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Useat päiväperhoslajit ovat harvinaistuneet maankäy'tössä, erityisesti maataloudessa. tapahfuneiden muutosten
takia. Suomessa esiintyy seitsemän verkkoperhoslajia, joista kolme on rauhoitettu ja vksi uhanalainen. Kaikki
nämä lajit suosivat kultfuuriympäristöjä. Lajien elinympäristtljen pirstoutuessa niiden populaatiot erisüyryvät
toisistaan, ja lajit saattavat hävitâ pieniltä etinympäristölaikuilta. Näissä pienissã paikalliskannoissa sattuman
vaikutus ja monet "normaalit" populaatiodynaamiset prosessit saattavat aiheuttaa lajin häviämisen. Loisilla
voi paikallisesti ja ajoittain olla suuri merkitys perhoslajien kannanvaihtelussa ja ne saâttavat myötävaikuttaa

isäntälajinsa häviämiseen joltain erisfyneeltã elinympäristölaikulta. Toisaalta harvinaista perhoslajia loisiva
spesialistiloinen on todennäköisesti isäntälajiaankin harvinaisempi ja siten itsessâ:in luonnon
monimuotoisuuden kannalta suojelun arvoinen.
Tässä tutkimuksessa selvitin kahden uhanalaisen verkkoperhoslajin, ki{o- (Euphvdrya.s ntatarna) ja
punakeltaverkkoperhosen (Euph.ydryas aurinia) loiskillan rakennetta, mahdollisen näennäislelpailun
esiintymistli ja loisten isäntälajinvalint¿a. Nåiennåiskilpailulla tarkoitet¿an kahden isäntälajin välistä
epäsuoraa kilpailusuhdetta yhteisen loisen välityksellä. Selvitin myös näennâisen mutualismisuhteen
esiingnnistå, missä kahden isäntÌilajin välinen vuorovaikutussuhde toteutuu näiden primaariloisia loisivan
yhteisen h1'perloisen välityksellä. Tutkimus tehtiin Kaakkois-Suomessa, Joutsenon-Imatran alueella, keväällä
ja kes:illä 1996.
Punakeltaverkkoperhosen loiskilta tutkimusalueella muodostuu kolmesta eri trofiatasosta: ivintäprimaariloinen-hyperloinen. Hl,perloinen on yleensä generalisti, ja vaikka spesialisti-generalisti-jaottelu onkin
suhteellinen, kuvaa se silti kohtalaisesti loisen isäntlilajivalikoiman laajuutta. Punakeltaverkkoperhosta loisi
pawivainokainenCotesia bignettii,joka on aikaisemmin ilmoitettu samalta isåntälajilta Englannissa. Colesia
bigneltiitä loisi vastaavasti joukko hyperloisia: loispistiäiset Gelis agilis, G. nigritulus, G. proximus ja
Acrolyta nens. Lisäksi punakeltaverkkoperhosen koteloa loisi kiho lchneumon gracilicornis. Sekä C. bignellii
että G. nigritulus ovat Suomelle uusia lajeja.
Kirjoverkkoperhosen loiskillasta onnistuin selvitlämäån ainoastaan Cotesia-suvvn primaariloiset, Cotesia
melitaearumin ja C. acaminatuksen. Nãistä C. ntelitaearum loisä Ahvenanmaalla täpläverkkoperhosta
(Melitaea cinxia) ja sekä Englannissa että Ruotsissa punakeltaverkkoperhosta. Cotesia acuminatus loíslí
Ruotsissa kirjoverkkoperhosta. Kirjoverkkoperhosen toukkapesyeillâ havaittiin muninøkli¡ø-rtymisU
osoittavia loiskärpäsiä, Erycia þtuaa. Myös lämä on Suomelle uusi laji.
Bstyrn tutkielmassani sulkemaan pois näennäiskilpailun esiintymisen kirjo- ja punakeltaverkkoperhosen
vâlillã. Näennäinen mutualismisuhde on ainakin teoriassa mahdollinen, sillä kirjoverkkoperhosen hyperloisia
ei saatu selvitettyä. Hyperloisnaaraat ovat siivettömiä, joten niiden satunxainen toisen isäntälajin kiyttö on
kuitenkin epÍitodennäköistä. Toisin kuin Englannissa, Suomessa Cotesia bignelliillà on kolme sukupolvea
yhtä isäntlisukupolvea kohden. Tämä syksyllâ kuoriutuva pienilukuinen, 'ylimääräinen', sukupolvi on mitli
ilmeisimmin ehdollinen. Loisten biologia Kaakkois-Suomessa ei juuri muuten poikkea siitä, mitli muualla on
havaittu.

Loisilla saattaa olla vaikutusta laikuttaisessa ympäristrissá elâvän punakeltaverkkoperhosen kantoihin.
Erityisesti ratamoverkkoperhosen (lt4ellicta athatia) loisten rooli mahdollisen näenniiiskilpailun esiint-vmisen
kannalta on mielenkiintoinen þsymys. Vaikka tutkimus oli pienimuotoinen ja aineisto vâhäistä, löy$'i
Suomelle kolme uutt¿ loislajia. Tämâ antaa aiheen olettaa, että Suomen loislajisto saattaa olla luultua
huonommin tunnettu.
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