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Tutkielman tarkoituksena oli muodostaa yleiskuva päästäisten habitaatin

valinnasta. Tutkielma on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa on

käsitelty habitaatin valintaa yleisesti, mm. selv¡tetty aiheeseen liittyvää

terminotogiaa sekä missä puitteissa ja minkälaisin seurauksin habitaatin

valintaa voi tapahtua. Myös lerritoriaalisuuden sekä erilaisten ympäristö-

' tekijöiden kuten kilpailun vaikutusta habitaatin valintaan selvitettiin. Li-

säksi käsiteltiin erilaisia levinneisyyteen ja habitaatin valintaan liittyviä
' teorioita ja vertailtiin niitä toisiinsa.

Toisessa osassa tutkittiin erityisesti päästäisten habitaatin valintaa.

Aluksi setvitettiin päästäisten ekologiaa yleensä ia aiheen tuleva käsitte-

ly rajattiin lähinnä Sorex-sukuun. Päästäisten osalta pohdittiin ruum¡¡n

koon ja ravinnon saatavuuden vaikutusta habitaatin valintaan. Kirjallisuu-

desta kerättiin päästäisten habitaatin valintaa koskevia tuloksia ioita
r vertaittiin toisiinsa sekä ensimmäisessä osassa selostettujen teorioiden

en nusteisiin. E roja pohjois-amerikkalaisten ja eurooppalaisten päästäis-

ten habitaatin vatinnan välillä pohdittiin ja erääksi syyksi arveltiin ra-

vintoa: Pohjois-Amerikasta puuttuvat kastemadot laajoilta alueilta.
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," Kolmannessa osassa tutkittiin kirjallisuudesta löytynyttä materiaalia ti-' 
lastotlisin keinoin. Laskettiin lajien prosentuaalisia jakaumia eri habi-

taattien kesken ja testattiin erojen merkitsevyyksiä khiiz-testin avulla.

Kahdessa tapauksessa yhdestätoista erot nollahypoteeseihin olivat tilas-

,',.. tollisesti merkitsevät. Seuraavaksi laskettiin päästäisten ekolokeroiden
: leveydet Levi n si n sta ndardoitua ekolokeronmittausme netel mää käyttäe r7.

Tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako samaa kokoluokkaa olevien lajiqn

läsnäolo samalla alueella kyseisten lajien ekolokeron leveyteen. Lisäksi

laskettiin ekolokeroiden päällekkäisyyksiä Morisita-horn -indeksiä hyväk-
., si käyttäen. Lopuksi mitattiin vielä eri habitaateilta saatujen otosten sa-

mankaltaisuus klusterianalyysillä (ns. "lähin naapur¡ -menetelmä"). Saa-

dut tulokset esitettiin diagrammien muodossa.


