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Refèrat

Koillis-Tansaniassa, Usambara-vuoristossa ja Meru-vuorella butkittiin
epifyyttisammalyhdyskuntien lajistoa ja rakennetta. Aineisto kerättlin ItäUsambaralta,'Amanin ky1än l-äheltä 780 - 950 m mpy, Länsi-Usambaralta,
Magamban kylän 1äheltä 1800 m mpy, Meru-vuoren fänsirinteeltä, Olmotonyistä

viljelymetsistä 1830 - 2110 m mpy ja luonnonmetsistä 2480 - 3250 m mpy sekä
Meru-vuoren itärinteeltä, Arushan kansallispuistosta 2370 - 2450 m mpy.
Aineiston kerääminen tapahtui joulukuussa 1988.
Jokaisen tutkitun puun ympärille kiedottiin 1 m korkuinen muovikal-vo
0,50 - 1,50 m maanpinnasta. Muovikalvoon piirrettiin sammallajien muodostamat laikut, jotta laikkujen pinta-ala voitiin myöhemmin laskea. Kustakin
Iaikusta kerättiin sammalnäyte myöhempää määrittämistä varten. Tutkituista
puista otettiin myös kaarnanäyte pH:n mittaamista varten.
Yhteensä aineistosta löytyi 110 lajia, joi-sta rnaksasammafia on 49 lajia

ja J-ehtisammal-ia 61 lajia. Usambaralta lajeja J-öytyi 41 ja Merulta 76.
Kummallekin alueelle yhteisiä tajeja on aineistossa 6. Maksasammalissa oli
yksi Tansanialle uusi lají: Mezgeria vandenberghenii. Kirjallisuudessa ei
myöskään mainita löytöpaikkoja Tansanian alueella kahdelle lehtisammalell-e
(Amblystegium serpens ja Schwetschkea fabronj-oides ). Usambarall-e ja Merul-

le uusia lajeja 1öytyi useita.
Löydetyisbä lajeísta 85 % esiintyi vain yhdelÌä näytealaÌIa, ja vain i
Iajia löytyi 4:tä tai useammalta näytealalta. Yleisimmät tajit olivat
Hypnum cupressiforme ja HomaÌothecium afrosbriatum.
Lajilukumäärät näytealoilla vaihtelivat 2- 18 välillä. Korkeimmat lajiIuvut }öytyivät Olmotonyin viljelymetsistä. Lähes kaikilta Olmotonyin
Iuonnonmetsien näytealoilta puuttuivat maksasammalet kokonaan.
Sammalten kokonaispeittävyydessä on Merun länsirinteellä selvä ero
viljelymetsien ja luonnonmetsj-en välillä: viljelymetsissä sammal-ten koko-

1

naispej-btävyydet näyteal-oilla jäävät huomatbavasti pienemmiksi kuin luonnon-

tilaisissa

metsi-ssä.

Aluspuiden kuoren pH:Ila ei ol-l-ut tässä aineistossa vaikutusta sammalten
esiintymiseen tai yhdyskuntien rakenteeseen.
Yhdyskuntien laikkurakenteessa oli löydebtavissä sel-västi toisistaan
erottuvia ryhmiä. Kallistuneil-Ia rungoilla l-aikut olivat suuria ja yhtenäi-

si-ä, vain yhden tai kahden lajin muodostamla. Sammalten kasvul-l-e edullisim-

missa olosuhteissa yhdyskunnat muodostuivat yhden vattalajin suuresta,
yhtenäisestä laikusta ja muutaman muun lajin pi-enemmistä laikuista. Viljelymetsissä yhdyskunnat rakentuvat yhden val-tal-ajin rikkonaisesta laikusta,
jonka ympärillä on paljon erittäin pieniä muiden lajien muodostamia laikkuja
Joillakin näytealoilla runsaana kasvaneet putkilokasviepifyytit muuttavat
sammal-l-aÍkkujen muotoa.
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