
Pro gradu
I^ttr - Dltum

I 303.1ee4
Tyõn l¡ji - Arbctcts lrt

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Ti?d.kuñtr/Osüto - F!hutteUS!kt¡on

suon þ kangasmetsän välisen kawillisuusreunavyöhykkeen rakenne þ leveys

Tolvanery luha Petteri (180968-0735)

- lnst¡lution

Kasvitieteen laitos

Iitel

HELSINGIN YLIOPISTO _ HELSINGFORS UNIVERSITET

SysÞmaattis+lologinen kasvitiede

48 s. + 8lütettä

Tutkimuksen tarkoituP.sena oli selvittää, mitlcä kasvi[isuuden þ puuston pürteet ovat
ominaisia suonþ kangasmeLslin väliselle kasvillisuuden reunavyöhykkeelle sekä m¿i¿irittää
karkeasti Uim¿in reunavyöhykkeen leveys þ leveydessä esüntyvä vaihtelu. Tutkimus lüttyy
proþktün, þssa etsitään ekologisesti mielekkliitä perusteita raþta soidensuoþlualueita.
Tutkimusaineisto kerättün kahdelta soidensuoþlualueelta Kuhmossa. Aineiston keruuseen
käytettíin reunagradientin suuntaisia, reunan þklydestä rüppuen 5G150 m pitküi
tutkimuslinþþ, þita sþtettün yhteenså 16 kpl alueellisesti gypillisimpün ¡eunatilanteisün
siten, että ekspositioltaan þ topografialtaan erilaiset reunat tulivat edustetuksi.

Aineistosta raþttün kasvillisuusreunavyöhykkeet erikseen pohþ- þ kenttäkerrokse. þ
elävåin pystypuuston perusteella. Pohþ-þ kenttäkerroksen perusteella erotetun
reunavyöhykkeen raþuksessa käytettün numeerisia monimuuttuþmenetelmiä, þista saadut
tulokset tukivat toisiaan. Puustoreunavyöhyke tulkittün graafisesti runkolukukuvaajista.
Muodostetun reunavyöhykkeen kasvillisuuden ominaispürteit¿i selviÞttürç þ eri tyyppisiä
reunatilanþita vertaiitiin-kesken¿i¿in.

Pohþ- þ kenttäkerroksen kasvillizuuden perusteella erotettu reunavyöhyke on
tyypillisesti korpizuuden luonnehtimaa, mutta ei våilttämättä ohutturpeista. Se eroaa
lajistoltaan þ kasvillisuustyypeiltään selvästi toisaalta rämeistä þ toisaalta kivennäismaiden
kangasmetsistä. Reunavyöhyke on keskeisesti metsä- þ suokasvilajiston kohtaamisaluetta.
Esüntymisessään reunavyöhykkeeseen keskittyneitä laþþ on muutama.

Puuston osalta reunavyöhyke ulottuu myös hiernan rämeiden þ toisaalta VMT-metsien
alueelle. Puustossa reunavyöhykkeelle on ominaista l¿ihinn¿i kuusen muodostama tihentymä
sekä mahdollinen tihentymästä katsoen metsän puolella oleva harvapuustoinen ns.
varþtuma. Kokonaisuudessaanreunavyöhyke käsÍtt¿iä pohþ-þ kenttäkerroksen
kasvillisuuden þ puuston perusteella erctetut osavyöhykkeet.

Reunavyöhykkeen leveys on rüppuvainen rinteen iyrkkyydestä, þ myös rinteen
ilmansuunnalla on vaikutusta reunavyöhykkeen leveyteen þ rakenteeseen. Reunaan
raþittuvan avosuon pinta-alalla ei havaittu olevan selkeää vaikutusta reunavyöhykkeen
leveyteen.

Keskimäärin pohþ- þ kenttäkenoksen kasvillisuuden perusteella erotetun
reunavyöhykkeen leveys on n. 2 näytealaparia eli yli 10 m - alle 30 m. Fuuston perusteella
erotettu reunavyöhyke tavallisesti hiernan, kuitenkin keskimäärin alle l0 m leveämpi.
Kokonaisreunavyöhyke on keskimäärin 3G40 m leveä þ leveimmillään n. 7G80 rn
IGsvillisuus- þ puustoreunavyöhykkeiden leveydet vastaavat såiännönmukaisesti toisiaary
þten molernpien osareunavyöhykkeiden sääteliþinä toimivat todennäköisesti samat tekijät.

Reunavyöhykkeessä on havaittavissa yhtä aikaa kahdenluonteisia ilmiöitä:
gradienftiluonteeseen Uittyviä vaihettumisilmiöitä sekä pelkäståän reunalle ominaisia
ilmiöiüi. Tästä þhtuen suon þ kangasrnetsåin välinen reunavyöhyke on ainutlaatuinery
suurta monimuotoisuutta ylläpitävä biotooppi.
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