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Laikullisilla ja lyhytkestoisilla resursseilla kuten elZiinten raadoilla lisälintyvien hyönteisten yhteisöissä monet

lajit esiintyvät yhdessä usein kovasta kilpailusta huolimata. Tällaiset yhteisöt näyttävät olevan ristidiidassa

poissulkevan kilpailun periatteen kanssa. Teoreettisesti on osoitettu, ettZi lajinsisäinen aggregoituneisuus

auttåa kilpailevien lajien yhdessä esüntymistli laikullisilla resursseilla, muttå lajien vZilisillä eroilla elinkierto-
straægioissa, habitaatin valinnassa tai toukkien kilpailukyvyssä voi olla merkitystä lajienvlilisessä kilpailussa
ja runsaussuhteissa luonnossa.

Työssä tutkiniin kokeellisesti lajinsisåüstä ja lajienvälistä kilpailua sekåi nühin vaikutt¿via tekijöitä
raatokåirpäsyhteisössä Lammilla. Yhteisö koostuu noin 15 lajista, mutta yksi laji, Lucilia illusfis,on ollut
pitkåäin muita runsaslukuisempi ja muodostanut jopz907o yksilömZüiristä. Lisäksi yhteisössål on neljä muuta

harva-ukuisempaa Lucilia lajia, jotka huolimatt¿ biologisesø samankaltaisuudesta esiintyvät yhdessä L.

illustriksen kanssa. Työn tarkoinrksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikutt¿vat lajien yhdessä esiintymiseen ja

runsaussuhteisiin luonnossa.

Ensimmäisessä osatyössä tutkittiin neljåin Lucilia lajin välistä toukkakilpailua eri tiheyksissä ja runsaus-

suhteissa. Suuressa tiheydessä kasvatettujen toukkien kuolevuus oli suurempaa ja kuoriutuvien kiþåisten koko

oli pienempi kuin mat¿lassa tiheydessä kasvatetuilla toukilla.Tutkimusalueella runsaimpana esiintyvä laji, L.

i!!g$, osoittatui suuressa toukkatiheydesä huonommaksi kilpailijaksi kuin harvalukuisempi L. silvarum'

Tulosten perusteella rakennetun simulaatiomallin avulla pystyttün kuitenkin osoittamaan, ettå ero toukkien

kilpailukyvyssä ei vlilttäm¿itüi ole ristiriidassa luonnossa havaittujen runsaussuhteiden våilillä.

Työn toisessa osassa tutkittiin L. illustriksen ja L. silvarumin munintaan vaikuttavia tekijöitä. Kilpailun
esiintyminen luonnossa on riippuvaista siitii, miten usein naaruatmunivat samoihin paikkoihin. Lucilia
silvarum muni keskimZi2irin kylmempinä päivinä kuin L. illusris. Erityisesti suuret L. illustris naaraat

näyttivät odottavan muninnalle suotuisia olosuhteita, ja ne munivat kokeessa vZihemmåin kuin L. silvarum

naaraat. Munintakokeessa saadut tulokset yhdessä aikaisemmin tehtyjen havaintojen kanssa viittaavat sühen,

ettåi lajien vtilillä esiintyy habiøatin valinnassa ja fenologiassa eroja, jotka voivat lisätä lajinsisäistä

aggregoituneisuutta lajienvziliseen aggregoituneisuuteen verrattunaja siten osalt¿an helpottaa lajien yhdessä

esiintymistä tutkimusalueella.
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