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ALKUSANAT

Vuonna 1987 astui voimaan luonnonsuojelulain muutos, joka antoi valtioneuvostolle
mahdollisuuden määrätä häviämisvaaraan joutuneen lajin erityisesti suojeltavaksi. Tätä
mahdollisuutta käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1989, jolloin valtioneuvosto
nimesi erityiseen suojeluun 71 uhanalaista kasvi- ja eläinlajia, Luonnonsuojelulain 16
c pykälän mukaan näille lajeille on tarvittaessa laadittava suojelusuunnitelma.

Suojelusuunnitelma koostuu kahdesta osasta. Lajin asiantuntija laatu yleisen osan,
jonka tarkoituksena on koota uhanalaisen lajin suojelussa tarvittava tieto. Yleiseen
osaan kootaan tietoa lajin historiasta, levinneisyydestä ja taksonomiasta sekä tutki
mustuloksia lajin biologiasta ja ekologiasta käytännön suojelutoimien pohjaksi.
Suojelusuunnitelman tärkeimmän osan muodostavat ajankohtaiset tiedot esiintymispai
koista ja ehdotukset niiden suojelu- ja hoitotarpeesta. Ympäristöviranomainen laatu
suojelusuunnitelman toteutusosan., johon sisältyvät mm. käytännön toimenpide-
ehdotukset ja kustannusarvio lajin suojelua varten.

Valmis suojelusuunnitelma lähetetään lausunnolle mm. asianomaisiin kuntiin ja
lääninhallituksiin, jotka kuulevat lausuntoaan varten myös maanomistajia. Lausunto
pyynnön yhteydessä lääninhallitus määrää maanomistajalle luonnonsuojelulain 16 c
pykälässä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden lajin esiintymistä vaarantavista toimista.
Tällöin maanomistajan on ilmoitettava suunnittelemistaan uhanalaisen lajin esiinty
mispaikkaa vaarantavista toimista kuukautta ennen niiden aiottua toteutusajankohtaa.
Näin viranomaiset pääsevät vielä neuvottelemaan kasvupaikan suojelusta.

Tämä julkaisu on toimitettu suojelusuunnitelman yleisen osan pohjalta. Suojelusuunni
telman tarkat kasvupaikkatiedot yksityiskohtaisine karttoineen on poistettu. Lehtokat
taran varsinaista suojelusuunnitelmaa säilytetään ympäristöministeriössä, vesi- ja
ympäristöhailituksen luonnonsuojelututkimusyksikössä sekä Pohjois-Karjalan vesi- ja
ympäristöpiirissä.

Joensuussa 2. helmikuuta 1995 Sirkka Hakalisto
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1 JOHDÄNTO

Lehtokattara (Brornus benekenii (Lange) Trimen) on luokiteltu Suomessa erittäin
uhanalaiseksi putkilokasvilajiksi (Rassi ym. 1986, 1992) ja kuuluu valtioneuvoston
erityisesti suojeltaviksi määräämiin lajeihin. Lehtokattara tunnetaan Suomesta vain
kahdesta paikasta, joista toinen on Pohjois-Karjalassa ja toinen Ahvenanmaalla.
Lehtokattaran suojelusuunnitelmaan tähtäävät selvitykset aloitettiin vuonna 1988
Joensuun yliopistossa ympäristöministeriön rahoituksella. Lisäksi lehtokattaran
tutkimusta on tehty Joensuun yliopiston työnä.

Pohjois-Karjalan lehtokattaraesiintymää koskevan suojelusuunnitelman yleinen osa
valmistui syksyllä 1992, ja toteutusehdotus laadittiin seuraavan vuoden alussa.
Suunnitelma lähti lausuntokienokselle syksyllä 1993. Ympäristöministeriön pyytämän
lausunnon antoivat Joensuun yliopisto, Liperin kunta, Metsähallitus, Pohjois-Karjalan
lääninhallitus sekä Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri. Lisäksi yksi maanomista
jista antoi lausunnon Pohjois-Karjalan lääninhallituksen pyynnöstä. Lausuntojen
perusteella korjattu toteutusosa hyväksyttiin ympäristöministeriössä syksyllä 1994 ja
toimitettiin Pohjois-Karjalan lääninhallitukseen toimeenpanoa varten. Suoj elusuunni
telman yleistä osaa on päivitetty jatkotutkimusten tuloksilla ja tuloksia on esitetty
myös Hakaliston (1993) lisensiaatintyössä. Ympäristöministeriön rahoittamaa tutki
musta on jatkettu suojelusuunnitelman valmistumisen jäkeen Pohjois-Karjalan vesi-
ja ympäristäpiirissä.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1 Peruskartoitus ja seuranta

Selvityksen pohjaksi tutustuttiin lehtokattaraa käsittelevään koti- ja ulkomaiseen
kirjallisuuteen. Tutkimusaineisto koskee Manner-Suomen ainoaa lehtokattaraesiinty
mää Pohjois-Karjalan Liperissä. Ahvenanmaan esiintymän seurantatietoja (Kettunen
& Kaipiainen 1988) on käytetty lähinnä vertailuaineistona. Liperin lehtokattaraesiinty
mää tutkittiin vuosina 1988-1991, minkä jälkeen on seurattu vuosittain mm. fertiilien
yksilöiden määrää. Kurtto ym. (1987) olivat kartoittaneet itäisimmän kasvuston (kas
vusto 1) länsiosan jo vuonna 1987 mittaamalla yksilöiden (mättäiden) / versojen
sijainnin suhteessa tarkkaan määritettyyn mittauslinjaan. Vuonna 1988 kasvuston
painopiste oli selvästi vuonna 1987 kartoitettua aluetta idempänä. Kasvuston 1 itäosa
sekä läntinen kasvusto 2 ja pohjoinen kasvusto 3 kartoitettiin edellisvuoden kartoitusta
vastaavalla tarkkuudella vuonna 198$.

Tutkimuksen edetessä koko kasvustojen uusintakartoitus ensimmäistä vastaavalla
tarkkuudella osoittautui epätarkoituksenmukaiseksi, koska huomattava osa yksilöistä
tuhoutui talven aikana. Lisäksi löyhästi mätästävien yksilöiden erottaminen toisistaan
sekä samojen yksilöiden ja versojen jäljittäminen peräkkäisinä vuosina oli useissa
tapauksissa mahdotonta.

Seurannan jatkamista varten aiemmin tarkkaan kartoitetuista kasvustoista valittiin 3 m
x 3 m kokoiset seurantaruudut, joiden versot / mättäät merkittiin ja kartoitettiin
vuosittain mm. lehtokattaran elämänkierron ja muiden demografisten piirteiden
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selvittämiseksi. Lisäksi seurattiin idätyskokeesta saatujen, sisällä kasvatettujen
yksilöiden kehitystä.

Kaikkien lehtokattarakasvustojen fertiilien korsien lukumäärät laskettiin vuosittain.
Lehtokattaran elinvoimaisuuden kuvaamiseksi mitattiin vuoden 1988 kartoituksen yh
teydessä fertiilien korsien pituudet ja laskettiin niiden tähkylöiden lukumäärät.

2.2 Kasvupaikkaekologia ja seuralaislajisto

Lehtokattaran kasvupaikkojen lähdeveden lämpötilaa seurattiin lumettomana aikana
lämpömittarilla. Vuosina 1988 ja 1989 mittaukset tehtiin 1-2 kertaa kuussa toukokuun
alusta marraskuun alkuun saakka, Muina vuosina mittaukset tehtiin kuukausittain
touko-elokuussa. Samalla seurattiin lehtokattaran fenologiaa. Jaamankankaan pohja
vesiaseman seurantatiedot pohjaveden tasosta saatiin Pohjois-Karjalan vesi- ja
ympäristöpiiristä.

Lehtokattaran kasvualustan ravinteisuuden kuvaamiseksi otettiin 1.8.1988 yhteensä
kuusi (2 satunnaista pistettä / kasvusto) tilavuustarkkaa turvenäyttettä 0-10 cm
syvyydestä. pH-näytteet otettiin vastaavista pisteistä.

Turvenäytteistä mitattiin kokonaisravinnemäärät. Uunikuivat (70°C) näytteetjauhettiin.
Tuhkaksi poltettu näyte Iiuotettiin kuumaan, väkevään suolahappoon ja liuoksesta
mitattiin kationit - K, Ca ja Mg - atorniabsorptiospektrofotometrillä. fosfori mitattiin
samasta tuhkauutteesta fotometrisesti molybdaattihydratsiinimenetelmällä. Kokonais
typpi määritettun Kjeldahl-menetelmällä.

Lähteikkökasvillisuuden kuvaamiseksi arvioitiin vuonna 1989 putkilokasvien ja
samnialten peittävvydet neliömetrittäir terassin yP reunasta alatasanten runaan
ulottuvalta linjalta, joka oli kussakin kasvustossa rinteen lähteisen osan (alatasanteelta
terassin yläreunaan mitattuna) leveimmiillä kohdalla. Peittävyydet arvioitiin prosenttei
na asteikolla +, 0.5. 1, 2, 3, 5, 7. 10, 15, 20. 30, 40, 50...90. 95, ilo.

Putkilokasvien nimistö on Hämet-Ahdin ym. (1986), iditisammalten nimistö Koposen
(1986) ja maksasammalten nimistd Piipon (1989) mukaan.

2.3 Idätys ja kasvatuskokeet

Lehtokattaran itävyyttä tutkittiin pienellä siemenmäärällä. Syksyllä 1988 kerätyt
siemenet varastoitiin huoneenlämmössä tapahtuneen kuivauksen jälkeen tiiviissä
muovipussissa vuleäan kellariin. Siementn elavyys tstattiin ennen idätysta ITC
testillä (Lakon 1949). Kaksi 30 siemenen erää kylvettiin turvehiekkaseokseen kasva
tuslaatikoihin, jotka pidettiin pimeässä, koska valon on todettu viivästyttävän Bromus
suvun siementen itämistä (Mayer & Poljakof-Mayber 1975). Itäneet taimet siirrettiin
ensimmäiseksi kasvukaudeksi luonnonvaloon kasvihuoneeseen heti, kun sirkkataimi oli
näkyvissä. Jatkossa turvehiekkaseokseen ruukutetut taimet pidettiin lepokaudella,
marras-huhtikuussa, viileässä kellarissa ja kasvukaudella ulkona, katetulla parvekkeel
la. Yksilöiden kehitystä seurattiin niiden eliniän ajan.
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3 LUONNEHDINTÄ

Lehtokattara on monivuotinen, löyhästi mätästävä, pysty heinä. Lehdet ovat 8-15 mm
leveitä ja 10-35 mm pitkiä, litteitä ja erityisesti reunoilta karvaisia. Aiemmat lehtitu
pet ovat tiheään karvaisia, ylemmät kaljuja - hentokarvaisia. Korvakkeet ovat selviä
ja kieleke 1-3 mm pitkä. fertiilit korret ovat yleensä 50-120 cm pitkiä. Röyhy on
12-20 cm pitkä ja yläosasta nuokkuva. Röyhyssä on 2-5 haaraa yhdessä ja kussakin
haarassa on 1-5 tähkylää. Kapeat tähkylät ovat 15-30 mm pitkiä, 3-6 -kukkaisia.
Vihne on 5-8 mm pitkä (Smith 1980). Lehtokattaran kromosomiluku on 2n=28
(Armstrong 1981, Közuharov ym. 1981).

4 LEVINNEISYYS

Lehtokattara on Keski- ja Itä-Euroopan lehtimetsävyöhykkeen kasvi, jonka päälevin
neisyysalue ulottuu eteläisimpään Skandinaviaan saakka. Lehtokattara on Skan
dinaviassa lähellä ilmastollista pohjoisrajaansa rajoittuen niemimaan eteläosiin ja
erityisesti rannikkoalueille. Sitä kasvaa melko harvinaisena Tanskassa sekä Ruotsin ja
Norjan eteläosissa (Wendelbo 1956, Ryberg 1967, 1984).

Itä-Euroopassa lehtokattaraa on pohjoisinna Syvärin eteläpuolella, Volgan yläjuoksulla
ja Uralin eteläpään paikkeilla sekä Länsi-Siperian eteläisimmissä osissa (Hiitonen
195$, Hultn & Fries 1986). Lisäksi lehtokattaraa tavataan Lähi-Idässä, Keski-
Aasiassa, Kiinassa ja Pohjois-Afrikassa.

Suomesta tunnetut lehtokattaraesiintymät ovat Ahvenanmaan Lemlandissa (mm.
Haeggström ym. 1982, Haeggström 1986) sekä Pohjois-Karjalan Liperissä (mm. Repo
1960). Kalela (1961) lukee lehtokattaran kasvistomme eteläisten lajien ryhmään, jossa
suomalainen populaatio koostuu selvästi kahdesta eri ikäisestä osapopulaatiosta.
Lehtokattaran vanha sisämaan osapopulaatio on supistunut selvästi reliktiluonteiseksi
yhdeksi erillisesiintymäksi. Ahvenanmaan myöhään merestä nousseelle kasvupaikalle
lehtokattara on mahdollisesti tullut Balttiasta, missä sitä on siellä täällä Viroon asti
(Hiitonen 195$).

5 KANNAN KEHITYS

Liperin lehtokattaraesiintymää pidetään reliktinä jääkauden jälkeiseltä lämpökaudelta
ja laji on kasvanut samoilla lähteikköisillä paikoilla ilmeisesti jo tuhansia vuosia (mm.
Repo 1960). Esiintymä on säilynyt jokseenkin ennallaan löytymisestään vuonna 1956
1980-luvun alkupuolelle saakka (Repo 1960, Toivonen & Huttunen 1976, Pulkkinen
1983, Hakalisto 1987). Talvella 1983-1984 kahden eteläisimmän kattarakasvuston
eteläpuolinen rinne hakattiin paljaaksi ja itäisempi em. kasvustoista oli tuolloin
vaarassa tuhoutua. Metsäkoneet painoivat hetteikköön syvät urat aivan kasvuston
vieressä, jolloin lähdeveden virtaus muuttui. Osa rinteessä, lähellä maanpintaa
kulkeutuneesta vedestä suuntautui virtaamaan uria pitkin kattarakasvuston itäpuolisiin
pintauomiin. Todennäköisesti juuri tämän seurauksena itäisin kattarakasvusto on
siirtynyt entiseltä pääalueeltaan itään.
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6 LEHTOKA1’TARAN BIOLOGIA

6.1 Kasvupaikkaekologia ja seuralaislajisto

Lehtokattara on päälevinneisyysalueellaan varjoisten, multavien pyökkilehtojen kasvi.
Skandinaviassa lehtokattara tuetaan ekologisesti tietyssä määrin yhtenäiseen ryhmään.
ns. leveälehtisiin lehtoheiniin (Ryberg 1967, Sjörs 1967, Holten 1980). Nämä lehto
heinät ovat ilmaston ja kasvualustan suhteen melko vaateliaita ja täten eurooppalaisel
ta levinneisyydeltään varsin eteläisiä ja jossain määrin mereisiä, Lehtokattara on
Skandinaviassa luontaisimmillaan enemmän tai vähemmän sulkeutuneissa lehdoissa,
Se menestyy pohjoisilla kasvupaikoillaan ainakin tilapäisesti myös kuusetturnisvai
heessa olevissa lehdoissa (Ryberg 1967, 1984). Ruotsalaiset kasvupaikat keskittyvät
lehtojen pieni]mastoltaan edullisille, melko kuiville, lämpimille ja usein jyrkWe etelä-
ja länsieksposition rinteille (Ryberg 1967). Ahvenanmaan leudossa ilmastossa lehto
kattara kasvaa vielä lajille tyypillisessä lehtoyrnpäristössä (Haeggströrn 1986).
Pohjois-Karjalassa lehtokattaran talvehtimisen edellytyksenä on runsaana virtaava
lähdevesi, joka pitää kasvupaikan roudattomana.

Lehtokattaralla on muihin lehtoheiniin verrattuna heikoin juurakkosysteemi ja usein
koko kasvi on helppo nyhtää ylös maasta; monet tutkijat pitävätkin lehtokattaraa
hemerofobisena (mm. Mmquist 1929, Ryberg 1967). Niittyjen tyypillisistä heinäla
jeista poikkeavan versorakenteensa vuoksi lehtokattara ei kestä laidunnusta (Ryherg
1967, 1984).

Lehtokattara kasvaa Liperissä korkeiden harjurinteiden reunustamassa lähteisessä
suppalaaksossa. Harjujen ylärinteillä on monin paikoin harjualueille ominaista
kuivakkokasvilajistoa. Alueen poikki virtaa puro, jonka Iatvahaarat saavat alkunsa
jyrkän harjurinteen alaosissa purkautuvasta 1 ähdevedestä, Kolme lähekkäistä lehtokat
tarakasvustoa sijaitsevat purolaakson eteläpäässä, pohjoiseen viettävillä lähteisillä
alarinteillä. Kasvusto 1 on noin kahden aarin, kasvusto 2 yhden aarin ja kasvusto 3
noin puolen aarin laajuinen. Kasvustojen 1 ja 2 väliin työntyy etelästä kuivan maan
kieleke. mutta alueita yhdistää rinteen alapuolen rehevä hetteikkö. Kasvusto 3 sijaitsee
hieman pohjoisempana, pienen kumpareen suhteellisen varjoisassa pohjoisrinteessä.

Lähteikköaluetta sen eteläosassa reunustavat mäntyvaltaiset harjurinteet hakattiin
paljaaksi vuonna 1984. Pohjoisempana purolaakson ympäristö on suurten lehtoruoho
jen ja saniaisten luonnehtimaa lehtokorpea. Hetteikköjen kasvillisuus on monin
paikoin hyllyvää lehtisammalikkoa, Puron lähialueiden puusto on harvahkoa lehtiseka
metsää: koivua, haapaa, pihlajaa sekä harmaa- ja tervaleppää, joiden seassa on hieman
kuusta,

Lehtokattaraa kasvavia lähteikköjä luonnehtivat yhtenäinen sammalkerros ja rehevä,
vaatelias ruohosto, Kasvualusta on paksuudeltaan vaihtelevaa sammal-saraturvetta.
Varsinainen puusto puuttuu kattarakasvustojen alueelta, mutta nuoria lehtipuita kasvaa
harvakseltaan, ja seassa on muutamia kuusentaimia.

Kasvupaikan ravinteisuuden suhteen vaateliasta seuralaislajistoa edustavat mm.
paikoin runsaat huopaohdake (Cirsiurn heleinoides) ja suokeltto (Crepis paludosa)
sekä niukempina esiintyvät soikkokaksikko (Listera ovata), lettovilla (Eriophorurn
latifolium), tuppisara (carex vaginata) ja keltasara (carex fiava). Tutkimusalueella
kasvavan, levinneisyydeltään eteläisesti painottuneen tuoksumataran (Galium oclora



11

tum) talvehtiminen on lehtokattaran tavoin riippuvainen lähteikön talviaikaisesta
roudattomuudesta. Myös muut tuoksumataran Pohjois-Karjalasta tunnetut kasvupaikat
ovat lähteisiä (mm. Hakalisto 1987).

Myös tutkimusalueen sammallajisto on hyvin edustava. Alueen lähteisyyttä ilmentäviä
sammalia ovat mm. maksasammalet Trichocoiea tomentella, Riccardia muitifida sekä
lehtisammalet Bryum weigelii, Rhizornnium magnifolium, R. pseudopunctatum,
Brachytheciurn rivulare ja Calliergoneiia cuspidata. Kasvupaikan eutrofisuutta
ilmentäviä sammalia ovat tutkimusalueella mm. Bryum pseuctotriquetrttm, Paludelia
squarrosa ja Heiodiuin blandowii sekä rahkasammalet Sphagnurn teres ja S. warns
torfii. Lähteikköjen merkitys sekä pohjoisten että eteläisten kasvilajien reliktiluonteisi
na kasvupaikkoina näkyy tutkimusalueella mm. eteläisen Piagiornnium unduiatumin
ja pohjoisen Phiionotis seriatan esiintymisenä rinnakkain. Molemmat lajit esiintyvät
alueella selvasti paaalueeltaan enilisina Pohjoisille kasvilajeille lahteikot ovat
kesäkautenakin viileitä, pienilmastoltaan pohjoisia; eteläisille lajeille ne tarjoavat
roudattoman talvehtimisympäristön.

Repo (1960) arvioi alueen turvekerrostumista tekemiensä tutkimusten perusteella
turpeenmuodostuksen alkaneen lähteikössä noin 3000-4000 vuotta sitten. Revon
tekemien siitepölyanalyysien perusteella lähteikön olosuhteet ovat pysyneet siitä
saakka suhteellisen muuttumattomina.

Kunkin kasvuston linjoilta arvioidut putkilokasvilajien ja sammalten peittävyydet on
esitetty liitteissä 1 ja 2,

Kasvistollisesti arvokkaita eutrofisia harjunaluslähteitä ja -hetteitä on monin paikoin
muuallakin Jaamankankaan reunamuodostuman alueella (mm. Repo 1956, Pulkkinen
1983). Lehtokattaraa ei kuitenkaan löydetty alueen muista lähteiköistä.

Lähdeveden lämpötila vaihteli Liperin lehtokattaraesiintyrnän alueella kaikkina
tutkimusvuosina toukokuun alun + 3 celsiusasteesta heinä-elokuun 6-8 celsiusastee
seen. Vuosina 198$ ja 1989, jolloin lämpötilaa seurattiin talven tuloon saakka,
lähdevesi jäähtyi loka-marraskuun aikana 3-5 -asteiseksi. Lähdeveden elokuun
lämpötilat vaihtelivat lähteikön viidessä mittauspisteessä 6-8 celsiusasteen välillä
kaikkina tutkimuskesinä. Pulkkinen (1983) on mitannut lähteikön veden kesälämpöti
laa ennen alueen hakkuita: 21.8.1981 se oli lehtokattaran kasvupaikoilla 4-5 cel
siusastetta. Lähdeveden kesälämpötila on noussut mitä ilmeisimmin aluetta ympä
röivien harjurinteiden hakkuun seurauksena.

Tatvehtimisolosuhteidenvaikutusta lehtokattaran menestymiseen arvoitiin seuraamal
la Jaamankankaan pohjaveden tasoa ja yksilöiden talvehtimista. Lehtokattaran
kukinnan tapahtuessa aikaisintaan toisena elinvuonna, fertiilien versojen lukumäärän
vuosittainen seuranta antaa kuvan yksilöiden talvehtimisesta. Lehtokattaran fertiilien
versojen lukumäärät kasvustoissa 1-3 vuosina 1987-1991 on esitetty kuvassa 1.
(Vuoden 1987 versomäärät ovat Kurton ym. (1987) ilmoittamia ‘noin-1ukuja.)
Vastaavien vuosien kasvukautta edeltäneiden talvikausien (alkuvuoden) alimmat
vedenkorkeudet on esitetty kuvassa 2. Vuosittaiset viisi lukemaa ovat Jaamankankaan
pohjavesiaseman viiden, kasvupaikkaa lähinnä sijaitsevan mittauspisteen arvoja.
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Fertiilien versojen lukumäärän vuosittainen vaihtelu oli lähteikköisissä kasvustoissa
samansuuntainen kasvukautta edeltäneen talven pohjaveden tason vuosittaisen
vaihtelun kanssa. Kasvuston 1 länsiosassa (kuvan 1 kasvusto 1 W), missä lähdevaiku
tus on selvästi heikentynyt, kasvusto sen sijaan taantui koko seurannan ajan. Seuranta-
jakson ylimmät vedenkorkeudet (1989) olivat keskimäärin 72 cm korkeammat kuin
pohjavedentason ollessa alimmillaan vuosina 1987 ja 1991. Vastaavat, viiden mittaus
pisteen vedenkorkeuserojen keskihajonnat olivat ylimpiä arvoja vuoden 1987 arvoihin
verrattaessa 12 cm ja vuoden 1991 arvoihin verrattaessa 17 cm. Yllä esitetyn viisi-
vuotisen seurantajakson jälkeen pohjaveden pinta oli huomattavan alhainen (vuosien
1987 ja 1991 tasoa) talvella 1994, jota seuraavana kasvukautena fertiilien yksilöiden
määrät olivat 4 (kasvusto 1W), 20 (kasvusto 1E), 7 (kasvusto 2) ja 15 (kasvusto 3).

Talvisen pohjavedentason ollessa hyvin alhaalla, kasvustossa 1 löytyi seuraavana
keväänä maan päällisiltä osiltaan vihreinä talvehtineita lehtokattaraversoja yksinomaan
voimakkaimman lähdevaikutuksen piirissä olevilta tihkupinnoilta. Lisäksi märillä
tihkupinnoilla oli talvehtinut niukasti lehtokattaroita sammalikon peitossa. Talvehti
misen kannalta kriittisinä vuosina vaurioituneessa kasvustossa säilyi siten joitakin
versoja, jotka tuottivat seuraavana kasvukautena siemeniä.

Kasvupaikalta otettujen turvenäytteiden keskimääräiset totaaliravinnemäärät on
esitetty taulukossa 1 Analysoidut kokonaisravrnnemaarat ilmoitetaan hehtaaria kohti
tilassa (kg/ha 0-10 cm syvyydessä maan pinnasta), missä myös tutkittavan lajin juuret
elävät. Tutkimuksen koskiessa vaateliasta lehtokasvia, sen kasvualustan ravinnemääriä
verrataan tässä vastaavalla menetelmällä analysoituihin lehtojen ravinnemääriin. Tam
misen (1991) lehtipuuvaltaisesta lehdosta ilmoittamat, kesä-heinäkuussa kerätyistä
volymetrisistä humusnäytteistä analysoidut kokonaisravinnemäärät on suhteutettu
seuraavassa 10 cm paksuiseen maakerrokseen. Tällöin tutkimusaineiston ja vertailuai
neiston hehtaaria kohti ilmoitetut ravinnemäärät ovat toisiaan vastaavassa tilavuudessa.
Vertailuaineiston ohuesta humuskerroksesta analysoidut ravinnemäärät eivät kuiten
kaan vastaa muunnettuina tarkalleen todellista tilannetta. Lähteikön kokonaisfosfori-,
kokonaiskalium- ja -magnesiummäärät olivat hieman vertailuaineiston keskiarvoja
(P1=100 kg/ha, 1(=107 kg/ha, Mg=186 kg/ha) aihaisemmat, Kokonaistypen määrä oli
tutkimusalueella hieman korkeampi kuin vertailuaineistossa (=1210 kg/ha). Kalsiumia
oli lähteikön pintaturpeessa noin viisi kertaa vertailuaineiston keskiarvoa (480 kg/ha)
enemmän. Lähteikön maaperän keskimääräinen pH oli 6,3 (s=0,23; n=8).

Taulukko 1. Turpeen totaaliravinteiden määrät (kg/ha) 0-10 cm syvyydessä 1.8.1988
otetuissa näytteissä (n=6) (=keskiarvot ja s=keskihajonnat).

NL PL K Ca Mg

1580 82 79 2530 138
(s) (410) (22) (16) (462) (26)

Kilpailullisesti heikko lehtokattara kärsii hakkuuta seuranneesta valoisuudesta hyöty
neiden lajien runsastumisesta. Mesiangervo (Filipendula ulmaria) on mnsastunut
voimakkaasti kasvuston 1 vedenjakajan länsipuolella, mistä lehtokattarakasvuston
entinen painopiste on siirtynyt itään. Maitohorsma (Epilobium angustifolium) on
levinnyt erityisesti kasvustojen 1 ja 2 eteläosissa, terassimaisen rinteenosan yläreunas
sa. Nurmilauha (Deschampsia cespitosa) -mättäitä on kasvustojen alueella toistaiseksi
harvassa, mutta niiden runsastumista on seurattava. Kasvupaikalla on hyvin vaikea
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erottaa, mikä osuus lehtokattaran menestymiseen on suoranaisella lajien välisellä
kilpailulla ja mikä pohjaveden virtailumuutosten vaikutuksella lajin talvehtimismah
dollisuuksiin. Nämä tekijät ovat kuitenkin mitä ilmeisimmin vaikuttaneet samansuun
taisesti kasvuston 1 painopisteen siirtymiseen idemmäksi.

Rybergin (1967) mukaan lehtokattara on kilpailullisesti heikko ja vaatii suhteellisen
avointa kasvualustaa. Varjoa hyvin sietävänä lehtokattara voi kuitenkin esimerkiksi
hakkuun jälkeen esiintyä ainakin tilapäisesti metsän avoimilla paikoilla. Myöhemmin
se joutuu kilpailussa helposti häviölle voimakaskasvuisemmille ja valoa suosiville
heinille ja mohoille, esimerkiksi nurmilauhalleja mesiangervolle (Ryberg 1967, 1984).

Kasvuston 1 vedenjakajan erottama länsiosa on kärsinyt selvimmin kasvupaikalla
tapahtuneesta virtailumuutoksesta. Lisäksi laajentuneet ja tihentyneet horsma- ja
mesiangervokasvustot ovat heikentäneet lehtokattaran asemaa. Talvehtimis- ja kilpai
luolosuhteiltaan edullisempana Säilyneessä kasvuston 1 itäosassa sekä kasvustoissa 2
ja 3 talvehti erityisesti suotuisana 19884989 -talvena edellisiä talvia runsaammin
lehtokattaroita. Kasvustossa 3, joka on luonnontilaisin ja voimakkaimman lähdevaiku
tuksen piirissä, tukimuksen aikainen fertiilien versojen määrä oli runsaimmillaan
kesällä 1990. Yksilöiden seurannasta saadut tulokset viittaavat siihen, että kasvusto 3
poikkeaa dynamiikaltaan jossain määrin muista kasvustoista, Tähän vaikuttanevat
osaltaan toisaalta kasvuston 3 suppea koko ja toisaalta sen muita kasvustoja paremmat
talvehtimisolosuhteet. Lähteisen kasvupaikan terminenja edafinen edullisuus eteläisel
le lehtokattaralle näkyy myös siinä, että laji on Pohjois-Karjalan kasvupaikalla
elinvoimaisin varjoisimmassa, mutta muihin verrattuna runsaampana virtaavan
lähdeveden vaikutuspiirissä olevassa kasvustossa,

6.2 Elinvoitualsuus

Vuoden 198$ koko populaatiosta lasketut, kasvustojen 1-3 fertiilien korsien pituudet
ja tähkylöiden lukumäärät (taulukko 2, kuvat 3 ja 4) kuvaavat lehtokattaran elinvoi
maisuutta eli vitaliteettia.

Taulukko 2, Lehtokattaran korsien pituus ja tähkylöiden lukumäärä (=keskian’o ja s=keskihajonta)
kasvustoissa 1-3 vuonna 198$.

Kasvusto 1 Kasvusto 2 Kasvusto 3
(N=$9) (N=29) (N=24)
(s) (s) (s)

Korren pituus (cm) 131 (11,0) 125 (16,0) 14$ (21,4)
Tähkylää / korsi 20 (4,2) 21 (5,$) 24 (4,3)

Lehtokattarat olivat elinvoimaisimpia kasvustossa 3, missä pintaan ulottuva lähdevai
kutus on voimakkain ja paikka on luonnontilainen sekä kasvustojen 1 ja 2 alueita var
joisampi. Kasvustossa 3 lähes 60 % korsista sijoittui pituusluokkaan 4 (140-159 cm).
Kasvustoissa 1 ja 2 tyypiarvoluokka (moodiluokka) oli pituusluokka 3 (120-139 cm).
Korsien tähkylöiden lukumäärä (kuva 4) vaihteli Liperissä kesällä 198$ li:sta 40:een
(x=21, s=5). Kasvustossa 3 yli 80 % korsista oli yli 20-tähkyläisiä. Kasvustoissa 1 ja
2 yli 20-tähkyläisten korsien osuus oli alle 45 %.
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Tässä tutkimusaineistossa lehtokattarat olivat selvästi kirjallisuudessa ilmoitettua
pitempikortisia. Koko populaatiosta vuonna 1988 laskettu fertiilien lehtokattaroiden
keskipituus oli 133 cm (s=16 cm). Lyhimmät fertiilit korret olivat 85 cm ja pisimmät
195 cm mittaisia, Lehtokattaran korren pituuden alarajaksi mainitaan yleensä 50-60
cm ja ylärajaksi 110-120 cm (mm. Haeggström 1986, Hämet-Ahti ym. 1986, Smith
1980). Lehtokattaraa Ruotsissa tutkinut Ryberg (1967) ilmoittaa konen pituudeksi 80-
150 cm.

Carlsson & Clemedson (1989) mainitsevat lehtokattaran kasvavan Ruotsissa, eräässä
lehtoalueen lähteikössä hyvin suureksi, ‘jopa 170 cm mittaiseksi. Lehtokattara
kasvaakin lähteikkökasvupaikoissa tavallista kookkaammaksi mitä ilmeisimmin juuri
hapekkaan lähdeveden ja sen jatkuvasti tuomien ravinteiden turvin. Liperin lehtokatta
raesiintymän kohdalla on otettava huomioon myös populaation pitkäaikainen eris
tyneisyys ja mahdollinen perinnöllinen erilaistuminen,

Kettunen & Kaipiainen (1988) ilmoittavat Ahvenanmaan lehtokattaraesiintymästä
vuonna 1988 mittaamiensa fertiilien korsien keskipituudeksi vain 56 cm (s=1 1 cm,
n=361). Aineistossa on laskettu populaation fertiileistä mättäistä korkeintaan kolme
pisintä kortta, joten todellinen keskipituus on tätäkin pienempi.

Lehtokattaraversojen elinvoimaisuuteen vaikuttanee kasvupaikkatekijöiden ohella
myös yksilöiden ikä. Tämän selvittäminen vaatii kuitenkin jatkotutkimusta. Fertiilien
lehtokattaroiden jakauma yksi- ja useampikortisiin mättäisiin on esitetty kuvassa 5.

100
—

< (n=76)

75 (n109)

25

1 23456789 1011
korsien 1km / m’ätäs

Kuva 5. Lehtokattaran prosenttinen ftekvenssijakauma yksi- ja monikortisiin mättäisiin Pohjois
Karjalassa (PK) ja Ahvenanmaalla (A) vuonna 1988.
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Mättäiden korsilukumäärän jakaumassa on Pohjois-Karjalasta vuoden 1988 populaa
tio, lukuun ottamatta kasvuston 1 länsiosaa. Vertailukohteena olevasta Ahvenanmaan
populaatiosta on esitetty Kettusen ja Kaipiaisen (1988) kartoittaman kasvupaikan
selvät, halkaisijaltaan alle 10 cm fertiilit mättäät. Fertiilit versot näyttivät olevan
Pohjois-Karjalassa pääasiassa nuorten yksilöiden pääversoja. Sivuversojen elinvoimai
suus oli pääversoja selvästi heikompi ainakin silloin, kun eri versosukupolvet kukkivat
samanaikaisesti.

Ahvenanmaan esiintymässä huomattava osa fertiileistä mättäistä oli esiintymää
kartoitettaessa monikortisia (Kettunen & Kaipiainen 1988). Ahvenanmaan leudossa
ilmastossa mättäät voivat talvehtia suhteellisen hyvin, jolloin huomattava osa fertii
leistä versoista lienee eri asteisia sivuversoja. Näiden mahdolliset elinvoimaisuuden
erot eivät selviä aineistosta, koska monikortisista mättäistä on mitattu vain pisimmät
versot.

Lehtokattara kuuluu ruotsalaisten kasvatuskokeiden perusteella vitaliteetiltaan hei
koimpiin lehtoheiniin (Ryberg 1967).

6.3 Fenologia

Huomattava osa tutkimusalueella talven yli säilyneistä lehtokattaroista talvehti osittain
vihreänä. Pääosin vihreinä säilyneitä lehtiruusukkeita löytyi lähteisen kasvupaikan
selvimmiltä tihkupinnoilta, erityisesti kasvuston 3 alueelta. Ruusukelehtien talvehtimi
nen osittainkin vihreinä vauhdittaa versojen keväistä kasvua. Esimerkiksi vuosina 1990
ja 1991 vihreinä talvehtineissa ruusukkeissa oli jo toukokuun alkupäivinä muutama
senttimetri uutta kasvua. Lehtiruusukkeet, joissa talven yli säilyivät vain sisimmät,
nuoret lehdet, pääsivät kasvussaan vauhtiin noin kuukautta edellisiä myöhemmin.
Uusia versoja muodostui lehtokattaroihin kasvukauden alusta elo-syyskuun vaihtee
seen saakka.

Röyhylliset korret kehittyivät lehtokattaroihin kesäkuun aikana. Kukinnan päävaihe
ajoittui kasvukauden aikaisuudesta riippuen heinäkuun loppupuolelle - elokuun
alkuun. Valtaosa versoista kukki yhden viikon sisällä. Kukinta kesti kokonaisuudes
saan noin kaksi viikkoa. Lehtokattaran siemenet kypsyivät elo-syyskuussa ja karisivat
syys-lokakuussa. Syksyn aikana kuivuneet konet säilyivät usein pystyssä talven
tuloon saakka. Seuraavan kasvukauden alussa oli vielä havaittavissa talvehtineiden
mättäiden maatuvia, kukkineita korsia.

Ruotsissa lehtokattara kukkii heinäkuussa (Ryberg 1984), Lehtokattaran kukinta-aika
on - niittyjen tyypilliseen heinälajistoon verrattuna - muiden ns. lehtoheinien tavoin
suhteellisen myöhäinen (mm. Ryberg 1967, 1984).

Rybergin (1967, 1984) mukaan lehtokattara on talvehtimistavaltaan hemikryptofyytti
eli puolipuhja ja Raunkiaerin luokituksen mukaan (Tanskassa) talvivihreydeltaan
vaihteleva. Lehtokattara talvehtii lähellä pohjoisrajaansa yleensä tyviruusukkeena,
jossa vain sisimmät (nuorimmat) lehdet elävät yli talven. Tähän verrattuna huomattava
osa Pohjois-Karjalan lähteikkökasvupaikalla talvehtineista lehtokattaroista säilyi talven
yli poikkeuksellisen hyväkuntoisina.
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6.4 Demografia

6.4.1 Suvullinen Iisaäntyminen

Kirjallisuudesta ei löytynyt yksityiskohtaisia havaintoja lehtokattaran lisääntymisestä.
Lehtokattaralle läheinen Bromus rarnosus tunnetaan tässä suhteessa paremmin. Bromus
rarnosus on itsesiitoksen suhteen yhteensopiva ja lisääntymisessään riippuvainen
vuosittaisesta siementuotannosta (Grime ym. 1988). Pysyvää siemenpankkia lajilta ei
tunneta. Sivuversojen tuottamisesta huolimatta Bromus rainosus pysyy mättäänä, eikä
kasvulliseen lisääntymiseen ole tehokasta menetelmää (Grime ym. 1988), Broinus
benekenii on luettu aiemmin edellisen alalajiksi, ja näiden läheisten lajien lisäänty
misstrategioiden voidaan olettaa olevan hyvin samankaltaisia.

Siementuotannon tarkka arviointi ei onnistu ilman suhteellisen suuren tähkylämäärän
keräämistä. Tällainen keruu ei ole pienessä lehtokattarapopulaatiossa mahdollista,
koska lajin lisääntyminen on suurelta osin vuosittaisen siementuotannon varassa.
Siemeniä kehittyi Liperin populaatiossa hyvin pääsääntöisesti kaikkiin tähkylöihin.
Tähkylöiden kärkiosien kukat olivat kuitenkin varsinkin röyhyn kärjessä pieniä,
eivätkä tuottaneet siemeniä.

Lehtokattaran kukkien rakenne ja hyvä siementuotanto tutkimusalueella viittaavat
siihen, että hedelmöitys voi tapahtua ristipölytyksen ohella myös itsepölytyksellä.
Lehtokattara siemensi hyvin myös kasvustojen harvoissa osissa ja versojen ollessa
hyvin erillisiä, jolloin siitepölyn saatavuus pienten kasvustojen muista yksilöistä voi
olla heikkoa. Lehtokattaran suhteellisen kookkaat heteet ovat selvästi ulostyöntyneet
vastaten rakenteeltaan Stebbinsin (1957) kuvaamia Bromzts-lajeja. joilla hedelmöitys
voi tapahtua sekä ristipölytyksellä että geitonogaamisesti (naapuripölytyksellä eli
saman röyhyn eri kukkien siitepölyllä). Pääsääntöisesti varsinaisesti itsepölytteiset
kukat poikkeavat edellisistä heteiden ollessa yleensa pienempia ja vährnman ui
konevia. Ehdollisesti itsehedelmöittyvät lajit ovat välimuoto itsesiitoksen suhteen
yhteensopimattomien ja säännöllisesti itsehedelmöittyvien Bromus-lajien välillä
(Stebbins 1957). Apomiksiaa Bromus-suvussa ei tiettävästi ole (mm. MeKone 1985).

6.4,2 Elämänkierto

Löyhästi mätästävän lehtokattaran sivuversoja muodostavat korret ja steriilit lehtikim
put ovat lähteikkökasvupaikalla usein tyviosistaan sammalikon alla piilossa. Tällaisten
versojen sammal- ja turvekerroksessa olevien yhteyksien selvittäminen ei ollut aina
mahdollista, koska se olisi aiheuttanut erittäin uhanalaisen lehtokattaran esiintymälle
huomattavia vaurioita. Lisäksi lehtokattaran elärnankierron seivittämistä vaikeuttaa
(siementaimia lukuunottamatta) puute tiedosta, mihin ensimmäisct seu; antahavainnot
sijoittuvat populaation kierrossa. Merkittyjä yksilöitä ja ersoja pystyttiinkin seuraa
maan vain rajoitetusti. Myöskään mättäiden erottaminen toisistaan ei ollut aina yk
siselitteistä. Halkaisij altaan alle 10 cm versokimppu tuikittiin seurannassa yksilöksi
(mätäs). Joissakin tapauksissa mättäistä pystyttiin erottamaan myös eri versosukupol
vet.

Ruuduille merkittyjen versojen / mättäiden (yksilöiden) seurannan yhteenveto on
esitetty liitteessä 3. Ruutujen 41:stä yksilöstä yhteensä 32 kuoli seurantajakson aikana.
Uusia siernentaimia syntyi 16, joista 9 kuoli ensimmäisen kasvukauden kuluessa tai
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sitä seuranneena talvena. 21 :een yksilöön muodostui kukkivia versoja. Näistä mättäistä
12 kuoli sivuversoineen hedelmöintiä seuranneena lepokautena.

Kaksi siementainta kukki toisena elinvuonnaan, ja nämä yksilöt kuolivat hedelmöiriiin
jälkeen. Vain yksi siementaimen synnystä alkaen seurattu yksilö kukki kahdesti,
kolmantena ja neljäntenä elinvuonnaan. Lisäksi muutamaan, jo ennen seurannan aikua
syntyneeseen mättääseen muodostui fertiilejä versoja 2-4 kasvukautena.

Kasvatettujen yksiloiden seuranta antaa maastoseurannan ohessa joitakin viitteit t
lehtokattaran sivuversojen muodostumistavasta ja matastyksesta Ennen siementen
idatysta tehdyn elavyystestin (25 siementa) perusteella 64 ¾ s;emernsta oli cia ia
Pienellä siemenmäärällä (30 + 30) tehdyssä idätyskokeessa siemenistä iti vain 18 ¾
(17% + 20 ¾). Itäminen tapahtui 2-13 viikon kuluessa kylvöstä. Idättämällä saaduis
ta 16 siementaimesta 4 kuoli ensimmäisen kuukauden aikana. Ensimmäisen lepokau
den yli säilyi elossa vain 6 yksilöä, toisen lepokauden yli 5 ja kolmannen lepokauden
yli 4 yksilöä.

Toukokuun alkupuolella itaneisiin kasvatuskoeyksiloih;n muodostui ensimmaiset
sivuversot heinäkuun alussa, jolloin siementaimien (pääversojen) pisimmät lehdet
olivat noin 25 cm mittaisia. Ensimmäisen kasvukauden aikana seurantayksööihin
muodostui 1-3 sivuversoa. Toisen ja kolmannen kasvukauden aikana kunkin mättään
versolukumäärä pysyi lähes vakiona. 2-5 -versoisiin mättäisiin muodostui uusia
versoja muutaman viikon välein, mutta vanhempia versoja kuoli lähes samassa
tahdissa, Mm. kaikkien mättäiden siementaimesta kehittyneet ensimmäisen asteen
pääversot kuolivat. Ensimmäisen ja toisen kasvukauden lopulla mättäiden pisimmät
versot olivat yli 50 cm mittaisia ja kolmannen kasvukauden lopulla alle 40 cm
mittaisia. Mättäät pysyivät halkaisij altaan alle 10 cm kokoisina ja kuolivat kolmannen
kasvukauden lopulla - neljännen lepokauden aikana. Turvehiekkaseoksessa kasvatet
tuja lehtokattaroita ei lannoitettu seurannan aikana, jolloin kasvualustan heikkenevä
ravinteisuus lienee osaltaan rajoittanut yksilöiden elämää.

Mätästyksen seurannasta saadut tulokset tukevat oletusta, että sivuversojen muodosta
minen on keskeistä yksilön (genetin) eliniän kannalta. Uusia sivuversoja muodostui
toisesta kasvukaudesta alkaen pääasiassa kuolleiden versojen tilalle; varsinai;ti
kasvullista leviämistä sivuversojen muodostuminen ei näyttänyt edistävän. Yksilöiden
talvehtineet sivuversot pysyivät suhteellisen tiiviinä kimppuna ja mitä ilneisimmin
myös versojen väliset yhteydet säilyivät. Tätä ei kuitenkaan aina voitu todeta maas
tossa. Lehtokattaran versonmuodostuksesta ja mätästyksestä tässä pienellä aineistolla
ja lyhyen seurannan perusteella saatua tietoa ei voida yleistää, koska elämänkierron eri
vaiheita säätelevät hyvin monet kasvupaikkakohtaiset tekijät, kuten kasvilajien välinen
kilpailu, ravinteisuus, talvehtimisolosuhteet jne. Myös genetin luonnossa saavuttarnan
keskimääräisen ja potentiaalisen eliniän selvitys vaatii jatkoseurantaa.

Rybergin (1967) mukaan lehtokattara voi muodostaa samana kasvukautena ensimmäi
sen ja toisen asteen sivuversoja, joista jälkimmäiset muodostuvat vahvimpiin sivuver
soihin ja erottuvat syksyllä silmuina tai pieninä ruusukkeina. Ensimmäisen asteen
(pääverson) sivuversot voivat kasvaa seuraavana kasvukautena kukkiviksi tai sterii
leiksi pääversoiksi ja niiden omat sivuversot jatkavat kehitystään myöhemmin
loppukesällä.

Tutkimusalueella tavattiin muutamia steriilejä lehtokattaroita, joiden vegetatiivinen
(kasvullinen) verso oli korsimainen, Leveälehtisten lehtoheinien assimilaation kannalta
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tärkeimmät lehdet ovatkin korsissa eivätkä ruusukkeena ja myös Ryberg (1967, 1984)
on havainnut lehtokattaralla korsimaisia vegetatiivisia versoja.

Lehtokattaran on todettu kasvattaneen sekä koeolosuhteissa että luontaisilla kasvupai
koilla vahvoja, suurikukintoisia versoja, jotka ovat kuolleet hedelmien kypsymisvai
heessa vain parin vuoden iässä (Ryberg 1967). Sivuversot ovat kuolleet tällöin jo
silmuasteella ja kaikki voima on kulunut hedelmöimiseen. Lehtokattaran voidaankin
sanoa olevan hapaksanttien (kerran kukkivien) rajalla (Ryberg 1967). Tutkimusalueella
on vaikea erottaa, mikä osa fertiileistä yksilöistä on kuollut tehokasta lisääntymis
vaihetta seuranneen elinvoimaisuuden romahtamisen, ja mikä osa talvehtimisongelmi
en vuoksi. Seurannan perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että epäonnistunut
talvehtiminen on keskeinen syy myös fertiilien yksilöiden kuolemaan, Talvehti
misolosuhteiltaan suotuisimmassa kasvustossa 3 vain yksi seitsemästä seuratusta
kukintavaiheen saavuttaneesta yksilöstä kuoli hedelmöimisen jälkeen ja samaan
mättääseen muodostui fertiilejä versoja useana kasvukautena viidessä yksilössä.

Lähteikössä oli vuonna 1989 ja 1990 muutamia lehtokattaroita, joiden hieman yli
puolimetriset sivuversot kukkivat samana kesänä pääversonsa kanssa tuottamatta
lainkaan siemeniä. Lisäksi sivuversojen varhainen kukinta johti lähes poikkeuksetta
koko kasvin kuolemaan jo ennen seuraavaa talvea. Rybergin (1967) mukaan erityisesti
lehtokattaran nuoret taimet tuottavat useampia versosukupolvia nopeampaan tahtiin
kuin vanhemmat yksilöt. Tällaisten heikkojen sivuversojen kukkiessa samana kasvu-
kautena pääversonsa kanssa yksilö usein kuolee (Ryberg 1967).

7 UHANÄLÄI$UUS

Lehtokattara on luokiteltu Suomessa enttain uhanalaiseksi Ruotsissa se kuuluu
silmälläpidettäviin lajeihin (Databanken för hotade arter och Naturvårdsverket 1991).

Pohjois-Karjalan kasvupaikalla lehtokattaraa uhkaavat metsänuudistuksen aiheuttamat
kasvupaikkamuutokset: metsäkoneiden ajourat ovat muuttaneet lähdeveden virtailua,
mikä on ilmeisesti jo vaikuttanut yhden kattarakasvuston sijaintiin. Hakkuun jälkeen
runsastuneet vahvakasvuiset ruohot ja heinät kuten maitohorsma, mesiangervo ja nur
milauha uhkaavat kilpailullisesti heikon lehtokattaran eteläisimpiä kasvustoja. Niiden
alueelle on nousemassa myös muutamia kuusentaimia ja erityisesti pohjoisimman
kasvuston alueelle myös koivuja.

Esiintymän itä- ja kaakkoispuole1l on soranottoalueita ja lähteikköalueella on tehty
selvityksiä myös pohjavedenottomahdollisuuksista.

Ahvenanmaan 1 emlandissa on kolme lähekkäistä lehtokattarakasvustoa; esiintymän
uhkana ovat kasvillisuuden sulkeutuminen ja kuusettuminen (Haeggström ym. 1982
Ranta 1993).
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$ TOTEUTETUT SUOJELUTOIMET

Lehtokattara on rauhoitettu Ahvenanmaalla vuonna 1953 ja muualla Suomessa vuonna
1983. Laji sisältyy valtioneuvoston päätökseen (519/89) erityisesti suojeltavista
lajeista. Liperin lehtokattaran kasvupaikka kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluoh
j elmaan sekä harjuj ensuoj eluohj elmaan, Lehtojensuoj eluohjelman aluevarauksen
pohjoisosa on jo hankittu valtiolle, mutta lehtokattarakasvustot ovat suojelutarkoituk
sun hankitun tilan ulkopuolella.

9 ESIINTYMIEN JA LAJIN SUOJELU JA HOITOTARVE

Lehtokattara on kärsinyt Liperin kasvupaikalla metsänhoitotoimenpiteiden aiheutta
mista vesitalouden muutoksista ja samalla muuttuneesta kilpailutilanteesta.

Suojelun tavoitteena on turvata kasvupaikka lehtokattaral 1 e soveliaana. Lehtoj ensuoje
luohjelmassa esitettyä aluevarausta (Mapassi & Alanen 1988, 1989) on laajennettava
siten, että kattarakasvustoja sivuava rajaus ulotetaan lähteikköisten harjanteiden
yläosiin. Kasvupaikan hoidon tavoitteena on saada rinteessä purkautuva Iähdevesi
virtaamaan entiseen tapaan maan pintakerroksessa lehtokattarakasvuston kautta ja näin
turvaamaan lehtokattaran talvehtimismahdollisuudet nykyistä laajemmalla alueella.
Kasvuston 1 eteläpuolelta rinteestä huuhtoutuneen maa-aineksen paikalle jäänyt
syvänne täytetään karkealla soralla ja sen huuhtoutuminen estetään syvänteen itäreu
naan rakennettavalla padolla.

Kasvuston 1 kuivimmille osille levittäytynyttä mesiangervoa ja maitohorsrnaa kitke
tään käsin kilpailutilanteen palauttamiseksi lehtokattaralle edulliseksi. Kasvustot 2 ja
3 eivät vaadi toistaiseksi erityisiä hoitotoimia, Kasvuston 2 alueella on kuitenkin
seurattava maitohorsmanja mesiangervon mahdollista runsastumista ja ki tkemistarvet
ta hakkuun seurauksena muuttuneissa valaistusolosuhteissa,

Harjujensuojeluohjelman alue sekä siihen sisältyvät lehtokattaraesiintymä ja läheinen
soidensuojelualue muodostavat maisemallisesti ja kasvistollisesti arvokkaan koko
naisuuden, missä lehtokattara ja muu arvokas reliktilajisto on riippuvainen voimak
kaasta lähdevaikutuksesta. Alueen lähteikköjen ja niiden poikkeuksellisen arvokkaan
kasvilajiston säilyttämiseksi on kiinnitettävä huomiota pohjavesisuhteisiin varsinaista
rauhoitettavaksi esitettyä aluetta huomattavasti laajemmalla pohjaveden muodostumis
alueella. Mikäli kyseiselle pohjaveden muodostumisalueelle suunnitellaan vedenotta
moa, on tehtävä riittävät selvitykset, joiden perusteella ottoa voidaan rajoittaa siten,
että lehtokattaran talvehtimisedellytykset eivät vaarannu. Myöskään harjujensuoje
luohjelma-alueelle vireillä oleviin maa-aineslupahakemuksiin ei tule myöntää lupaa
maa-aineslain 3 pykälän perusteella.

Manner-Suomen ainut lehtokattaraesiintymä on pitkään eristyksissä olleena reliktinä
erittäin arvokas. Laji pyritään suojelemaan alkuperäisellä kasvupaikallaan. Varmista
van viljelyn ja siemenpankin perustamistarve arvioidaan jatkotutkimustenja seurannan
perusteella. Koska lehtokattaralla ei tiettävästi ole luonnossa pysyvää siemenpankkia,
mahdollisen siementen keruun tulee olla hyvin rajoitettua ja se voidaan tehdä vain
hyvänä satovuonna. Ahvenanmaan esiintymän suojelusta tulisi päättää erikseen.
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10 SEURANNAN JÄRJESTÄMINEN

Suojelusuunnitelman mukaisen hoidon vaikutuksia lehtokattaraesiintymään seurataan
aluksi vuosittain. Seurattavia asioita ovat lehtokattaran talvehtiminen, lisääntyminen
ja kilpailukyky eri kasvustoissa. Alkuvuosien seurannan perusteella arvioidaan
mahdollinen myöhempi hoitotarve ja jatkoseurannan sopiva aikaväli.

11 TARVITTAVAT TUTKIMUKSET

Lehtokattaran biologian selvittäminen vaatii aloitettujen tutkimusten jatkamista.
Jatkotutkimuksessa painotetaan lajin lisääntymisstrategioiden ja populaatiodynamiikaii
selvittämistä.



23

KIRJALLISUUS

Alapassi, M. & Alanen, Ä. (toim.) 198$: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. * Komiteanmietintö
1988: 16. 279 s. Ympäristöministeriö, Helsinki.

Alapassi, M. & Alanen, Ä. 1989: Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma; kartat. - Ympäristö-
ministeriön ympäristönsuojeluosaston sarja C/44/1989. 250 s. Helsinki.

Almquist, E. 1929: Uplands vegetation och fiora. Acta Phytogeogr. Suecica 1.
Armstrong, K. C. 1981: The evolution of Bromus inermis and related species of Bromus sect.

Pnigma. - Bot. Jahrb. Syst. 102: 427-443,
Carlsson, T. & Clemedson, C. J. 1989: Bråtön - en ö med värdefull lundflora i Södermanland, -

Svensk Bot. Tidskr. $3: 283-295.
Databanken för hotade arter och Naturvårdsverket 1991: Hotade växter i Sverige 1990. Kärlväxter,

mossor, lavar och svampar -förteckning och länsvis förekomst, - 48 s. Lund.
Grime, J. P., Hodgson, J. G. & Hunt, R. 1988: Comparative plant ecology. Ä functional approach

to common British species. - 742 s. Unwin Hyman Ltd, London.
Haeggström, C. A. 1986: fridlysta växter på Åland. - 59 s. Mariehamn.
Haeggström, C. A., Haeggström, E. & Lindgren, L. 1982: Rapport om fridlysta och säilsynta växter

på Aland. - 137 s. Nåtö biologiska station.
Hakalisto, 5. 1987: Pohjois-Karjalan uhanalaiset putkilokasvit. - Joensuun yliopisto. Matemaattis-

luonnontieteellisen tiedekunnan raporttisarja N:0 1$. 136 s.
Hakalisto, 5. 1993: Uhanalaisuuden arviointi ja uhanalaisten putkilokasvien, erityisesti lehtoängel

män (Thalictrum aquilegiifolium) ja lehtokattaran (Bromus benekenii) tutkimus ja
suojelun biologiset perusteet. - Lisensiaatintutkimus, Joensuun yliopisto, biologian
laitos. $7 s.

Hiitonen, 1. 1958: Zerna Benekeni (Lge) Lindm. - Lehtokattara. Teoksessa: Jalas; J. (toim.): Suuri
Kasvikirja 1: 522-524. Keuruu.

Holten, J. 1. 1980: Utbredelse og okologi for Brachypodium sylvaticum, Bromus benekeni og
festuca altissima i Midt-Norge. - Biyttia 38(3): 137-144.

Hultn, E. & Fries, M. 1986: Atias of North European vascular plants north of the tropic of cancer.
1:440. - Koeltz Scientific Books, Köningstein.

Hämet-Ahti, L, Suominen, 1., Ulvinen, T., Uotila, P. & Vuokko, S. (toim.) 1986: Retkeilykasvio.
* 59$ s. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy, Helsinki.

Kalela, A. 1961: Maamme eteläinen kasvistoaines. - Oma maa 9: 85-97. - 489 s. Porvoo.
Kettunen, T. & Kaipiainen, H. 1988: Bromus benekenii, Lemland, Ahvenanmaa, 5. VIII 198$. -

Ympäristöministeriön uhanalaisten kasvien maastotarkastuslomake. Julkaisematon.
Koponen, T. 1986: Lehtisammalten määritysopas. - Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen

monisteita 97. 118 s.
Közuharov, S., Petrova, A. & Ehrendorfer, F. 1981: Evolutionary patterns in some Brome grass

species (Bromus, Gramineae) of the Balkan Peninsula. - Bot. Jahrb. Syst. 102: 381-
391.

Kurtto, A., Heikkinen, P. & Helynranta, L 1987: Bromus benekenii, Liperi, Pohjois-Karjala, 23.
VIII 1987. Ympäristöministeriön uhanalaisten kasvien maastotarkastuslomake.
Julkaisematon.

Lakon, G. 1949: The topographical tetrazolium rnethod for determining the germinating capacity of
seeds. - Plant Physiol. 24: 389-394.

Mayer, A. M. & Poljakoff-Mayber, A. 1975: The germination of Seeds. - 192 s. Exeter.
McKone, M. 1985: Reproductive biology of several bromegrasses (Bromus): breedingsystem, pat

tern of fruit maturation and seed set. - Amer. J. Bot. 72: 1334-1339.
Piippo, 5. 1989: Maksasammalten määritysopas. - Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen

monisteita 117. 7$ s.
Pulkkinen, L. 1983: Jaamankankaan lähteikkökasvillisuuden ekologiasta. - Lisensiaattitutkielma

kasvitieteessä. Turun yliopisto, biologian laitos. 170 s.



24

Ranta, P. 1993: Älands hotade kärlväxter. Kartering, skydd och vård, Årsrapport 1992. Moniste.
292 s.

Rassi, P., Alanen, A., Kemppainen, E., Vickholm, M. & Väisänen, R. (toim.) 1986: Uhanalaisten
eläinten ja kasvien suojelutoirnikunnan mietintö III. - Komiteanmietintö 1985: 43. 431
s. Ympäristöministeriö, Helsinki.

Rassi, P., Kaipiainen, H., Mannerkoski, 1. & Ståhls, G. 1992: Uhanalaisten eläinten ja kasvien
seurantatoimikunnanmietintö, - Komiteanmietintö 1991:30. 328 s. Ympäristöministe
riö. Helsinki.

Repo, R. 1956: Piirteitä Jaamankankaan kasvirnaantieteellisestä merkityksestä. - Arch. Soc.
“Vanamo” 9 suppi.: 288-313.

Repo, R. 1960: Eine Oberraschende Disjunktion von Bromus benekeni im östlichen fennoskandien.
- Arch. Soc. “Vanamo” 14: 181-190.

Ryberg, M. 1967: Några synpunkter på lundgräsens ekologi i östra Svealand. - Svensk Bot. Tidskr.
61: 385-418.

Ryberg, M. 1984: Bromus benekeni (Lge.) Trimen. - Teoksessa: Ingelöd, T., Thor, G. & Gus
tafsson, L.: floravård i skogsbruket. Del 2 - Artdel: 48-49. Jönköpning.

Sjörs, H. 1967: Nordisk växtgeografi. - 239 s. Stockholm.
Smith, P. M. 1980: 44. Bromus L. - Teoksessa Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A.,

Moore, D. M., Valentine, D. H.,Walters, 5. M. & Webb, D. A. (toim.): Fiora Europea
5: 182489. Cambridge.

Stebbins, G. L. 1957: SeIf fertilization and population variability in higher plants. - Amer.
Naturalist 91: 337-354.

Tamminen, P. 1991: Kangasmaan ravinnetunnusten ilmaiseminen ja viljavuuden alueellinen
vaihtelu Etelä-Suomessa. - folia for. 777: 1-40.

Toivonen, H. & Huttunen, P. 1976: Taantuvatko Pohjois-Karjalan kasviharvinaisuudet. - Pohjois-
Karjalan Luonto 6: 18-27.

Wendelbo, P. 1956: Anthropochorus species of Brornus in Norway. - Blyttia 14(1): 1-14.



25 LIITE 1/1

LIITE 1. PUTMLOKASVILAJIEN %-PEITTÄVYYDET LEHTOKATTÄRÄ
KASVUSTOJEN 1-3 LINJOILLA. PEITTÄVYYDET ON ARVIOITU LiN
JOILTA NELIÖMETREITTÄIN JA ILMOITETAAN SEKÄ RUUDUITTÄIN
ETTÄ LINJAN RUUTUJEN KESKIÄRVONA.

Kasvusto 1 / ruutu

Agrostis canina
Ägrostis capillaris
Angelica sylvestris
Athyrium fihx-femina
Bromus benekeHii
Calamagrostis purpurea
Calluna vuigaris
Carex canescens
C. echinata
C. fiava
C. giobularis
C. vaginata
Cirsium heleinoides
C. palustre
Crepis paludosa
Dactylorhiza maculata
Deschampsia flexuosa
IX cespitosa
Dryopteris carthusiana
Epilobium angustifolium
E. palustre
Eriophorum angustifolium
E. latifolium
Equisetum palustre
E. pratense
E. sylvaticum
filipendula ulmaria
Galium palustre
G. uliginosum
Geranium sylvaticum
Gyrnnadenia conopsea
Gymnocarpium dryopteris
Linnaea borealis
Listera ovata
Luzula pilosa
Maianthemum bifolium
Melampyrum sylvaticum
Melica nutans
Oxalis acetosa
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Phragmites australis
Poa alpigena
Pyrola clorantha
Rubus arcticus
R. saxatilis
Solidago virgaurea
Thelypteris phegopteris
Vaccinium myrtillus
yO oxycocCos
V. vitis-idaea

20 20 7
1 1 1

1 -

4 10
2 -

7 -

-
- 1 0 0,1

- 2 - - 0,3
4 5 4 2 4,7
- -

- 2,2
2 2 - - 1,4
- 3 4 - 0,7
- -

- 3 0,3

1 1 1 2 1,5

-

- 0,1
1 - 0,1

Viola palustris

5 6 7 $ 9 101 2 3 4

4 7 3 4
- -

- 20
2 1 2 3

1 3 4

+ 3 3 1 1 1 ÷ 1 1 2 1,3
10 10 15 5 5 5 15 10 5 3 8,3

10
2
+

- - - 7 -

7 15 15 4 7
1 - 1 1

3 2 5 3 10

0,2
4 10,9
2 1
4 0,4
- 2,3

+ - - - - 2 1 - - - 0,3

1 - - - - 6 10 1 - 2 2
- - -

- 1 1 2 4 5 3 1,6
5 7 10 10 3 7 7 7 4 7 6,7

-
- 3 15 - 7 5 5 15 5

1 2 5 4 2 1 5 2 4 1 2,7

- 1 1 1 - - 1 - 0,4

2 1 2 1 2 1 - - 2 2 1,3

- - -
- 4 3 0,7

- -

- 2 2 3 3 1

2 4 15 4 4 - 3 3 2 3,7

1
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Listera ovata

26.

Luzula pilosa
Maianthemum bifolium
Melampyrum sylvaticum
Melica nutans
Oxalis acetosa
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Phragmites australis
Poa alpigena
Pyrola clorantha
Ruhus arcticus
R. saxatilis
Solidago virgaurea
Thelypteris phegopteris
Vaccinium myrtillus

2 1 1

2 1 1
4- - -

4- 1 —

- 1 2

1 - -

+ -

2 1 -

5 7 7
2 - -

1 - -

+ 1 -

+ + -

- 1
+ 5 2

2 2 1

+ -

5 5 5

- 1

1 - 2 -

1 + -

- -
- 5

+ 1 - 1

-
- 1 -

3 2 - -

1 - 0,8
2 3 0,4
-

- 0,3
-

- 0,1
+ - 0,8
3 2 0,8
1 3 1,2

-
- 0,2

-
- +

-

- 0,3
-

- 3,3
-

- 0,2
-

-. 0,2
V. 0XCOCC0S
V. vitis-idaea
Viola palustris

1 1 1 + 5 + 0,7

Kasvusto 2 / ruutu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x

Agrostis canina - - - - - - - 7 - - - 0,6
Agrostis capillaris - - - - - - - - - - - - -

Angelica sylvestris 2 5 - 1 7 3 2 7 7 3 2 3,3
Athyrium filix-femina - - - - 3 - - - - - - - 0,3
Bromus benekenii - 1 - - - + - + 1 2 3 - 0,6
Calamagrostis purpurea - - - - - - - - 1 3 3 5 1
Calluna vuigaris - - - - - - - - - - - -

Carex canescens - 1 - - - - - - - - - - 0,1
C. echinata - - - - - 1 2 5 - - - 0,7
C. fiava

-

C. giobularis - - - - - - 1 - 0,1
C. vaginata 0,5 0,5 + + - - - - - - - 2 0,3
Cirsium heleinoides - 10 15 5 10 7 7 4 7 - 4 5,8
C. palustre - - 1 - - - 2 3 2 - - 3 0,9
Crepis paludosa 20 7 20 7 5 3 5 5 10 10 10 10 9,3
Dactylorhiza maculata 1 - 3 2 - - - 1 - - - - 0,6
Deschampsia flexuosa - - - - - - - + - - - +
D. cespitosa - - - - - - - - - - - - -

Dryopteris carthusiana 1 - - - - - - - - 5 3 0,8
Epilobium angustifolium 2 - - 2 10 - - - -

- 7 1,8
E. palustre - 1 - 1 - - 4 3 0,8
Eriophorum angustifolium - - - - - 4 - - - - - 0,3
E. latifolium - - - - - 20 15 5 20 15 - - 6,3
Equisetum palustre - - - - - - - 2 - - 5 2 0,8
EI. pratense 5 1 5 - - 2 4 4 15 10 4 5 4,6
E. sylvaticum - - - - - - - - - - - -

Filipendula ulmaria - - - - — - - 7 15 40 60 40 13,5
Galium palustre - - - - - - - - - - -

G. uliginosum - - - - - - - - - - - -

Geranium sylvaticum 2 15 20 3 1 2 40 5 - - - - 7,3
Gymnadenia conopsea - - + 0,5 - - - - - - - - +
Gymnocarpium dryopteris 2 1 - - - 0,3
Linnaea borealis 3 2 + - - - - - - — 0,4
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Kasvusto 3 / ruutu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agrostis canina
Agrostis capillaris
Angelica sylvestris
Äthyrium filix-femina
Bromus benekenii
Calarnagrostis purpurea
Calluna vulgaris
Carex canescens
C. echinata
C. fiava

2 4 2

3 5 4

- 4 2 3 2

2 2 2 3 -

- 1 - - -

- -
- 2 -

3 - 2,2

- 2 2,3
-

- 0,1

- 3 0,5

C. giobularis
C. vaginata
Cirsium heleinoides
C. palustre
Crepis paludosa
Dactylorhiza maculata
Deschampsia flexuosa
D. cespitosa
Dryopteris carthusiana
Epilobium angustifolium
E. palustre
Eriophorum angustifolium
E. latifolium
Equisetum palustre
E. pratense
E. sylvaticum
Filipendula ulmaria
Galium palustre
G. uliginosum
Geranium sylvaticum
Gymnadenia conopsea
Gymnocarpium dryopteris
Linnaea boreahs
Listera ovata
Luzula pilosa
Maianthemum bifolium
Metampyrum sylvaticum
Melica nutans
Oxalis acetosa
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Phragmites australis
Poa alpigena
Pyrola clorantha
Rubus arcticus
R. saxatilis
Solidago virgaurea
Thelypteris phegopteris
Vaccinium myrtilius
yO oxycoCCos
V. vitis-idaea
Vioa palustris

1 - 3

15 15 5
- 1 -

-

- 1
7 - 4

-
- 3

3 2 1
7 7 10
- 5 15

1 10 7

1 -

1 - -

1 2 4
15 20 30

1 - -

- 7 -

5 - 3 10 7
- 2 2 1 -

7 5 7 - 2

- -

- 15 15
- 7 - - -

2 2 - -

- 1 - - -

3 5 5 - -

-
- 1 15 3

7 4 3 - 10
30 15 60 20 50
- 1 - 1 -

- - - 1
- 3 1 2 3

- - - - 7

- 1 - 2

- 3 - - -

2 3 2 - -

4 20 15 3 4

- 2 3 2 3

- 1 - -

7 7 2 - 3

- - - 7 -

7 7 4,3
-

- 0,5
- 5,6
-

- 0,1

7 2 3,9
-

- 0,3
-

- 1,5
- 1 0,2

30 20 6,6
5 3
3 5 5,6
20 10 22,5
-

- 0,2
-

- 0,1
4 1 3,2

-

- 0,2
4 0,8

- 0,4
-

- 1,4
- 3 11,4

2 3 1,5
2 4 0,6
-

- 0,1

7 -

0,1
2,8

-

- 0,2
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LIITE 2. SAMMÄLTEN %-PEITTÄVYYDET LEHTOKATTARAKASVUS
TOJEN 1-3 LINJOILLA. PEITTÄVYYDET ON ARVIOITU LINJOILTA NE
LIÖMETREITTÄIN JA ILMOITETAAN SEKÄ RUUDUITTMN ETTÄ
LINJAN RUUTUJEN KESMÄRVONA.

Kasvusto 1 / ruutu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aulacornnium palustre
-

Brachythecium rivulare - - - - - - - - - - -

Bryum pseudotriquetrum - - - - 2 - - 3 1 - 0,6
Bryum weigehi - 1 - - 2 1 - 2 4 1 1,1
Cafliergonella cuspidata - - - - - - - 60 5 20 8,5
(‘ainpylium stellatum - - - - - - - - -

Cinclidium stygium - - - - - - - - - - -

Helodium blandowii - - - 3 3 - 3 - 5 20 3,4
Hylocomnium splendens - - - - - - - - - -

Hylocomnium umbratum - - - - - - - 1 0,1
Paludella squarrosa - - - - - - 0,5 - - +
Pellia sp.
Philonotis fontana + - 1 1 - 3 - - 0,5
Plagiochila aspienioides 1 - - - - - - 0,1
Plagiomnium ellipticum - - - - 1 0,1
Pteurozium schreberi - - - - - - - - + - +
Rhizomnitim magnifo!ium 3 4 15 5 - - - - - - 2,7
R. pseudopunctatum - - - - -

R. punctatum - - - - 4 2 3 2 1 5 1,7
Rhodobryum roseum - - - - - - - - -

Rhytidiadelphus triquetrus 80 70 50 30 50 60 15 - 15 3 37,3
Riccardia multifida - - - - - - 2 - - - 0,2
Sphagnurn teres - - - - - - - - - - -

S. warnstorfii 15 3 15 40 5 5 40 4 30 3 16
Trichocolea tomentella 3 3 20 15 3 1 7 2 5 60 11,9
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Kasvusto 2 / ruutu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aulacomnium palustre - -
- - - +

Brachytliecium rivulare - -
- - 2,4

Bryum pseudotriquetrum
- -

Bryum weigelii
- - - -

Calliergonella cuspidata - - - -

Campylium stellatum - - - -

Cinclidium stygium
Helodium blandowii
Hylocomnium splendens - - - - - - -

Hylocomnium umbratum
- - - - - -

Paludella squarrosa
Pellia sp. - - -

- - 0,3
Philonotis fontana

- - - 5 30 10 5 - - 4,2
Plagiochila aspienioides

- - - - 0,5
Plagiomnium ellipticum

- - - 5 - 3,6
Pleurozium schreberi - - - - - - - - - - - -

Rhizomnium magnifolium - - 3 - - 10 - - - 4 1,4
R, pseudopunctatum - - - - - - 2 7 4 - 1,1
R. punctatum - - - - 20 5 - - - - - 2,1
Rhodobryum roseum
Rhytidiadelphus triquetrus
Riccardia multifida
Sphagnum teres

- - 0,2
S. warnstorfii

- - 24
Trichocolea tomentella

- 5 1,4

- 3 3 20 2
- +
- 1

- -
- 10

+ + 30 50 10 7
1 - -

3

- -

- 5 20 2,1
-

- 7 20 20 3,9

- - - - -
- 0,9

- - -
- 8,1

+

+ 1 - 5 - -

1 - 7 - - 10 20

7 7 3 3 3 5 15 3

- - 7 - - - -

70 90 50 15 7 25 2
-

- 3 2 - - -

- - -

- 3,$

7 20 7

7
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Kasvusto 3 / ruutu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aulacomnium palustre
Brachythecium rivulare
Bryum pseudotriquetrum
Bryum weigelii
Calliergonella cuspidata
Campylium stellatum
Cinclidium stygium
Helodium blandowii
Hylocomnium splendens
Hylocomnium umbratum
Paludella squarrosa
Pellia sp.
Philonotis fontana
Plagiochila aspienioides
Plagiomnium ellipticum
Pleurozium schreberi
Rhizomnium magnifolium
R. pseudopunctatum
R. punctatum
Rhodobryum roseum
Rhytidiadelphus triquetrus
Riccardia multifida
Sphagnum teres
S. warnstorfii
Trichocolea tomentella

7 1 -

- 3 -

-

- 2

+ -

10 60 4 7 5 2

-

- 1
- 2 3 2 50 2

- 3 2
75 - -

- 80 -

0,8
0,3
1,9
7,5
14

3 7 - 2

-
- 60

- 1 - - + - - - 0,1

- 1 2 - 0,3

-
- 2 3 - - 0,5

-
- 4 - 9,2

- - -
- 0,1

3 2 - - 6,4

-
- 1 30 3,3- 2 -

25 10 20 5 15 7 15 7 - - 10,4
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LIITE 3. LEHTOKATTARAKASVUSTOIHIN 1-3 MERMTTYJEN LEHTO.
KATTARAMÄTTÄIDEN KEHITYS V. 19884991. YKSILÖT ON MERKITTY
JUOKSEVALLA NUMEROLLA, JONKA EDESSÄ ON KASVUSTON NUME
RO.

t = kukkiva verso
= siementaimi

LL = steriili mätäs, jossa vanha ja uusi versosukupolvi erottuvat
LLU = steriili mätäs, jossa versosukupolvet eivät erottuneet toisistaan selvästi

1988 1989 1990 1991 1988 1989 1990 1991
yks. yks.
nro nro

1.1 Ilililitii L 2.20

____

1.2 HHHJ L 2,21 ttiiii

1.3 IJJJIHI HHHH IIIIi 2.22t L
1.4 U ITHIIII 2.23L

1.5 L IHI!! Till 2.24fltHll’

1.6 L 2.25

1.7 2,26 t t llllIl iiiiIiii

1.8 UUJTHIIHITIITIHHII 2.27 LLU

1.9 ItliH 2.28 tilit

t $
1.10 ii 1 II 2.29

1.11 LLLLLLU 2.30

1.12 LLLLLLLU 2.31 r
1.13 [ELI IIHH 2.32 r
1.14 LIII u 2.33 r
1.15 IHIHI 2.34

1.16 r 335 II IIII 1 III!

1.17 3.36 t 1 Ii

___

L
1.18 3.37 ‘III ttt lii t tflt
1.19 r 3.38 till Ii

3,39r UJ

3,40U

3,4 IITH tt







O 0

1




