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Iutki¡ug auoritettiin ES: Joutgenosea (GrLd 27ci 57763s5926, 10 vuoden aikana (1981-1990).

PerhoBia kerättLÍn vuoaittaÍn 16.{. - 24.10. valorysållt. Valolåhde o1i ¡100 l{ elohopealan¡rpu,

paitei vuonna 1981 14.7. saakka 160 If eekavalolarnppu. Lanpun toi-o.intaa såäteli kellok¡rtkin. Ryaå

koettiin kolmen yön våIein. Naudessa oll 6{ koke¡¡iskertaa. Mylkklmå kå¡Êettiin tetrakloori-

etaania. Kaikki euurpelho8tèn lajit ja ykailöt kirJattiin ylile.

Dahlin ja Sfreneenin Lndeksien perueteella tutkiuuapaikan lajiato ei ollut muuttunut k¡mnenen

vuoden al-kana. Tutkimuopaikan lajiato eroei vertailupaikaata, jonka aj.neÍeto kerättÍin eanalla

meneteluållä 1¿.8. - 24.10.1990 (24 kokeuiakertaa) 10 kilmetrlll tutkimuepaikalta pohJoiaeen.

Ryeän lajiqäårå oli 449. Suurin vuotuinen lajinåtirä oli 349 (1985) Ja pienin 261 (1981). KeB-

kimäåirín vuodesga oli 320 laJia, joiata talvehti aikuieena 3, koteloi.magona 7, kotelona 37,

toukkana 35 ja nunana 18 ¡.

Yksilön¡i:¡lli oli 110000. Suurin vuotuinen ykeilönliìirä oIí 15018 (1983) ja pienin 6310 (198f).

Íeskínliåirin vuodeasa o1i 11000 ykeilöå, joista talvehti aikuiaena 4¡ koteloj"nagona 13r kotelona

22, toukkana 33 jå Bunana 28 ¡.

Koko laJiaton Ja talvehtinisåsteiden nukaan ryhniteltyjen laji- ja ykoilthräärien keskinäå¡¿ü-

get lennon ajoittuniata o¡oittavat käyrät olivat gäilnnöIlísen muotoieia ja ilnenaivät paikan la-

jiaton lennon ajoittnrieta hyvin.

Perhogten lennon alun ajoittuniata verrattiin tehoisaan länpösr:nnaan. Su@at (raja-arr¡ona o1i

+5 oC) laskettiin tutkinuapaikalts 30 kildûet¡iåi länteen aijaitsevan havaintopÍsteen Iänpöti-

loista. PerhoBten aineistona oli 35 kotelona (10 vuoden tiedot, neljä puuttuvaa havaintoykaik-

köå: n = 346)¡ 11 täysikaavuÍeena toukkana (n - 97), 35 kegkenkasvuisena (n = 346tr 13 pienenä,

toukkana (n = 127) ja 35 nunana (n E 345) talvehtivaa vakiolaJia. xaikkien taLvehtLnl.easteLden

lennon alkupåivä¡¡åärillå ja låinpðaumrilla oli tilagtol.liEegti erittåin ¡rerkLteevå yhteya.

samojen vakiolaJeista nuodoatettujen perhoeryhnien lènto käynnietyi aikal.sina vuooina (1986,

1988, 1989) aikaisem¡ûin kuin nyöhåisinä vuosÍna (1982, 1985, 1987), nutta alkaisina vuogina

lentopäivlinåiäriä, vastaavat tsnFöau¡û¡ûat olivat auureupia kuin nyöhlüsinä vuoaina. Ero oli pienenå

toukkana ja nunana talvehtivien lajíen ryhnåsså tilastolliEesti uerkitaevå.
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