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Eliöt voivat esiintyåi kasautuneesti, satunnaisesti tai tasaisesti. Maanilviäiset esiintyv¿it yleensä kasautuneesti.

Kasautumiseen vaikuttavia tekijöitåi ovat: sopivien paikkojen valinta, esimerkiksi mikroilmaston,
mikrotopografian, suojaisuuden tai ravinnon suhteen, tai yksilöiden välinen vuorovaikutus, kuten listitintymisen
helpottuminen. Maanilviäisiä on sitä helpompi löytåä, mitä selvempiä kasautumiskeskuksia, maanilviäisiä
houkuttelevia paikkoja, elinympäristössä on. Tutkimuksessani kasautumiskeskuksina toimivat haavan ja
kuusen kaarnasta sekä laudasta tehdyt levyt.

Työni tarkoituksena oli selvittää: l) levymenetelmlin soveltuvuutta maanilviäisnliytteenottoon, 2)
maanilviäisten aggregoitumista, 3) haavan kaarnan merkitystä maanilvitiisillemme ja 4) Nuuksion
kansallispuiston maanilviäislajistoa tutkimusalueeni osalta.

Keräsin touko-lokakuussa 1994 maanilviäisili Nuuksiossa neljällä menetelmällä: levyillä, maaseulalla,

lyöntihaavilla ja kåisin keräåimåillä. Tutkimusalueeni koostui kahdesta osa-alueesta: metsäalue ja avoin alue.

Järjestin levyt lohkoihin ja linjoihin. Kussakin lohkossa oli yksi levy kutakin laatua. Linjat sijaitsivat
kummallakin osa-alueella rinteen keskivaiheilla, alarinteessti ja rinteen alapuolella. Kussakin linjassa oli kolrne
lohkoa.

Yhteensåi sain 3433 yksilöä ja 25lajia. Kaikki seuloksista levyihin verrattuna puuttumaan j¿iäneet lajit olivat
etanoita, joita seuloksilla ei juuri saada. Sen sijaan sain niillä neljä kotilolajia, joita en saanut levyillä.
Kertiåimtillä ja lyöntihaavilla sain vain yhden etanalajin, kun levyillä niitti oli neljä. KerÍiämällli ja lyöntihaavilla
en saanut uusia lajeja.

Prosenttisen samankaltaisuuden mukaan samankaltaisin levymenetelmåin kanssa oli keråiys (63,5), sitten

seulos (48,3) ja erilaisin lyöntihaavi (21,7). Levyillä ja seuloksissa olivat runsaina eri lajit. Suurin osa

maakotiloistamme on karikelajeja, joten seulosmenetelmÍi on hyvä niiden keräämiseen. Levyt taas

houkuttelevat eri lailla eri lajeja. Levylaatujen våilillä oli eroja siten, että yksilöitä tuli parhaiten haavalleja
huonoiten kuuselle. Haapa oli paras vasta erityisesti loppukesällä-syksyllä. Siihen on voinut vaikuttaa levyn
pH:n muuttuminen maassa ollessaan tai vaikka ravinnon, kuten mikro-organismien kerfyminen levyyn ajan

myötä. Haavan paremmuuteen lienee syynä se, että se on vain lievästi hapan. Lisäksi siihen voi vaikuttaa
levylle mahdollisesti kertyvä ravinto. Maahan pudonnut haavan kaarna voisi toimia maanilviåiisten kannalta
p ienympäristön monipuolistajana, suoj an j a ravinnon tarj oaj ana.

Varianssianalyysin mukaan osa-alueet erosivat toisistaan, kun analyysi laskettiin levyjen yksilömäärän
perusteella, mutta eivät eronneet, kun analyysi laskettiin seulosten perusteella. Menetelrnät antoivat osa-
alueiden laji- ja yksilömäÍiristti erilaisen tuloksen: levyille tuli enemmåin lajeja ja yksilöitli avoimelta, seuloksiin
metsäalueelta. Tulokseen on voinut vaikuttaa avoimella alueella esiintynyt metsälehmus, kuten myös
ruohoisuus. Seulosnäytteistä enemmtin yksilöitä tuli metsåialueelta, jossa karikeffa oli paksummin kuin
avoimella osa-alueella. Yksilömlilirli oli pienin, kun llimpötila oli korkein tai kun ilman suhteellinen kosteus oli
alhaisin. Sade- ja yksilömäär{illä oli positiivinen korrelaatio. Nuoria yksilöitti oli enemmän kuin aikuisia.

Lohkojen yksilömäåirät erosivat toisistaan. Linjojen välinen vaihtelu oli kuitenkin suurempaa kuin lohkojen
välinen. Linjoista yksilömäärliltään paras oli avoimella alueella rinteen alapuolella sijainnut linja F ja lohkoista
linjalla F sijainnut lohko 18. Linjan F paremmuuteen on mielestäni voinut vaikuttaa sijainti rinteen alapuolella.
Vesi valuu rinnettä alas, joten maaperä olisi ollut kosteampaa kuin rinteellä. Lohkon l8 sijainti linjalla F on
voinut vaikuttaa sen paremmuuteen; linjojen välinen vaihteluhan oli suurempaa kuin lohkojen vÍilinen. Lohkon
l8 paremmuuteen on voinut vaikuttaa myös yksi kauan kosteana pysynyt levy. Yksittaisten levyjen tasolla
lähes kaikki lajeista esiintyivät kasautuneesti. Poikkeuksena oli metsåietana.

Levymenetelmä voi soveltua erityisesti melko suurten maanilviäislajien aktiivisuuden tutkimiseen. Koska
suurin osa Suomen maanilviäislajeista on karikelajeja, seulos on kuitenkin parempi menetelmä laji- ja
yksilömåiärien selvittärniseen. Seuloksen lisäksi etanalajiston selvittämiseen voidaan käyttää levymenetehnää,

tai klisin kertiystti.
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