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Tutkjn m'iten Tampereen /ispaìan l<aupungìnosan pihojen kasvisto on muuttu-
nut 24 vuooen a'ikana ja riiistã r¡ruutos johtuu.

H'ine'iston ìaajuus oì'i t04 pihaa, joicren kasvjstotjetoja vuosjlta 1904,
-05 ja -6l vertas jn om.i.in havainto jh'inì vuodelta 1991.
Vertai lussa ot'in huom joon rikkakasv'ien I jsaks j korìstepuut, -pensaat,
-köynnôkset, perennat ja kaksivuotiset korjstekasvjt. trityìstä huornjota
kj innit'in vanhan kulttuurin seuralaiskasveihìn. 0tin tutkimusalueelta 23
tnaapertinäytettä, jojsta näärìtìn pH:n. Haastattel jn taìo¡en asukka.ita.
Pihojen kasvjstoja verta'ilin Sdrensenin indeksin sekä DtCORnrlA-ajon avul-
la.

Pìspaìan pihojen kasvisto on nruuttunut hyv'in paljon 19tt0-1uvulta, koska
p'iho jen käyttötapa Ja n'i'iden kasvi I l'isuus ovat muuttuneet. Hlueel la ovat
yìei styneet aut'iot taìot ja tyhjät tontit, joìden vi I I i ìntyneessä kas-
vi I I isuudessa vì ìhtyvät kasvi ìajit ovat runsastuneet. Avojnta kasvupaìt<-
kaa vaatjvat laiit ovat taantuneet. Pìspalassa yìeìstyneen uuojsrakenta-
nt.isen ja uusìen asukkaioen myötä alueelta on katoaniassa s'il ìe tyyp j I I inen
suurp j'irteìnen puutarhanhoìto. Tarkkaan le'ikatut nurmjkot, asfaìtti ja
laatojtukset ovat yleistyneet. Pihanperãt ja sejnustat sj'istìytyvät, avo-
konrpostit ja tunkjot katoavat. Tämä on ajheuttanut vanhan kulttuurin seu-
rala'islajien taantumisen. 0sa vanhan kulttuurjn seuralaiskasvejsta on
yìe'istynyt tiU-ìuvuita, sìllä runsaasta rakentamjsesta johtuva maankajvuu
on ajheuttanut P'ispalan maaperässä olevan s'iemenpank'in sjementen jtämjstä.
Leixatui I la rrunnjkoi'lla kasvavat ìaj'it ovat yleistyneet. Kasvitarha¡na jden
väheneminen on ailreuttanut peltorikkaruohojen taantunrjsen pìho'issa. Pìs-
paìan pihoìtr jn on levìnnyt uus'ia kasv j laje¡a ntm. nurmjsiemenseoksen, 'is-
tutusten ja rrrullan mukana. Pihojen lajdojIla olevjsta metsikcjista, kedoil-
ta ¡a ni ityì ltä on levìnnyt kasvi lajeja puutarhoihjn.
Pispalan pihoista löytyì vuonna l99l enemmän rjkkakasvjlajeja kujn 6U-lu-
vulla. Kasviston rrìuuttumisen lisäks'i tãhän ovat vaikuttaneet kahden eri
tutkijan eri laìset havainnot.
Pìhojsta saadut pH-arvot olìvat korkeìta. t"iaaperän happamoitumjnen e'i ole
merk'ittävästj vaikuttanuL Pispalan pihojen kasvjston muutokseen.

Pìspalan pjhojssa on säi lynyt runsaasti vanhoja koristekasveja vì ljely-
jäänteinä ja -karkulaisjna. liykyään näjden vanhojen ja kestävien korìste-
kasvikanbojen uhkana on uudjsrakentanlìnen. Uusien asukkaiden mukana Pis-
paìaan on tullut paljon uusja koristekasveja.
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