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Tutkimuksen tarkoitulsena oli selvittäii kenttä-, pensas; ja puukerrosten lajistossa 26 woden aikana
tapahtuneita muutoksia kolmella vuonna 1967 hylãtyllä pellolla Ka¡kalin luonnonpuistoss4 Karjalohjan
kunnassa. Vuonna 1966 puolet tutkitusta peltoalasta kawoi heinää ja puolet oli kesantona. Peltojen
hylkälimisen j?ilkeen niiden kawillisuus on saanut kehittya luontaisesti ilman ihmisen vaikutusta. Vuonna
1967 pelloille perustettiin 100 pysyvlüi näytealaa joilta on tehty kawipeitekuvaukset viiden vuoden välein.
Kasvillisuus tutkittiin viimeksi kesällä 1993. Jokaiselta näytealalta otettiin maânäytteet maaperäanalyysia
varten.

Olen tutkinut kawiyhdyskunnan lajikoostumuksessa ja monimuotoisuudessa (diversiteetti) tapahtuneita
muutoksia ajan suhteen peltojen metsittyesså. Kasvilajien yleisyyden ja runsauden a¡vioinnissa on käytetty
koko alueelta laskettr¡a lajikohtaista frekvenssili ja neljáltä peltolohkolta yhteensä ja erikseen laskettua
keskimääråisüi peittävyyttä. Kawiyhdyskunnan rakennetta olen selvittänyt lajiston koostumuksen lisåiksi
lajilukumtifien ja diversiteetin avulla.

Lajimäärät laskivat peltojen metsittyessä. Sukkession alkuvaiheessa lajim?i?irät olivat korkeita, koska monet
myöhemmin yleistyneet ja runsastuneet kasvilajit olivat l2isnä pelloilla jo ensimrnliisinä vuosina. Lajimäärät
kohosivat tilapäisesti uudelleen peltojen metsittyessli, kun pelloilla pitkälin pysyv¿it niittylajit ja niille leviävät
metsälajit kawoivat sekayhdyskuntina. Yksi- ja kaksivuotiset ruohot vähenivät, heinät olivat runsaimmillaan
heinäpelloilla 1-6 vuoden ja kesannolla 6-11 vuoden kuluttua peltojen hylkZiåmisestä. Monivuotiset ruohot
muodostivat valtaosan peltden kawipeitteestii kaikkina tutkimusn¡osina ja olivat runsaimpia niitty-
kawillisuudessa. Saniaiset ja puuvartiset lajit lisriäntyivät. Viljelyhistorian vaikutus peltojen kasvillisuuteen
oli selvin ensimmäisellå tutkimuskenalla, ja myöhemmät erot lajikoostumuksessa näyttävät johtuvan
ennemmin maaperäeroista ja alueiden våilisistä eroista sukkessionopeuksissa kuin peltojen maankli¡rin
historiasta.

Lajimåüirien pienentyesså myös diversiteetti laski, mutta se kohosi uudelleen peltojen metsittymiwaiheessa.
Diversiteetin muutokset eri peltolohkoilla olivat erilaiset. Peltojen alkutilanne ja maaperäekologiset tekijåit
vaikutt¿vat diversiteetin kehitykseen.

Tr¡loksissa näþy selvästi, ettÌi eri kawilajien yleisyys ja runsaus saavutti huippunsa sukkession eri vaiheissa.
Lajit, jotka kasvoivat pelloilla pitkän ajan, tulivat vallitseviksi eri aikoina. Pelloilla oli myös lajeja, jotka
esiintyivät yleisinä sukkession alusta asti, mutta eivät koskaan dominantteina. Val[aosa peltojen
kawipeitteestÍi oli pysyvien lajien muodostamaa. Olen jakanut lajiston esiintymisyleisyyden perusteella
kolmeen sukkessioluokkaan: I viüstyvät lajit, II lajit, joiden esiintymisen huippu oli niitrykasvillisuudessa ja
III lisä,¿intyvät lajit. Ihmisen toiminta vaikuni eri sukkessioluokkiin sijoittuneiden lajien esiintymiseen.

Sukkessionopeus on vaihdellut alojen vÍilillä. Osa alueista on säilynyt avoimina ja on korkearuohoisen
kasvillisuuden vallitsemaa. Puusto on pääosin lehúpuiden muodostamaa. Kuusen valtaamilla aloilla
kentlåkerroksen lajisto on köyhtynyt.
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