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Tutkielmani koskee pähkinãpensaalla monofageina elävien kahden kääpiökoilajin (Nepticulidae), Stigmetla
floslactellan ja S. microtheriellan sekä kahden miinaajakoilajin (Gracillariidae), Parornix devoniellan ja
Phyllonorycter corylin populaatio- ja perusbiologiaa. Päätavoitteenani oli lajien populaatioiden tilarakenteen
selvittäminen Tvärminnessä. Pyrin vastaamaan kysymykseen tutkimalla miinaajien tekemien koverteiden
esiintymistä erilaisissa elinympäristölaikuissa I km2 kokoisella alueella 1995. Kaikilla lajeilla asuttujen
elinympåiristölaikkujen ja pähkinäpensaiden osuus oli yli 50 Vo kaikista tutkimistani pensaista ja laikuista.
Elinympäristölaikun koko vaikutti tilastollisesti merkitsevästi vain Stigmella floslactellan esiintymiseen.
Eristyneimpien elinympliristölaikkujen etäisyys lähimpään suureen pähkinäpensaskasvustoon ei vaikuttanut
merkitsevästi minkään lajin esiintymiseen. Tämän perusteella tutkimieni lajien populaatioiden tilarakenne ei
vastaa metapopulaatiomalleja, vaan kullakin lajilla on tutkimusalueella yksi populaatio. Laskin pensaista
löytyneiden koverteiden määristä lajinsisäistä ja lajien välistä aggregoitumista ilmaisevat indeksit. Muninnan
keskittyminen tiettyihin pensaisiin oli kaikilla lajeilla vähäistä. Eri lajit eivät välttäneet munintaa samoihin
pensaisiin. Toukkien likimain satunnaisen jakautumisen perusteella eri lajien välillä ei esiintynyt merkittävää
kilpailua. Havaitut miinatiheydet olivat kaikilla lajeilla melko alhaisia: keskimäÍirin selvästi alle kymmenen
toukkaa yhdessä pensaassa. Pähkinäpensaalla elävien miinaajien tilajakaumasta päätellen niiden migraatio on
perhosten kokoonja runsauteen nähden voimakasta. Tarkastelin pähkinäpensaiden ominaisuuksienja
kasvupaikan vaikutusta lajien esiintymiseen pensaissa. Pensaan koko lisäsijokaisen lajin
esiintymistodennäköisyyttä. Stigmella floslactellaa tavattiin useammin pensaista, joiden läheisyydessä kasvoi
runsaasti muita pensaifa. Parornix devoniella löytyi tavallisemmin pensaista, joiden lehdissä oli vaurioita.
Tällaiset pensaat lienevät myös muiden lehtiä syövien hyönteisten suosimia ja siksi lehdilttüin huonokuntoisia.
Tein myös havaintoja toukkien jakutumisesta pensaiden eri osiin ja erilaisiin lehtiin. Tutkittûen lajien väliset
erot olivat vähäisiä; kaikki lajit munivat useimmin pensaiden ulompiin osiin ja 1.5-2.5 metrin korkeudelle.
Lehtien ominaisuuksien tarkastelu ei paljastanut munintaan selvästi vaikuttavia tekijöitä eikä lajien välisiä
eroja. Sekä saman lajin ettÌi eri lajien esiintyminen samoissa lehdissä oli epätavallista, mutta kaikista lajeista
tavattiin useita toukkia samasta lehdestä vähintäân kerran. Myös kaikkia mahdollisia kahden lajin yhdistelmiä
löytyi lehdistä. Kasvattamalla toukkia ja koteloita perhosiksi keräsin aineistoa miinaajaperhosten loisista.
Yhteensä kasvatuksista saatiin l3 loispistiäslajia, joista suurin osa kuului heimoon Eulophidae. Eniten loisia
esiintyi Parornix devoniellan toukissa ja koteloissa; 9 pistiäislajia loisi yhteensä noin 14 7o lajín
kehitysasteista. Stigmella microtheriellan toukista 9.5 7o oli loisittuja, ja loislajeja oli 1. Phyllonorycter
corylín loisten määrä jäi yllättävän pieneksi: vain 3 pistiäislajia kuoriutui yhteensä 3 7o miinoista. Stigmella

floslactellan l3 kasvatetusta toukasta vain yksi oli loisittu. Eri perhosheimojen loispistiiüslajisto poikkesi
toisistaan lähes täysin. Samaan heimoon kuuluvien perhosten loislajisto oli hyvin samanlainen. Loisittujen
kehitysasteiden osuus oli sitä suurempi mitä yleisempi laji oli tutkimusalueella. Tähänastista tarkemman
kuvan saamiseksi lajien elinkierrosta tarkastelin pensaista löytyneiden toukkien ja koverteiden määrien
vaihtelua maastotöiden aikana. Stigmellafloslactella oli selvästi muita lajeja aikaisempi; havainnoinnin
alkaessa elokuun alussa tämän lajin toukat olivat ehtineet poikkeuksetta koteloitua. Lajilla kehittyi
vähälukuinen toinen sukupolvi, sillä toukkia alkoi löytyä elokuun lopulta lähtien. Muiden lajien kehitys oli
melko samanaikaista. Niiden toukkia löytyi elokuun alusta lähtien, ja esiintyminen oli huipussaan syyskuun
puolivälin tienoilla.
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