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Tutkimuksessa selviættiin kahden melanistisen yöperhoslajin, varjokorsiyökkösen (Oligia latruncula
(D. & S.) ja hammaskorsiyökkösen (Oligiø strígilß (L.)), lentokauden ajoiturmiseen vaikuuavia
tekijöitit. Tavoitteena oli tutkia, eroavatko eri våtrimuorojen (vaalea, tumma ja musA muoto)
lentoajat oisisøan. Lentoaikaerot voisivæ antaa vihjeitli melanismin syistä valinnan vaikuu¡ksesta
lentolcauden aikana tai fysiologisæn erojen olemassaolssta muotojen välillå. Samalla tutkitün,
miten lennon ajoiturminen vaihtelee wosien, paikkojen ja sukupuolæn vâlillä ja miæn pienümasto
ja urbaanisuus vaikuttavat paikkojen välisün eroihin.

:

Korsiyökkösnäyneer lenoaika-analyysejil varæn keränün Helsingin seudulta 't uoiina 1988-1989.
Lisãksi turkiniin vuosina 1974-86 Etel2l-Suomesta kerättyj¿i museonäytteitÍt Varjokoniyökkösen
lenrokauden ajoittumisa analysoitiin 29 nåiytæeståi vuodelta 1988 (4690 yksiltili), 18 nåiytteestä
vuodelta 1989 (4377 yksilö2i) ja n îâyttæst| (3794 yksilöä) vuosilta 1974-86.
Hammaskorsiyökkösesrli ür.kiniin 8 näyreull (669 yks.) vuosilt¿ 1988-89 ja 8 nåiyæuä (931 yls.)

vuosilta 1974-86.
Vuosien, paikkojen, sukupuolten ja våirimuotojen vållisten lenoaikaerojen hahmottamiseksi laskeuiin
kullekin näytæelle lennon keskimää¡åiistä ajoittumisa kuvaavat, a¡itmeeniset keskiarvot ja -hajonnat
Nåimti lasketrün erikseen molemmille sukupuolille ja kaikille kolrnelle värimuodolle sukupuolittain.
Lennon ajoitnrmiseen vaikuUavia tekijöitli analysoitiin va¡ianssianalyysillil.
Melanistisæn muotojen ja vaalean muodon välillä ei havaiuu eroa lentoajoissa kummallakaan
mtkiAdsta lajeista, mutt¿ vuonna 1988 varjokorsiyökkösen tumma ja musta muoto lensivät eri
aikaan. Tumma muoto lensi kaupungissa keskimåüirin 0.5-2 vrk mustaâ muotoa aikaisemmin,
maaseudulla tilanne oli påünvastainen. Samanlaistâ eroa ei havaiuu vuoden 1989 pitemmin
koentavåilein kerätyssä suppeÍìmmÍ¡ssa aineistossa. Vaaleaa värimuotoa saatün kaupungista niin
väh/in, ettei sen lennon ajoittumisesta kaupungissa saa[r selvåiä k¿isitystå. llammaskoniyökkösellä
lgikki muodot lensivät keskenãiln sam¿urn aikaan.

Molempien lajien lennon ajoiruminen vaihæli huomattavasti, enimmillään jopa 38 wk vuosien

välillil

Vuosien våilinen vaihælu aiheun¡i odennäköisesti keväåin ja kesåln låimpöolosuhæista.

Paikkojen väliseen vaihteluun vaikuttivat pienilmaso sekli urbaanisuusaste. Pienilmasbltaan
ltimpim:illti paikalla perhoset lensivät 3-5 wk aikaisemmin kuin vüetillä paikalla Helsingin
kantakaupungissa perhoset lensivåit keskimäärin vükkoa aikaisemmin kuin ympâÖivilüi ilmastoltaan
viilelimmillil alueilla. Koiraat lensivåit keskimålll¡in n. 1 wk ennen naa¡aiø (ns. proandria).
Varjokorsiyökkösen tumman ja musøn muodon v¿ilill¿i havaitu¡ lentoaikaero sopii yhæen teorian
kanssa jonka mukaan linnut syövät kaupungissa valikoivasti vaaleimpia ja maaseudulla tummimpia
vfimuoOja. Toisa¡ltå t€orian ennusteen vastaisesti vaalea muoto näytti lentliviln maaseudulla
tummaa muotoa aikaisemmin. Voi ollia, eüil lennon ajoitnrmiseen vaikuttavat samaran aiþan sekli
valikoiva saalisn¡s tai jokin muu aikuisvaiheen aikana vaikuttava valinapaine eúli vilrimuotojen
väliset fysiologiset erot"
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