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Tiivistelmä - Abstract

Ojitus muuttaa voimakkaasti suon ekologisia tekijöitä ja siten myös kawipeiteffä. Tavoitteena oli tutkia
ojituksen vaikutuksia suoyhdistymåin kawillisuuden vaihtelusuuntiin, kawiyhdyskuntien rakenteeseen ja
lajistoon.

Tutkin kawillisuusmuutoksia kahdella viettokeitaalla: Oriveden Lakkasuolla ja Vilppulan Jaakkoinsuolla.

Lalckasuon låinsiosa on luonnontilainen, itärcsa ojitettu vuonna 1961. Jaakkoinsuo valittiin ensimmáiseksi
valtion metsåinojituskoealueeksi vuonna 1909 mm. suppealla alueella esiintyvåin runsaan suotyyppivaihtelun
vuoksi. Aineistona oli ekologista vaihtelua laajasti katlava 51 näytealan otos: 22luonnontilaista, 9 ojitettua
Lakkasuolla ja 20 ojitettua Jaakkoinsuolla. Nåiytealoilla oli yhteensä 612 kasvillisuusalaa. Kawillisuuden
vaihtelusuuntia ja ympäristötekijöiden suhdetta niihin tutkin ei-metrisen moniulotteisen skaalauksen
(GNMDS) avulla. Lajimitärän muutolsia selvitin rarefaktion avulla, heterogeenisuuden ja runsaussuhteiden

tasaisuuden muutoksia diversiteetti-indeksien varianssi ja korrelaatioanalyysin avulla.

Kasvillisuuden päävaihtelusuunnaksi erottui moniulotteisessa skaalauksessa kosteuden vaihtelu, muiksi
vaihtelusuunniksi keskenåiåin hyvin samansuuntaiset ravinteisuus ja reuna-keskustavaikutus.

P¿iävaihtelusuunta liittyi paitsi luonnolliseen kosteuwaihteluun myös ojitussukkessioon: ympåiristötekijöistä
pohjavedenpinnan syvyys ja ojituftsesta kulunut aika vaihtelivat kasvillisuuden perusteella erottuvan
gradientin suuntaisesti. Ojituksen myötä kasvillisuuden vaihtelu oli kaventunut turvekankaalla noin puoleen

luonnontilaisen suon vaihtelusta.

Eri suotyyppien kasrustot jakautuivat lajikoostumuksen, -mäãrän ja runsaussuhteiden tasaisuuden perusteella

kahteen ryhmään: karujen rämeiden ja korpien lajikoostumus ja -määrä muuttuivat vain vähän, mutt¿
pohjakerroksen tasaisuus kawoi ojituksen myötä. Nevojen, sararämeiden ja -korpien sekä ruohokorpien
lajikoostumus muuttui ja lajimieärä laski huomattavasti, mutta yhdyskuntien suhteellinen tasaisuus ei
muuttunut. Luonnontilaisen suon heterogeenisuus ei eronnut turvekankaan heterogeenisuudesta tilastollisesti
merkitsevâsti. Tulosø selittää se, että indeksit tiivistävät yhdeksi luvuksi eri suuntiin vaihtelevat lajimieärän
ja tasaisuuden, ja samassa ajassa kuivumis- ja metsåisukkessio oli edenn¡ eri kasvustoissa ja niiden
kawillisuuskerroksissa eri nopeudella.

Suosarat ja -ruohot sekä maksa- ja rahkasammalet taantuivat, metsävarvut ja -sammalet yleistyivät.
Kasvupaikoille leviävät uudet lajit olivat kangasmetsän ruohoja ja aitosammalia. Suolajien taantuminen ja
metsissä jo vallitsevien lajien leviåiminen suon reunoilta laskivat maisematason diversiteettiä.

Sivumäärä - Sidoantal

56 s., 4 lntettä

Työn laji - Arbetets art

pro gadu -tutkielma

Työn nimi - Arbetets titel

Kasvillisuuden muutokset ojituksen jälkeen Oriveden Lakkasuolla ja Vilppulan
Jaakkoinsuolla

Tekijä - Författare

Larmola Tuula

Laitos - lnstitrfion

Ekologian ja systematfüan laitos,
systemaattisen biologian o sasto


