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Populaatiobiologian osaston kiriasto, Lammin biologisen aseman ki{asto

Tutkin työssäni viherkesannoinnin vaikutusta maakiitäjäisyhteisöihin Etelä-Hämeessâ Lammin biologisen
aseman ympäristössä kesällä 1994. Vertailin kevätviljapeltoja (ohra, kaura, vehnä) viherkesantoihin. Selvitin
työsszini: (1) Vaikuttaako viherkesarmointi maakiitäjäisten yksilö- ja lajimääriin, (2) Eroavatko kevätvilja-
peltojen ja viherkesantojen yhteisöt toisistaan, (3) Onko viherkesannon iällä vaikutusta yhteisökoostumuk-
seen ja (4) vaikuttaako viherkesannointi vielä kesannoinnin loputtua.

Tutkirnusalue koostui 6 laajasta peltoaukeasta eli vainiosta. Niille sijoitettiin koealat, jotka koostuivat
neljästä peltogypistä. Koealan muodostivat seuraavat peltotyypit: (1) KesKes, viherkesanto sekä vuonna
1993 ja 1994, (2) KesVil, viherkesanto 1993 ja kevätviljapelto 1994, (3) VilKes, kevätviljapelto 1993 ja
viherkesanto 1994 sekä (4) Vilvil, kevätviljapelto 1993 ja 1994. Yhteensä koealoja oli yhdekszin.

Maakiitäjäisiä pyydettiin neljrin kahden viikon jakson aikana. Neljåin pyyntijakson aineisto yhdistettiin koko-
naisaineistoksi. Varianssianalyysin avulla selvitin paikan ja peltotyypin vaikutusta maakiitäjäisten yksilö- ja
lajimääriin. Lisåiksi rarefaktion avulla tarkastelin odotethrja lajimääriä eri peltotyypeillä. Rarefaktion avulla
saadaan erisuuruiset näytteet vertailukelpoisiksi. Monimuotoisuutta mittasin Shannonin ja Simpsonin indek-
seillä sekä jakamalla pyydetyt lajit runsausluokkiin. Yhteisökoostumuksen eroien tarkasteluun käytin DCA-
ordinaatiota. Jaoin pyytäm?ini maakiitäjäiset koon ja ravirmonkäytön mukaan eri ryhmiin löytääkserú ekolo-
gisia selittåjiä havaituille yhteisöeroille.

Sain plyrureissä yhteensâ 10806 yksilöä, jotka kuuluivat 7 4 lajin. Peltotyyppien välillä ei ollut eroja yksilö-
ja lajimäärissâ, mutta peltovainioiden välillä oli huomattaviakin eroja. Uudella kesannolla (KesVil) oli rare-
faktioanalyysinperusteella eniten lajeja, mutta erot muihinpeltotyyppeihin olivat vähäiset. Peltovainioiden
välillä havaittuihin eroihin vaikuttaa todennäköisimmin niiden erilainen historiallinen tausta sekä peltojen
väliset väh¿iiset käsittelyerot.

Vanhojen kesantojen (I(esKes) maakiitäjåisyhteisöt olivat monimuotoisimpia. Niillä oli myös eniten keski-
runsaita lajeja. Tämä saattaa johtua elinynrpäristön monipuolisuudesta, joka on kesannoilla suurempi kuin
viljapelloilla. Kesarmoinin ylivuotinen vaikutus ilmeni uusilla viljapelloilla (KesVil) keskirunsaiden lajien
yleisenä esiintymisenä. Erityisesti uusilla viljapelloilla oli havaittavissa yleisten lajien vallitsevuus sekÍi

monien hawalukuisten lajien esiintyminen.

Peltotyyppien maakiitäjäisvhteisöt poikkesivat toisistaan. Vanhojen kesantojen (KesKes) yhteisöt olivat eri-
laisia koostumukseltaan kuin muiden peltotl'yppien yhteis<it. Vaúoilla kesannoilla esiintyi enemmåin kawin-
syöjälajeja, lähinnäAmara-suvun lajeja, kuin muilla peltotyypeillä. Kesannoilla on enemmäm maakiitäjäisille
sopivaa kawiravintoa kuin viljapelloilla. Lis¿iksi pienikokoisia lajeja (Bembidion-sur.un lajeja) oli vanhoilla
kesannoilla vähemmän kuin muualla. Monet pienikokoiset lajit viihtpät avoimissa ja aurhkoisissa elinynt-
päristöissä, kuten viljapelloilla. Ainoa pienikokoinen laji, joka esiintyi nrnsaampana kesarmoilla kuin kevät-
viljapelloilla oli Trechus secalis. Laji viihtyi hyvin myös muilla ruohostoisilla alueilla kuten avohakkuilla.

Viherkesannot vaikuttavat peltoalueiden maakiitzijäisten monimuotoisuuteen. Ne toimivat luultar.asti tärkeinä
lisäzintymis-ja talvehtimisympäristöinä, sillä niillä on talven aikana pyslvä kasvipeite ja kasvukauden aikana
paljon vähemm¿in h¿iiriötä kuin tehokkaasti viljeþillä pelloilla. Siksi on oletettavaa, että viherkesannot voivat
toinúa maakiitäjäisten lähdealueina. Jotta viherkesannoirmista saataisiin suurin hyöty monimuotoisuuden
lisääjänä ja ylläpitäjzinä, tulisi kesantolohkot sijoittaa osaksi laajempaa peltovainiota.
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