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Vanhojen raitojen, haapojen ja pihlajien tyvirunkojen epiffyttijäkälälajistoa tutkittiin
etelä- ja keskiboreaalisilla aarniometsäalueilla Suomessa. Haavan osalta vertailuaineis-
toa kerättiin myös talousmetsistä. Tutkimuksessa oli 125 raidan ja220 haavan runkoa,

raidat otostettiin yksittäin jahaavat kymmenen puun ryhminä. Pihlajalta ei kvantitatii-
vista aineistoa kerätty, vaan tulokset perustuvat maastohavaintoihin ja kirjallisuustie-
toihin. Lisäksi kartoitettiin sinilevällisten jfüälien esiintyminen626haavalta.
Jäkälien lajimåiärä oli raidalla korkeampi kuin haavalla, raidoilta löytyi yhteensä 104

jäkälälajia ja haavoilta vainT5lajia. Keskimåüiräinen lajimåüirä runkoa kohti oli raidal-
la221a haavalla l3 lajia. Keskiboreaaliset raidat olivat erityisen runsaita jäkälälajistol-
taan. Myös epifuyttilajiston diversiteetti oli keskimliärin korkeampi raidalla kuin haa-

valla. Tärkeimpiä syitä raidan lajiston runsauteen ovat mikrohabitaattien runsaus tyvi-
rungoilla, kaarnan suhteellisen korkea pH-arvo sekä epifuyteille suotuisat kosteat kas-

vupaikat.
Metsiemme yleisimmät lehtijäkälät kuten sormipaisukarve (Hypogymnia physodes)

ja harmaaröyhelö (Platismatia glauca) olivat vallitsevia raitojen rungoilla. Haavalla
olivat runsaimpia rupijäkälät ja sammalet, sen sijaan lehtijákälät olivat yleensä hyvin
niukkoja. Vanhojen lehtipuiden spesialistilajeja oli haavalla enemmä:r kuin raidalla.
Pihlajan epifuyttilajisto muistuttaa eniten raidan lajistoa. Useat Suomessa huonosti
tunnetut, enimmäkseet steriilit rupijåikälälajit osoittautuivat tutkimuspuilla melko ylei-
siksi.
Kasvimaantieteellinen sijainti, rungon kallistuminen ja kaarnan happamuus olivat tär-

keimmät raidan epifyyttilajiston koostumusta määr'aävät ympäristötekijät. Haavalla
metsän luonnontilaisuus osoittautui tärkeåiksi kasvimaantieteellisen sijainnin ja kaar-
nan happamuuden lisäksi. Tärkein ero aamio- ja talousmetsåihaapojen epifyyttilajisto-
jen välillä oli sinilevällisten jfüälien niukkuus talousmetsissä. Etenkin raidankeuhko-
jäkälän (Lobaria pulmonaria), munuaisjäkälien Ncpbro¡oa spp.) ja pihlajankarstajäkä-

låin (Parmeliella triptophylla) esiintyminen indikoi erinomaisesti metsän luonnontilai-
suutta.

Haapa ja ruita osoittautuivat tärkeiksi kasvualustoiksi metsien epiffyttilajiston moni-
muotoisuuden lisääjinä. Raita on epifuyttilajistoltaan runsaimpia metsäpuitamme ja
haavan lajisto puolestaan poikkeaa huomattavasti muiden metsäpuiden lajistosta.
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