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