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Tutkimuksessa tarkastellaan maakiitäjaisyhteisöjen muutoksia metsitetqen peltojen sukkession aikana.Tavoitteena on selvitt¿i¿i mrn-.(l) milloin yhteisö on monimuoroirirn ìiluun, (2) kuinka nopeastija jyrk¿isri
peltolajisto muuttuu metsälajistoksi sekä (3) minkä tyyppisista ta¡eisia eri sukkession vaiheissa olevien paikkojenmaakiitajaisyhteisöt koostuvat. Huomiota Lü*it.t¿¿riävös (4) ikd;olten tukusuhteiden muuroksiin ja (5) erilajien elinympäristön valintaan.

Tutkimuksen kenttittytit suoritettiin Lammin kunnassa kesällä 1998. Tutkimusalueina oli 24 metsitettyä peltoa,jotka valittiin siten, että ne edustivat kuutta eri ikäluokkaa (l-2, 34,5-8, 9-16, 17-32 jayli 32 wottametsityksestä), neljÉi kevajfayangltoa sekä neljä viherkesuìto". Na¡i"er kerättün myos 24:stä kontrollimetsästäkY*in metsitetyn pellon ltiheisyydesta. Maakiiiäjäiset pyydettiin sal"akuoppapyydyksillä viidell¡i kahden viikonmittaisella pyyntijaksolla. þydykset asetettün tómeen íii¡"*¡alotaisessa tinjassa oli kolme pyydystä.

Lajirunsauden ja monimuotoisuuden arvioimisessa kä¡ettiin rarefaktioanalyysiä, Shannonin ja simpsoninindeksejä, sekä dominanssidiversiteettiä. Yhteisöeroja selvitettiin DCA-ordinaatiolla sekä jakamalla
maakiitäjåiislajit ekologisiin ryhmün viiden eri ominaisuuden p"**"riu (lisäänrymisaika, koko, siivellisyys,pääasiallinen elinympäristÖ ja ravinto) ja tarkastelemalla naiden th*"; osuuksia eri paikkojen yhteisöissä.

DCA-ordinaation perusteella tutkimuspaikat voitiin karkeasti jaka¿ kahteen ryhmæn: varhaissukkessioon (l-gvuotta metsityksestä) ja myöhäissukkessioon (yli 8 vuotta r.íritytr"rta). ordinaation perusteella varhaissuk-kession aikana eri paikkojen maakiitajäisynteisót erosivat toisista¡ur enemmän kuin myöhäissukkession yhteiøt.

Korkein lajirunsaus ja monimuotoisuus oli kevätviljapelloilla, alhaisin metsissä. Metsitetyilla pelloilla
monimuotoisuus oli korkeimmillaan 3-4 wotta m"i.ityi.s"n jalkeen ja ulr,ui.in vanhimmilla paikoilla (>32 vuottametsityksestä), ollen tÊilöin vain hieman korkeampi kuin meisiss¿. 

"

KasvinsyÖjien osuus oli suurin nuorimmilla metsitetlllä pelloilla, mutta laskijyrkasti 9-16 wotta mersiryksenjalkeerL latvuskerroksen sulkeutumisen aikoihin. vtetsass¿ kasvinsyöjien osuus oli pienin. Kevätvilja- ja
kesantopelloilla huomattavan suuri osuus maakiitäjäisistä oti p"to¡.-' 

-

suurikokoisten lajien.osuus kasvoi päapiirteissään sukkession edetessi¡ vaikka suurten lajien yksilömäärât
olivat korkeita myÖs nuorimmilla (t-z vuottì) metsitetyilla peiloilla. iarna on havaittu sukkessiotutkimuksissa
aiemminkin.

Pitkäsiipisten lajien osuus oli suurin nuorimmilla paikoilla ja viljapelloilla ja pieneni myöhäissukkessioon
saakka (>8 vuotta)' lyh¡siipisten lajien osuus vastaavasri kasvãi koiå sukkession ajan.

Kevätlisâäntyjien ja avoimia paikkoja suosivien lajien osuudet olivat odoretusti korkeita avoimilla paikoillasukkession varhaisvaiheisT 
-( 

t -8 *ott"j. syyslistüinqiien ja metsalajien osuus kasvoi selvästi latvuskerroksen
sulkeutumisen aikoihin (9-16 wotta).

Na¿raiden osuus oli vanhe.mmilla paikoilla suurempi kuin nuorilla. Tämti on havaittu aiemminkin ja se saattaajohtua niukentuneesta ravintotilanteesta puiden kasvettua vallitsevaksi kasviryhmäksi, jolloin naaraiden onliikuttava enemmän löytääkseen tarpeet<si ravintoa. Koiraiden lisäântymismenestyksen kannalta lienee
tarkoituksenmukaista lükkua runsaasti oli ravintoa tarjo[a tai ei.

Suu¡immat muutokset maakiitäjtiisyhteisöissä n¿iyftävät liittyvän latvuskerroksen sulkeutumiseen, jolloin
olosuhteet muuttuvat avoiltel ympåiristöjen lajeille epaeduliisemmiksi Metsåilajeja alkaa ilmaantua suhteellisenhitaasti' vi 32 wotta metsitykseståt maakiitäjäisytrteisrit rnuirtuttiuuilo suuresri kontrollimetsien yhteisöjli.
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