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Ville A.O. Selonen*ja Janne S. Kotiahoa

Suomessa metsa'luonnon monimuotoisuutta on turvattu luonnonsuojelulain1 Iiséiksi
metséailain2 nojalla. Néiden pohjalta pyrité'an suojelemaan talousmetsien arvokkaita
elinympéristéjé seké néille tyypillisté |ajistoa.Vuonna 1997 voimaan tulleessa metsélaissa
mééritelléén Iain tarkoitukseksi edistéé metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti
kestévéé hoitoa ja kéyttéé siten, etté metsét antavat kestévésti hyvén tuoton samalla, kun
niiden biologinen monimuotoisuus séilyteta'a'n.

Metsa'lain erityisen térkeisté elinympéristbisté (METE) merkittévimpia' ovat purot ja
norot. Purojen ja norojen vélittémét ympéristét muodostavat sek'a lukumééréltéén
etté pinta—alaltaan yleisimmén kohdetyypin3, késittaen noin kolmanneksen kaikista
elinympéristétyypeisté. Purojen vélitbn l'eihiympéiristij muodostuu metsélajiston ja
puron rantalajiston vaihtumisvyéhykkeesté, jossa oletetaan esiintyvéin monipuolinen
|ajisto. Téma' |ajisto lienee riippuvainen suotuisasta pienilmastosta, maapera‘n
kosteudesta ja varjostuksesta. Téiss‘ci tutkimuksessa selvitet‘aén suojavyéhykkeen
leveyden ja muodostumisajan vaikutusta erityisen térkeiden puroelinympéristéjen
monimuotoisuuteen.

Aineistoja menetelméit

Kesélla‘ 2003 perustettiin 33 tutkimuskohdetta metsa'lain tarkoittamille erityisen t'airkeille
puroelinymp'aristéjille seké 8 kohdetta puroille, jotka eiv‘at ole mets‘alain tarkoittamia
ta'rkeita‘ elinympa'ristéja'“. Kohteet olivat avohakkuun yhteydessa' niin, etté puronvarrelle
olij'a'anyt 0-50 metrié leveéi k'asittelemétbn mets’ainen suojavyéjhyke,joka oli muodostunut
0—40 vuotta sitten.Tutkimusa|uei|le perustettiin kolme tutkimuslinjaa purolta kohtisuoraan
avohakkuun reunalle. Linjojen v'eili oli 30 metrié.Tutkimus|injoi|le perustettiin nelibmetrin
kartoitusruudut, joilta kartoitettiin seké Iehtisammalet ett‘a putkilokasvit. Purolta
I'ahtien jokainen nelibmetrin ruutu kartoitettiin 15 metriin saakka ja ta'sta' eteenp'ain
5 metrin v'alein hakkuun reunaan saakka. Aineiston tilastollinen késittely on tehty
monimuuttujamenetelmin ja varianssianalyysein. Néissé analyyseissa' olemme késitelleet
Iehtisammaletja putkilokasvit yhdess'a kasvillisuutena.

Tulokset

Twinspan-analyysin mukaan puronvarsilajisto eroaa muusta metsa'lajistosta,ja puron |ajis-
tovaikutus ylté‘ci keskim'a'arin 3 metrin pééhén purosta.Témén 3 metrin kaistaleen |ajisto-
koostumus muuttuu suojavybhykkeen leveyden myéta'. Lajistojakautuu kahteen ryhméén:
kapeilla, keskimé'eirin 7 metrin (95 %|uottamusv'ei|12 - 12 metrié) suojavyéhykkeillé, puron

* Bioija ympéristétieteiden Iaitos, PL 35, 40014Jyvéskylén yliopisto, sa'hképosti: vilselo@byt|.jyu.fi
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Kuva 1. Kasvillisuuden monimuotoisuus suhteessa suojavydhykkeen leveyteen (metrié) ja
suojavyéhykkeen muodustumisaikaan (vuotta). Monimuotoisuus on Iaskettu Shannon-Wiener-
indeksillé.

varren Iajisto koostuu pééosin valoisien ja kuivien paikkojen Iajeista, leveillé, keskiméérin
23 metrin (95 % luottamusvéli 15 - 31 metria‘) suojavyéhykkeella' puronvarsilajistossa on
vaateliaampiaja kosteutta suosivia Iajeja.

Varianssianalyysin mukaan puronvarsilajiston monimuotoisuuteen vaikuttaa suojavyéhyk—
keen leveyden liséksi aika suojavyéhykkeen muodostumisesta (kuva 1). Suojavyéhykkeen
leveyden ja muodostumisajan vélinen yhdysvaikutus kertoo, etté Iajisto muuttuu
enemmén kapeilla suojavyéhykkeillé ja etté muutos tapahtuu viiveellé. Huomionarvoista
on, etté leveillé noin 30 metrin suojavyéhykkeillé ei ole havaittavissa muutosta Iajiston
monimuotoisuudessa.

Tulosten tarkastelu

Metsélain nojalla suojeltujen puronvarsien vélittbm'eiksi Iéhiympéristéksi voidaan katsoa
kuuluvan keskiméérin 3 metrié leveé vyéhyke puron molemmin puolin.Téim‘ein vyéhyk—
keen Iajistokoostumus muuttuu, jos puronvarteen ei ja'teté riittéva'n leveéé suojavyéhy-
kett'a puskuriksi hakkuun ja puron vélille. Keskim'a'arin 7 metrin suojavyéjhykkeell‘a Iajisto
on muuttunut avoimen ympa'ristc'in Iajistoksi. Téma' johtunee osittain valoisuuden Iisa'a'n-
tymisesté sekéi mahdollisesta kosteusolojen muutoksesta. Keskim'aérin 23 metrisen suo-
javyéhykkeen omaavilla puronvarsilla Iajisto on sulkeutuneemman metsén ja kosteam—
pien paikkojen Iajistoa eiké siiné juurikaan esiinny avoimuutta tai kuivuutta vaativia Iajeja.



Johtopaatoksena voitaneen todeta etta keskim'a'arin noin 23 metrin suojavyéhyke lienee
riitta'va' turvaamaan puronvarsille ominaisia ilmasto-ja kosteusoloja.

Aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu, etta hakkuut vaikuttavat puroveden
Iaatuun, purossa elava‘an Iajistoon5 ja valuntaanW. Omassa tutkimuksessamme on
huomionarvoista, etta tapahtuvaa muutosta lajistossa ei havaita valittOmasti, vaan muutos
tapahtuu vahitellen ja vuosien viiveella. Tata ilmiota kutsutaan sukupuuttovelaksi”.
Selkea muutos monimuotoisuudessa havaitaan vasta jopa 1O vuoden kuluttua. Aiemmin
on havaittu, etta' muutos abioottisissakin tekijoissa, kuten valunnassa, voi kesta'a jopa
9 vuotta7. Kaikenkaikkiaan suojavyohykkeen vaikutukset puronvarren ekosysteemiin
ovat puutteellisesti tiedossalo'“. Tutkimuksessamme havaitun sukupuuttovelan vuoksi
on ilmeista, ett'a tarvitaan pitkaaikaista monimuotoisuusseurantaa selvittamaan
suojavyéhykkeen kykya suojella puronvarren monimuotoisuutta.
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