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Täpläverkkoperhonen (Melitaea cinxiaL) on harvinaistunut ja uhanalainenpäiväperhoslaji suuressa osassa

Eurooppaa. Myös Suomessa täpläverkkoperhonen on harvinaistunut ja esiintyy nykyälin vain Ahvenanmaalla,

missä lajin ekologiaa on tutkithr viime vuosina hyvin intensiivisesti. Tein oman tutkimukseni alkukesällä

1993. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittåiä kokeellisesti vaikuttavatko Îäpläverkkoperhosnaaraiden

munintakawin valinta ja na¿raiden koko niiden liikkeisiin. Toisena tavoitteena oli tehdä merkintä-

ìälleenpyynti -tutkimus kokeellisen työn dnnalla. Tarkoitukseni oli tutkia vaikuttavatko täpläverkkoperhosen

elinympäristöjen -kuivien ketolaikkujen -ominaisuudet yksilöiden taipumukseen lähteä synnyinpaikaltaan tai

s¿uìpua uuteen sopivaan elinympäristöön. Tutkimusalueeni süaitsi Stålsbyn þlässä Finstömin kunnassa

Pohj ois -Ahvenanmaalla.

Täpläverkkoperhosen toukat käyttävät Ahvenanmaalla ravintonaan kahta eri kawilajia: heinâratamoa

(Plantago lànceolata L.) ja t¿ihk¿itädykettä (Veronica spicata L.). Koska heinåiratamoa esiintly koko

Ahvenenmaalla, mutta tähkätädyke on selvästi paikallisempi, on mahdollista, että täpläverkkoperhosen

naaraatovat erikoistuneet munimaan vain toiselle kawille Ahvenanmaan eri osissa. Keräsin kummallakin

ravintokawilla kawaneitaloukkia aikaisin kevääIlä. Kawatin toukat aikuisiksi perhosiksi, ja vapautin ne

kedolle, jossa kawoi ainoasøan heinåiratamoa. Ta¡koitukseni oli seurata, jättävãtkö tähkätädykettä toukkana

syöneet ja mahdollisesti periruröllisesti suosivat naåraat vapautuqpaikan useammin kuin heinåiratamoa syöneet

naaraat. Noin ?0% kawattamistani toukistâ selvisi kotelovaiheeseen asti. Tärkein toukkien kuolleisuuden syy

olivat täpläverkkoperhosen toukkiin erikoistuneet loiqpistiiüset Hyposoter horticola (Gravenhorst)

(Ichneumonidae), jokatappoi 22.5%toukista, ja Cotesiamelitaearum (Wilkinson) @raconidae), jokatappoi

3.60lo toukisø. Kotelovaiheen kawatus epäoruristui suurelta osin koteloasteen loiqpistiäisten hyökkäyksen

takia, ja vain 9 koirasta ja 29 naarasta kuoriutui vapautettavaksi kokeessa. Kokeen aikana vallitsi hWin viileâ

sâä, mikä haittasi vapautettujen perhosten aktiivisuutta: en havaimut yhdenkään yksilön siirfyvän pois

vapautuqpaikalta.

Merkintã-jälleenpyynti -menetelmää on käytetty monien påüväperhoslajien populaatiorakenteen tutkimiseen

1960-luvun alusta lähtien. Varhaisemmat päiv¿iperhosten populaatiorakenteen tutkimukset lövsivät laieja,
joiden populaatiorakenteet olivat kahdenlaisia: avoimia tai suljettuja. Viime aikoina käsitys piúväperhosten

pop¡laatiorakenteen kaksijakoisuudesta on havaittu puutteelliseksi, ja sen sijaan påiiväperhosilla on havaithr

olevan jatkumo erilaisia populaatiorakenteita. Yhtenä tasona tässä jatkumossa ovat metapopulaatiot. Oma

merkintä-jälleenpyynti -tutkimukseni tuotti joitain tåirkeitä havaintoja. Ensimmäiseksi täpläverkkoperhonen

on protandrinen laji eli koiraat kuoriutuivat muutamaa päivää aiemmin kuin naaraat. Toiseksi

täpläverkkoperhosen sukupuolijakauma aineistossani oli selvästi koirawoittoinen. Mahdollinen selitys tâlle

on naarastoukkien suurempi kuolleisuus hitaamman kehityksen ja suì¡remman loisintariskin vuoksi.

Kolmanneksi tutkin ketolaikkujen ympäristön ominaisuuksien vaikutusta perhosten liikkeisiin. Tulokset

olivat osin vaikeasti tulkittavia, ja on mahdollista, ettâ tutkimusalueen maaston rakenne peitti alleen kaikkien
mittaamieni laikkujen ominaisuuksien vaikutr¡kset. Neljänneksi havaitsin noin joka toisen jälleenpyyt¿im¿ini

yksilön siirtyv¿in uudelle kedolle elinaikanaan. T¿imä on enemmåin kuin aiemmissa merkinfä-
jälleenpyynneissã täpläverkkoperhosella. Ttrtkimusalueeni ketolaikut sijaitsivat kuitenkin lähekkäin, ja
perhosten siirtyminen kedolta toiselle oli tämän vuoksi heþoa. Havaintoni vahvistaa aiempaa käsitystä

täpläverkkoperhosen voimakkaasta liikkumiskyvystä.
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