilla päiväperhosilla se tapahtuu aamuyöllä
tai varhain aamulla.
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Vastakuoriutunut perhosentoukka roikkumassa ja suoristamassa siipiään.
8.
7.

Kaksi ensimmäiseen lentoonsa valmistautuvaa
ohdakeperhosta (Vanessa cardui).

9.

Ritariperhosen täydellinen muodonvaihdos. Naaras munii sarjakukkaiselle kasville (esim. vuohenputki) munan
(1). Kuoriutuva toukka (2) käyttää ravinnokseen lehtiä ja
kukintoja. Kasvaessaan toukka luo useita kertoja nahkansa ja muuttuu samalla ulkonäöltään (3-4). Täysikasvuinen
toukka kiinnittää itsensä kasviin (5), luo viimeisen kerran
nahkansa ja muuttuu koteloksi. (6). Kotelo talvehtii, ja
seuraavana kesänä aikuinen perhonen kuoriutuu (7), oikoo ja kuivattelee siipensä (8) ja on valmis lentoon, ravinnon hakuun ja suvunjatkamiseen (9).

- Kuoriutumiseen vaikuttaa myös ilman lämpötila ja ilmanpaine.
- Valmis perhonen työntyy hitaasti ja varovasti ulos kotelosta.
- Perhonen on aluksi pehmeä ja sen siivet ovat kurtussa. Jos kotelo on ollut riippuvassa
asennossa, perhonen jää roikkumaan kotelostaan. Vapaana olevista koteloista kuoriutuvat perhoset kiipeävät kasvin vartta ylös ja jäävät roikkumaan sopivasta oksan kohdasta.
- Vastakuoriutunut perhonen oikaisee siipensä pumppaamalla siipisuonistoon ruumiinsa
nesteitä.
- Pumppaaminen alkaa melkein heti kuoriutumisen jälkeen, esim. sinisiivillä jo samalla
minuutilla. Perhosen onkin löydettävä pian paikka, jossa se voi oikaista siipensä. Siivet on
saatava nopeasti oikaistuksi ja täyteen mittaan ennen kitiinikuoren kovettumista.
- Kasvatusastian seinien pitää olla siis sellaiset, että perhonen voi kiivetä niitä pitkin
(purkkiin voi laittaa esim. kangasta) ja astiassa on hyvä olla puutikkuja.

- Jos perhonen ei pääse kuoriuduttuaan kiipeämään, saattaa käydä niin, ettei perhonen saa siipiään levitettyä vaan jää ryppysiipiseksi ja lentokyvyttömäksi. Lentokyvyttömyyttä voi aiheuttaa
myös kuiva koteloaika.
- Joillakin lajeilla siipien kasvu ja kovettuminen kestää vain kymmenen minuuttia, mutta
useimmat perhoset voivat lentää vasta parin
tunnin kuluttua kuoriutumisesta.
- Perhosen voi vapauttaa, kun se aloittaa lentelyn
kasvatusastiassa.
- Päästä kuoriutunut aikuinen perhonen vapaaksi
mahdollisimman lähellä toukan löytöpaikkaa.

Hyviä perhoskasveja
Päiväperhosten lisäksi monet yökköset ja kiitäjät
käyvät mielellään kukilla, tässä esimerkkejä muutamista houkuttelevimmissa kukista:
Pientareet, niityt ja metsän reunat: kevättaskuruoho, leskenlehti, kanankaalit, voikukat, purtojuuri, kohokit, mäkitervakko, apilat, hiirenvirna,
ketoneilikka, niittynätkelmä, maitohorsma, tädykkeet, ohdakkeet, kaunokit, siankärsämö, ajuruoho,
karhunputki, vuohenputki, pajut
Rannat: pajut, käenkukka, kurjenjalka, rantakukka, virmajuuri, ohdakkeet, valvatit
Suot: suopursu, kurjenjalka, kanerva, karpalo,
suokukka, vaivero, raate
Puutarha, puistot: varjolilja, daaliat, illakko, syreeni, lehmus, asteri, nauhus, tarhapiisku, neidonkieli, leimukukka, päivälilja, köynnöskuusama.

Alkukesällä kukkiva voikukka ja loppukesän nauhukset houkuttelevat perhosia. Ylimpänä ritariperhonen (Papilio machaon) ja alemmassa nokkosperhonen (Aglais urticae).

Perhosten valokuvaus ja syöttäminen
Valokuvaaminen on erinomainen vaihtoehto perhosten keräilylle. Valokuva kertoo lajista paljon muutakin kuin sen ulkonäön. Hyvä kuva antaa esim. tietoa perhosen elinympäristöstä,
lentoajasta ja käyttäytymisestä. Valokuvia voi ottaa niin kameralla, iPadilla kuin älypuhelimellakin. Talvella onkin sitten kiva katsella perhosten kuvia ja yrittää tunnistaa niitä! Perhosia voi myös syöttää ja näin houkutella pihapiiriin! Mm. haapa- ja häiveperhoset, amiraalit,
suruvaipat ja herukkaperhoset käyvät perhosbaareissa.
Youtube: ”Tee itse perhosbaari puutarhaan”

Tunnistusapua
Kirjastosta löytyy valtavasti erilaisia perhosten
tunnistamiseen tarkoitettuja kirjoja. Niitä löytyy niin
luontopuolelta kuin lasten kirjojenkin puolelta.
Netistä löytyy myös paljon apua tunnistamiseen:
- www.luontoportti.com (Perhoset -osiossa
esitellään Suomen päiväperhoset)
- www.suomen-perhoset.fi
- Facebook: ”Suomen perhoset”

Suomen 10 yleisintä päiväperhosta

Kuvassa yksi Suomen yleisimpiä päiväperhosia, kangasperhonen (Callophrys rubi).

1. Tesmaperhonen, 2. lanttuperhonen, 3. sitruunaperhonen, 4. nokkosperhonen, 5. kangasperhonen, 6.
neitoperhonen, 7. lauhahiipijä, 8. metsänokiperhonen, 9. kangassinisiipi, 10. angervohopeatäplä.

Tiedätkö mikä on Suomen
kansallisperhonen?
Satavuotiaalle Suomelle äänestettiin kansallisperhonen,
paatsamasinisiipi (Celastrina argiolus). Kansallisperhosen
valinta oli osa Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017.
www.kansallisperhonen.fi
Lähteet: Ilkka Jalas / Perhostenkeräilijän opas, Jani Kaaro / Hyönteisharrastajan opas,
Suomela/Suomi-Vihonen/Tiainen/Vaajakallio – Pieni maastokirja Ötökät,
Perhosia harrastamaan / Hannu Aarnio ja Pekka Ojalainen,
Kurt Lampert, 1922, Kleines Schmetterlingsbuch,
Anna Claybourne ja Wesley Robins / Hyönteiset 30 sekunnissa.
Vinkkejä antanut myös perhosharrastaja Tuomo A. Komulainen sekä Suomen Perhoset -ryhmän jäsenet
Suomen Perhostutkijain Seura ry, www.perhostutkijainseura.fi
Valokuvat ja piirrokset: Tanja Känsäkoski
Viimeisen sivun kuvat: Jouko Veikkolainen
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1.-3. Ritariperhosen toukka, kuoriutuva perhonen ja aikuinen perhonen.
4.-6. Tuominopsasiiven toukka koteloituu.

4.

5.

3.

6.
7. Suruvaipan toukka koteloitumassa. 8. Isoapollon toukka. 9. Kalliosinisiipi kotelovaiheessa.
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10.-12. Neitoperhosen toukkia, kotelo ja
valmis neitoperhonen kuoriutumassa.
15.

13.-15. Sitruunaperhonen kotelossa,
valmistautumassa kuoriutumiseen ja
tuore sitruunaperhonen.
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