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Perhoslajien populaatiorakenteet voidaan ajatella jatkumoksi erilaisten metapopulaatiorakenteiden välillä.
Miten yleisesti erilaisia metapopulaatiorakenteita luonnossa esiintyy, on vielä kiistanalaista. Klassisessa
metapopulaatiossa lajin pitkäaikainen selviytyminen riippuu paikallispopulaatioiden synnyn ja häviämisen
tasapainosta. Mikäli perhoset kuitenkin liikkuvat erittäin runsaasti laikkujen välillä ei paikallispopulaatioita
synny eikä lajin selviytyminen riipu yksittäisten laikkujen dynamiikasta. Jos lajille sopivaa elinympåiristöä
esiintyy laajoilla alueilla runsaasti, voidaan lajin ajatella elävän laajana mannerpopulaationa. Samoin laajan
mannerpopulaation voidaan ajatella muodostuvan lajeille, jotka eivät esiinny selvärajaisilla
elinympäristölaikulla, vaan liikkuvat runsaasti laajoilla alueilla. Tässä työssä selvitin merkintä-jälleenpyynti -
työllä kahden verkkoperhoslajin, kirjoverkkoperhosen (Euphydryas maturna) ja ratamoverkkoperhosen
(Mellicta athalia) populaatiorakennetta ja migraatiokäyttäytymistä. Lisäksi tutkin molempien lajien, mutta
erityisesti huonosti tutkitun ja uhanalaisen kirjoverkkoperhosen habitaatinvalintaa. Tutkimus tehtiin Kaakkois-
Suomessa Joutsenossa, keväällä ja kesällä 1996.

Työssäni havaitsin molempien lajien suosivan metsäisillä seuduilla sijaitsevia aukeamia. Tutkimusalueen
peltovaltaisella osalla perhosia esiintyi hyvin vähän. Kirjoverkkoperhonen suosi enemmän reuna-alueita sekä

umpeenkasvaneempaa maastoa kuin ratamoverkkoperhonen. Kirjoverkkoperhosen lentopaikoilla olikin
enemmän nuorta puustoa sekä "korkeita" kasvilajeja.

Tutkimusalueella kirjovelkkoperhosen pääravintokasvina oli kangasmaitikka (Melampyrum pratense),
jota toukkien havaittiin syövän keväåillä ja jolle naaraat munivat syksyllä. Lisäksi syksyllä löytyi yksi
toukkapesye rantatädykkeeltä(Veronica longifolia). Ratamoverkkoperhosen ravintokasveja ovat nurmitädyke
(Veronica chamaedrys)ja kangasmaitikka. Ratamoverkkoperhosen toukat löytyivät sekä keväällä että syksyllä
yksittäin. Kirjoverkkoperhosen toukat sen sijaan olivat keväällä yksittäin, mutta syksyllä pesyeenä kutomansa
seitin sisåillåi.

Molemmat lajit esiintyivät selvärajaisilla laikuilla, joiden välillä perhoset liikkuivat runsaasti.
Kirjoverkkoperhosen populaatiokoot laikuilla olivat huomattavasti pienempiä kuin ratamoverkkoperhosen.
Ratamoverkkoperhosella molemmat sukupuolet liikkuivat maksimissaan yli kilometrin pituisia matkoja ja
yksilö elinaikanaan keskimäärin kaksisataa metriåi. Kirjoverkkoperhosen havaitsin liikkuvan vähemmän kuin
ratamoverkkoperhosen, mikä koirailla osaltaan selittyy kirjoverkkoperhoskoiraiden parittelukumppanin
etsimistaktiikalla; kirjoverkkoperhonen käyttàä tähystystaktiikkaa, kun taas ratamoverkkoperhonen
partiointitekniikkaa. Tähän liittyen havaitsin kirjoverkkoperhoskoiraiden paistattelevan enemmän kuin
ratamoverkkoperhoskoiraiden. Kummankin lajin naaraat liikkuivat yhta paljon tai jopa vähemmän kuin koiraat,
mikä ei sovi yleiseen käsitykseen sukupuolten välisestä migraatioaktiivisuudesta perhosilla.

Lajien populaatiorakenne lienee sekoitus laikuista joille syntyy erillisiä paikallispopulaatioita ja laikuista,
joille niita ei synny. Vaikka perhoset esiintyivät suhteellisen saman kokoisilla laikuilla, enkä havainnut
erityisen suuria laikkujen vaihtomääriä (alle 40 % jälleenpyydetyistä koiraista ja yli 20 % naaraista), ei siis
johtopäätöstä ettälajit muodostaisivat klassisen metapopulaation voida vetäti. Erityisesti pienillä laikuilla
saattaa perhosten migraatioaktiivisuus nousta niin korkeaksi, ettei yksittäisiståi paikallispopulaatioista voida
puhua. Sukkessioympäristön perhoslajit lienevätkin melko hyviä leviäjiä.

Kirjoverkkoperhosen vähentymiseen Euroopassa lienee syynä yleinen metsähabitaatin väheneminen.
Suomessakin missä metsähabitaattia esiintyy vielä yleisenä kirjoverkkoperhonen on våihentynyt viime aikoina
selvåisti. Todennäköisesti laji ei pysty tehokkaasti käyftämtiän nykymetsätalouden tuottamia laajoja,
jyrkkäreunaisia hakkuuaukeita. Ratamoverkkoperhonen,joka on habitaatinvalintansa suhteenjoustavampi kuin
kirj overkkoperhonen ei ole Suomessa samassa määrin
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