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heinäsirkat ja hepokatit
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uorasiipisten väritys vaihtelee suuresti: useimmat lajit esiintyvät eri värimuotoina, ja myös yksilön ikä vaikuttaa väritykseen. Lajinmääritys ei yleensä onnistu pelkästään värituntomerkkien perusteella.
Yleisimmät päävärit ovat vihreä ja ruskea. Esimerkiksi
niittyhepokatti esiintyy tavanomaisesti sekä vihreänä että ruskeana muotona, eikä väritys johdu sukupuolesta. Niiden ohella voidaan
tavata mm. osittain punaisia yksilöitä. Chorthippus-suvussa, ja monilla
muillakin heinäsirkoilla, on paljon vaihtelevuutta: pääväri voi olla vihreän
ja ruskean lisäksi esimerkiksi oranssi, violetti tai vaaleanpunainen. Okasirkkojen kuvioinneissa on huomattavaa lajinsisäistä vaihtelua, ja myös pohjaväri vaihtelee yksilökohtaisesti. Lehtohepokatti kuuluu väritykseltään
vähiten vaihteleviin: se on lähes aina vaaleanvihreä, mutta keltaisia yksilöitä tavataan etelämpänä Euroopassa.
Värimuotoihin vaikuttavat sekä perimä että ympäristö, yhdessä tai erikseen, mutta osalla lajeista ruskean tai vihreän muodon esiintyminen on
puhtaasti geneettisesti säädeltyä. Heinäsirkkojen väritykseen vaikuttavia
ympäristötekijöitä ovat muiden muassa ilman kosteus, ravinnon kosteuspitoisuus, ympäristön taustaväritys ja lämpötila. Kuivemmilla paikoilla
esiintyy enemmän ruskeita yksilöitä kuin tiheässä kasvustossa. Lämpötila vaikuttaa siten, että matalammassa lämpötilassa kasvaneista heinäsir-

S u o m e n h e i n ä s i r k at j a h e p o k at it · 5 0

Niittyheinäsirkan väritys on syksyllä
tummentunut ympäristön kasvien
tapaan. Porvoo 9/2004

Näin värikkäitä heinäsirkkoja
on Suomessakin. Kuvassa on
ketoheinäsirkan toukka, mutta usea
muukin laji voi olla tämän värinen.
Virolahti 7/2006

koista tulee tummempia. Joillakin heinäsirkoilla on paitsi kyky laskeutua
lennosta omanväriseen ympäristöön myös kyky muuttaa omaa väritystään
ympäristöä vastaavaksi. Väri voi muuttua huomattavan paljon toukkakehityksen aikana nahanluontien myötä, mutta jopa aikuisten yksilöiden on
todettu muuttuneen mustiksi palaneilla alueilla. Ainakin osa lajeista aistii
ympäristön värin ruumiin pinnan välityksellä, ei silmän kautta.
Ikä vaikuttaa väritykseen siten, että vasta nahkansa luoneet yksilöt
ovat vaaleita, minkä jälkeen väritys kehittyy täyteen loistoonsa päivässä
tai parissa, mutta himmenee ikääntyessä. Myöhään syksyllä tavattavien
heinäsirkkojen väritys on muuttunut ruskeammaksi ympäristön kasvien
tapaan.
Pääsyynä värimuotojen esiintymiseen pidetään saalistajilta suojautumista: saalistajat eivät hevin löydä maastoon sulautuvaa yksilöä. Hepokatit hyötyvät ympäristöön sopivasta värityksestä myös itse saalistaessaan.
Kirkkaat värit voivat ensituntumalta vaikuttaa maastoon täysin sopimattomilta, mutta kuten sivun 48 kuvasta nähdään, voi vaaleanpunaisen yksilön
suojaväri olla hyvä. Kirkkaalla värillä voi olla myös saalistajaa varoittava
merkitys. Värillä voi olla merkitystä myös yksilöiden välisessä kommunikaatiossa. Selvää on, että väritys vaikuttaa ruumiin lämpötilaan, jolla
puolestaan on yhteys muiden muassa aktiviteettiin, toukkaiän kestoon ja
hedelmällisyyteen.

Kuvassa on kaksi heinäsirkan toukkaa.
Oranssinvärinen erottuu maastosta
ruskeaa paremmin. Luumäki 7/2005
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SINISIIPISIRKKA
Sphingonotus caerulans
( L i n n a e u s , 17 67 )

Blåvingad gräshoppa

Tu n t o m e r k i t
Sinisiipisirkalla on vaaleansiniset, läpinäkyvät takasiivet.
Levitetyt näyteyksilöt on helppo tunnistaa tällä perusteella, mutta luonnossa tähän tuntomerkkiin ei voi aina
nojautua, koska siipien sinisyys näkyy lennossa vain heikosti, eivätkä takasiivet näy yksilöiden ollessa maassa.
Laji on kuitenkin helppo tunnistaa sinisiä siipiä näkemättäkin. Pään sivuprofiili on sinisiipisirkalla melko
suorakulmainen, mutta muilla melko pienikokoisilla
heinäsirkkalajeilla se on enemmän tai vähemmän teräväkulmainen. Sinisiipisirkan pään takana on kurouma.
Etusiipien kirjavuus on erilainen kuin muilla heinäsirkoillamme. Hiekkadyyneillä elävät sinisiipisirkat ovat
vaalean kirjavia, mutta esimerkiksi Öölannin alvareilla
tavataan tummempia yksilöitä. Naaraat ovat koiraita
kookkaampia.
Suuressa osassa Eurooppaa, myös Ruotsissa ja Tanskassa, esiintyy toinen sinisiipinen laji, kirjosiipisirkka
(Oedipoda caerulescens) (s. 174). Sen takasiivet ovat vah-

vemman siniset ja niissä kulkee paksu tumma vyö. Etuselän keskiharjanne on tällä lajilla vahvempi kuin sinisiipisirkalla.
Koko
Koiras: 16–20 mm. Naaras: 21–28 mm.
Elinympäristö
Sinisiipisirkka elää hiekkadyyneillä, joissa on paljon
avointa hiekkamaata ja harvaa kasvillisuutta, mm. hietikkonataa 102. Lisäksi joitain yksilöitä on tavattu läheiseltä ratapiha-alueelta. Ruotsissa laji on tavattu myös jäkäläisellä kallioalueella 183, ja laji esiintyy Ruotsissa myös
Öölannin alvareilla yhdessä mm. ruususiipisirkan kanssa.
Sinisiipisirkka elää hiekkadyyneillä ja näyttää lentäessään siniset
takasiipensä. Kuvassa lentää naaras. Hanko 7/2006
Parittelevat sinisiipisirkat sulautuvat hyvin ympäristöönsä. Naaras
on selvästi kookkaampi kuin koiras. Hanko 8/2004
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Yleisy ys
Hyvin harvinainen. Esiintyy suppeilla alueilla Hankoniemellä, minkä lisäksi yksi populaatio elää Tammisaaren Padvassa. Parhaimmilla esiintymispaikoilla voidaan
tavata kymmeniä yksilöitä.

Tämä koirasyksilö oli hakeutunut auringossa kuumentuneelle
tummalle puunkappaleelle, kun ilman lämpötila oli vain noin
13 astetta. Tammisaari 9/2007
Sinisiipisirkka nauttii auringon kuumentaman hiekan lämmöstä.
Kuvassa on naaras. Hanko 8/2004

Ä ä n t e ly
Sinisiipisirkalla ei ole kutsulaulua, mutta koiraiden kohdatessa ne laulavat kilpaa (cd41). Kilpalaulu on äänenvoimakkuudeltaan hiljaista, mutta nopeaa ja intensiivistä.
Kilpalaulun kirkas ääni muistuttaa ääntä, joka syntyy
kun kevyesti kielenpäällä lauletaan r-kirjainta 158. Koiraat
soittavat myös lähietäisyydellä oleville naaraille (cd48),
jolloin ääni on samantyyppinen kuin koiraiden kilpaillessa keskenään. Lisäksi juuri ennen hyppyä naaraan
selkään koiras päästää viheltävän, alle puolen sekunnin
pituisen, yleensä kaksiosaisen äänen. Tämä ääni ei ole
erityisen korkea, vaan voimakkuuden huippu on noin
4 kHz:n taajuudessa.
E r i t y i s tä
Sinisiipisirkka, erityisesti lajin koiras, on hyvä lentäjä.
Lentomatka on yleensä alle kymmenen metrin pituinen
ja tapahtuu lähellä maata, mutta koiraiden on havaittu
lentävän jopa 200 metrin mittaisia matkoja ja nousevan
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Varsinkin koiraiden siipien tummat kirjailut ovat yleensä
vahvemmat kuin tämän naaraan. Hanko 8/2004
Sinisiipisirkalla on erinomainen suojaväri hiekalla.
Kuvan yksilö on toukka. Hanko 6/2006

30–40 metrin korkeuteen 102. Hiekalle laskeuduttuaan
sinisiipisirkalla on erinomainen suojaväri. Laji ei ole
erityisen arka, vaan se ilmeisesti luottaa suojaväriinsä.
Sinisiipisirkat liikkuvat aktiivisesti myös kävellen. Tieteellinen lajinimi caerulans viittaa siniseen (lat. caeruleus sininen). Suvun nimi Sphingonotus viittaa sfinksiin,
koska pää nousee sfinksin kaltaisesti ruumiista ylöspäin
(kr. nótos selkä).

Sinisiipisirkkaa uhkaavat rantojen rakentaminen,
rantojen voimakas virkistyskäyttö ja kasvillisuuden, erityisesti kurttulehtiruusun, leviäminen. Myös lähistöllä
tapahtuva öljyonnettomuus voisi olla lajille tuhoisa.
Lajin elinalue Hankoniemellä on pienentynyt huolestuttavasti viime vuosikymmeninä. Sinisiipisirkan uhanalaisluokitus on ”vaarantunut”. Laji on erityisesti suojeltavien lajien listalla.
Levinneisyys
Sinisiipisirkka esiintyy Etelä- ja KeskiEuroopassa, ja sitä tavataan pienillä
alueilla myös Norjassa, Ruotsissa ja
Suomessa. Laji on tavattu 1930-luvulla
itäisen Suomenlahden ulkosaaristossa,
Suomeen kuuluneilla saarilla, Lavansaaressa, Tytärsaaressa, Peninsaaressa
ja Seiskarissa 129. Levinneisyysalue
jatkuu idässä Venäjälle ja Kazakstaniin saakka. Laji esiintyy myös Pohjois-Afrikassa.
Pohjois- ja Keski-Euroopassa esiintyvät populaatiot
luetaan usein alalajiin Sphingonotus caerulans cyanopterus
(Charpentier, 1825), jonka takasiivissä kulkee tummempi vyö. Vyö voi näkyä heikosti tai puuttua kokonaan,
ilmeisesti sen kehittyminen riippuu kasvuympäristöstä.
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