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on selvitetty kovakuoriaisl4iiston kooshrmusta eri metsätyypeillä luonnontilaisissa ja

käsite[yissä metsiss¿i Enontekiõnja knrin hpissa iktunaplydysten avulla- Tutkimuksen pääpaino on ollut
m?intyvaltaisilla kuivahkoilla kankaill4 joka on yleisin metsätyyppi näillä alueilla. Metsän
rakennepürteisfå on ta¡kasteltu lähinnä puulajisuhteiden ja lahopuun mää¡än vaikutrxta lajirikkauteen ja
lqjiston koosnrmukseen

Lajiston koostr¡mus mäntymetsien sisäIlä oli va¡sin samankaltainen itiilãnsisuu¡massa. Myöskään kovakuoriaisten lajirikkaudessa ja alfadiversiteetisvi ei ollut merkitseviä eroja m:intymetsisså Ina¡in Lapin ja
Enontekiön I-apin koealojen válillä MetsÍityyppien välillä puulajidiversiteetilli! lahopuun mäãnillä ja
kasrrupaikan ¡avinteisuudella näyttäisi olevan selvä yhteys kovakuoriaisfau¡ran lajirikkauteen. I:hopuu- ja
maaperÍil4jien lajirikkaus oli merkitsevästi zuurempi kuusivaltaisissa lehdoissa kuin karuilla mântykankailla- I:hopuun merkitys elinympäristönå on tÌi¡nän tutkimuksen valossa varsin suuri pot¡ioisten
metsänrajametsien kovakuoriaisfaunalle. Yli puolet kesällä 1993 pyydetyifä 355 l4iista oli riipwaisia
lahopuusta jossain elåimiinvaiheessaan. Metçin kenoksellizuudella ja aluskasvillisuudella ei sen sijaan ollut
vaikutusta lajimäärün.

N{:intf'rnet*in siemenpuuhakkuut nostivat lahopuulajien määnin hakkuun jälkeisenâ kesänä merkitswästi
suu¡emmaksi kuin luonnontilaisessa miintymetçiss¿t 15 vuotfa vanhoilla siemenpuulukkuilla ero
lahopuulajien mäÌicissä luorurontilaiseen mets:ään ei ollut merkitsevä. Tämâ viittaa siihen, että hakkuun
lajistoa lis?iävä vaikutus on va¡sin lyhytaikainer¡ ja johtunee tuoreen hakkuufähteen ja reunavaikutuksen
yhteisvaikutuksesta. Alunperin kuusikoina olleiden istutstaimikoiden lajistossa oli tapahtunut huomattavia
muutoksia. Kuusimetsien lajit olivat vZüst)'neet yleisen lajien joukosta ja korvautuneet maaperlisvi ja
koivulla elävillä lajeilla.

Valtaosa plynneisvi saaduista harvinaisista lajeista oli lahopuulajeja. Luonnontilaisissa metsissâ
harvinaisia lajeja oli eniten kuusikoissa ja lehdoisssa- lv&innikoissä harvinaisia lajeja tavattiin noin
kolmasosa kuusikoiden määrÍisti. þynneisvi löydettün kaksi valtakururallisessa ulnnalaisluettelossa
esäntyvää lajia- SiemenpuuhalJ<uu näyttiiinostâvan tilapäisesti myös harvinaisten lajien lajimäärär! mutta
15 vuotta vanhoilla siemenpuuhakkuilla lajimrüini jzilleen oli lähellä luonnontilaisen männik)n lajimääriä.

Minnyn isutustaimikoissa harvinaisia lajeja tavattiin vain puolet

süt?i mäånisä"

luonnonti laisesta kuusikosta.
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