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Tutkimuksessa selvitettiin, muuttuuko kuusen oksilla kawavan korpilupon (Alectoria sarmentosa) mä¿r4
pituus ja fertiilisyys siirryttziessä suon reunu¡sta keskimetsään. Samdla pohdittiin, mitkä ympäristötekijät ovat
lupon kannalta tåirkeitä. Koska vastaavanlaisia tutkimuksia ei ole aikaisemmin tehty, työ oli suurelta osin
menetelmän kehittelyä.

Tutkimus liittyy reunaekologiseen tutkimusprojektiin, jossa etsitään ekologisesti mielekkii&i perusteita
soidensuojelualueiden rajaamiseksi. Tämän työn tulosten perusteella arvioidaan, voidaanko kãrpilupon avulla
erottaa suon ja kangasmetsän válinen reunavyöhyke, joka ekologialtaan poikkeaa sekä suosta ett.å
kangasmetsástà' ja voidaanko korpiluppoa siten kityttitìiapuna käytzinnön luonnonsuojelutyösså! kun pyritään
tajaamaan soidensuojelualueita entistä mielekk¿üimmiksi ekologisiksi kokonaisuuksiksi.

Maastotyöt tehtiin kahdella soidensuojelualueella Kuhmossa: Teerisuo-Lososuolla ja Suoniemensuolla.
Luppomateriaali kerättiin kahdeløtoista tutkimuslinjalta jotka suuntautuivat suolta metsáän kohtisuoraan
korkeuskãyriä vastaan. Linjoista kuusi oli etelåiåin ja kuusi pohjoiseen pän viettäviä. Jokaiselta linjalta valittiin
näytepuut systemaattisesti viiden metrin válein siten, että ensimmáinen puu oli sulkeutuneen puuston reunassaja viimeinen keskimetsássä, reunavaikutuksen ulottumattomissa. Tutkitun våilin pituus oli olosuhteista (mm.
maaston kaltevuudesta) riippuen 30-l l0 metriä.

Näytepuista mitattiin pituus ja elävien oksien alkamiskorkeus. Viiden metrin korkeudelta sahattiin
oksasahalla yksi etelåüin- ja yksi pohjoiseenpäin kasvava oksa. Joka kolmannesta puusta otettiin lisäksi kaksi
vlimääräistä oksaa. Yhteensà näyteoksia kerättiin 360. Niistä mitattiin tyviläpimiiø, pituus ja pinta-ala.
Kultakrn näyteoksalta mitattiin pisimmåin korpilupon sekovarren pituus ja tehtiin havainnot lupon
fertiilisyydestä- Kaikki korpiluppo preparoitiin talteenjokaiselta nåtyteoksalta erikseen, kuivattiinja
punnittiin. Tulokset lupon määräslä ilmoitetaan oksan pinø-alaan suhteutettuina.

Tulokset osoittavat, että rinteen ilmansuunta vaikuttaa merkitsevãsti korpilupon måiåirään kuusen oksilla:
pohjoislinjoilla oli huomattavasti enemmän korpiluppoa kuin etel¿ilidoilla. Þohjoislinjojen suotuisuutta kuvaa
myös se, että luppo oli siellä pidempäá ja useammin fertiiliä kuin etelälinjoilla. 

-

Korpiluppo nàyttää viihtyvän sulkeutuneen puuston reunassa tai sen tuntumassa: etelálinjoilla luppoa oli
eniten useimmiten 20 metrin ja pohjoislinjoilla useimmiten 0lai l0 metrin päässä sulkeutuneen puuston
reunasta. Etäisyys reunasta ei kuitenkaan vaikuta maksimipituuteen ja fertiiiisy¡een yhtÌi selvästi kuin lupon
määrään.

Korpilupon runsas esiintyminen suon ja metsän reunavyöhykkeessä kertoo siitä, että siellä vallitsevat sille
suotuisat låimpö,valaistus- ja kosteusolosuhteet. Korpiluppo soveltuu siten yhtenä tekijåinä suon ja
kangasmetsán välisen reunavyöhykkeen osoittamiseen. Ylsinään se ei kuitenkaan riitá, koska reunavyöhyke
on usean eliölajin muodostama kokonaisuus, ja toisaalta lupon esiintyminen ei rajoitu pelkästään siihen.
Myöskiän reunavyöhykkeen leveyden määrittäminen vain korpilupon avulla ei oie miéteuisci, koska luppoa
on runsaasti vain osalla reunavyöhykettä.
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