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Ta¡kætelin ryösqryu maâkiitäj¿iisæn esiinrymisÉ l4¿l ha: n alueeila Lammüla. pr¿rin
seiviniimään, voiko maiseman lvantiurüvisen kuvaamisen avulla selitui¿i 
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maakütäjiüsyhteisöjen rakennera.

Tutkimusalue jaettün itmakuvan avuila 400 yhüi suureen ruuruun. Tästä mosaükisr¿
ero¡enün kahdeksan 9l Tpnk¡vnöqvyppiä: (kesanro, laidun, penrnapeito,
sokenjur:rikasviljeLnil viljapelto,lehdfriuva.ltainen mersä, havupuuv'aitainen meaä ja
pihaptiri), þta ruudut edustivat.Tutkirirusalue jaenün lisäksi ne¡tilin yhø suureen osa-
aiueeseen. Näiden maankäynöä kuvanün viideiH indeksiltä: divénircêrd, d.ominanssi,
contagion. reunan määrä ja peirteisen habiaarin osuus maisemasta.

lokaiseita osa-alueeita pyydeciin mryfüui¡üsiä ne'fistä, pelloilta (joiksi luenün myös
kesannot ja laitumet)ja edeilisten habiraarrien vãlisiitä reùoiita. Küoppapy.vnæ;aìéirUin
kesdn aikana neijä. YhteensÉi maakiitäjiüsiä saarün 7034 yksilö¿ jo*ituuiurvår77lajirn.

Sy.vskuu 1993 43 s. + lü¡e

kolmeen kokoluokkaan:pieniin (2.6 - 5.0 mm), keskikokoisiin
0.1- 26 mm) ruumiinpiruuden mukaan. Mikäli pienet lajir voisivar

ympärisrössä nü¡ä olisi voiru ravan suhteeilisesd
osa-aiueilla. Kokojaicaumat eri osa-alueilla eivär kuitenkaan

Maakü räjäisiajit jaettiin
0.0) ja isoihin (1(5.1 - 1

selviyqvä isoja paremmin
enemmän
poikenneet roisistaan merkirseväsri.

Lajimnsauna venaütiin eri habiaateissa ja eri osa-aiueülq kun pyydetryjen yksüöiden
mää¡ä suhteutenün samankokoiseksi rarefakuon avulla- Sur:¡immát tajirirarirar saarün
peitohabiaat_eilta, joissa yhteisojen nsaisuus (J') oli myös korkein. Piêne¡ metsäalar
m.uisruuivat fray;Cunisin analyysissä iajisrolnan rcunähabiaaneja- Nü]lä oli kuirenkin
vdhemmän lajeja kurn,vhtenâisissä metsähabi¡aareissa- Eniren lajeja ravarün osa-aiueeila-
jossa peito- ja menähabi¡aaci¡ olivat yhreniüsimmär.

þlikä¿in indeksi ei ykrn seliaÈin¡ lajimääriä cilas¡ollisesri merkitsevdllä rasolla. Usean '

muuuJan regressioanaly,vsissä malli, jossa havaimra lajimäärää eri osa-alueilla selirtivät
contagion j.a. reunan määrä, seiiri merkirtävdn osan va¡ianssisra (R2= 0.996). Conragon
miaaa atqeidenyhtgng¡Wtui ja leunan mäåirâ ümen¡tiä habiuanien j¿irjesrykíen oheiñ
myös nüden määr¿iä. N¿imä rekijät kuvaavat habiraarin pintounrmija.

Tutkimusn¡lokseni rukevat olenamusta süüi, enÈi maankäytön pirstounrminen lüan pienilsi
paloiksi.vähentää.lajirunsauüå- Toisaalta pinroucuminen nosmä hjimriririä paikalisäih
tasolla rietryyn rajaan asti. Alue¡asoila on-kuirenkin olennaista, ec¿i maisemassa säilt
elemenmejä, j.o,l_* turvaavat myös niiden lajien säilymisen, jotka ovar eivär selviydy '
ihmisen manipuioimassa kokonaan reunavai-lruneisessa yrn:.paristcisia.

Vtaakür¿ijäiseq maankiynöä kuvaavat indeksir rnaisemae kologia
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EiiÍin rieteen lairoksen kirjasto. Lammin bioioeisen asennn
.¿oçiltat

kirjasto


