
HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET

Aika - Datum

Huhtikuu 1996

Oppiaine - Låroåmne

Systemaatti s-ekologinen kasvitiede

Tiedekunta/Osasto - FakulteUSeKion

I\4atemaatti s-luonnontieteellinen tiedekunta

Siwmãärå - Sidoantal

66 s. + 2httüä

Tyõn laji - Arbetets art

Pro gradu -tutkielma

Työn nimi - Arebetets titel

SOLBÖLEN LEH"TOKASVILLISUUS JA PWSTON, MAAPERÁN SEK/q, TOPOGRAFIAN
VAIKUTUS SUTIEN

Tekijä - Författare

Pääklçönen, Pilvi Ilona

Laitos - lnstitt¡tion

Ekolosian ia systematiikan laitos

Muita tietoja - uppgifter

Såilytyspaild<a - Fön¡aras

IfY, Kasvitieteenlaitoksen kirlasto

Asiasanat - Amnesord

Lelrto. kasvillisuus. puusto. maaperä. topografia. vaikutus, suoielu, hemiboreaalinen

Tiivistelmå - Abs{ract

Tutkimuksessa selvitettiin kasvillisuuden rakennefia lehdoissa, jotka olivat puustoltaan osin

istutettuja, osin luontaisia. Erityisesti selvit€ttiin puustori, maaperän ja topografian vaikutusta
lehtokasvillisuuteen. Tavoitteena oli selvittåå kasvillisuudenfårkeimmät vaihtelusuur¡nat ja mitkä

1a4päristömuuttujat vaikutt¿vat eniten kasvillisuuden vaihteluun. Tuloksia voidaan kiryüiääi lehtojøt

suojelussa ja hoidossa.

Tammisaaren Solbölen ja Knopön lehtojen suojelualueelle perusteftiin kesällä 1994 pysyviä näytealoja

29 ja jokaiselle näytealalle 5 kasvillisuusalaa. Näytealoiltâ määritdtiin letrtotyyppi ja mitauiin
puusto-, pensas-, topografia- ja maaperämuuttujia. Kasvillisuusaloilt¿ tutkiüiin aluskasvillisuus.

Aineisto käsiteltiin TwlNsPAN-ryhmittelyanalyysilla ja DCA-ordinaatiolla. Tilastollisia
merkitsevyyksiä selvitetiin Pearsonin korrelaatiokertoimella.

Yleisimmät lelrtotyypit olivat nuokkuhelmikJ<ä-lùmunhemetyyppi ja sinivuokko-käenkaalityyppi.
TwlNsPAN-ryhmiüelyanalyysissa nàytealat jakautuivat ensisijaisesti kasvualustan kosteuden

perusteella. Toisessa jakotasossa?åytealat ryhmittyivät kasvualustan ravinteisuuden mukaan.

Ryhmittelyanalyysin perusteella muodostettiin seitsemän kasvustotyyppiä. Kasvustoty¡pit vaihtuivat
toisiksi vähitellen ilman selvää rajaa. DCA -ordinaation pâävaihtelusuuntia olivat kasvupaikan

kosteus ja ravinteisuus. Kasvustoty¡ppien näytealat elât erottuteet selvärajaisina ryhmrnä

ordinaatiossa, mikä ilmensi kasvillisuuden kontinuumiluonnetta.

Kaswalustan kosteus osoiüar¡tui aineiston tårkeimmälsi vaihtelusuunnaksi. Maaperän ravinteisuus

oli toiseksi lärkein vaihtelusuunta. Kosteus ja ravinteisuus korreloivat voimakkaasti keskenään.

Topografian vaikutus ilmeni sitør, eflå suuri kaltevuus lrdessä deläisen kaltevuuden suunnan kanssa

väherisi kasvualustan kosteutta. Valoisilla deläán suuntautureilla rinteillä lajimäärä ja diversiteetti oli
suuri. Puusto vailrutti kasvillisur¡teen monella tavalla. Suuri latwspeittävyys lisäsi kasvupaikan

kosteutta ja vähensi kent¡äkerroksen peitlåvyyttä. Kuusi-isfi¡hrksilla hapan karike happamoitti
maaperää ja pienursi kent!åkerroksen peittävyyt&i. Dotrglaskuusi ja jättituija vaikuüivat
kasvillisut¡teen samantapaisesti kuin kuusi. I{avupuusto lisäsi potrjakerroksør peitEivffiå eli muutti
kasvillisuuden luonnefta kangasmetsän suuntaan. Puuston ikä ja kokonaispotrjapinta-ala eivät

vaikuttaned nälqrrvästi kasvillisut¡teen. Kulttuurin vaila¡tus kasvillisuuden vaihteluun oli pieri.

Tutkimus vahvisti kasvualustan kosteudan ja ravinteisuuden olevan fårkeimmät lútokasvillisuutta
muokkaavattehj¿it. Tutkimus osoiüi, etÍå ldrtokasvillisuuteen vaikuttavat monet ympârist<ltdät,
jotka vaikuüavat myös toisiinsa monimutkaisesti. Närnä ympäristötekijät ja niiden vaikutus
kasvillisuuteen tulee selvittää, kun suururitellaan ja toteutetaan le*rtojen suojelua ja hoitoa.
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