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Vasenkierteisiä silokotiloita Cochlícopø lubríca (O.F. Müller,1774) (Mollusca:
Cochlicopidae) Tervolassa

Hannu Ormio

Ormio, H. 2012: Vasenkierteisiä silokotiloita Cochlicopa lubrica (O.F.Müller, 1774)

(Mollusca: Cochlicopidae) Tervolassa. [Sinistral population of Cochlicopa lubrica

(O.F.Müller, 1774) (Mollusca: Cochlicopidae) in Finnish Laplandl.- Sahlbergia 18(2):

6-8.

Reverse-coiled specimens of Cochlicopa lubrica (O.F.Müller, 1774) werc found from

two boreal forest sites in the year 2008 in Tervola, northern Finland (Pukinselkä,

66'13.51'ftr 25o8.06'E and Raemäki, 66'10.411{ 25"9.61'E). The distance between the

two sites is 5.8 km. A litter sample of 0.25 m'in Pukinselkâ contained l0 sinistral and

1l dextral shells ofC. lubrica (48% sinistral), and in Raemäki 21 sinistral and 64 dex-

tral shells (25% sinistral), correspondingly. Two sinistral Cochlicopa populations have

been reported earlier from Siberia.

Hannu Ormío, Liiketie 34 A, FI-00730 Helsinki, Finland; ponu@vaari.net

Nilviäisinventointien yhteydessä Tervolan

kunnan (Perä-Potrjanmaan eliömaakunta, kes-

kiboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen

Lapin kolmion osa-alue) kahdesta kalkkipi-
toisesta lehdosta lö]'qii 2.7.2008 normaali-

en, kuoreltaan oikeakierteisten silokotiloiden
(Cochlicopa lubrica O.F.Müller, 1774) joukosta

myös vasenkierteisiä yksilöitä (Ormio 2012).

Euroopassa elävistä vasenkierteisistä populaati-

oista ei ole aiemmin raportoitu.

Vasenkierteisten silokotiloiden löytöpaikat ovat

Natura-suojeluohjelmaan sisältyvät Pukinse-

län lehto (66'13,5lN 25' 8,06'E) ja Raemäen

lehto (66'10,41'N 25' 9,61'E), joiden välinen

etäisyys on 5,8 kilometriä. Vasenkierteisten ja

oikeakierteisten eläinten lukumäåiräsuhteet 0,25

m2 näytealoilla olivat Pukinselällä 10/11 eli va-

senkierteisiä oli 48 % ja Raemäellä 2l/64 eli
vasenkierteisiä 25 %. Molemmissa paikoissa

oli sekä aikuisia että eri-ikäisiä nuoria yksilöitä.

Yleensä kotiloiden kuoren kierteisyyssuunta on

tiukasti lajiominainen piirre, vaikka lähisukui-

set lajit voivat olla kierteisyydeltään erilaisia.

Esimerkiksi siemenkotiloiden suvussa Vertigo

on sekä oikea- että vasenkierteisiä lajeja. Sa-

moin sulkukotiloiden heimon (Clausiliidae)

eteläeurooppalaisessa suyussa Alopia on kier-

teisyydeltään molemmanlaisia lajeja. Saman

lajin sisällä sen sijaan normaalista poikkeava

kierteisyys on åiärimmäisen harvinaista; mel-

kein järjestään havainnot "vääränlaisista" koti-
loista ovat koskeneet yksittäisiä yksilöitä. Tosin

Kaakkois-Aasiassa ja Tyynenmeren saarilla

elää polymorfisia kotilolajeja, (esim. su\lrssa

Amphidromus), joiden populaatioissa saatlaa

olla yhtä paljon oikea- ja vasenkierteisiä yksi-

löitä (Sutcharir et at.2007).

Suomessa esiintyvien oikeakierteisten lajien va-

senkierteisiä yksilöitä on Euroopassa raportoitu

ainakin seuraavista lajeista - ei tosin Suomesta:

täplänapakotilo Dis cus ro tundatus (O.F.Müller,

l7 7 4), ruskeakiiltokotilo N es ovitrea hammonis

(Shöm, 1765), leveäkiiltokotilo Aegopinella

nitidula (Draparnaud, I 805), takkukolilo Troc-

hulus hispidus (Linnaeus, 1758), valkotarha-
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Kuva 1. Oikeakierteisiä (a-e) ja vasenkierteisiä (f-j) silokotiloita Cochlicopa lubrica fewolasta. Kuoret a-c ja f-h
ovat samasta Raemäen karikenäytteestä ja kuoret d-e ja i-j samasta Pukinselän karikenäytteestä. (Kuva: Pekka
Malinen).
Figure l. Dextral (a-e) and sinistral (f-j) shells ol Cochlicopa lubrica'lrom Tervola, Finland. The shells a-c and f-h
were in the same litter sample from Raemäki, and the shells d-e and i-j were in the same sample from Pukinsel-
kä. (Photograph: Pekka Malinen).
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kotilo Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774),

tummatarhakolilo Cepaea nemoralis (Linnaeus,

1758), lehtokotilo Arianta arbustorum (Lin-
naeus, 1758) ja viinimåikikotilo Helix pomatia
(Linnaeus, 1758). Lisäksi on tavattu poikkeuk-
sellisesti oikeakierteinen rannikkosulkukotilo
Clausilia bidentata (Ström, 1765) (Preece &
White 2008). Kokonaisia "vääräkierteisiä" po-
pulaatioita on tavattu tummatarhakotilolta, yksi
Englannista ja yksi Irlannista (Monell 1979,

Taylor l91l). "Vääräkierteisten" kotiloiden
harvinaisuudelle on esitetty syyksi mm. eläin-
ten ja niiden lisääntymiselinten toispuoleisesta

rakenteesta johtuvaa vaikeutta paritella peiliku-
vamaisen kumppanin kanssa ja siis löytää sopi-

vaa kumppania (Uit de Weerd ym. 2006). Pe-

riaatteessa tämän voisi ajatella johtavan myös

lajiutumiseen, mikäli "vääräkierteiset" eläimet
kykenevät muodostamaan keskenään elinkel-
poisen populaation.

Vasenkierteiset silokotilot

Jääkauden jälkeisissä, iältään 3000 - 11000

vuoden ikäisissä kalkkituffr- ja jokikenostu-

missa säilyneistä kotilonkuorista on löytynyt
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Englannissa ja Irlannissa myös vasenkierteisiä
yksilöitä seitsemästä eri maakotilolajista. Nii-
den osuus on löytöpaikoissa kuitenkin vähäi-

nen, yleensä alle prosentti ao. lajin yksilöistä,ja
esiintymät näyttäv'ãt olleen lyhytikäisiä (Pree-

ce & White 2008). Sen sijaan Preece ja White
löysivät Siperiasta, Baikalin alueen tulvatasan-

gon kerrostumista vasenkierteisen silokotilo-
populaation - ilmeisesti Cochlicopa lubrica tai
C. lubricella (Rossmässler, 1834) - joka oli
säilynyt useita tuhansia vuosia, vaikka saaltaa-

kin olla jo nyt hävinnyt. Vasenkierteisten yksi-
löiden osuus eri-ikäisissä silokotilonäytteissä

runsaan 6000 vuoden ajalta vaihteli 0 ja 25 %
välillä ja oli keskimäåirin l0 %.

Edelleen elävä vasenkierteinen silokotiloyhtei-
sö - tällä kertaa lajia Cochlicopa nitens (Gallen-
stein, 1848) - on tavattu lännempää Siperiasta,

Tomskin alueelta. Täällä kymmenestä löyty-
neestä C. nitens-yksilöstä kuusi oli vasenkier-

teisiä, ja lisäksi parinkymmenen kilometrin
päästä löytyi vielä yksi vasenkierteinen yksi-
lö (Udaloi & Novikov 2005). Läntisin tähän

mennessä tavattu vasenkierteinen silokotilo on

Moskovan alueelta Cochlicopa repentina (Hu-
dec, 1960) -nimisenä ilmoitettu yksilö (Sta-

robogatov 1996). Osa tutkijoista pitãä C. re-
pentinaa C. lubrican muotona eikä itsenäisenä

lajina.

Silokotilot eli Cochlicopd-suyun lajit ovat her-

mafrodiittisia ja voivat lisääntyä myös itsehe-

delmöityksen kautta. Preece ja White (2008)

päättelivät, että tämän vuoksi mutaationa syn-

tynyt yksinäinenkin vasenkierteinen yksilö voi
muodostaa oikeakierteisten lajitoveriensa rin-
nalla elävän kannan. Outoa kuitenkin on, että

yli koko palearktisen alueen yleisenä levinnees-

tä silokotiloiden sukukunnasta on tavattu näin

vähän vasenkierteisiä kantoja. Tervolasta löyty-
neet 3 I vasenkierteistä silokotiloa muodostavat

40 % kaikista tähän mennessä tietoon tulleista.
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