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Suomen ja Neuvostoliiton välinen luonnonsuojeluyhteistyö 
on alkanut epävirallisesti 1970 -luvun alkupuolella. En-
simmäinen Suomesta tapahtunut yhteydenotto koski metsäpeu-
ran suojelua Kostamuksen seudulla. 

1970 -luvun lopulla yhteistyö organisoitiin Tieteel].is-tek-
nillisen yhteistoimintakomitean alaiseksi. Tällöin yh-
teistyötLi hoidettiin kummankin maan maatalousministe-
riöissä olevissa luonnonsuojeluyksiköissä. T.irkeimpinä 
yhteistyön kohteina olivat luonnonsuojelualueisiin ja 
uhanalaisiin lajeihin liittyvät suojelukysymykset. 

Yhteistyö aktivoitui 1985, kun solmittiin maiden välinen 
sopimus yhteistyöstä ympääiristönsuojel.un alalla. Osapuo- 
lina olivat kummankin maan ympäristöminister.iöt. 	Luonnon- 
suojel.un työryhmä on yksi tällöin muodostetun sekakomis 
sion kuudesta työryhmästä. Viime vuosina ovat keskeisiksi 
yhteistyön kohteiksi_ tulleet valtakunnan rajan läheiset 
suojelukysymykset, yhteistyö Baltian maiden, erityisesti 
Viron, Karjalan Autonomisen Neuvostotasavallan ja viimeksi 
Muurmannin alueen kanssa. Ystävyyden luonnonsuojelualue 
on yhteistyön merkittävin saavutus. 	Sen asema on kum- 
mankin maan lainsäädännössä vahvistettu 1.990 ja parhail-
laan on alkamassa tutkimusyhteistyö. Tavoitteena on, että 
luonnonsuojeluyhteistyö laajenee ja saa myös spontaaneja 
muotoja siten, että tutkimusyksiköiden ja luonnonsuojelu-
alueiden henkilökunta voi suoraan osallistua yhteistyöhön 
sovitun toimenpideohjelman lisäksi. Tämä sukkessiotut-
kimusten tuloksia käsittelevä symposium on esimerkki 
luonnonsuojelututkimusta koskevasta yhteistyöstä. 

Rauno Ruuhij ärvi 
Luonnonsuojelutyöryhmän 
Suomen osapuolen puheenjohtaja 
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1 SUKKESSIOT LUONNONSUOJELUTOIMEN HAASTEENA 

Antti Haapanen 

Maailman luonnonsuojelustrategia vuodelta 1980 määrittelee 
luonnon ja luonnonvarojen käytön ekologiset tavoitteet. 
Melkoinen osa tavoitteista kuten esimerkiksi kestävän hyö-
dyntämisen periaate tulee toteuttaa luonnonvarojen käytön 
ja hoidon yhteydessä. Erityiseksi luonnonsuojelutehtäväksi 
muodostuu normaalissa hallinnossa lähinnä luonnon monimuo-
toisuuden säilyttämiseen tähtäävät toimet. 

Tämän vuosisadan aikana elollisen luonnon suojelu on hake-
nut uomiaan. Vuosisadan alkupuolella korostettiin luonnon 
erikoisuuksien suojelun tärkeyttä mukaan lukien uhanalai-
set lajit, jotka kuitenkin olivat useimmissa tapauksissc 
liiallisen pyynnin kuten metsästyksen uhkaamia. 

Eliömaantieteellinen lähtökohta 

Kasvimaantiede on antanut hyvän tieteellisen pohjan luon-
nonsuojeluteorialle jo useiden vuosikymmenien ajan. Suomen 
luonnonsuojelun uranuurtajat kuten prof. Kaarlo Linkola, 
prof. Viljo Kujala, prof. Niilo Söyrinki ja prof. Reino 
Kalliola ovat olleet kasvimaantieteilijöitä. 

Eliömaantieteen lähtökohdat edellyttävät 1uonn ona lueiden 
luokittelua. Sen perusteella etsitään suojelua tarvitsevat 
luonnontyypit ja alueet. Suomen luonnonsuojelusuunnittelu 
on ollut etupäässä eliömaantieteen teorian soveltamista. 
Näin ovat syntyneet mm. kansallispuistojen kehittä.misoh-
jelma, soiden, lintuvesien ja äskettäin valmistunut leh-
tojen suojelun ohjelmat. Työtä riittää tämän teorian so-
vellutuksessa vielä pitkäksi aikaa myös tulevaisuudessa. 

Autekologinen lähtökohta 

Uhanalaisten eliölajien suojelu on noussut viime aikoina 
tärkeäksi luonnonsuojelutehtäväksi. Siihen on kiinnitetty 
huomiota niin Neuvostoliitossa kuin Suomessakin. Enää ei 
kuitenkaan ole kysymys kookkaiden metsästyksen vuoksi 
hävinneiden lajien suojelusta vaan mitä monimuotoisimmista 
lajiryhmistä ja siten myös ne tekijät, jotka ovat uhan-
alaisuuden taustalla, ovat hyvin erilaisia. Ihmisen välil-
liset vaikutukset ovat nykyään tärkein uhanlaisuuden 
tekijä. Lajien suojelussa autekologinen tutkimus ja sen 
sovellutus ovat ensiarvoisen tärkeitä. 
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Sukkessioiden huomioonottaminen luonnonsuojelussa 

Päivän teema, sukkessio ja sen huomioonotto luonnonsuoje-
lussa, on hyvin monimutkainen kysymys. Luonnon dynamiikka 
voi olla todella monimuotoista ja olosuhteiden mukaan 
vaihtelevaa. Miten tämä kysymys otetaan huomioon käytännön 
toimissa on vielä suurelta osin ratkaisematon ongelma. Sen 
vuoksi yhteistyön luominen ja kokemusten vaihto alalla on 
varmaan molemmille osapuolille tärkeää. 

Luonnonsuojelun kannalta ns. Leopoldin komitea 1963 Yhdys-
valloissa oli käsittääkseni merkittävä asiakirja sukkes-
sion hyväksymisen kannalta eräänä käytännön haasteena. 
Tuossa komiteassa esitetään, että Yhdysvaltain kansallis-
puistojen hoidossa on otettava lähtökohdaksi se luonto, 
joka vallitsi ennen valkoisen ihmisen saapumista. Komitea 
toteaa intiaanien sytyttämät ja luonnonkulot merkittäviksi 
tekijöiksi luonnon muokkaajina. Näiden tekijöiden pitäisi 
antaa edelleen toimia. 

Kuusi vuotta raportin julkaisemisen jälkeen kävin Yellow-
stonen kansallispuistossa. Näin siellä erään alueen, jota 
oli yritetty polttaa matkien näin salaman sytyttämää ku-
loa. Viime kesänähän siellä paloi valtavat alueet eikä 
luonnon kulojen simulointia enää tarvita. 

Tehtävät Suomessa 

Leopoldin komitean innoittamana kirjoitin 23 vuotta sitten 
niistä luonnonsuojelualueiden luonnonhoitotarpeista, jotka 
tulisivat Suomessa kyseeseen mm. kulojen saamiseksi jäl-
leen vaikuttamaan luonnonsuojelualueilla. Käytännön toi -
miin ei ole vieläkään juuri päästy. Patvinsuon kansallis-
puistossa piti olla kesällä 1988 kulotus, jossa oltaisiin 
matkittu luonnonkuloa, mutta loppukesän sateisuus mitätöi_ 
sen. 

Sukkessioilmiöt ovat jo Suomen kokoisessa maassa hyvin 
monimuotoiset. Neuvostoliitossa niiden täytyy olla vielä 
paljon runsaammat. Jääkauden jälkeinen maan kohoaminen, 
joka on selkein laakealla Pohjanmaan rannikolla., antaa 
ainutkertaisen mahdollisuuden seurata primaarisukkessiota. 
Sen kehityksen vaiheista tulisi voida säilyttää näytteitä. 
Tämä primaarisukkessio johtaa monimuotoiseen luonnon kehi-
tykseen kuten rantakasvillisuudesta metsiin tai suolaisen 
veden ekosysteemistä makean veden altaan kautta kehi.t-
tyviin soihin. 
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Metsien sekundaarisukkessiot ovat olleet primaarisukkessi-
oita enemmän suomalaisen tutkimuksen kohteena. Omat melko 
vähäiset kokemukset metsäkulojen tutkimuksesta vakuuttivat 
ainakin minut siitä, että kulojen vaikutukset metsiin ovat 
todella moninaiset riippuen maaperästä, puulajeista, val-
litsevista sääolosuhteista palon syttyessä eräitä seikkoja 
mainitakseni. Saatoin kesällä 1988 katsella Neuvostolii-
tossa Kostamuksen luonnonsuojelualueella pintakulon vaiku-
tusta harjumetsään. 

Sopivilla kuloalttiilla alueilla luonnonkulot ovat ilmei-
sesti pyyhkäisseet alueiden läpi varsin tiuhaan, ehkä muu-
taman vuosikymmenen välein. Äskettäin eräässä Suomessa 
tehdyssä julkaisussa todettiin eräiden kuusikoiden sääs-
tyneen vuosisatoja palamatta. 

Yhdysvalloissa saatettiin ottaa lähtökohdaksi luonto ennen 
valkoista ihmistä. Vanhalla mantereella ei tilanne ole 
yhtä yksinkertainen. Meidän on hyväksyttävä myös erääksi 
luonnon elementiksi eränkävijän ja alkeellista maataloutta 
harjoittaneen ihmisen vaikutus luontoon, joka sitten on 
muuttunut aikojen kuluessa nykytilanteeksi. 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat selkeästi paljastaneet mo-
nien kasvi- ja eläinlajien olevan riippuvaisia ihmisen ai-
heuttaman sekundaarisukkession eri vaiheista. 1800-luvulla 
saattoi jopa yli 70 % metsämaista olla kaskenviljelyn täy-
sin muuttamia. Kun kaskiviljelyä oli jatkunut satoja vuo-
sia siihen liittyvän karjatalouden kanssa, on sillä ollut 
aikanaan todella suuri merkitys suomalaisen luonnon perus-
piirteisiin. Tällä hetkellä kaskitalouden viimeiset rip-
peet ovat häviämässä. Tarkoituksena on perustaa ainakin 
joku kaskitalouden luoman maisematyypin säilyttämiseen 
tähtäävä luonnonsuojelualue Savoon. 

Ilman saasteet vaikuttavat elollisen luonnon kehittymiseen 
myös luonnonsuojelualueilla. Saasteet nimenomaan saattavat 
muuttaa luonnon omia sukkessiosarjoja ja luoda aivan omia. 
Miten näihin tulee suhtautua? 

Ongelman luomat kysymykset 

Jotta voisimme ottaa sukkessioilmiön huomioon käytännön 
luonnonsuojelutoiminnassa, tulisi ongelmien ratkaisemisek-
si harjoittaa sekä perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta 
että kokeilutoimintaa. 

Tuskin tutkimus antaa vielä edes riittävää tietoa siitä, 
minkälaisia sukkessiosarjoja luonnonsuojelussa tulisi 
ottaa huomioon. Tämä edellyttää siis perusselvityksiä. 

Sukkessiosarjat tulee kuvata hyvin ja ottaa siinä huomioon 
luontaiset vaihtelut sarjoissa (vrt. esim. kulojen vaiku-
tukset eri oloissa). 
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Voidaanko luonnonvoimien antaa toimia myös nykyoloissa? 
Ellei, niin miten voidaan simuloida luonnon ilmiöitä? 
Ovatko nykyiset luonnonsuojelualueet riittävän suuria 
sukkessiosarjojen säilyttämiseen? 

Ilmeisesti luonnonsuojelualueiden hoidossa joudutaan siir-
tymään luonnonhoidollisiin toimiin, jotka edellyttävät 
erittäin pitkälle koulutettua ja harjoitettua henkilökun-
taa. Suomen luonnnsuojelualuehallinnolla on ollut jo tähän 
asti suuria vaikeuksia saada erikoistunutta henkilökuntaa. 

Käytännön ehdotus 

Käsitykseni mukaan kulon ja myrskyn aloittamat sekundaari-
sukkessioilmiöt ovat molemmille täällä edustetuille osa-
puolille varsin tärkeitä ilmiöitä. Ehdotankin, että sym-
posion aikana pyrittäisiin ainakin näiden piiristä löytä-
mään sellaiset sekä tieteelliset tutkimusaiheet että 
käytännölliset kehittämistehtävät, jotka voitaisiin ottaa 
yhteistyön kohteeksi lähivuosina. Tähän ongelmakenttään 
luen mukaan ne erittäin uhanalaiset eläin- ja kasvilajit, 
jotka ovat riippuvaisia sukkession eri kehitysvaiheista. 
Me suomalaiset olisimme varmaan valmiit esittämään kysy-
myksiä eräiden tällaisten lajien esiintymisestä ja elinyrm-
päristövaatimuksista. 
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2 I,UONNONLLISTEN 	I 4 SPF .:+: J N sLr1 	7:c?[:nT T 	'nr~r. ~:måINEN VSFNT : N 
EUROOPANPUOLEISEN LUOTEIOSAN LUONNONSUOJELUALUEILLA 

J.A. Nuhimovskaja 

Neuvostoliitossa kasvipeitteen muutoksia tutkitaan jatku-
vasti luonnonpuistoissa ja SNTL:n Tiedeakatemian biogeoke- 
nologisilla asemilla. 	Luonnonpuistot soveltuvat hyvin 
sukkessiorden tutkimiseen, koska ne on kokonaan poistettu 
talouskäytöstä ja varattu jatkuvaan tutkimuskäyttöön. 
Vakituiset tutkijaryhmät tekevät koealoilla ympärivuotisia 
tutkimuksia. 

Luonnonpuistoissa sukkessiota tutkitaan vuosittain toteu-
tettavan erityisen Luontokronikaksi (Letopis' prirody, 
Filonov, Nuhimovskaja, 1985) nimetyn tutkimusohjelman 
osana, mutta niitä voidaan tutkia myös itsenäisinä hank-
keina. Luontokronikka-ohjelman tutkimusten päätavoite on 
selvittää luonnon kehityksen ja luonnollisen dynamiikan 
paikallisia ja ajallisia lainalaisuuksia sekä luonnollis-
ten tai antropogeenisten tekijöiden niihin aiheuttamien 
häiriöiden syyt ja seuraukset (Isakov, 1983). 

Kasvillisuusmuutoksia tutkitaan käyttäen apuna suoria tai 
välillisiä tutkimusmenetelmiä, j oita yksityiskolataisemmin 
on kuvannut V.D. Aleksandrova (1964). 	Ensiksi mainittui- 
hin kuuluvat pysyvillä tai vaihtuvilla koealoilla tehdyt 
havainnot; kokeellinen menetelmä; säilyneiden kasvijäan--
teiden tutkimusmenetelmä; menetelmä, jossa verrataan ny-
kyistä kasvillLsuutta vanhoihin piirroksiin, karttoihin ja 
metsänarviointikuvauksiin; eri vuosilta olevien metsäta- 
louden järjestelyaineistojen vertailu ym. 	Välillisiin 
menetelmiin luetaan esim, alueellisia ekologis-kasvustol-
lisia sarjoja muodostavien yhteisöjen vertailututkimus-
menetelmä, ekologisten reliktien menetelmä ja yhteisöjä 
muodostavien populaatioiden ikärakennetutkimusmenetelmä 
(demografinen analyysi). 	Luonnonpuistoissa ovat suosi- 
teltavimpia sellaiset tutkimusmenetelmät, jotka eivät 
aiheuta luonnolle häiriötä. 

Maan pinnalla suoritettavien tutkimusten ohella käytetään 
kaukokartoitusmenetelmiä - sekä koko luonnonpuiston että 
yksittäisten dynaamisimpien alueiden tai lähteiden tois- 
tuvia ilma- ja satelliittikuvauksia. 	Kehityksestä voidaan 
tehdä johtopäätöksiä myös vertailemalla vanhoja ilmakuva-
aineistoja 10 - 20 vuoden välisiltä ajanjaksoilta sekä uu-
sia valokuvia ja vanhoja karttoja viimeisten 50 - 100 vuo-
den ajalta (Vinogradov, 1983 a, b). 
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Luonnonpuistojen tutkimukselle ovat kuitenkin luonteen -
omaisimpia pitkäaikaisseurannat määrätyi.11ä, monien vuo-
sien ajan samoina pysyvillä vakioalueilla ja linjoilla. 
Niiltä ja niiden ympäristöstä tehdään monenlaisia laadul-
lisia ja määrällisiä havaintoja ekosysteemien eri osa - 
alueilta. 	Koealojen koko täytyy suunnitella pitkäaikaista 
seurantaa varten. 	Naapuriyhdyskuntien (esim. metsä ja 
nutty, metsä ja suo) välisten rajojen siirtymisen seuraa -
miseksi perustetaan niiden rajojen poikki tutkimuslinjat. 
Pysyvistä koealoista ja muista koealoista laaditaan ku-
vaukset, jotka sisältävät niiden yleis- ja erikoistiedot 
(Metodisuositukset valtion luonnonpuistojen pysyvien koe-
alojen sijoittamisesta, alueellisesta organisoinnista ja 
aineiston laatimisesta 1987; 	Rysin ym. 1988). 	Tutkimus- 
työhön voidaan ottaa mukaan myös muiden tieteellisten 
laitosten tutkijoita. Kiinnostavimpia ovat eri alojen 
asiantuntijoiden yhteiset tutkimukset. 

Seuraavassa luodaan lyhyt katsaus VSFNT:n Euroopan puolei-
seen luoteisosaan kuuluvien kahdeksan luonnonpuiston luon-
nollisten ja antropogeenisten sukkessioiden tutkimuksiin 
(kuva 1) . 

Kantalanden luonnonpuisto (perustettu V. 1932, pinta-ala 
58 100 ha, Barentsin meren puoleiset alueet kuuluvat tund-
ravyöhykkeeseen ja Vienan meren puoleiset alueet pohjoi- 
seen taigaan). 	Tällä alueella on tutkittu Vienan merestä 
kohoavien saarten sukkessioita. 	On selvitetty kasviyhdys- 
kuntien kolme luonteenomaisinta ekologista sarjaa (kivi - 
hiekka, hiekka ja muta). 	Ekologisen sarjan jokaista vai - 
hetta tarkastellaan kasvillisuuden kehittymisen sukkes- 
siovaiheena (Breslina, 1965). 	On seurattu myös primaari- 
sen eli kasvillisuutta vailla olevien alueiden kehitystä 
ja sekundaarisen, ornitogeenisen kasvillisuuden muodostu-
mista kolonioita muodostavien merilintujen pesimäpaikoilla 
niiden eritys-•, tallaus- ja kaivamistoiminnan seurauksena. 
0 r n i t o g e e n i s t a sekundaarikasvillisuutta muodostuu useim-
miten kuiville variksenmarjaa (Empetrum vigrum)  kasvaville 
keidassoille, hietikkojen  Leymus arenarius  -mättäiköi_lle, 
soille ja merenrantaniityille. 	On tehty havaintoja orni- 
togeenisen kasvillisuuden muodostumisesta ja palautumises-
ta kliimaksivaiheeseen - varvikkotundraan, vesilintujen 
lajikoostumuksesta, lukumäärän vaihteluista, esiintymis-
paikoista ja käyttäytymisen luonteesta. 

Lapin biosfäärialue (1930, 278 400 ha). 	N.M. Pu.kina 
(1960) 	on julkaissut 	22 vuoden 	tutkimuksen tulokset 
(1936 - 1958), jotka koskevat kasvillisuuden luonnollista 
uudistumista Lapin luonnonpuiston (mänty-, kuusi-, kuusi -
mänty- ja koivumetsien) metsäkuloalueilla. Tekijä käytti 
menetelmää, jossa eri - ikäisten kuloalueiden tutkimus oli 
yhdistetty 48 pysyvän koealan jaksottaisen tutkimisen 
kanssa, mikä antoi mahdollisuuden kuvata tarkasti kaikkia 
palon jälkeisiä sukkessiovaiheita 100-150 vuoden ajalta. 
Mäntymetsät palavat yleensä maapalona, mutta mänty-kuusi-
metsissä ja kuusimetsissä havaittiin myös latvapaloja. 



Kuva 1. VSFNT:n Euroopan puoleisen luoteisosan luonnonpuis-
tot. 1. Kantalanden luonnonpuisto, 2. Lapin luonnonpuisto, 3. 
Kostamuksen luonnonpuisto, 4. Pinegan luonnonpuisto, 5. Ki-
vatsun luonnonpuisto, 6. Ala-Syvärin luonnonpuisto, 7. Dar-
winin luonnonpu.isto, 8. Keskimetsävyöhykkeen luonnonpuisto. 
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Kasvillisuustyypit: 

tundra 

MM metsätundra 

pohjoistaigan metsät 

i1/ )ceskitaigan metsät 

etelätaigan metsät 

sekametsät, jossa 
r,///,I jaloja lehtipuita 

I 1 I H jalolehtipuumetsät 

Kuloalueilla, jonka mäntypuustosta on vahingoittunut vä-
hintään 75 %, männyn uudistuminen on heikkoa. Mikäli sie -

meniä oli olemassa, kuloalueen täydellinen siementyminen 
tapahtuu keskimäärin 10 - 15 vuoden kuluttua palosta. Suo -

tuisimmat männyn uudi.stumisolosuhteet havaitaan kuusi-män-
tymetsissä metsittyneiden ylänköjen loivilla rinteillä, 
hyvin kehittyneen Polytrichum juniperum -sammalikon Ices -
kellä. Kuusi uudistui huonosti kaikilla niillä kuloalueil 
la, missä sitä kasvoi ennen paloa. 	Ensimmäiset yksittäi- 
set kuuset ilmaantuvat kuloalueille 10 - 15 vuoden kulut-
tua palosta ja harvaa epätasaista taimikkoa aikaisintaan 
35 - 50 vuoden kuluttua. Mustikkaa kasvavassa kuusimet-
sässä havaitaan voimakasta kuusettumista vasta 60 - 70 

vuoden kuluttua palosta. 	Kuusi - mänty - metsissä, missä 
kuusen sijalle ei tule koivu, vaan mänty, kuusi. ilmaantuu 
myöhemmin, tavallisesti aikaisintaan sadan vuoden kulut -

t u a . 

Pa7.on jälkeen koivu korvaa kuusen kuusimetsissä, tasanko-
maiden kuusi-koivumetsissä sekä harvapuustoisissa kuusi - 
metsissä; 	kuusi-mänty-metsissä ja kuivissa mänty-kuusi•- 
metsissä kuusen tilalle tulee mänty; vuoristoisissa har -
vapuustoisissa kuusi-mänty-metsissä männyn ja kuusen 
korvaa tunturikoivu muodostaen sekundaarisia koivikkoja. 

Varpukasvien (puolukan, kanervan ja sianpuolukan) määrä 
kasvaa mäntymetsissä palon jälkeen, muissa metsämuodostu•• 
missa taas kasvaa eräiden heinä- ja ruohokasvien määrä. 
Orgaanista kasvualustaa vaativat kasvit (variksenmarja, 
liekokasvit, vaivaiskoivu, suopursu) häviävät pitkäksi 
aikaa. 

Kuloalueiden pintakasvillisuus käy läpi seuraavat vaiheet: 

jäkäl~iyhdyskunnissa: 

I 	avoin varpukasvillisuus 
II 	karhunsammal-varpukasvillisuus 	(varpu- 

kasvien ja Polytrichum-sammalien muodos-
tama kasvillisuus, jossa varpukasvit 

ovat vallitsevina 
III 

	

	pikarijäkälien (Cladonia botrytes, Cla- 
(lonia deformis, Cladonia cornuta) domi-
nanssi (40 - 45 vuoden kuluttua palosta 
kuloalue soveltuu porojen laiduntami-
seen) 
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IV 	mietoporonjäkälän (Cladoni_a mitis_) domi- 
nanssi 

V 	loppuvaihe: palleroporonjä'rälä (Cladonia, 
stellaris) domi.nanssi 

jäkälä -lehtisammal-yhdyskunnassa: 

I 	varpukasvillisuus 
II 	varpukasvillisuus, 	jossa 	on 	mukana 

pikari.jäkäliä (Ci.adonia botrom, C1-ad_o-
nia deformis, Cladonia torrruta) 

III 	metsäsammalien 	alkava 	uudistuminen 
varpukasvien ja  Dicranum-sarnmallajien 
ollessa vallitsevina 

IV 	loppuvaihe: varpukasvien, tyypillisten 
metsäsammalien ja poronjäkäl.ien (C1_ado --
nia mitis, Cladonia uncialis)  muodostama 
nekakasvusto 

lehtisammalyhdyskunnissa: 

I erilaisten 	ruohokasvien 	ja 	varpukasvien 
muodostama 	kasvipeite 

II varpukasvi-karhunsammal-kasvillisuus 
(varpukasvien 	ja 	Pol.ytrichum-sammalten 
muodostama 	kasvillisuus, 	jossa 	sammalet 
ovat 	vallitsevina) 

III metsäsammalien 	alkava 	uudistuminen. 
Dicranum-sammallajiefl 	ollessa 	vallitse - 
vina 

IV loppuvaihe: 	tyypillisten 	metsäsammalien 
(Pleurozium 	schreberi, 	Hylocomium 	s 	len- 
dens) 	domi.nanssi. 

Useimmilla kuloalueilla männyn paras uudistumisaika on 
ensimmäisen vaiheen lopussa ja toisen vaiheen alussa (ke. 
hittynyt Polytrichum-sammalkasvii.lisuus) eli noin 8 - 10 
vuoden kuluttua palosta; 	kuusella paras uudistumisaika 
osuu vaiheeseen, jossa sammalet alkavat uudistua eli noin 
40 - 50 vuotta vanhoilla kuloalueilla. 	On analysoitu 
toistuvien palojen seurauksena tapahtuvia tärkeimpiä 
muutoksia. 

Palot vahvistavat joidenkin pohjoisten yhteisöjen, ensi 
sijassa harvapuustoisten metsikköjen, metsätundrarakennet- 
ta. 	Toisaalta kuloalueilla havaittiin mai_nittuina vuosina 
merkkejä myös metsän runsastumisesta, minkä tekijä yhdis-
tää alueen ilmaston lämpiämiseen. 

Lapin luonnonpuisto on ollut 50 vuoden ajan Severonikel'- 
kombinaatin päästöjen vaikutuksen alaisena. 	Pääasiallisia 
saastuttajia ovat raskasmetallit (nikkeli, kupari), niiden 
johdannaiset ja rikkidioksidi. 	Saasteiden vaikutusta eko - 
systeemien eri osiin on tutkittu luonnonpuiston, SNTL:n 
Tiedeakatemian Kuolan tiedekeskuksen luonnonsuojelulabora-
torion, SNTL:n Tiedeakatemian kasvitieteen laitoksen, 
Moskovan Metsäteknologian laitoksen ym. laitosten voimin. 



21 

Ekosysteemien tuhoutumisen perusteella on luonnonpuistossa 
ja sen suoja-alueella erotettu 4 vyöhykettä (Krjuc'kov, 
Syroid, 1979; ym.), joita voidaan pitää myös niiden tuhou-
tumisvaiheina: 

1 	tuhoutumisen alkuvaiheen vyöhyke; 
2 	osittaisen tuhoutumisen vyöhyke; 
3 	voimakkaan tuhoutumisen vyöhyke; 
4 	täydellisen tuhoutumisen vyöhyke. 

Tässä järjestyksessä puukerroksen latvuston peittävyys 
muuttuu 0,2 - 0,3:sta (0,5:stä) alkaen niiden täydelliseen 
varisemiseen, ruoho- ja varpukasvillisuus vähenee arvosta 
60 - 90 % aina 40 %:iin, jäkäläpeite (1 vyöhykkeellä ne on 
vallittu) pienenee arvosta 5 - 10 % (kuusikot) ja arvosta 
60 - 65 % (männiköt) lähes nollaan ja epifyytti- ja rupi- 
jäkälämuotojen täydelliseen häviämiseen. 	Sammalpeite 
pieneni arvosta 80 % (kuusikot) ja 10 - 20 % (männiköt) 
melkein nollaan. 	2. vyöhykkeellä rahkasammalsuot ovat 
tuhoutumisen alkuvaiheessa, 3. vyöhykkeellä ne ovat muut-
tuneet saranevoiksi ja varvikkosoiksi, 4, vyöhykkeellä 
saranevoiksi. Maan paljaus lisääntyy 2. vyöhykkeen arvos- 
ta 3 - 5 % (15 %) 4. vyöhykkeen arvoon 45 - 90 %. 	Vuoris- 
totundrassa (2. vyöhyke) vallittu jäkäläkasvillisuus muut- 
tuu 20 %:iin ja paljas maa 70 %:iin. 	4. vyöhykkeen jäl- 
keen seuraava alue on käytännöllisesti katsoen tuhoutunut. 
2. - 4. vyöhykkeillä ei juuri lainkaan tavattu enää vil- 
lejä poroja; 	4. vyöhykkeellä todettiin harmaakuvecoyyrän 
(Clethrionomys rufocanus)  määrän vähentyneen ja hyönteis- 
syöjänisäkkäiden kadonneen täydellisesti; 	3. ja 4. vyö - 
hykkeiJ.lä todettiin metsämyyrän (Clethrionoury glareolus) 
kadonneen. 	Kasvi-, lois- ja lahottajahyönteisten määrä on 
pieni tällaisilla alueilla (Kataev, Makarova, 1984; ym.) 
Luonnonpuistossa on selvitetty ja kuvattu seuraavanlaisia 
eri - ikäisten yli-ikäisten kuusikoiden saastumistuhoutumi-
sen vaiheita: 

1 	kuusikon alkavan vaurioituanisen vaihe; 
2 	kuusikon harventumisen vaihe; 
3 

	

	koivu- ja pajuvarpukangasvaihe 1. saas- 
teiden aiheuttama pensastundra. 

Kuusikoille on laadittu tuhoutumisennuste (Karpenko, 
Makarova, 1986; ym.). 

Kostamuksen luonnonpuisto (1983, 47 600 ha). Tieteellinen 
työ on alkuvaiheessa. 

Pinegan luonnonpuisto (1975, 41 200 ha). 	Täällä ovat 
vallitsevina kuusimetsät. 	Lehtikuusta (Larix sukaczewii) 
kasvavat sekametsät kattavat levinneisyysalueensa luoteis-
osassa 62,5 % metsäalasta ja puhtaat (vä.h. 200 vuotta van-
hat) lehtikuusimetsät sijaitsevat karstialueella. Vuosien 
1956 - 1979 välisenä aikana lehtikuusivaltaisen puuston 
pinta-ala on supistunut lähes puoleen ja niiden osuus se-
kayhdyskunnissa on vähentynyt tasolta 0,8 - 0,9 tasolle 
0,4. 	Lehtikuusi uudistui vain pintakasvillisuuden häiriö - 
paikoissa, kuten rajoitetuilla kulo-alueilla ja vanhojen 
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ajoteiden pientareilla. 	Useimmissa lehtikuusiyhdyskunnis - 
sa lehtikuusi korvautuu kuusella ja koivulla. 	Luonnon- 
puistossa on mahdollista säilyttää lehtikuusimetsät pää-
asiassa äärimmäisillä ekotoopeilla, kuten Sotka-joen kui-
villa paljailla kipsikerrostumilla ja karstirotkojen jyr-
killä rinteillä, missä kuusi ei biologisista ominaisuuk-
sistaan johtuen pysty kilpailemaan lehtikuusen kanssa. 

Kivatsu (1931, 10 500 ha). 	Tällä alueella ovat mielen- 
kiintoisia kuusen ja männyn keskinäiset suhteet. Nykyti- 
laa edeltäneitä kasvillisuusmuutoksia on tutkittu. 	(Vii- 
te: 	Kuznecovin, Filimonovan ja Maksimovin esitelmä). 

Ala-Syvärin luonnonpuisto (1980, 41 000 ha). 	Täällä 
tullaan tutkimaan Laatokan kaakkoisosan rantavallimaiseman 
biotooppien muodostumisen lainalaisuuksia sekä rannikon 
kehittymisen historiallisista lainalaisuuksista johtuvia 
kasvillisuuden monimutkaisia muodostumis- ja muuttumispro-
sesseja. 

Darwinin luonnonpuisto (1945, 112 600 ha). 	Tämä alue on 
perustettu suuren Rybinskin tekojärven rannoille, joka 
hukutti alleen Mologa- ja Seksna-jokien välisen alangon. 
Sen perustamisen tarkoituksena oli luonnonmaisemien muut- 
tumisprosessien tutkiminen. 	Pysyvillä koealoilla, tutki - 
muslinjoilla ja muuallakin luonnonpuiston alueella alet-
tiin tehdä havaintoja v. 1946, jolloin tekojärveä vielä 
täytettiin. Tekojärvi muutti noin 200 metrin levyisen 
rantavyöhykkeen pohjavesitasoa. 	Se vaikuttaa välillisesti 
vedenjakajina toimiviin keidassoihin. 

Luonnonprosessien dynamiikan pitkäaikaisesta seurannasta 
on tehty yhteenvetoja (SNTL:n luonnonpuistoissa tehdyistä 
töistä saadut kokemukset ja niiden tehtävät, 1979; ym.). 
On havaittu merkkejä useimpien metsätyyppien muuttumisesta 
kosteammiksi. 	Siten korkeiden dyynien jäkälämänniköt 
muuttuvat jäkälä-lehtisammalmänniköiksi; 	kuivilla joki- 
valleilla kasvavat jäkälä-lehtisammaimänniköt muuttuvat 
puhtaaksi lehtisammalmänniköksi, jossa kuusi pyrkii kor-
vaamaan männyn. Myöhemmin on havaittu, että tekojärven 
perustamisen jälkeen tutkittavan alueen metsien luonnol-
linen, hidas soistumisprosessi nopeutuu pohjavesitulvien 
seurauksena. Taigavyöhykkeelle tyypillisestä soistumis-
prosessista poiketen tämä prosessi ohittaa karhunsammal- 
vaiheen ja etenee suoraan rahkasammalvaiheeseen. 	Niinpä 
soistuneiden metsien keskellä harjanteiden rinteillä kas-
vava marja-lehtisammalmännikkö muuttuu tuoreeksi (lehti-
sammal-rahkasammaltyypin) mustikkamänniköksi, jossa kuusi 
pyrkii korvaamaan männyn; 	heikosti vettä läpaisevien 
tasaisten kasvupaikkojen marja-rahkasammalmänniköllä on 
taipumus muuttua kosteaksi (rahkasammal- ja) mustikka- 
tyypin metsäksi. 	Kaikkein vakaimmaksi on osoittautunut 
varvikko-rahkasammaltyypin männikkö, joka on tällä alueel-
la laajimmin levinnyt metsätyyppi. 
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Rannikkokaistaleelle ilmaantui ensimmäisinä vuosina uusia, 
epätavallisia kasviyhteisöjä: 	tulvanalaisia, mutta kas - 
vuaan jatkavia metsiä, pohjavesitulville alttiita met-
säyhdyskuntia, tilapäisesti tulvanalaisia reheviä heinä -
niittyjä, pinnalle kohonneita uiviksi saariksi muodostu -
neita turvekumpareita. Myös vesikasvillisuus muuttui 
suuresti. 	10 - 1.5 vuoden kuluttua, 	kun matalat vesi- 
alueet olivat puhdistuneet tulvaveden peittämästä metsäs-
tä, pinnalle kohonneiden turvekumpareiden määrä oli vähen-
tynyt ja aallokko oli voimistunut, matalavetisen alueen 
pinta -ala supistui voimakkaasti. 	Kostean paikan kasvit 
ovat luovuttaneet paikkansa vesikasveille jaksoittaisen 
pitkällisen tulvimiskauden ja matalavetisten alueiden 
täydellisen kuivumisen seurauksena. 	Sitä seuraava kasvil- 
lisuusmuutosten kuva ja sen vyöhykkeisyyden luonne osoit- 
tautui varsin kirjavaksi ja monipuoliseksi. 	Tämän määrää - 
vinä tekijöinä ovat lcuivatuksen ja tulvanalaisuuden aste 
ja kestoaika sekä niiden vuosien vuorottelu tai toistu -
vuus, jolloin tekojärven pinta pyrkii olemaan tietyllä 
tasolla, sekä myös pohjan liettymisprosessit. Nykyisin 
luonnonpuiston tilapäisesti tulvanalaisen kaistaleen pin-
ta -ala on noin 200 km2  ja leveys muutamasta metristä 
5 - 6 kilometriin. 

10 - 15 vuoden kuluttua tekojärven altaan täyttymisestä 
vesilintujen lukumäärä alkoi vähentyä tällä alueella, 
koska ruoan saatavuus ja näiden paikkojen suojaisuus 
olivat huonontuneet. Vastaisuudessa niiden lukumäärä 
määräytyi tekojärven vesitilanteesta riippuvien elinolojen 
mukaan. 	Eläinkannassa tapahtui myös muita muutoksia, mm. 
telcojärven 20-vuotisen olemassaolon aikana jyrsijäpik-
kunisäklcäiden lajistosuhteet ovat muuttuneet. 

Keskimetsävyöhykkeen biosfäärialue (1931, 211 100 ha) on 
samanaikaisesti SNTL:n Tiedeakatemian Kasvitieteen ].aitok- 
sen (Leningrad) kenttäasema. 	Tutkimuksissa kiinnitetään 
suurta huomiota lajien sisäisten vuorovaikutusten ekologi-
seen arviointiin eteläisen taigan alkuperäisten (subklii-
maksisteri) kuusiyhdyskuntien rakennetta pääasiallisesti 
säännöstelevinä ja stabiloivina tekijöinä. 	On selvitetty 
ekosysteemien maanalaisissa osissa puuston kehityksessä. 
mni. sään aiheuttamissa stressitilanteissa, tapahtuvan 
lajin sisäisen kilpailun erityinen merkitys ja kaatuneiden 
puiden merkitys kuusimetsien mikrosukkessioille. 	Alueen 
olosuhteissa näiden yhdyskuntien täysin eri - ikäisen kuusi•• 
populaation kliiraaksitilan saavuttamisen todennäköisyys on 
äärimmäisen pieni (Kuusimetsien ekosysteemien säätelyteki-
jät, 1983; ym.). Kahden turvesuon itiösiitepöiydiagranì-
mien analyysin pohjalta on tarkasteltu alueen metsien jää -
kauden jälkeistä historiaa (P'javtsenko, 1955). 

Näin ollen mainittujen luonnonpuistojeri eläin- ja kas-
vikunnan luonnollinen dynamiikka useissa tapauksissa 
vääristyy antropogeenisten vaikutusten vuoksi, jotka 
voivat johtaa tuhoisiin muutoksiin. 	Tällaisten tilantei- 
den selvittämiskeinona on viereisillä alueilla harjoitet-
tavan taloudellisen toiminnan ekologisointi. 
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3 NÄKÖKOHTIA LUONNON 4ETSIEN JA TALOUSI{ÄYTÖSSA OLEVIEN !ETSIEN 
LUOKITTELUUN 

Tapio Lindholm 

Historiallista taustaa 

Suomen kansantalous on perinteisesti voimakkaasti perustu-
nut metsän hyödyntämiseen luonnonvarana. Metsän käyttö on 
ollut eri aikoina erilaista. Vanhoja metsän puustoon koh-
distuneita käyttötapoja ovat olleet mm. kaskeaminen, ter-
vanpoltto ja metsälaidunnus. Nämä talousmuodot ovat olleet 
ekstensiivisiä, ja ne ovat ulottuneet suurimpaan osaan 
metsäpinta-alasta, pohjoisinta Lappia lukuunottamatta. 
Metsien hyödyntäminen yhdistettynä aikoinaan yleisinä 
esiintyneisiin metsäpaloihin on merkinnyt sitä, että aar-
niometsät eivät ole olleet ennenkään metsien vallitseva 
olotila. 

Kaskeaminen oli laajami_ttai_si.nta 1800-luvun puoliväliin 
asti (Heikinheimo 1915). Kaskitalous keskittyi reheville 
metsätyypeille. Karuimmille mäntykankaille keskittynyt 
tervanpoltto saavutti huippunsa 1860- luvulla. Viimevaihees-
saan tervatalous keskittyi Kainuuseen (Alho 1968). Kaski-
kulttuurin seurauksena metsiä käytettiin runsaasti myös 
laidunaluelna. Metsälaidunnus oli runsasta vielä ennen 
sotia, vaikka kaskikausi muutoin oli jo jäänyt taakse. 
Metsälaidunnuksen vaikutuksia metsiin myös tutkittiin 
silloin (Lampimäki 1939). 

Metsien käyttö muuttui 1800-luvun lopulla kun siihen astis-
ten metsien käyttömuotojen rinnalle ja aikaa myöten ohi 
nousi sahametsätalous. Metsien hakkuut olivat alkuvaihees-
saan etupäässä määrämittaharsintoja, ja niillä oli pitkäai-
kaiset vaikutukset metsien rakenteeseen (Leikola 1987). 
Vasta myöhemmin selluteollisuuden kehittyessä tuli pieni-
läpi_mittaisellekin puutavaralle menekkiä. 

Metsähallitus perustettiin Suomeen vuonna 1859. Tämä oli 
merkki uudenlaisen metsiin kohdistuvan suhtautumisen alka -
misesta. Tämän jälkeen kaikilla metsillä on ollut haltija 
ja jonkinlainen arvo. Suomen metsien määrätietoinen hyväk-
sikäyttö tehostui itsenäistymisen jälkeen ja vuoden 1928 
metsälait toimivat yksityismetsien tehostuvan hoidon polJ3-

na. Luontainen uudistaminen oli pääsääntöisesti tapa siir-
tyä uuteen puusukupolveen. 

Vuonna 1948 annettu radikaali harsintajulkilausuma (Leikola 
1987) on seurauksineen muuttanut metsien hoitoa ja käsitte-
lyä. Sen seurauksena on siirrytty viljelymetsätalouteen, 
jossa metsien uudistaminen tapahtuu pääsääntöisesti kylvä-
mällä tai istuttamalla ja jonka seurauksena syntynyttä 
puusukupolvea hoidetaan aktiivisesti. Tällainen voimaperäi-
nen metsän hoito kaikkineen muistuttaa on enemmän peltovil-
jelyä kuin metsän alkuperäistä olotilaa. 
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Nykyinen metsän tehokas hyväksikäyttö yhdistettynä metsien 
hyödyntämisen pitkään perinteeseen tekee jäljellä olevien 
luonnonmetsien suojelusta tärkeän, mutta myös visaisen 
tehtävän. Eikä suojelu tehtävänä ole edes kovin lohdullinen 
siksi vähiin ovat luonnonmetsämme huvenneet. Luonnonmetsien 
suojelulle on kuitenkin monia, ja vallitsevasta tilanteesta 
johtuvia kiireellisiä syitä. 

Ruotsissa vanhojen luonnonmetsien, aarniometsien, suojelua 
on perusteltu seuraavin, Suomessakin pätevin, argumentein 
(Bråkenhielm 1982). 

- 	Metsäekosysteemin suojeluna sellaisenaan. 
- Vertialualueina hoidetuille metsille tutkimuksen ja 

ympäristön seurannan tarpeisiin. 
- 	Uhanalaisten eläinten ja kasvien turvapaikkoina. 
- 	Metsäekosysteemien opetuskohteina erilaisiin tarkoituk- 

Biin. 
- 	Elämyksinä ihmisille. 
- 	Geenipankkeina. 

Suomessa keskustelulle vanhojen luonnonmetsien suojelemi-
seksi on ollut pohjana etupäässä Uhanalaisten kasvien ja 
eläinten suojelutoimikunnan mietintö (Rassi ym. 1985). 
Niinpä ao. komitea ehdotti mm., että 

Lapin läänin eteläpuolella olevista valtion maiden 
aarnialueista ja luonnonhoitometsien aarniosista muo- 
dostetaan luonnonsuojelulain mukaisia suojelualueita; 

ja että 

muista Etelä-Suomessa sijaitsevista ikimetsistä (eli 
vanhoista luonnonmetsistä) ja niiden säilyttämismandol-
lisuuk.sista laaditaan kiireellinen selvitys. 

Kuitenkin itse kohde, vanha luonnonmetsä, on ollut puut-
teellisesti ja epämääräisesti määritelty. Siitä on käytetty 
myös erilaisia nimiä, jotka ovat osin antaneet aihetta jo-
pa väärinkäsityksille. On puhuttu ikimetsistä, aarnimetsis-
tä, aarniometsistä, salometsistä ja jopa käsittelemättömis-
tä metsistä. 

Mitä vanha luonnonmetsä sitten itse asiassa on, ainakin 
seuraavat näkökohdat olisi sen olemuksesta otettava luon-
nonmetsien suojelussa huomioon. 
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Luonnonmetsien kehitys 

Luonnonmetsä olkoon nimitys sellaiselle metsäekosysteemil-
le, joka on kehittynyt omien sisäisten lakiensa mukaan ja 
johon mikään ihmistoiminta ei ole vaikuttanut. Absoluutti-
sesti tarkasteltuna luonnonmetsiä ei enää olekaan, sillä 
ihmistoiminta vaikuttaa nykyään kaikkeen. Suhteellisesti 
tarkasteltuna luonnonmetsiä kuitenkin on olemassa. Tällöin 
on päähuomio kiinnitettävä metsään itseensä eli sen metsäk-
si tekevään kasvillisuuteen ja erityisesti puustoon. 

Metsä on elävä, puiden luoma ekosysteemi. Puut ovat eläviä 
organismeja, jotka syntyvät, kasvavat, vanhenevat ja lopul-
ta kuolevat. Puut muodostavat metsän, missä puuston luon-
tainen kehitys on luonnonmetsän keskeinen ominaisuus. 

Eräiltä osin meillä on hyvin tiedossa luonnonmetsiemme 
kehitys, sillä suomalaisen metsätieteen alkutaipaleella 
tutkittiin paljon luonnonmetsien, eli luonnon normaalien 
metsien, kehitystä (esim. Cajanus 1914, Ilvessalo 1920, 
1937, Lönnrot 1925, Lappi-Seppälä 1930) kasvu- ja tuotto-
taulujen laadintaa varten (Ilvessalo 1920 b). Ennen ensim-
mäistä maailmansotaa saatettiin vielä löytää Etelä -Suornes-
takin ikäsarja luontaisesti varttuneista metsistä. Näiden 
tutkimusten perusteella tiedämme mikä on avoimelle paikalle 
luonnonsiemennyksestä alkunsa saaneen pääpuuston eli puus-
ton vallitsevan latvuskerroksen kehitys erilaisissa metsis-
sä tämän puuston elinkaaren aikana. Kokonaisuudessaan nämä 
tutkimukset eivät siis luonnonmetsän kehitystä kuvaa. 

Metsän pääpuuston kehitys perustuu puiden kasvuun ja sitä 
myöten tarvitsemaansa suurempaan tilaan. Tästä taas seuraa 
Ilvessalon (1920) mukaan, että "puuyksilöiden välisessä 
taistelussa häviää taimiston useinkin muutaman kymmeneen 
tuhanteen nousevasta yksilömäärästä suurin osa, jopa yli 
90 %, ennen kuin se ehtii kehittyä yli 100-vuotiaaksi 
metsäksi" (kuva 1) ja, että . "niissä olemassaolon taistelu 
saa jatkua, siellä metsätkin ovat hyvin säännöllisiä" (kuva 
2). Mutta Ilvessalo muistuttaa myös, että "missä kasvien 
välinen taistelu tulee aika-ajoin keskeytetyksi kulojen, 
kaskenpolton, hakkuiden ym, johdosta, metsän puusto ei 
saavuta aarnionietsän luonnollista säännöllisyyttä. Keskey-
tysten antropogeenisyyttä ja luonnollisuutta ei ole näissä 
tutkimuksissa eritelty. 

Keskeinen suure nuoren luonnonmetsän kehityksessä on puiden 
kilpailusta johtuva itseharveneminen (myös Aaltonen 1925). 
Itseharvenerninen ilmiönä on sittemmin muodostunut keskei-
seksi populaati_obologiseksi tutkimuskohteeksi (esim. Westo-
by 1984). Sen toteutuminen metsäpuiden populaatiossa on 
keskeinen suure arvioitaessa eri ikäisten metsien luonnon-
tilaisuutta (Lindholm & Tuominen 1989). Ovathan erilaiset 
ala- tai yläharvennukseen perustuvat kasvatusfilosofiat 
ihmistoimintaa, jolla itseharveneminen pyritään korvaamaan. 
Itseharveneminen tuottaa metsään tavattomasti kuollutta 
puuta ja se myös valikoi puulajisuhteita lajien biologisten 
edellytysten pohjalta, toisin kuin hakkuut yleensä. 
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Kuva 1. Eteläsuomalaisten männiköiden pääpuuston itsehar-
veneminen iän funktiona (Ilvessalon 1920 mukaan). 
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Kuva 2. Eteläsuomalaisten männiköiden puuston kuutiomäärän 
"säännöllinen " kehitys eri metsätyypeillä iän funktiona (I1- 
vessalon 1920 mukaan). 
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Metsän uudistuminen 

Tuli on luonnonmetsän luonnollinen uudistaja. Ennen metsä-
palot olivat Suomessa (Saari 1923) ja Skandinaviassakin 
yleisiä (Högbom 1934). Metsäpalojen yleisyys, laajuus ja 
toteutumistiheys merkitsivät, että aarniometsiä ei_ ollut 
kaikkialla. Eri paikkojen palamistodennäköisyys on ilmei-
sesti ollut erilainen, joten pitkään palamattomina metsiä 
sentään on ollut. Etelä-Suomessa harjoitettu kaskiviljely 
on tosin sekin vaikuttanut metsien aarniometsien vähäisyy-
teen (Linkola 1988) ja ihminen on muutenkin lisännyt aikoi-
naan tulen valtaa metsissämme (Berg 1859, myös 1988). 

Olennaista metsäpaloissa on ollut se, että niiden jäljiltä 
on ollut runsaasti kuollutta osin palanutta järeää lahopuu-
ta. Metsäpalot eivät myöskään aina ole polttaneet kaikkea 
elävää puustoa, etenkin kosteisiin painanteisiin sitä on 
jäänyt (Pöntinen 1929). Joten siinä missä itseharveneminen 
tuottaa metsikön kehityksen varhaisvaiheissa metsään run-
saasti riukumaista lahopuuta, on siellä tavallisesti metsä-
palon jäljiltä samanaikaisesti runsaasti järeitä keloja ja 
liekoja. Lahopuustolla on suuri merkitys metsän sieni- ja 
hyönteislajistolle (Rassi & Väisänen 1987). 

Mutta siellä missä tuli, eikä mikään muukaan tekijä, ole 
keskeyttänyt puuston kehitystä, jatkuu puuston ensimmäisen 
vaiheen eli primaarivaiheen kehitys. Puuston vanhetessa 
puiden ikääntyminen ja sitä myötä lisääntyneiden vikanai-
suuksien (Tikka 1935) lisääntyminen vaikuttaa itseharvene-
mista enemmän metsään. Sukkession alkuvaiheen puulajit, 
etupäässä lehtipuut, lahoavat ja kuolevat muodostaen. met-
sään liekoja. Kun primaarivaiheen loputkin puulajit, taval-
lisesti kuusi, vanhenevat ja kaatuvat lieoiksi, alkaa 
ainakin joissakin olosuhteissa, kuten Pohjois•-Fennoska.nd.i-• 
assa ns. paksusammaltyypin kuusikoissa siirtyminen primaa-
rivaiheesta sekundaarivaiheeksi (Siren 1955). 

Sirenin mukaan "primaarimetsiköi_den puusto saavuttaa kli -
maks-vaiheensa huipun noin 220-240 vuoden kuluttua taimi• 
aineksen syntymästä. Saavutettu tasapainotila ei kuitenkaan 
ole pysyvä, vaan puuston rakenteessa tapahtuu jatkuvasti 
muutoksia, jotka ennen pitkää johtavat nopeaan raunioi..tumi-
seen. Primaarimetsiköiden klimaks-vaihe on siis labi.ili 
tasapainoti].a, jota seuraa, välillä tapahtuneen joukko-
kuoleman jälkeen, uusi sukkessio sekundaarisen puuukupo1.-
ven muodossa." Tämä paksusammalkuusikon sekundaarimetsikkö 
on Sirenin mukaan puustoltaan heikompituottoinen kuin 
primaarimetsikkö. - On korostettava, että Sirenin tulokset 
tietyistä pohjoisboreaalisista metsistä eivät välttämättä 
ole sovellettavissa eteläboreaalisiin metsiin, mistä vas-
taavanlaiset tutkimukset, ainakin Suomesta, puuttuvat. 

Metsän kehitys voi keskeytyä myös metsäpalojen puuttuessa. 
Myrskytuhot ja tuulenkaadot - ja niitä seuraavat hyönteis-
tuhot - voivat saada aikaan primaarimetsikön syntymisen. 
Juurikuoppien ja maatuvien liekojen merkitys muodostuu 
tällöin merkittäväksi puuston taimettumisympäristöksi, ja 
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uuden metsän syntymäpaikaksi (Sernander 1936, Arnborg 
1943). Aukkojen koosta riippuen °metsikkökuvioiden" koko 
voi siis vaihdella muutamasta neliöstä neliökilometreihin. 
Täten metsän ekologisista olosuhteista riippuen metsä 
kykenee uudistumaan rappeutumatta pienimittakaavaisten 
häiriöpaikkojen kautta (esim. Sernander 1936 ja Runkle 
1982). Eri kokoisten kuvioiden muodostamien mosaiikkien ja 
kasvupaikkojenkin luoman rikkonaisuuden pohjalta luonnon 
metsä laajemmassa mittakaavassa on ilmeisesti sangen vaih-
televa. 

Edellä esitetyn pohjalta toteaisin, että suomalaisessa 
metsäntutkimuksessa on tutkittu ihannemetsää, niin luonnon 
normaalien metsien tutkimuksen kuin sekundaarimetsien tut-
kimuksen yhteydessä. Eli tutkimukset ovat käsittäneet met-
siä, mistä metsän häiriötilanteet on eliminoitu pois. 
Luonnonmetsän ekologiassa näillä unohdetuilla keskeytyksil.-
lä ja häiriöillä voikin yllättäen olla suuri merkitys. - 
Lähestymistapa on ymmärrettävä, sillä luonnonmetsäekologi-
nen tieto on tutkimuksissa ollut sivuasia, pääasia on ollut 
metsätalouden tarpeet. Luonnonsuojelubiologisessa tutkimuk-
sessa tavoitteet ovat toiset ja pitkälti yhteneväiset-  met--
säekologisen perustutkimuksen kanssa. 

Luonnonmetsä contra muut metsät 

Luonnon oma vaihtelu metsässä on suuri. Lisäksi ihmisen 
eri toimet muovaavat metsää monin eri tavoin. Jos edellä 
esitettyä luonnonmetsän puuston luonnontilaisuuteen perus-
tuvaa ajattelua pidetään lähtökohtana, eri luonnontilai-
suusasteita edustavia metsiä voitaneen luokitella oheisen 
jaottelun pohjalta. - Kyse on alustavasta hahmotelmasta ja 
siitä puuttuu luokkien tarkempi määrittely. 

A 	LUONNONMETSAT 

1. Varsinaiset luonnonmetsät: 

Metsä, jonka rakenteeseen eivät ole vaikuttaneet muut 
kuin luonnosta itsestään johtuvat tekijät. 

Se voi olla NUORI LUONNONMETSÄ, jolloin siinä on voima-
kas puiden keskenäinen kilpailu, mutta siinä voi olla 
mukana, tai lähellä on, edellisen puusukupolven puita. 

Tai se voi olla VANHA LUONNONETSÄ, jolloin on siinä 
täyteen kokoonsa kehittynyt puusto ja paljon niiden 
ikätovereista syntynyttä lahopuustoa. Suurista puistaan 
johtuen tätä metsää voidaan kutsua myös AARNIOMETSÄKSI. 

Tämä voi kehittyä IKIVANHAKSI LUONNONMETSÄKSI, jos 
puusto saa kehittyä vuosisatoja ja primaarimetsä vai -
hettuu sekundaarimetsäksi. Tai puusto uudistuu yksit-
täisten tuulenkaatojen yms. tekemään tilaan. 
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2. Luonnonmukainen metsä 

Metsä, jonka rakenne on pääosin luonnontilainen, mutta 
metsä on syntynyt avoimeen paikkaan hakamaalle tai 
hakkuun yms. jälkeen tai puustoon on kohdistunut edel-
lisen puusukupolven puihin kohdistuneita hakkuita esim. 
jättöpuuhakkuita. Itseharvenemiseen perustuva metsän 
kehitys on ollut puuston muovautumista pääosin muovaava 
tekijä. Tietyin varauksin näitä metsiä voitaneen kutsua 
luonnonmetsiksi. Ja nämäkin voivat kehittyä aarniomet-
siksi. 

B 	EPÄLUONNONTILAISET METSÄT 

3. Hoitometsäheitot 

Metsä, jota kasvatettu pitkään normaalina hoitometsänä, 
mutta joka on sitten jäänyt metsätaloustoiminnan ulko-
puolelle esim. jouduttuaan osaksi luonnonsuojelualuet-
ta. 

Lahopuun esiintymisessä metsässä on katko ja itsehar•-
veneminen on ollut pitkään keskeytynyt. Erinäisten 
puustoon kohdistuneiden katastrofien seurauksena syn-
tynyt uusi puusto on vähintään luonnonmukaista metsää. 

4. Hoitometsät 

Nämä metsät voidaan ryhmitellä kahteen luokkaan: 

4.1 Luontaiset hoitometsät 

Metsiä, jotka ovat kyllä syntyneet luontaisesti, mutta 
ovat sitten olleet normaalin metsänhoidon kohteena. 

4.2 Viljellyt hoitometsät 

Metsiä, jotka ovat viljelysyntyisiä ja hoidettuja. 

5. Puistometsät 

Metsiä, joita on kasvatettu puupylväikköinä maisemal-
listen yms. seikkojen takia. 

6. Puistot 

Viherrakentamiskohteita, joissa puut istutettu ja ovat 
usein luontaiseen lajistoon kuulumattomia. Näihin voi-
taneen lukea myös useimmat arboretumit. 
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4 METSIEN JA SOIDEN KEHITYS.HIISTORIA KIVATSUN LUOI sONPUISTOZsr. 
JÄÄKAUDEN JAEN 

O.L. Kuznetsov, L.V. Filimonova, A.I. Maksimov 

Kivatsun luonnonpuisto sijaitsee Karjalan ASNT:n Kontupob-
jan piirissä (61°40 pi., 34°  i.p.) Suunujoen rantamilla. 
Se on saanut nimensä alueella olevasta kuuluisasta Ki.vat - 
sun vesiputouksesta. Luonnonpuisto on perustettu v. 1931. 
Sen pinta-ala on vaihdellut moneen otteeseen. Nykyisin se 
on 10 460 ha; 	suojavyöhyke mukaan lukien n. 17 000 ha 
(Ivanter, Tihomirov, 1988). 

Luonnonpuisto edustaa keskitaigavyöhykettä, jossa metsät 
kattavat lähes 90 % ja suot 7 % pinta-alasta loppuosan 
ollessa järviä, jokia, pieniä niittyjä ja asutusta. 	Met- 
säkasvillisuus on havupuuvaltaista (74 %), josta 42 % on 
mäntymetsää ja 32 % kuusimetsää. 	Loput metsistä kuuluvat 
pääasiassa sekundäärisiin lehtimetsiin, joista laajimmalle 
levinneitä ovat koivumetsät (n. 15 %). 	Haavikoita on n. 
7 % ja paikoitellen esiintyy myös harmaaleppää ja terva -
leppää kasvavia alueita (Tihomirov, 1988). 

Luonnonpuistossa tavataan metsiköitä, joissa esiintyy 
metsälehmusta (Tili_a cordata).  Ne sijaitsevat ravinteik- 
kaalla maaperällä selänteiden juurella. 	Tavallisesti 
lehmusta esiintyy verhopuustossa 3 - 5 metrin korkuisina 
ryhminä, mutta toisinaan tavataan jopa 80 - 100 vuoden 
ikäisiä ja 18 - 20 metrin korkuisia puita. 	Purojen var- 
rella runsasravinteisella maaperällä kasvaa yksittäisiä 
3 - 5 metrin korkuisia vuorijalavia (Ulmus glabra) (Jakov-
lev, 1973; Tihomirov, 1988). 

Luonnonpuiston mutkikas geologinen kehitys on huomattavas-
ti muokannut sen nykyistä maisemarakennetta. Tänne on le-
vinnyt keskiproterotsooisen kauden sedimentääris-vulkano-
geenisia kivilajeja, gabro-diabaasi-intruusioita monilu-
kuisine tektonisine murroksineen. Näitä intruusioita 
peittävät koostumukseltaan erilaiset kvartääriset muodos-
tumat, joiden paksuus vaihtelee 0,5 - 1 metristä 5 - 10 
metriin. Luonnonpuistossa on erotettu geologis-geomorfolo-
giselta pohjalta seuraavia maastotyyppejä: kumpuileva 
moreenitasanko, savitasanko, glasifluviaaliset kerros-
tumat ja denudaatio-tektonista alkuperää oleva kumpuileva 
harjuselänne (ku,,a 1) . 	Kullakin maastotyypillä on tietyt 
kasvillisuuteen liittyvät erikoispiirteensä ja jokainen 
niistä koostuu tietyn tyyppisistä metsistä ja soista 
(Jakovlev, 1969; Tihomirov, 1988). 

Luonnonpuiston järvi-suokerrostumista on tehty 5 itiö-
siitepölydiagrammia, joista neljä on julkaistu (Jelina, 
1971, 1981; Filimonova, Jelovitsheva, 1988), On tehty 
myös 12 radiohiiliajoitusta (C14), sekä tutkittu pinnan-
muodoltaan erilaisissa kohteissa sijaitsevien 10 suon (yli 
40 profiilin) stratigrafiaa. 	Kuivien notkojen kasvilli- 



Kuva 1. Kivatsun luonnonpuiston maiseman perustyypit 
(F. Jakolevin 1969 mukaan mukailtuna). A=Suununjärvi, 
B= Munjärvi, C=Suunujoki, D=Paanajärvi. 

+- H 	Denudaatio-tektonista alkuperää oleva 
1 	selännemaasto (polygeneettinen korkokuva) 

Moreenitasanko ja savikko 

L::J 	Glasiofluviaalinen kerrostuma 

Suo 

Järvi 
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sukkessiot on rekonstruoitu palynologisten tietojen ja 
radiohiilimääritysten perusteella, ja vesistöjen ja soiden 
sukkessiota tutkittaessa on käytetty turpeessa ja sa[~,., 

peeleissa säilyneiden makroskooppisten kasvinjäännösten 

lajikoostumusta. 	Näiden tietojen pohjalta on tehty tut- 
kittujen suokerrostumien biostratigrafinen aikajaotus. 

Tällöin huomioitiin erityyppisten turvekerrosten väliset 
luonnolliset rajat, maatumisasteen muutokset sekä turpeen 
keskimääräiset lineaariset kasvuarvot, jotka G.A. Elina 
ol.i- laskenut Blytt-Sernanderin mukaan eri i].mastovyöhyk' 

keitä vastaaville turvekerrostumille. (Elina ;gym., 1984) 

Myöhäisglasiaaliaikana Äänisjärven alueella oli laaja 
vesistö, jossa veden pinta oli 57 - 67 metriä nykyistä 
Aänisjärven veden pintaa korkeammalla (Devjatova, 1986). 

Tämän vuoksi noin 70 % luonnonpuistosta oli veden peitos- 
sa. 	Tänä aikana muodostuivat savitasangot, joiden poh- 
jalle oli kertynyt savea ja silttiä. 	Postglasiaalikauden 

aikana tapahtuneen Baltian kilven kohoamisen tuloksena 
Äänisjärven veden pinta laski ja jo myöhäisdryaskauden 

(DR3) alkuun mennessä suurin osa luonnonpuiston pinta- 

alasta vapautui vedestä. 	Kuitenkin koko holoseenikaudert 
aikana tämän vesistön transregressiivinen toiminta vaikut- 
ti alueen hydrologiseen tilanteeseen. 	Saatujen tulosten 
avulla oli mahdollista rekonstruoida luonnonpuiston kas -

villisuuden kehityshistoria myöhäisdryaskaudelta nykypäi-  
vim n asti. 

Myöhäisdryaskaudella (DR3 10 900 - 10 150 vuotta sitten) 
postglasiaaliajan vesistöissä jatkui massiivisten saviker-
rostumien muodostumisprosessi 1,7 - 2,7 mm:n vuosivauhdil- 
la, mikä johti vesistöjen madaltumiseen. 	Vedettömillä 

alueilla oli tähän aikaan metsätundratyyppisiä harvoja 
koivikkoja ja tundra-alueen varpu-lehtisammaltyyppisiä 
yhdyskuntia (Betula nana, Salix sp., Ericaceae, Bryales). 
Niiden joukossa oli edustettuina muutamia Lycopodiaceae-
lajeja (Diphaziastrum complanatum, Huperzia selago, L co-
podium annotinum, L. dubium, L. la opus) sekä Polypodia- 
ceae ja Botrychium lunaria. 	Huomattavia alueita peittivät 
periglasiaaliset Artemisia- ja Chenopodiaceae -valtaiset 
kasvillisuusryhmät. Viimeksimainittuja edustivat tyypil- 

liset avoimen maaperän lajit (Chenopodium album, C. 	op 1y 
spermum, C. viride), kuivakkokasvit (Eurotia ceratoides, 
Kochia laniflora) ja suo].akkokasvit (Atriplex kuzenevae, 
A. 	nudicaulis, Salicornia herbacea, Salsola kali). 

Preboreaalikauden (PB; 10 150 - 9 200 vuotta sitten) 
aikana täällä olivat vallitsevina valoisat harvapuiset 

koivumetsät. 	Niissä oli hyvin kehittynyt pintakasvilli- 
suus, joka koostui saniaisista (Polypodiaceae, mm. Athy-
rium filix - femina, Polypodium vulgare), liekokasveista 

(Lycopodiaceae), erilaisista ruohovartisista kasveista 
(Asteraceae, Cyperaceae, Fabaceae, Poaceae, Polygonaceae, 
Ranunculaceae), varpukasveista (Ericaceae) ja lehtisam-
malista (Bryales). Metsien ohella säilyivät tundravyöhyk-
keelle ominaiset varpu-lehtisammalkasvustot ja perigla-

siaaliset Artemisia- ja Chenopodiaceae-kasvustot, joiden 
joukossa esiintyi tyrniä (Hippophae) ja efedraa (Ephedra). 
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Boreaalikaudella (BO; 9 200 - 7 800 vuotta sitten) mänty -
metsät alkoivat voimakkaasti levitä tälle alueelle. Ne 
olivat koivun rinnalla valtapuustona ja valtasivat alaa 
karuilla ja heikosti maannostuneilla korkeilla harjanteil 
la. Aluspuustossa esiintyi satunnaisesti leppää (Alnus),  
pähkinäpensasta (Corylus)  ja jaloja lehtipuita, mikä 
johtui ilmaston lämpenemisestä (Klimanov, Klina, 1980). 
Koko boreaalikautta luonnehtii sulkeutunut metsäkasvil1i- 
suus. 	Boreaalikautena jäljelle jääneiden vesistöjen veden 
pinta laski huomattavasti. 	Tämä johtui maankuoren kohoa - 
misesta, mikä aiheutti Äänisjårven regression ja alueen 
eroosiopohjan muuttumisen (Devjatova, 1986). 	Tällöin 
alkaneen ilmaston lämpenemisen seurauksena plankton ja 
benthos runsastuivat madaltuneissa vesistöissä, minkä 
vuoksi niissä alkoi karttua sapropeelia (8 680  +  60 vuotta 
sitten; TA-1506; 8 130  +  120 vuotta sitten; TA-1942) ja 
matalavetisille alueille levisi vesi- ja kosteikkokasvus-
toa (Nymphaea, Nuphar, Phragmites, Sparganiaceae, Typha 
angustifolia,  T.  latifolia). 	Tämän kauden jälkipuolella 
tapahtunut veden pinnan jyrkkä aleneminen aiheutti savita- 
sangon useiden vedestä vapaiden osien soistumisen. 	Pieniä 
mutasuotyyppisiä järviruoko- ja koivuturvekerrostumia 
alkoi muodostua välittömästi sapropeelien päälle. 	Lisäksi 
näissä turvekerrostumissa tavataan vesikasvien (Tpna, 
Nuphar.)  jäännöksiä . 

Eräällä pienellä glasifluviaalisten kerrostumien keskellä 
sijaitsevalla suolla alkoi boreaalikauden lopulla sapro-
peelin päälle kerrostua minerotrofista rahkaturvetta 
(8 250 + 80 vuotta sitten, TA-890) (Elina, 1981). 

Atlanttisella kaudella (AT, 7 800 - 4 900 vuotta sitten) 
tämän alueen kasvipeitteessä_ dominoivat metsät, jotka 
koostumukseltaan ja rakenteeltaan muistuttivat lähinnä 
eteläisen taigavyöhykkeen metsiä. 	Tutkimukset osoittivat, 
että AT-kausi oli epähomogeeninen. 	Se jaetaan itiö-siite- 
pölykompleksien mukaan kolmeen alajaksoon (AT1, AT2, AT3), 
joiden aikana tapahtui sarja sukkessioita. AT1-alajakson 
aikana (7 830 + 100; TA-1320) olivat vallitsevina mänty -
metsät sekä mänty-koivumetsät, joissa esiintyi heinäkas -- 
veja ja lehtisammalia. 	Niissä tavattiin myös yksittäisiä 
kuusia, jalavia (Ulmus),  pähkinäpensaita (Corylus),  ter-
valeppiä (Alnus glutinosa)  ja harmaaleppiä (A.  incana).  
AT2-alajakson aikana kasvipeitteessä ilmeni jo joitakin 
alueellisia eroja: 	suurten harjanteiden muodostamassa 
maastossa alkoi mäntymetsien ja mänty -koivumetsien ohella 
vallata alaa kuusi-mäntymetsät. 	Savikoilla ja moreenita- 
sangoilla olivat edelleen vallalla männiköt ja koivikot, 
joiden seassa esiintyi vähän kuusta. 	Tällaisen eron ai- 
heuttaa ennen kaikkea edafinen tekijä: 	suurten harjan- 
teiden muodostaman maaston runsasravinteinen maaperä 
sisälsi karbonaattikivilajeja ja emäksisiä kivilajeja. 
AT2-alajaksossa tavattiin seuraavia jaloja lehtipuita: 
jalavaa (Ulmus),  tammea (Quercus)  ja lehmusta (Tili.<a).  
AT3-alajakson aikana luonnonpuistossa tulevat vallalle 
eteläisen taigavyöhykkeen mänty -kuusirnetsät. 
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AT-kauden aikana savitasangolla alkoi mataloituneiden 

vesistöjen nopea soistuminen, jolloin myös ruoko-, korte-, 
puu-ruoko-, ruskosammal- ja rahkasammalyhdyskunnat alkoi- 
vat levitä. 	Atlanttisen kauden aikana soille kerrostui 
1,25 - 3 metriä turvetta. 	Turpeenmuodostumisnopeus oli 
verrattain suuri: 0,58 - 0,92 mm/v. 	Soiden kehittymistä 
seurasivat: verrattain taajat sukkessiovaihtelut, minkä 
osoittaa turvekerrostumien stratigrafia. 	Esimerkiksi AT- 

V 
kauden jälkipuoliskolla Ce~kino-suolla kortteet korvautui-
vat eutrofisilla leväkkökasviyhdyskunnilla, Mos~karnoe-
suolla korteyhdyskunnat korvautuivat sara- ja sara-rusko-
sammal-yhdyskunnilla. Glasifluviaalisen maaston sois-
tuminen alkoi AT-kauden jälkipuoliskolla, jolloin mesotro -

fiset leväkkö-rahkasammal-, korte- ja puu-ruokokasviyhdys -
kunnat alkoivat levitä. Lisäksi niiden aikaansaamat 

turvekerrostumat sijaitsevat ohuen sapropeelikerroksen 

päällä tai välittömästi saven päällä. 

Suurin osa luonnonpuiston alueella olevista jäätikön 
jättämistä järvistä soistui AT-kauden aikana ja jäljel-
lejääneissä pikkujärvissä sapropeelin karttuminen jatkui. 

Subboreaalikausi (SB, 4 900 - 2 500 vuotta sitten) alkoi 
voimakkaalla kylmenemisellä (Klimanov, Elina, 1980), mikä 
johti kasvipeitteessä tapahtuneisiin huomattaviin muutok- 
siin. 	Kuusen ja jalojen lehtipuiden määrä väheni metsis- 
sä. 	SB-kauden jälkipuolella tapahtunut ilmaston lämpene- 
minen lisäsi kuusen osuutta metsissä ja sai aikaan leh-

tisammalta kasvavien kuusi- ja mänty-kuusimetsien leviä-
misen luonnonpuiston alueella. Jalojen lehtipuiden osuus 
oli hieman kasvanut, mutta ei saavuttanut enää AT-kauden 
tasoa. 	SB-kauden lopulla ilmasto viileni jälleen jonkin 
verran, mikä ilmeni kuusen ja jalojen lehtipuiden osuuden 
pienenemisenä metsissä. 

SB-kauden aikana soiden kehittyminen jatkui tällä aJ_ueel- 
la. 	ilmaston kylmeneminen, kosteuden väheneminen (Kli- 
manov, Elina, 1980) sekä Äänisjärven vedenpinnan ja alueen 
eroosion voimistuminen (Devjatova, 1986) toivat huomat- 
tavia muutoksia kasviston lajikoostumukseen. 	Näin ollen 
savitasangolla ja harjanteiden välisissä notkoissa sijait-
sevilla soilla levisivät laajalti eutrofiset puu-, heinä -
ja ruohokasvustot (järviruoko, raate, korte). Ruoho- ja 
ruoho-ruskosammalyhdyskuntiin verrattuna tällaisille kas -
viyhdyskunnille oli ominaista matalampi pohjaveden pinta. 
Näiden soiden (ae~kino, Moskarnoe, Berezovoe) keskiosissa 
on säilynyt myös puuttomia ruohoisia alueita, jonne oli 
kerrostunut ruoko-, sara-, sararaate- ja sararahkaturvet- 
ta. 	SB-kauden puolivälissä Dlinnoe-suon jäännejärvi sois- 
tui kokonaan, sapropeelikerroksen päälle alkoi kerääntyä 
rahkaista saraturvetta. Ravinneköyhien glasifluviaalisten 

kerrostumien keskellä olevien soiden keskiosissa säilyivät 
subboreaalikaudella sarasoiden mesotrofiset leväkkörahka-
sammalkasvustot ja kuivemmilla reuna-alueilla levisivät 
meso-oligotrofiset ja oligotrofiset suovilla-rahkasammal-
kasvustot ja rahkasammalkasvustot (Sphagnum magellanicum). 
SB-kaudella turpeenmuodostumisnopeus oli minimaalinen koko 
holoseenikaudella (0,33 - 0,54 mm/v), tänä aikana soille 
kertyi 0,75 - 1,25 in turvetta. 
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Subatlanttinen kausi (SA, alkoi 2 500 vuotta sitten ja 
jatkuu vielä nykypäivinä) jaetaan yleensä kahteen alajak-
soon: SA1 ja SA2. SA1-alajakson aikana tutkitulla 
alueella olivat edelleen vallalla keskitaigavyöhykkeen 
kuusimetsät sekä mänty-kuusimetsät, joissa koivulla ja 
lepällä oli vähäinen osuus ja jaloja lehtipuulajeja esiin- 

tyi puustossa yksi.ttäi n. 	T ti ö -slit- epölyspektrien n . iar 
arvioiden SA-kauden jälkipuoliskolla kasvilajisto on 
muuttunut lähes nykyisen kaltaiseksi. 	Selänteitä j. 
f : jujen 	l 	is 	p 	e 	m i 1tv 	ja 	kuu'; mäntyr"''-: 
joiden joukossa esiintyi koivua. 	Niiden rinteillä ja 
moreenikummuilla säilyivät mustikka-lehtisammaltyyppiset 
kuusimetsät ja painanteissa heinää kasvavat kuusikot, 
joissa esiintyi myös tervaleppää (Alnus glutinosa)  ja 
jonkin verran metsälehmusta (Tilta cordata)  ja vuorijala-
vaa (Ulmus glabra) aluspuustossa. Tällaiset metsän ekolo-
giset biogeokenoosisarjat ovat luonnonpuiston alueella 
nykyään hyvin edustettuina. 	Savitasangon ja selännealueen 
suot ovat pysyneet nykypäiviin asti eutrofisessa kehitys- 
vaiheessa. 	Hydrologisen ja hydrokemiallisen tilanteen 
muuttumisen seurauksena niiden kasvipeitteessä tapahtui 
huomattavia sukkessioita: 	metsittyneiden yhdyskuntien 
osuus pieneni ja niiden tilalle levisi sara- sekä sara-, 
ruoho- ja heinäkasvustoja. Rahkasammalet alkoivat levitä 
voimakkaasti näille snille viimeisen vuosituhannen aikana. 
Tähän päivään mennessä tänne on muodostunut mättäisiä 
lettokomplekseja, joissa esiintyy rahkasammalmättäitä ja 
sara- tai sara-ruskosammalrimpiä. 

Moreenikerrostumien ja glasifl.uviaalisten kerrostumien 
keskellä olevilla soilla, jotka lakkasivat olemasta pohja -
vesien vaikutuksen alaisina, levisi subatlanttisen kauden 
aikana varpu-rahkasammalkasvustoja (Sphag_num, fuscum, S. 
angustifolium, S. magellanicum)  ja harvassa kasvavia män-
tyjä, ombrotrofisia suovilla- ja leväkkö-rahkasammalkas-
vustoja (Sphagnum balticum, S. malus)  ja niiden komplek-
seja, sekä reunamilla mänty-varpu-rahkasammalkasvustoja. 
Ne suot, joilla muualta tulevien vesien vaikutus säilyi 
voimakkaana, pysyivät mesotrofisina ja niillä kasvoi edel-
leen sara-rahkasammal- ja puu-heinä-r_ahkasammalyhdyskun- 
tia. 	SA-kauden aikana turpeenmuodostumisnopeus vaihteli 
huomattavasti: ruohoisilla saranevoilla 0,38 - 0,96 mm/v, 
letoilla ja keidassoilla 0,42 - 1,25 mm/v; 	eri suoalueil- 
la turvekerrostumat kasvoivat tänä aikana kaikkiaan 0,5-
2,75 m. 

Antropogeeninen vaikutus luonnonpuiston nykyiseen aluee-
seen oli useiden vuosisatojen ajan sen perustamiseen asti 
paikallista: täällä harsittiin metsää, poltettiin hiiltä, 
louhittiin kuparimalmia, raivattiin alueita heinäniittyjä 
varten, rakennettiin teitä. Tämän seurauksena aarnio-
metsien koostumus ja keskinäiset suhteet muuttuivat ja 
alueelle ilmaantui niittykasvustoa, lehtimetsiä ja seka -
metsiä. A.A. Tihomirovin (1988) mukaan luonnonpuiston 
metsien koostumukseen ovat suuresti vaikuttaneet metsäpa-
lot, joita sattui täällä usein ennen luonnonpuiston perus-
tamista. Nykyään alueella on runsaasti palonjälkeisiä 
kangasmetsiä: kanerva-puolukkatyyppistä lehtisammal- 
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jäkälämännikköä ja mustikka-puolukkatyyppistä jäkälä-leh- 
tisammalmännikköä. 	Näiden kangasmetsien heinä- ja varpu- 
kasvillisuus on köyhtynyt voimakkaasti palamattomiin 
alueisiin verrattuna. 

Nykyään luonnonsuojelualueelle on perustettu koealaverkos-
to (yli 50 koealaa å 0,2 ha) ja 10 ekologista tutkimuslin-
jaa, joilla ryhdyttiin tekemään kasvipeitteen sukkessioha-
vaintoja vuodesta 1978 lähtien (Paal, 1983). Ne kattavat 
luonnonpuiston kaikki pääasialliset maisematyypit. Kaik-
kien luonnonpuistossa tehtyjen tutkimusten tulokset jul-
kaistaan vuosittain ilmestyvässä Luontokronikassa. 
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5 METSIEN LAJISTON SUOJELU JA SUXCKESSIO 

Rauno Väisänen 

1 	JOHDANTO 

Luonnonsuojelun perimmäisenä tavoitteena on luonnon moni-
muotoisuuden säilyttäminen. Luonnonsuojelual.ueiden perus-
taminen on merkittävin keino tähän tavoitteeseen pääsemi-
seksi. Aina aluerauhoitus ei kuitenkaan takaa alkuperäisen 
lajiston säilymistä. Erityisesti lajit, jotka ovat sidok-
sissa tiettyyn sukkessiovaiheeseen ovat ongelmallisia, 
eikä niitä voida tehokkaasti suojella ilman suojelualuei-
den määrätietoista hoitoa. 

Kun Suomessa selvitettiin, mitkä lajit ovat uhanalaisia 
eli vaarassa hävitä alueelta ihmisen toimien seurauksena, 
kävi ilmi, että tällaisia lajeja on paljon varsinkin eri-
laisissa metsissä (Rassi ym. 1986, Rassi & Väisänen 1987). 
Erityisen merkittäviä eliöryhmiä ovat tässä suhteessa sel -
kärangattomat eläimet, sienet ja itiökasvit (Taulukko 1) . 

Taulukko 1. Uhanalaisten lajien lukumäärä eliöryhmittäin erilaisissa 
metsissä Rassin ym. (1986) mukaan. 

Aarniot Lehdot Harju- Kulo- Metsät Kaikki 
ja leh- rnetsät alueet yhteensä elin- 
timetsät ympä- 

ristöt 

Selkärankaiset 4 5 1 0 17 69 
Selkärangattomat 72 89 7 13 200 402 
Putkilokasvit 0 19 7 0 34 182 
Sametalet ja levat 10 12 0 0 26 131 
Sienet ja jäkälät 49 119 0 0 181 267 

Yhteensä 135 244 15 13 458 1 051 

Metsien sukkession yleispiirteet tunnetaan verraten hyvin 
ainakin puiden ja muiden putkilokasvien osalta, vaikka 
periaatteellisia näkemyseroja sukkession yleisestä kulus--
takin on edelleen olemassa (esim. Finegan 1984). 

Mutta yllättävän vähän tiedetään siitä, mitkä sukkesston 
vaiheet ovat luonnonsuojelun kannalta keskeisiä esimer-
kiksi tuhansille hyönteislajeille (Heliövaara & Väisänen 
1984) tai piensienille. Alustavia päätelmiä näistä eliö-
ryhmistä voidaan tehdä epäsuorasti ympäristön rakenteen ja 
käytettävissä olevien resurssien perusteella. 
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Eräissä tutkimuksissa (Biström & Väisänen 1988, Niemelä 
ym. 1988) on vertailtu eri ikäisten metsien eläinlajiston 
koostumusta ja monimuotoisuutta, mutta paikkojen välinen 
ero vaikuttaa tuloksiin. Vain harvoin on tutkittu tiet-
tyjen metsänhoidollisten toimien pitkäaikaisia vaikutuksia 
eläinlajistoon yhdessä paikassa, jolloin lajiston muutok-
sia olisi voitu tarkastella esim. hakkuun ja kulotuksen 
jälkeisen sukkession aikana (esim. Huhta ym. 1967). 

2 
	
LAJISTOLLINEN 	DIVERSITEETTI E R I- 
I K A I S I S S A 	METSISSÄ 

Eri eliöryhmien suhteelliset lajimäärät eroavat toisis-
taan huomattavasti sukkession aikana. Brittein saarilla 
tehtyjen tutkimusten mukaan putkilokasvien lajimäärä on 
suurimmillaan melko varhain sukkession alkuvaiheessa, kun 
taas sienten ja eräiden hyönteislahkojen lajistollinen 
huippu saavutetaan vasta selvästi pitemmän ajan, useiden 
vuosien kuluttua (Southwood ym. 1979). Vaikka näiden 
tutkimusten tuloksia ei voida sellaisenaan yleistää taigan 
olosuhteisiin, lienevät ne pääpiirteissään samansuuntaisia 
ja karkeasti pohjoisiin taigan olosuhteisiin sovelletta-
vissa. 

Samantapainen käsitys on esitetty kanadalaisista metsä-
hyönteisistä (McLeod 1980): lajimäärä nousee muutaman 
vuoden ajan, saavuttaa huippunsa ja kääntyy hitaaseen 
laskuun. Huipun saavuttamiseen kuluu sitä kauemmin aikaa 
mitä suuremmasta alueesta on kyse, ja laajoilla alueilla 
huippu on myös pieniä alueita korkeampi. Tähän vaikut-
tavat erityisesti leviämisekologiset tekijät. Pienillä 
alueilla reunaalueiden määrä on myös suhteellisesti suu-
rempi. Varjoisaa ja kosteaa pienilmastoa suosivat lajit 
lienevät tässä suhteessa vaateliaimpia eikä pieniltä 
suojelualueilta juuri tavata synkän aarniometsän lajistoa. 
Verrattaessa hyönteisiä ja sieniä voidaan niiden leviämis-
tapojen perusteella karkeasti päätellä, että itiöiden 
avulla tehokkaasti leviäville sienille habitaatin laatu on 
ratkaisevan tärkeä, kun taas hyönteisille habitaatin 
ominaisuuksien ohella myös sopivien metsälaikkujen et-
äisyyksillä ja koolla (ns. saarimaantieteellisillä tekij-
öillä) on hyvin keskeinen merkitys niiden lajistolliselle 
monimuotoisuudelle. 

Miksi sitten sieni - ja hyönteislajisto näyttäisi lisäänty-
vän metsässä paljon pitempään kuin putkilokasvilajisto? 
Ehkä perustelluimpana selityksenä voidaan esittää, että 
metsän ikääntyessä lahoavaa puutavaraa on käytettävissä 
yhä enemmän (tiettyyn rajaan saakka) ja näin ollen alunpe-
rin niukka hajotuseliöstö runsastuu ja monipuolistuu vasta 
paljon putkilokasveja ja niillä eläviä lajeja myöhemmin. 

Sukkession edetessä myös metsän vertikaalirakenne moni -
puolistuu. Metsän "arkkitehtuuri" vaikuttaa keskeisesti 
eri hyönteisryhmien runsauteen ja lajimääriin (Lawton 
1983). 
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Tietyssä vaiheessa metsä on sekä riittävän suojaisa että 
valoisa ja lämmin hyin monille hyönteislajeille. Vielä 
tämän jälkeenkin uusia lajeja ilmaantuu metsiin, mutta 
hidastuvalla nopeudella ja avointen paikkojen lajien 
samalla väistyessä. 

Vihreiden kasvien ja niitä syövien herbivorien lajistol-
lisia muutoksia sukkession aikana on pidetty oivallisena 
kasvien ja hyönteisten vuorovaikutusten tutkimuskohteena 
yhteisötasolla (Brown 1985). Hyönteislajien elämänkierto-
strategiat liittyvät läheisesti elinympäristön kasvilli-
suuden rakenteeseen. Sukkession aikana eivät vain kasvit 
vaikuta eläimistön kehitykseen, vaan eläimet muokkaavat 
samoin kasvisukkession kulkua. Herbivorihyönteiset vaikut-
tavat kasvien eloonjäämiseen, kasvuun ja lisääntymispoten-
tiaaliin. Yhteisötasolla hyönteisten kasvisukkessiota hi-
dastava vaikutus on verrattavissa selkärankaisten vastaa-
vaan vaikutukseen. 

Suurena vaikeutena lajistollisen monimuotoisuuden tut-
kimuksessa ovat sekä eri eliöryhmien väliset suuret erot 
että vähäistenkin ympäristön laadussa olevien erojen vai-
kutukset lajistoon. Koko metsän kaikkien eliöryhmien sa-
manaikainen selvitys on työlästä. Maaperän ravinteisuus, 
pienilmasto tai monet bioottiset tekijät saattavat vaikut-
taa lajistoon (ja sukkessioon) enemmän kuin pelkkä metsän 
ikä. 

3 	UHANALAINEN 	LAJISTO 	E R I_ - I K Ä I S I S- 
S Ä 	M E T S I S S Ä 

Luonnonsuojelun kannalta ei sinänsä ole keskeistä, kuinka 
suuri tietyn alueen lajistollinen diversiteetti on, vaan 
kuinka paljon siellä elää uhanalaisia lajeja. Sekä lajis-
tollisen monimuotoisuuden että uhanalaisten lajien käyttö 
suojelun perusteena on sidoksissa tutkitun alueen pinta-
alaan. Periaatteessa pyritään suojelemaan mahdollisimman 
suurta kokonaislajimäärää globaalisesti. Suuri lajimäärä 
tietyllä alueella ei tarkoita, että siellä tavattu lajis-
to olisi kokonaisuuden kannalta erityisen merkittävä, kun 
taas minkä tahansa lajin ainoa esiintymispaikka on aina 
suojelun arvoinen. Uhanalaisuustarkastelun avulla ratkea-
vat pelkkien lajimäärien käyttöön liittyät mittakaavaon-
gelmat. Tietyllä tarkastellulla alueella huomio kohdis-
tetaan juuri siellä suojelun kannalta kiireellisimpiin 
lajeihin, jolloin paikalliset ja yleiset lajiston suoje-
lutavoitteet pääosin yhdentyvät. 

Suomalaisessa metsässä on kaksi sukkessiovaihetta., joihin 
suoraan liittyy suuri joukko uhanalaisia lajeja. Vanha 
metsä, aarniometsä, jossa on paljon lahoavaa puuta ja 
hyvin kehittynyt hajottajaeliöstö, on suojelun ja tut-
kimuksen tärkein kohde. Palanut metsä on heti kulon jäl-
jiltä useiden kovakuoriaisten ja luteiden elinympäristö. 
Muutamat lajit elävät palaneen puun sienillä. Näistä la-
jeista useimmat ovat hävinneet Suomesta, eräät jo kauan 
sitten, metsäpalojen vähenemisen takia. Myös palaneiden 
metsien ja aarniometsien mosaiikilla on ollut merkitystä 
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lajistolle, sillä ainakin muutamat aarniometsäkovakuo-
riaiset suosivat osin palaneita runkoja. 

Kolmas metsän sukkessiovaihe, joka on lajiston suojelun 
kannalta merkittävä, on nuoren metsän lehtipuuvaihe. Leh-
tipuuvaiheessa metsän lajistollinen diversiteetti on 
suuri, vaikka uhanalaisia lajeja siinä ei juuri esiinny. 
Sen sijaan lehtipuuvaihe vaikuttaa erittäin paljon siitä 
vuosikymmenien kuluttua kehittyvän vanhan metsän diver-
siteettiin. Vanhojen lahoavien lehtipuiden eliölajisto 
(hyönteiset, nilviäiset, sienet, sammalet) on erittäin 
monipuolinen. Vastaavasti vanhoissa metsissä, joista 
lehtipuut on sukkession alkuvaiheessa poistettu, elää 
vain osa suojelun kannalta keskeisistä aarniolajeista. 

Kaikki metsän kehitysvaiheet eivät ole lajistoltaan oleel-
lisesti kärsineet voimistuvasta ihmistoiminnasta. Nuorten 
ja keski - ikäisten metsien yleinen lajisto ei liene oleel-
lisesti muuttunut eikä niiden lajistollinen diversiteetti 
ei ole varsinaisesti laskenut. Koska esimerkiksi hyönteis-
ten lajimäärä on nuorissa metsissä suurimmillaan, vertai-
levissa tutkimuksissa (mm. Biström & Väisänen 1988) on 
havaittu, että vanhojen metsien kenttäkerroksen ja poh-
jakerroksen lajimäärä on nuoria ja hoidettuja metsiä pie-
nempi. Tällaisia tuloksia on saatu käyttäen useita eri 
menetelmiä (pitfall, dry funnel, seula, haavi ym.): vanha 
luonnontilainen metsä vaikuttaa näin kovin köyhältä. 

Vasta puuta hajottavan eliöstön tutkimus paljastaa van-
hojen metsien tärkeimmän suojelukohteen, siellä runsaan 
ja monipuolisen lahoavan puuaineksen. Maatuvassa puussa 
elävässä hyönteislajistossa on erotettu neljä vaihetta 
(Ehnström & Wallden 1987). Ensimmäisen lyhyen vaiheen 
aikana puun kuorta syövät etenkin kaarnakuoriaiset, joista 
monet ovat nykyisin runsastuneet kuorellisen puutavaran 
tuholaisiksi talousmetsissä. Näitä seuraa muutaman vuoden 
pituinen kuorta ja puuaineksen pintakerroksia syövien la-
jien ryhmä, johon kuuluu myös eräitä uhanalaisia lajeja. 
Kolmantena on suojelun kannalta tärkein, jopa vuosikymme-
nien pituinen vaihe, jolloin varsinaisen puuaineksen ha-
jotukseen osallistuvat monet tyypilliset aarniolajit. 
Viimeisessä vaiheessa puunhajottajayhteisö korvautuu vä-
hitellen maaperäeläimistöllä puun maatuessa. 

Vaikka erilaisessa lahoavassa puussa elää hyin rikas 
lajisto, se on vaikeasti kvantitatiivisesti tutkittavis-
sa. Run-kojen kuoriminen ja särkeminen on paitsi hidasta 
myös suo-jelun kannalta jossain määrin arveluttavaa. 
Ikkunapyydyksillä on saatu suomalaisilta suojelualueilta 
maatuvien tai pystyyn kuivuneiden runkojen läheisyydestä 
mielenkiintoista hyönteislajistoa ympäristöä vahingoit-
tamatta. Nämäkin näytteet ovat kuitenkin kvalitatiivisia 
ja vaikeasti keskenään verrattavissa. 



4 	HOIDON 	ONGELMAT 	LAJISTON 	S U 0 J E 
LUSSA 

Etelä- ja hemiboreaalisella alueella on metsäpinta-alasta 
vain 0.07 % suojeltu. Tällainen pinta-ala voi tuskin riit-
tää turvaamaan koko lajiston säilymistä edes lyhytaikai-
sesti, joten suojelualueiden lukumäärän ja pinta-alan 
lisäämistä voi pitää ensisijaisena ja kiireellisimpänä 
tavoitteena vanhojen metsien suojelussa. 

Kuitenkin vanhoja metsiä on myös suojelualueiden ulkopuo-
lella. Eräät uhanalaiset lajit tulevat toimeen myös ta-
lousmetsissä, mikäli niiden hoidossa noudatetaan tiettyjä 
luonnonsuojelullisia periaatteita. "Harkitusti hoitamaton" 
talousmetsä, jonne on jätetty maatuvi_a runkoja, pökkelöi-
tä, keloja ja sekapuustoa, on lajistoltaan monipuolinen 
eikä aiheuta oleellisia lisäkustannuksia puuntuotannolle. 

Varsinaisilla suojelualueilla puulajisuhteiden vähittäinen 
muuttuminen (mm. ilmansaasteiden vaikutusten ohella) aihe-
uttaa ongelmia lajiston säilymiselle. Kuusi valtaa alaa 
lehtipuilta ja männyltä. Mikäli suojelualueita ei hoideta, 
saattaa niillä tavattava lehtipuiden erikoistunut lajisto 
vähitellen hävitä. Suomessa on jo jouduttu turvautumaan 
haapojen siirtoon takaisin metsään ensiapuna arvokkaan 
hyönteislajiston 	turvaamiseksi 	Mäntsälän 	Hirvihaaran 
alueella. Tulevaisuudessa tällainen puun siirto voi olla 
monilla alueilla ajoittain toistuva rutiinitoimi. 

Metsien suunnitelmallinen hoito polttamalla takaa eri 
ikäisten luontaisten sukkessiovaiheiden olemassaolon ja 
sopivan lahopuun jatkuvan saatavuuden tulevaisuudessakin. 
Poltto saattaisi joillakin alueilla vielä kyetä elvyttä-
mään myös osan ns. kulolajistosta. Suojelualueiden hoito 
pieniä pinta-aloja kerrallaan polttaen on tavanomainen 
toimi Pohjois-Amerikan kansallispuistoissa. Suomessa, 
missä suojellut metsät ovat pieniä, voitaisiin ehkä polt-
taa suojelualueiden lähituntumassa olevia talousmetsiä 
luontaisen sukkession aloittamiseksi ja luonnontilan pa-
lauttamiseksi. Näitä alueita voitaisiin tulevaisuudessa 
liittää suojeltuihin metsäalueisiin. Samoin kansallispuis-
tojen eräitä talouskäytössä alueita voitaisiin näin pa-
lauttaa luonnontilaan. 

5 TUTKIMUKSEN TARVE 

Metsien luonnonsuojelubiologinen tutkimus on ollut häm-
mästyttävän vähäistä Suomessa, missä metsien talouskäyt-
töä on tutkittu hyvinkin paljon. Kuten edellä kävi ilmi, 
tarvitaan hyin paljon menetelmällistä tutkimusta sekä 
lajiston inventointeja että alueiden hoitoa varten. Tietoa 
puuttuu myös aivan perustasolta. Eräiden hyönteisryhmien 
(Diptera, Hymenoptera) ja sienten taksonomia ja lajisto 
tunnetaan erittäin vajavaisesti, eikä näitä merkittäviä 
ryhmiä voida si -ten ottaa huomioon lajiston suojelussa. 
Esimerkiksi käyvät monet sääsket ja kärpäset, jotka elävät 
joko lahoavalla puuaineksella tai sienirihmastolla, ja 
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joilla on metsäekosysteemissä hyin merkittävä rooli hajot-
tajina (esim. Jakovlev 1988). 

Lajiston elinympäristövaatimukset tunnetaan useimmissa 
tapauksissa niin huonosti, että toistaiseksi ei voida 
varmuudella arvioida metsän rakenteen ja käytettävissä 
olevan puuaineksen perusteella (mikäli sellaista tietoa 
olisi saatavilla), onko lajilla edellytyksiä elää tie-
tyllä alueella. Sitäkään ei yleensä tiedetä, minkä kokoi-
nen on pienin elinkelpoinen tietyn lajin populaatio ja 
kuinka suuren metsän se vähintään tarvitsee säilyäkseen. 
Autekologinen tutkimus yhdistettynä metsien rakenteellis-
ten ominaisuuksien ja (ravinto)resurssien kattaviin inven-
tointeihin eri puolilla tutkittavaa aluetta vasta mahdol-
listaisi lajiston tehokkaan suojelun. Elinympäristövaati -
musten ohella myös leviämisekologiasta ja populaatioiden 
keskinäisistä suhteista tarvitaan tietoa suojelualuever-
koston kehittämistä varten. 
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6 KASVILLISUUDEN MUUTOSTEN TUTKIMUKSET VIRON LUONNONPUISTOISSA 

Ulle Kukk 

Viron luonnonpuistot ovat sopiva kohde kasvillisuuden 
muutosten tutkimiselle useista eri syistä: 1) ne käsit-
tävät suurinpiirtein kaikki Viron kasvimaantieteelliset 
alueet ja sen luonnolle ominaiset kasvillisuusmuodostumat, 
2) ihmisen taloudellinen toiminta luonnonpuistojen 
alueella on rajoitettu ja sitä valvotaan, 3) on olemassa 
omat tutkijaresurssit ja muiden laitosten tutkijoita 
varten on saatu aikaan työskentelyolosuhteet. 

Tämä aihepiiri liittyy monessa suhteessa luonnonpuiston 
erikoispiirteisiin ja sen päämääriin, minkä vuoksi niitä 
on syytä kuvailla lyhyesti. 	Virossa on 5 luonnonpuistoa 
ja yksi kansallispuisto. 

Kasvitieteellisistä 	luonnonpuistoista 	on 	epäilemättä 
mielenkiintoisin Viidumäen luonnonpuisto, joka sijaitsee 
Saarenmaan länsiosassa. 	Se on perustettu harvinaisten ja 
reliktikasvilajien (joita on 50) ja kasviyhdyskuntien 
(esim. tammi- mäntymetsän ja lähdesuon) suojelemiseksi ja 
niiden tilan ja niissä tapahtuvien muutosten seuraamiseksi 
ja tutkimiseksi. 

Matsalun vesi- ja suoalueelle on keskittynyt Itämeren 
alueen runsain vesi- ja suolintuyhdyskunta. 	Sen alueella 
on myös suurimmat kaislikot ja monimuotoinen ranta- ja 
metsäniittykasvillisuus. 

Vilsannin luonnonpuisto on monien merilintujen, mm. haah-
kan elinpaikka. Kasvitieteellisesti mielenkiintoisia 
ovat alvarit ja saarten ja rantojen kasvillisuus, 

Nigulan luonnonpuisto on perustettu ikivanhan suoalueen 
säilyttämiseksi ja soistumisprosessien tutkimiseksi. 

Endlan luonnonpuisto on myös perustettu vesiensuojelun 
kannalta tärkeiden suoekosysteemien suojelemiseksi. Tällä 
alueella yli sadan vuoden aikana hydrologisista oloista 
tehtyjen mittausten sekä soiden ja turvekerroksen muodos-
tumisesta tehtyjen tutkimusten perusteella sitä voidaan 
suositella kansainvälisesti merkittävänä vertailualueena. 

Lahemaan kansallispuisto sijaitsee Viron pohjoisrannikolla 
ja sen tekee mielenkiintoiseksi sen ainutlaatuinen luonto 
ja kulttuurihistoria. 	Sinne on perustettu kasvillisuuden 
tutkimista varten 5 luonnonsuojelualuetta, jotka sijait-
sevat pääasiassa mäntykankailla ja keidassuoalueilla. 

Tällaiset luonnonolosuhteet huomioonottaen kasvitieteelli-
sen tutkimuksen kohteena ovat kolme seuraavaa kokonaisuut- 
ta: 	1) 	suot ja keidassuot, 2) kangasmetsät, 3) 	saaret, 
luodot ja rannikkovyöhyke. 
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Luonnonpuistojen soilla tutkitaan kahdenlaisia proses- 
seja. 	Ensinnäkin kuivatuksen vaikutusta soiden kasvil- 
lisuuteen. 	Ennen luonnonpuistojen perustamista tehdyt ja 
myös sen rajojen ulkopuolella suoritetut maanparannus-
toimet vaikuttavat vielä näinä päivinä sen kasvipeittee-
seen. Viidumäen luonnonpuistossa tehdyt analyysit osoit-
tavat, että lähdesuolla on tapahtunut lajistollisia muu- 
toksia. 	Harvinainen  Schoenus ferrugineus - Juncus sub- 
nodulosus -yhdyskunta alkoi korvautua siniheinävaltaisella 
(Molinia coerulea) yhdyskunnalla, mikä voimistui ojaa 
lähestyttäessä. 	Suon pinnanmuodot muuttuvat, varpu- ja 
ruohokasvikerros niukkenee ja lajisto köyhtyy. Harvinai-
set lajit, kuten  Juncus subnodulosus, Gymnadenia odoratis-
sima, Pinguicula alpina ja  Rhinanthus osiliensis,  alkavat 
kadota. 	On päätetty ryhtyä toimenpiteisiin lähdesuon 
harvinaisten kasviyhdyskuntien ja kasvilajien säilyttämi- 
seksi: 	korjata lähdesuon vesitilannetta sulkulaitteiden 
avulla; on laadittu suunnitelma hyödynnettyjen turvesoiden 
muuttamiseksi karpalosoiksi. 

Vuonna 1972 laadittiin Nigulan luonnonpuistossa kuivatuk-
sen vaikutukselle alttiissa kasvipeitteessä tapahtuvien 
muutosten seuraamiseksi 56 analysoitavan profiilin sekä 
yhden 165 metrin pituisen kasvillisuuden tutkimuslinja 
kuvaus. 	Niiden pitkäaikaisen seurannan ja analysoinnin 
pitäisi selvittää keidassoiden reunamien metsittymislaa-
juutta ja - nopeutta sekä tämän prosessin kulkua. 

Toinen Nigulan luonnonpuistossa 20 vuoden kuluessa tut-
kittu prosessi on metsien soistuminen soiden keskellä 
olevilla mineraalisaarekkeilla. Niistä kaksi korkeinta 
ovat vielä jaloja lehtipuita kasvavaa metsää ja mustik- 
katyypin kuusikkoa. 	Koska vesi virtaa keidassuolta suh- 
teellisen matalalla oleville saarille, niiden reunoilla 
havaitaan mineraalimaaperän soistumista ja voidaan erottaa 
joitakin metsän ja keidassuon välisiä saranevavyöhykkeitä. 
Matalammalla olevat saarekkeet ovat jo suometsien peit- 
tämiä tai metsä on kuollut. 	Sukkessioiden seuraamiseksi 
on tutkittu kolmea pysyvää kasvillisuuden tutkimuslinjaa, 
missä on peräkkäin 5 x 5 metrin kokoisia pysyviä koealoja. 
Koealat on piirretty mittakaavassa 1:100. 	Niiden kuvauk- 
set tehdään 10 vuoden välein. 	Uusintakuvaukset ovat 
osoittaneet, että rimpisuo ja puu-varputyyppinen suovyö-
hyke ovat laajentuneet 5 - 20 m saarekkeiden itäreunalla. 
Vuohenputkityypin metsän lajisto köyhtyy ja se muuttuu sa-
niaistyypin metsäksi ja kehittyy jatkuvasti soistuneiden 
kasvupaikkatyyppien suuntaan. 	Puusto harvenee ja alkaa 
uudistua heikosti. 

Metsäkasvillisuuden muutoksia tutkitaan pääasiassa Lahe-
maan kansallispuistossa ja Viidumäen luonnonpuistossa ja 
nämä tutkimukset jaetaan 3 pääryhmään: 	1) metsän luonnol- 
lisen uudistumisen tutkiminen, 2) luonnonkatastrofien 
jälkeinen kasvillisuussukkessio, 3) hirvien, villisikojen 
ja hyönteisten aiheuttamien vahinkojen vaikutus. 



55 

Puuston luonnollista uudistumista tutkitaan 30-luvulla 
perustetuilla koealoilla puolukka- ja jäkälämänniköissä. 
Myös luonnonmaiden ja kuloalueiden metsäviljelysten ja 
niiden kasvien kehitystä seurataan. 	Kolmas näihin van- 
hoihin koepalstoihin liittyvä teema käsittää mäntymit-
tarituhojen (Bupalus piniarius)  seurannan viimeisen 50 
vuoden ajalta. 

Viidumäen vanha mäntykangas tuhoutui v. 1969 myrskyn 
seurauksena. Tutkijat päättivät käyttää tätä luonnonka-
tastrofia metsän luonnollisen uudistumisen tutkimiseen. 
Yksi koeala jätettiin kokonaan raivaamatta. 	Tuulenmurto- 
alueelle tehtiin 5 pysyvää koealaa. 	Voidaan mielenkiin- 
nolla todeta, että myrskyn jälkeen harvinaiset  Vicia 
cassubica  ja  Oxytropis pilosa  -lajit runsastuivat, toden-
näköisesti parempien valoisuusolosuhteiden vuoksi. 

Kuitenkin luonnonpuistojen perustaminen aiheutti myös 
ongelmia, joiden ratkaisemiseksi piti tehdä uusia tut- 
kimussuunnitelmia. 	Eräs ongelma on hirvien mäntytairni- 
koille aiheuttamat vahingot. 	Tutkimuksia tehtiin Lahe- 
maalla. 	Kansallispuiston perustamisen myötä täällä lope- 
tettiin avohakkuut, kuten myös uusien kasvien istutukset. 
Hirvien talviaikainen ravintoperusta huononi ja hirvet 
alkoivat syödä mäntytaimikkoja, minkä seurauksena taimikko 
joko tuhoutui tai harveni. Tutkimusten kuluessa määritel-
t:i_in hirvikannan optimitiheys ja eläimille alettiin jär-
jestää myös lisäravintoa. 

Viidumäen luonnonpuistossa ongelmallisiksi muodostuivat 
villisiat, joiden mieluisira ravintoa ovat rauhoitetut 
kämmekkäkasvit, ennen kaikkea  Dactylorhiza-, Orchis-  ja 
Gymnadenia-sukuiset. 'V-llisikojen tonkimisen seurauksena 
kasviyhdyskuntien rakenne tuhoutui ja kokonaisia kämmek- 
käpopulaatioita on hävinnyt. 	Rauhoitetuille yhteisöille 
ja kasvilajeille aiheutetun vahingon pienentämiseksi on 
villisikojen määrää vähennettävä ainakin puolella ja 
suojattava ne paikat, joilla kämmekkäkasveja runsaammin 
kasvaa. 

Kolmannen laajan tutkimusalueen muodostavat meren saaret. 
Niitä on sekä Landenmaan kansallispuistossa että Matsalun 
luonnonpuistossa, mutta kaikkein eniten niitä on Vilsan-
nin luonnonpuistossa, joka käsittää 104 erikokoista pik - 
kusaarta. 	Tämä alue ulottuu pisimmälle avomerelle ja 
sille on ominaista maan nopea kohoaminen. Tästä syystä se 
on sopivin kohde kasviston ja kasvillisuuden alkuperän 
tutkimiseksi. Näillä saarilla työskenteli pitkään kasvi-
tieteilijä H. Rebassoo, joka tutki erityisen tarkasti 57 
saarta. 	Saaret on jaettu kasvillisuuskehityksen perus- 
teella 6 ryhmään. Asutusta on nykyisin ainoastaan Vilsan- 
nin saarella. 	Rebassoo tutki aikoinaan Pohjois-Viron ja 
Matsalun luonnonpuiston kasvillisuuden ja meren saarten 
alkuperää. 
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Viron meri- ilmasto ja harva asutus ovat pääsyitä siihen, 
miksi Vilsannin saari on valittu ekologisen seurannan 
alueeksi. Sinne on tässä tarkoituksessa merkitty 2 lin-
jaa ja 2 pysyvää koealaa, joiden koko on 50 x 50 m, toinen 
metsään ja toinen alvarille. 

Lopuksi tulisi vielä kertoa Viidumäen luonnonpuiston 
pysyvillä koealoilla tehdyistä harvinaisten kasvilajien 
populaatioiden dynamiikan tutkimuksista. 	Siellä on tehty 
jatkuvia havaintoja vuodesta 1961. 	Vuosittaisten fenolo- 
gisten havaintojen kohteina ovat seuraavat lajit: 	lähde- 
soilla  Juncus subnodulosus, Rhinanthus osiliensis, Pin-
quicula alpina, Gyrnnadenia odoratissima;  metsissä:  Taxas 
baccata, Hedera helix, Oxspis pilosa, Vicia cassubica; 
metsäniityillä: 	Sorbus rupicola, Hypericum montanum, 
Vicia lathyroides  ja kämmekkäkasvit. Vuonna 1983 perus-
tettiin uuden metodiikan mukaisesti 50 x 300 metrin kokoi-
nen fenologinen linja ja tehtiin tarkka kasvikartoitus. 
Tämä toistuu 10 vuoden välein. 	Vuonna 1981 perustettiin 
pysyvät koealat 5 harvinaisen lajin biologian ja luonnol- 
lisen uudistumisen tutkimista varten. 	Näitä lajeja ovat: 
Cephalanthera longifolia, Hypericum montanum, Vicia lathy 
roides, Vicia cassubica  ja Oxytropi_s_ piiosa. 

Viron luonnonpuistoissa tapahtuvat kasvillisuusmuutokset 
voidaan jakaa viime kädessä seuraaviin ryhmiin: 

1) 	luontaiset sukkessiot, jotka ilmenevät hyvin 
selvästi: 

a) soitten mineraalisaarten soistumisessa; 

b) meren saarten kasvillisuuden kehityk- 
sessä ; 

2) 	ns, puoliluontaiset sukkessiot ja vaihtelut, 
jotka liittyvät ihmisen ja eläinten välilliseen 
vaikutukseen; 

a) luonnonpuistojen rajojen ulkopuolella 
tapahtuvan kuivatuksen vaikutus luonnon-
puiston kasvillisuuteen; 

b) hirvien ja villisikojen aiheuttamien 
vahinkojen vaikutus; 

3) 	Tulee mainita myös ihmisten tallaamisen aiheut- 
tamat muutokset. 	Viron kolmella luonnonpuis- 
toella on tehty vaihtelu- ja mikrosukkessiotut-
kimuksia tallaamisen vaikutuksen selvittämiseksi. 
Näiden tutkimusten perusteella on ollut mandol-
lista määritellä luonnonpuistojen suurimmat sal-
litut vierailumäärät. 

Tieteellisen merkityksen ohella tämänkaltaiset 
tutkimukset ovat pohjana suojelualueisiin kohdis-
tuvan antropogeenisen vaikutuksen säännöstelylle 
tai poistamiselle. 
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7 LINNUSTO JA t,TSÅSUI=,  SSIO 

Pekka Helle j a Mikko Mönkkönen 

1 	ALUKSI 

Linnuston runsaus ja rakenne metsänkierron eri vaiheissa 
on kiinnostanut tutkijoita jo kauan. Pääsyynä tähän on 
ollut se, että linnut monilajisena ja -muotoisena ryhmänä 
heijastavat tarkasti metsänkierron myötä kasvipeitteen 
rakenteessa tapahtuvia muutoksia. Aluksi tutkimus oli 
kuvailevaa, mutta myöhemmin se alkoi saada enemmän ongel-
makeskeisyyttä ja teoreettista painoa; kysymykset käsit-
telivät yhteisörakennetta, lajien välistä kilpailua, yh-
teisöjen vakautta ja sukkessionopeutta, yksittäisten la-
jien habitaatinvalintaa ja myös energetiikkaa. 

Pyrimme tässä selvityksessä luomaan lyhyen katsauksen 
metsän sukkession ja linnuston suhteeseen havumetsävyöhyk-
keen oloissa. Emme rajoitu yksistään Euraasiaan vaan muu-
tamassa kysymyksessä käytämme vertailun vuoksi tietoja 
myös Pohjois-Amerikasta. 

2 	BOREAALISET 	METSÄNSUKKESS 1 0 T 

Ammoin luonnonkulot vaikuttivat voimakkaasti metsien ikä -
jakaumaan. Monilla tahoilla pohjoista havumetsävyöhykettä 
keskimääräinen kuloväli on ollut noin 100 vuotta. Nykyään 
useilla alueilla, kuten Fennoskandiassa, metsäpalot voi -
daan tehokkaasti torjua, ja metsänsukkessiot käynnistyvät 
metsätaloudellisista hakkuista. Fennoskandian oloissa 
metsänkierrot voidaan jakaa kuivien ja tuoreiden kankaiden 
sukkessioihin: kuivilla kasvupaikoilla mänty on valtapuu 
koko kierron ajan; tuoreilla kasvupaikoilla sukkession 
alkuvaihetta luonnehtivat lehtipuuvaltaiset yhteisöt, ja 
kliimaksvaiheen pääpuulaji on kuusi. 

Merkittävin ero luonnontilaisessa ja metsänhoidollisessa 
metsänkierrossa on paitsi lahon ja palaneen puun runsaus 
edellisessä, se että metsänhoidossa tuoreilla mailla leh-
tivesaikosta pyritään pääsemään eroon tai ainakin voimal-
lisesti lyhentämään sen valta-aikaa. 

3 	L I N T U Y H T E I S OJ EN 	P Ä Ä P I I R T E ET 	M E T- 
S Ä N S U K K E S S I 0 S S A 

Pesimälintutiheys yleensä kasvaa havumetsäsukkessiossa, 
mutta useinkaan huippua ei saavuteta aivan vanhimmassa 
vaiheessa. Tämä johtuu etupäässä puista ja pensaista 
ravintonsa hankkivien, hyönteisiä syövien lintujen tihey-
destä. Perinteisesti on oletettu, että lintutiheys on 
suorassa suhteessa habitaatin tuottavuuteen, mutta eri 
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ikäisiä metsänvaiheita verrattaessa näin ei voida yksi.n-
kertaistaen väittää. 

Samoin kuin lintutiheys myös lajidiversiteetti (lajisto-
monipuolisuus) kasvaa sukkession myötä. Myöskään diversi-
teetin jatkuva kasvu ei ole ehdoton sääntö. Esimerkiksi 
Koillis-Suomessa lajidiversiteetti saavuttaa korkeita 
arvoja aivan sukkession alussa. Tämä johtuu siitä, että 
varhaisia sukkessiovaiheita asuttavat useat suoli.nnut, 
erityisesti kahlaajat. Ehdottomimpia tietyn metsänsukkes-
siovaiheen vaatijoita ovat vanhan kliimaksvaiheen lajit, 
kuten viime vuosikymmeninä voimakkaasti taantuneet metso, 
kuukkeli, pohjantikka ja lapintiainen. 

Perinteisesti otaksutaan, että myöhäiset sukkessiovaiheet 
olisivat ajallisesti vakaampia kuin varhaiset. Tämä on 
johdettu suoraan siitä, että sukkessio määritellään pro-
sessiksi, jonka alussa muutokset ovat nopeita, ja se 
päättyy, kun muutoksia ei enää tapahdu tai ne ovat hyvin 
hitaita. Vakautta voidaan tarkastella esim, lintuyhteisö-
rakenteen rnuutosnopeudella tutkittujen sukkessiovaiheiden 
välillä, mutta menetelmällisten vaikeuksien takia se ei. 
ole helppoa. Toinen tapa tarkastella vakautta on tutkia 
vuosivaihtelun määrää esim. lintutiheydessä ja diversitee-
tissä eri sukkessiovaiheissa. Tuloksernme Pohjois-Suomesta 
eivät tue oletettua vakauden kasvua sukkession myötä. 

4 	MIKÄ 	MET SÄNS UKKESSIOSSA 	0 N 	T A R- 
K E A T Ä 	LINTUYHTEISÖJEN 	K A N N A L T A? 

Monetkaan piirteet lintuyhteisöjen sukkessiossa eivät nou-
data samoja lcaavo j a Vanhan Mantereen ja Pohjois-Amerikan 
välillä. Toteamukset esim. tiheyden tai diversiteetin kas-
vusta sukkession myötä ovat karkeita yleistyksiä. Erittäin 
tärkeä ero Euroopan ja Pohjois-Amerikan eri osien välillä 
on trooppisten muuttolintujen suhde metsänsukkessioon. 
Pohjois- Amerikan itäosien lehtimetsissä ne suosivat voi -
makkaasti vanhoja, yhtenäisiä metsiä. Euroopassa pesivät 
trooppiset muuttajat suosivat metsänkierron alku- ja väli-
vaiheita. Läntisessä Pohjois - Amerikassa niiden habitaatti-
preferenssi on monessa mielessä välimuotoista. Nämä erot 
selittävätmyös muita yhteisöominaisuuksien eroja mannerten 
välillä, esim. erikoistumisen asteessa. Havumetsien lintu-
yhteisöt sukkession myötä ovat samankaltaisempia man.te-
reita vertailtaessa kuin lehtimetsien yhteisöt. Euroopan 
sisällä ero havu- ja lehtimetsäsukkessioiden lintuyhteisö-
jen välillä on pienempi kuin Pohjois-Amerikassa. 

Tutkimukset lintuyhteisöjen suhteesta metsäsukkessioon 
osoittavat, että ei ole turvallista yleistää tuloksia 
kovin laajalle maantieteelliselle alueelle. Lisäksi tär -
keimmät asiat tutkittaessa sukkession ja linnuston välisiä 
suhteita ovat jossain muualla kuin sukkession itsensä 
käsitteessä. Kasvillisuuden sukkession ilmiöt koskevat 
kasveja; eläimet ja varsinkin pienikokoiset varpuslinnut 
liiklcuvina ja suhteellisen lyhytikäisinä eliöinä reagoivat 



aivan toisessa ajallis-avaruudellisessa mittakaavassa 
ympäristöönsä. Useimmille linnuille sukkessiovaiheet ovat 
vain joukko ulkoiselta olemukseltaan ja ekologisilta 
mandollisuuksiltaan erilaisia habitaatteja. 

5 	M I TTAKAAVAN 	ONG E LNAT 

Suojelun kannalta on ensiarvoisen tärkeää tiedostaa se 
maantieteellinen mittakaava, jonka puitteissa toimitaan. 
Hyvin paikallisesta näkökulmasta ongelmat ovat erilaiset 
kuin esim. kasvillisuusvyöhykkeen laajuisesta katsannosta. 
Koko havumetsävyöhykkeen puitteissa lintulajien säilyt-
täminen on enemmänkin riippuvaista siitä, millainen tulee 
olemaan metsiemme dynamiikka tulevaisuudessa. Tämä taas ori 
pitkälti kiinni ihmisen metsätaloustoimenpiteiden ]-uon-
teesta. Esimerkiksi suurikin erillinen suojelualue saattaa 
uhanalaisten lajien säilymisen kannalta olla merkityk-
setön, jos kaikki mnuu ympäröivä metsämaa on lajin kannalta 
kelvotonta habitaattia. 

Luonnonsuojelun kannalta haluamme tuoda esille kaksi seik-
kaa. Ensinsikin, jos meillä on jossain tehoisan metsäta-
louden alueella jäljellä kappale vanhaa metsää, sitä ei_ 
saa uudistaa sillä "ekologisella" perusteella, että luo -
malla eri ikäisiä metsänvaiheita eliöstön monimuotoisuus 
kasvaa. Tietty määrä vanhaa metsää on luonnollisesti ol-
tava, jotta voidaan turvata vanhan metsän lajien hyvin-
vointi. Toiseksi, meillä on ylimäärin eri sukkessiovai-
heita metsänhoidollisista sukkessioista, mutta luonnonsulc-
kessioista ei ole juuri näytteitä. Ainakin alueilla, niissä 
metsän palontorjunnalla on pitkät perinteet eikä luonnon-
mukaisesti syntyneitä metsiköitä ole, luonnonsuojelu-
alueilla pitäisi harkita tämän kaltaista metsien uudis-
tamista. Näin pitkällä tähtäyksellä varmistettaisiin met-
sän luontainen dynamiikka myös suojelualueilla ja toisaal-
ta tarjottaisiin tutkimukselle sen kaipaamia tärkeitä. 
tutkimusalueita. 
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8 OKAN LUONNONPUISTON LINTUKANNAN ANALYSOINTI PALONJÄLKEISEN 

SUKKESSION KYMMENVUOTISEN HAVAINTOJAKSON PERUSTEELLA 

L.V. Kules~ova 

Tulipalot ovat nykypäiviin asti pysyneet pääasiallisena 
luonnollisena 	tekijänä 	metsävyöhykkeen 	luonnonsuojelu- 

alueilla tavattavien yhteisöjen pitkäaikaisten sukkes- 

sioiden synnylle. 	Palonjälkeiset sukkessiot voivat vai- 
kuttaa oleellisesti ekosysteemien rakenteeseen sekä luon-
nonsuojelualueilla suojeltavien kasvi- ja eläinpopulaa- 

tioiden tilaan. 	Tämän vuoksi on tutkittava monipuolisesti 
niitä muutoksia, joita tapahtuu yhteisöjen eri komponen-
teissa tällaisten sukkessioiden aikana. 

Materiaali ja menetelmät. 	Tässä esityksessä on yleistetty 
Okan luonnonpuistossa vuoden 1972 epätavallisen kuumana ja 
kuivana kesänä syttyneen tulipalon aiheuttamasta sukkes- 
siosta tehtyjä suoria havaintoja. 	Tutkimuksen kohteena 
oli lehtisammalmännikön palosta kärsinyt lintuyhteisö. 

Havaintoja tehtiin kahdella 600 x 200 m:n suuruisella 
pysyvällä koealueella käyttämällä perinteistä absoluuttis-
ta lintujenlaskentamenetelmää (Palmgren, 1930; Saposni-
kov, 1938). Toisella alueella esiintyi metsiä ja soita, 
joissa oli havaittavissa maa- ja latvatulen sekä turvepa-
lon jälkiä, sekä kuloalaan rajoittuvia yhteisöjä; ja 
toisella alueella samoja kasviyhdyskuntia, joita tuli ei 
ollut vahingoittanut. 

Seuraavassa tarkastellaan latva- ja maatulen seurauksena 
syntyneitä kuloalueita. 	Toisin kuin suometsien kulo- 
alueella, missä tuli oli tuhonnut puuston heti ja minkä 
lintukannassa oli tapahtunut jyrkkiä muutoksia, metsäkulo-
alueella puuston tuho ulottui huomattavan pitkälle ajan - 

jaksolle; 	myös lintukanta muuttui asteittain. Tarkas- 
telemalla näitä muutoksia vuodesta 1973 vuoteen 1982 on 
mahdollista seurata metsäkuloalueella eläneiden lintuyh-

teisöjen sukkessiota kaikkiaan 10 ensimmäisenä palonjäl- 
keisenä vuotena. 	Tarkastelumme kohteena oli myös kulo- 
alueeseen rajoittuva 50 - 100 metrin levyinen männikkösaa-
reke, minkä lintukannassa myös havaittiin huomattavia 
alueellisia rakennemuutoksia. Kontrollialueella on tehty 
havaintoja vuodesta 1974 lähtien. 
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L E H T I S A M M A LMA NN I K O S SÄ K U L 
A L U  U E E L L A JA PA L O A L U E E N U L K 0 P U 
L E L L A  A E S I I NT YV I E N L I N T U K AN TO JEN 
V E R T A I L U A N ALY Y 	SI 

Monivuotisten havainnointien tulokset ovat osoittaneet 
huomattavia eroja kuloalueen ja palolta säästyneen männi-
kön lintukantojen välillä. Jacquard-Naumovin yhtäläisyys-
indeksit (Cernov, 1975), jotka on laskettu kaikille li.n-
tukantavarianteille 10 vuoden ajalta, osoittavat, että eri 
alueiden laskentanäytteet eroavat toisistaan enemmän kuin 
samalle alueelle kuuluvat näytteet. 	*)Suurin yhtäläisyys 
on palolta säästyneen männikön vuosittaisilla havainnoiui- 
tituloksiila (kuva 1) , 	Tämän vuoksi on perusteltua o_t_a 
"laskentapisteeksi" kontrollialueelle tyypillisen lintuyh-
teisön keskiarvokäyrä, kun taas kuloalueen lintuyhteisön 
ollessa kyseessä keskiarvoja käytetään myöhemmin vain 
ehdo].lisesti. Vertailemme tarkasteltavia lintuyhteisöja 
niiden tärkeimpien rakennetta kuvaavien lukujen pohjalta. 

1.1 LAJIKOOSTUMUS 

Lehtisammalmännikön alueella (kontrollialueella) pesivässä 
lintuyhteisössä oli vuosina 1974 - 1982 46 lajia; 	10 heh- 
taarin alalle laskettuna niiden lukumäärä vaihteli välillä 
28,3 - 46,7, keskimäärin se oli 39,6. 	Vastaavan kokoisel- 
la kuloalueella havaittiin 10 seuratun pesimäkauden aikana 
huomattavasti suurempi lajimäärä (60). 	Samalla niiden yh- 
den pesimäkauden aikana havaittu lukumäärä vaihteli välil-
lä 27,6 - 46,0 10 hehtaarin alueella, mikä on verrattain 
lähellä kontrollialueella todettua määrää; keskiarvo 
(35,7) osoittautui jopa pienemmäksi (kuva 2a). Tämä on 
todisteena kuloalueen lintujen lajikoostumuksen selvästi 
pienemmästä stabiiliudesta palolta säästyneeseen männi.k-
köön verrattuna. Lajiluetteloiden tarkastelusta todel-
lakin seuraa, että paloalueella on enemmän satunnaisesti 
pesiviä lintuja ja vastaavasti vähemmän sellaisia lajeja, 
jotka muodostavat lintukannan suhteellisen stabiilin 
"ytimen" ja joiden pesintä havaittiin vähintään viitenä 
pesimäkautena kymmenestä. 	Satunnaisesti pesivät lajit 
ovat etupäässä ominaisia kuloalueelle ja yleensä vieraita 
alkuperäiselle yhdyskunnalle. 

zcmin ' 100 
* Kn 	 kahden verrattavan variantin 

a + b - E cmin 	yhtäläisyysindeksi, missä: 

C = 	kunkin 	lajin kahdesta runsausluvusta 
pienempi 

a = 

	

	yhden ryhmittymän kaikkien lajien koko- 
naismäärä 

b = 	sama toiselle ryhmittymälle 
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Yhiåläisyy,indehsi 

Kuva 1. Vuonna 1972 palaneen kuloalueen ja palamat--
toman lehtisaramal_tyyl...>i.n inännikön metsää,i linnuston 
vuotuisen vaihtelun yhtäläisyys (Kn) Okan luonnon-
puistossa. 

Alueella (yhteensä) rekisteröidyistä 70 ]_int.ilajista 25  
havaittiin ainoastaan kuloalu-,gilla, ja vain palolta s. :. 
tyneessä män.nikössä kaikkiaan 10 (taulukko 1). Kuloalueen 
lintuyhteisössä tällaisten (vain kuloalueella tavattavien) 
lajien määrä vaihteli vuosittain välillä 3 - 15, ja niiden 
osuus lintujen kokonaismäärästä oli 9,1 - 34,1 %. 	Kont - 
rollialueella lajimäärä oli vastaavasti 0 - 5 ja niiden 
osuus 0 - 6,9 % (kuva 3). 



Taulukko 1. Vakituisia pesimäalueita käyttäneet lintulajit pesimäkausina 1973 - 	1982. 

Vain kontrollialueella Vain kuloalueella Sekä kontrolli- että kuloalueella 
havaitut havaitut havaitut 

Accipiter gentilis Buteo buteo Tetrao urogallus Turdus iliacus 
Tetrastes bonasia Aquila clanga Tringa ochropus Turdus philomelos 
Columba palumbus Falco peregrinus Scolopax rusticola Turdus viscivorus 
Corvus corax Falco vespertinus Streptopelia turtur Aegithalos caudatus 
Sylvia xtricapilla Actitis hypoleucos Cuculus canorus Parus inontanus 
Regulus regulus Columba oenas Jynx torquilla Parus cristatus 
FLcedula parva Strix aluco Dryocopus martius Parus major 
Parus ater Caprimulgus europaeus Dendrocopos major Sitta europaea 
Parus caeruleus Coracias garrulus Dendrocopos minor Certhia familiaris 
Loxia pytyopsittacus Upupa epops Lullula arborea Fringilla coelebs 

Picoides tridactylus Anthus trivialis Carpodacus erythrinus 
Motacilla alba Oriolus oriolus 
Lanius collurio Garrulus glandarius 
Lanius excubitor Hippolais icterina 
Sturnus vulgaris Sylvia communis 
Corvus corvix Phylloscopus trochilus 
Sylvia nisoria Phylloscopus collybita 
Sylvia borin Phylloscopus sibilatrix 
Ficedula albicollis Phylloscopus trochiloides 
Saxicola rubetra Ficedula hypoleuca 
Luscinia luscinia Muscicapa striata 
Turdus pilaris Phoenicurus phoenicurus 
Chloris chloris Erithacus rubecula 
Emberiza citrinella Turdus merula 
Emberiza hortulana 

0 
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Kuva 2. Linnuston lajimäärän (a) ja yk-
silömäärän (b) vuotuiset muutokset kulosuk- 
kessi.oalueella 	j a 	palamattomalla 
lehtisammaltyyypin männikön alueella. Vaaka-
viiva kuvaa 9 vuoden keskiarvoa. 
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Kuva 3. Kulosukkessioalan ja palamattoman 
lehtisammaltyypin männikön lajien ja molempien 
elinympäristöjen yhteisten lajien välinen 
suhde. 
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1.2 LINTUJEN RUNSAUS 

Kontrollialueella lintujen kokonaistiheys vaihteli vuosit-
tain välillä 52,4 - 85,9, keskimäärin se oli 65,6 pa- 
ria/10 ha; 	kuloalueella keskiarvo oli 40,5 ja vaihtelu- 
alue 25,2 - 54,4 (kuva 2b). On tärkeätä todeta, että 
palon seurauksena yhdyskunnassa dominoavien lajien run-
sausluvut pienenivät. Kontrollialueella (jonkin lajin 
suhteen) vuosittain havaittujen tiheyksien maksimiarvot 
muodostavat 9 vuoden ajanjaksolla seuraavan sarjan: 	14,3; 
7,2; 15,2; 14,2; 14,.5; 11,5; 11,5; 11,2; 17,7 paria/10 ha 
(keskimäärin 13,0). 	Kuloalueella vastaava sarja on seu- 
raava: 10,6; 12,2; 8,4; 7,2; 8,3; 3,8; 4,8; 4,4; 5,1; 5,2 
paria/10 ha (keskimäärin 7,0). 	Myös eri lajien lukumää- 
rien välinen suhde muuttui keskiarvojen mukaan arvioituna. 
Kontrollialueella männikön lintuyhteisössä 4 lajia saavut-
taa arvon > 10 % koko lintukannan lajistosta, kun kulo- 
alueella tämä luku on vain 2. 	Tämän lainmukaisuuden 
vahvistaa myös lintukannan kaikkien vuosivarianttiert 
analysointi (taulukko 2). 

Taulukko 2. Lintuyhteisön dominanttien lukumäärässä Lapah-
tuneet muutokset. 

Niiden lajien määrä, joiden 	Lintukannan tarkasteltujen 
osuus oli > 10 % lintujen 	(vuosi-)varianttien luku - 
kokonaismäärästä 	määrä 

Kontrollialue 	Kuloalue 

1 	 1 	5 
2 	 4 	3 
3 	 3 	2 
4 	 1 	- 

Yhteensä 	9 
	

10 

1.3 RYHMITTYMIEN STABIILIUS 

Yhdyskuntien tärkeänä ominaispiirteenä on lajipopulaatioi- 
den stabiilius. 	Sen arvioimiseen on käytetty runsauden 
variaatiokerrointa. 	Kun analysoitiin tarkasteltavien 
lintuyhteisöjen koko lajistoa tältä kannalta, havaittiin 
huomattavia eroavuuksia. Kontrollialueen lintukannan 
lajistosta viidenneksen muodostivat linnut, joiden runsaus 
vaihteli vähäisessä määrin (variaatiokerroin < 25 % ja 25 
- 50 %). 	Kuloalueen lintukannan sukkessiosarjassa ei ole 
lainkaan lajeja, joiden runsauden variaatiokerroin on 
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< 25 %. Lajit, joilla tämä kerroin on 25 - 50 % , muodos-
tavat vain 4 % kaikista rekisteröidyistä lajeista. Vähän 
suurempi on niiden lajien osuus, jotka muodostavat yh- 
teisön dynaamisimman osan. 	Näiden variaatiokerroin on yli 
100 %. 	Kuloalueen koko lintukannan stabiilius on 1,3 ker- 
taa pienempi. 

1.4 VUOTUISTEN MUUTOSTEN LUONNE 

Lintukannassa vuosittain tapahtuneiden muutosten arvioimi-
seksi käytettiin yhteisön keskiarvokäyrää, joka saatiin 
kontrollialueella 9 vuoden aikana tehtyjen havaintomate-
riaalien pohjalta. Kuloalueen sukkession suhteen sitä 
voidaan pitää koko seuratun sarjan lähtöpisteenä. Tälle 
keskiarvokäyrälle sijoittuvien eri vuosien lintukantava-
rianttien yhtäläisyysindeksien pohjalta piirrettiin käyrä, 
joka kuvaa ku1oalueen 1intuyhteisöjen muutoksia koko ha- 
vaintojakson aikana. 	Käyrä osoittaa erojen kasvavan en- 
simmäisistä palon jälkeisistä vuosista- lähtien havaint.o- 
ajan loppuun asti 	- yhtäläisyysindeksi pienenee vastaa- 
vasti tasolta 47 - 54 % tasolle 17 - 25 % (kuva 4a). Tä 
mä suuntaus ori selvästi havaittavissa myös lajien luku-
määrän ja varsinkin yksilöiden lukumäärän vuosittaisessa 
yleisvertailussa (kuva 2a, 2b); tässä tapauksessa lintu-
kannan tiheysarvo ikäänkuin summaa kaikkien lintulajien 
populaatioiden tilan. 

Kontrollialueella vuosittain tapahtuneita muutoksia ar-
vioitiin eri vuosien lintukantavarianttien yhtäläisyysin-
deksin pohjalta ensimmäiseen seurantavuoLeen (1974) ver- 
rattuna. 	Palolta säästyneen männikön käyrät kuvaavat 
lintukannan 	yhtäläisyysindeksin 	vaihteluja 	alueella 
50 - 68 %, kun minimiarvojen väli on 5 vuotta (kuva 4b). 

2 	PALONJALKEINEN 	SUKKESSIOPROSESSI 
ERI 	LAJIEN 	POPULAATIOIDEN 	T A S 0 L. - 
L A 

Eri lintulajien populaatioiden reaktio palon jälkeisiin 
ympäristömuutoksiin ilmenee niiden lukumäärän muutoksena. 
Muutoksia ja mahdollisia erikoispiirteitä on seurattu kai-
killa 70 lajilla. Samalla ilmenee tiettyä yhtäläisyyttä 
ennen kaikkea kannan runsauden vuosittaisessa nousussa tai 
laskussa. 	Tällä tavalla on mahdollista erottaa joitakin 
vai:iantteja kuloalueen lintujen lukumäärässä tapahtuvassa 
muutosprosessissa. 	Tämän periaatteen mukaisena lajien 
ryhmittelykriteerinä on käytetty koko havaintosarjan luku-
määrämuutosten korrelaatiokerrointa (alle 50 %;n arvoja ei 
otettu huomioon). 	Kaikkien johonkin varianttiin luetta- 
vien lajien kokonaismäärän perusteella piirretyt käyrät 
kuvaavat yleistetyssä muodossa niitä pääsuuntauksia, jotka 
määräävät vuosittain koko lintuyhteisön rakenteen. Kunkin 
variantin kohdalla voidaan mainita yksi "päälaji", jonka-
määrälliset muutokset vastaavat parhaiten keskivertokuvaa. 
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Kuva . Kulosukkessioalan (a) ja palamattoman 
lehtisammaltyypin männikön (b) linnuston yhtä-
iäisyysrakenteen (Kn) keskiarvojen muutokset 9 
vuoden aikana. 

2.1 KONTROLLIALUR 

Kontrollialueelta saatujen tietojen avulla pystytään luku -
määrän pitkäaikaisen dynamiikan ilmenemismuodoista erotta-
maan, miten linnut reagoivat palon seurauksiin. Tässä 
seurattujen muutosten perusteella erottuu 7 varianttia, 
joiden "päälajeja" ovat: F. c.oelebs, Ph. phoenicurus, 
Y. major, n. maffior, S. turtur, F. rubecula. 	Tähän va- 
rianttiin kuuluvat erilaisia ekologisia olosuhteita suosi-
vat linnut, jotka eivät muodosta yhteisöihin luonnollisia 
yhteenliittymiä. 	Käyrien vertailu osoittaa, että kontrol- 
].ialueen lintukanta muodostuu vuosittain erisuuntaisten ja 
erisuuruisten muutosten tuloksena. 	Siten voidaan 
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variantteihin 1 ja 4 lukeutuvien lintujen kohdalla puhua 
läheisestä dynaamisesta kehityksestä; samalla on variantin 
2 käyrä pääpiirteissään niille vastakkainen. 	Erot tai 
yhtäläisyydet eri ajanjaksoilla ovat tyypillisiä myös 
muille dynaamisille käyrille. 	Tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että kontrollialueella ei onnistuttu yhdessäkään 
tapauksessa seuraamaan selvästi suuntautunutta lukumäärän 
muuttumista. 

2.2 KULOALUE 

Kontrollialueesta poiketen kuloalueella lintujen määrällä 
oli valtaosassa tapauksista taipumus lisääntyä tai vähen- 
tyä. 	Lisäksi muutokset ilmenivät eri tavoin: alkaen 
nollatason ylittämisestä (lajin häviäminen kuloalueelta 
tai sinne ilmestyminen) aina lintujen runsaudessa heikosti 
havaittaviin muutoksiin asti. 

Linnuilla erotettiin 10 erilaista tapaa reagoida palon 
seurauksiin. 50 %:ssa tapauksista ne reagoivat negatiivi- 
sesti ja 50 %:ssa positiivisesti. 	Niiden käsittely- ja 
numerointijärjestys diagrammilla 	heijastaa lintu- 
jen ilmenemisjärjestystä runsauden laskuajan ja vastaavas-
ti kasvuajan suhteen. Voidaan nimetä järjestyksessä lajit, 
jotka ilmentävät kokonaisten linturyhmien "käyttäytymistä" 
palon jälkeisen sukkession aikana: 	R. regulus, P. major, 
F. coelebs, A.  trivialis,  T. merula  sekä 0. oriolus, 
P. tridactylus, J. torquilla, L. collurio, S. nisoria. 
Kokonaisen lintulajiston koostumuksen tarkastelemineu 
tiettyjen dynaamisten varianttien perusteella ja sitä 
taustaa vasten, miten ne olivat sijoittuneet Okan luonnon -
puiston kasvupaikkasarjassa, mahdollisti seuraavan lain -
alaisuuden toteamisen. Muodollisilta näyttävien tunto-
merkkien mukaan ryhmitel.l-yt lajit osoittautuivat oleva) 
enemmän tai vähemmän luonnollisia yhteenliittymiä. 	Pai- 
kallisissa olosuhteissa niitä luonnehtivat samantyyppiset 
biotoopit ja usein myös niiden suosimat kasvillisuusker 
rokset. 

2. 2. 1 	P a l o n 	j ä l k e e n 	v ä h e n t y n e e t 	ja 
h ä v i n n e e t 	var i a n t i t 

Ensimmäiseen varianttiin on luettu linnut, joiden havait-
tiin pesivän kontrollialueella, mutta joita ei nähty 
kertaakaan kuloalueella (ks. taulukko 1). 	Niiden joukossa 
ovat vallitsevina ne suhteellisen harvalukuiset linnut, 
jotka 	luonnonsuojelualueella 	suosivat 	asuinpaikkoina 
kuusi-mänty-koivu- ja kuusi - haapa-koivu-rnetsiköitä sekä 
osittain leppää kasvavia metsiköitä ja lajit, jotka ruo- 
kailevat pääasiassa puiden latvuksissa. 	Näitä ovat ennen 
kaikkea R. regulus, P. ater, L. pytyopsittacus, F. parva, 
S. atricapilla. 
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Lintujen toista reagointivarianttia luonnehtii määrän 
jyrkkä lasku ensimmäisestä palon jälkeisestä vuodesta 
toiseen vuoteen asti ja melko tasainen lasku seuraavien 
vuosien aikana. Tällainen dynaaminen kehitys on ominaista 
linnuille P. montanus, P. major, D. major, Ph. collybitce, 
T. viscivorus, Ph. trochiloides, A. caudatus~, jotka 
pesivät lähinnä puun latvuksissa. 	Koko Okan luonnonpuis- 
tossa ne suosivat sulkeutuneita koivumetsiä ja mänty -koi-
vumetsiä, joissa kasvaa myös kuusta, haapaa ja jaloja 
lehtipuita, mutta tulvamaiden harvoissa tammimetsissä ne 
ovat harvinaisia tai niitä ei tavata lainkaan. 

Kolmannelle muutosvariantille on ominaista ensimmäisestä 
palon jälkeisestä vuodesta toiseen vuoteen asti kestävä 
nousuvaihe, jonka jälkeen seuraa 6-vuotinen selvä lasku- 
vaihe. 	Tämän jälkeen alkaa jälleen noususuuntaus. 	Ne 
kuloalueen lajit, joilla on tällainen dynaaminen kehitys 
(F, coelebs, F. hypoleuca, Ph. sibilatrix, Ph. trochilus, 
C. glandarius), käyttävät koko luonnonpuiston alueella 
laajalti häiriytymättömiä ja verrattain vähän häiriytynei- 
tä metsiä. 	Siitä huolimatta voidaan sanoa, että ne suosi- 
vat selvästi havupuita ja jaloja lehtipuita kasvavia met-
siköitä, koivumetsiköitä sekä jaloja lehtipuita kasvavia 
metsiköitä, joissa on latvusaukkoja. Vallitsevina ovat 
metsäyhteisön latvuksen alapuoliset lajit. 	Tähän voidaan 
l i_ttää niiden myönteinen reaktio puuston ensimmäiseen 
t- ulioutumisvaiheeseen, joka havaittiin v. 1974. 

Lajit, joilla havaittiin määrän nousua vuodesta 1973 
vuosiin 1974...1975, sen jälkeen laskua vuoteen 1978 asti 
ja sittemmin vähäisiä muutoksia, on luettu dynaamisen ke- 
hitykseri neljänteen varianttiin. 	Näitä ovat A. trivialis, 
M. striata, Ph, phoenicurus, S. turtur, P. cristatus. Kun 
tarkastellaan niiden sijoittumista koko luonnonpuiston 
alueella, havaitaan selvästi, että ne suosivat harvapuisia 
mäntykankaita ja Oka-joen tulvamaan tammimetsiä. 	Yhteisö - 
muodoltaan luetellut lajit ovat "metsälatvuksen alapuoli-
sia lajeja" tai harvojen metsien ja metsänreunojen asuk- 
kaita. 	Vastaavasti voidaan pitää lainalaisena sitä, että 
niiden lukumäärä lisääntyy jonkin verran ensimmäisinä pa-
lon jälkeisinä vuosina, jolloin puuston harveneminen oli 
jo havaittavissa, mutta ei ollut vielä edennyt liian 
pitkälle. 

------------------- 
k) 	Tässä ja tästä eteenpäin lajiluettelo annetaan 

määrällisesti laskevassa järjestyksessä (keski-
määrin 10 vuoden aikana) 
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Viidennen variantin kaavion mukaan määrällisesti ovat 
muuttuneet: S. europaea, T. merula, T. ochropus, T. phi-
lomelos, E. rubecula, T. urogallus, S. rustico1a.  Tämän 
linturyhmän muodostavat lajit, jotka suosivat havupuita ja 
jaloja lehtipuita kasvavia sekametsiä sekä jaloja lehti- 
puita kasvavia metsiä; 	niiden joukossa ovat selvästi val- 
lalla aluskasvillisuuskerroksiin liittyvät lajit. Runsau-
den kokonaislasku ei ole niin jyrkkää kuin edellä tarkas 
telluilla varianteilla. 	Lueteltujen lajien valtaosan 
kannalta jo seuranta-ajan ensimmäisellä puoliskolla kasau-
tuneet kaatuneet puut ja sen lopulla syntyneet luonnontat-
mikot ovat tasoittaneet palon negatiivisia vaikutuksia. 

2.2.2 	P a l o n 	j ä l k e e n 	l i s ä ä n t y n e e t v a- 
r i a n t i t 

Kuudennen variantin erikoispiirteitä ovat: 	runsauden 
kasvu viiden ensimmäisen vuoden aikana kuloalueen syntymi-
sestä, minkä jälkeen tapahtuu populaation pieneneminen tai 
vakiintuminen. 	Tämän mallin mukaan määrällisiä muutoksia 
oli seuraavilla lajeilla: 0. oriolus, C. canorus, H. i_c_-
terina, D. martius, C. familiaris, D. minor.  Analysoi -
taessa niiden sijaintia luonnonpuiston koko alueella to-
dettiin, että monimuotoisia metsiä asuttaessaan ne kuiten-
kin selvästi suosivat valoisia lehtimetsiköitä, ennen 
kaikkea tulvamaan tammirnetsiä ja metsäaukeamien harvoja 
lepikkoja. Näille metsälinnuille, jotka ovat ekologiselta 
tyypiltään puiden latvuksessa ja rungolla eläviä lintuja, 
osoittautui kuloalue suotuisaksi toisaalta latvuskerroksen 
harvenemisen ja toisaalta kuolevien puiden lisääntymisen 
vuoksi, joissa on runsaasti hyönteisravintoa. 

Kuloalueen seitsemännelle määrämuutosvariantille on luon-
teenomaista sen kasvu ensimmäisten vuosien aikana ja sitä 
seuraava jyrkkä lasku, minkä lisäksi viidennestä palon 
jälkeisestä vuodesta lähtien tämän ryhmän linnut ylipäänsä. 
karttoivat palanutta aluetta. Tällä tavalla reagoivat 
palon seurauksiin pääasiassa männiköille vieraat lajit. 
Kahdeksasta lajista kahta (P. tridaetylus, F. albicollis) 
ei havaittu ollenkaan kuloalueen ulkopuolella, ja muut 
(T. pilaris, S. vulgaris, M.  alba,  S.  borin,  B. buteo, 
C. cornix)  suosivat yleensä tulvamaan harvapuisia metsi-
köitä, pensaikkoja sekä jokimatalikkoja. 

Kandeksanteen dynaamiseen varianttiin 1iitetyt lajit 
ilmestyivät kuloalueelle vasta neljäntenä vuonna palon 
jälkeen, jolloin puusto oli jo huomattavasti harventunut. 
Nämä olivat lintuja, jotka asustavat tulvamaiden tammi -
metsiköiden harveikoilla ja aukkopaikoilla sekä tulvanii- 
tyillä, joilla kasvaa puu- ja pensaikkoryhmiä. 	Niihin 
lukeutuvat L. arborea, C. europaeus, J. torquilla, U. 
epops, A. hvpo1eu.cos, E. hortulana, C. oenas, L. excubi-
for 

Seuraavalle (9.) kuloalueen lintumäärän kehitysvariantille 
on luonteenomaista määrän kasvu viiden ensimmäisen vuoden 
aikana. Kasvun huippu osui vuodelle 1977 ja alkoi vakiin- 
tua sen jälkeen. 	Tämä oli havaittavissa toisaalta metsä - 
linnuilla, joita saatettiin tavata yksittäisinä tapauksina 



73 

männiköissä, ja taajempaan muiden elinpaikkojen rajalla 
(T. iliacus, Ch. chloris),  ja toisaalta linnuilla, jotka 
liittyvät vanhalle männiköille täysin vieraisiin tiheik-
köihin (L. collurio, E. citrinella, S. communis, F. pere- 
grinus, A. clanga). 	Ensiksi mainittujen optimaalinen 
asuinpaikka luonnonpuiston alueella liittyy leppämetsiin 
ja matalan tulvamaan muuhun puukasvillisuuteen; ja viimek-
simainittujen tulvamailla vuorotteleviin tiheikköihin ja 
niittyihin. 

Kymmenes dynaaminen variantti yhdistää linnut, jotka il-
maantuivat kuloalueelle vasta neljäntenä tai viidentenä 
vuotena palon jälkeen ja joiden lukumäärä kasvoi seuraavi- 
en vuosien kuluessa. 	Näitä ovat: 	S. nisoria, C. eryth- 
rinus, L. luscinia, S. rubetra, C. garrulus, S. aluco. 
Ne ovat kaikki, viimeistä lajia lukuunottamatta, yleensä 
ottaen vieraita rnetsille ja Okan luonnonpuistossa niiden 
esiintyminen rajoittuu tulvaniittyihin ja pensastiheikköi -
hin. 

Heti ensimmäisestä palon jälkeisestä vuodesta lähtien 
lintukannan sukkessioon vaikuttavina tekijöinä ovat olleet 
eriluonteiset muutokset: uusien lajien ilmaantuminen sekä 
siellä aiemmin eläneiden lajien runsauden kasvu tai päin - 
vastoin niiden häviäminen ja väheneminen. 	Lisäksi sa:r, 
lajit eivät ajan mittaan reagoineet samalla tavalla palon 
seurauksiin. 	Tästä seurasi, että kunkin vuoden erotti 
muista erityinen sukkessiovaihteluihin liittyvä linturyh-
mä. 

Palon jälkeisiin elinympäristön muutoksiin reagoivat 
herkimmin puiden latvuksissa elävät metsälintulajit. 
Tämä koskee hieman vähäisemmässä määrin puunrungoilla 
ruokailevia lintuja. Maan lähikerroksessa elävät linnut 
reagoivat heikosti niihin verrattuna. 	Siten voidaan met- 
säyhteisön pystyleikkausta tarkasteltaessa sanoa, että 
tämäntyyppisisten häiriöiden yhteydessä sen alaosa on 
vakaampi ja yläosa varsin dynaaminen. 

Sulkeutuneiden metsien linnuilla ilmeni kuloalueen kart-
telua jo ensimmäisistä palon jälkeisistä vuosista lähtien, 
kun taas harvojen männiköiden ja tammimetsien lajeilla 
tämä tapahtui huomattavasti myöhemmin. Ensimmäisinä 
vuosina linnut alkoivat asettua kuloalueelle valoisiin 
tulvanalaisiin metsiin ja myöhemmin jokitulvamaalla ole- 
viin metsättömiin elinpaikkoihin. 	Tutkitun alueen lintu- 
jen palon jälkeinen sukkessio oli siis seurausta Okan 
luonnonpuiston koko luontokompleksijärjestelmän lintukan-
tojen alueellisesta uudelleenjakautumisesta. 
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Hyvin paloalttiiksi luettaville luonnonsuojelualueille 
tällaiset lintukannan alueellisessa rakenteessa sysäyk-
sittäin tapahtuvat muutokset ovat lainmukaisia. Ne voivat 
johtaa paikallista eläimistöä tilapäisesti rikastuttavien 
uusien lajien ilmaantumiseen. Okan luonnonpuistossa täl-
laisiksi lajeiksi osoittautuivat Picoides tridacty].us ja 
Ficedula albicollis. Ensiksi mainitulle lajille tutkitus-
ta kuloalueesta tuli sen levinneisyysalueen etelärajalla 
sijaitseva ja viimeksi mainitulle sen levinneisyyden 
pohjoisrajalla sijaitseva uusi pesimäpaikka. 
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T1tnbt paCTHTenbHOCTH: 

r J
TyHJIpbl 	 10N(HOTae)KHbte neca 

® 	7ecOYyHApbt 
I i i/ /il WYtpOKOIInCTBeHHO- 

/ ' XBOfIHble 	neca 

CeBepOTaeN(I~ble 	neca jfJ] WpOKo 	 bI JIl-iCTBeHHe 
ne c a 

cpeuHeTae>KHwe 	neca 

Ao nomapa , OHa BO3o6Honsi eTCSi HeygoBneTBopMTenEHO. IlepBbie 
eAHHMMHIte errM nORH il sIoTC 5T Ha rap5x 'epe3 10 - 15 neT 11OCne 
noxcapa, penKK rpyrinoBo fOApOCT He paxee 35 - 50 neT. B 
enLHMKe-iepHMMHi-tKe 'iepe3 60 - 70 nocne noxcapa Ha6nlonaeTC5t 
ycneWHoe BHeupeHtae eJIM Ha npe*HHe MecTOo6MTaHIt5. B enoBo-
cOCHOBbtx necax, re McCTO eni-t 3aHHMaeT He 6epe3a, a cocHa, 
Bne,npeHHe enyr npOMCX0 u1T no3)IHee, o6bI'Ho He paHee, nieM 
'epe3 100 neT. 

Ilocne nowapa en h B enoBblx, paBHKHHbIx enoBo-6epe3oBblx necax 
11 enoBbix pe)Konecbstx cMeHneTCSt 6epe3ol~t; enb B enoBo-coc-
HOBbIX 11 cyxitx BapmaHTax cOcHoBO-enOBbIX necoB CMeHxeTCH 
COCHOI1; COCHa m eJib B rOpHMX enoBo-COCHOBblX pej oiteCbsix 
cmeH$teTC$t 6epe3OTrt LI3HYtnLtCTOL1 C O6pa30IIaH1-ieM BTOp1I'i1iblX 
6epe3HSiKOö 

iB COCTOBLIX necax nocne no>tcapa yBeJIMIJHBaeTCA pOnb KycTap-
1114 11KOB (6pyCHMKi , BepecKa 14 ToitoKHSIHKL1) , B jipyriix neCHbIX 
gopMaLiI4$IX - ponb HeKOTOpb1X 3naKOB 14 TpaB. Ila 1Tpo,norn(M-
TeJIbHOe BpeMSJ Bblr1aJa10T pacTeHHR, Tpe60BaTenLHble K opraHYt- 
'ieCKOMy cy6cTpaTy (BOpOHMKa, nnayH, KapnhKOBa1I 6epe3a, 
6arynbHMK) 

Hano'1Be7Mb11i UOKpOB Ha no apMuax nPDXOAKT cnejylouirte cTaulIM: 

B nMWaI1HMKOBbIX coo61DecTBax: 

I 	 OTKpb1Tblk KyCTaPHM KOBINL1 nOKIOB 
II 	 tionMTpMXOBO-KycTap7MMKoBblI-t nOKIOB 
III 	FOCTIOJcTBo 60KaaL -̀i aTb1X KnagOHM11 (Clado- 

nia botrytes, Cladonia deformis, Clado- 
nia cornuta) (Ha 40 - 45- 	ro g nocne 
noxcapa raps CTaHOBMTCA npMro.HOK )M$t 
14cnonb3oBaHmA 	KaK 	nacT6I u1.e 	ceBepHOro 
oneH31) 

IV 	rocnoAcTBO Cladonia mitis 
V 	 3aKn10gMTenbHast CTaT(MA 	- 	rocnoL cTBO 

Cladonia alpestris 

B 3TMwat°1HMKOBO-3eneHOMOwHbix coo6ujecTBax: 

I 	KyCTapHM KOBwf4 nOKpOB 
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nOl3TH RO HyJS{ H nOnHOrO HC`1e3HOBeHH5i 3n1M4MMTHMX YS HaKHnHL!X 
4OpM. 	fIoKpbTie MXOB COKpaTMJIOCb C 80 % (enhiMKM) Ii 
10 - 20 % (COCHAKIM) nO`3TMM ) O HyJ 51 . 	Bo 2 - Of. 3OHe C4arHO - 
BMe 60nOTa HaxoRATCA B Ha`3anbHOVI CTa mm Aerpajaumm , B 3-eH 
OHM UpeBpaTIlnLiCb B OCOKOBNIe 14 KyCTapHII'IKOBb1e, B 4-oYi - B 
OCOKOBble. 	0611a*eHHOCTb fO`IBbl yBenM'-IMBaeTCSr OT 3 - 5 
(15 %) Bo 2-of Ao 45 - 90 % B 4-oH 3oHe. 	B ropHOH TyHApe 
(2-as 3OHa) nOKpblTlae yrxeTeHHIÄX nMWaHH14KOB 	- 	LO 20 %, 
o611a*eHHa.q no'Ba - 	Ao 70 %. 	TeppMTOpMA, cneylotuasl 3a 
4-Oil 3OHOY1, npaKT14 eCKM Hapywexa. 	Bo 2-4-OYi 3oi-Iax R14KI1T1 
ceBepHb1Y1 oneHb n0'4T14 nepeCTan BCTpegaTbCA; I:  
yCTaHOBneHO 	CHMWeHMe 	`3MCneHHOCTH 	KpacHO-cep0~~ 	fioi(P.biC!-1 , 
nOnHoe BbIna,IZeHHe HaceKOMOSiz[H1AX MneK0nhlTal0I1[iiX; B 3-eH Yi 4- 
o1 - MCge3HOBeHMe eBponeYiCKOY1 pbUK 	noneBKIl. 	-iMcneHHOCTE 
4MTO- 14 3HTO- H canpo4aroB JieCHOrO 3HTOMoKONnneKca TaKYiX 
y'3aCTKOB HM3Ka2 (KaTaeB , MaKapoBa, 1984; 11 jp.). 	B 3ano- 
BeRHHKe Bb1J~eneHbl 1,1 OnMCaHbl cnenyloluMe cTaR1,1NI TexHoreHHO(I 

)ierpeccHH pa3HOBO3paCTHNIX nepeCTOåHbIX enbHMMKOB 

1 	 cTa)HSI enoBOro 414TOueHO3a c nep1361MM 
I1 M3HaKaNM yrHeTeHl4si ; 

2 	 CTLU45 TeXHOreHHoVl peJinHbl ; 
3 	 CTa)~14A 6epe3OGO-HHoBorD MeUKoJleCbSi; 
4 	 CTaYiSi TeXH0reHHONI nyCTOovx . 

ih1CTble tio COCTxBy eh1H14KI4 nerpauKpyIoT B 1,5 pia 61ICTpee . 
JaH npOrHO3 lax RerpaAaumm (KapneHK0, MaKapOBa, 1986; 14 
up.). 

KoCTOA1yKmKiii3 3anoBeJw 1K (1983 , 47,6 TbIC. ra) . 	HaynHaq 
pa60Ta B CTa)ZY411 CTaHOBreeHMA . 

fiHHcxcz:KH 3anOBeHKU4K (1975, 41,2 ThIC. ra). 	3Aec-b npeo6na- 
AaloT enbHllKH. Jleca c npMMecbio JZKCTBeHHHuhi (Larix sukac-
zewn.i) Ha ceBepo-3anaxIe eBoero apeana 3aF1i1nalOT 62.,5 % 
necHOM hnomanM , a TYiGTEIe n14cTBeHHH411NK14 (B03pacTobf 200 Li 
6o uee neT) npMypo'ieHbl K y~IaCTKaM C MHTeHcNISK61M flp0Ab ne 
HHeM KapcTa. 	3a 23 ropa (1956 - 1979 rr.) nnoula 	peBO- 
CToeB c npeo6naxaHHeM nMcTBeHHMUbI COKpxT4fl CL fO'IT1,1 Hano-
nOBI1Hy, a J~OnAI y'-laCTM3T B CMefflaHHbIX cooioinecTBaX CHY1311Jiacb 
C 0,8 - 0,9 T_fo 0, 4. 	OHa Bo3o6HoBnAleTcA fhlIi b B McCTaX C 
HapyllleHHbIM HanO'IBeHHbIM nOKpOBOM - 	Ha orpaHM'IeHHLIX y'Iac T- 
KaX rapel%I M Ha o6o'niHax cTapoK necoBo3H0 aoporm. 	B 6onb 
ll1KHCTBe J71MCTBeHHI4'4HbIX aGcoiiiauii1i hpO14CXOLU4T CMeIIa nopoL 
Ha enb H 6epe3y. 	B 3anOBe)HHKe c OX paHeH LI e TINCTBC.HIIIiu6I 
BO3MO*HO B OCHOBHOM B 3KCTpeMaJ1.bHMX 3KOTonax - Ha cyxiix 
ri4ncoBbix o61Ia>KeHl415 x peKH COTI M , no KpyTI1M CKJOHaM KapCTO -
BbIX. hOf0B , re enb B cony CBOMX 614onorm4ecKHx oco6eHI.00Te 
He MON(eT KOHKypIMpOBaT.b C nHCTBeHHI4i.ZeYi. 

Kiinan (1931 ,  	10 , 5 TbIC . ra) . 	3J~ecb npe,LICTaBJISiIOT HHTepeC 
B3aM1ooTHoilleHM5i eiM I,I COCHbi. flpoBe)ZeHO m3y-ieHMe CbeH 
pacTMTenbHOcTI1 , npeAIuecTByloIaeH COBpebtiHHOMY COCTOHHMio. 
9TOMy BOnPOCY hOCS 5II1IeH cneuMManbHMET I.[oKna,iZ. 
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Hepe3 10 - 15 neT nocne 3anoJIHeHIi54 Jio)1 a B 3TOI1 noraoCe 
CTana yMeHbmaTbCR gMCneHHOCTb Boz[onnaBatOli1L1x nTLIU i3-3a 
cHLI)ReHBH KO MHOCTM LI 3aIl(I4THOCT1-i 3TMX McCT. 	B J[anbHeiiweM 
MX 'iLICiieHHOCTL onpeneJIRreacb yCraOBLIRMIi O6YITaHLISi, 3aBNcAll(IiMIi 
OT peitti a ypoBHS1 BoAoxpaHHnKUua, 	IIpOK3omnK H npyrMe H3Me- 
Hel-4MR B HaCeneHMo )KL4SOTHb1R, B gaCTHOCTM, 3a UBa j eCgTNne-
TMR Cy1U CTBOBaHM$I BoJxpaHYflYUja rapQM3ouuna crieHa 40K0Bb1X 
BOROB MbIfeBM)HbIX i'pbl3yHOB . 

LeHTpaJ1bHO-neCH04iY bvoc( epHWH 3anOBeAHLIK (1931, 211,1 TbIC. 
ra) RBnseTCR O,UHOBpeMeHHO rvoneBbiM CTauOHapoM EoTaHMmec- 
Koro MHCTHTyTa AH CCCP (JTIeHHHrpau). 	B HccneROBaHHSIx 
6onbluoe BHMMaHMe yj eneHO K0norm'ecKQ 	oueHKe BHyTpMBM)O- 
BbIX B3aYBMo;AeY1CTBY4Y1 KaK BaM(He1IIuMx t aKTOpOB 	PFfl5UMH K 
fTa6MraYB3attYSYi CTpyKTypM Iox(HOTae)1(Hb1X KopeH1-4biX (Cy6KnMMaKco-
BbIX) coo61neCTB eraH. KOKa3aHO 0006De 3HaqeHYEe BHyTpKBK;IO-
BOLi KOHKypeHUMM B TIIOJ3eY 1-i hIX '3aCTAX 3KOCYSCTeM B pa3SbjTY4li 
)zpeBoCToR, B V3aCTHOCTLI, B CTpeCCOBbIX norOZ[HbIX CLITyauMRX, YS 
pnnb BbIBanOö LepeBbeB B MYBKpOCyKuecCYBHX enbHIiKOB . 	BepORT- 
HOCTb UOCTM)KeHIISI KJ1YBMaKcOBoI'0 COCTO$HMR a(COJ1i0THO pa3HO-
Ro3paCTHO1~S norayjislLi4H enui B 3TMX coo611xeCTBaX B yCROBBAX 
3anOBez[HMKa KpaäHe HM3Ka (GaKTOpbi peryjiRuii. . . , 1983; u 

Ha ocHDBe aHanM3a tnoporaLinhueBUx )[YsarpaMM jjByx 
T0pOl5lHYKOB pacCMOTpeHo 14CTOPMO neCOE 3anoBe.QHMKa B nocne-
ne.L~HMKOBOe BpeMR (fIbsBneHKO, 1955) . 

TaKMM O6pa3OM, eCTeCTBeHHaR RHHaMMKa 6MoTbi Ha3BaHHMX 
3atIOBe.[HMKOB B ps,iie Cry`3aeB OCKa*aeTCR M3 - 3a aK-ipQraoteHHblx. 
S03 .I[eIiCTIIMiI, KOTOp~1e MOryT np14BeCTM K CMeHaM pa3pyluHTenb- 
HOrO xapaKTepa. 	B,ixor M3 nO.L~O6HMX CMTyauMA 3aKniomaeTCA B 
s,K0nor11 3auU 4 XO3R1jCTBeHHob1 Ae5TenbHDCTM Ha Bnpe,genbHhMX 
TeppYSTOpIiRX . 
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3 TO'IKH 3PEHMA NO KJLACGxDxKAUxH ECTECTBEHHLIX H HAXOJ5IIUHXC5I B X03H ECT-
BEHHOM HOJTb3OBAHHH JIECOB 

TanMo JTuuAxonM 

06 I4CTOp1M114 

HapoHoe X03511'1CTBO O1-IHXI5IBLI4I Tpa,TzU4UHHOHHO ocHoBblBaeTCg Ha 
3KCI1J1YTL1I4M neca KaK npwpojoro pecypca. 	SKCnnyaTauH5I 
neca 6Mxia pa3nxvHoK B pa3Hbre BpemeHa. 	CTapbIMK cnoco6aHw 
3KCnnyaTauHl, HanpaBneHHE1MI1 Ha 3anacbi neca Ha KopHlo, 6b1nw: 
Bh1x(HraHKe necoceKM npin no)CevuOM XO3AIKCTBe, CMoXIoKypeH1-le, 
neCHbie naCT6Mujce lmm T.) . 	3T14 0OpMbI XO3sIi1cTBa 6blJIM 3KCTeH- 
C1-IBHbIMM, 	OHM KOCHynMC1 6oebweb '3acTH nnotua.u14 JIecoB , 3a 
PICKJ1Io 1eH1-teM caMoh KpahiHei1 JIannaH.L(1.1w.  . 	3KcnnyaTaCU4S1 eec0B B 
Co`IeTaHHH C 06b1`3HbIMH B CBOe Bpe.MSI neCHbIMII no capamm nOKa 
3bIBaeT TO, `ITO KOpeHHb1c jieca H paHBtyg He C1iy)Km1XIU4 npeo6na-
.aa1ODU4M COCTOSIH 4eM necoB . 

BbiNcKtraHYle necOCeKS4 XI pl l uoJ1;Ce`3HOM XO3AK1CTIIe npwtseK5inOCb B 
HaH6onee wI'IpOKOM MacwTa6e Ao cepeu'Hb1 XIX Bea (Heikinhei- 
mo , 1915 r.) . 	IloxceiHoe X03$IcICTBO 6binO CKOHUeKTpFipOSaHO 
Ha TeppwTopwÄ, x nbIWHbIX TI.1nOB neCOB . 	CMojioicypeHi-e , KOTOpOe 
6bino cocperOTO'-1eHO B Hap6onee TOI1114X COCHOBbIX 6opax , I)OC-
T1-tr J1 O CBoell BepWMHbl B 1860-b1X ro ax. B nocne.uHwx cTaJ)1-11lX 
CMOJIOKypeHHOe XO35ILICTBO 6bino cocpej~OTO`3eHO B O6naCT11 
KaHHyy (Alho, 1968 r.). B pe3ynrTaTe nouce1HOhl KynLTypbl 
neca npI4MeH5InI'ICb wMpOKO TaKme B KaveCTBe ncecT6)-liu. IIecHax 
nacTb6a 6bi110 o6alenpMHSIToH npaKTl-IKo1~1 erne uo 2 -oi MMpoBOH 
BOMHhi, XOTSI 3nOXa flO.t[CC"3x0M KynbTypbl y> e npoulna. 	B TO 
BpeMSI 	M 	i43y åanMCb 	BO3e41CTB145I 	necHOil naCTb6bI Ha neca 
(Lampimäki, 1939 r.). 

Kenonb3oBaHMe necoB 1.13MeHxnocb B KOHue XIX Bea, Kora 
napannenbRo C np11MeHMMbIMM 90 TeX nOp 4opMaMN I-1crio ab3 oB a ul-uI 
neca co Bpenee M flO)HAJ1OCE neconMnbHoe XO351HCTBO. 	B Ha- 
`ianbHOi1 CTaBI4I4 py6KM neca n0nb3OBanhkb B OCHOBHOM Bb160p-
KaMH C onpe.ueneHHorO %:u4aMeTpa, 'ITO MMenO j:[nHTenbHOe B03-
z[eKCTBme Ha CTpoeHMe neca (Leikola, 1987 z-.). TonbKo 
noam-iee, no Mepe pa3BKTr-151 uennlono3HOl~i ripoibiwneHHocTK, 11 
ApeBecvHa McHblero amameTpa Hawna c6biT. 

rnaBHoe ynpaBneHUe necHOro xo3sTr1CTBa 6bino ocHoBaio B 
OMHn5iH.0 M B 1859 r. 	3T0 itpM3HnK Ha'-lana HOBOrO XIoj:[Xo,Tl,a K 
necaM. 	11ocne 3TOro Bce neca MMenM cnoerO Bnarenbua I-i 
KaKylo-3M60 CTOMMOCTJ . LleneHanpaBneFlHasi 3KCnnyaTaUh s1 neCOB 
h4Hngl-IUMM CTana 6onee 3d eKTHBHOLi nocne npwo6peTeHKu 
He3aB14cMMOCTvi, a neCHoe 3aKOHo.):aTenbCTBO OT 1928 r. nocny-
iu-1JTO OCNOBOl%l %:[n51 MHTeHCM4I'IKaumm yxoAa 3a '3aCTHb1MM necanii, 
ECTeCTBeHHOe Bo3o6HoBneHMe, Ka.K npaBi-IJO, cnyKMno CnOCO6OM 
nepexo.ra K HOBOMy noKoneHxlo uepeBbeB. 
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PaAHKanbHaA pe3onlouMA 0 Bb16opOIIHOrI py6Ke OT 1948 r. (Lei- 
kola, 1987 r.) BMeCTe co CBOMMM 3QCeCTB4AM4t M3MeHMna 
yxoA H o6pa6oTKy WeCoB. 	BcneACTBHe 3TorO WpoH3owe3 nepe- 
XO.IZ K KynbTYPHOMY neCHOMy X03AIICTBy, B KOTOPOM B0306HOBne-
HMe neCOB, KaK npaBI4JO , npOMCXO.UMT McTOJOM noceBa m nocaaj-
Kl4, CO3AaHHOe TaKOM O6pa3OM nOKoneHme ,I~epeBbeB aKTMBHO 
yxa)f(MMBaeTCA. 	TaKOe IMHTeHdSHOe necOBO,LcTBo B uenOM Ha- 
rIOMMHaeT Bce 60nbwe UoneSO,IcTBO, 'lem depBoRaWaWbHoe co-
CTOAHMe neca. 

HbIHeuHee 344eKTMBHoe NcI1OWb3OBaHMe neca B coneTai-IMM C ,IZnIi- 
TenbHOYI 	 CnnyaTauLIL1 neco npeBpauiaeT oxpaHy 
OCTaBWMXCA eCTeCTBeHHblX neCOB B Ba)KI-LyIO, HO 14 CJ1O»(Hy1O 
3aAany. 	Ho flame oxpaHa B KaneCTBe 3a.IZagi4I He SIBnAeTCA 
onelib yTewMTenbHOn, TaK 14CCAKJ114 Hauni eCTeCTBeHHble neca. 
O,IZHaKO , oxpaHa eCTeCTB ei-IHbIX neCOB YIMeeT MI-IOrMe , 14 143-3a 
cyWeCTByloll(ero nono)KeH11A 	- 	cnemHble , np nMHbl . 

B IIBeuMM oxpaxy CTapbIX ecTecTBeHHbIX necoB - KopeHHMx 
neCOB 	- 	o6QcHoHa341 cneZ[ymlli41Ml4, ASnS[10Il(14 M14 CA B CK14MM 14 B 
OMHnAHAJMM, (Bråkenhielm, 1982 r.) apryMeHTaMH: 

B Ka'ieCTBe oxpaHbl neCHOM 3KOCHCTeMb1 KaK TaKOSOf, 
B Ka'3eCTBe 3TanOHHbIX TeppMTOPI1II .IZnA yXO)KeHHbIX 
neCOB, .IZnfl Hy)I(z[ Mccne;IOBaHMA Iii Ha6n10z[eHMA 3a 
oKpyx(aioiiei cpeAoH . 
B Ka~lecTBe y6e,Hma Haxo.dluiixcsf no yrpo3O l.1c'1e3- 
HOBeHMA )KMBOTHbIX Iii paCTeHI i. 
B Ka'3eCTBe y'3e6HblX o6leKTOB neCHOYI 3KOCMcTeMb1 ;In5I 
pa3HbIX ueneii . 
B Ka'3eCTBe S3e'iaTneHl1 MJ[A neiOBeKa. 
B Ka'3eCTBe reHHF,IX 6aHKOB . 

B OI4HnAHJJMMI OCHOBOT1 ;InA pacCMOTpeHus[ ueneth oxpaHbl CTapblx 
eCTeCTBeHHblX neCOB cnynicno , B OCHOBHOM , 3aKnloneHHe KOMI4I-
TeTa 0XpaHbl HaXoZ[$fll(NXCA HOLE yrpo3OT 14cWe3HOBeb145I paCTeHDfirl 
Iii )KYIBOTHbIX (Rassi H rep. , 1985 r. ) . 	14 TaK, 	HHbI1 KOMILTeT 
UOMIIMO nponiero npeflnomMn: 

14 3 TeppMTOPM KOpeufiNX neCOB Ha r0Cy,xapCTBeHHOYI 
3emne , pacnOldO)KeHHbIX K 1Ory OT ry6epiimm JIaWWaHAHA , 
a TaKH(e 113 KOpel-IHI,IX 'åaCTeYI 3anOBe.IZHb1X necoB 
C( OpMHpOBaTb 3awMTHb1e Tepp14TOPMM, COOTBeTCTBYIO]1UI4e 
3aKOHy 06 oxpaHe npipoAbi. 

0 cpyrhx , pacnonON(e1X B 10>KHO1 MHn$[HZ[T4I4, BeKO -
BbIX necax (T.e. CTapbIX eCTeCTBeHHblX necax) H o 
B03Mo)KHOCT5X MX COXpaHeHY15I 6y;ieT COCTaBneH crieW-
Hb1I~I OT'3eT . 



OJlHaKO, caM 06EeKT, CTapblll eCTeCTBeHHbIM nec , onpeuenninhi 
He)UOCTaTOI1HO 14 HeOnpeZ(eneHHO . 0 HM 1pI4MeH5mM TaKY<e pa 3Hble 
Ha3BaHY1G, KOTOpbJe '3aCTb10 AaY(e Cny)HI4n11 Hp14TcrHo11 HeAopa3ym e-
HHA. FOBOpMJIM 0 BeKOSbIX necax , KOpeHHbIX necax , rnyXYIX 
necax , 14 ua)xe O Heo6pa60TaHHbIx necax. 

HTO TOr)la, Ha CaMOM )ene , CTapbl4i eCTeCTBeHHbIM nec co6oi 

ripe.LCTaBnAeT? 110 Kpal~Heii Mepe cne.yiouiHe TOlIK14 3peHMA O 
ero cyTi4 Ha)1O 6bity0 6bI y`3eCTb rep ii oxpaHe eCTeCTBeHHbIx 
necoB. 

Pa3BHTiie ecTecTeHHOro neca 

ECTeCTBeHHb1M nec - nyCTb 3T0 6yieT Ha3BaHMeM in TaKOII 

neCHoYI 3KOcMCTeMM, KOTOpa$i pa3BHBanacb co[naCHO cBoIMM 

BHyTpeHHMM 3aKOHaM N, Ha KOTOpytO HMKaKaA '1enOBeHeCKas 

) eATenbHOCTb He OKa3B1Bana BnMAHI4$I . 	CornaCHO a6conloTHOMy 
paCCMOTpeHNto ecTeGTBeHHb1X necoB y)Re M He cyweCTByeT, TaK. 
KaK `3enOBe`3eGKa5I J];eATeribHoGTb B HaCTOAwee BpeMSI SJIMAeT Ha 
Bce. Flo OTHOCMTenbHOMy pacCMOTpeHI4I0, Bce)Ke, ecTecTBeHFb1e 
neca cyWeCTByIOT. 	Ilpli 3TOM OCHOBHOe BHMMaHMe ) On){<HO yue- 
nATbCA Ha CM nec, T.e. Ha paCTZ4TenbHOcTb, KOTOpaA z[enaeT 
ero necoM, Irl, )3 Oc06eHHocTi4, Ha )1peBocTODI. 

fec 	ABnseTcs 	)KMBOI1, 	CO3gaHHOZI 	) epeBb$iMD1, 	3Ko MCTeMoFi. 
)epeBbA 5lBJ151tOTCS1 )XI1Bb1MM 0praHl43MaMM , 	KOTOpble pOX(aa10TcA , 
pacTyT , CTape1OT H n011 KOHeL1 yMI4paloT. ,I[epeBbA O6pa3yIOT 
nec, re ecTecTBeHHoe pa3BI4TI4e JpeBOCTOA 5IBnAeTCR ueHT- 
panbHbIM CBoMCTBOM eCTeCTBeHHOrO neca. 

flo HeKOTOpbIM `iaCT51M HM xopoiuo 143BeCTHO pa3BMTMB HaEHBMX 
eCTeCTBeHi-ILIX neCOB , TaK KaK B Ha`-3aribHOb1 CTa.ZU4M (})DIHCKOrO 

neGOBe.l];eH4lA MHOrÖ Mccne]toBanl pa3SHTI4ti ecTeCTBeHHb1X ITeCOB , 
T . e . 	lBpBlrl11Hblx Hacaw) eHI4I1 	(HanpbiMep , 	Caj anus , 	1914 r, , 
Ilvessalo, 	1920 r., 	1937 r., 	Lönnrot, 	1925 r, , 	Lappi-- 
Seppälä, 1930 r.) ,IXnA cocTaBneHiisr Ta6n14u npMpocTa 14 Ixoxou- 
HOCT11 (Ilvessalo, 1920 b) . 	~o flepBo 	N14POBO I BOLIHbI ]J,aY(e B 
l0)I(H0FZ dtbIHnSIHZ(MM ellie MO)KHO 6blJ1O HahITl4 BO3perCTHYIO cepviw ec-
TeCTBeHHO pocuii4x raecoB . Ha OCHOBaHRH 3THX I4CCne1oBauI4i~I Mb! 
3HaeM pa3BMTMe oCHOBHot0 DlpeBoCTOSI, npol-IcmeAwero OT ec-

TeCTBeHHOrO O6CeMeHeHI4$i B OTKpbITO~A McCTHOCTM, T.e. pa3B14 -

THe npeo6naAalo>ueu APyCHOCTH KpOHbl B pa3ftI4IHb1X necax n0 
KPHBOI )HM3HM 3TOFO )peBOcTO$. 	CneJXOBaTenbHO, 3T14 i4ccne)o- 
BaHI4A He OnHCbIBaIOT pa3BpITMe ecTeCTBeRR0r0 neca B ueJloM. 
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PHc. 1. 	CaMo1i3pe>H naHMe RepenheB, OTHOCST1UV!xcsl K rnaBHSZM rpe- 
BeCHI,TM LIopo,L(aM COCHAKOB 1D)(HON OMHJIAHJUn4, KaK 4YHKUMA Bo3ilaCTa 
(cornacHo MnBeccano 1920). 
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Piic. 2. 	'PerynspHoe" pa3BTe Ky6aTypIT RpeBOCTOA COCH5IKOB 

lO)HOi 0 HHJTt5{H)1H14 B pa3Hblx THriax neca, 	KaK 4) yHKU1I5 	BO3pCTa 

( COr'jlaCHO MnBeccano 1920).  
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B. 	 HEECTECTBEHHbIE JIECA 

3. OT6pocbi yXON(eHHb1X necoB 

Jlec , 	KOTOpbliI zonro Bb!pamMBanC51 KaK HOpManbHLII1 
yX0N(eHHb1I nec , HO IOTOM OCTanC51 BH e WeCOX035iiICT-
BeHHOII JZe5lTenbHOCT1.1 , HanpMMep nocne BKn1O`3eHb1Si B 
COCTaB oxpaH51eMobl UPMPOAHOKI TeppiTOpiw. 	Bo 
BGTpe`3aem0CYIi rHHnbIX RepeBbeB B necy IIMeeTCA 
nepepbiB M caMOK3pe*MBaHMe HaAonro npepblBanocb. 
,IIpeBoCToiI, B03HMKf1-11 Bcne.rcTB1-Ie OTZ[enbHbIX KaTaCT-
pO(~, HanpaBneHHL1X Ha JZpeBOCTOM, MOWHO KnaCC141 1i-
UMpOBaTb He McHee `3eM KaK 6eCb1CKyCCTBeHHblld nec. 

4. YXON(eHHble neca 

3TM neca MO)KHO crpynnl4poBaTb Ha JZBa Knacca: 

4 . 1 	 ECTeCTBeHHble yX0>KeHHb1e neca 

Jleca , KoTOpble, o6pa3OBanI4ch eCTeCTBeHHO, HO 3aTeM 
Cny)KIinii o61eKTOM RopMaHLRorO necoBOXICTBa. 

4.2 	KynbTypHble yxomeHHble neca 

,Jleca, KOTOpble o6pa3oBanl-iCb BcneRCYBR1e necHolrl 
KynbTypbl 14 yxa>KMB aIOTC Si . 

5. JleconapKl4 

Jleca, KOTOpble Sblpa1U14BaI1I4 b B Ka`3eCTBe )ZpeBeCl-1OYI 
KOXIOHHa)1bI z[n5l naH.runa4Ta ini T n . O6CToBlTeMbCTS . 

6. I[apKM 

O6-beKTbI 03eneHeHl4sI, B KOTOpbIX Repeöb51 uoca»ceHbl 14 
`3aCTO He OTHOCSITCA K ecTeCYBeRHOMy B14JIOBOMY COC- 
TaBy. 	K HI4M MO)KHO OTHeCTM TaK)Ke 6oxiBusMHCTBo 
ap6opeTyMoB. 
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B HacTOSlugee BpeMS] B 3anQBeRH1IKe 3anoxceHa CHCTeMa npO6HbIX 
neon a,>xei~i (6ojiee 50) no 0,2 ra H 10 sKonoriamecK1ax npodeneic, 
Ha KOTOpbIX C 1978 rorna Ha`3aTb1 Ha6nloTIeHlas] 3a CyKueCCYIsiMu 
paCT14TefbHOrO tOKPOBa (IIaanb, 1983) . 	OHM O xBaTblBaloT BCe 
OCHOBHble T]4IbI J]aH,i[1IIa0TOB 3anDBe,i[H]4Ka. 	Pe3yJIrTaTb1 BCex 
1M((JIe,i[OSaH1I] B 3anOSejfHi4Ke OTpeM(eKITCS] B e)i(eroJZHb1X ' JIeTont4 -
cslx npt4pOAb1" . 



116 

Ti Fl T E P A T Y P A 

AeBSITOBa 3.M. 	1986. 	llpipoAHasl cpeua H ee 143MeHeHH5I B ronoueHe 
(uo6eperohe ceBepa.i4 neHTpa OHeetcKOru o3epa). lleTpo3a-

BO,UCK, 106 c. 

EniHa F.A. 	1971. Koppensluisl CnOpOBO-nbinbueBbIX cneKTpOB ronoueHa 
KapenbcKoi ACCP , JIeHiIHrpaUCKOH o6nacTi4 I4 01,1HfAIHu1,1kl . 	B 
KH .: 	TlanI1HoWorKs1 xonoueHa . 	M. 	C. 91-104. 

Eni4Ha F.A. 	1982. 	IIpiiHuminbl M McTO%ZbI peKOHCTpyKLIMM 14 KapTllpOBaHPi5I 
paCTI4Ten.EHOCTH ronoueHa. 	il. 	156 c. 

EniHa F.A., Ky3HeuoB O.JI., MaKCOMOB A.H. 1984. CTpyKTypHO-k~yHK- 

u14 OHanbHa5I 	opraHI43auI45I 	14 	) I4HaMMKa 	6OIIOTHbIx 	3KOCHCTeM 
Kapenii . 	il. , IlayKa . 	128 c. 

HBaHTep 3.B., THxoMHpoB A.A. 	1987. 	3anoBeAHHK Ki-tBa'i. 	- B KH.: 

3auoBeHMIM eBponeiICKOH 'IacTH PCcCP. 'i. I / nog o6u. 
pea. B.E. CoKOnoBa, E.E. Cblpoe'iKOBCKOro. M. C. 100-128. 

KnH11aHOB B.A., EnIHa F.A. 	1980. 	C[aneoKni411aT CeBepo-3auaAa eBpo- 

neIIcKoI åacTH CCCP B ronoueHe. 	- AoKn. AH CCCP, T. 252, 

No 2, c. 419-423. 

11aanb R . I . 	1983.  	RMCKpeTHOCTb 14 1-IenpepbIBHOCTh paCTN.TenbHOCT1 
cpe%iHe2 TaIIrM (Ha npiMepe Hano IBeHHOr'o noKpoBa 3aroBe)ZHBKa 
"KHBa'i"). ABTopec~. AI4CC. KaH). 6Hon:. HayK, TapTy, 19 c. 

TuxoNupOB A.A. 	1988. 	PaCTINTeJILHOCT. H 4nopa 3aruBe,EzHHKa. "KitEa'" . 
- 	B KH. : 	DnOpi4CTI4'IeCKI4e KCCr)oBetI451 B Kapeni4H. 	IleT- 
pO3aBOJCK. 

(1HnI4MoHoBa JIB., EnoBH'-ieBa HK. 	1988. OCHOBHme 3Tanh1 pa3BI4TH5t 
DaCTL4TerbHOCTH JieCO)3 14 6OJIOT B ronoueHe Ha TeppMTOPHlM 
3anOBe)z1-IMKa KHBa'i . 	B KH. : 	BOnOTHble 3KOCIICTeMb1 EBponeLtC - 
KOrO CeBepa. 1lcTpo3aBORcK. C. 94-109. 

,9KOBneB (.C. 	1969. 	Feorpac~i4'iecKHe KoMIneKCbI 3anoBe)HMKa "KmBa'i" 
B KH.: TpyAbl 3anoBeJHHKa "KHBaI". 	Bbin. 1, C. 3-21. 

RlcoBneB (D.C. 	1973. Coo6iuecTBa C VCpuKunKcTHeHHu- necHVIMM 3neMeH- 

TaMI4 Ha ceBepHO11 rpaHMUe 14X apeana. 	B KH. : 	TpyULI 3ano- 
BeuHHKa "KHBay". Bbin. 2., c. 32-39. 



11'7 

5 OXPAHA H CYKUECCH5I BHAOBOPO COCTABA JIECOB 

PayHo BsllICAHeH 

1 	BBEJEHHE 

OCHOBHO2 uenblo oxpaHbl npiapozu, slBWs1eTCSl coxpaHe1-iMe MHOrO06- 
pa31451 npi4pOJb1. 	OCHOBaHYIe OXpaH$IeMb!X nplapop~Hblx TeP HTOp111I 
fiBnsIeTcsT HaH6onee 3Ha'MTenbHblM CfOCO6OM z.[OcTB)KeHl-151 3TO1I 
uenH. O,juaKO TeppMTOp1anbHaR oxpaHa He Bcerra rapaHTHpyeT 
coxpaHeHoe nepBOHaHanBHOrO Bi4,H:OBOFO COCTaBa. B oco6eHHOCTD4 
BH,1zhI, CBf13aHHble C Onpe,IeneHHb1M 3TafOM CyKUecd-l4 , SIB J15i10TCA 

npo6fleNaTh`iHbIHI4, M MX 3~(IeKTMBHaA oxpaHa HeB03M0)KHa 6e3 
S.ZeneHanpaBJ1eHHOt o yXOua 3a oxpaHsieMbIriii Teppi4TOpHSIMB. 

Korpa B 01HJ1sJH,ni4T-I BbISICHHJM , KaKMe B14JAbl HaXOJsITCl fOÅ 
yrpo3o2 Mc'ie3HoBeHMsI C TePPHTOp114 BcnezlcTBlle AeSiTeJ1EHoCTx 
'ienoBeKa, o6HapyxcMni, HTO TaKlax BHAOB MI-loro, B oco6eH--
HOCT14 B pa3m4YHb!x necax (Rassi H up. 1986 r., Rassi H 
Väisänen 1987 r.) Oco6eHHo 3HwIMTenBHbINT1 rpynnaMM >KVIBbIx 
Opr aHT43MOS B 3TON oTHOnreH1-11-t SIBvS110TCS1 6ecco3BOHo4Hble >K1-BOT -
Hble , rpM6bl H cnopoBble pacTeHMSI (Ta6niva 1) . 

Ta6nmua 1. Konff'iecTBO HaxozIMUHxcsI HOA yrpo3o2 Hcge3HoBe1h45i 
BI4)oB no rpynnaM ml-IBbix opraH43HOB B necax pa3HbIX TMIOB 
eornacHO PaccH x Rp. (1986). 

KopeHHwe 
neca 

Pou1u is 	JTeca Ha 
n14 CTBeH - FOpHbIX 
Hble neca xpe6Tax 

FapM ilecoB Bce 
eTOro cpeAbl 

C y u ecT - 
BoBamAn 

69 
402 

182 

131 

267 

1051 

flO3BoHo'iHbIe 4 5 1 0 17 
Becn03BOHOHHble 72 89 7 13 200 
CocyzluCTLIe 
pacTeHMSr 0 19 7 0 34 
MxH 	Iw 	BOBO - 
pocnH 10 12 0 0 26 
FpH6bl 	14 
J1HIua iH11KK 49 119 0 0 181 

HTOro 135 244 15 13 458 

061gme 'iepTEI CyKUecc1114 neCOB CpaBH14TenbHO XOpOIIIO MT3BeCTHbI, 
no Kpa1~IHe%1 Mepe B 'iaCT14 COCYAIICTbIX pacTeHPIA, xoTSl Bce ewe 
c Y IUCTBY IOT npMHeHnManbHble pa3HOCTM B TO'iKax 3peH14Si game 
OTHOCMTenbHO o6mero xoua CyKUeeclaM (HanpiiMep Finegan, 1984 
F.). HO Y 14BMTeflbHO Marro 3HaloT 0 TON , KaKl1e 3Tanbl cyKuec-
CiIM $IB JI $IIOTCSI C TO'IKMI 3peH14Si OXpaHbl npbzpOJjb! ueHTpanbHblMIl, 
HanplNep , AnSI TbIC51`i BM,IZOB HaCOKOMbIX (Heliövaara 11 Väisä-
nen, 1984 r.) 11n1 Ans MenKMx rpM6oB . K3 3TMX rpynn )(KBbIX 
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Dlwi9N9KHudX0 2E 1tor ' 1ISOOHSOaW FcoHH9NCN(O0 SE1SS3o0 OJOHOVME 
' 

 
H31 YiSZYh GWi J1 4.LIMH14N(O xvHom d XI9dOIO71OH H l9g O1t_IOWO 

eMHUJHM<3 • W9h1D_rtAg E 14 I9HYi0aHad17 IIOLrYiH,I aYiHairN(OX2H aNCxu.L L-
`I1M00an)ILc3 HOu2.LE XIgHhDdbcdll XI9IlSOL'dEoHOlIE2d 914HFIEOHSOaMAD 
S,9L'EI4l,auflago iSiis-i JHN(19M woltoiei uW23alf 8E ioxA 1,1l9flgHY1l1.1 

.HHeWeds 
Lo tuW9ds tsGwHmoltsdossou WaxzlsI1duOdaW Wi9HH1II,lgd 1SJ4SSES7I0 
xiu,z,zYcrgo xM,IgHw oA s.eNcoW Irodou x1IHoaaadl7 exib?zadeu csaXLö 
wam1C17,C0j g 	' Is1tIS0,LHKy,I a edwxiidi-iX HiYidoIYidde5 BH xI9woxaOSH 
898.1303 OJOSOTYMH OJOHHan ISMHeHdxO0 ISMHeheUOa9O oi4ue1 O 
pair a OHSSdgo I9HMOO Ili o deu N 4JLiHJe9Hdll 0*X MIr19g I9HNCIIOi( 
`14m014I0ll 1ToMdai1 aHSOaFx a 	`I4I4 HIS1IHH(D g 	' 4.LeEeh,0M OHHell 
-aS00LI :.LaN(OW ftodoll XI9HH9EIDMLC gUSo0o MO9Olnr wo MHmDOYidi 
` Iak VXcUxIC eH HWId-IdozKddac HWl9W9l6Hudxo eE wuo9 	' l9H000 1,1 
1lzdzu xt9HHe JZ1M1I A qh8111oLdu .La2MIVcIaog2E 4102 	' 292S0OO o.BoH 

-ot(i4 I514He1-J2dXo3 lgNaifgOdll ,Fe igci9H (l9d9400wmc ISKIHaHEISd,ScE 
mmq.L314a)r£:oH 	Ow1KWOU 	' h * J: 	H) 	itodou 	X19H0aHadI1 	1SI4HaIITOH.L000 
aMg8HeNE1 8oHH9UaZ0oU X1614d0IMdde., xIIWe}Hpdxz oHH9ffZ09o0 sH 

' MHsNhodIIOOaII 1SllIt 
l9:r,dieE aI9H4LCaXIMH11011Ot! 9l91-iHaS,LOamAO ,Lo2aI9Ei9H eH m 43U,FgOO 
MO OAIH 	YiMHHOdo,LOO,SOHW 	eGaNlK 	` ggqHadaI1 	l917YiH 	8l9HH2maW0 
14 YiO,L0OXe0 `i5qHad91Y 0I41IIIH,S el9HHa1YN(adH011 'iqisoiSo abliflOIYiH,S 
OFMS2.L00 efIJ `oeII LIIqHHeHSODIpSEOX 1119Wa2HYfiN(2XaH oHHaLIml4Nk, 
' I91Yodmdll 	I9H8dXO 	I91ILinH14dll 	a191-1Ha1S317adUO 	il012)r01sgoo 	1Yoxl 
XLi YcdII I LfOO `X?0 Lf XI9MHaHLÖYi1SEOX H II 4L2Ho IoeTni o ,U,TgW 
' IS14H'990HE8l014 	HoeodJf 	lTou 	is-3a14l1iisl(oxL-H 	`19t114ff 	a1idomoxay 
' mmdo.FI4dda.L xI9YecSHL-dxo aHU m 1s0,LoIaWYi 	OaLC al9dSi0 omL-H1fp 

' HOgolI XiqdL'S0 eH1'dXo ou mahclf-k m9mhadO io 
kfi UGHHOM9IDOHdall 4,FU,LYih0 OHM(ON 1414dzI14ddaz X19WaiSH2dX0 
NIte1f101IU 14 UHI38hH1IO1 a14HGh14L OEX OSF, ;125 	O1-iH9WadaoNwdx 
e)c 1 	292;1000 oJoqoMM OJOgH l8YiHaH2dXO0 U1H9F,aL0990 ISLflY 
EHhOI2.L301Y mlf 1TiSd4 4Jumollll i5uR21, 	' Yiu2nrOIill LcgHOqLC % [0,0 

qmI-ir 1s9sI1Hgdxo 	MKdz,1Kddes 14gH4Js odog14Ne I H 	-OHNcOI sH 

0 ,I 0 g 
- 0 t YI 9 	d H` d X 0 	YI d LI 	\/ Tl 0 X 	I9 W 	If 	o d LI 	'7 

' Wo.S`id1T O ,5idl7 RIWIgNLIH2Z3OUO0 OH1YFidZ 14 ZNHHH99 
-Z70F,1x IsJZOIISLCaIS 19neudgo mme 14 `oxu1-II7p 	•E7I1ad0 YiGmOiYNddxo 
F'udamÅ iSMH909H2H Eeg xI9NOX902H I9Tt14H a19H39daLHYi NIIIYiF,AIfOu 
HOAo4 L0 X14H14OZ3OX10 MLfI4 XI4mOIMHJ mCMMlf9g M9ilcAHolf xIgHHORo 
Nosf0ff daou M14i(HiSJSH14c X MHV9HOUSE g 	'leogud W9YiHaHWO3 
tYou lS0ISEm16r(oX2H KHauaza HodomoxaH H 1<9HidxO I6MHede RXhOI 
u OH `l6EH1IaLCTTaW o)I41Ios aH qollzqSD L-xNOII 14 Bxdox0 	' OH 
-ei i dime aMHUEO1YaLf00H OOHI-Ia1iI39F,Yi1IO1 OJ a ` HSZOOO MOHOIRIH 
I11I.1,F'JO9 2w40 	Ji eiw90 xi H dmt X14MOIIIHJ X1gHh14LCeL'd ^H IsmoX 

' 14W2NM1-IYJdO 
YWI9HH9ohOU 	1S3ZaI5HaW8E 	OHHOMOIO011 	gOWEYiH2,SdO 	XYimOI2,I21I 
-ESdo9.ad9it oajoamg000 'I9 Hm Oa sadly IS14H9W0lfE:ud edaw OU `auese 
WOHTTa.I'0011 	EH 	' HO0a1f 	XIgiHado i 	XI9WO~Ia02H 	I9ITMH 	a 19 H1.M1I14J, 
914.oHW moiXsi.02hi HHm39H9d)t OHHaHS09O0 YMM,HO*OLfEL-d s am-exe 

L  



. 14I4nisu~Cuou 
X1SVIH9MOHZ003 H UHHOHudmooduaud i4mjouO31.e go umHat(aeo 9*mum 
IgHWJCH I9HHUX09O attada x HWHugog9di ow'wou HHdoxmddaz XHWa)sH 
-2dxo I4Za3 iSuiu £2d ol4uan 9 	• 2H2izo0 OJOEOVl0 9 I9H2dxo MOH 

HSxae qzDOHMcowCOS I9g Hui4r auoaoo HKdosMddaz 14owoCtauoD1-1 
XISZOSF X19H£Ed s so3dh3äd (xLgHqLqXCXHM) MrICI-IdMHOHHHI aIgH 
-dimgo H eooau HwsxKzolldasxudux HwI9HdAL dzo oz INKHSzähOa 

	

a1IHSaOtta1S3D1-1 aoxah,ISOUOxezAU Oxqrroz 	IsKHaHUdxoo osa uucz 
rs3zmCgadIou Joan qtrsmoiru wsmqHawHSH >ssxsx 14 LIVHEI OJoHHOu 
-atYaduo inLInISUXuou daWcvd O14HIqHaw1-I2H LI19H9OOOUOaHEI4NC M101vx 
` osoz 14 9)cLItc zoisH£ aH 0Kh1990 	• I'II'Idoii'iddaz HOHHairattaduo 
2H ISIIH2HOeZ3amjO ISLr1Y ImixifI90ouvYadu tri-IH Llu J,a9wla `4aI4HafO 
olqzoOHHadawC a (qa'ILrawM ns1-1H9)'Bso el9eDxLIz Hg Rhoa) L-uL-Hd 
-aLSw oJoHOO9*adct HHrlamlsdouasd a iJoosqmo1owH H Dair IsHHaodza 
ZHOHDO 2H oH)KoW£OseH 2NOu OX 	' OXOLrU x2X CWO*09EI4 HäUT XUD 
OSIOHI4co41So9 9 EHEZOoO o,3oSoitl-is 1BI4HUX090 aitadO x fSLIHBSOgadZ 

. (8861 'aäusoxg d*awinduuH) xauaisssuEsd -aaIaahL-x 
II 4iiod OIAHgU-0EME,2HE 2W40a 	wP,L3I.13oN6 I4OH0aLr Q *aI4TTIo1*WI4 
H 	14 aflYIHgKnd• 	I1ulit 	IIOHMOaHadt 	MafIloIncIHi 	09I411 	aMfl1AEI4* 	`LixAty 
14 aI90JoHH14utt alfSOHw 4Iisca oHxcow wodawi4d11 	z0O0 ojos 

o1TLIH aH2dxo Ildw 19HOIE 	4I19g Zj Iow aH I9uugd I qp9114u-0ZIiF 2HE 
ase ' OHqjfa,:saOttaua ' aogflds H (L-IaidouOubCH `szafdTQ) ximoi 
-ä02H uuAd•S x1idoIo)1aH 2E2IOOO oJosoDI4E 14 I4I4IWOHOOx2X IS1.1H2HE 
I9HhOS.2Z3O1YaH 	• OhHOdÄ WOHHOHOo 2H aM(2t I.11-1H*01YO90 IO L 	X 

OH •HwIsxdosHddas LIE sttox Isutc H NsL 's92I3O3 Osoao)'NIa 
M flUmda LH99HM i5UIY x231 IsI4H2HO1YO1S00Li O•ON3ab101)t0X9w OJOHld 
4H9Eo j50IoÄgedI ' oJOHHo)4(ouEl-taml9H £lit 40OLfI4H3ISI9H xs)j 	• OJOHW 
YHahO 	aYK t 	40ou2F X£1.1 	HOOau 	a14IH2SOC LOU3M 	9OHHO L31-UKC 
-ox acts `141.117HIEUHI-1fi a LiHOuaZ0 MoLrBty oHquotl-1gl41TX H q3O114)Y 
-oaodu soaau I9rrodidu OHSdxo ou aI4HSSO)Tauooil OON3Ohl-IJOLfOHg 

YI H H V g 0)j '3 Lf 0 0 YI 	g 	q 1. 0 0 H R 3 d L 0 U 	S 

• 8HHisozao3 äoH)'Od1-1dU s qzCHdas wo£udgo wHxsz mig Mu.rowa 
`I4D1H2MO£4uOU WOHMOHZOI-tflEOX H B39MIMLS)lOXUH `aoNd2u XL9H 
-quvHOBnsH IgHOHSd o19doIo1aH a'tcxsy 	' HMdorHddai xliHaOu xliw 
-auHSdxo sLIuDa s qIHhDsifxs wam1Crr1Cg s 19g Musoveo MMdosMddaz 
FIZG 	• Is1Hlsoi3o3 DJDH)'odMdw Is1-1Ham8dsEOS H 	irshsH 
014hgn O 	`Mi-idols-iddol XI9W8iSHEdXO r4IjOocmiugoU a 19HHo)K000mOSd 

20äu aI9HHaRZO1 Il COX 4P,a)KO I9g Liu IOWD 	4ZI9g 10)1(OW `O14mquD9aH 

L 
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0 HCCJIEJ OBAHHE )I HHAMHKH PACTHTEJIbH01'O IIOKPOBA B 3AHOBEAH11KAX 9CTOHC -
KOIi CCP 

ID. KyKK 

3ar[OBe.UHMKM B 3CTOHI4I'I - uoj[xojuill{Iiii o6 -LeKT ,ianc[ MccnejoBa- 
H 1451 J[MHaMMKli paCTMTeJIbHOCTM HO PRuxy Hp1`IMH: 	1) OH11 
OXBaTbiBaIGT 6onee Iinm Mel-Iee Bce reo6oTaHY[4eCKMe pahoHbi Yi 
xapaKTepl-Ible 	np1po.e 	3CTOHYIH 	paCTMTeJIbHble 	(IOpMaU14H , 	2) 
X035lF[cTBeHHa51 ,L[gSlTenbHOCTb `IenoBeKa 3J[ecb orpal-IM'leHa I1 
HaxOAP[TC5{ nO,X KOHTpOnell, 3) 	iiMeiOTC5ff CBOM Hay' Hble KaApbl H 
CO3J Hbi yCnGBP[5[ ,Ixn5l pa60Tbl y`leHb1M 143 Apyri-ix y`[pe»()xOHMfl. 

TeMaTHKa BO MHOFOM CB513aua C rpHpOJzHhlNH 0006eHHOCT$IMH H 
L.eJIS{MH 3anOBe,r[HHKa, HO3TOMy ueneCOO6pa3HO KOpOTKO oxapaK- 
TepM3OBaTb HX. 	B `9CTOHHYI l4MeeTC51 5 3aflOBe,RHHKOB H O)IIIH 
HauuHoHanbubI napK . 

143 	60TaHM`MeCKHX 	- 	Hec0MHeMio , 	eambi 	6O5I,1110f1 	D[lIrepoc 
epe.rcTaBnsIeT BMI,[yM513CKHi1 3a1lOBe,T:[H14K B 3a[al[HOIt -[aCTH. 
OCTpOBa CaapeMaa, CO3)laHHL14 ,I[nTi OXpaHbl pep.KHX M penl1KTOBbJX 
BMAOB pacTe1Mi,I (Mx TM 50) M coo6lueCTB (HarlpHMep, jty6oBO-
COCHOBbl nCC lei K11101leBOe 6OnOTO) M .zlfl2 McciieIoBaHMAA FIX 
COCTOSTHIISI M H3MeHeH14t B 1-THX. 

MaTcanyCKoe BO Ho - 6OnOTHoe yFOIAbe 5lBnS[eTCS[ caMhlM 6oraTblM 
rio COCpeilOT0`IeHMIO B0.lzHllX 11 60nOTHbUX ITHU B BanTH{tCKoM 
peth1OHe , 	a 	TaK*C' 	"yeppiTopP1eR 	C 	KpyrlHefiWYIMll 	3apGcn5IlliI 
Tp0CTH-IMKOB M c pa311006pa3HOrl 6eperoBoi H neconyroBOrl 
paCT14TexibHOCTblo. 

BMeCaH,[uCK[IiI 3anOBeJ[HHK - TaKXe McCTO O614TaH1451 MHOrli`l. 
MOpCKMX ITHIJ, B `IacTHOCTM FarM. 	143 6oTaHH IeCKi'ix CoG6llieCTFi 
upel1CTaB5LF[I0T 14HTepeC aJ[bBctpb[ lei paCTHTEflbHOCTb OCTpOBKOB H 
6eperoB. 

HMrynaCKMYt 3aUOBeJH14K Co3RaH jn51 cxptiHgAMR zlpeBHerO 
6onoTHOro maccOBa M P13y~IeH145{ rIpol-leCcOl3 3a6ona'I1-IBaHH l . 

`9H)1naCK14 1 3at1OBez(HMK Co3.aaH TaKN(e B uen51x oxpaHbl 6ono'rHblx 
3KOCHCTeM, HMeIOLLIMX 6onbmoe BoAooxpaHHoe 3Ha'lelue. Bonee 
13eM CToneTHMe 11CCJIe,I(OBaHM51 BORHOrO pe)KMMa, O6pa3OBaHH5I 
60noT M CnoweHM51 TOp0151HOM 3anewb1 Ha TeppMTOpMM npeLT.00TaB -
n51lOT Bo3MOLACHOCTb peKOMeHZ[OBaTb 3anoBej(HMK B Ka'1BCTBe 
3TanOHa FIeNC.r(yHapo.r[HOrO 3Ha'leHHs1 . 

llaxeHaacKBYi 	HaL[HOHanbHblil 	nap K 	pacnonoweH 	Ha 	CeBepHOM 
6epery 3CTOHLILI M npeJCTaBnsleT MHTepec KaK TCppHTOpI15I C 
yHHKanbHON npHpOTOIl M KynbTypOid. 	).[nsi M3y`IeHM5I M3MeHeHu11 
paCTHTenbHOrO nOKpOBa TaM Bb{.r(eneHO 5 pe3epBaTOB , paCrlona-

Fa1oLUMXC$, rectBHblM O6pa3GH, B C0CHOB61X 6opax H Ha BepXoBblX 
60noTaX. 
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Y`31'ITbIBaM TaKMe npIpOAHble npeAnocbinKl4, O6IeKTaMI4 6oTaHl'l`iec-
Koro I4CCneTOBaHI4A ABJIAIOTCA cne iylou{i1e Tp14 KpynHSle popMauiH: 
1) 6onoTa 14 BepxoBble 6onoTa, 2) 	6op61 la 3) 	ocTpoBa, 
OCTpOBKH H 6eperoBaA nonoca MopA. 

Ha 60nOTax 3anOBeAHIIKOB 143y`3a10T Ilpouecc i ABOSIKOI'O ponce. 
Bo-nepBblx, Bn14AH14e ocyfeH14A Ha BereTaumio 6onOT. Menl4 opa-
Bor, HpOBeAeFIHaA eepe. co31aHHeH 3anoBegHI4KOD x BHe MX 
rpaHMU, BnIAeT AO c1-Ix nop Ha MX paCTMTenbHb1M nOKpOB . 
AHanM3bl, c ienaHHble B BI-IMAyMA9CKOM 3anOBe,IHMKe, yKa3b1Ba1OT 
Ha M3MeHeHH5I B BI4LZOBOM COCTaBe KnI0'3eBOrO 6onoTa. 	PefKoe 
coo6iueCTBO cxeHyca p>fcaBOro 14 CKTHMKa HOAy3fOBaTOr O CTano 
CMeHATbCA C0061ueCTBOM C TIOMMHMPOBaH14eM MOn14HIA1M FOJIy6Oä YeM 
6ni>xe K KaHany, TM MHTeHC11SHee. 	I43MeHAeTC5I MI4Kpopenbea , 
ymeHbIllceeTCA 	HOKp6ITMe 	KycTapHM`3KoBO -- TpaB5IHO['O 	Apyca 	Pi 
BMAOBOe o6HnMe 141 Ha`IMHaIOT mcne3aTb pe.K1-Ie BMMAb1 Juncus sub-
nodulosus, Gymnadenia odoratissima, Pinquicula alpina x 
Rhinanthus osiliensis. 	AnA coxpaHeHHA peAKMX coo6lgecTB u 
BILLOB pacTeHI411 Knlo'leBoro 6onoTa npl4 nOMOlUM Wn103OBLIX pery- 
nATOpOB ; 	COCTaBneH npoeKT peKynbTMBaumm Bb1pa6o 'raHHbIX 
TOPOAHMKOB B KvIOKSeHHb1e 6onoTa. 

B HMrynaCKOM 3anOBBLZHI4Ke B uenAX Ha6n1OLZeHI45I 3a EI3MeHeäH.flrH 
pacTMTesLHOro nOKpOBa, nOABep)KBHHOrO BfMAHY11O OCyWeFH5I, B 

1972 ro.y 6binH onMcaHbl 56 npoc~HneH AnM aHanM3a 14 O~Ha 

reO6OTaHyl`3eCKaA TpaHceKTa LCJI IHOiI 165 M. 	Ha6n1oIZeHYI.e 3a 
H14M14 LI aHan03 B Te`3eHMe Ltfl14TenEHO O BpeMeHM JjOR*KHM o6'bAC -
HMTb pa3MaX 14 CKOpOCTb O6neCeHM5I KpaeB BepXOBbIx 6OnOT 14 

npOTeKaHme 9TOrO npouecca. 

BTOpo2 Hpouecc, H3y'aeML11 B HHrynacKOM 3at1oBeAHäKe B 
TeneHHe 20 neT 	- 	3a6ona~I14BaHHe necoB Ha M14F1epaJlbHbIX 
OCTpOBKaX, pacnono)KeHHblX nocpe)H 6onoT. 	ABa 6onee BLICOK14X 
143 HI4X 1OKa IIOKpLIThl W14p0KOvDICTBeHHb1M necoM l4 enbHHKOM- 
'iepHM'-IHI4KOM. 	TaK KaK C BepXOBOrO 6onoTa BOT CTGKae'Z Ha 
paCAonDN(eHHLie OTHOCHNTenLFIO HM3KO OCTpOBa, Ha Kpa.AX OCTpO-
BOB orMe'3aeTCA 3a6onammBal-TMe MMHepanEHOM Il0 1IBbi N .MO>KHO 
pa3n14'IMTb HeKOTDpb1B riepexoJZHble 3OHbI MeiRy necoM kl BepXOBbIM 
6OxOTOM. OCTpOBKM, pacnono*eHHbie Hw*e , y>xe HOKpL1Tbi 6OnOT- 
HbiM neCOM 141114 neC 3acox. 	B uenAX Ha6nloueHHA 3a CyKueC- 
ckl51mkl OTMe'IeHbi kl OI1IICaHbI 3 reo60TaHmneCKI4e nocTOAHHble 
TpaHCeKTL1, r)e IIOCne)IOBaTenbHO pacnojio*eHbl nOCTOAHHble 
KBtiapaTL1 pa3MepoM 5 x 5 M. 	KBa.paTbl KapTOr pa4HpOBaHMM B 
NaCI1!Ta6e 1:100. 	OrpicaH'ie epOBO.zAT 'iepe3 10 neT. HOBTOp- 
Hble DnI4CtiHM51 AOKa3asiL4, `3TO 	 NO'Ia1(MHHOrO 60ROTa i 
nOACa npeBeCHO - KycTapHIMKoFo 6onoTa COCTaBJIAeT OT 5 Tjo 

20 M Ha BOCTO'IHOM 	pa10 OCTpOBKOB . 	O6eAu-iAeTCs Bli,IZoBON 
COCTesB necc CHLITeBOrO Tiina, KOTOphILl npeBpawae'TcA B nan0-
pOTHHKOBbIM Ii eDcTeeeHHO pa3B14BaeTCA B CTOpOHy 3a6OnO'JeHHbIX 
TMflOB McCTOnpOM3paCTaHI4s. 	PereeT speBOCTOM 14 BO3O6HOBne- 
HMe CTtiHOBI4TC51 cna6biN. 
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TejEHOro nOKpOBa OCTpOBKid pa3,I~eneHbi Ha 6 rpynn. 	Hace.neHi-IC 
B HacTOA.Il[ee BpeMSI HMeeTCSI TOnEKO Ha 0. BHncaHRM . 	B upexc- 
Hiie rO M eio 143y`3eH reHe3mc pacTl4TeHbHOto noKpOBa LI MOpCK11X 
OCTpOBKOB CeBepHOii BCTOHMM ICI MaTcanycKOrO 3anOBe) HMKa. 

Pe3KO Bblpa)KeHHbINI MOpCKOY1 KlIMmaT B SCTOHMM ii Manas] 3acenel-i- 
HOCTb 	- rJ1aBHble npM'1HHbc, no'ieMy 0. BMHCaHAM Bbi6paH 
3TanOHOM 3KOnorHqecKOrO MOHMTopI4Hra. 	C 3TOLI uenbl0 TM 
OTMeneHM 2 Komnnei,CHbiX npo~iinsl 2 fOCTO$IHHbIX KBanpaTa 
pa3MepOM 50 X 50 M, O,I~MH B necy, Rpyroil Ha anbBape. 

HaKOHeu HeO6xo)AmmO OCTaHoBI4TLcsI ii Ha McCneROBaHI45IX .IJMHa.-
MIiKLI ueHOnOnynsiui pe)ÅKFIX BM1[OB paCTeHiiLI Ha fOCTOSIHHbIX 
nnoåagKaX B BmyMST3CKOM 3anOBe,VHMKe. 	Ha6nJo eHISi npoBO• 
MsTTc.q TM c 1961 roja rIOCTOMHHO. 	061,eKTaMM e)KeroLHbTX 
~eHOnormneCKMX Ha6nio,DeHMi1 SIBn5IlOTCSI cnez[yioiu e BM) b1 : 	Ha 
KnloneBbix 6onoTax Juncus subnodulosus, Rh:inanthus osilien-
sis, Pinquicula alpina, Gymnadenia odoratissima; B necax 
Taxus baccata, Hedera helix, Oxytropis pilosa, Vicia 
cassubica; 	B neconyrax Sorbus rupicola, Hypericum mon - 
tanum, Vida lathyroides LI opxM Hble. 	110 HOBOii McTOMKe B 
1983 r. 6bina 3anoroeHa zeHOTpacca pa3mepQm 50 x 300 M H 
npoBereHO TOgHOe J1opl4cT1'ijecKoe KapTorpa~HponaHHe. BTO 
nOBTOp5eTcsT iepe3 Ka*Mme 10 ner. B 1981 r. 3anoxceHbi no-
cToSII-IHb]e nnOUxaMKYI z[nsI 1'I3ycjeW'I5T 6HonorMH LI eCTeCTBeHHOrO 
Bo3o6HOBneHH51 5 peAKHx BI1roB: Cephalanthera longiiolia, 
Hypericum montanum, Vicia lathyroides, Vicia cassubica 1-
Oxytropis pilosa. 

B KOHe`3HOM cneTe I43meHeHM5I paCTl3TenbHOrO HOKpOBa, npOMCXO-
z[Siujiie B 3anOHe)A4-TMicax 3CTOHMI4, Mo)KHO pa3LenMTb Ha Cnejaycoujice 
rpynri : 

1) fpm O) Hble cyKuecCfil3, KOTOpble 6onee geTKO npOSiB- 
nSIIOTCR : 

	

a) 	 B 3a6onagMBaHl4l4 Ml4Ne,panbHbIX OCTpOBKOB ; 

	

6) 	 B reHe314ce paCTMMTenbHoro TOKPOBa MOpCK14X 
OCTpOBKOB; 

2) T.H. nOnynpiipOJ~Hbie cyKueccii H cnyKTyauHH, KOTO - 
pble CBA3aHIi C KOCBe.HHbIM BnlsIHMeN -ienoBeKa id 
)KI4B OTHhIX ; 

	

a) 	 Bn145INice ocyi1IeHNSi, npOBO.I(KMOrO BHP. npeAe- 
nOB 3atIOBez[HI4KOB , Ha paCTHTenbHb1Vl CIOKpOB 
3anoBeThHi1Ka ; 

	

6) 	 BJ1M$ HHe nOBpeKAeHM%I noceLk i-I Ka6aHOB ; 

3) Cner[yeT OTMeTLITb YI IL3MeHeHM5i, BbI3BaHHbie IIpsimo i 
j~e5ITenbHOCTbIO nenOBeKa, B OCHOBHOM BMMTaUTbIBaHMeM. 
HccneAoBaHHs nyKTyauMH H MMKpocyKueccMH, npoBe- 
)~ HHble B 3 3anoBe) HMKax SCTOHMI3 ) f$T SbISICHeHlTSi 
B:IMSIHM 5I BbTTaUTbTBaHRISc, Z[anM B03N0X(HOCTL Orspe.LenMTL 
npezlenbHO 	ROnyCTHMble 	Harpy3K14 	nocen(eHic5l 	) f$I 
3anOBe) HMKOB 
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IOMIIMO Hay`IHO11 Ba)KHOCTI1 TaKOrO podia 11CCWe,ROBaH115l 
Cny)KaT OCHOBOLI JUIM peryn1ipoBaHI4Si 11114 11cKnIOqeHL4sJ 
allTponoreHHoro B03J1e1~ICTBMM Ha OXpaH5 eMb1X TeppLITO-
pLIAX . 
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S AHAJIH3 AEC5ITI1JIETHEO UHKJIA HABJ11U(Et1I1 3A HOCDIEHO%APHOIR CYKUECCHE1 
HACEJIEINHM HTI1U B OKCKOM 3AHOBEJ(HHKE 

JI . B . KynenoB a 

1Io»tapbl go HacTORU~ero BpeMeHH ocTaIoTCU rnarHMM (iacxoAHo 
eCTeCTBeHH&IM) 4aKTOpOM BO3HMKHOBeHm3i AJIMTenbHLTX CyKuecc11tt 
coo61geCTB Ha oxpaHSIeMbix npMpojHbix TeppMTOpY15IX necnoii 30HLI. 
Aocneno Kapubie CyK1.UeCC14M MOryT Cyll(eCTBeHHO BO3Ae11CTBOBaTb 
Ha CTpyKTypy 3KOCMCTeM, a TaK3<e GoCTOsiNLIe nOnYJAL11it pacTe-
H11 H )KI4BOTHb1X, oxpaHSIeMMX B 3anOBeJHMKaX. Bee 3TO onpe-
AenSIeT Heo6xO JjL1MOCTb BGeCTOpOHHerO Y43y'-ieHMSL Y43MeHeHY1YI, 
3aXBaTbIHa 1O1l(L4 X pa3lfb1e KOM11OHeHTb1 CoO611(eCTB B xoge TaKMX 
CyK1.ueccmfi . 

MaTepHan x McTO)uxa. 	B I-IaCTOniixeM coo61I~eHYtM o6o6u eHbl npSi- 
Mble Ha6n1oRe1ix5 3a CyxueccKeK B OKCKOM 3anoneAHKKe, Bb13BaH- 
HO noKapoM neTa 1972 r., H3BeCTHOro Heo6blgHoi1 Kapoli n 

CyXOCTLIO. 	O6ZeKTOM 143HM5I 6bino coO6n(eGTHo fTYIU noCTpa•• 
AanuterO OT poKapa 3eneHoMowxoro COCHSTKa . Ha6nloRel ,Lt5I 
ppoHoDXxnI4cn Ha Y(Byx CTaumoHapHbmx nnougansfx pa3Meponv 
600 x 200 rt c 4CnOJzb3oBa11HeM TpajXBUMOHHOii McTOT~vi a6co-
n10THOro yea 1TMU (Palmgren, 1930; lllanoWHitKOn, 1938). 

Ha oAI3oli M3 HHx npenGTaBneHbt npzpoANbie KoMrIHeKc&i co cne-
AaMH HM3oBoro , nepxoaoro H TOp4slHOro noxeapoB , a TaK K 
coo6uXecTBa, rpaHHdautMe c rapbfo; Ha iipyrofl - BappaHToi 
Tex *e coo61aeCTB, HO He nOHpe)KVeHHoMe orzeM. 

HH~ce paccMaTpb4BaIOTcst MaTepmaJ1 !, oTHOCSIUjMecs[ K necHOH rapes, 
o6pa3onaBu►e~lcsi B pe3ynbTaTe BepxoBoro H HM3oBoro noxcapoB . 
B OTnn'-IHe OT Top4AHovt rapu, rue RpeBOCTOH 6biit yHYf'IT03KeH 
no*apom cpa3y H H3MeHeHM$ n HaceneHHH nTMU OKa3afHcb 

pe3KHMn, pa3pyWeHHe ApeBOCTOA Ha necHo rapes paCTRrlynOCL 

Ha 3Hä.`iYlTenbHb1Li OTge3OK BpeMeHLI; 	nOCTeneHHbiMLi 6binm Ll 
143MeHeHmA n HaceneHMM HTMU. fIocneA0BaTenbHoe pacCMOTpeufe 

3T11X 14 3HeHeK14 Y1 OT 1973 K 1982 rr. n03Bo J1 $eT MpOcWeRUITb 
CYKUeCCI10 COO6I1[eCTB ITMU neCHoYt rapu B neppbIe 10 ne,T nOCne 
rIo)Kapa BO ncell ee Cno)KHOCTYl. 	B none Hauiero 3peH.tn 6oina it 
nonoca eocHSKa, rpaIzniauxero c rapLio , utL1pHHOY1 50 - 100 M, 
me TaK*e OTMegeHM 3HaqKTen&Hofe M3MeHeHHA TeppiTTOpHamx~ 
CTpyKTypbl HaceJleHHsi rITMU. 	Ha KOHTpOnbHOD4 nnO1l(a7u4 Ha6rrloje- 
HMn BeitMCb c 1974 r. 
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C P A B H K T E II b H 	b1 11 A H A JI K 3 H A C E Jl E H H SI 
H T M LI. C 0 C H SI K A 3 E JI E H 0 M 0 lli H 0 F 0 HA 
F A P H 14 3A UP E J E II A M M P A C II P 0 C T P A- 
H E H H SI II 0 )K A P A 

PeiynLTaTbl MHOrOfeTH14X I1a6n10T1eHI4LS noKa3anh1 31-Iaq l1Ten L H r,I e 
pa3nM`1M51 B HaceneH14l4 UTY1Lj rapid Yi HeropeBWero COCHSIKa. 
l'IHAeKCbi CXO,IZCTBa )KaKKapa-HayMOBa (HepHOB, 1975) , paccii4-
TaHHMe 3111 $i BCeX Bap1aHTOB HaceneHI45a 3a 10 neT, rIOKa3b1BaIoT, 
`3TO y`1eTHble rypO6bI Ha pa3HnIX nnoutaAurx chnhi-lee OT11i4`ialDTCA 
J?yF OT Apyra , `3eM OTH005III~14eCSi K OAHOLI 41 TO )K 11notqar4. 
k) HaM6ojhuah1 CXOHCTBOM XapaKTeP143YIOTC5{ pe3yfLTaTbi e)KerOA
HFX Ha6nI0JeH14E1 B HeropeBWeM COCH5IKe (plic. 1) . 	STO AaeT 
OCHOBaHMe np14H5(Tb 3a "TO Ky OTCmeTa" OGpe.IZHeHHyIO xapaKTe-
PMCTMKY NaceneNi45a UTlMaI, CBOlICTBeHHOrO KOHTpOnLHOY1 11noutaA4, 
Torra KaK npMMeHIITenbHO K coo6itieCTBy 11T14aI. rapes cpepesmae 
nOKa3aTen14 14CIO11b3y1OTC51 Aanee nMWb YCfOBHO . 	IIpoBe.neM 
riapannenbHoe con0CTaBheHaie paccmaTpMDaemLix coo61ueCTB nT14Lj 
no OCHOBHUIM CTpyKTypHMM noKa3aTene4. 

1.1 BH]JOBOH COCTAB 

B HaceneHiii nTI4U ygaCTKa 3nF1oMOI1tHOo COCHS[Ka (KOHTpOnb) 
c 1974 no 1982 rr. ymaGTBOBanm 46 BH.rtoi; B nepecleTe Ha 
10 ra 11HCno ix KoJle6aJloCL OT 28,3 jo 46,7, B cpeAHBM 39,6. 
Ha conocTa1MMo4 no pa3Mepail y`IacTKe rapu 3a 10 npocne)NeH-
HbIX rHe3JjoBb1X ce30HOB 6rin0 OTMegeHO 3aMeTHH0 6onbmee `3LICno 
S14)B 	- 	60. 	IJpu 9TOM MX KoJlDageCTBO, oTMe`3aSWeeC5i 3a 
O,JZMH ce30H, BaphMpoBano OT 27,6 jo 46,0 Ha 10 ra, 11TO 
BeCEMa 6nM3Ko K YCTaHOBneHHOMy JJ15 KOHTpOnbHO1l nJloutaJH; 
cpeJ HM 	me noKa3aTenb (35 , 7) oIa3anCS 	a i<e Hiiwe (piac . 2a) . 
STO CBi x(eTenbCTDyeT 0 SIBHO McHbWelt CTa6l4nbHocTl4 BMJ OBOrO 
COGTaBa HTMLj rapes no GpaSHeH11tO C HempBSU{14M COCH${KOM, 
geYSGTD14TenbHo, 143 paccDpehiI5i itOCne}jOBaTenbHblX Cn11CKOH 
B1IJaOB cneJlyeT, `1TO 3j(ecb 60nLWe IT4Li, rHe3)JMB1I1MXCSI 3n143O-
Z[MgecKM, 14, COOTBeTCTBeHHO, McHbWe D1JOB, Cnaralowilx OTHO-
CMTenbHo CTa6tMnbHOe "AApO" HaceneNMA - oTMe•laBWMXCs{ Ha 
rHe3,lzOSaH1-ii'i KaK M1-iHLIMyM 11 5ITb M3 ,lZeCf[TLI ce30HOB . 	HepBme 
BMD[11 110 11peh1ytueCTEy CneiM4lt`3HbI Z[nsS rapu 14 Boo6lge 'iy>YAbi 
KOpeHHOMY coo6uleCTBy. 

ECMMH • 100 
Kn = ------------- ; 	PiHJ KC CXOJCTBa JByX cpaBuM- 

a + b - EC MMH 	 DaeMbix Bapp4aHToB , rije 

C = 	 MBHbWMD1 (u3 jByX) noKa3aTenel-t o6MnMsi 
Ka)KAOrO Buga 

a = 	 CyMmapH0e o6Hnue BceX BMAOB B 0AHO1T 
rpynnMPOBKe 

b 	 TO me B Apyr0n. 
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Pxc. 1. 	C Xoz~cTBO noroz;n'jui.X BapNaHTOxi Hacme-»ss nTmu 
B 	0KCKOrt 	3anoBe)1H11Ke 	»a 	rapu 	(re) , 	o6pa3oBaBweHcst 
noc,ne rå0mapa 	1972 r. , 	u B 	coc-i 	e 3eneHomoinHOM Ha 
KOHTpOJlbHOM y`iaCTKe (K). 

143 70 BMiIOB nTHU, 3apermc-rpmpoBaHHiix i-a ZxByX cTauuoHapax 
(cyHHapHo), 'TOnbK0 Ha rapii oTMememo 25, a roxå Ko B Hero- 
peBmeM CO(HAKP 	- 	Bcero 10 (Ta6.nHUa 1), '3HCnO TaKHX 
BL1AON H HaceneHY1N 11TH rapu Ycone6anocb no rogaM OT 3 Ilo 
15, BKnaA HX r3 o6vly)o 'MCyteHHOCTb nTHU - OT 9,1 ,uo 
34 , I %; 	Ha KOHTp0J1bHo -;i niiowani1 CO0Tseä°CTBeHHO 	- 	OT 0 no 
5 4 OT 0 no 6,9 k (pHc. 3). 
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Tatinxua 1. Buzz nTHu, Hcnonb3oBasmF1e eTauHOHapHie nnowa 	B rxe3lzoBLze cesoHLI 1973 - 1982 rr. 

Ha6mohaWxcb TOnLKO 	Ha6.JT2Qlza.rII3Ib TOJ TKO 	Ha6.7I2o1ia.rIIicb Ha KOHTpOrie Ii Ha rapli 
Ha KOHTpoJe 	 Ha rapu 

Accipiter gentilis Buteo buteo Tetrao urogallus Turdus iliacus 
Tetrastes bonasia Aquila clanga Tringa ochropus Turdus philomelos 
Columba palumbus Falco peregrinus Scolopax rusticola Turdus viscivorus 
Corvus corax Falco vespertinus Streptopelia turtur Aegithalos caudatus 
Sylvia atricapilla Actitis hypoleucos Cuculus canorus Parus montanus 
Regulus regulus Columba oenas Jynx torquilla Parus cristatus 
Ficedula parva Strix aluco Dryocopus martius Parus major 
Parus ater Caprimulgus europaeus Dendrocopos major Sitta europaea 
Parus caeruleus Coracias garrulus Dendrocopos minor Certhia familiaris 
Loxia pytyopsittacus Upupa epops Lullula arborea Fringilla coelebs 

Picoides tridactylus Anthus trivialis Carpodacus erythrinus 
Motacilla alba Oriolus oriolus a,  
Lanius collurio Garrulus glandarius 
Lanius excubitor Hippolais icterina 
Sturnus vulgaris Sylvia communis 
Corvus cornix Phylloscopus trochilus 
Sylvia nisoria Phylloscopus collybita 
Sylvia borin Phylloscopus sibilatrix 
Ficedula albicollis Phylloscopus trochiloides 
Saxicola rubetra Ficedula hypoleuca 
Luscinia luscinia Muscicapa striata 
Turdus pilaris Phoenicurus phoenicurus 
Chloris chloris Erithacus rubecula 
Eniberiza citrinella Turdus merula 
Emberiza hortulana 
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Piic. 2, 	H3MeHeHMe no royaM 
OCHoBHb1X noKa3aTene1-i CTpyK- 
Typbl HaceneHl4$i nTHU: 	a) `iMC- 
no BMX(oB ; 6) `jucno oco6eii. 
1 ) 	rapb ; 	2 ) 	KonTpOJIb ; 
3) Cpe)H14ik rLoKa3aTenb no 	9 - 
neTHHM HaOniQr.(eHkIAM Ha KOHT-
pOnbHOYi unoptaT(i . 
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a 2 
3 
1 

2 

3 

1 

K 	1973 K 	197fe 	r 	K 	1975 	r 

	

^ n 	 n n n 

	

I n n 	 n n 

K 	1976 	r 	K 	1977 	r 	K 	1970 	r 

	

n n 	 1 n , n r n 
^^n 	 n n n 	 n n n 

K 	1979 	K 	1900 	r 	K 	1901 	r 
/,.i 	

r ^u n••n 	 ~ u gona 

K 	19 2 	r 
BNpbl, ORJ,H0 J I1A rap 1 	K = KOHTfl pOb 

ILIV/~ 

	E3 H Jj 
Pi

f1 KOHTpOflH; - 
 n n J:b BNi, CBONCTBOHHbIB 	raps 

^ ^ T011bKO Y4aCTKY rapes, 
BNV61, CBONcTBBHHble 
TOlIbKO KOHTpOJIbHOMY Y4aCTKy. 

PMC . 3. 	COOTHOI11eH1te B HacC'.nel-11-tH rITl-tU rapu H 
COCH5!Kes 3eneHOM01llHOro o611l44X Ang m3y`h?esu61X 
y'aCTKOB BI4JzOB YS CI1euii~z4Hb1X I)1 T i(a)oro m3 
HMX. 	 - 
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1.2 OB14JII4E HTHU 

CyMMapl-Ia5I nnOTI-IOCTb nTM Ha KOHTpOnbHOM y`3aCTKe M3MeH5Inacb 
no roa M OT 52,4 uo 85,9, B cpe)HeM 65,6 nap Ha 10 ra; Iinsi 

rapm cp e) H1411 noKa3aTenb 40 , 5 c aMnn1Tyz10I~I Kone6aHH1-I OT 
25 , 2 io 54,4 (pwc . 26) . 	BawHO OTMeTMTb , `3TO B pe3ynbTaTe 
no Kapa noKa3aTenor o6Mnwsi JzOMHHMpyI0UU4X B Haceweiii4il IIlIJ_[OII 
yMeHbmHnMCb. MaKCI-LManbHble M3 Ha6nIo,aaBWI4XCsI Ha KOI-ITp0nhHOA 
nnou{aRH Kaw)u,I ro.L 3Ha`3eH1411 nnOTHOCTYM (KaKoro - JIM60 BI4Ea) 
o6pa3ytoT 3a 9 neT cneAyloluii psiz[ 	- 	14 , 3 ; 7 , 2 ; 15 , 2 ; 14 , 2 ; 
14,5; 11,5; 11,5; 11,2; 17,7 (B cpeuHeM - 13,0); Ha 

rapes - 10,6; 12,2; 8,4; 7,2; 8,3; 3,8; 4,8; 4,4; 5,1; 

5,2 napbl Ha 10 ra (B cpeJAHeM - 	7,0). 	I43MeHKnOCb 1t cooT- 

HouJeHI4e `lI4cneHHOCTM OT,aenbHblX BI4,IZOB 	 cyLui no cpe~1H4M 
noKa3aTen51M, B Coo61ueCTBe nTl ]1 COCHSIKa Ha KOHTpone 10 % ii 
6onee OT Bcero COCTaBa HaceneHl sI )ZocTYIraIoT 4 B14z(a, B TO 
BpeMSI KaK Ha rapu nimb 2. 	lLoRTBep)icjaeT 3Ty 3aKOHOMepHOCTb 
14 aHaJ!143 Bcex norO,lz14`3Hb1X BapI4aI-ITOB HaceneHIIR FITI4U (Ta6ni-iva 
2). 

Ta6nrua 2. N3MeHeHI4sl Konia 'iecTBa )IoMMHaHTOB B HaceneHKll 
liT 14 U 

Koni-i'ieCTBO BM,IZOB c )Zone11 	 -1iicno paCCMOTpeHHb[x (rio- 
y'1acTMUi He Mel-lee 10 % OT 	 to ) 14 IIHb1x) BapHaHTOB Hace- 
o6llje11 `3I4cJeHH0CTFI fT14u 	 nel-11-ii nTMu 

KoHTponb 	Fapb 

1 1 5 
2 4 3 
3 3 2 
4 1 - 

Bcero 9 10 

1.3 CTABHJIbHOCTB l'PYIlIluPOBOK 

Ba*HoKI xapaKTepHCTHK0i1 coo61ueCTB Cnyxu4T nÖKa3aTerlb cTa- 

61-InbHOCTM nOnyfl5lo41 caaraloulHx YiX BDIJ_[0B . 	,t[J1A ee 0E(eHK 14 
McnOnb3OBaH K03L$($MLu4eHT Bapi4aL]I414 IIoKa3aTen5I o61-InHSr . 	AHa- 
n143 B 3TOM acneKTe Bcero COCTaBa nTYiL paccMaTpYrSaeMbrx 
coo6aaecTB o6Hapywin 3aNeTI-Ible pa3fl4'11451 . 	B Hacenel-114w KOHT - 
ponbHoc nnoMaji nsiTas1 naCTb BHÅJOBFO COCTaBa npMXOR ITCH Ha 
UTI4U, o6MiiMe KOTOpMX BapbMpoBano He3Hagl4TenbHo (Ko3- 

umeHT BapiaauUM McHee 25 Yi OT 25 uo 50 %) . 	B CyKLleCC1-IOHHOM 
p5.uy HaceneHHs nTYiL Ha rapua B14Jlb1 C KO3 HUHeHTOM BapHauKea 
o6MnMsr McHee 25 % Boo6JJje OTCyTCTByIOT, a Co 3Ha`3eHMeM ero 
OT 25 jo 50 % cocTaBn5IIOT numb 4 % o6unero calacKa; 	He- 
CKOnbKO BbIIIIe 3) Cb .IZOnSi B1'ITOB , o6pa3y1011IY1X Hal46oJIee )u4Ha-
MH~iHyIO omlaCTb COO61ljeCTBa, KO3(1014LU4eHT BapNauKK aasi KOTOpMX 
npeBbimaeT 100 %. 	CTa6MnLHOCTt HaceneHMA nTI4M B LZenOM Ha 
rapu B 1,3 paa HKxce. 
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-diurodu ` Wi1SMHaHa1U1 ojj 	• 1.L0oHHglf3lih 1tx14WBHIiTr IiaH.LaIIOJOHW 

WHHmrauodu so vdu*ou TSHasDnairoou sH niiu oiiiri)Bed 4hr1irdiYso 
XIYJSA0HC0U 	`mttecolfu 	k1OHM1rOdJHOx 	VH 	8iHHah[CIfOU 	' dNHH2lf 

q11F'flI0TIII FSPTHq3I0dZH0?I 	T • Z 

. aH1dzdax 
IioHHaI-itted3o XOI[~HZ3ZaEX003 YIHaua.LO HOW4uO91LH H onodoxox 
14ZOOHH9I314b IS14H9HGWEli 'It149 11J4HH21f11 HWt(O qX99E2H OH)(OW 

HO.LHEMd-ea EYI O_lolr*Ex ISJf) 	•ni'1Zu EHZOam9000 OJ OH Xd x 

-xiXds0 T(o-i nmv?Wii alHh1oJHir traduo `HLnH'Otd-Ia.L OMHELILfJ mme* dso 
O1tl'Ill woHHgmgogo a `X.LH2YIdua Ä(WOHW 141111 [~WO.L ;I XDTHHaD*9HZO 
` jolTWH XaDH ISATT YJaIfa.LpePMOU 	aWW[~O Ou 	OTgHH8Od.L3OU 	` gJ9u 

-Hd){ 	• (% 09 ax(HH aH rIIIaZVUExOu ar4HEWY1HH Oa <TDPIU WYWHWdu) 

MYIHaTIo11Ig2H tTJSd 4OaH eE 14.L3OHI-I*Olf014F, II149aHaWeti LSlinLflfaddox 
1xaY1TTS1 6ox IqHEHoeqirou0lnl Iu11nHI4du Iwo.Lc ou aot(M 1Sz9Eaod 

•.uuu,Cdu istlte isKdeIidx gaigehEM g 	-ideJ BH ri1Aiii 1413OHHrof3I4h 
ISI1HaHaWCJ4 ETTOX 9o.LHL'14d2II ONqlfox3aH '{IbUq9 ifOmaeY[[ ' OJOIU 
Em ISttOX3 4 	• 1SYS1ISHI90 llO172u0 14 iiOWd4L1TOu W2)YOJ OLI HW4anpUiiO3 
u o.Ia3u att 	du 1s3ZaJSIsnJSodu aodoiox ` O4i;F1oox0 OOHHoIr t( duo 
H liosaawtz ' Was, a as,oawg 	• 9otlKa OL XII HJrir NHa)Kauoodu 
I11.00HH29OJO aI4H41IE[e)YMII14tYHL1 914x21, 	I1z3OHHgIf3lih XH HYWWVHWtt 
ada.LNEdux wox3ahI44)wnau3 a Js3,LaENC'L'dl9a J9TLado 1S14HgHgWCH 
a I4HdEx(ouaIc3ou EH nYizu 9Ot(riH XYgHUrd ,XHUXMO,, I4I9HHOMn1SII[~UOII 

9 0 )1 14 g 	X I4 H q If d IT x 0 	YI YI iI Ef If C II 0 U 	d H q 0 d S 
V H 	0 M 0 0 2 iI Y ÄC 0 	YI O H d F X 0 U 2 If 0 0 H 	17 0 X 	Z 

• (9+ • aid) sgL_r S u xwln-a4.BScNou 
YlW14H4IIE'WLfHYfW ÅCrlxcaw a f 	d~s,Hw Jldu % 09 ott 89 zo Ho1YkxmuuwB 
O nFTSU b1IHdlf03LH EE,L3170X0 20xa1THM EMHEgaLOx iasxct?dio 
` t?NBHOOO ocdmgddoagH Huv HlvxxaodIoou 	` n'i p d,l 	• (9£ 61 ) 
N.l•oHditi4YgEii Avon Xwoadau x iS0WYimlS30H.LO O i c X14HEEd nliiu 
1i11HnJ1a0EH 9OIHemdua PEZtYIoXO 23xai(HYJ 9HOHOO EH EHOoYaHOdu 
eLfN9 ISTL21O1fu IIOHqIfOdI11Ox 2H 1?U4H9HaWCII X49Hh14Y(O.OA 2)Han0 

•risnu 9O4tlJH Xatn murifuIUOii 
HH9Jo.L3o0 Ia[kd14ww o 149 MUM Y14HalT93PH WZo0HiO1fu lfai2ccxOu 
ar'hl(hD WOH14211 a ' (g 'z • OMd) Magos o ins 	h YiiOoii-aqo0o a N 
KOoliMa ULT014h J+IL'll'OJ OLI WHH*Ha d0 Wamgo Mdu YI ISOZaEHMdZ2l^IOOdu 
omodox xlifHat(Hdz a.r.e 	• (ii 	• twd) % L1 - SZ Olt L*1 - *1S 
10 LS0S.a2)KMH0 OHH99,L3ZaHZ000 2HZ0YYox3 3NglTH1l - 	14Hat(olIf92H 
exodo criuox x ade*ou airoou iau xnadau zo oIMHauaEduaH 
ou iiiiicd iai-izoBcH iaiou xi0Eds 't~it~IHarlolugEH 
IL)Jln qoa$ Ee mdpi nihisu r.Odmgooa } I4HäH9W€Ii upmm1Xcmdom 
-Malox `4SEahdx L'HaOd,r3Ou rn(NNg `UoxJ~mjmdasxEdEx HOHHOHdadDo 
J1o.Le O 1~MI4-IaIfa3EH O,LHVHdca XPIHhOVOJOHEEd 2ai3lTOx0 HOD 

ieTHM a1OH3O 2H 	• ell d OJoHHa)za1r0odu o..Ia39 imteoi OIXHttOx314 
ve L-.LJSHMdu '1.L199 Za)KOW 2HO YId21 2H I41O0a11xÅ3 x 011,IH*MOHLO 
ou •Yitt1iioLcii iio11icodIHOx L'H WWH*TTo1H9L'H XIHM9Y-6 Iwe1lE1Idaiuw 
ou 	gceHHahAuOU 	' eus.camgooa 	-exMS.oKdazxedex 	rHHaHtmdao 
EH2fiOEqLrOUDYi 	L-YYI99 	1 M3DHH*ITHedu2H 	XII 	JSL[HgIIfIJ HH 	lJ 	i t(OJ 
x E'VOJ JO nY1ZII TU4HOL1d3UH H 1414H9H9WC14 E9EZJR0EW 11NHötO 1S1I)1 

UHHHH9W€H XHHI JV OJ011 dK LNVdVX 17' 1 
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PHc. 4. MHoroneTHKe H3MeHeHi1A B HaceneHlH 

nTHI: 	a) cXO1CTH0 nOFOZCH'HLIX npo6 rapt c 

ocpeAHeHHOH 3a 9 ner xapaKTep11cT14xo1 HaceneHKA 

nTHU Ha KoHTpone; 	6) CX0 CTBO noroyn'HL~x npo6 

Ha ynaCTKe 3eneHOMOuHoro COCHAKa (KOHTpone) c 
xapaKTepMCTIKOH nTUU no naHHHM Ha6nhoaeHHK neToM 
1974 F. 

BHaaMK z[nA Ko•ropblx oKa3MMBaloTc5 cnenyloiuHe: F. coelebs, Ph. 
phoenicurus, F. major, D. major, S. turtur, E. rubecula. 
K HaCTORigeMy BapHaHTY OTHOCATCA pa3Hb1e no 3KOnorM'ecKOMy 
fpe.ItO' TeH14IO HTML[bI, eCTeCTBeHHb]x o61e,C(HHeH14 	B ueH03aX OHM 
He o6pa3yIOT. 	CpaBHeHHe KpWBHIX nOKa3blBaeT, `-ITO HaceneHIle 
nTHH Ha KOHTpOnbHOli nnoivaAM KawC khiYi FOT CKnai[bIBanoCb B 
pe3ynrTaTe pa3HoRanpaSHeHHhIX 14 pa3HOMaCWTa6HhIX H3MeHeHMN, 

TaK, MO)KHO FOBOpMTb 0 6nIi3KOM xoie i[MHaNHKH y 
nTMLX, OTHeceHHHhlX K BapmaHTaM I ICI 4; O) HOBpeMeHHO Kp11BaA 
BapHaHTa 2 B ÖcHOSHbIX U3epTax MM npOTHSOno nO)K1-l a. HecoBna-
JjeHi15t 11n14 COBna1jeHMA Ha pa3Hh!X BpeMeHHEIX OTpe3KaX xapaK- 
TepHbl 14 )AJIA OCTanbHblX xx1HaH14'ieCK1X Kp1i SbIX. 	CneAyeT o6pa- 
TMTb BHMMaHMe Ha TO, `i TO Ha KOHTpOne HM B O,L(HOM cnynae He 
y.IanocJ npocnej[itTb HanpaBneHHOrO M3MeHeHMA uzcneHHOCTM. 
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Acud xH Hda,z eH e `exsoshIC OSOHgLrod.LH0N xairarradu s Inl•IHus 
-()llccHa BH 1S3g1ImHBhaW,Lz '1g7D.III IqHa3eH.LO XiiH cm ICwosdoi x 
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Las~c~dso 	axH~sds aH iirwdewiAH 14 umHadIOWOOud 
xH xoirBdou 	• HlvHgLf9-Ll4)I<OUOU 	- 	arc aHlaaolrou a ' dasxsdux 
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\41faW14 aHLOHHmghog WamOIIS1fQeT1ou a nIllu 141OOfH8]IO1lh If1lHeH9WC11 
-?IZOPIIt 	woad BI 	1H 	`UTYpIllouu 	mOHqLfOd.LHON 	.LO 	n1Ih11If.LO 	g 
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Ha>16onee 'IyTKO pear>IpoBanH Ha W3MeHeHi4A cpeRb1 o61~TaHHR 
nocne no>Kapa JiecHie BHRbi nTMU, 	CBn3aHHble c Ape BeCHb1M~1 
KpOHaMI-t. HeCKOnbKO B McHhWe41 CTeneHI4 3TO KacaeTC;i 
11 CTBOnbHOKOB ~' . 	CpaBHMTen ,HO C HMMW cna6ai peaKUMA CBOI~ICT- 
BeHHa nTMuant, O6LiTaI0llu4 M B np143eMHOM sfpyce rteca. TaKHM 
O6pa3oM, paccMaTpl-iBasi BepTHKanbHbl4I pa3pe3 neCHOrO coo6-• 
luecTHa, t-1 O7KHO CKa3aTb, `ITO npM JZaHHOM Twre Hapy1neHH 6oae e 
yLTODl`3i-1Sa 	ero 	HM)KHSJSL 	`iaCTb, 	Tor,lla 	KaK 	BePXHS{;t 	Seehf :?. 
RMHaMI4MHa . 

I4HTepeCHa no CneJXOBaTenbHOCTb BKnIO`3eHI-IST B CyKUeCCMIO B i-LL OF , 
pa3nr'latou[Hxcsl no xapaKTepy npeAno'iHTaeMblx B ycnOBKRX Ol C - 
KOrO 3anOSeJzI--ll-iKa MecToo614TaHI4 S. 	Y fTbIL1 COMKHYTbIX ile(-OB 
M36eraHI4e rapes npOABMROCb yee C nepBbIX neT nocne nooapa , B 

TO BpeMSI KaK y o614TaTenem1 paape><eKui-ix 60pOB 14 Ay6pae 3Ha - 
`II4TenbHo rto3x(e. 	HCTO'IHI4KOM BceneHHA Ha raps HTI4Li B nepBble 
tO.IZbI Cny )( l4nM CBeTnb1e nOhrleHHHIe neca, no3)Hee - yx<e He- 
neCHble McCToo6MTaHwsi peiHOfi rtountbl. 	cnejoBaTenbHO, cyKuec- 
CM L ITMU gyocne no»apa Ha W3y`1eHHOI~I nnouarH 6bina cJIe,IzCTSYeM 
TeppwTop4anbHotO nepepacnpeeneH>ISi B noaynsruKSlx ITKU Bceii 
C41CTeMb1 ap4poAHb1x KOMnneKCOS OKcKOr o 3anOBeAHi-tKa. 

Tl[n,q 0XpaH5ie4H1X npmpOAHb1X TeppHTopwyi , npHyp0 `ieHHb1X K o6nac -
TSiM noBb1WeHHo1a tio,LjSepY.(eHHOCTH n0Map ar.(, TaKHe nynbcHpyiorJtl-s e 
I43MeHeHMA B HpOCTpaHCTBeHHOFI cTpyr:Type HaceneHMA nT1411 
3aKOHOMepHbl. OHM MoryT np14BOLHTb K nO5IBnCHYI10 HOBb1X SIMROB , 
BpeMeHHO o6oratualowmx McCTHy10 	ayHy. 	B O1cci om 3anoBe)HMKe 
TaKMMM BKAaMH oKa3anHcb Picoides Zridactylus, Ficedula 
albicollis; Ana nepBOro BHRa 1.13y ,1aBWK1tc5I y'iacTOK rapi-
cTan HOBOH To'1KO1I tHe3AOBJlHl15I y 1)KHOr rpaesuubn apeana, Ann 
BTOporo - Ha CeBepiOM npe,rtene pacnpocTpaHCrtH5I. 
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