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1. JOHDANTO
1.1. Suot ja muuttuva ilmasto
Suot ovat märkiä ja vähähappisia kasvupaikkoja, joiden kasvillisuus on sopeutunut
vaativiin olosuhteisiin. Suot jaotellaan kasvupaikoiksi ravinteisuustason ja märkyyden
mukaan. Ravinteisuus riippuu veden alkuperästä: mineraalimailta tulevat vedet ruokkivat
suota luoden olot erilaisille minerotrofisille suotyypeille. Minerotrofiset suotyypit jaetaan
kolmeen alaluokkaan: oligo-, meso- ja eutrofisiin suotyyppeihin. Ainoastaan sadeveden
varassa kasvavia soita taas kutsutaan ombrotrofisiksi (Ingram 1983, Laine & Vasander
2005).
Soiden hajotukselle epäsuotuisissa oloissa kuollut kasvibiomassa maatuu epätäydellisesti
muodostaen suolle turvetta. Turpeen kerrostuminen kohottaa suota ylemmäs
kauemmaksi ympäröivistä vedenlähteistä, jolloin se vähitellen karuuntuu minerotrofisesta
ombrotrofiseksi suoksi (Charman 2002, Tuittila ym. 2007).
Ilmastonmuutos johtuu ns. kasvihuonekaasujen kuten CO2, CH4, N20, ym. ja vesihöyryn
kerääntymisestä ilmakehään. Nämä kasvihuonekaasut estävät maasta heijastuneen
pitkäaaltoisen säteilyn pääsyn avaruuteen, jolloin lämpötila maassa nousee. Ennusteet
ilmaston lämpenemisestä ovat edelleen hyvin epävarmoja, mutta tutkijat ovat
enenevässä määrin yksimielisiä maapallon keskilämpötilan noususta tulevaisuudessa
(Mitchell 1989). Ilmaston lämmetessä kasvien yhteytys tehostuu ja haihdunta kasveista
lisääntyy, jolloin myös veden tarve kasvaa. Maan lämpeneminen tehostaa haihduntaa.
Transpiraation eli kasvien hengityksen ja evaporaation eli pinnoilta tapahtuvan
haihdunnan lisääntyminen yhdessä johtavat suon vedenpinnan tason laskuun, mikäli
sadanta ei lisäänny (esim. Roulet ym. 1992). Kuitenkin juuri sadannan ennustaminen on
hyvin epävarmaa (Trenberth ym. 2007). Osa kasvilajeista hyötyy muuttuneesta tilanteesta
ja osa vastaavasti taantuu (esim. Laine ym. 1995).
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1.2. Suokasvillisuus ja sen muutokset
1.2.1 Suokasvillisuus
Kasvillisuuden voidaan määritellä olevan ryhmä spontaanisti yhdellä paikalla kasvavia
kasveja (van der Maarel 2005). Soilla kasvaa laaja kirjo kasveja, jotka ovat sopeutuneet
niiden oloihin: sammalia, varpuja, ruohoja, saroja (Rydin & Jeglum 2006).
Rahkasammalten levinneisyys ja kasvunopeus riippuu pitkälti veden saatavuudesta ja
siihen liuenneista ravinteista (erityisesti kalsium). Erilaiset ravinteiden tarpeet
erottavatkin lajiryhmiä toisistaan (Clymo & Hayward 1982). Myös kasvunopeuksissa on
havaittu eroja eri lajiryhmien välille, kuljulajit kasvavat vuodessa enemmän kuin mätäslajit
(Clymo & Hayward 1982). Rahkasammalet pystyvät varastoimaan vettä rahkasoluihinsa
välttäen kuivumisen (Clymo & Hayward 1982, Wheeler 1999). Rahkasammal voi kasvattaa
kuivuneen latvuksen eli kapitulumin tilalle uuden verson (Clymo & Hayward 1982).
Rahkasammalet kasvavat vuodessa noin 150–490 g-1 m2 (Lindholm & Vasander 1990).
Suon pinta nousee, kun rahkasammaleiden kuolevat tyviosat kerrostuvat turpeeksi.
Putkilokasvien kasvupisteiden ja silmujen tulee siis pysyä rahkasammalten kasvussa
mukana, etteivät ne hautaudu turpeeseen (Malmer ym. 1994).
Osa soiden putkilokasveista on sopeutunut ilmasolukollisten juurten avulla elämään
vähähappisissa ja toksisissa oloissa (Armstrong 1967, Koncalova 1990). Nämä
ilmasolukolliset putkilokasvit eivät myöskään ole niin haavoittuvaisia hetkellisen
kuivumisen aiheuttamalle stressille, koska ne pystyvät kasvattamaan juurensa
syvemmälle (Malmer ym. 1994). Ilmasolukon allokaatiokustannuksena on kuitenkin
ravinteiden oton heikentyminen (Koncalova 1990).
Lisäksi putkilokasvien siemenpankki auttaa niitä säilymään soilla epäedullisista oloista
huolimatta, tosin siementen itävyys voi heiketä kun vedenpinta laskee (Bakker ym. 2007).
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1.2.2 Suokasvillisuuden vaste ympäristön muutoksiin
Erilaiset stressitilanteet, kuten kuivuus tai ravinteiden puute, aiheuttavat vasteita eli
reaktioita kasvissa. Yleensä kasvin vasteena on kasvukyvyn vähentyminen, jolloin
fotosynteesin, respiraation ja veden kuljetuksen tehokkuus heikkenee (Lambers ym.
2008). Sopeutuminen muuttuneeseen ympäristöön tapahtuu eri aikaskaaloissa.
Ensimmäinen stressireaktio kasvissa kestää sekunneista päiviin, kasvuprosessien
muuttaminen (akklimaatio) kestää päivistä viikkoihin, varsinainen sopeutuminen
geenimuutoksien avulla (evolutiivinen sopeutuminen) kestää useamman kasvisukupolven
(Lambers ym. 2008).
Suon kuivuminen voi aiheuttaa suokasveille vakavia fysiologisia vaurioita, kuten
soluseinien hajoamista, rajoittaa niiden lisääntymiskykyä ja lisätä kilpailua paremmin
kuiviin oloihin sopeutuneiden metsälajien kanssa, mikä voi entisestään vähentää kasvien
elinvoimaisuutta (Wheeler 1999). Pysyäkseen elinsijoillaan kasvien tarvitsee säilyttää
kasvukykynsä muuttuneissa oloissa, eli kasvien tulee olla resilienttejä ja sopeutua
vähitellen muuttuneisiin oloihin (Holling 1973).
Gunnarssonin ym. (2002) mukaan kasviyhteisössä ei välttämättä tapahdu suuria
muutoksia pitkällä aikavälillä, vaikka kasvilajien peittävyydet muuttuisivatkin sään
muutoksen tai pienten häiriöiden seurauksena. Gunnarssonin ym. (2002) tutkimalla suolla
puuston kehittyminen aiheutti erityisesti mättäillä kasvavien lajien määrän vähenemistä
varjostuksen ja tiukentuneen kilpailun takia. Toisaalta on myös todettu, että säiden
vaihtelu eri vuosina vaikuttaa kasviyhteisöjen rakenteeseen. Erityisesti vedenpinnan
vaihteluun vaikuttavat muuttujat kuten sademäärä ja sen jakautuminen kasvukauden
aikana voivat muuttaa suokasvien kasvua (Backeus 1988). Tutkittaessa jonkin käsittelyn
vaikutusta kasvillisuuteen, vasteiden tuleekin olla suuremmat kuin säiden vaihtelusta
johtuvat vasteet luonnontilaisilla verrokkialoilla.
Muutoksia kasvillisuudessa tapahtuu myös koko ekosysteemin tasolla pidemmällä
aikavälillä. Allogeeniset eli suon ulkopuoliset tekijät kuten tuuli, tuli ja ilmasto vaikuttavat
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voimakkaasti suon kehitykseen sen alkuvaiheissa, kun taas autogeenisten eli suon
sisäisten tekijöiden, kuten kasvien välisten vuorovaikutusten ja ravinnekierron merkitys
kasvaa ajan myötä. Sukkessioksi kutsuttu suon kehittymisen lähtökohtana on usein
minerotrofinen sarasuo, joka sitten rahkasammaleiden vaikutuksesta happamoituu ja
suon korkeuskasvun ja vedenpinnan laskun myötä karuuntuu ja kuivuu (Charman 2002,
Rydin & Jeglum 2006). Jokin allogeeninen tai autogeeninen tekijä voi myös muuttaa
sukkession kulun tai jopa pysäyttää sen (Charman 2002). Esimerkiksi kevättulvat saattavat
rajoittaa mätäs- ja välipintarahkasammaleiden kasvua aapasoilla, jolloin suot säilyvät
minerotrofisina sarasoina (Seppä 1996). Toisaalta vedenpinnan lasku ja sen seurauksena
veden virtauksien muuttuminen ja muutokset veden laadussa (ravinnepitoisuus, pH)
voivat lyhyessäkin ajassa johtaa aapasuon karuuntumiseen rahkasuoksi (Tahvanainen
2011).

1.2.3 Kasvillisuuden vuorovaikutussuhteet
Lajien välinen kilpailu voi muuttaa kasvin elintoimintoja. Rahkasammalien välinen kilpailu
näkyy erikoistumisena eri kasvupaikkoihin ja ekolokeroihin (Vitt & Slack 1984).
Rahkasammalet pystyvät rajoittamaan putkilokasvien leviämistä soilla pidättämällä
ravinteita itsessään (Svensson 1995) ja ne muokkaavat omaa elinympäristöään
happamoittamalla turvetta (Rydin & Jeglum 2006). Näin ne pystyvät syrjäyttämään
ravinteita

ja

korkeaa

pH:ta

vaativat

putkilokasvit

ja

sammallajit.

Toisaalta

vähäravinteisten rahkasoiden sammalet (kuten Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr) eivät
pärjää kilpailussa ruskosammaleiden vallitsemilla ravinteikkailla kasvupaikoilla, johtuen
ilmeisesti vedenpinnan suurista vaihteluista (Granath ym. 2010).
Toisaalta

kasvit

voivat

myös

olla

hyödyksi

toisilleen,

esimerkiksi

yksittäiset

silmäkerahkasammalversot (Sphagnum balticum (Russ.) C. Jens.) pysyvät kosteampina
ruskorahkasammal-mättäällä (S. fuscum) kuin yksinään välipinnalla (Rydin 1985).
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Putkilokasvien juuristo tekee mättäistä ilmavan, joten rahkasammalet ovat riippuvaisia
putkilokasvien versojen antamasta tuesta (Malmer ym. 1994).

1.3. Suokasvillisuuden vaste muuttuvaan ilmastoon: Mitä jo tiedetään?
Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että vedenpinnan tason lasku hyödyttää
erityisesti putkilokasveja, jotka kykenevät kasvattamaan juurensa syvemmälle suon
turpeeseen. Kuljussa kasvaneet rahkasammalet (kuten silmäkerahkasammal) kärsivät
kuivumisesta, sillä ne eivät pysty kuljettamaan kapitulumiinsa riittävästi vettä pitääkseen
sen kosteana ja niiden kasvu on riippuvainen veden saatavuudesta (Breeuwer ym. 2009).
Kanadassa tehdyssä kokeellisessa tutkimuksessa havaittiin, että vedenpinnan tason
laskiessa kasviyhteisöjen rakenteellinen vaihtelu vähenee: kuljut ja välipinnat alkavat
muistuttaa kasvillisuudeltaan mätäspintoja (St-Arnaud 2007). Tutkimuksessa havaittiin
myös, että kasvien peittävyys muuttui nopeammin kuljuissa ja välipinnoilla kuin mättäillä.
Rahkasammalista välipintoihin sopeutuneet lajit (kuten Sphagnum magellanicum Brid. ja
S. fallax (Klinggr.) Klinggr.) vähenivät, kun taas kuivempiin oloihin sopeutuneiden
sammalien määrä (Sphagnum rubellum Wils.) kasvoi (St-Arnaud 2007). Suomessa
tehdyssä kuivatuskokeessa rahkasammalien ja sarojen peittävyydet vähenivät jo vuosi
ojituksen jälkeen (Laine 2003). Kasviryhmillä on siis jokin vaste suon kuivumiseen.

1.4. Suokasvillisuuden vaste: Mitä ei tiedetä ja miksi aihetta on tärkeää
tutkia?
Yleisemmin

tiedetään,

että

kasvillisuuden

lyhyen

ja

pitkän

aikavälin

vaste

ympäristömuutokseen eroavat toisistaan, ja että muutoksen suunta pidemmällä
aikavälillä ei välttämättä ole sama kuin muutaman ensimmäisen vuoden aikana (Chapin
1995). Useassa kasvillisuusseurantatutkimuksessa (esim. Simula 2003, St-Arnaud 2007) on
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huomattu, että pitkän aikavälin kasvillisuusseurannalla saataisiin luotettavampia ja
kattavampia tuloksia heterogeenisen suokasvillisuuden erilaisista vasteista kuivumiseen.
Erityisesti putkilokasvien kohdalla ei tiedetä, mitkä kasvilajit ovat herkimpiä muutokselle
tai kuinka nopeasti kasvilajisto muuttuu. Aikaisemmat tutkimukset (esim. Breeuwer 2008,
Weltzin ym. 2003) ovat toteutettu keinotekoisessa ympäristössä mesokosmosmittakaavassa elinympäristöstään irrotettuina, jolloin tulosten yleistäminen koko
ekosysteemiä koskevaksi voi olla ongelmallista.
On tärkeää ymmärtää, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa suon kuivumisen kautta
kasvillisuuteen ja pienmuotojen välityksellä suon rakenteeseen, ja miten kasvit pystyvät
sopeutumaan kuivumiseen. Kasvilajien välinen tasapaino vaikuttaa suon hiilenkiertoon:
rahkasammalet eivät hajoa yhtä nopeasti kuin ruohot ja heinät (Straková ym. 2010).
Rahkasammalet siis tuottavat enemmän turvetta ja siten sitovat pitkäaikaisesti ilmakehän
hiiltä suohon. Toisaalta sarat pystyvät kuljettamaan metaania suoraan ilmakehään suon
hapettomista kerroksista, mikä lämmittää ilmastoa entisestään. Suon vaste muuttuvaan
ilmastoon voi siis vaikuttaa siihen, onko suo jatkossa hiilinielu vai -lähde (Riutta 2008).
Suot ovat myös tärkeitä ekosysteemipalveluiden tuottajia esimerkiksi tulvapuskureina ja
vedenpuhdistajina, puhumattakaan metsästyksestä, marjastuksesta ja virkistyskäytöstä
(Joosten & Clarke 2002). Jos suoekosysteemi heikentyy esimerkiksi kuivumisen takia, se ei
pysty puskuroimaan uusia muutoksia ympäristössä (Elmqvist 2003, Mooney ym. 2009) ja
kyky tuottaa ekosysteemipalveluja voi muuttua.
Paleoekologista lähestymistapaa käytetään tutkittaessa esimerkiksi ilmaston vaihtelua
menneisyydessä. Tällöin historiallisten lajistomuutoksien avulla kuvataan menneisyyden
ympäristöoloja tietyllä paikalla (esim. Väliranta ym. 2007). Jotta paleomenetelmän
luotettavuutta ja herkkyyttä voidaan arvioida, tarvitaan tietoa kasviyhteisöjen
muutosnopeudesta.

Turveprofiilia

tutkittaessa

olisi

tärkeää

tietää,

tapahtuuko

kasvillisuuden vaihtuminen jonkun kynnyksen ylittymisen jälkeen nopeasti vai vähitellen,
ja mitä kasvillisuuden vaihtuminen kertoo vedenpinnan tason vaihtelusta (Tuittila ym.
2007).
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1.5. Työn tarkoitus

Tässä työssä tutkin vedenpinnan tason laskun vaikutusta suon kasviyhteisön
rakenteeseen vallitsevissa sääoloissa. Tavoitteenani on kvantifioida kasvillisuuden
vastetta vedenpinnan tason muutokseen, muutoksen nopeutta ja kasvillisuuden
resilienssiä. Resilienssillä tarkoitetaan sitä sinnikkyyttä mitä kasvi tarvitsee säilyttääkseen
kasvukyvyn muuttuneissa olosuhteissa (Holling 1973).
Tutkimuksessani on seuraavat postulaatit:
1. Kasvillisuus reagoi suon vedenpinnan tason laskuun heterogeenisesti niin, että
reaktiotavat ja -nopeus vaihtelevat kasviyhteisöittäin. Reaktiot näkyvät
esiintymisfrekvenssien ja peittävyyksien muutoksina.
Mikäli ensimmäinen postulaatti pätee niin:
2. Kostean mikrohabitaatin lajit kärsivät eniten vedenpinnantason laskusta.
3. Kuivuuteen sopeutuneet varvut ja mätäslajit hyötyvät kuivumisesta
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1. Tutkimusalue
Tutkimus suoritettiin Lakkasuolla, joka sijaitsee Oriveden kunnassa, kantatie 66:n
tuntumassa (61° 47’ N; 24° 18’ E). Alueen vuotuinen lämpösumma on noin 1160 d.d. ja
sademäärä keskimäärin 709 mm, josta lumena tulee noin kolmasosa. Suo on syntynyt
metsämaan soistumisena noin 9200 vuotta sitten (Laine ym. 2002). Havaintopopulaationa
on Lakkasuon ekologinen kokonaisuus.
Tämän tutkimuksen nimistö seuraa putkilokasvien osalta Retkeilykasvion nimistöä
(Hämet-Ahti ym. 1998). Rahkasammaleiden nimistö on Laine ym. (2009) mukaan ja
lehtisammaleiden osalta Koposen (2000) mukaan. Rahkasammallajiston tunnistamisen
apuna on käytetty yllä mainittua sammalopasta (Laine ym. 2009) sekä putkilokasvien ja
maksasammalien osalta Suokasviopasta (Eurola ym. 1992).
Toistoja on kolme (kuva 1.), joista yksi sijaitsee suon ombrotrofisessa osassa, yksi
oligotrofisessa osassa ja yksi mesotrofisessa osassa. Kaikilta toistoilta löytyy
luonnontilainen verrokki, navero-oja-käsittely ja metsäojitettu ala. Toistot on valittu
subjektiivisesti vastaamaan trofiatasoille tyypillisiä suotyyppejä. Lakkasuon kasvillisuutta
ovat aiemmin kartoittaneet muun muassa Larmola (1997) ja Vähäsarja (1997).
Tutkimuksen ravinteikkaimmat alat löytyvät mesotrofisilta toistoilta, jotka ovat
suotyypiltään ruohoisia saranevoja. Tyypillisiä lajeja tälle suotyypille ovat suursarat kuten
jouhisara ja pullosara sekä luhtavilla (Eriophorum angustifolium) ja ruohomaiset kasvit
kuten kurjenjalka (Potentilla palustris) ja suo-orvokki (Viola palustris). Sammalkerroksesta
löytyy ruskosammalia märimmistä kohdista ja rahkasammalista sararahkasammal (S.
fallax), rämerahkasammal (S. angustifolium) ja lettorahkasammal (S. teres) peittävät
kuivempia pintoja (Laine & Vasander 2005).
Oligotrofiset toistot ovat suotyypiltään varsinaista saranevaa. Tällä kasvupaikalla kasvaa
tyypillisesti suursaroja, kuten jouhi- ja pullosaroja (Carex lasiocarpa ja C. rostrata), sekä
tupasvillaa,

vaivaiskoivua

sekä

suokukkaa

ja

karpaloa.

Punarahkasammal

(S.
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magellanicum), kalvakkarahkasammal (S. papillosum) sekä rämerahkasammal peittävät
suon pohjakerroksen (Laine & Vasander 2005).
Ombrotrofiset toistot vastaavat suotyypiltään keidasrämettä, jolle on tyypillistä kermikulju pienmuotojen vaihtelu ja pieni lajimäärä. Mättäiden kasvillisuus koostuu varvuista:
erityisesti suokukka (Andromeda polifolia), variksenmarja (Empetrum nigrum), lakka
(Rubus chamaemorus) ja karpalot (Vaccinium oxycoccos ja V. microcarpum) vallitsevat
kuivilla pinnoilla. Sammalista ruskorahkasammal, rusorahkasammal (S. rubellum) ja
rämerahkasammal ovat yleisiä. Kuljupinnoilla kasvaa lähinnä leväkköä (Scheuchzeria
palustris), suokukkaa ja karpaloita. Rahkasammalista kuljurahkasammal (S. cuspidatum),
silmäkerahkasammal ja vajorahkasammal (S. majus) menestyvät parhaiten kuljujen
märissä olosuhteissa (Laine & Vasander 2005).
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Kuva 1. Koejärjestelyt Lakkasuolla.

2.2. Koejärjestelyt
Koejärjestelyiden tavoitteena on seurata, miten laskeva vedenpinta vaikuttaa
kasvillisuuteen navero-ojan kaivuun seurauksena. Koejärjestelyt tehtiin BACI-menetelmän
mukaan (Lepš & Šmilauer 2003) eli verrokki- ja käsittelyaloja seurattiin ennen käsittelyä ja
sen jälkeen. Toistojen kasvillisuus kartoitettiin ennen navero-ojien kaivuuta eli aineisto
kalibroitiin. Kalibroinnilla haluttiin kvantitatiivisesti määrittää kuinka samankaltaisia
tutkittavat verrokki- ja käsittelyalat ovat lähtötilanteessa. Naveron kaivuulla haluttiin
aikaansaada sama vedenpinnanlasku kuin mitä ilmastonmuutoksen aiheuttama
10

vedenpinnanlasku ennustetaan olevan Roulet ym. (1992) tutkimuksessa eli 14–22 cm.
Noin 50 vuotta sitten metsäojitetut alat otettiin mukaan vertailuryhmäksi.
Käsittely- ja verrokkialoille perustettiin pysyvät koealat pystyttämällä tasavälein keski- ja
suuntakepeistä linjastoja, jotta samojen näytealojen kasvillisuuden muuttumista voitiin
seurata vuosien saatossa. Jokaisella toistolla on 40 pysyvää näytealaa. Metsäojitetuilla
toistoilla oli 20 näytealaa. Vedenpinnan mittausta varten asennettiin 8 (mesotrofiset alat)
tai 9 (ombro- ja oligotrofiset alat) pohjavesiputkea kullekin verrokki- ja käsittelyalalle sekä
5 metsäojitetuille aloille.
Aineiston keruu aloitettiin vuonna 2000 mesotrofisten ja ombrotrofisten toistojen
kalibroinnilla ennen naveroiden kaivamista. Naverot kaivettiin käsittelyalojen ympärille
ennen kasvukautta vuonna 2001. Metsäojitus on tehty vuonna 1961. Oligotrofiset koealat
perustettiin vuonna 2001 ja oligotrofinen metsäojitettu koeala vuonna 2009.

2.3. Kasvillisuuden seuranta
Kasvillisuuden seurannan tavoitteena on selvittää lajiston vaste vedenpinnan laskuun ja
lajistosuhteiden muutokset ajan kuluessa.
Kasvipeitemittaukset tehtiin vuosina 2000–2003 ja vuonna 2009. Kasvien peittävyydet
arvioitiin subjektiivisesti pyöreän kehikon alueelta (pinta-ala 0.07 m2), putkilokasvit koko
alalta,

sammaleet

neljännesaloittain.

Jokaisen

koealan

40

näytealasta

kahdestakymmenestä arvioitiin putkilokasvien peittävyys. Asteikkona käytettiin 0-100 %.
Peittävyyksiä on arvioinut useampi työpari, joten mittaustuloksissa on arviointivirheestä
johtuvaa hajontaa. Hajontaa on pyritty vähentämään vähintään muutaman päivän
kalibroinnilla, jolloin kaikki arvioijat katsovat samoja näytealoja yhdessä.
Kasvilajeja tunnistettaessa huomattiin, että Sphagnum recurvum kompleksin lajeja (S.
fallax, S. flexuosum ja S. angustifolium) oli vaikea erottaa toisistaan maastossa, kun
versoja ei voinut nostaa suon pinnasta tarkasteltaviksi. Kuitenkin rämerahkasammal olisi
hyvä tunnistaa, koska näistä kolmesta lajista se on ainoa, joka pystyy kasvamaan mättäillä
(Laine ym. 1995). Näin ollen sirorahkasammal (S. flexuosum) ja sararahkasammal
päätettiin yhdistää S. recurvum ryhmäksi (k.s Flatberg 1992). Aineistoa käsitellessä
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huomattiin kuitenkin, että silmäkerahkasammal ja rämerahkasammal täytyi yhdistää
tunnistusongelmien takia.
Osassa analyyseista käytettiin funktionaalisia kasviryhmiä (ruohot, heinät, ombrotrofiset
ja minerotrofiset sarat, ainavihannat ja kausivihannat varvut, märkien paikkojen
lehtisammalet

eli

ruskosammalet,

metsäsammalet,

kulju-,

välipinta-

ja

mätäsrahkasammalet) tulosten tulkinnan helpottamiseksi (liite 3). Funktionaalisilla
ryhmillä on todettu olevan samansuuntaiset vasteet ympäristön muutoksiin (Aguiar ym.
1996, Chapin ym. 1996). Ryhmät ovat verrattavissa Frolking ym. (2010) käyttämiin
ryhmiin, joten tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää ekosysteemitason malleissa.

2.4. Vedenpinnan tason mittaaminen
Vedenpinnan tason seuraamisen tavoitteena oli selvittää vuosien välistä vaihtelua ja
käsittelyn vaikutusta vedenpinnan tasoon. Toisaalta haluttiin selvittää, mitä kasvillisuus
voi kertoa vedenpinnan korkeudesta. Navero-ojan kaivuun jälkeen haluttiin seurata
vedenpinnan tason laskua.
Vedenpinnanmittauksissa maanpinta määritettiin sammalten latvusten tasolle, jotta
voitaisiin tarkemmin seurata vedenpinnan ja kasvillisuuden välistä vuorovaikutusta.
Mittauksia tehtiin vuosina 2000–2003 (Laine 2003, Riutta 2003, Simula 2003). Ojitetuilla
aloilla mittauksia tehtiin vain vuosina 2000–2001 ja 2009. Vuonna 2009 vedenpinnat
mitattiin kahdesti (24.7 ja 18.8).

2.5. Aineiston käsittely
2.5.1 Oikaistu korrespondenssianalyysi
Määrittääkseni kasvillisuuden vaihtelun määrää ja valitakseni sen pohjalta lineaaristen ja
unimodaalisten
(englanniksi

menetelmien
detrended

korrespondenssianalyysi

välillä

käytin

correspondence
tasoittaa

tavallisen

oikaistua

korrespondenssianalyysiä

analysis

eli

DCA).

Oikaistu

korrespondenssianalyysin

tuottamaa
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kaarevaa kuvaajaa jakamalla ensimmäisen akselin osiin. Lisäksi korrespondenssianalyysin
1. akselia skaalataan, jotta se ei olisi reunalta kutistunut (ter Braak 1987).
Menetelmässä käytetään painotettuja keskiarvoja, ja sitä kutsutaan epäsuoraksi
gradienttianalyysiksi. Gradientin pituus ilmaisee beta-diversiteettiä kasviyhteisön
rakenteessa eli vaihtelua eri kasvupaikkojen välillä. Jos kasvillisuusaineistolla on pitkä
gradientti, sillä on suuri kirjo erilaisia kasvupaikkoja, jolloin DCA on hyvä menetelmä (Lepš
&

Šmilauer

2003).

Menetelmä

vaatii,

että

aineiston

varianssin

tulee

olla

normaalijakautunut ja homogeeninen (Dillon & Goldstein 1984).
Akselin tärkeydestä kertoo ominaisarvo (eigen value), joka kuvaa kuinka paljon kyseinen
akseli selittää esimerkiksi lajiston vaihtelusta (Lepš & Šmilauer 2003). Ominaisarvo
vaihtelee välillä 0-1 ja kun akselin ominaisarvo on yli 0.5, voidaan sanoa että lajisto eroaa
merkitsevästi suhteessa muihin akseleihin (ter Braak 1987).
Tehdessäni analyysin CANOCO 4.5 - ohjelmistopaketilla (ter Braak & Šmilauer 2002),
valitsin epäsuoran vaihtelun kuvauksen, jolloin ympäristömuuttujat eivät rajoita lajistoa.
Akseli oikaistiin segmenteittäin ja lajistolle tehtiin logaritmimuunnos sekä harvinaisten
lajien painon vähentäminen, jotta yksittäiset harvinaiset lajit eivät hallitse analyysin
tulosta. Sammalista tehtiin täydentäviä, jotta ne tukisivat tulkintaa, mutta analyysit
pohjautuivat kuitenkin vain niihin aloihin, joista on määritetty sekä sammalet että
putkilokasvit.
Analyysin pohjalta tehtävissä ordinaatiokuvissa näytealat luokiteltiin eri käsittelyjen
mukaan. Asetuksista valittiin ”draw envelopes around classes of samples”, jotta nähtiin
mitkä näytealat kuuluvat verrokkiin ja mitkä käsittelyyn. Toisella välilehdellä olevaa
lajiston painoarvoa (weight range) muutettiin selkeyden vuoksi niin, että kuvassa näkyi
10–11 eniten vaihtelua selittävää lajia. Tämän jälkeen luotiin yksinkertainen
ordinaatiokuva, jossa olivat mukana lajit ja näytealat.

2.5.2 Kasviryhmiksi luokittelu
Aineistosta haluttiin selvittää, millä tavalla näytealat ryhmittyvät yhteisöksi tai
yhteisötyypeiksi tutkimuksen aloitusvuonna (2000 tai 2001) ilman rajoitteita (esimerkiksi
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käsittely-verrokki tai trofiatasot). Tätä varten käytettiin kaksisuuntaista indikaattorilajianalyysiä (two-way indicator species analysis eli TWINSPAN). Twinspanillä voidaan
muodostaa

homogeenisiä

kasviryhmiä,

joilla

on

samanlainen

ekologinen

käyttäytymismalli (Lepš & Šmilauer 2003).
Aineistosta jouduttiin poistamaan ne koealat, joissa putkilokasveja ei oltu mitattu, jotta
saataisiin tasaisia ryhmiä. Ryhmien indikaattorilajien ja yleisimpien kasvilajien
peittävyyksien perusteella muodostettiin kasviryhmiä, joita voitiin seurata myös muissa
analyyseissä (kuva 2).

2.5.3 Kasvillisuustyyppien muutosherkkyys
Eri pienmuotojen kasvillisuuden vasteet vedenpinnan laskuun selvitettiin vertaamalla
kasviryhmien verrokki- ja käsittelyaloja. Principal responce curves-menetelmän (PCR)
avulla käsittely- ja verrokkialoja voidaan verrata toisiinsa samassa kuvaajassa eri vuosina
(Van den Brink ym. 2009). Tästä syystä analyysi sopii erityisen hyvin BACI-tyyppisillä
pitkän ajan kokeille (Lepš & Šmilauer 2003). Kuvassa olevat arvot ennustavat lajin
runsautta verrattuna verrokkiin. Analyysi perustuu RDA:han (redundancy analysis) sekä
ajan ja käsittelyn väliseen vuorovaikutukseen (Van den Brink ym. 2009). Analyysissä
käytetään Monte Carlo -permutaatiota tilastollisen merkitsevyyden testaamiseen.
Muodostetuille 7 ryhmälle tehtiin omat PCR-analyysit Lepš & Šmilauerin ohjeiden mukaan
(2003). Valittiin menetelmä, jossa analysoidaan vaihtelua suhteessa valittaviin selittäviin
muuttujiin. Kuvan haluttiin kuvaavan näytealojen välisiä eroja, aineistosta tehtiin
logaritmimuunnos ja lajit keskitettiin (center by species). Ympäristömuuttujiksi valittiin
käsittelyn ja kunkin vuoden välinen vuorovaikutus, jolloin käsittelyä verrataan verrokkiin
eri vuosina. Kuvan ensimmäisen akselin tilastollinen merkitsevyys testattiin Monte Carlo permutoinnilla niin, että se huomioi koejärjestelyn rakenteen (split-plot design).
Permutaatiot suoritettiin koko aineiston tasolla (whole plot level: freely exchangeable,
split-plot level: no permutations, independent across whole plots).
PRC-kuvaan tuotiin asteikot CANOCOn log-tiedostosta ja vuodet määritettiin Microsoft
Excelissä. Näytealat luokiteltiin ympäristömuuttujiksi ja ne luokiteltiin edelleen sarjaksi.
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Kuva muodostettiin valitsemalla attribution plots ja sieltä xyz-plots. X-muuttujaksi valittiin
vuodet ja Y-akseliksi spec1-aineisto (imported variables-> environmental variables).
Toinen kuva kasvillisuudesta tehtiin samoin mutta X-muuttujaksi valittiin lajistovalikosta
”vakio” (”constant”) ja y-muuttujaksi ”spec 1” (analysis results-> species score). Kuvassa
näkyvien selittävien lajien määrää vähennettiin niin, että jäljelle jäivät vain ne lajit, joilla
oli

selkeä

vaste.
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Kuva 2. Twinspan-kasvillisuusryhmät ja indikaattorilajit (jakoperusteina olleet lajit on merkitty punaisella). Ryhmien koossa
ilmoitetaan ensin verrokkialojen määrä, sitten käsittelyalat. Keskipeittävyydet (%) on ilmoitettu suluissa lajien perässä
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3. TULOKSET
3.1.

Sää vuosina 2000–2009

Säätiedot on laskettu Ilmatieteen laitoksen Hyytiälän metsäasemalla (61° 50’ N; 24° 17’ E)
mitatuista tiedoista. Kootut tiedot sademääristä ja lämpösummista on esitetty kuvista 3.
ja 4. Sää oli vuoden 2000 kasvukautena lämmin ja kostea. Vuoden lämpösumma oli 1420
dd (degree day) ja sademäärä 725 mm. Tutkimusalueella satoi tasaisesti pitkin
kasvukautta, mutta runsaimmat sateet tulivat heinä-elokuussa. Putkilokasvien kasvun
ollessa kiivaimmillaan kesä-elokuussa vettä satoi 228 mm. Vuonna 2001 satoi vähemmän,
mutta yksittäisten runsaiden sateiden aikana vettä saattoi kertyä jopa 100 mm kerralla.
Koko vuonna satoi noin 751 mm vettä ja lämpösumma oli 1398 dd. Kesä-elokuun osuus
sateista oli 205 mm.
Vuosi 2002 oli erityisen kuiva: koko vuonna satoi vettä vain 535 mm. Ensimmäiset runsaat
sateet tulivat vasta kesäkuun lopulla. Kesä-elokuussa vettä satoi 225 mm. Lämpösumma
koko vuodelle oli 1381 dd. Kuivuus jatkui seuraavana vuonna, mutta sää oli myös edellisiä
vuosia viileämpi. Sateet jakautuivat edellistä vuotta tasaisemmin kasvukauden ajalle,
mutta runsaimmat sateet painottuivat alkukesään. Vuonna 2003 lämpösumma oli 1217
dd ja sademäärä 644 mm. Kesä-elokuun aikana satoi 197 mm. Vuosien 2003 ja 2009 välillä
sademäärät olivat hyvin keskimääräisiä, n. 300-400 mm kesä-elokuun aikana.
Lämpösummat vaihtelivat 1040 (2008) ja 1460 (2006) dd:n välillä. Vuoden 2006 kesä oli
kuitenkin poikkeuksellisen kuiva ja kuuma: sadetta kertyi vain 152 mm kesä-elokuussa ja
lämpösummakin oli vuosituhannen korkein.
Vuoden 2009 kesä oli ennätyskuiva: kasvukauden aikana satoi vain 196 mm vettä, kun
koko vuoden sadesumma oli 496 mm. Sateet painottuivat loppukesälle ja sää oli
tavanomaisen lämmin. Lämpösumma oli 1228 d.d.

17

Kuva 3. Sademäärä (mm) kesä-elokuussa (vaaleampi pylväs) ja koko vuodelta (tummempi
pylväs) (tiedot: Hyytiälän metsäasema, Ilmatieteen laitos)

Kuva 4. Lämpösumma kesä-elokuulta (vaaleampi) ja koko vuodelta (tummempi) (tiedot: Hyytiälän
metsäasema, Ilmatieteen laitos). Viiva ilmaisee pitkän ajan keskiarvon joka on 1160 dd (Laine ym.
2002)

18

3.2. Vedenpinnan tason muutos
Mesotrofisilla käsittelyaloilla vedenpinta laski heti ojituksen jälkeen ja vuonna 2002
vedenpinta oli 20 cm alempana kuin verrokkialalla. Vedenpinta ei kuitenkaan laskenut
yhtä alas kuin metsäojitetulla alalla, jossa vedenpinnan taso vaihteli -23 ja -48 cm välillä.
Verrokkialoilla vedenpinta pysyi muutamaa senttimetriä suonpinnan alapuolella, joskin
pitkä kuiva jakso laski vedenpinnan vuonna 2003 noin seitsemään senttimetriin (kuva 5
a)).
Oligotrofisilla toistoilla vedenpinta laski hyvin alas käsittelyn jälkeen (vuonna 2002).
Alhaiseen vedenpintaan käsittelyllä ja verrokilla vaikutti osaltaan lämpimät ja kuivat
vuodet 2002 ja 2003. Vuoteen 2009 mennessä vedenpinta oli tasoittunut noin -22
senttimetriin verrokilla ja -26 senttimetriin käsittelyllä. Metsäojitetun vedenpinta oli
vuonna 2009 noin -44 cm (kuva 5 b)).
Ombrotrofisilla toistoilla käsittelyalan vedenpinta oli huomattavasti alempana kuin
verrokkialalla. Kuivat kesät laskivat myös verrokin vedenpintaa jopa -13 senttimetriin, kun
taas käsittelyn vedenpinta laski alimmillaan -21 senttimetriin. Vuonna 2009 käsittelyalan
vedenpinta näyttäisi nousevan takaisin verrokkialan tasolle. Metsäojitetulla alalla
vedenpinta vaihteli -13 ja -24 senttimetrin välillä (kuva 5c)).
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Kuva 5. Vedenpinnan tason vaihtelu (cm) mesotrofisilla (a), oligotrofisilla (b) ja ombrotrofisilla
verrokki-, käsittely- ja metsäojitusaloilla kesä-elokuussa vuosina 2000-2003 ja 2009. Käsittely
tehtiin vuonna 2001 (oligotrofisella alalla vuonna 2002).
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3.3. Alkutilanteen kasvillisuus
Ravinteikkaimmalla, mesotrofilla toistoilla kasvoi enemmän eri lajiryhmien edustajia kuin
vähäravinteisilla koealoilla tutkimusta aloitettaessa (kuva 6 a) ja liite 2). Ainoa erottava
tekijä käsittelyn ja verrokin välillä oli mätäslajien esiintyminen (vaivaiskoivu, Polytrichum
strictum, ruskorahkasammal, ym.) verrokkialoilla. Pohjakerroksessa rahkasammalet olivat
vallitsevia, välipintalajit suurimpana ryhmänä. Kenttäkerroksen kasveista erityisesti
suursarat (pullosara ja jouhisara) ja ainavihannat varvut (suokukka, karpalo) peittivät
näytealoja. Myös vaivaiskoivua, variksenmarjaa ja kurjenjalkaa kasvoi aloilla.
Oligotrofiset

toistot

perustettiin

vuonna

2001.

Pohjakerroksessa

vallitsivat

rahkasammalet, erityisesti välipintalajit kuten S. recurvum -ryhmään kuuluvat
sararahkasammal
suokukkaa,

ja

sirorahkasammal.

vaivaiskoivua

ja

karpaloa.

Kenttäkerroksessa
Vain

muutama

kasvoi

muun

muassa

välipintakasvillisuudesta

(kalvakkarahkasammal valtalajina) koostuva näyteala erotti käsittelyalan verrokkialasta.
Saroja ja saramaisia kasveja sekä metsäsammalia oli käsittelyalalla hieman enemmän kuin
verrokkialalla, mutta muuten koealat eivät juuri poikenneet toisistaan alkutilanteessa
(kuva 6 b) ja liite 2).
Ombrotrofiset toistot (käsittely ja verrokki) olivat hyvin samanlaisia kasvillisuudeltaan
vuonna 2000, kun tutkimus aloitettiin (ks. kuva 6 c) ja liite 2). Pohjakerros oli
rahkasammalten valtaama. Suurin osa rahkasammalista oli mättäille sopeutuneita lajeja
kuten

ruskorahkasammal.

Vain

verrokkialoilla

olevat

vajorahkasammalvaltaiset

kuljupinnat näytealat poikkesivat muista näytealoista. Kenttäkerroksessa oli eniten
ainavihantia varpuja kuten suokukkaa, karpaloa ja variksenmarjaa. Muita kenttäkerroksen
kasvilajeja oli ruohoihin kuuluva pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia) ja saramaisiin
kasveihin kuuluva tupasvilla. Näytealojen sisäinen vaihtelu oli suurempaa verrokkialoilla.
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b)

4
Sphapapi

3
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Eriovagi

2

Carelasi
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Betunana

Sphaangu

Vaccoxyc

1
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0
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-1
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0
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c)

4
Spharube
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3
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Kuva 6. Alkutilanteen
(vuonna 2000/2001)
kasvillisuus mesotrofisilla
(a), oligotrofisilla (b) ja
ombrotrofisilla (c) toistoilla.
Ympyrät (verrokkialat) ja
neliöt (käsittelyalat)
edustavat yksittäisiä
kasvinäytealoja DCAordinaatiossa. Akselien
selitysvoimasta kertovat
ominaisarvot ovat suluissa
akseleiden perässä.
Kasvillisuuden lyhenteet on
selvitetty liitteessä 2.

käsittely

22

3.4. Kuivumisen vaikutus kasvillisuuteen
3.4.1 Ekosysteemin muutosherkkyys

Tarkastelin kuivatuksen vaikutusta vertaamalla kuivatuksen ja verrokkialan kasvillisuutta
eri vuosina (kuvat 7 ja 8).
Vaikka vuonna 2003 käsittelyalojen vedenpinta oli huomattavasti alempana kuin
verrokkialojen (kuva 4), olivat erot alojen kasvillisuudessa pieniä, mikä näkyy eri alojen
päällekkäisyytenä DCA-ordinaatiossa (kuva 7). Mesotrofisella toistolla verrokin kuivat
mätäspinnat erottivat alat toisistaan. Oligotrofisten käsittelyalojen sisäinen vaihtelu
väheni verrattuna verrokkialaan, missä kasvilajien monimuotoisuus pysyi ennallaan.
Verrokkialoista erottuvat käsittelyaloista kolmella näytealalla, jotka ovat Sphagnum
recurvum-ryhmän sammalien (sara- ja sirorahkasammalet) sekä punarahkasammalen
vallitsemia

välipintoja.

Ombrotrofisen

verrokin

kuljualat,

jossa

vallitsevana

rahkasammaleena kasvoi kuljurahkasammalta, erottuivat käsittelyn aloista (kuva 7 c)).
Muita

sammallajeja

kuljuissa

olivat

silmäkerahkasammal,

rusorahkasammal,

punarahkasammal ja vajorahkasammal. Käsittelyn näytealoilla oli vähemmän sisäistä
vaihtelua kuin verrokilla.
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Kuva 7. Vuoden 2003 kasvillisuus
mesotrofisilla (a), oligotrofisilla (b)
ja ombrotrofisilla (c) toistoilla.
Ympyrät (verrokkialat) ja neliöt
(käsittelyalat) edustavat yksittäisiä
kasvinäytealoja DCA-ordinaatiossa.
Akselien selitysvoimasta kertovat
ominaisarvot ovat suluissa
akseleiden perässä. Kasvillisuuden
lyhenteet on selvitetty liitteessä 2.
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Eri alojen välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevää eroa vasta vuonna 2009, jolloin 1.
akselin ominaisarvo oli yli 0.5 kaikkien toistojen ordinaatiossa (kuva 8). Toisaalta
metsäojitettujen alojen ottaminen mukaan analyysiin kärjisti eroja kasvillisuudessa.
Käsittelyaloilla erityisesti varpujen ja puiden sekä metsäsammalten määrä kasvoi
verrattuna verrokkialoihin.
Mesotrofinen

käsittelyala

erottui

verrokista

erityisesti

varpujen

(vaivaiskoivu,

variksenmarja) sekä puiden (Betula pubescens, Picea abies) suuremman peittävyyden
osalta. Käsitellyiltä aloilta löytyi myös enemmän metsäsammalia kuten seinäsammalta
(Pleurozium schreberi) ja rämekarhunsammalta. Metsäojitetuilla aloilla vallitsevat
metsäsammalet kuten seinäsammal ja korpikarhunsammal (Polytrichum commune).
Rahkasammalista

rämerahkasammal,

varvikkorahkasammal

(S.

russowii)

ja

kangasrahkasammal (S. capillifolium) sinnittelevät, kun ojituksesta on kulunut 48 vuotta.
Saroista rahkasara (Carex pauciflora) ja juurtosara (C. chordorrhiza) kilpailevat elintilasta
tupasvillan ja varjostavan puuston kanssa.
Putkilokasveista varvut (erityisesti vaivaiskoivu, suokukka, isokarpalo) vallitsivat niillä
oligotrofisilla käsittelyaloilla, jotka poikkesivat verrokista vuonna 2009. Kyseisillä aloilla S.
recurvum -ryhmän sammalia oli vain vähän, kun taas punarahkasammal ja
rämerahkasammal vallitsivat. Sammalpeittävyys oli näillä aloilla alhainen. Verrokkialoilla
sammalet taas peittivät suurimman osan pohjakerroksesta ja valtalajina oli välipintalaji
kalvakkarahkasammal.
Ombrotrofisten verrokkialojen sisäinen vaihtelu oli suurempaa kuin käsittelyalojen. vajoja kuljurahkasammalvaltaiset kuljut puuttuivat kokonaan käsittelyaloilta. Toisaalta
käsittelyaloilla oli enemmän räme-/silmäkerahkasammaleiden vallitsemia näytealoja.
Ongelmat vajo-, silmäke ja rämerahkasammaleiden tunnistamisessa saattavat vaikeuttaa
kuvien tulkintaa.
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Kuva 8. Vuoden 2009 kasvillisuus mesotrofisilla (a), oligotrofisilla (b) ja ombrotrofisilla (c)
toistoilla. Ympyrät (verrokkialat), neliöt (käsittelyalat) ja vinoneliöt (metsäojitetut alat)
edustavat yksittäisiä kasvinäytealoja. Akselien selitysvoimasta kertovat ominaisarvot ovat
suluissa akseleiden perässä. Kasvillisuuden lyhenteet on selvitetty liitteessä 2.
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3.4.2 Kasviyhteisön muutosherkkyys
Twinspan-luokituksen avulla saatujen ryhmien muutoksia tarkasteltiin CANOCO-ohjelman
oikaistulla korrespondenssianalyysillä (DCA).

Kuva 9. Minerotrofisten kasviryhmien vaste vedenpinnan laskuun. Kuvassa pisteet edustavat
ryhmien näytealojen peittävyyksien keskiarvoa kunakin vuonna. Mitä kauempana vuoden 2009
peittävyyksien keskiarvo on vuoden 2000 keskiarvosta, sitä enemmän kyseinen ryhmä on
muuttunut. Akseleiden ominaisarvot on ilmoitettu sulkeissa. Ryhmien lajisto ja jakoperusteet
löytyvät kuvasta 2. Kasvien lyhenteet on selvitetty liitteessä 2.

Minerotrofisilla aloilla vasteet vedenpinnan laskulle olivat suuria (kuva 9). Erityisesti
mesotrofisella rimpi- ja välipinnoilla on kasvillisuus muuttunut kuivempaan suuntaan.
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Mesotrofiset rimmet näyttävät muuttuvan välipintojen kaltaisiksi. Mättäät olivat
vähemmän herkkiä vedenpinnan laskuun. Rimpipintojen verrokkialat olivat herkkiä sään
muutoksille verrokkialoilla. Kuivatukseen liittyvät muutokset näyttävät olevan 2. akselin
suuntaisia, kun taas verrokkialojen muutokset ovat diagonaalissa, poikkeuksena
mesotrofiset rimmet.

Kuva 10. Ombrotrofisten kasviryhmien vaste vedenpinnan laskuun. Kuvassa pisteet edustavat
ryhmien kasvillisuuspeittävyyksien keskiarvoista laskettua etäisyyttä toisista ryhmistä vuosina
2000 ja 2009. Mitä kauempana vuoden 2000 peittävyyksien keskiarvo on vuoden 2009
keskiarvosta, sitä enemmän kyseinen ryhmä on muuttunut. Akseleiden ominaisarvot on ilmoitettu
sulkeissa. Ryhmien lajisto ja jakoperusteet löytyvät kuvasta 2. Kasvien lyhenteet on selvitetty
liitteessä 2.
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Ombrotrofisista kasviryhmistä herkimpiä muutokselle olivat kuljut, kun taas mättäät
sietivät vedenpinnan laskua parhaiten. Lisäksi verrokkialojen muutokset ovat linjassa
käsittelyalojen vasteisiin: myös kuljujen verrokkialat olivat muuttuneet sään seurauksena.
Käsittely- ja verrokkialojen muutoksen suunta oli kuitenkin eri. Ensimmäisen akselin
ominaisarvo (0.530) kertoo, että lajisto eroaa merkitsevästi tämän akselin suhteen
verrattuna muihin akseleihin. Ensimmäinen akselin suuntaiset muutokset kuvassa 10
näyttää liittyvän kuivatukseen, kun taas säävaihtelut verrokkialoilla näyttäisivät olevan 2.
akselin suuntaisia.
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Kuva 11. Funktionaalisten putkilokasviryhmien (lajit liitteessä 3) vaste
vedenpinnan laskuun (kuivatus vuonna 2001/2002). Viivat edustavat
putkilokasvien keskimääräistä peittävyyttä (%) vuosina 2000–2003 ja 2009
(huomaa katko). Virhemarginaalina on +/- keskiarvon keskivirhe.
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Kuva 12. Funktionaalisten sammalryhmien(lajit liitteessä 3) vaste
vedenpinnan laskuun (kuivatus vuonna 2001/2002). Viivat edustavat
sammalien keskimääräistä peittävyyttä (%) vuosina 2000–2003 ja 2009
(huomaa katko). Virhemarginaalina on +/- keskiarvon keskivirhe.
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Kuvista 11 ja 12 voidaan huomata, että erilaisten funktionaalisten kasviryhmien vasteet
kuivatukseen vaihtelivat. Suurimmat vasteet verrokkeihin verrattuna olivat kausivihannilla
varvuilla, minerotrofisilla sarakasveilla, kulju- ja välipintarahkasammalilla. Kausivihantien
varpujen määrä kasvoi käsittelyaloilla tutkimuksen aikana, kun taas verrokkialoilla niiden
määrä oli hieman vähentynyt vuoden 2003 korkean peittävyyden jälkeen. Minerotrofisia
sarakasveja sekä kulju- ja välipintarahkasammalia oli vähemmän käsittelyaloilla kuin
verrokkialoilla. Muilla kasviryhmillä vuosien välinen vaihtelu oli suurta myös
verrokkialoilla, jolloin on vaikea erottaa kuivatuksen vaikutusta. Mielenkiintoista on
kuitenkin huomata, että mätäsrahkasammalilla ei juuri näytä olevan vastetta
vedenpinnan laskuun, joten ne vaikuttavat erityisen resilienteiltä.

3.4.3 Kasvillisuustyyppien muutosherkkyys lajitasolla

Kuva 13. Mesotrofisien rimpien kasvillisuuden kehitys (käsittely vuonna 2001) verrattuna
verrokkialoihin (P= 0.0020) vuosina 2000–2003 ja 2009 (huomaa katko), nollatasona verrokkialat.
Sivussa oleva jana kertoo lajien runsastumisesta/vähenemisestä. Tässä kuvassa positiiviset arvot
kertovat lajin runsastumisesta ja negatiiviset vähentymisestä. Kun kuvaajan viiva nousee, 0-tason
yläpuolisten lajien määrä kasvaa, kun viiva laskee, 0-tason alapuolisten lajien määrä kasvaa.
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Kolmella

kasviyhteisöryhmällä

oli

tilastollisesti

merkitsevä

vaste

vedenpinnan

muutokseen. Yhden ryhmän kohdalla tilastollisen merkitsevyyden puute saattoi johtua
ryhmän pienestä koosta, joten se on otettu tarkasteluun mukaan.
Herkimmät kasviyhteisöt olivat mesotrofiset rimmet, joiden indikaattorilajeina olivat
sirppisammalet (Warnstorfia sp.), jouhisara (Carex lasiocarpa) ja rimpivesiherne
(Utricularia intermedia) (kuva 2). Kuvan 13 mukaan putkilokasveista erityisesti puuvartiset
putkilokasvien, kuten vaivaiskoivun, hieskoivun (B. pubescens) ja männyn (Pinus
sylvestris), peittävyys kasvoi vuoteen 2003 asti. Vastaavasti rimpien sirppisammaleiden ja
välipintojen lettorahkasammaleiden peittävyys väheni vuoteen 2003 asti. Vuonna 2009
käsittelyalat ovat ilmeisesti asettautuneet uuteen tasapainoon samalla palautuen
lähemmäksi verrokkialoja.
Myös mesotrofisilla välipinnoilla oli voimakas vaste vedenpinnan tason laskuun (kuva 14).
Tämän ryhmän indikaattorilajeina olivat lettorahkasammal, jouhisara ja variksenmarja
(kuva 2). Ryhmän näytealoilla muutos oli kuitenkin hyvin erilainen verrattuna
rimpiryhmään (kuva 13). Kaksi ensimmäistä vuotta käsittelyn jälkeen verrokkialojen ja
käsittelyalojen välinen ero pysyi samanlaisena. Vuonna 2003 vaivaiskoivun määrä kasvoi
käsittelyaloilla verrokkiin verrattuna. Kasveista mätäslajien kuten seinäsammaleen,
rämekarhunsammaleen (P. strictum) ja suokukan peittävyys oli kasvanut vuonna 2009.
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Kuva 14. Mesotrofisien välipintojen kasvillisuuden kehitys (käsittely vuonna 2001) verrattuna
verrokkialoihin (P= 0.036) vuosina 2000-2003 ja 2009 (huomaa katko), nollatasona verrokkialat.
Sivussa oleva jana kertoo lajien runsastumisesta/vähenemisestä. Tässä kuvassa 0-tason
alapuolella olevien lajien määrä kasvaa, kun kuvaajan viiva laskee ja 0-tason yläpuolella olevien
lajien määrä kasvaa, kun kuvaajan viiva nousee.
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Kuva 15. Ombrotrofisten kuljujen kasvillisuuden kehitys (käsittely vuonna 2001) verrattuna
verrokkialoihin (P= 0.200) vuosina 2000-2003 ja 2009 (huomaa katko), nollatasona verrokkialat.
Sivussa oleva jana kertoo lajien runsastumisesta/vähenemisestä. Tässä kuvassa positiiviset arvot
kertovat lajin runsastumisesta ja negatiiviset vähentymisestä.

Ombrotrofisten kuljujen ryhmään (kuva 2) kuului vain 5 näytealaa, joista vain yksi oli
käsittelyala. Mahdollisesti tästä syystä kyseisen ryhmän p-arvo on suurempi kuin
tilastollisen merkitsevyyden raja (p = 0.20). Kuitenkin muutokset kasvillisuudessa ovat
hypoteesien mukaisia (kuva 15). Mätäslajien, kuten lakan (Rubus chamaemorus),
variksenmarjan ja ruskorahkasammaleen peittävyydet kasvoivat koko tutkimuksen ajan,
kun taas kuljulajien vajo- ja kuljurahkasammaleen peittävyydet vähenivät.
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Kuva 16. Ombrotrofisten mättäiden kasvillisuuden kehitys (käsittely vuonna 2001) verrattuna
verrokkialoihin (P= 0.1040) vuosina 2000-2003 ja 2009 (huomaa katko), nollatasona verrokkialat.
Sivussa oleva jana kertoo lajien runsastumisesta/vähenemisestä. Kun kuvaajan viiva nousee, 0tason yläpuolisten lajien määrä kasvaa, kun viiva laskee, 0-tason alapuolisten lajien määrä kasvaa.

Ombrotrofisilla mättäillä kuiviin ympäristöihin sopeutuneiden lajien kuten variksenmarjan
ja ruskorahkasammaleen, peittävyydet vähenivät käsittelyn jälkeen (kuva 16). Toisaalta
putkilokasvien peittävyys kasvoi, kenties seurauksena sammalten heikkenemisestä.
Vuonna 2009 edellä mainittujen mätäslajien peittävyys kasvoi. Vedenpinnan nouseminen
käsittelyalalla lähelle verrokin tasoa tukee tätä havaintoa. Korkea p-arvo (0.1014)
kertonee ombrotrofisten alojen muutosten pienuudesta ja suuremmasta puskurikyvystä
verrattuna mesotrofisiin aloihin (kuvat 9 ja 10). Tätä tukee myös ombrotrofisten
rahkasammaleiden peittävyyksien kehitys (kuva 12).
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4. TULOSTEN TARKASTELU
4.1. Tulosten yleistettävyys
Kuivista kesistä johtuen vedenpinta oligotrofisilla käsittelyaloilla laski alemmaksi kuin mitä
tavoiteltiin (14–22 cm) kuivatusta seuraavana vuonna. Meso- ja ombrotrofisilla aloilla
vedenpinta pysyi kuitenkin Roulet ym. (1992) mukaisen ennustuksen rajoissa.
Verrokkialoilla vedenpinnat seurailivat vuosittaista sään vaihtelua.
Kuten Backeuksen (1988) tutkimuksissa, myös omassa tutkimuksessani huomasin, että
vuosien

väliset

säävaihtelut

vaikuttavat

luonnontilaisen

suon

kasvillisuuteen.

Käsittelyaloilla vasteet olivat kuitenkin suurempia kuin luonnontilaisella, joten muutokset
kasvillisuudessa voidaan tulkita johtuvan myös navero-ojan kaivuun kuivattavasta
vaikutuksesta, eikä pelkästään satunnaisesta säiden vaihtelusta.

4.2. Kasvillisuuden vasteet

4.2.1 Suolajisto
Monet suolla tavattavat lajit ovat uhanalaistuneet lähinnä ojitusten ja elinympäristön
heikentymisen takia (Rassi ym. 2010). Jopa yli 40 suolla elävää lajia on luokiteltu
äärimmäisen tai erittäin uhanalaiseksi. Erityisesti putkilokasvit, linnut, sammalet ja
perhoset ovat uhanalaistuneet edellisen luokituksen jälkeen (Rassi ym. 2010).
Kuivuminen

johti

kasvilajien

vähenemiseen.

Erityisesti

kuljusammalet, kuten kulju- ja vajorahkasammal, sekä

sarat

kuten

jouhisara,

ruskosammalet, kuten

sirppisammalet harvinaistuivat kuivumisen myötä, mikä tukee aiemmin tutkittua tietoa
(Breuuwer 2008, St-Arnaud 2007). Nämä lajit ovat siis herkimpiä ja haavoittuvaisimpia, jos
suot kuivuvat ilmastonmuutoksen myötä.
Toisaalta kuivumisesta hyötyivät generalistilajit, kuten tupasvilla, mätäslajit kuten lakka,
ruskorahkasammal, variksenmarja, kuivien kasvupaikkojen lajit kuten pajut ja koivut
minerotrofisilla, sekä varvut ja mänty ombrotrofisilla. Myös metsälajit, kuten
seinäsammal hyötyivät vedenpinnan laskusta.
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4.2.2 Kasvilajiryhmät
Ensimmäisessä postulaatissa esitin, että kasviryhmillä on erilainen vaste vedenpinnan
laskuun. Tulosten mukaan funktionaalisten kasviryhmien vasteet erosivat toisistaan,
mutta yksi yleinen trendi on useilla kasviryhmillä. Heti kuivatuksen jälkeen kasvien
peittävyydet kasvoivat vuoteen 2003 asti, mutta vuoden 2009 tulokset osoittivat, että
minerotrofisilla sarakasveilla, ainavihannilla varvuilla ja ruohoilla peittävyydet ovat jopa
romahtaneet. Kausi- ja ainavihantien varpujen peittävyys vuonna 2009 on tosin aliarvio,
koska osa puuvartista kasveista oli siirtynyt kenttäkerroksesta pensaskerrokseen, eikä
niitä pystytty huomioimaan peittävyyksien arvioinnissa. Voidaan siis sanoa, että
kausivihannat varvut hyötyivät suon kuivumisesta, kuten aiemmissa tutkimuksissa on
todettu (esim. Breeuwer ym. 2009). Tästä trendistä voidaan päätellä, että suo oli
häiriötilassa tutkimuksen ensimmäiset vuodet (2001–2003) ja vasta vuonna 2009
kasviyhteisö on saavuttamassa uutta tasapainoa.
Laine ym. (1995) tutkimuksessa eri kasviryhmillä löydettiin nopeuseroja niiden vasteessa
metsäojitukseen: suursarat katoavat nopeasti ja rämevarvut vähitellen. Laihon (1996)
tutkimuksessa sarat katosivat ojitetuilta aloilta kahdeksan vuotta ojituksen jälkeen, mutta
omassa tutkimuksessani saroja oli vielä jäljellä kaikilla aloilla 9 vuotta ojituksen jälkeen.
Ero johtunee erilaisista vedenpinnantasoista. Myös Laine havaitsi pro gradu-työssään
(2003) sarojen määrä vähenemisen ojituksen seurauksena.
Laihon (1996) tutkimuksessa Sphagnum recurvum -ryhmän sammalet katosivat
metsäojitetuilta soilta vasta 22 vuoden jälkeen. Omassa tutkimuksessani välipintalajien
vaste oli sarojen vasteen kaltainen useimmilla aloilla. Vasteiden nopeuden arviointia
vaikeuttaa koealoilta puuttuvat tiedot vuosilta 2004–2008.

4.2.3 Kasviyhteisöt
Postulaattien mukaan kosteiden kasvupaikkojen lajit kärsivät eniten vedenpinnan
laskusta. Kasvillisuusryhmien ordinaatiokuvista (kuvat 9 ja 10) nähdään, että rimpi- ja
kuljuyhteisöjen vasteet olivat voimakkaimmat, joten ne ovat herkimpiä muutokselle.
Samaan tulokseen päätyi myös St- Arnaud (2007) ja Breeuwer ym. (2009)
tutkimuksissaan. Esitin myös, että vastaavasti mätäslajit, kuten varvut, hyötyvät
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kuivuneista olosuhteista, sillä tulosten mukaan mätäsyhteisöt sietivät vedenpinnan laskua
parhaiten. Sammalista mätäslajit olivat resilienttejä muutokselle erityisesti oligo- ja
ombrotrofisilla aloilla.

4.2.4 Suotyypit
Myös eri ravinnetasoja edustavilla suotyypeillä näyttäisi olevan erilaiset vasteet
vedenpinnan laskuun. Eri trofiatasojen vertailun luotettavuutta omassa tutkimuksessa
heikentää aitojen toistojen puute. Samalla suolla sijaitsevat alat ovat hydrologiansa
kautta kytköksissä toisiinsa, eivätkä ne siten ole toisistaan riippumattomia toistoja.
Lisävarmuutta päätelmien tekoon saataisiin lisäämällä toistoja erilaisilla soilla. Tulosten
perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ombrotrofisilla kasviyhteisöillä vasteet olivat
heikompia kuin minerotrofisilla. Ojitetuilla soilla tehdyt tutkimukset ovat linjassa tämän
tuloksen kanssa. Karuilla suotyypeillä kasvaa vähemmän kasvilajeja (Laine & VanhaMajamaa 1992). Koska tulokaslajeja on vähän, karut ojitetut suotyypit muistuttavat
toisiaan, vaikka olisivatkin eri ojitusvaiheissa. Laine ym. (1995) mukaan nopeimmat
muutokset

kasvillisuudessa

tapahtuivat

ravinteikkailla

koealoilla.

Tämä

johtuu

parantuneista kilpailuolosuhteista (enemmän hapellista turvetta), joka mahdollistaa
metsäisten lajien leviämisen alueelle. Laine ym. (1995) spekuloi, että uudet lajit leviävät
suolle itiöiden ja vegetatiivisen kasvun avulla. Suolajien korvautuminen metsälajeilla
metsäojitetuilla soilla johtuu todennäköisesti puiden aiheuttamasta varjostuksesta ja
kiristyneestä kilpailusta (Laine ym. 1995). Omassa tutkimuksessa puuvartiset kasvit ovat
jo hyötyneet suon kuivumisesta käsittelyaloilla ja mahdollisesti kuivattavat suota
entisestään saattaen suokasvit pahempaan ahdinkoon. Ajan myötä käsittelyalat saattavat
siis muistuttaa yhä enemmän metsäojitettuja aloja.
Vuonna 2008 valmistuneen suoluontotyyppien uhanalaisraportin mukaan eniten
uhanalaistuneiksi suotyypeiksi määritettiin korvet ja letot, kun taas nevat ja rämeet olivat
taas parhaiten säilyneitä (Kaakinen ym. 2008). Ilmastonmuutos voi kuitenkin vaarantaa
myös avonaisten rämeiden ja nevojen säilyvyyttä, jos märät pinnat katoavat ja puusto
lisääntyy.
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4.2.5 Ekosysteemi
Kasvillisuuden muutos ja vedenpinnan aleneminen vaikuttavat suoekosysteemin
toimintaan. Märkien kasviyhteisöjen vähetessä suolle tyypillinen pienmuotovaihtelu
katoaa, jolloin myös suon kasviston ja mikrobiston monimuotoisuus vähenee.
Suoekosysteemin sisäinen vaihtelu muuttuu, kun suon ravinteikkaat osat muuttuvat
puustoisiksi ja vähäravinteiset osat lähinnä kuivuvat. Rahkaturpeen kertyminen vähenee
ravinteikkailla kasvupaikoilla, kun rahkasammalet eivät pysty kasvamaan puiden
varjostamana (Laine & Vanha-Majamaa 1992). Toisaalta veden virtauksien muuttuminen
ojituksen seurauksena voi myös edistää rahkasammaleiden kasvua aapasuolla, kun
mineraalipitoinen vesi lakkaa virtaamasta suohon (Tahvanainen 2011). Näyttäisi siltä, että
vedenpinnan lasku hyödyttää erityisesti puuvartisia varpuja, jotka saattavat osaltaan
laskea vedenpintaa edelleen haihdunnan välityksellä. Vähitellen kuivumisen suorien
vaikutuksien, kuten vedenpinnan laskun merkitys vähenee ja puuston varjostuksen ja
kuivattamisen merkitys kasvaa.
Suoekosysteemin toiminnan muuttuminen vaikuttaa myös suon kykyyn tuottaa
ekosysteemipalveluja, kuten hiilensidontaa. Lakkasuolla samoilla toistoilla tehdyt
tutkimukset osoittavat, että muutokset karikkeissa (Straková ym. 2010), ja siten myös
niiden hajottajissa eli mikrobeissa (Jaatinen ym. 2007) muuttavat suon hiilenkiertoa, kun
nopeasti hajoavan sarakarikkeen määrä vähenee ja hitaammin hajoavan puuvartisten
varpujen karikkeen määrä kasvaa. Kasvillisuuden muutoksen vaikutus suon hiilenkiertoon
oli merkittävä erityisesti pitkän aikavälin kuivatuskokeessa (Straková ym. 2010). Toisaalta
suon kuivuessa sen pintakerroksen ilma- ja happipitoisuus nousevat ja turve alkaa hajota,
jolloin CO2 ja N2O -päästöt lisääntyvät. Toisaalta metaanipäästöt vähenevät, kun hapeton
hajoaminen vähenee ja sarat katoavat (Martikainen 1995, Minkkinen 1999, Ojanen ym.
2010).
Mikäli alun perin avonaiset suot muuttuvat kuivumisen myötä puustoisiksi, voi alueen
merkitys ilmastonmuutoksessa muuttua myös albedon välityksellä. Avonaisella alueella
takaisin avaruuteen heijastuneen säteilyn määrä on suurempi kuin metsässä lumisena
vuodenaikana (Federer 1968). Bettsin (2000) laskelmien mukaan metsittymisen myötä
tapahtuva albedon lasku voi jopa kumota puuston hiilensidonnan ilmastoa viilentävät
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vaikutukset. Lohila ym. (2010) päätyi samaan lopputulokseen ojitetuilla soilla Suomessa.
Oman tutkimuksen mesotrofisilla soilla albedo vähenisi todennäköisesti eniten, sillä siellä
erityisesti puuvartisten kasvien peittävyyden kasvu oli suurinta.

4.2.6 Boreaalinen kasvillisuus
Metsälajien lisääntyminen alun perin märillä ja avoimilla soilla vähentää soiden
monimuotoisuutta

myös

maisematasolla.

Jos

muutokset

kasvillisuudessa

ovat

samansuuntaisia kuin metsäojituksessa, saattaa metsä-suomosaiikki kadota, tai ainakin
vaihtelu metsien ja soiden välillä yksipuolistuu.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET
Tulokset osoittivat, että kasviryhmillä on erilaiset vasteet vedenpinnan laskuun. Kuten
esitin postulaateissani, märät pinnat, kuten kuljut ja rimmet, ovat herkimpiä kuivuudelle
kun taas mätäspinnat sietävät vedenpinnan laskua parhaiten. Toisaalta myös
verrokkialojen kasvillisuus muuttui sääolojen vaihdellessa. Soiden kasvillisuus ei siis ole
staattisessa tilassa, vaan kasvien peittävyydessä voi olla muutoksia vuosien välillä. Tämä
tutkimuksen

perusteella

voidaan

spekuloida,

että

ravinteikkailla

suotyypeillä

kasvillisuuden peittävyyksien muutokset ovat suurimpia, mutta aihetta tulisi tutkia lisää
päätelmien varmistamiseksi.
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Liite 1. Funktionaalisten kasviryhmien peittävyydet eri toistoilla. Virhemarginaalina +/- SE.
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Liite 1. Funktionaalisten kasviryhmien peittävyydet eri toistoilla. Virhemarginaalina +/- SE.
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Liite 1. Funktionaalisten kasviryhmien peittävyydet eri toistoilla. Virhemarginaalina +/- SE.
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Liite 1. Funktionaalisten kasviryhmien peittävyydet eri toistoilla. Virhemarginaalina +/- SE.
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Liite 1. Funktionaalisten kasviryhmien peittävyydet eri toistoilla. Virhemarginaalina +/- SE.

KOEALA: oligotrofinen, käsittely
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Liite 1. Funktionaalisten kasviryhmien peittävyydet eri toistoilla. Virhemarginaalina +/- SE.

KOEALA: oligotrofinen, metsäojitus
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Liite 1. Funktionaalisten kasviryhmien peittävyydet eri toistoilla. Virhemarginaalina +/- SE.

KOEALA: ombrotrofinen, kontrolli
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Liite 1. Funktionaalisten kasviryhmien peittävyydet eri toistoilla. Virhemarginaalina +/- SE.

KOEALA: ombrotrofinen, käsittely
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Liite 1. Funktionaalisten kasviryhmien peittävyydet eri toistoilla. Virhemarginaalina +/- SE.

KOEALA: ombrotrofinen, metsäojitus

2000

10
6
2
-2

2001

10
6
2

10

Vuosi
2002

Keskiarvo

-2

6
2
-2

2003

10
6
2
-2

2009

10
6
2
-2
ombrotrofiset
sarakasvit

minerotrofiset
sarakasvit

ruohot

kausivihannat
varvut

ainavihannat
varvut

metsäsammalet

kuljusammalet

kulju

välipinta

mätäs

75

2000

50
25
0
75

2001

50
25

75

Vuosi
2002

Keskiarvo

0

50
25
0
75

2003

50
25
0
75

2009

50
25
0

56

Liite 2. Tieteellisten nimien lyhenteiden selvitys.

Lyhenne
Agrocani
Andropoli
Betunana
Betupube
Calastri
Carecane
Carechor
Caredioi
Careechi
Carelasi
Carelimo
Carelivi
Caremage
Carepauc
Carerost
Droslong
Drosrotu
Dryocart
Empenigr
Erioangu
Eriovagi
Hammpalu
Hupesela
Ledupalu
Melaprat
Menytrif
Orthsecu
Piceabie
Pinusylv
Potepalu
Rubucham
Ryncalba
Salicine
Salisp
Schepalu
Tricalpi
Triccesp
Trieeuro
Utriinte
Vaccmicr
Vaccmyrt
Vaccoxyc
Vacculig
Vaccviti
Violpalu

Tieteellinen nimi
Agrostis canina
Andromeda polifolia
Betula nana
Betula pubescens
Calamagrostis stricta
Carex canescens
Carex chordorrhiza
Carex dioica
Carex echinata
Carex lasiocarpa
Carex limosa
Carex livida
Carex magellanica
Carex pauciflora
Carex rostrata
Drosera longifolia
Drosera rotundifolia
Dryopteris carthusiana
Empetrum nigrum
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Hammarbya paludosa
Huperzia selago
Ledum palustre
Melampyrum pratense
Menyanthes trifoliata
Orthilia secunda
Picea abies
Pinus sylvestris
Potentilla palustris
Rubus chamaemorus
Rhyncospora alba
Salix cinerea
Salix sp.
Scheuchzeria palustris
Trichophorum alpinum
Trichophorum cespitosum
Trientalis europaea
Utricularia intermedia
Vaccinium microcarpum
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Viola palustris

Lyhenne

Tieteellinen nimi
Sphagnum
Spha angu/balti angustifolium/balticum
Sphaangu
Sphagnum angustifolium
Sphabalti
Sphagnum balticum
Sphacapi
Sphagnum capillifolium
Sphacusp
Sphagnum cuspidatum
Sphafusc
Sphagnum fuscum
Sphagirg
Sphagnum girgensohnii
Sphamage
Sphagnum magellanicum
Sphamaju
Sphagnum majus
Sphaobtu
Sphagnum obtusum
Sphapapi
Sphagnum papillifolium
Sphapulc
Sphagnum pulchrum
Spharec
Sphagnum recurvum eli S. fallax
& S. flexuosum
Spharipa
Sphagnum riparium
Spharube
Sphagnum rubellum
Spharuss
Sphagnum russowii
Sphasqua
Sphagnum squarrosum
Sphasubf
Sphagnum subfulvum
Sphasubn
Sphagnum subnitens
Sphasubs
Sphagnum subsecundum
Sphatere
Sphagnum teres
Sphawarn
Sphagnum warnstorfii
Sphasp
Sphagnum sp.
Aneuping
Aneura pinguis
Aulapalu
Aulacomnium palustre
Brachoedi
Brachythecium oedipodium
Bryumsp
Bryum sp.
Callstra
Calliergon stramineum
Callstri
Calliergon stricta
Campystell
Campylium stellatum
Cetraisla
Cetraria islandica
Cladspp
Cladina spp.
Cladoarbu
Cladina arbuscula
Cladrangi
Cladina rangiferina
Cladstell
Cladina stellaris
Cladoflui
Cladopodiella fluitans
Dicrpoly
Dicranum polysetum
Dicrscop
Dicranum scoparium
Gymnoinfl
Gymnocolea inflata
Limbinte
Limprichtia intermedia
Limbrevo
Limprichtia revolvens
Marcpoly
Marchantia polymorpha
Meestriq
Meesia triquetra
Mylianom
Mylia anomala
Pleuschr
Pleurozium schreberi
Pohlnuta
Pohlia nutans
Polycomm
Polysetum communis
Polystri
Polysetum strictum
Pseucinc
Pseudobryum cinclioides
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Liite 2. Tieteellisten nimien lyhenteiden selvitys.
Ptilicili
Rhizpseu
Warn sp

Ptilium ciliare
Rhizomnium pseudopunctatum
Warnstorfia sp.
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Liite 3. Funktionaalisten kasviryhmien lajit.

ombrotrofiset
sarat
Eriovagi
Ryncalba
Triccesp

metsäsammal
et
Aulapalu
Bryumsp
Cetraisla
Cladoarbu
Cladrangi
Cladspp
Cladstell
Dicrpoly
Dicrscop
Marcpoly
Pleuschr
Pohlnuta
Polycomm
Polystri

sarat
Carecane
Carechor
Caredioi
Careechi
Carelasi
Carelimo
Carelivi
Caremage
Carepauc
Carerost
Erioangu
Tricalpi
ruskosammal
et
Aneuping
Brachoedi
Callstra
Callstri
Campystell
Cladoflui
Gymnoinfl
Hepatic
Limbinte
Limbrevo
Meestriq
Mylianom
Pseucinc
Ptilicili
Rhizpseu
Warn sp

ruohot
Droslong
Drosrotu
Dryocart
Melaprat
Menytrif
Orthsecu
Potepalu
Rubucham
Schepalu
Trieeuro
Utriinte
Hammpalu
Violpalu
kuljurahkasam
malet
Sphacusp
Sphamaju
Sphaobtu
Spharipa
Sphasubf
Sphasubn
Sphasubs

heinät
Agrocani
Calastri

välipintarahkasam
malet
Sphaangu
Sphabalti
Sphamage
Sphapapi
Sphapulc
Spharec
Spharuss
Sphasqua
Sphatere
Sphawarn

kausivihannat
varvut
Betunana
Betupube
Salicine
Salisp
Vaccmyrt
Vacculig

ainavihannat
varvut
Andropoli
Empenigr
Hupesela
Ledupalu
Piceabie
Pinusylv
Vaccmicr
Vaccoxyc
Vaccviti

mätäsrahkasam
malet
Sphacapi
Sphafusc
Sphagirg
Spharube
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