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Tero ToivanenU'a Janne S. Kotiahoa

Vanhojen metsien véhenemisen ja metsien fragmentoitumisen1 ohella ovat boreaaliseen
havumetsévyéhykkeeseen vaikuttaneet viimeisen vuosisadan aikana eniten héirib-
dynamiikan muutoksetm. Esimerkiksi metsépalot ovat nykyisin sangen harvinaisia ja
pienialaisia. Myés Iahopuun mééré metsissé on pudonnut murto—osaan entisesté“.
Ném‘a muutokset ovat johtaneet erityisesti saproksyyli— eli Iahopuusta riippuvaisten
Iajien5 véhenemiseen ja uhanalaistumiseen". Erityisen térkeité elinympéristéjé monille
saproksyylilajeille ovat metsien nuoret sukkessiovaiheet”, kuten mets'apaloalueet, joissa
yhdistyvét Iahopuun suuri mééré ja paahteinen ympérist61'4. Koska ta'llaisia ymp'airistéja' ei
nykyé‘an synny luonnollisten héiribiden seurauksena, on ennallistamisen tarve ilmeinen.

Lammin Evolle vuonna 2002 perustetussa kokeessa on tutkittu ennallistamistoimien,
metsén polton jajéreén Iahopuun tuoton, vaikutuksia kovakuoriaislajistoon. Koeasetelma
muodostuu 24zsté noin kahden hehtaarin suuruisesta koealasta,jotka olivat alun perin 80—
vuotiaita kuusivaltaisia talousmetsié. Kevéttalvella 2002 néisté koealoista 18 harvennettiin
siten, ett'a pystypuuston tilavuudeksi tuli 50 ta. Harvennetuille aloille j'atettiin
maapuuta 5, 30 tai 60 ta (6 kappaletta kutakin késittelyé). Kuusi koelaoista jétettiin
harventamatta. Keséllé 2002 puolet koealoista (3 kpl / késittely) poltettiin.

Kovakuoriaislajistoa on tutkittu vuosina 2002—2004 asettamalla kullekin koealalle
viisi ikkunapyydysté, pyydykset ovat olleet maastossa toukokuun alusta syyskuun
alkuun. Ker‘atty aineisto (vuonna 2003 56 029 yksilé‘a, 755 Iajia) on mééritetty Iajitasolle.
Kokonaislaji— ja yksilém'a'airien ohella aineiston perusteella on selvitetty poltto— ja
hakkuuk'asittelyjen vaikutuksia Iahopuuriippuvaisten seké harvinaisten9ja Uhanalaisten10
Iajien esiintymiseen ja kovakuoriaisyhteiséjen rakenteeseen.

Polton havaittiin nostavan selvésti seké kovakuoriaisten yksilé— etté Iajimééri'a (kuva
1), seké saproksyylilajit etté hieman ylléttéen mybs ei—saproksyylit runsastuivat
voimakkaasti v'eilittém'asti polton j‘alkeen. Suuri Iahopuun mééré polttokohteilla tarjoaa
resursseja saproksyylilajeille, ei—saproksyylit hyétynevét esimerkiksi paahteisesta
ympéristdsté ja lisééntyneesté neulaskarikkeen m'aéirésté. Erityisen huomattava vaikutus
ennallistamispoltoilla oli harvinaisten saproksyylilajien esiintymiseen (kuva 2), sen sijaan
harvinaisten ei—saproksyylien mé‘cir'at eivét lisééntyneet poltetuilla kohteilla. Tém‘a kertoo
siité, etté ennallistamispoltoilla kyetéén luomaan sopivia elinympéristéjé vaateliaille
Iahopuuriippuvaisille Iajeille. Mybs muissa meneilléén olevissa tutkimuksissa on havaittu
poltolla olevan vastaavanlaisia vaikutuksia“. Uhanalaisten Iajien méér'at poltetuilla
koealoilla olivat suhteellisen alhaisia, mutta polton Iajirunsautta kasvattava vaikutus oli
néidenkin Iajien kohdalla havaittavissa.

* Bio—ja ympéristétieteiden Iaitos, PL 35, 40014Jyva'skylén yliopisto, séhképosti: tertoiv@cc.jyu.fi
a Jyv‘askylén yliopisto
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Kuva 1. Kovakuoriaisten Iajim’aérét koealoilla. Mustat pylvé’at kuvaavat poltettuja aloja ja
valkeat pylvéét polttamattomia. X-akselilla on kuvattu hakkuukésittelyja tuotetun lahopuun
mé'ar'a (m3 / ha).
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Kuva 2. Harvinaisten saproksyylilajien mé'ar'at koealoilla. Mustat pylv'a'at kuvaavat poltettuja
aloja ja valkeat pylvéét polttamattomia. X-akselilla on kuvattu hakkuukésittely ja tuotetun
lahopuun mééré (m3/ha).

Myés hakkuukésittelyllé havaittiin olevan vaikutusta kovakuoriaisten Iajirunsauteen.
Havaitut erot olivat kuitenkin I‘ahinné harvennettujen ja harventamattomien koealojen
v‘alillé, harvennetuille aloille jétetyn lahopuun mé'ar‘an ei havaittu vaikuttavan
kovakuoriaisten esiintymiseen sen enempéé poltetuilla kuin polttamattomillakaan



kohteilla. Poltetuilla aloilla ensisijaisen resurssin kovakuoriaisille muodostavat
palon tappamat pystypuut ja palaneen maapuun merkityksen voi olettaakin olevan
vahainen. Sen sijaan polttamattomilla aloilla tulos on varsin odottamaton. On kuitenkin
todennakoista, etta jare'an Iahopuun lisayksen vaikutukset ilmenevat vasta ajan myota:
valittOmasti hakkuun jalkeen yksinomaan hakkuutahdett'a kykenee hyodyntam'aan
suuri maéra saproksyylilajeja mutta jarean Iahopuun Iajisto muotoutuu vuosien, jopa
vuosikymmenien, kuluessa.

Ennallistamistoimilla oli huomattava vaikutus myos kovakuoriaisyhteisojen rakenteeseen:
ordinaatioanalyysissa seka poltto— etta hakkuukasittelyn todettiin johtavan toisistaan
selkeasti eroaviin yhteiséihin. Myos vaihtelu tuotetun Iahopuun maarassa aiheutti pienia
eroja yhteisorakenteessa seka poltetuilla etta polttamattomilla koealoilla. Poltetuilla
kohteilla erot johtunevat Iahinna palon intensiteetin vaihtelusta maapuun maar‘an
mukaan, polttamattomilla alueilla taas lahopuuresurssin maaran vaikutuksesta.

Metsan poltto ennallistamiskeinona johtaa nopeasti suotuisiin tuloksiin:
kokonaislajirunsauden kasvun lisaksi myés harvinaiset ja uhanalaiset Iahopuuta vaativat
Iajit runsastuvat poltetuilla kohteilla. Ennallistamispoltoilla voi t'aten olettaa olevan
huomattava merkitys kovakuoriaislajien suojelulle. Lahopuun tuotolla ei sen sijaan
tutkimuksessa todettu olevan valitt6mia vaikutuksia, vaikkakin yhteiséjen rakenteissa
havaittiin eroja eri maaria Iahopuuta sisaltavien ennallistamiskohteiden v'alilla. Lahopuun
tuoton Iopullisten vaikutusten selvitt'aminen vaatii kuitenkin pitkan aikavalin seurantaa.
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