
Punahärön toukka

Kuva: Saara Tunturi/WWF

Suunnittelija: Sanna-Mari Savonmäki

Ikäryhmä: 1.-3. luokka

Kesto: 15-25 min



Punahärön toukka (Cucujus cinnaberinus)

Punahärö on noin sentin pituinen

ikimetsissä elävä kovakuoriainen. Nimensä

mukaan sen väri on huomiota herättävän

punainen.

Punahärön toukat elävät useimmiten

suurten, vanhojen, lahoavien haapojen

kuoren alla ja syövät nilaa ja puussa eläviä

muita hyönteisiä.

Aiemmin punahäröä tavattiin monin paikoin

Etelä-Suomessa, mutta nykyään se on

äärimmäisen uhanalainen ja sen

näkeminen on harvinaista. Punahärö on

luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu laji.
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Tarvikkeet

• 20 kpl vanhoja sukkia (oranssi on toukan väritys luonnossa, mutta 

voit tehdä myös värikkäitä ja kuviollisia)

• Villalankaa

• Kierrätyskangasta, esimerkiksi lakanaa

• Kolme lyhyttä oksanpalaa/toukka (n. 5-7 cm) TAI rautalankaa 

(sivuleikkurit rautalangan leikkaamiseen)

• Silmiin/naamaan: tusseja TAI pieniä helmiä, ohuita neuloja, jotka 

menevät helmien reiästä läpi ja ompelulankaa TAI limaa ja 

helmiä/pieniä kiviä.

• Valitse luokalle välineet toukan naamaan lasten taitojen sekä saatavilla 

olevan välineistön mukaan.
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Työohje 1

• Valitse mieleisesi sukka ja leikkaa 

sukan varsi irti.

• Ota paloja lakanakangasta ja kääri ne 

rullaksi.

• Täytä sukka kankaalla. Lisää 

kangasta, jos toukka jää mielestäsi 

liian ohueksi.
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Työohje 2

• Laita tikut poikittain kankaan 

alle.

• Leikkaa noin 10-15 cm pätkiä 

langasta (pätkien pituus riippuu 

täytetyn sukan paksuudesta).

• Kieputa ensimmäinen lanka 

toukan kaulaksi, tee solmu ja 

kiristä.

• Toista tämä uusilla 

langanpätkillä jokaisen jalan 

(3kpl) väliin.
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Työohje 3

• Jalkojen jälkeen sukkaa tulisi olla 

vielä jäljellä muutamaan 

”pampulaan”. Jatka loppu samalla 

tavalla, eli solmi lanka ja kiristä 

haluamasi välimatkoin. 

• Kun toukka on mielestäsi tarpeeksi 

pitkä, leikkaa ylimääräinen pätkä 

sukkaa pois toukan peräpäästä.

• Voit piirtää toukalle naaman tussilla 

tai tehdä silmät pienillä helmillä, 

langalla ja neulalla ommellen. 

Silmät voi myös liimata ja silmiksi 

käy esimerkiksi myös pienet kivet tai 

liikkuvat askartelusilmät.
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