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Kalliosinisiipi, uhanalainen' metapopulaatio, Lohja

Työssä lutkittlin uhanalaisen kalliosinlsiiven (Scolitanlides orion)
ekologiaa ja kartoitettij-n sen eslintymä Lohjalla. Aineisto kenät-
liin pääosin kesäli-ä 1991. Perhosen ekologlaa tutkittiin pääasiassa
yhdellä kalliolla, jossa laji oli havaibtu aikaisemmin. Perhosen
liikkuvuuden selvittämiseksi käyteltiin merkinlä-jäIleenpyynfi -
menetelmää. Kalliosinisiiven ellnpaikkoja etslttlin kartoilta'
ilmakuvista ja maaslokäynneillä. Eri vuosilta otetuista ilmakuvisla
tutkilliin ympäristömuuloksia. Esiintymä kartoileltiln munien ja
toukkien perusteella vuosina 1991 ja 1992.

Penhosen lentoai-ka oti kaksi viikkoa tavallista pidempi kylmän ja
sateisen kesäkuun vuoksi vuonna 1991. Perhosia menkilliin lulkimus-
aluee11a 79 yksilöä, joista vain 17 oli naanaifa. Naaraiden pienen
määnän arveltiin johtuvan niiden vaikeasta havaibtavuudesta. Yksi
naaras lensi kalliolfa toiselle '1.5 km matkan. Merkiblyjen yksilöi-
den perusfeella anvioitiin tutklmuskallion populaation kooksi 62
yksilöä.

Tutkimuskalliolla löydettiin 584 kalliosinisj-iven munaa vuonna
1991. Munia o1i eniten ruuduissa, jolssa oli paljon toukan navinlo-
kasveja, isomaksanuohoja. Maksaruohojen lehdiltä löydetliin 84 %

munlsla, ja ne oli muniftu kasvien yläIehdille. Suuriin maksaruo-
hoihin oli munlttu enemmän kuin pienÍln, koska suurissa kasviyksi-
löissä oli enemmän sopivia munimispaikkoja. Yhdeksän erl lajin
muurahaisten havailtiin vierailevan loukkien luona. Toukilta
löydetty loiskärpänen oli Aplomvia confinis, jota ei ole alkaisemmin
kallioslnisilveltä havailtu.

Tutkimusal-ueel ta löyde ttii n 7 2 kaLJ'iosinisiivelle sopivaa elinpaikkaa'
jolsta kasvillisuuden perusteelLa 5T oli kallioÍta, kymmenen kallio-
kumpareiba ja viisi kalllokeloa. Munla tai toukkia löydet'tiin 43

paikasta vuonna 1991 ja 56 paikasla vuonna 1992. Molempina vuosina
vain viidestä paikasta |öydeftiin yli 100 munaa. Pinta-alallaan
suuret ja vähän eristyneet elinpaikat olivat yleensä asuttuja. Uudel-
Ieen asuttujen paikkojen ja hävinneiden paikallispopulaalioiden määnä

oli 31 %. Syynä suureen vaihduntaan olivat pienet populaafiol ja
kesän 1992 Läwnin sää, jonka arveltiin lisänneen naaraj-den liikku-
vuutLa. Kal-Iiosinisliven paikalÌiset populaatiot ja niitä yhdistävät
vaeltaval yksilöt muodostivat metapopulaation. Perhosen eslintymisen
Lohjalla arveltiin perustuvan häviämis- ja jälleenasuttamisdynamiik-
kaan.

Penhosen suunin uhka Lohjalla on rakentaminen.


