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Ville A.O. Seloneni Maija Mussaaria, Janne S. Kotiahoa ja Tero Toivanena

Vuonna 1997 voimaan saatetussa uudistetussa metséfilaissa“3 mééritelléén erityisen térkeité
elinympéristc’jjé, joiden ominaispiirteet turvaamalla pyritéén séilyttéméén metséluonnon
monimuotoisuutta. Elinympéristéjen ominaispiirteité pideté'an véltt‘améttéminé
erikoistuneen Iajiston séilymiselle“.Yleisimpié metsélain erityisen t'arkeité elinympéristéjé
ovat purojen ja norojen v‘alittém‘at IéhiympéristétS.

Véhinté'an noin viidennes metsiss‘amme el‘civist'a Iajeista on riippuvaisia kuolleesta puustaé.
Metsétalouden myété Iahopuun mééré on véhentynyt ja useat Iahopuuriippuvaiset
Iajit ovat uhanalaistuneet7. Témén tutkimuksen tarkoituksena on selvitt’aé miké on
kuolleen puun mééré metsélain tarkoittamilla erityisen térkeillé puroelinympéristéillé
ja ovatko kyseiset elinympéristbt merkityksellisié epifyyttisammal— ja kéép'alajiston
monimuotoisuuden séilyttémisessé suhteessa ymp‘ér‘diviin talousmetsiin ja talousmetsien
puroelinympéristéihin, jotka eiva't ole metsélain tarkoittamia erityisen térkeité
elinympéristbjé.

Aineisto ja menetelméit

Tutkimus toteutettiin Keski—Suomessa 202n metsélain tarkoittaman erityisen t'arkeén
puroelinympéristén I'aheisyydess'as. Jokaisen mets‘alain tarkoittaman erityisen t‘arkeén
puroelinympéristén Iéheisyyteen perustettiin kolme 0,1 ha:n tutkimusruutua: yksi
sijoitettiin erityisen t'arkeélle puroelinymp‘aristélle, yksi puroelinympéristdlle joka ei ollut
metsélain tarkoittama erityisen térkeé elinympéristé (muu puroelinympéristé) sek'ai yksi
talousmetséén, jossa ei ollut puroa. Tutkimusruuduilta mitattiin Iahopuutilavuudet seké
inventoitiin epifyyttisammal- ja kéép'alajisto. Aineiston tilastollinen analysointi tehtiin
varianssianalyysillé.

Tulokset

Kuolleen puuston tilavuus metsélain tarkoittamilla erityisen t'arkeillé puroelinymp'aristéillé
oli suurempi kuin Iéheisissé talousmetsissé, mutta eroa ei ollut erityisen térkeiden ja
muiden puroelinympéristéjen valillé (kuva 1). Sek‘a epifyyttisammal- etté kéépélajisto
oli monimuotoisempaa erityisen térkeillé elinympéristéillé kuin niité ympéréivissé
talousmetsiss'a (kuvat 2 ja 3). Erityisen t'arkeét puroelinymp'aristéjt eivét eronneet muista
puroelinympéristéisté.

* Bio—ja ympéristétieteiden Iaitos, PL 35, 40014Jyvéskylén yliopisto, séhképosti: vilselo@byt|.jyu.fi
aJyvéiskyléin yliopisto



Tulosten tarkastelu

Tulosten mukaan metsélain tarkoittamilla erityisen t'arkeillé puroelinympéristéillé on
enemmén kuollutta puuta, epifyyttisammallajeja seké kéépélajeja kuin ympéréivissé
talousmetsissé. On kuitenkin huomattava, etté eroja ei Iéytynyt erityisen térkeiden
puroelinympéristéjen ja muiden puroelinympéristéjen va'lillé. Johtopéétbksené voitaneen
pitéé, etté puroelinymp‘aristét ylipéét'a'an ovat monimuotoisempia kuin talousmetsét,
mutta erityisen ta'rkeiksi luokitellut puroelinympéristét eivéa't ta'méa'n tutkimuksen mukaan
ole merkitsevésti monimuotoisempia kuin muutkaan puroelinympéristét.
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Kuva 1. Kuolleen puun tilavuus erityisen térkeillé puroelinympéristéillé (koepuro), muilla
puroelinympéristéillé (kontrollipuro)ja talousmetsiss'a (kontrollimetsé) (keskiarvo :1 SE).
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Kuva 2. Epifyyttisammalien Iajimééré erityisen térkeillé puroelinympa'ristéillé (koepuro), muilla
puroelinympéristéillé (kontrollipuro) ja talousmetsissé (kontrollimetsé) (keskiarvo :1 SE).
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Kuva 3. Kéépélajimééré erityisen térkeillé puroelinympéristéill'a (koepuro), muilla
puroelinympéristéillé (kontrollipuro) ja talousmetsissé (kontrollimetsé) (keskiarvo :1 SE).
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