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1. Johdanto 
 

Useat Suomessa tehdyt pitkän ajan seurantatutkimukset ovat osoittaneet (Lakka ja Kouki 2009), että 

metsopopulaatiot (Tetrao urogallus L.) ovat pienentyneet merkittävästi viime aikoina. Vuosittain 

tehtävien talvilintulaskentojen mukaan lasku on jopa 80-90 % vuoden 1950 alusta (Väisänen ja 

Solonen 1997). Samantapaisia, mutta vähemmän dramaattisia muutoksia on havaittu pitkän ajan 

riistalaskennoissa, joissa metsojen vähenemisen on arvioitu olevan noin 55-70 %.  

Ludwigin (2007) mukaan koko Fennoskandiassa teeren (Tetrao tetrix) lisääntymismenestys ja 

populaatioiden koko ovat taantuneet menneinä vuosikymmeninä. Metsäkanalintujen huonontuneen 

lisääntymismenestyksen Suomessa ja muualla on yleisesti katsottu liittyvän kasvaneeseen 

saalistuksesta johtuvaan pesähävikkiin. Toisalta poikueiden selviytymistä määrittäviä prosesseja on 

useampia ja niitä on yleensä vaikea tutkia, ja niinpä ne ovatkin huonosti tunnettuja (Ludwig ym. 

2010). 

Kanalintulajeilla on suuret poikueet, mutta populaatiokokoa säätelevät enemmän aikuisten ja 

lentokykyisten poikasten kuolleisuus kuin pesyekoko tai kuoriutuneiden poikasten määrä (Wegge ja 

Rolstad 2011). Tornbergin ym. (2012) mukaan sään, ravinnon ja saalistuksen yhteisvaikutukset 

määräävät kuoriutumisten onnistumista sekä lopullista lentokykyisten poikasten tuotantoa. 

Kanalintulajien poikaset käyttävät ravintonaan pääsääntöisesti hyönteisiä ensimmäisten 

elinviikkojen aikana, kunnes vaihtavat vähitellen kasvivaltaiseen ravintoon (Wegge ja Kastdalen 

2008). 

Teeri ja metso ovat soidinlajeja, joiden parittelu tapahtuu muutaman päivän aikana aikaisin 

keväällä, jolloin suurin osa kasvillisuudesta on yhä horrostilassa. Useimmat poikueet kuoriutuvat 

lyhyellä aikavälillä, jonka pituus on yleensä alle 10 päivää. Lack (1933) on esittänyt hypoteesin, 

jonka mukaan linnut ajoittavat lisääntymisensä siten, että kuoriutuminen tapahtuu samanaikaisesti, 

kun ravintoa on mahdollisimman paljon poikasille saatavilla. Tämä on vaikeaa, koska useimmat 

linnut pohjoisilla leveysasteilla aloittavat lisääntymisen ennen kuin niillä on varmoja vihjeitä 

tulevasta poikasten ravintotilanteesta. Erityisen vaikeaa se on etenkin isommille linnuille kuten 

metsäkanalinnuille, joiden hautomisaika on pitkä (Wegge ym. 2010). 

Kanalintujen osalta lisäongelmia poikasajan ravinnonsaatavuuteen voi tuottaa myös 

elinympäristössä tapahtuneet muutokset. Metsänkäsittely, metsäojitukset, soiden kuivatus, suurten 

herbivorien laidunnus, kasvien kemiallinen puolustus, sää ja ilmasto-olosuhteet ovat ainakin niitä 

tiedossa olevia syitä, jotka vaikuttavat ravinnon saatavuuteen. 
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Tämä tutkimus käsittelee metsämaiden luonnontilaisten ja ennallistettujen pienialaisten soiden 

soveltuvuutta metsäkanalintujen poikue-elinympäristöiksi. Tutkimuksessa verrataan 

luonnontilaisten ja ennallistettujen pienialaisten soiden eroja soveltuvuudessa metsäkanalintujen 

poikue-elinympäristöiksi. Tätä tarkastellaan metsäkanalintujen poikasille tärkeiden tekijöiden, 

kuten ravinnon saatavuuden ja kasvillisuuden perusteella. Tutkimustulokset voivat osaltaan antaa 

viitteitä siitä, ovatko ennallistetut pienialaiset suot yhtä hyviä poikue-elinympäristöjä 

metsäkanalinnuille kuin luonnontilaiset pienialaiset suot. 

 

 

 

1.1. Metson ja teeren levinneisyys ja elinympäristöt 
 

Weggen ym. (2005) mukaan suurikokoisella metsolla, jolla yksilöiden koko vaihtelee paljon 

sukupuolesta riippuen, on laaja levinneisyysalue palearktisella havumetsävyöhykkeellä aina 

Norjasta Venäjän Baikalille asti. Pieniä eristyneitä populaatioita on olemassa myös Keski-Euroopan 

vuoristoissa sekä Skotlannissa. Teerellä on laaja levinneisyysalue Iso-Britanniasta ja Norjasta aina 

itäiseen Siperiaan ja Pohjois-Kiinaan asti (Pearce-Higgins ym. 2007).  

Weggen ja Kastdalen (2008) perusteella havumetsäalueella metso ja teeri ovat sympatrisia ja 

jakavat yhteisiä makrohabitaatteja suurimman osan vuodesta, mukaan lukien poikueiden 

kasvatuskauden. Vaikka metson ja teeren elinympäristö ja ruokavalio menevätkin merkittävästi 

päällekkäin, on niissä kuitenkin huomattavia eroja. Metson poikaset löydetään useimmin 

mustikkavaltaisista (Vaccinium myrtillus L.) metsätyypeistä (Myrtillus-tyyppi, MT), kun taas teeret 

Kuva 1. Viitteellinen ennustekuva, joka ei ota huomioon vuosien välisiä eroja, mutta oleellista on 

viivojen erisuuntaisuus eli tilastollinen yhdysvaikutus. 
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ensisijaisesti käyttävät soisia mäntymetsiä, jotka ovat avonaisempia ja kasvavat vähemmän 

mustikkaa kenttäkerroksessa. Metsolle edullisemmat MT-metsät ovat hyönteisrikkaampia erityisesti 

perhosten (Lepidoptera) toukkien suhteen, kuin teeren suosimat soiset mäntymetsäelinympäristöt 

(Wegge ja Kastdalen 2008). 

Venäjällä on huomattu (Wegge ym. 2005) metsopoikueiden ensisijaisesti käyttävän kosteita 

kuusimetsiä sekä hyönteisrikkaita reheviä kuusimetsiä. Poikueet ovat kuitenkin runsaampia 

yleisemmissä MT-tyypin kuusimetsissä, joiden kenttäkerrosta hallitsee perhosentoukkien suosima 

mustikka. Suomessa täysikasvuinen metsä, rehevä kenttäkerros ja siinä elävän selkärangattomien 

runsaus ovat usein katsottu olevan metson poikasten optimaalisen elinympäristön merkkejä. Lakan 

ja Koukin (2009) mukaan myös muilla metsän eri sukkessiovaiheilla näyttäisi olevan mahdollista 

tarjota lähes saman verran ravintoa kuin täysikasvuisella vanhalla metsällä. 

1.1.1. Metsätalouden vaikutukset 
 

Metsopopulaatiot ovat vähentyneet merkittävästi Suomessa menneinä vuosikymmeninä. Yhtenä 

oletettuna syynä on pidetty poikueiden huonontuneita ruokailualueita. Tämän katsotaan johtuvan 

nykyisestä metsänhoidosta, joka muuttaa vanhoja metsiä nuorempaan sukkessiotilaan (Miettinen 

2009). Metsän iällä on merkittävä vaikutus mustikan peittävyyteen. Mustikan peittävyydellä 

tiedetään olevan positiivinen korrelaatio perhosten toukkien sekä muiden selkärangattomien 

biomassan kanssa. Sekä metsätyyppi, että ikäluokka vaikuttavat merkittävästi toukkien biomassaan. 

On esitetty, että avohakkuuta seuraavat sukkessiovaiheet tarjoavat metson poikasille vähemmän 

ravintoa sekä suojapaikkoja kenttäkerroksessa (Lakka ja Kouki 2009). 

Weggen ym. (2005) mukaan metsojen määrä on laskenut koko levinneisyysalueella viime 

vuosikymmeninä oletettavasti suorista ja epäsuorista kaupallisen metsätalouden vaikutuksista. 

Syynä yleiseen laskuun on pidetty ensisijaisten elinympäristöjen häviämistä sekä pirstoutumista. 

Myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa maisema- ja metsien rakenne ovat kokeneet perusteellisia 

muutoksia modernin metsätalouden syntyajoilta asti. Metsät on muutettu käsitellyiksi yhden lajin ja 

yhden ikäluokan metsiksi, jotka yhä enemmän koostuvat avohakkuu- ja istutusalueista. Tarkkoja 

mekanismeja, joiden kautta metsätalouden vaikutukset välittyvät metsopopulaatioihin, ei ymmärretä 

vielä hyvin (Lakka ja Kouki 2009). 

Ludwigin ym. (2010) mukaan ihmisen aikaansaamat muutokset poikueiden elinympäristöissä 

voivat vaikuttaa poikasten selviytymiseen kasvaneiden petotiheyksien, häirinnän, ravinnon tila- ja 

aikajakauman muutosten tai suojan vähentymisen kautta. Keski- ja Etelä-Suomessa suurin osa 
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teerien lisääntymisympäristöistä on rankasti muuttunut johtuen nykyaikaisista metsätalouden 

käytännöistä, kuten avohakkuista ja suuren mittaluokan ojituksista menneinä vuosikymmeninä.   

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan (Ludwig ym. 2010) ojitus ja sen aiheuttama kuivatus 

vaikuttaa negatiivisesti pesinnän onnistumiseen erityisesti silloin, kun alueella on korkea 

petoeläintiheys. Kuivatuksen ja ojituksen on osoitettu vaikuttavan metsäkanalintujen vuotuiseen 

lisääntymistulokseen Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta ei Pohjois-Suomessa. Ojitetut alueet 

mahdollisesti kärsivät kasvaneesta pesäsaalistuksesta petokannan ollessa runsas, mutta tämä ei enää 

päde poikasten kuoriuduttua. Toinen mahdollinen ja usein spekuloitu ojituksen suora negatiivinen 

vaikutus on poikasten hukkuminen ojiin. Ennen kuin poikaset kasvavat lentokykyisiksi noin viikon 

ikäisinä, vetisten ojien ylittäminen voi olla kohtalokasta.  

Ludwig ym. (2010) perusteella ojitusten ja kuivatusten havaittu vähäinen, mutta positiivinen 

vaikutus on todennäköisesti mikrohabitaattiin tai ravintoon liittyvä. Ojitettujen alueiden 

lannoituksella, joka on yleinen käytäntö Suomessa, voi olla positiivista vaikutusta mustikan 

kasvuun ainakin paikallisella tasolla.   

Kasvanut poikaskuolleisuus voi aiheutua joko optimaalisen ravinnon puutteesta erityisesti 

aikaisessa kehitysvaiheessa tai kasvaneesta saalistuspaineesta (Lakka ja Kouki 2009). Yksi 

metsätalouden ja erityisesti avohakkuiden aiheuttamista suorista vaikutuksista on mustikan 

peittävyyden väheneminen. Suomessa mustikan peittävyys on laskenut yli 50 % vuodesta 1950 

lähtien, vaikka osa laskusta voi selittyä mustikan peittävyyden tutkimusmenetelmien muutoksilla, 

mikä voi näkyä mahdollisesti tuloksissa (Wegge ja Kastdalen 2008). Mustikka kärsii muuttuneista 

valo- ja vesiolosuhteista, jotka voivat muuttua avohakkuiden ja puunkorjuun seurauksena. Mustikan 

marjat ovat yksi tärkeimmistä ravinnon lähteistä metsäkanalintujen poikasille ja mustikka kasvina 

antaa suojaa poikasille erityisesti petolintuja vastaan. Näinpä mustikan vähenemisellä voi olla 

merkittävä vaikutus metson poikasten selviytyvyyteen (Lakka ja Kouki 2009). Myös paljon 

proteiinia sisältävien selkärangattomien saatavuus voi huonontua mustikan vähenemisen myötä 

(Wegge ja Kastdalen 2008). Lakan ja Koukin (2009) mukaan selkärangattomien runsaus 

avohakkuualueilla on merkittävästi pienempi kuin täysikasvuisessa metsässä. Mustikka kärsii 

suorasta auringon valosta ja kuivuudesta avohakkuun jälkeen. Suurempi valon määrä aiheuttaa 

avohakkuualueilla mustikan fenolipitoisuuden nousemista ja vesipitoisuuden laskua. Sen takia 

mustikan laatu isäntäkasvina toukille laskee ja toukkien runsaus avohakkuualueilla vähenee. 

Selåsin (2000) mukaan metsojen elinympäristöjen avohakkuut ja niiden suorat negatiiviset 

vaikutukset vaikuttavat enemmän pirstoutuneisiin- kuin vanhoihin yhtenäisiin metsiin. Lisäksi 
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petotiheydet sekä metson munien ja poikasten saalistus näyttäisivät olevan korkeampia 

pirstoutuneissa kuin yhtenäisissä vanhoissa metsissä.  

1.1.2. Elinympäristöjen ennallistaminen 
 

Punttilan ym. (2016) mukaan elinympäristöjen väheneminen ja huonontuminen ovat 

biodiversiteetin pääuhkia maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi lähes 80 % Etelä-Suomen soista on 

kuivattu. Kuivatus näyttää johtavan samanlaisiin sukkessionaalisiin muutoksiin suon 

kasvillisuudessa kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa (Haapalehto 2014) eli metsien lajien 

esiintyminen ja peittävyys kasvaa kun taas suon lajit häviävät tai taantuvat. 

On oletettu (Suding ym. 2004), että jos ympäristön fysikaaliset olosuhteet luodaan uudelleen, 

bioottinen järjestelmä saa koskemattoman elinympäristön piirteet luonnollisen sukkession kautta. 

Zedler (2000) mukaan esimerkiksi kosteikkojen ennallistamisesta saattaa seurata erilaisia 

kehityskaaria lajien runsauden, yhteisön rakenteen ja ekosysteemin toimintojen suhteen. Nämä 

ominaisuudet tulevat näkyviin elinympäristökohtaisesti. Kuitenkin yhteys elinympäristön 

ennallistamisen, ympäristömuuttujien vaihtelun ja biodiversiteetin muutoksen välillä on edelleen 

suhteellisen heikosti tunnettu. Noreikan ym. (2015) tekemän tutkimuksen mukaan 

selkärangatonyhdyskunnat palautuvat nopeasti boreaalisten soiden restauroinnin jälkeen. Kuitenkin 

Benayasin ym. (2009) mukaan biodiversiteetti pysyy yleensä alhaisempana ja yhteisön koostumus 

muuttuneena häiriintyneessä ja ennallistetussa verrattuna siihen, että ekosysteemi olisi täysin 

koskematon. Tämä osoittaa sen, että pyrkimykset luoda suotuisat olosuhteet ennallistuksilla ei 

välttämättä tuo lajeja takaisin. Voi myös olla, että ennallistamisprosessissa ei ole huomattu oikeita 

abioottisia ja bioottisia olosuhteita taikka abioottinen ympäristö ei ole vielä palautunut.  

Punttilan ym. (2016) tekemän tutkimuksen mukaan kuivattujen soiden pintakerros erosi 

dramaattisesti koskemattomista soista: koskemattomien soiden sammalkerros koostui 90 % 

rahkasammalista (Sphagnum), kun taas kuivatuissa oli vain 31 % ja muita sammalia huomattavasti 

enemmän (38 %). Ennallistetuilla soilla oli vähemmän rahkasammalia kuin koskemattomilla soilla, 

mutta enemmän muita sammalia ja pitkiä varpuja. 

Noreikan ym. (2015) mukaan soiden spesialistilajit ja selkärangatonyhteisöt antavat positiivisen 

vasteen restauroinnille ja negatiivisen kuivatukselle, kun taas generalistien antamat vasteet ovat 

enemmän vaihtelevia. Yleisesti voisi sanoa, että soiden spesialisti lajit ovat runsaimpana 

koskemattomissa, vähemmän runsaina ennallistetuissa ja vähiten runsaina kuivatuilla soilla. Myös 

rahkasammaleiden peittävyydellä on positiivinen vaikutus maakiitäjäis- (Carabidae), hämähäkki- 
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(Araneae), vaaksiais- (Tipulidae) ja spesialisti lajien lukumäärään. Metsien generalisti lajit taas 

eivät reagoi tai reagoivat negatiivisesti rahkasammaleiden peittävyyden kasvuun. Pitkien (>3m) 

puiden määrällä on vastakkainen vaikutus eli soiden spesialisti lajit vähenevät, jos puiden (>3m) 

määrä kasvaa. Lensun ym. (2011) mukaan pitkien puiden peittävyyden on huomattu vaikuttavan 

negatiivisesti myös soiden perhosiin. Metsien generalisti lajien (maakiitäjäiset, vaaksiaiset ja 

mikroperhoset (Microlepidoptera)) määrä taas kasvaa, jos puiden (>3m) lukumäärä kasvaa. Kun 

suolla puiden biomassa kasvaa metsätalouden kuivatuksen jälkeen (Maanavilja ym. 2014), kuivatun 

suon yhteisöt koostuvat enimmäkseen metsien lajeista ja generalisti lajeista (Laiho ym. 2001).  

Punttilan ym. (2016) mukaan muurahaiset (Formicidae) ovat keskeisessä roolissa monissa 

ekosysteemeissä ja kuten monet avainkasvilajit, ne muovaavat ekosysteemin olosuhteita muulle 

eliöstölle. Muurahaiset tarjoavat arvokasta tietoa arvioitaessa maankäyttöä ja pitkänajan 

ekosysteemi muutoksia, koska niiden on huomattu olevan herkkiä elinympäristön laadun 

muutoksille (Fagan ym. 2010).  

Haapalehdon ym. (2011) mukaan kasveista jotkut lajit kuten esimerkiksi tupasvilla (Eriophorum 

vaginatum) vastaa voimakkaasti lisäämällä peittävyyttä ennallistuksen jälkeen. 

Selkärangattomat reagoivat kuitenkin hyvin vaihtelevassa ajassa ennallistukseen. Huomattava viive 

muurahaisilla suhteessa yksineläviin hyönteisiin, joilla on lyhyempi sukupolven väli, johtuu 

pitkäikäisistä monivuotisista yhdyskunnista, joilla on pitkä sykli yhdyskunnan sisällä (Punttila ym. 

2016). 

Noreikan ym. (2015) mukaan soiden ennallistaminen ojien täytöllä ja osittaisella puiden poistolla 

vaikuttaa nopeasti ja positiivisesti moniin soiden selkärangaton spesialisteihin ja niiden yhteisöihin. 

Heidän tekemässä tutkimuksessa ennallistamisella oli erittäin nopea vaikutus, sillä ainoastaan 1-3 

vuoden aikana kaikkien tutkittujen taksonien koostumus muuttui kohti koskematonta eliöyhteisöä. 

Se tukee "Unelmien Kenttä"- hypoteesia (The Field of Dreams Hypothesis), joka olettaa, että jos 

ympäristö ennallistetaan sen luonnolliseen tilaan, alkuperäiset lajit palaavat takaisin ympäristöön.  

Punttilan ym. (2016) mukaan suomuurahaisten kannalta suon uudelleen kosteaksi saaminen ja 

puuston poisto tai voimakas harvennus ovat avainkomponentteja onnistuneeseen ennallistukseen. 
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On olemassa neljä potentiaalista syytä nopealle vasteelle ennallistuksen jälkeen: 

1) Lyhyet välimatkat potentiaalisiin lähdepopulaatioihin (koskemattomat suo elinympäristöt) 

(Noreika ym. 2015). 

2) Maisemassa paljon koskemattomia lähdesoita (Lindholm ja Heikkilä 2006). 

3) Koskemattomat suot ovat suhteellisen isoja, avoimia ja kuivaamattoman suon osuus on 

keskimäärin 400ha. Isot suot sisältävät enemmän mikrohabitaatteja kuin pienet (Desrochers 

ja van Duinen 2006). 

4) Tehokkaat ennallistusmenetelmät. Onnistunut uudelleen asuttaminen riippuu siitä, kuinka 

hyvin ennallistettu suo jäljittelee luonnollisia olosuhteita (Komulainen ym. 1999, Taillefer ja 

Wheeler 2012). 

Noreikan ym. (2015) mukaan tiivistettynä rahkasammalien peittävyys, kosteiden mikroympäristöjen 

peittävyys (ruohikot ja/tai suopainaumat) ja avonaisuus näyttävät olevan avain ympäristöolosuhteita 

koskemattomissa eliöyhteisöissä. Ne myös luovat sopivia ekologisia lokeroita soiden 

selkärangattomille spesialisteille. Rahkasammaleet eivät ilmeisesti tarjoa sopivia olosuhteita ja 

resursseja ei-spesialisteille kuten metsien generalisteille johtuen mahdollisesti epäsopivista pH 

olosuhteista. 

1.1.3. Muita elinympäristöön vaikuttavia tekijöitä 
 

Bernesin ym. (2016) mukaan ihminen on vaikuttanut dramaattisesti historian aikana suurten 

herbivorien runsauteen. Merkittäviä aiheuttajia ovat esimerkiksi metsien käyttö karjan 

laiduntamiseen, tahallinen riistalajien istuttaminen ja voimakkaasti kasvanut villien sorkkaeläinten 

runsaus johtuen huippupetojen poistamisesta. Näiden ihmisten aiheuttamien muutosten on pitkään 

katsottu vaikuttavan ristiriitaisesti ajatellen metsien suojelua. 

Bainesin ym. (1996) mukaan eräs mahdollinen muutos, jolla voi olla vahingollinen vaikutus 

poikueiden elinympäristöjen laatuun, on hirvien (Alces alces) lisääntyminen paikallisesti. Hirvien 

laiduntamisen on todettu mäntymetsissä vähentävän mustikan biomassaa nelinkertaisesti ja 

mittariperhosten määrää seitsemän kertaa verrattuna ei-laidunnettuun alueeseen. Aiheesta on 

kuitenkin olemassa vähän tutkimustuloksia ja tietoa.  

Herbivoria vaikuttaa kasveihin suorasti tai epäsuorasti. Kasvillisuuden rakenteellinen diversiteetti 

on tärkeä näkökulma elinympäristön arvossa ja siten myös suojeluarvossa. Selkärangattomat ovat 

erittäin monimuotoinen ryhmä, joka on suoraan riippuvainen kasvillisuuden rakenteesta ja niiden on 

havaittu olevan erityisen herkkiä herbivorialle (Bernes ym. 2016). 
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1.2. Metsäkanalintujen ravinto 
 

Ludwigin ym. (2010) mukaan metsäkanalintujen poikasten energiantarve on erityisen korkea 4-8 

päivän ikäisinä, jolloin ne ovat käyttäneet loppuun ruskuaispussin sisältämän ravinnon ja siirtyvät 

käyttämään lähes yksinomaan paljon proteiinia sisältävää hyönteisravintoa. Alkaen 2-3 viikon iästä 

poikaset vaihtavat vähitellen enemmän kasviravintoa sisältävään ruokavalioon. Kylmät lämpötilat 

aikaisin kesällä voivat vaikuttaa hyönteisravinnon saatavuuteen. Weggen ym. (2010) perusteella 

poikasten lämmönsäätelyjärjestelmän kapasiteetti on kokonaan valmis vasta keskimäärin kolmen 

viikon iässä. Ennen sitä ja erityisesti ennen lentokyvyn saavuttamista, paleltumisella on 

todennäköisesti kohtalokkaat seuraukset. Kun lämpötilat ovat kylmät ja ruuan hankinta on erityisen 

tärkeää, poikasten täytyy optimoida ajankäyttö emon luona lämmittelyn ja ravinnon etsinnän 

suhteen. 

Metson lisääntymiskausi alkaa aikaisemmin kuin teeren (Wegge ym. 2010). Tämä on mahdollisesti 

adaptaatio siihen, että suuremmat metson poikaset tarvitsevat enemmän aikaa kehittyä fysiologisesti 

aikuisiksi ennen talven tuloa. Tämä on myös mahdollisesti syynä siihen, että metson poikaset 

käyttävät pidemmän aikaa hyönteisravintoa kuin teeren poikaset.   

1.2.1. Hyönteis- ja kasviravinto 
 

Weggen ym. (2005) perusteella elämän ensimmäisten viikkojen aikana poikaset tarvitsevat helposti 

sulavaa ja paljon proteiineja sisältävää hyönteisravintoa, koska niiden umpisuoli ei ole vielä 

kehittynyt käyttämään kasviravintoa tehokkaasti. Hyönteiset sisältävät paljon aminohappoja kuten 

kysteiiniä ja metioniinia, joiden on oletettu olevan tärkeitä poikasten kasvun ja selviytymisen 

kannalta. Hyönteiset käsittävät yli 50 % metson ruokavaliosta ensimmäisten neljän viikon aikana. 

Tässä vaiheessa poikueet suosivat vanhoja ja kosteita elinympäristöjä, joissa hallitsevina kasveina 

ovat kanervakasvit (Ericaceae), jotka elättävät suuren määrän hyönteisiä erityisesti perhosten 

toukkia. Teerestä tehtyjen tutkimusten mukaan (Baines ym. 1996) Britanniassa ja Alankomaissa 

sekä teerestä ja metsosta tehdyissä tutkimuksissa Skandinaviassa, perhosten toukat, sahapistiäisen 

(Symphyta) toukat ja muurahaiset ovat edullista ravintoa poikasille. Muita tärkeitä selkärangattomia 

poikasille ovat heinäsirkat (Caelifera), kovakuoriaiset (Coleoptera) ja hämähäkit. Tutkimuksissa on 

havaittu poikasten kuolleisuuden liittyvän selkärangattomien huonoon saatavuuteen. 

Bainesin ym. (1996) mukaan poikueet käyttävät ja valitsevat elinympäristöjä, joissa on korkea 

kasvillisuus ja enemmän selkärangattomia, erityisesti perhosten ja sahapistiäisen toukkia. 

Edullisissa elinympäristöissä, joista poikueet usein löytyvät, kasvillisuus elättää enemmän 
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hyönteisiä kuten kärpäsiä (Brachycera), nivelkärsäisiä (Hemiptera) ja loispistiäisiä (Parasitica) 

kuin satunnaisesti valitut paikat. 

Lintujen lisääntymisen ja poikasten kuoriutumisen on arveltu ajoittuvan maksimaalisen ravinnon 

saatavuuden aikaan. Poikaset tarvitsevat runsaasti proteiineja kehityksen aikaisessa vaiheessa. 

Tähän päästään syömällä hyönteisiä, joiden runsaus voi olla tärkeää metsäkanalintujen poikasten 

selviytymisen ja kasvunopeuden määrittäjänä. Metsojen muninta näyttää ajoittuvan siten, että 

kuoriutumisajanjakso sattuu samaan aikaan mäntymetsien mustikalla elävien perhosten toukkien 

biomassahuipun kanssa (Wegge ja Kasdalen 2008). Skotlannista saatujen tulosten perusteella 

(Baines ym. 1996) myöhäisempi lisääntyminen etelässä voi olla adaptaatio sahapistiäisen toukkien 

myöhäisemmän biomassan huipun hyödyntämiseksi, koska se on tärkein hyönteisravinto siellä. 

Weggen ym. (2010) Norjassa tehdyssä tutkimuksessa kasvillisuustyypistä riippuen, 

perhosentoukkien määrä (≥2 mm kooltaan) kasvoi 5-10 -kertaiseksi kymmenessä päivässä huipun 

osuessa 3-4 päivää ennen teeren kuoriutumispäivän keskiarvoa. Yli 80 % perhosentoukista oli 

mittariperhosten (Geometridae) toukkia. Kerätyistä toukista karkeasti 25 % oli sahapistiäisiä. 

Sahapistiäisten määrä vaihteli perhosentoukkien määrään verrattuna: niiden huippu oli keskimäärin 

12 päivää myöhemmin ja niiden runsaus pysyi yllä pidemmän ajan (>10 päivää) ennen laskua. 

Kauden aikana toukkien koko kasvoi. Kun toukkien kokonaismäärän huippu osui muutama päivä 

ennen poikasten kuoriutumista, toukkien koon huippu osui noin viikko kuoriutumisen jälkeen. 

Toukkien suuri määrä säilyi noin kahden viikon ajan noin viisi päivää ennen teerien kuoriutumista 

ja kymmenen päivää kuoriutumisen jälkeen. Toukkien runsaus laski nopeasti sen jälkeen saavuttaen 

alhaisen tason (<10 % huippurunsaudesta) kymmenen päivän sisällä. 

Lakan ja Koukin (2009) perusteella mustikka on myös tärkeä isäntäkasvi monille selkärangattomille 

kuten perhosten toukille. Esimerkkinä yleisistä ja laajalle levinneistä perhoslajeista, jotka 

ruokailevat mustikalla ovat ainakin mustikkamittari (Eulithis populata) sekä syysvarpumittari 

(Chloroclysta citrata). Yleisiä sahapistiäisiä, jotka esimerkiksi ruokailevat mustikalla ovat 

Pristiphora carinata ja Pristiphora mollis. Ensimmäisten parin viikon aikana metson poikaset 

syövät pääsääntöisesti hyönteisravintoa. Poikasten ollessa 1-2 viikon ikäisiä, mahalaukun sisällöstä 

80 % on selkärangattomia, jotka elävät mustikan lehdillä. Vaikka perhosten toukat ovat aikaisessa 

vaiheessa poikasten pääravintoa, käyttävät ne myös muurahaisia, pistiäisiä (Hymenoptera), 

kovakuoriaisia ja hämähäkkejä ravintona. Myöhemmässä kehityksen vaiheessa, kun siirrytään 

kasviravintoon, mustikan marjat, nuoret lehdet sekä versot ovat tärkeä ravinnon lähde. 
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Suomessa Lakan ja Koukin (2009) mukaan toukilla (mukaan lukien perhoset, pistiäiset ja 

kovakuoriaiset), pistiäisillä ja hämähäkkieläimillä oli korkeimmat biomassat kuusivaltaisissa 

mustikkatyypin metsissä (Myrtillus-tyyppi, MT), kun taas hämähäkeillä ja kovakuoriaisten toukilla 

mäntyvaltaisissa puolukkatyypin metsissä (Vaccinium-tyyppi, VT). Kun tulokset yhdistetään, 

keskimääräinen selkärangattomien kokonaisbiomassa on korkeampi MT-metsissä verrattuna VT-

metsiin. 

Norjassa mittariperhosten toukkia on osoitettu (Wegge ym. 2010) olevan runsaimmin 

kuusivaltaisissa kangasmetsissä sekä soisissa kuusimetsissä, kun taas sahapistiäisiä 

sekahavupuumetsissä. Jälkimmäinen on kuivempi, avoimempi ja vähemmän tuottava metsätyyppi 

kuin kuusimetsät.  

1.3. Mustikan merkitys 
 

Aikaisempien tutkimuksien perusteella on havaittu, että mäntymetsien pohjakerroksessa oleva 

mustikka ylläpitää suuren määrän metsäkanalintujen poikasille tärkeitä hyönteistoukkia (Baines ym. 

1996). Ludwigin ym. (2010) mukaan mustikan osuudella on aikaisemmin osoitettu olevan suuri 

merkitys metsäkanalintujen poikasille sekä aikuisille metsoille, joiden kesäreviirin koko on 

negatiivisesti korreloitunut mustikan peittävyyden kanssa. 

Suomessa tehdyssä tutkimuksessa Lakka ja Kouki (2009) vertasivat metsien kasvillisuutta kahdessa 

Suomen yleisimmässä metsätyypissä, MT- ja VT- metsässä. MT- ja VT-metsien mustikan 

prosentuaaliset määrät olivat suurimmat nuorissa metsiköissä (MT 44,20 %, VT 18,96 %), 

seuraavaksi täysikasvuisissa metsiköissä (MT 34,20 %, VT 13,64 %) ja keski-ikäisissä metsiköissä 

(MT 29,48 %, VT 11,76 %). Vähiten mustikkaa oli taimikoissa (MT 5,44 %, VT 3,0 %). 

Metsätyyppi vaikuttaa näin merkittävästi mustikan esiintyvyyteen kenttäkerroksessa. Sen 

peittävyyteen vaikuttaa myös ikäluokka. Tutkimuksessa ei löydetty kuitenkaan vuorovaikutusta 

metsätyypin ja ikäluokan väliltä mustikan peittävyydessä. 

Ludwig ym. (2010) mukaan mustikka on dominantti laji niin kutsutun Oxalis-Myrtillus- 

metsätyypin pohjakasvillisuudessa, joka on perinteisesti katsottu olevan tärkein poikueiden 

elinympäristö Suomessa. 1900- luvun jälkipuoliskolla mustikan kokonaispeittävyyden on 

mahdollisesti katsottu laskeneen 50 %. Mustikan vähenemisen, kasvaneen saalistuksen sekä sään ja 

ilmaston muutosten johdosta teeren pitkän ajan lisääntymismenestys on heikentynyt Suomessa. 
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1.3.1. Huippusatohypoteesi (MDH) ja mustikan kemiallinen puolustus 
 

Huippusatohypoteesin (The Mast Depression Hypothesis, MDH) mukaan, varsinaisten myyrien 

(Microtinae) alaheimoon kuuluvien jyrsijöiden ja muiden kasvinsyöjien sykliset populaatioiden 

heilahtelut ovat seurausta kasvien syklisestä siementuotosta. Tämä johtuu siitä, että tuotettaessa 

paljon siemeniä huippuvuotena tämä tapahtuu kasvinsyöjiä vastaan tarkoitetun kemiallisen 

puolustuksen kustannuksella (Selås ja Steel 1998). Selåsin ym. (2011) mukaan johtuen alemmasta 

kemiallisten puolustusyhdisteiden tasosta joillakin kasvilajeilla, kuten mustikalla, voi kasveja 

syövien hyönteisten ja sitä kautta myös hyönteisiä syövien lintujen määrä kasvaa. 

Oslossa vuosina 1880-1916 pienten riistaeläinten määrä ja erityisesti riekon (Lagopus lagopus) 

määrä korreloi positiivisesti marjojen, kuten mustikan, edellisen vuoden määrään. Pohjois-Norjassa 

Vegårsheissä mustikan huippusato tapahtui kolmesti viiden vuoden välein ajanjaksolla 1952-95. 

Paljon marjoja tuottavia vuosia seurasi seuraavana vuonna runsaasti myyriä. Kasvien synkroniset 

kukkimissyklit osoittavat, että korkea siemensato aiheutuu joistakin ilmasto-olosuhteista. 

Allokoimalla suuren määrän saatavilla olevia resursseja siementuottoon edullisissa olosuhteissa, voi 

tämä mahdollisesti parantaa kasvin elinikäistä lisääntymistä huolimatta myöhäisemmässä vaiheessa 

kasvinsyöjien aiheuttamista vahingoista (Selås 1997). 

Selåsin (2000) perusteella kasvien allokoidessa resursseja siementuottoon, kasvuun ja kemialliseen 

puolustukseen, huippusatoja tuottavien kasvipopulaatioiden odotettaisiin osoittavan vuosittaista 

vaihtelua myös jälkimmäisten toimintojen suhteen. Tukea tälle antaa se, että huippusatovuosina 

kasvien kasvu on tavallisesti vähäistä ja joidenkin syklisten kasvinsyöjien massaesiintymiset ovat 

päällekkäisiä isäntäkasvin huippusatovuotta seuraavana vuotena. 

Selåsin (2000) mukaan kemiallisten puolustusyhdisteiden ollessa merkittävästi alentuneina 

huippusatovuotena, kasvien ei ole mahdollista palauttaa niitä ennen seuraavaa kesää. Suuren 

siementuoton vaikutus kemialliseen puolustukseen voi johtua resurssien allokointitason lisäksi 

varastoinnin tasosta ennen suurta siementuottoa sekä fotosynteesin määrästä huippusatovuotena. Jos 

fotosynteesiaktiviteetti huippusatovuotena on tärkeä kasvien kyvylle vastata myöhäisempiin 

kasvinsyöjien hyökkäyksiin, pitäisi huippusatovuoden kesän lämpötilojen ja huippusatovuotta 

seuraavan vuoden kasvinsyöjien populaatiomuutosten määrän välillä olla negatiivinen suhde. 

Kasvinsyöjien, kuten selkärangattomien herbivorien, aiheuttama kasvien vastustuskyky on 

dokumentoitu useissa kasvi-kasvinsyöjä -vuorovaikutuksissa ja sen on katsottu olevan syynä 

syklisten tai kvasisyklisten pitkäikäisillä kasvilajeilla ruokailevien kasvinsyöjien populaatioiden 
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laskulle (Selås 2000). Hypoteesi kasvinsyöjien syklien aiheuttamasta puolustuksesta olettaa, että 

isäntäkasvien kemiallisten puolustusyhdisteiden taso on alentunut joinakin vuosina, mikä 

puolestaan sallii kasvinsyöjien uuden massaesiintymisen. Kasvien päätavoitteena on maksimoida 

eliniän aikana tuotettujen jälkeläisten määrä, jolloin kasvin panostuksen vaihtelu siementuottoon 

aiheuttaa vaihteluita myös kasvin kemiallisessa puolustuksessa (Selås 2000). Muissa Pohjoismaissa 

tehdyissä tutkimuksissa on löydetty positiivinen korrelaatio riekon sekä mustikan edellisen vuoden 

siementuoton välillä (Selås 2011). Ehdotettu syy tälle suhteelle on mustikan ravinnollisen laadun 

paraneminen runsaina siemenvuosina, jolloin allokointi kemialliseen puolustukseen vähenee. 

On myös huomattu (Selås 1997), että proteinaasi-inhibiittorien taso, joka heikentää kasvinsyöjiä 

kykyä sulattaa proteiineja, on korkein ravintokasveilla tunturisopulien (Lemmus lemmus) tiheyksien 

kasvaessa ja laskiessa. Tutkimuksessa huomattiin myös ravintokasvien proteinaasi-inhibiittorien 

negatiivinen vaikutus sopulien ja hyönteisten kasvuun sekä selviytymiseen. Proteinaasi–inhibiittorit 

koostuvat proteiineista, joten on todennäköisesti hyödyllistä uudelleen syntetisoida näitä 

puolustuskomponentteja. Näin maksimoidaan siementuotto olettaen, että kasvit pystyvät 

puolustautumaan kasvinsyöjien hyökkäyksiä vastaan, kun lisääntyminen on päättynyt. Runsaiden 

siementuottovuosien tulisi johtaa ajalliseen kasvuun kasvinsyöjä tiheydessä, jota seuraa tiheyden 

laskuun heti kemiallisen kasvipuolustuksen palautuessa. Käytännössä tätä ei tapahdu ennen 

seuraavaa kesää, koska kasvien ei ole mahdollista vastata kasvinsyöjien aiheuttamiin vahinkoihin 

talven aikana (Selås 1997). 

Koska mustikalla elävien perhosten toukat ovat tärkeää ravintoa metsäkanalintujen poikasille, 

mustikan kemiallisten puolustusyhdisteiden taso voi olla avaintekijä synkronoimaan 

metsäkanalintulajien lisääntymisen onnistumista. Ongelma onkin erottaa toisistaan vaihtelevan 

ravinnon laadun vaikutukset ja vaihteleva saalistuspaineen vaikutus, johon vaikuttaa varsinaisten 

myyrien määrän vaihtelut (Selås ja Steel 1998). Virossa tehdyn tutkimuksen (Vellau ym. 2013) 

tuloksien mukaan nuoret, useita kasvilajeja isäntänä käyttävät, metsämittarin (Ematurga atomaria) 

toukat saavuttavat suuremman painon kanervalla (Calluna vulgaris) kuin mustikalla, kun taas 

koteloastevaiheessa kokojärjestys isäntäkasveilla vaihtuu. Fytokemialliset analyysit osoittivat, että 

erot kasvien ravinnepitoisuuksissa ei ole syynä havaittuun ilmiöön. Sen sijaan tulokset tukevat 

ajatusta siitä, että mustikan paremmalla kemiallisella puolustuksella on suhteellisesti voimakkaampi 

vaikutus nuoriin kuin vanhoihin toukkiin. 

Vellaun ym. (2013) mukaan nuoret toukat voivat siis pärjätä paremmin isäntäkasvilla A kuin 

isäntäkasvilla B, mutta tilanne voi muuttua vastakkaiseksi toukkien kasvaessa. Yleisesti tulokset 

tukevat lukuisia havaintoja siitä, että useiden hyönteisten viimeiset toukkavaiheet menestyvät 



15 
 

paremmin eri isäntäkasvilajeilla kuin nuoremmat yksilöt. Selityksiä ikä-isäntä -vuorovaikutuksille 

etsittäessä on järkevää olettaa toukkien ravitsemuksellisten vaatimusten (etenkin typen ja hiilen 

pitoisuuksien) muuttuvan iän myötä. Aikaisessa toukkavaiheessa toukat tarvitsevat etupäässä typpeä 

(proteiineja), mutta myöhemmissä vaiheissa hiilihydraatit ovat olennaisempia, koska energiaa 

tarvitaan metamorfoosiin ja aikuisikää varten. 

Kohtuullinen määrä tutkimuksia Vellaun ym. (2013) mukaan tukee ajatusta, että nuoret toukat ovat 

alttiimpia niiden isäntäkasvien tuottamille kemiallisille puolustusaineille (sekundäärimetaboliitteja 

kuten terpenoidit, fenolit, fenoliset glykosidit). Aineiden ajatellaan vaikuttavan erilailla toukkien eri 

ikävaiheissa. Lisäksi ravintoaineiden ja puolustuskemikaalien välillä on mahdollisia 

vuorovaikutuksia. Aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että parkkihapolla on 

voimakkaampi kasveja suojaava vaikutus niiden sisältäessä enemmän hiilihydraatteja suhteessa 

proteiineihin. Proteiinien, hiilihydraattien ja kemiallisten puolustusyhdisteiden pitoisuuksien 

muuttuessa mustikan- ja kanervan kasvisolukoissa kasvukauden aikana, on perusteltua olettaa 

tanniinien vaikutuksen olevan yksi vaikuttavista tekijöistä ruokavalion laadussa toukkien 

kehityksen aikana. 

1.4. Muita kanalintujen menestykseen vaikuttavia tekijöitä 

1.4.1. Sää ja ilmasto-olosuhteet 
 

Selåsin ym. (2011) mukaan viime aikoina sekä säätä ja trofiatason interaktioita on ehdotettu 

perimmäisiksi syiksi metsäkanalintujen suurille lyhyen ja pitkän ajan tiheysvaihteluille Norjassa. 

Skotlannissa saatujen tuloksien mukaan ilmaston muutoksesta johtuvien lisääntyneiden sateiden ja 

niihin liittyvien tekijöiden on katsottu olevan syynä metsojen huonoon lisääntymiseen viime 

vuosina (Wegge ym. 2005). 

Sade voi dramaattisesti lyhentää ravinnon etsintään käytettävää aikaa, sillä pitääkseen yllä 

ruumiinlämpöään epäedullisissa olosuhteissa nuorten poikasten on lämmiteltävä toistuvasti emon 

luona. Sääolosuhteet kesällä ovat kriittinen tekijä suurille metsäkanalintulajeille, kuten metsoille, 

koska niiden on kasvettava nopeasti tulevaa syksyä varten. Ennen munintaa olevilla sääolosuhteilla, 

kuten kevään lumitilanteella, pitäisi olla vähemmän kriittisiä vaikutuksia, koska emoilla on 

suhteellisen korkeat endogeeniset varastot (Selås 2000). 

Selåsin ym. (2011) mukaan tutkijat ovat yhdistäneet metsäkanalintujen vähenemisen ilmaston 

lämpenemiseen, koska säällä on vaikutuksia kasvien fenologiaan sekä poikasten selviytymiseen. On 

siis mahdollista, että metsäkanalintuihin vaikuttaa negatiivisesti lämpötilojen aiheuttamat muutokset 
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kasvien kemiassa, kuten interaktiot kukinnassa ja siementen tuotossa. Selåsin ym. (2011) 

perusteella alhaiset lämpötilat kesällä ennustavat mahdollisesti mustikan resurssien käyttöä 

siementuottoon sekä kasvin nuppujen induktioon, jolloin kasviin varastoituu vähemmän resursseja 

esimerkiksi puolustukseen ja näin ollen siitä on hyötyä metsäkanalinnuille. Alueilla tai 

ajanjaksoina, joilla kesälämpötilat ovat alhaiset, voidaan odottaa parempaa menestystä 

metsäkanalintujen lisääntymisessä - ei pelkästään marjojen huippuvuosina vaan myös myyrien 

huippuvuosina. Tämä on ristiriidassa vaihtoehtoisen saaliin hypoteesin kanssa (The Alternative Prey 

Hypothesis, APH), minkä mukaan myyrän- ja metsäkanalinnun huippuvuosien yhtäaikaisuus ei 

riipu edellisen kesän lämpötiloista (tarkemmin seuraavassa kappaleessa). 

Norjassa tehdyssä tutkimuksessa (Selås 2000) löydettiin myös huippusatovuoden korkeista 

kesälämpötiloista johtuvaa merkittävää negatiivista vaikutusta mittariperhosten- ja metsojen 

populaatioiden kasvuun seuraavana vuotena. Tämänkin tutkimuksen mukaan kesä- ja heinäkuun 

sademäärällä voi olla metsolle negatiivista vaikutusta. 

Sääolosuhteiden rooli metsäkanalintujen lisääntymisessä on ollut kiistanalainen Suomessa. 

Viimeaikaiset tulokset (Ludwig ym. 2010) ovat osoittaneet, että sääolosuhteilla ja erityisesti 

lämpötilalla on vaikutusta ensimmäisten 10 päivän aikana kuoriutumisen jälkeen ja siten teeren 

vuosittaiseen lisääntymisen onnistumiseen. Nämä tulokset korostavat, että on tärkeää ajoittaa 

kuoriutuminen oikealle ajankohdalle ja sääjaksolle. Sään vaikutusten on näytetty edelleen 

pahentuneen ilmaston muutoksesta johtuen. Kevään aikaistumisesta huolimatta alkukesän 

lämpötilat eivät ole muuttuneet lämpimämmiksi, ja siten metsäkanalinnun poikaset kuorituvat 

kasvavassa määrin kylmiin olosuhteisiin.   

Ludwigin ym. (2010) mukaan altistuminen kylmille ja sateisille olosuhteille on osoitettu olevan 

pääsyynä riekon varhaisen poikaskauden kuolleisuudelle. Emojen laatu, johon esimerkiksi 

sääolosuhteet ovat voineet vaikuttaa ennen pesintää, voi edelleen vaikuttaa munien ja poikasten 

laatuun ja elinkelpoisuuteen. Tutkimuksessa myös osoitettiin, että kuoriutumisen jälkeen koetut 

sääolosuhteet ovat kriittisiä ensimmäisen 10 vrk aikana. Samankaltaista voimakasta kuolleisuutta on 

dokumentoitu useilla metsäkanalintulajeilla 10-14 ensimmäisen päivän aikana.  

Ludwigin ym. (2010) mukaan aikainen kuoriutuminen on riskialttiimpaa kuin myöhäinen 

kuoriutuminen. Johtuen kevään edistymisestä, teeret ovat aikaistaneet lisääntymistään ja poikaset 

kuoriutuvat entistä aikaisemmin. Koska aikainen kesä ei ole muuttunut lämpimämmäksi, poikaset 

kuoriutuvat yhä useammin epäsuotuisiin ja vaihteleviin olosuhteisiin. Liian aikaisin munivat emot 

saattavat tuottaa huonolaatuisia munia, koska ne munivat ennen kuin hyvälaatuista ravintoa on 
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saatavilla. Myöhemmät kuoriutujat kohtaavat todennäköisemmin vähemmän vaihtelevia 

lämpöolosuhteita. Sveitsissä saatujen tutkimustulosten mukaan (Ludwig ym. 2010) teeren 

poikuemenetyksen todennäköisyys kasvaa merkittävästi, jos viiden ensimmäisen kuoriutumisen 

jälkeisen päivän keskilämpötila laskee alle 11,5 °C. 

Painavat poikaset näyttävät olevan huonompia selviytymään todella alhaisissa lämpötiloissa, mutta 

lämpötilan noustessa niiden selviytymismahdollisuudet parantuvat nopeammin verrattuna 

kevyempiin poikasiin. Valmiiksi melko alhaisissa lämpötiloissa (11-12 °C), suuret poikaset saavat 

edun ja pärjäävät paremmin kuin kevyet poikaset kohonneissa lämpötiloissa. Tämän interaktion 

mekanismi on kuitenkin epäselvä. Suuret poikaset kestävät paremmin hypotermiaa, mutta toisaalta 

ovat ehkä enemmän alttiita ravintopulalle johtuen kasvaneista metabolian vaatimuksista. Se näyttää 

selvälle, mutta kuitenkin normaaleissa olosuhteissa painavammat poikaset pärjäävät paremmin kuin 

kevyet (Ludwig ym. 2010). 

Weggen ym. (2010) mukaan lintujen lisääntymisen ajoittuminen sekä toukkien ajallinen 

jakautuminen eivät siirry synkronoidusti vuodesta toiseen. Negatiivisia vaikutuksia lisääntymisen 

onnistumiseen esiintyy todennäköisesti vuosina, jolloin lämpötilat muuttavat paritteluajankohtaa 

muttei toukkien esiintymistä taikka päinvastoin. 

1.4.2. Saalistus ja APH 
 

Selåsin (1997) mukaan pienten riistaeläinten lyhyen ajan populaatiovaihteluiden synkroniaa on 

lähes yksinomaan selitetty yleispetojen vaihtelevalla saalistuspaineella myyräsyklin aikana 

vaihtoehtosaalishypoteesin (APH) mukaan. Vaikka yleispetojen aiheuttama saalistuspaine kasvaa 

metsäkanalintujen munia ja poikasia kohtaan myyräpopulaatioiden romahtaessa, useita näkökohtia 

metsäkanalintujen sykleissä, kuten selviytymistä ja lisääntymistä, ei kuitenkaan voi selittää 

pelkästään vaihtoehtosaalishypoteesilla.  

Ajatus alentuneesta lintujen saalistuksesta varsinaisten myyrien ollessa runsaana, on saanut tukea 

havainnoista metsäkanalintujen munien, poikasten ja untuvikkojen vastaavasti korkeammasta 

saalistuksesta jyrsijöiden romahdusvuosina (Selås ja Steel 1998). Selåsin ja Steelin (1998) mukaan 

kanahaukkojen poikastuotannon on huomattu olevan korkea myyrien huippuvuosina. Yleisesti 

lintuja saalistavien petolintujen lisääntymisen onnistuminen riippuu pääasiallisesti saatavilla 

olevista saalislintujen untuvikoista. Tulokset ovat olleet johdonmukaisia olettamuksen kanssa, että 

untuvikkojen tuotanto on korkea myyrien huippuvuosina. 
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Keski- Norjassa kanahaukkojen lisääntymismenestys ei näytä korreloivan varsinaisten myyrien 

määrän kanssa. Yksi syy tähän voi olla kemiallisen puolustuksen tason vaihtelut heinä- ja 

kanervakasveilla (Selås ja Steel 1998). Yleispedot, erityisesti kettu (Vulpes vulpes), voi olla 

proksimaattinen tekijä, joka säätelee metsäkanalintujen määrää, kun taas ravinnon laatu 

perimmäisenä tekijänä vaikuttaa metsäkanalintujen ja muiden pienten riistaeläinten alttiuteen tulla 

saalistetuksi (Selås 1997). Kettua on pidetty yleisesti metsäkanalintujen poikasten ja munien 

merkittävänä saalistajana (Selås 2000). Selåsin (2000) mukaan Norjassa metsojen väheneminen 

1960-luvun puolivälistä alkaen on ajateltu olleen seurausta kasvaneista petopopulaatioista. 

Ketun ja näädän (Martes martes) tiheyksien kasvamisen jälkeen 2000-luvulla on huomattu (Selås 

ym. 2011) metsäkanalintujen populaatiohuippujen madaltumista, minkä syyksi on ehdotettu 

myyrien puskuroivaa vaikutusta metsäkanalinnun munien ja poikasten saalistuksen vähentäjänä. 

Perustuen vaihtoehtosaalishypoteesiin (APH), metsäkanalinnut mahdollisesti kärsivät ilmaston 

lämpenemisestä, koska huonot lumiolosuhteet voivat estää myyrien massaesiintymiset. 

Venäjältä saatujen tulosten mukaan (Wegge ym. 2005) pienessä tilamittakaavassa metsopoikueet 

yleisesti valitsivat paikkoja, joissa on paljon yläpuolista suojaa (puiden ja pensaiden latvustot) kun 

taas vaakasuoraa suojaa ei ollut sen enempää poikueiden sijaitsemilla paikoilla kuin 

kontrollipaikoilla. Valinta suuremmalle yläpuoliselle suojalle mahdollisesti heijastaa adaptaatiota 

petolintuja vastaan. Valitsemalla tiheän pensaikkosuojan emo minimoi kanahaukkojen 

mahdollisuuden havaita poikaset.  

Teerestä tiedetään vähän, miten aikaisen elämänvaiheen saalistusmallit toimivat. Muutamien 

petolintulajien tiedetään saalistavan teeren poikasia Suomessa, mutta saalistus tapahtuu 

myöhäisemmissä poikasvaiheissa (Tornberg 1997). Ludwigin ym. (2010) tutkimustulosten 

perusteella teeren poikaset ovat suhteellisen turvassa saalistuksella ensimmäisten 10 päivän aikana 

kuoriutumisen jälkeen. Teeren poikaset kuoriutuvat enemmän tai vähemmän synkronoidusti (12-24 

tunnin sisällä) ja kuoriutumisen jälkeen lähtevät pesästä parin tunnin aikana. Riski menettää koko 

poikue pedoille on todennäköisesti suurin tämän vaiheen aikana.  

1.4.3. Taudit ja loiset 
 

Useiden tutkimuksien mukaan tauteja on pidetty yhtenä selityksenä metsäkanalintujen määrän 

laskussa (Brinkmann 1926).  

Isomursun ym. (2006) mukaan loistartunnat selkärankaisilla ovat yleisempiä koirailla kuin naarailla. 

Mahdollinen selitys tälle on koiraiden sukupuolihormonit ja niiden suora immunosuppressiivinen 
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vaikutus tai epäsuora, jos koiras nääntyy runsaan soidin käyttäytymisen takia. Myös koiraiden 

suurempi koko lisää todennäköisyyttä tulla loisituksi. Metsäkanalintukoiraat voivat kärsiä myös 

aliravitsemuksesta lisääntymiskauden jälkeen johtuen taisteluista muiden koiraiden kanssa ja 

reviirin puolustuksesta, minkä takia vastustuskyky heikkenee ja altistaa loisinfektioille. Heidän 

tutkimuksen mukaan suolinkaiset ovat yleisempiä koiraslinnuilla ja koirasvaikutus oli suurinta 

metsoilla ja teerillä, kun taas pyyllä (Tetrastes bonasia) vaikutus oli vähäisempää. Tutkimuksen 

mukaan suuremmat metsäkanalintulajit, joilla esiintyy sukupuolten dimorfismia, ovat myös 

enemmän suolinkaisten loisimia kuin pienemmät lajit. Näillä kolmella metsäkanalintulajilla 

heisimatoja todettiin olevan enemmän nuorilla kuin aikuisilla linnuilla.  

Ilmaston lämpenemisen on lisäksi ennustettu vaikuttavan negatiivisesti metsäkanalintujen 

selviytymiseen tai lisääntymiseen johtuen loisten kehityksestä (Selås ym. 2011). 

2. Materiaali ja menetelmät 
 

2.1. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusmenetelmät 
 

Työ on jatkoa Marianne Tolosen 2010 tekemään pro gradu-työhön: Ojitettujen ja luonnontilaisten 

pienialaisten soiden soveltuvuudesta metson (Tetrao urogallus) poikue-elinympäristöksi. Vuosien 

2007 ja 2008 aikana alueelta selvitettiin radiotelemetrialla tutkimukseen sopivat metsäkanalintujen 

elinalueet ja siten sopivat kohteet tutkimukseen (Tolonen 2010). Tolonen (2010) suoritti oman 

kartoituksensa kesällä 2007, jonka jälkeen ojitetut kohteet oli ennallistettu tukkimalla maastoon 

tehdyt ojat joulukuussa 2007. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, ovatko 

ennallistetut pienialaiset suot palautuneet samankaltaisiksi kuin luonnontilaiset pienialaiset suot 

hyönteisten saatavuuden suhteen metsäkanalintujen poikasille. Tutkimuskysymyksiin haettiin 

vastauksia pyytämällä selkärangattomia ja tekemällä kasvillisuuskartoituksia tutkimuskohteilla. 

Kasvillisuuskartoitusten avulla selvitettiin kohteiden kasviyhteisöissä esiintyneitä mahdollisia eroja 

sekä arvioitiin kohteiden maaperässä esiintyneen veden määrää. Esiintyvän kasvillisuuden 

perusteella voitiin myös tarkastella selkärangattomien esiintymisedellytyksiä tutkimuskohteilla 

esimerkiksi mustikan peittävyyksien vertailulla. 

Selkärangattomien lajistoa ja runsaussuhteita pyrittiin selvittämään kuoppapyydys- ja haavintanäyte 

aineistojen avulla sinä aikana, kun metsäkanalintujen poikaset käyttävät pääsääntöisesti ravintonaan 

selkärangattomia. Aineiston keräykset ajoitettiin kolmeen ajankohtaan siten, että saataisiin kattava 

käsitys hyönteisten läsnäolosta metsäkanalintujen eri poikasvaiheissa (15.6.-15.7.). Näin on 
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mahdollista selvittää, tapahtuuko selkärangattomien lajistossa tai runsaussuhteissa muutoksia kesän 

edetessä ja eroavatko luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet tässä keskenään. Tästä voidaan taas 

päätellä, ovatko ennallistetut taikka luonnontilaiset kohteet parempia kasvuympäristöjä 

metsäkanalintujen poikasille eri aikoina kesästä.  

Kasvillisuuskartoitukset suoritettiin samana kesänä yhdessä selkärangatonaineiston keräyksen 

kanssa.  

2.2. Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimuksen aineiston keräys suoritettiin Taivalkosken kunnan alueella 2015 kesällä 20 eri 

tutkimuskohteessa. Tutkimuksessa oli 10 luonnontilaista ja 10 ennallistettua tutkimuskohdetta. 

Kohteet ovat samoja kuin Tolosen (2010) tekemässä tutkimuksessa, jolloin tutkimukseen valittiin 

tarkoituksella pieniä alle yhden hehtaarin kokoisia kohteita, jotka ovat myös mahdollisimman 

samankokoisia keskenään.  

Ennallistetut kohteet jakautuivat laajemmalle alueelle kuin luonnontilaiset kohteet. Pisin matka 

ennallistettujen kohteiden välillä oli noin 20 kilometriä pohjois-eteläsuunnassa. Suurin osan 

kohteiden välisistä etäisyyksistä oli länsi-itä suunnassa lähelle seitsemän kilometriä ja pohjois-etelä 

suunnassa noin kuusi kilometriä. Viisi luonnontilaista kohdetta sijaitsi lähellä toisiaan niiden 

pisimmän etäisyyden ollessa vain noin 800 metriä. Myös yksi ennallistettu kohde kuului tähän 

kohdekeskittymään.  

Kohteilla pyydettiin maaselkärangattomia tutkimussoiden reunavyöhykkeeltä ja tehtiin 

kasvillisuuskartoituksia tutkimussoiden reunavyöhykkeellä sekä keskustasta. Reunavyöhykkeeksi 

määriteltiin suon keskustan (suon kosteimman alueen) ja kivennäismaan (varsinaisen metsän) väliin 

jäävä alue. Selkärangattomat pyydystettiin kuoppapyydysten avulla pohjakerroksesta sekä 

haavimalla kenttäkerroksesta. Kasvillisuuskartoitus suoritettiin kasvillisuusruutujen avulla. Sekä 

kuoppa-, että haavintanäytteiden keruu ajoittui kesäkuuhun ja heinäkuun puoleen väliin. 

Kasvillisuuskartoitukset toteutettiin heinä-elokuun aikana. 



21 
 

 

Kuva 2. Tutkimuskohteiden sijainti. Kuva on tehty SutiGis- paikkatietojärjestelmän avulla (Tolonen  2010). 
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Kuva 3. Tutkimuksen luonnontilainen kohde. 

Kuva 4. Tutkimuksen ennallistettu kohde. 



23 
 

 

 

 

2.2.1. Kuoppapyydykset 
 

Jokaiselle kohteelle asennettiin yksi kuoppapyydys siten, että kuoppapyydys sijoitettiin 

kosteikkopainauman keskustaa ympäröivälle reunavyöhykkeelle itä-suuntaan. Kuoppapyydys 

sijoitettiin koordinaattien avulla mahdollisimman samaan kohtaan kuin Tolonen (2010) omassa 

työssään.   

Kuoppapyydyksille kaivettiin kuopat ja purkit jätettiin maastoutumaan noin kolmeksi 

vuorokaudeksi ennen varsinaista pyynnin aloitusta. Kuoppapyydys koostui kahdesta purkista, joista 

isompaa ei otettu näytteiden keruun aikana pois maasta, jolloin se pysyy maastoutuneena 

maanpinnan tasalla. Näin purkin yläreunasta ei myöskään syntynyt estettä maassa liikkuville 

selkärangattomille. Isomman purkin sisään tiputettavaan pienempään purkkiin laitettiin pyynnin 

ajaksi nestettä keräämään ja säilömään selkärangattomat.  Kuoppapyydyksen halkaisija oli 15 

senttimetriä ja suurempi purkki oli 20 senttimetriä syvä. Pyydyksessä käytettävä neste koostui 

vedestä, suolasta ja saippuasta. Liuokseen tuli noin 50 % merisuolaa ja noin 50 % vettä, mutta 

liuosta laimennettiin tarvittaessa pysyttäessä kuitenkin yli 10 % liuoksessa. Laimennoksen ei 

katsottu olevan ongelma pyydysten lyhyen tarkistusvälin johdosta. Liuoksessa käytetyn suolan 

tehtävä oli säilöä pyydykseen joutuneita selkärangattomia. Viiden litran muovikanisteriin, johon 

liuos tehtiin, lisättiin vielä noin yksi desilitra saippuaa. Saippuan tehtävä liuoksessa oli veden 

Kuva 5. Luonnontilaisten ja ennallistettujen kohteiden ympäristössä oli suoritettu metsätaloudellisia 

toimenpiteitä. 
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pintajännityksen poistaminen, jolloin selkärangattomat hukkuvat nesteeseen eivätkä karkaa. 

Saippua oli hajusteetonta, jolloin saippualla ei ainakaan pitäisi olla houkuttelevaa vaikutusta 

pyydykseen. Nestettä laitettiin pyydyksen sisempään purkkiin muutaman senttimetrin syvyydeltä. 

Neste laitettiin pyydykseen pyyntiajan alkaessa ja neste vaihdettiin näytteenottojen yhteydessä. 

Kuoppapyydyksen yläpuolelle asetettiin kahden metallijalan varassa oleva tasainen puinen levy. 

Tämän katoksen tarkoituksena oli estää sadeveden pääseminen kuoppapyydykseen, jotta pyydys ei 

olisi tulvinut yli. Kuoppapyydysten näytteen keräys tehtiin siten, että pyydyksessä oleva neste ja 

selkärangattomat suodatettiin suppiloon asetetun suodatinkankaan läpi, jolloin selkärangattomat 

jäivät suodatinkankaaseen. Kukin suodatinkangas säilöttiin omaan muovipussiinsa, johon oli 

kirjattu näytteen tiedot. 

Kuoppapyydysten näytteet kerättiin 18.6.-14.7. välisenä aikana. Tämä aika jaettiin kolmeen 

pyyntijaksoon. Kunkin pyyntijakson pituus oli noin yksi viikko. Näytteiden keruupäivänä kerättiin 

pyydetyt näytteet ja seuraava pyyntiviikko aloitettiin laittamalla pyydykset välittömästi näytteen 

keruun jälkeen uudelleen pyyntiin. Näytteiden keruu suoritettiin yhden päivän aikana.   

 

 

 

 

 

Kuva 6. Kuvassa asennettu kuoppapyydys. 
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2.2.2. Haavintanäytteet 
 

Haavintanäytteitä otettiin kaksi kappaletta jokaisella kohteella. Haavintanäytteet haavittiin suon 

reunavyöhykkeeltä kuoppapyydyksen välittömästä läheisyydestä. Yksi haavintanäyte koostui 

kymmenestä kenttäkerrokseen kohdistuvasta haaviniskusta, kuten Tolonen (2010) teki omassa 

työssään. Haavinnan aikana aina yhden askeleen tehtyään henkilö suoritti haaviniskun 

kenttäkerrokseen. Kaikkien haavintanäytteiden osalta haavinnat suoritti sama henkilö, jolloin saatiin 

henkilöiden välisten erojen vaikutus haavintatekniikkaan ja tuloksiin poissuljettua. Haavintanäytteet 

kerättiin samana päivänä kuin kuoppapyydysnäytteet. Näytteet haavittiin kerran viikossa kuten 

kuoppapyydysnäytteet kolmen viikon eli pyyntijakson ajan. Haavinnat pyrittiin ajoittamaan 

sateettomaan aikaan ja mahdollisuuksien mukaan myös kenttäkerroksen ollessa kuiva.  

Kuoppa- ja haavintanäytteet pakastettiin ensin kotona olevissa pakastimissa näytteiden keruun 

jälkeen. Näytteet siirrettiin myöhemmin Oulun yliopiston eläinmuseolle pakastukseen. Näytteet 

säilytettiin pakkasessa, jotta ne säilyisivät mahdollisimman muuttumattomina. 

 

 

 

 

Kuva 7. Havainnollistava kuva tutkimuksessa käytetystä haavista. 
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2.2.3. Kasvillisuustarkastelut 
 

Jokaiselle kohteelle tehtiin viisi kasvillisuusruutua, joista yksi sijaitsi suon keskustassa ja loput neljä 

suon reunavyöhykkeellä. Kasvillisuusruudut sijoitettiin koordinaattien avulla mahdollisimman 

samoille paikoille kuin Tolonen (2010) omassa kartoituksessaan. Kasvillisuusruutu oli pinta-

alaltaan yhden neliömetrin. Kasvilajien peittävyyttä prosentteina arvioitiin silmämääräisesti sekä 

kenttä- että pohjakerroksen lajeille. Kasviruutujen tarkastelut suoritti yksi henkilö kaikkien 

kohteiden osalta.  

2.2.4. Selkärangatonnäytteiden määritykset 
 

Omaan Pro gradu-työhöni valitsin mainitsemillani keräystavoilla kerätyistä näytteistä 

määritettäväksi 180 näytettä, joista 60 oli kuoppapyydysnäytteitä ja 120 haavintanäytteitä. 

Haavintanäytteistä otettiin mukaan analyyseihin 60 eli näytteistä valittiin satunnaisesti puolet siten, 

että vain toinen näytteenottokerralla otetuista näytteistä jäi mukaan analyyseihin. Tämä siksi, että 

otannat pysyisivät samansuuruisina. Kuoppa- ja haavintanäytteet kaikilta tutkimuskohteilta olivat 

samasta ilmansuunnasta pyydettyjä. Ilmansuunta, jota käytettiin, oli itä. Tolonen (2010) valitsi 

tämän ilmansuunnan omassa työssään satunnaisesti. Hän määritti kaikkien kohteiden näytteet 

samasta ilmansuunnasta, koska näin mahdollinen ilmansuunnan vaikutus selkärangattomien 

esiintymiseen saatiin poissuljettua. Määritin näytteet syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. Määritin 

kaikkien näytteiden selkärangattomat laboratorio-olosuhteissa mikroskooppia ja tarvittavaa 

määrityskirjallisuutta (Itämies ym. 1995) apuna käyttäen. 

2.2.5. Tutkimusaineiston analysointi 
 

Vuosien 2007 ja 2015 luonnontilaisten ja ennallistettujen kohteiden välisiä mahdollisia eroja 

selkärangattomien sekä kasvien esiintymisessä selvitettiin R – ohjelmalla (R Core Team 2016). 

Käytimme ohjelmiston Vegan- pakettia (Oksanen ym. 2007), joka sisältää kaikki tärkeät 

ordinaatiomenetelmät kuten työssä käyttämäni NMDS (Non-metric Multidimensional Scaling)- 

menetelmän, ekologisesti merkittävät erilaisuusindeksit, työkalut analysoida diversiteettiä, 

lajirikkaus ja runsaus- malleja ja lukuisia muita tukevia toimintoja. Kaikkien selkärangaton- tai 

kasvitaksoneiden näytekohtaisiin runsauksiin perustuvia eri vuosien näytteiden välisiä etäisyyksiä ja 

näytteiden jakautumista erilaisten selittävien muuttujien suhteen tutkittiin NMDS- kuvien ja 

tilastollisten testien avulla. NMDS- ajoja suoritettiin ennalta määritetty määrä (try max), kunnes 

löydettiin paras ratkaisu kuvaamaan aineiston sopivuutta 2-ulotteiseen malliin ja stressi oli 
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mahdollisimman pieni. NMDS- kuvien stressiarvo kertoo kaksiulotteisen mallin sopivuudesta 

kuvaamaan näytteiden välisiä lajistollisia eroja. Yleisesti: stressi < 0,05 tarjoaa erinomaisen 

kuvauksen pelkistetyillä ulottuvuuksilla, < 0,1 on loistava, < 0,2 on hyvä, ja stressi > 0,3 antaa 

huonon kuvauksen (Khalaf ja Kochzius 2002). Kohdetyyppien välisiä eroja selkärangattomien 

esiintymisessä tutkittiin myös selkärangattomien näytekohtaisten kokonaislukumäärien avulla. 

Metsäkanalintujen poikasille tärkeiden ravintokohteiden kuten muurahaisten, kovakuoriaisten, 

hämähäkkien, kaksisiipisten, perhosten ja sahapistiäisten toukkien mahdollisia esiintymiseroja 

tarkasteltiin erikseen. Sekä selkärangattomien että kasvien osalta tarkasteltiin myös taksonikohtaisia 

esiintymiseroja eri kohdetyyppien välillä. 

2.2.6. Biodiversiteetti-indeksit  
 

Tolosen (2010) keräämän datan ja minun vuonna 2015 tekemäni kartoituksen pohjalta laskettiin R- 

ohjelman Vegan- paketilla luonnontilaisille ja ennallistetuille kohteille Shannon-Wienerin ja 

Simpsonin diversiteetti- indeksit (Magurran 2005), joiden avulla voidaan tarkastella kohteiden 

monimuotoisuudessa tapahtuneita muutoksia vuoden 2007 jälkeen ja ennallistamisen mahdollista 

yhteyttä pienialaisten soiden biodiversiteettiin. Shannon-Wienerin diversiteetti-indeksi perustuu 

lajien kokonaismäärään ja niiden keskinäisiin runsaussuhteisiin tutkimusaloilla. Mitä enemmän 

kohteella on lajeja ja mitä samankaltaisempia näiden lajien runsaudet ovat, sitä suurempi on 

Shannon-Wienerin diversiteetti- indeksin arvo ja sen kuvaama monimuotoisuus. Shannon-Wienerin 

indeksi saa yleensä arvoja välillä 1-5.  

Simpsonin diversiteetti- indeksi kertoo todennäköisyyden, jolla kaksi alueelta sattumanvaraisesti 

valittua yksilöä kuuluvat samaan lajiin. Se ei ota huomioon lajien kokonaismäärää vaan kuvaa 

lajiston monipuolisuutta. Simpsonin diversiteetti- indeksi vaihtelee välillä 0-1. Mitä suurempi arvo 

on, sitä tasaisemmin lajit ovat jakautuneet tutkimusalalla (Kershaw 2015).  

Tarkastelua tehtiin myös lajimäärän pohjalta lasketun ”Tosidiversiteetti”- indeksin avulla. Se kertoo 

sen, kuinka monta keskenään yhtä runsasta lajia tarvittaisiin, jotta kunkin suhteellinen runsaus olisi 

sama kuin kiinnostuksen kohteena olevassa aineistossa havaittu lajien keskimääräinen suhteellinen 

runsaus. Keskimääräinen suhteellinen runsaus mitataan painotettuna keskiarvona, jossa kunkin lajin 

suhteellinen runsaus painotetaan itsellään (Jost 2006). 

Käytin työssäni myös rarefaktio- menetelmää, jolla pystytään arvioimaan lajirikkautta ottamalla 

pienempiä otantoja koko aineistosta. Tämän jälkeen otosten lajimäärän vaihtelun perusteella 

voidaan arvioida lajimäärää eri aineistoissa. Menetelmän etuna on se, että erisuuruisia aineistoja 
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voidaan vertailla keskenään, koska lajimäärän vaihtelun vertailu tapahtuu aineistoista poimittujen 

havaintojen perusteella (esimerkiksi 100 poimintaa kahdesta aineistosta). Menetelmä ei kuitenkaan 

toimi hyvin silloin, jos aineistossa esiintyy erittäin harvinaisia – tai yleisiä lajeja/taksoneita (Gotelli 

ym. 2001). Tämän vuoksi rarefaktiotarkastelu tehtiin vain neljälle vuosi-luonnontilakäsittely–

ryhmittelylle, joiden yksilömäärät vaihtelivat huomattavasti sekä haavinta- että 

kuoppapyydysaineistoissa.  

2.2.7. Ennusteiden tilastollinen testaaminen 
 

Ennallistamisen vaikutuksia selkärangattomien ja kasvillisuuden monimuotoisuuteen (lajimäärä, 

diversiteetti) testattiin johdannossa esitetyn periaatteen mukaisesti (kuva 1, s. 4). Ennallistamisen 

mahdollista onnistumista testattiin vuosi:käsittely-yhdysvaikutuksen perusteella (varmistaen 

kuitenkin, että yhdysvaikutus oli oikean suuntainen). Koska kartoitukset tehtiin samoilla kohteilla 

vuosina 2007 ja 2015, voitiin tarkastelu kohdentaa kullekin kohteelle erikseen. Tämä toteutettiin 

asettamalla kartoituskohde satunnaismuuttujaksi lineaarisissa sekamalleissa (ks. Oksanen 2003). 

Näin päästiin tarkemmin selvittämään kohteiden sisäisiä muutoksia riippumatta siitä miten erilaisia 

kohteet olivat, ja periaatteessa paremmin testaamaan ennustemallin mukaisia muutoksia. 

Lukumäärämuuttujia (yksilömäärä, lajimäärä) testattiin negatiiviseen binomijakaumaan perustuvilla 

testeillä käyttäen R:n gamlss-funktiota ja NBI- jakaumaoletusta (ks. Stasinopoulos ym. 2017). 

Suhteellisen hyvin normaalijakaumaa noudattavia diversiteettimuuttujia (Shannonin ja Simpsonin 

diversiteetit ja tosidiversiteetti-indeksi) testattiin R:n lmer-funktiolla (ks. de Boeck ym. 2011). Jotta 

analyyseissä voitiin tarkastella yhdysvaikutusten lisäksi myös päävaikutusten merkitsevyyksiä 

oikein, selittävät muuttujat keskistettiin (keskiarvo = 0, ks. Schielzeth 2010). Ennustemallin 

mukaisia ennallistamisen vaikutuksia selkärangattomien ja kasvillisuuden yhteisörakenteisiin 

(NMDS- analyysit) tarkasteltiin silmämääräisesti. Samanlainen arvio tehtiin rarefaktion perusteella 

estimoituihin lajimääriin neljässä käsittely:vuosi-luokittelussa (rarefaktion soveltaminen 

näytekohtaisesti ei ollut mielekästä, koska näytteiden pienin yksilömäärä oli vain 2).  

3. Tulokset  
 

3.1. Kohteilla esiintyvät selkärangattomat  
 

Käytin työssäni samoja määritystasoja kuin Tolonen (2010) omassa työssään, jolloin aineiston 

vertailtavuus pysyy mahdollisimman hyvänä ja vertailu on yleensäkään mahdollista. Liitteessä 1 on 
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lueteltuna Tolosen (2010) näytteissä esiintyneet selkärangattomat ja niiden määritystasot, joita 

käytin myös tässä tutkimuksessa. Selkärangattomat on määritetty pääasiassa lahko tai 

alalahkotasolle, mutta joissakin tapauksissa heimotasolle asti.  

3.2. Selkärangatonaineiston analyysit  
 

Vuosien 2007 ja 2015 luonnontilaisten ja ennallistettujen kohteiden selkärangatonyhteisöjen 

mahdollista erilaisuutta tutkittiin NMDS- analyysillä. Eri näytteitä kuvaavat pisteet sijoittuvat 

kuvaan kahden ulottuvuuden suhteen x- ja y-akseleilla. NMDS- analyysi osoitti, että 

pyyntimenetelmät antoivat erilaisen kuvan selkärangattomien yhteisöistä. Tilanne on 

havainnollistettu kuvissa 8-11, joissa haavinta- ja kuoppapyydysnäytteet ovat eri kuvissa.  

 

 Kuva 8. NMDS–kuva selkärangatonaineiston haavintanäytteiden välisistä etäisyyksistä perustuen lajiryhmien 

runsaussuhteisiin näytteissä. Kuvaan on lisätty vuosi-luonnontilakäsittely -ryhmittelyt, niiden se-ellipsit, 

Shannonin diversiteetti-indeksin muuntelu  pintasovituskäyrä, sekä ordinaation onnistumista kuvaava 

stressiarvo.  
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Mahdollisia kohdetyyppien ja vuosien välisiä eroja testattiin Vegan- paketin envfit-funktiolla, jolla 

voidaan arvioida muuttujien merkitsevyyksiä käyttäen permutaatio testejä. Haavinnalla kerätyn 

selkärangaton aineiston perusteella luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet näyttäisivät eroavan 

merkitsevästi toisistaan (p=0,0020) eli lajien runsaussuhteissa oli merkitseviä eroja (kuva 8). Myös 

vuosien välillä havaittiin vastaava erittäin merkitsevä ero (p=0,0010). Ennallistaminen ei näyttänyt 

vaikuttavan ennustemallin (ks. s. 4) mukaisesti, sillä vuoden 2015 osalta käsittelyjen ero 

yhteisörakenteessa näytti suuremmalta kuin vuonna 2007.  

 

Kuva 9. NMDS – kuva selkärangatonaineiston haavintanäytteiden välisistä etäisyyksistä perustuen 

lajiryhmien esiintymiseen näytteissä (0/1).Tarkempi seloste kuvan 8 kuvatekstissä.  
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Edellinen analyysi toistettiin muuttamalla lajistollinen vertailu lajiryhmien esiintymiseen 

perustuvaksi, eli oliko lajiryhmää näytteessä (1) vai ei (0). Tämä kertoo sen, onko lajistollisen 

muutoksen taustalla vain samojen lajien runsaussuhteiden muutos vai onko koko lajisto muuttunut. 

Haavinta-aineistossa luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet erosivat merkitsevästi toisistaan 

(p=0,0070) eli kohdetyyppien lajistoissa oli merkitseviä eroja (kuva 9) – ei pelkästään lajien 

runsaussuhteissa (kuva 8). Myös vuosien väliltä havaittiin erittäin merkitseviä eroja (p=0,0010). 

Tulos ei tue ennustemallin (ks. s. 4) mukaista vaikutusta, sillä yhteisöjen erot näyttävät 

samanlaisilta käsittelyjen suhteen eri vuosina, so. yhdysvaikutusta ei näyttäisi olevan. 

 

 

 

Kuva 10. NMDS – kuva selkärangatonaineiston kuoppapyydysnäytteiden välisistä etäisyyksistä perustuen 

lajiryhmien runsaussuhteisiin näytteissä. Tarkempi seloste kuvan 8 kuvatekstissä. 
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Kuoppapyydysnäytteiden osalta luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet eivät eronneet merkitsevästi 

toisistaan (p=0,6324) eli lajiryhmien runsaussuhteissa ei ollut merkitseviä eroja kohdetyyppien 

välillä (kuva 10). Vuosien väliltä sitä vastoin huomattiin jälleen erittäin merkitsevä ero (p=0,0010). 

Ennallistamisen vaikutusta indikoivaa yhdysvaikutusta ei näyttäisi olevan.  

Mahdollisia kohdetyyppien ja vuosien välisiä eroja testattiin jälleen kuten edellä, mutta nyt 

lajiryhmien esiintymisen (0/1) suhteen (kuva 11). Kuoppapyydysaineistossa luonnontilaiset ja 

ennallistetut kohteet eivät eronneet merkitsevästi toisistaan (p=0,6523) eli kohdetyyppien lajistoissa 

ei ollut merkitseviä eroja. Vuosien väliltä taas havaittiin erittäin merkitseviä eroja (p=0,0010). 

Tässäkään tapauksessa yhteisörakenteen muutokset eivät tue ennallistamisen odotettuja vaikutuksia, 

so. yhdysvaikutusta ei näyttäisi olevan. 

Kuva 11. NMDS – kuva selkärangatonaineiston kuoppapyydysnäytteiden välisistä etäisyyksistä perustuen 

lajiryhmien esiintymiseen näytteissä (0/1). Tarkempi seloste kuvan 8 kuvatekstissä. 
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Seuraavassa tarkastellaan haavinta-aineiston perusteella kuvassa 12 esitettyjen 

diversiteettimuuttujien muuntelua suhteessa vuosi- ja tila-muuttujiin, sekä analysoidaan niiden 

yhdysvaikutusta, jonka olemassaolo antaisi viitteitä ennallistamisen onnistumisesta (ks. kuva 1 

sivulla 4). Katso menetelmistä tarkemmin päävaikutusten ja yhdysvaikutusten tulkinnasta sekä 

lukumäärämuuttujien (lajimäärä) ja normaalijakaumaa noudattavien muuttujien (Shannon, Simpson, 

tosidiversiteetti) analyyseista. Tarkat tilastolliset tiedot on esitetty taulukossa 1. 

Tulosten mukaan vuoden 2015 lajimäärä oli merkitsevästi (p<0,0001) alhaisempi kuin vuoden 2007 

lajimäärä. Luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet eivät eronneet merkitsevästi lajimäärän suhteen 

(p=0,943), mutta vuoden ja luonnontilakäsittelyn välillä huomattiin merkitsevä yhdysvaikutus 

(p=0,037), eli lajimäärien ero luonnontilaisilla ja ennallistetuilla kohteilla oli merkitsevästi erilainen 

Kuva 12. Lajimäärä, Shannonin ja Simpsonin diversiteetti-indeksit, sekä tosidiversiteetti-indeksi (±SE) 

luonnontilaisilla (ympyrät) ja ennallistetuilla (kolmio) kohteilla vuosien 2007 ja 2015 haavinta-aineiston 

mukaan. 
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eri vuosina. Muutos on ennustemallin mukainen (ks. s. 4), mutta suuri vuosien välinen ero 

vaikeuttaa tulkintaa.  

Shannonin diversiteetti- indeksin mukaan vuosi 2007 oli merkitsevästi monimuotoisempi 

(p=0,0004) kuin vuosi 2015. Ennallistetut ja luonnontilaiset kohteet eivät eronneet tilastollisesti 

Shannonin monimuotoisuuden suhteen (p=0,082). Vuoden ja luonnontilakäsittelyn välillä ei 

huomattu tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta (p=0,639) eli monimuotoisuuden ero 

luonnontilaisilla ja ennallistetuilla kohteilla ei ollut merkitsevästi erilainen eri vuosina. 

 

Taulukko 1. Haavinta-aineiston selkärangattomien lajimäärän ja diversiteettin muuntelu 
luonnontilakäsittelyn (luonnontila vs. ennallistettu) ja vuoden (2007 vs. 2015) suhteen. 
Yhdysvaikutus testaa odostusmallin mukaista tulosta (ks. s. 4). Lajimäärä on analysoitu R:n gamlss-
funktiolla ja muut R:n lmer-funktiolla. Molemmissa analyyseissä on käräyskohde 
satunnaismuuttujana.  
 

a. Haavinta - Lajimäärä 

 

             Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)        1.859746   0.031397  59.234  < 2e-16 *** 

cLtila        -0.004504   0.062793  -0.072   0.9429     

cVuosi        -0.044786   0.008303  -5.394 2.51e-07 *** 

cLtila:cVuosi  0.034888   0.016607   2.101   0.0373 *   

 

b. Haavinta – Shannonin diversiteetti 

 

   Estimaaatti         SE         df  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)         1.304683   0.041135  18.000000  31.717  < 2e-16 *** 

cLtila          0.151444   0.082270  18.000000   1.841 0.082195 .   

cVuosi         -0.030241   0.008390 138.000000  -3.605 0.000436 *** 

cLtila:cVuosi  -0.007894   0.016780 138.000000  -0.470 0.638777 

 

c. Haavinta – Simpsonin diversiteetti 

 

   Estimaaatti         SE         df  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)         0.617416   0.019122  18.000000  32.288   <2e-16 *** 

cLtila          0.071852   0.038245  18.000000   1.879   0.0766 .   

cVuosi         -0.007976   0.003677 138.000000  -2.169   0.0318 *   

cLtila:cVuosi  -0.006982   0.007355 138.000000  -0.949   0.3441 

 

d. Haavinta - Tosidiversiteetti 

 

  Estimaaatti         SE         df  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)         3.14449    0.12696  18.00000  24.767 2.22e-15 *** 

cLtila          0.66253    0.25393  18.00000   2.609   0.0178 *   

cVuosi         -0.04918    0.02682 138.00000  -1.834   0.0689 .   

cLtila:cVuosi  -0.12087    0.05364 138.00000  -2.253   0.0258 * 
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Simpsonin diversiteetti- indeksin mukaan vuosi 2007 oli tilastollisesti monimuotoisempi (p=0,032). 

Ennallistetut ja luonnontilaiset kohteet eivät eronneet Simpsonin monimuotoisuuden suhteen, mutta 

ero oli suuntaa-antava (p=0,077). Vuoden ja luonnontilakäsittelyn väliltä ei huomattu tilastollisesti 

merkitsevää yhdysvaikutusta (p=0,344) eli monipuolisuuden ero luonnontilaisilla ja ennallistetuilla 

kohteilla ei ollut merkitsevästi erilainen eri vuosina. 

Käänteisen Simpsonin diversiteetti- eli tosidiversiteetti-indeksin mukaan vuosien välillä oli suuntaa-

antava ero (p=0,069) eli lajisto saattoi olla rikkaampi vuonna 2007. Luonnontilojen välillä 

huomattiin tilastollisesti merkitsevä ero (p=0,018), jonka mukaan ennallistetuissa kohteissa oli 

monipuolisempi lajisto. Vuoden ja luonnontilakäsittelyn välillä havaittiin merkitsevä yhdysvaikutus 

(p=0,026), eli lajiston monipuolisuus luonnontilaisilla ja ennallistetuilla kohteilla erosi vuosien 

välillä. Ero tosin oli ennustemallin vastainen, koska ennallistamisen vaikutus oli vastakkainen 

suhteessa luonnontilan muutokseen.  

 Kuva 13. Lajimäärä, Shannonin ja Simpsonin diversiteetti-indeksit, sekä tosidiversiteetti-indeksi (±SE) 

luonnontilaisilla (ympyrät) ja ennallistetuilla (kolmio) kohteilla vuosien 2007 ja 2015 

kuoppapyydysaineiston mukaan. 
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Seuraavassa kuvaa 12 vastaava tarkastelu kuoppapyydysaineiston (pitfall-aineiston) perusteella 

(kuva 13, taulukko 2).  

Tulosten mukaan vuoden 2015 lajimäärä on merkitsevästi (p<0,0001) alhaisempi kuin vuoden 2007 

lajimäärä. Luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet eivät eronneet merkitsevästi lajimäärän suhteen 

(p=0,491), jolloin lajimäärä oli samankaltainen molemmilla kohteilla. Vuoden ja 

luonnontilakäsittelyn väliltä ei huomattu tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta (p=0,968) eli 

lajimäärien ero luonnontilaisilla ja ennallistetuilla kohteilla ei ollut merkitsevästi erilainen eri 

vuosina. 

 

Taulukko 2. Pitfall-aineiston selkärangattomien lajimäärän ja diversiteettin muuntelu 
luonnontilakäsittelyn (luonnontila vs. ennallistettu) ja vuoden (2007 vs. 2015) suhteen. Katso 
tarkempi seloste analysoinnin perusteista ja menetelmistä taulukosta 1. 
 

 

a. Pitfall - Lajimäärä 

 

                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Vakio)        1.8266114  0.0378062  48.315   <2e-16 *** 

cVuosi        -0.0959810  0.0095100 -10.093   <2e-16 *** 

cLtila         0.0522089  0.0755234   0.691    0.491     

cLtila:cVuosi  0.0007726  0.0189940   0.041    0.968     

 

b. Pitfall – Shannonin diversiteetti 

 

   Estimaaatti         SE         df  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)         1.295429   0.054622  18.830000  23.716 1.78e-15 *** 

cLtila         -0.085742   0.109079  18.970000  -0.786    0.442     

cVuosi         -0.075482   0.006921 102.720000 -10.906  < 2e-16 *** 

cLtila:cVuosi  -0.014150   0.013892 102.740000  -1.019    0.311     

 

c. Pitfall – Simpsonin diversiteetti 

 

   Estimaaatti         SE         df  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)         0.615012   0.025293  18.560000  24.315 1.55e-15 *** 

cLtila         -0.050312   0.050497  18.680000  -0.996   0.3318     

cVuosi         -0.023296   0.002957 102.190000  -7.878 3.72e-12 *** 

cLtila:cVuosi  -0.010240   0.005935 102.210000  -1.725   0.0875 .   

 

d. Pitfall - Tosidiversiteetti 

 

   Estimaaatti        SE        df  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)         3.22554    0.16147  19.11000  19.976 2.89e-14 *** 

cLtila         -0.38454    0.32266  19.29000  -1.192    0.248     

cVuosi         -0.20782    0.02373 103.66000  -8.758 4.04e-14 *** 

cLtila:cVuosi  -0.02623    0.04763 103.70000  -0.551    0.583     
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Shannonin diversiteetti- indeksin mukaan vuosi 2007 oli merkitsevästi monimuotoisempi 

(p<0,0001) kuin vuosi 2015. Luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet eivät eronneet 

monimuotoisuuden suhteen (p=0,442), jolloin kohteet olisivat yhtä monimuotoisia. Vuoden ja 

luonnontilakäsittelyn väliltä ei huomattu tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta (p=0,311) eli 

monimuotoisuuden ero luonnontilaisilla ja ennallistetuilla kohteilla ei ollut merkitsevästi erilainen 

eri vuosina. 

Simpsonin diversiteetti- indeksin mukaan vuosien välillä on merkitsevä ero monipuolisuudessa 

(p<0,0001). Luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet eivät eronneet monipuolisuuden suhteen 

(p=0,332), jolloin kohteet olisivat yhtä monipuolisia. Vuoden ja luonnontilakäsittelyn väliltä ei 

huomattu tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta (p=0,088) eli monipuolisuuden ero 

luonnontilaisilla ja ennallistetuilla kohteilla ei ollut merkitsevästi erilainen eri vuosina. 

Tosidiversiteetti- indeksin mukaan vuosien välillä oli erittäin merkitsevä tilastollinen ero 

(p<0,0001) eli lajistot eivät olleet molempina vuosina yhtä monipuolisia. Luonnontilojen välillä ei 

ollut eroja (p=0,248), jonka mukaan kohteissa olisi ollut yhtä monipuolinen lajisto. Vuoden ja 

luonnontilakäsittelyn väliltä ei huomattu tilastollista yhdysvaikutusta (p=0,583) eli lajiston 

monipuolisuudessa ei ollut eroa luonnontilaisilla ja ennallistetuilla kohteilla eri vuosina. 

Koska vuosien ja luonnontilakäsittelyiden aineistot olivat yksilömääriltään hyvin erilaisia, 

vertailtiin lajimääriä rarefaktioon perustuvalla menetelmällä. Kuva 14 on rarefaktio-menetelmällä 

tuotettu kuva haavinta- ja pitfall-näytteistä. Siinä näkyy kunkin neljän ryhmän lajimäärien 

laskelmallinen kumuloituminen ja pienimmän otoskoon kohdalla olevan pystyviivan kohdalta voi 

arvioida eri ryhmien lajimäärien eroja. Ennallistamisen suhteen vertailukelpoinen lajimäärä, joka on 

kuvassa pystyviivan kohdalla, näyttäisi olevan molemmissa aineistoissa vuoden 2015 tilanteessa 

kaikista pienin. Vuosien välillä vaikuttaa olevan eroa ja kuvan mukaan vuonna 2007 oli enemmän 

lajeja. Haavinta-aineistossa vuosien ja luonnontilojen väliset lajimäärien erot ovat suhteellisen 

pieniä, mutta pitfall-aineistossa selvästi suurempia. Tämänkaltainen tulos ei tue kuitenkaan 

vakuuttavasti ja kiistatta ennallistamisen odotettuja vaikutuksia, koska muutokset eivät noudata 

johdannossa esitettyä ennustemallia (ks. s. 4).  
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Seuraavaksi vertailin metsäkanalintujen poikasten ravinnoksi käyttämien selkärangattomien 

yksilömääriä eri luonnontilakäsittelyissä. Kuten tiedetään, metsäkanalintujen poikaset eivät käytä 

kaikkia selkärangattomia ruokavaliossaan, jolloin on mielekästä etsiä vuoden ja 

luonnontilakäsittelyn yhdysvaikutusta myös pelkästään ravinnoksi käytettyjen selkärangattomien 

osalta. Analysoiduista lajiryhmistä perhosten toukat, mittariperhosten toukat ja sahapistiäisten 

toukat ovat ensisijaista ravintoa poikasille, ja muurahaiset, kovakuoriaiset ja hämähäkit ei niin 

tärkeää ravintoa. 

Kuvasta 15 ja taulukosta 3 ilmenee, että sekä haavinta- että pitfall-aineistoissa oli havaittavissa 

merkitsevä yhdysvaikutus luonnontilakäsittelyn ja vuoden välillä (p=0,028 ja p=0,005). Lisäksi 

pitfall-aineistossa oli havaittavissa selvä kokonaisyksilömäärän ajallinen lasku (p<0,0001). 

Yksittäisistä lajiryhmistä (ks. liitteet 3 ja 4) merkitseviä yhdysvaikutuksia löydettiin ainoastaan 

kuoppapyydyksillä kerättyjen muurahaisten yksilömäärän suhteen (liite 4). Yhdysvaikutukset eivät 

kuitenkaan tue ennustemallin mukaista kehitystä (ks. s. 4), sillä ennallistamisen muutos oli väärän 

suuntainen sekä koko pitfall-aineistossa että pitfall-aineiston muurahaismäärissä. Haavinta-

aineistossa ennallistaminen lisäsi ravintolajien yksilömäärää, mutta kehitys luonnontilassa oli 

päinvastainen (kuva 15). Tämäkään tulos ei ole täysin ennustemallin mukainen, vaikka tukeekin 

ennallistamisen onnistumista. 

Kuva 14. Haavinta- ja kuoppapyydysnäytteet jaettuna neljäksi ryhmäksi vuoden ja luonnontilan 

mukaan ja niistä tehdyt rarefaktiovertailut. Pystyviivan kohdalta voidaan vertailla näytteiden 

lajimääriä otoskoosta l. yksilömäärästä riippumattomasti.  
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Taulukko 3. Kanalintujen ravintonaan käyttämien lajiryhmien (ks. liitteet 3 ja 4) yhteenlaskettujen 
yksilömäärien muuntelu luonnontilakäsittelyn ja vuoden suhteen, sekä haavinta- että pitfall-
aineistoissa. Tilastollinen analysointi lineaarisilla sekamalleilla käyttäen R:n gamlss-funktiota, jossa 
oletusjakaumana negatiivinen binomijakauma ja keräyskohde satunnaismuuttujana.  
 

 

a) Haavinta - Kaikki ravintolajit yhteensä 
            Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo 

(Vakio)        2.54472    0.05426  46.903   <2e-16 *** 

cLtila         0.15830    0.10851   1.459   0.1466     

cVuosi         0.01067    0.01572   0.679   0.4984     

cLtila:cVuosi  0.06950    0.03144   2.211   0.0285 *   

 

b) Pitfall – Kaikki ravintolajit yhteensä 

            Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo 

(Vakio)        3.63608    0.08057  45.131  < 2e-16 *** 

cLtila         0.32308    0.16151   2.000 0.047779 *   

cVuosi        -0.13798    0.02015  -6.847 3.71e-10 *** 

cLtila:cVuosi  0.14533    0.04039   3.598 0.000471 *** 

 

 

  

Kuva 15. Haavinta- ja pitfall-aineistoissa metsäkanalintujen ravintonaan käyttämien 

selkärangattomien yksilömäärien (keskiarvo ± SE) vaihtelut luonnontilakäsittelyn ja vuoden 

suhteen.  
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3.3. Kohteilla esiintyvät kasvit 

 
Kasviruutuaineistossa esiintyneet kasvilajit ja – suvut on lueteltuna liitteessä 2. 

NMDS- analyysejä varten kasviruutuaineistosta jouduttiin ryhmittelemään lajeja uudelleen, koska 

muuten analyysejä ei olisi pystytty suorittamaan. Tämä johtui siitä, että havaintoja oli osalle lajeista 

liian vähän taikka vain toinen meistä Tolonen (2010) tai minä tehtiin havaintoja lajeista. Yhdistin 

NMDS- analyysejä varten lajeja mahdollisimman järkeviin ryhmiin: 1) hieskoivun ja vaivaiskoivun 

2) kaikki sarat 3) männyn ja kuusen 4) kaikki rahkasammalet 5) rämekarhunsammal ja 

karhunsammal alalajit 6) valkoporonjäkälä, harmaatorvijäkälä, turvejäkälä, okatorvijäkälä, 

jauhetorvijäkälä ja nahkajäkälä 7) kynsisammalten alalajit, hietikkotierasammal, kerrossammal, 

hetesirppisammal, rahkanäivesammal, pykäsammalet ja muut sammaleet 8) siniheinä, 

pyöreälehtikihokki, metsämaitikka, metsäkorte, jouhivihvilä, haurasloikko, metsäruusu, metsätähti 

ja luhtavilla.   

3.4. Kasviruutuaineiston analyysit  
 

Vuoden 2007 ja 2015 luonnontilaisten ja ennallistettujen kohteiden kasviyhteisöjen mahdollista 

erilaisuutta tutkittiin kasviruutuaineiston NMDS- analyysillä.  

Mahdollisia kohdetyyppien ja vuosien välisiä eroja testattiin R:n Vegan- paketin envfit-funktiolla, 

kuten aikaisemmin tehtiin selkärangatonaineistolle (kuva 16). NMDS- analyysillä vuosien väliltä 

löydettiin tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p=0,0010). Luonnontilaisten ja ennallistettujen 

kohteiden väliltä löydettiin myös merkitsevä ero (p=0,0030) eli lajien runsaussuhteissa oli eroja 

kohdetyyppien välillä. Ennustemallin (ks. s. 4) mukaista yhdysvaikutusta ei näyttäisi kuitenkaan 

olevan. 
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Mahdollisia kohdetyyppien ja vuosien välisiä eroja testattiin jälleen kuten edellä, mutta nyt 

lajiryhmien esiintymisen (0/1) suhteen (kuva 17). Kasviruutuaineistossa luonnontilaiset ja 

ennallistetut kohteet erottuivat merkitsevästi toisistaan (p=0,0020) eli kohdetyyppien lajistoissa oli 

merkitseviä eroja. Vuosien väliltä ei havaittu merkitseviä eroja (p=0,5654) eli lajit ovat pysyneet 

kuitenkin samoina vuosien välillä. Ennustemallin (ks. s. 4) mukaista yhdysvaikutusta ei näyttäisi 

olevan. 

Kuva 16. NMDS–kuva kasviruutuaineiston välisistä etäisyyksistä perustuen lajiryhmien runsaussuhteisiin 

näytteissä. Kuvaan on lisätty vuosi-käsittely -ryhmittelyt, niiden se-ellipsit, Shannonin diversiteetti - indeksin 

muuntelu pintasovituskäyrä, sekä ordinaation onnistumista kuvaava stressiarvo. 
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Seuraavaksi diversiteettimuuttujien eroa tarkasteltiin suhteessa tekijöihin (kuva 18): vuosi ja tila 

sekä analysoitiin niiden välisten yhdysvaikutusten merkitystä. Analysointi tehtiin samoilla 

periaatteilla ja menetelmillä kuin edellä selkärangattomille (ks. menetelmät). 

Kasviruutuaineiston analyysien tulosten mukaan vuoden 2015 lajimäärä on merkitsevästi 

alhaisempi kuin vuoden 2007 (p<0,0001). Myös luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet erosivat 

merkitsevästi lajimäärän suhteen toisistaan (p=0,0002) ja tulosten mukaan ennallistetuissa kohteissa 

oli enemmän lajeja. Vuosien ja luonnontilakäsittelyn välillä ei ole yhdysvaikutusta (p=0,299), 

jolloin luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet olivat lajimäärältään samankaltaisia molempina 

vuosina. 

Kuva 17. NMDS–kuva kasviruutuaineiston välisistä etäisyyksistä perustuen lajiryhmien esiintymiseen 

näytteissä (0/1). Tarkempi seloste kuvan 16 kuvatekstissä. 
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Shannonin diversiteetti- indeksin mukaan vuosi 2015 oli kasvillisuudeltaan monimuotoisempi kuin 

2007 (p=0,001). Ennallistetut kohteet olivat luonnontilaisia monimuotoisempia (p=0,046). Vuosien 

ja luonnontilakäsittelyn väliltä ei löydetty yhdysvaikutusta (p=0,317), jolloin luonnontilaisten ja 

ennallistettujen kohteiden lajistollinen monimuotoisuus ei muuttunut eri tavoin vuosien saatossa.  

Simpsonin diversiteetin ja tosidiversiteetti-indeksin mukaan vuosi 2015 oli lajistoltaan 

monimuotoisempi kuin 2007 (p<0,001 ja p=0,0005). Luonnontilaisten ja ennallistettujen kohteiden 

väliltä ei löydetty eroa lajiston monipuolisuudessa (p=0,157 ja p=0,116). Vuosien ja 

luonnontilakäsittelyn väliltä ei löydetty yhdysvaikutusta (p=0,728 ja p=0,156), jolloin 

Kuva 18. Lajimäärä, Shannonin ja Simpsonin diversiteetti-indeksit, sekä tosidiversiteetti-indeksi (±SE) 

luonnontilaisilla (ympyrät) ja ennallistetuilla (kolmio) kohteilla vuosien 2007 ja 2015 

kasviruutuaineiston mukaan. 
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luonnontilaisten ja ennallistettujen kohteiden monimuotoisuus oli muuttunut samalla tavoin 

tutkimusjakson aikana.   

Seuraavaksi vertailin metsäkanalintujen poikasten ravinnoksi käyttämän mustikan peittävyyseroja 

eri kohteissa ja miten ennallistaminen on vaikuttanut siihen. Kuten tiedetään (Lakka ja Kouki 

2009), metsäkanalintujen poikaset käyttävät olennaisesti mustikan eri osia ruokavaliossaan, jolloin 

on mielekästä etsiä vuoden ja luonnontilakäsittelyn yhdysvaikutusta myös pelkästään mustikan 

peittävyys eroista. Mustikka myös ylläpitää suuren määrän metsäkanalintujen poikasille tärkeitä 

hyönteistoukkia (Baines ym. 1996). 

Kuvan 19 perusteella mustikan peittävyys oli lisääntynyt vuodesta 2007 (p=0,033). 

Luonnontilaisten ja ennallistettujen kohteiden välillä ei ollut eroa (p=0,417), eikä vuoden ja 

käsittelyn välistä yhdysvaikutusta (p=0,377) ollut havaittavissa. Näin ollen tulos ei ole 

ennustemallin (ks. s. 4) mukainen. 

 

 

 

Kuva 19. Mustikan peittävyyden muutos ja keskivirheet (±SE) kasviruutuaineiston mukaan. 
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Taulukko 4. Kasvillisuusaineiston lajimäärän, diversiteetti-indeksien ja esimerkkilajina mustikan 

peittävyyden muuntelu luonnontilakäsittelyn (luonnontila vs. ennallistettu) ja vuoden (2007 vs. 

2015) suhteen. Yhdysvaikutus testaa odostusmallin mukaista tulosta (ks. s. 4). Lajimäärä on 

analysoitu R:n gamlss-funktiolla ja muut R:n lmer-funktiolla. Molemmissa analyyseissä on 

käräyskohde satunnaismuuttujana.  
 

 

a. Kasvit – Lajimäärä 
 

             Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)         2.49854    0.02077 120.275  < 2e-16 *** 

cLtila          0.16001    0.04155   3.851 0.000159 *** 

cVuosi         -0.23722    0.04155  -5.710 4.17e-08 *** 

cLtila:cVuosi   0.08652    0.08309   1.041 0.299033 

 

 

b. Kasvit – Shannonin diversiteetti 
 

              Estimaatti        SE        df  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)         1.69178    0.03154  18.00000  53.644   <2e-16 *** 

cLtila          0.13483    0.06307  18.00000   2.138   0.0465 *   

cVuosi          0.18984    0.05675 178.00000   3.345   0.0010 **  

cLtila:cVuosi   0.11378    0.11350 178.00000   1.002   0.3175     

 

c. Kasvit – Simpsonin diversiteetti 
 

              Estimaatti        SE        df  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)       7.250e-01  9.216e-03 1.960e+02  78.663  < 2e-16 *** 

cLtila        2.617e-02  1.843e-02 1.960e+02   1.420    0.157     

cVuosi        8.018e-02  1.843e-02 1.960e+02   4.350 2.19e-05 *** 

cLtila:cVuosi 1.284e-02  3.687e-02 1.960e+02   0.348    0.728     

 

d. Kasvit – Tosidiversiteetti 
 

              Estimaatti        SE        df  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)           4.3086    0.1148  18.0000  37.547  < 2e-16 *** 

cLtila            0.3790    0.2295  18.0000   1.651 0.116014     

cVuosi            0.7607    0.2149 178.0000   3.540 0.000511 *** 

cLtila:cVuosi     0.6127    0.4298 178.0000   1.426 0.155760     

 

e. Kasvit - Mustikka 
 

              Estimaatti        SE        df  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)          0.22897   0.02365  18.00000   9.681 1.47e-08 *** 

cLtila           0.03931   0.04730  18.00000   0.831    0.417     

cVuosi           0.06101   0.02839 178.00000   2.149    0.033 *   

cLtila:cVuosi    0.05028   0.05678 178.00000   0.886    0.377     
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4. Pohdinta 
 

4.1. Ennallistamisen vaikutukset 

 
Yleisesti tämän tutkimuksen tuloksien perusteella voisi sanoa, että metsämaiden keskellä 

sijaitsevien pienialaisten soiden ennallistaminen ei ole palauttanut niitä luonnontilaisten soiden 

kaltaisiksi. Tutkimuksessa saadut tulokset eivät tukeneet ajatusta siitä, että ennallistaminen 

palauttaisi kasvi- ja selkärangaton yhteisöt koskemattoman habitaatin kaltaiseen tilaan 

metsäkanalintujen poikasten ravintonäkökulmasta. Saimme ainoastaan kahdessa tapauksessa 

viitteitä ennallistamisen positiivisista vaikutuksista, mutta suuri vuosien välinen ero vaikeuttaa 

positiivisten vaikutusten tulkintaa. Kahdessa muussa tapauksessa, joiden mukaan vuosien ja 

käsittelyn välillä olisi ollut ennustemallin mukaista yhdysvaikutusta (ks. s. 4), ennallistamisen 

aiheuttama muutos oli väärän suuntainen. 

4.2. Käsittelyn vaikutukset selkärangattomilla 
 

Selkärangatonaineistosta tehtyjen NMDS- kuvien ja analyysien perusteella havaittiin, että 

kuoppapyydys- ja haavintanäytteet antoivat erilaisen kuvan suoympäristön selkärangattomien 

yhteisöistä. Tämä on toisaalta odotettua eri pyyntimenetelmille, koska kuoppapyydykset pyytävät 

maan pinnalla liikkuvia selkärangattomia, kun taas haavinnalla pyydystetään kenttäkerroksessa 

varvuston seassa eläviä selkärangattomia. 

Kuoppapyydysaineistossa selkärangatonyhteisöt eivät eronneet luonnontilaisten ja ennallistettujen 

kohteiden välillä, mutta haavintanäytteiden selkärangatonkoostumukset puolestaan erosivat eri 

kohdetyyppien välillä. Näin oli molemmissa tapauksissa otettaessa huomioon lajiryhmien 

runsaussuhteet taikka katsottaessa pelkästään niiden esiintymistä kohteella.  Tämä voi kertoa 

esimerkiksi siitä, että kenttäkerroksessa elävät selkärangattomat ovat pohjakerroksen 

selkärangattomia herkempiä ojituksen aiheuttamille kenttäkerroksen kasvillisuudessa tapahtuneille 

muutoksille ja eivät ole vielä palautuneet ennallistuksen jälkeen. Yhteisörakenteiden muutokset 

eivät kuitenkaan tukeneet ennallistamisen odotettuja vaikutuksia, siispä yhdysvaikutusta ei näyttäisi 

olevan. Vuosien välillä huomattiin molemmissa aineistoissa olevan erittäin paljon eroja eli vuodet, 

jolloin aineistot on kerätty, erosivat todennäköisesti olosuhteiltaan huomattavasti toisistaan.  

Tarkasteltaessa haavinta-aineiston lajimäärää havaittiin, että vuoden ja luonnontilan välillä on 

tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus. Tämä on yksi niistä odotetuista tuloksista, joita lähdimme 

tutkimuksella hakemaan. Muutos on ennustemallin suuntainen (ks. s. 4), mutta suuri vuosien 
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välinen ero vaikeuttaa tulkintaa. Kuoppapyydysaineiston mukaan tällaista yhdysvaikutusta ei 

löydetty eli sen mukaan kohteet olisivat muuttuneet samansuuntaisesti lajimäärän suhteen. 

Näidenkin tuloksien perusteella voisi sanoa sen, että aikaisempi ojien kuivattava vaikutus on 

todennäköisesti vaikuttanut voimakkaammin kenttäkerroksen- kuin pohjakerroksen selkärangaton 

yhteisöihin.  

Shannonin diversiteetti- indeksin mukaan kummassakaan haavinta- sekä kuoppapyydysaineistossa 

ei ollut vuoden ja käsittelyn välistä yhdysvaikutusta eli kohdetyyppien monimuotoisuus on 

kehittynyt ajassa samansuuntaisesti. Simpsonin diversiteetti- indeksin mukaan kummassakaan 

aineistossa ei ole vuoden ja käsittelyn välistä yhdysvaikutusta, jonka mukaan kohdetyyppien 

selkärangatonyhteisöjen monipuolisuus on kehittynyt ajassa samansuuntaisesti. Tosidiversiteetti- 

indeksin mukaan vuoden ja luonnontilakäsittelyn välillä havaittiin merkitsevä yhdysvaikutus 

haavinta-aineistossa, mutta ero oli ennustemallin vastainen, koska ennallistamisen vaikutus oli 

vastakkainen suhteessa luonnontilan muutokseen. Kuoppapyydysaineiston perusteella vuoden ja 

luonnontilakäsittelyn välillä ei havaittu merkitsevää yhdysvaikutusta eli lajiston monipuolisuus 

luonnontilaisilla ja ennallistetuilla kohteilla ei eronnut vuosien välillä. 

Rarefaktio- menetelmän avulla saatujen tulosten perusteella lajimäärä ennallistetuilla kohteilla oli 

kaikista pienin ja tulokset eivät antaneet vakuuttavaa näyttöä ennallistuksen positiivisista 

vaikutuksista, koska muutokset eivät noudata johdannossa esitettyä ennustemallia (s. 4).  Kuitenkin 

haavinta-aineistossa erot olivat pienemmät kuin kuoppapyydysaineistossa. 

Yksittäisiä ravintoheimoja ja – taksoneita sekä selkärangattomien yksilömääriä eri 

luonnontilakäsittelyissä tarkastellessa huomattiin, että koko kuoppapyydysaineiston ja muurahaisten 

yksilömäärän perusteella vuoden ja luonnontilakäsittelyn välillä on tilastollisesti merkitsevä 

yhdysvaikutus. Yhdysvaikutukset eivät kuitenkaan tue ennustemallin mukaista kehitystä (ks. s. 4), 

sillä ennallistamisen muutos oli väärän suuntainen sekä koko kuoppapyydysaineistossa että 

kuoppapyydysaineiston muurahaismäärissä. Haavinta-aineistossa ennallistaminen lisäsi 

ravintolajien yksilömäärää, mutta kehitys luonnontilassa oli päinvastainen (kuva 15). Tulos ei ole 

täysin ennustemallin mukainen, vaikka tukeekin ennallistamisen onnistumista.  
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4.3. Kasvillisuustulokset 
  

Kasviruutuaineistosta tehtyjen NMDS- kuvien ja analyysien perusteella havaittiin, että 

luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet erosivat merkitsevästi toisistaan molemmissa tapauksissa 

tarkasteltaessa lajien runsaussuhteita tai lajien esiintymistä kohteilla. Vuosien väliltä löydettiin 

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero katsottaessa lajien runsaussuhteita, mutta lajien esiintymisessä 

eroa ei huomattu eli lajit ovat pysyneet kuitenkin samoina vuosien välillä. Ennustemallin (ks. s. 4) 

mukaista yhdysvaikutusta ei näyttäisi kuitenkaan olevan kummassakaan tapauksessa. NMDS- kuvia 

17 ja 18 katsoessa huomaa helposti sen, että luonnontilaisten kohteiden maaperän vedenpinnan taso 

on ollut vuodesta toiseen korkeampi lajistonsa perusteella, koska ne sijoittuvat ordinaatiossa 

lähemmäksi rahkasammalia, jotka ovat hyviä indikoimaan maaperän kosteutta (Punttila ym. 2016). 

Tämä taas kertoo siitä, että ennallistetut kohteet eivät ole ainakaan vielä palautuneet ojituksen 

kuivattavasta vaikutuksesta.  

Tarkasteltaessa kasviruutuaineiston perusteella lajimäärää huomattiin, että vuosien ja 

luonnontilakäsittelyn välillä ei ole yhdysvaikutusta, jolloin luonnontilaiset ja ennallistetut kohteet 

olivat lajimäärältään samankaltaisia molempina vuosina. Myöskään Shannonin diversiteetti- 

indeksin perusteella yhdysvaikutusta ei löydetty, jolloin luonnontilaisten ja ennallistettujen 

kohteiden monimuotoisuus on kehittynyt samansuuntaisesti vuosien välillä. Edelleen 

tosidiversiteetti- indeksin mukaan yhdysvaikutusta ei löydetty, eli luonnontilaisten ja 

ennallistettujen kohteiden lajistot ovat kehittyneet samansuuntaisesti monipuolisuuden suhteen 

vuosien välillä. Näiden tuloksien perusteella ennustemallin (ks. s. 4) mukaista yhdysvaikutusta ei 

näyttäisi olevan kasviruuaineiston perusteella. 

Yksittäisistä kasvilajeista tarkastelimme erikseen mustikkaa, jonka peittävyys oli lisääntynyt 

vuosien aikana. Luonnontilaisten ja ennallistettujen kohteiden välillä ei ollut eroa, eikä vuoden ja 

käsittelyn välistä yhdysvaikutusta ollut havaittavissa. Näin ollen tulos ei ollut ennustemallin (ks. s. 

4) mukainen. 

4.4. Vertailu muihin tutkimuksiin 

4.4.1. Muut ennallistamistutkimukset 
 

Noreikan ym. (2015) tutkimuksen perusteella soiden ennallistaminen mukaan luettuna ojien täytöllä 

vaikuttaa nopeasti ja positiivisesti moniin soiden selkärangatonspesialisteihin ja niiden yhteisöihin. 

Heidän tekemässään tutkimuksessa ennallistamisella oli erittäin nopea vaikutus, sillä ainoastaan 1-3 
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vuoden aikana taksonien koostumus muuttui samankaltaisemmaksi kuin luonnontilaisilla kohteilla. 

Meidän tutkimuksessamme ennallistuksesta oli kulunut lähes 8 vuotta eivätkä yhteisöt olleet 

tulosten perusteella ainakaan vielä palautuneet samalle tasolle. Voi kuitenkin olla, että joka 

tapauksessa biodiversiteetti pysyy alhaisempana ja yhteisön koostumus muuttuneena häiriintyneessä 

ja ennallistetussa verrattuna siihen, että ekosysteemi olisi täysin koskematon (Benayas ym. 2009). 

Voi myös olla, että vuoden 2015 kartoitus oli epäotollinen johtuen viileämmästä ja sateisemmasta 

kesästä kuin vuonna 2007, jolloin Tolonen (2010) teki aineiston keräykset. Useiden tutkimusten 

mukaan (esim. Ludwig ym. 2010) kylmät lämpötilat aikaisin kesällä voivat vaikuttaa 

hyönteisravinnon saatavuuteen ja näin ollen vaikuttaa ko. olosuhteissa kerättävään 

tutkimusaineistoon. Meidän tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella vuosien välillä oli lähes 

poikkeuksetta tilastollisia eroja, mikä antaa tukea sääolosuhteiden vaikutukselle. Vuosittaisella 

seurannalla pystyttäisiin sulkemaan pois vuosista johtuvaa vaihtelua, mutta tämähän vaatisi 

tietenkin paljon enemmän resursseja – tässä tutkimuksessa tällaisia resursseja ei ollut. Sade voi 

lyhentää dramaattisesti poikasten ravinnon etsintään käytettävää aikaa, sillä nuorten poikasten on 

lämmiteltävä toistuvasti emon luona, jolloin kesä- ja heinäkuun sademäärällä voi olla etenkin 

metsolle negatiivista vaikutusta (Selås 2000). Tästä voidaan päätellä, että ravinnon puuttuessa 

alhaisten lämpötilojen takia ja poikasten joutuessa lämmittelemään toistuvasti runsaiden sateiden 

johdosta, on poikueiden selviytyminen epävarmaa. 

Muurahaiset ovat hyviä indikoimaan ekosysteemien pitkänajan muutoksia, koska niiden on 

huomattu olevan herkkiä elinympäristön laadun muutoksille (Fagan ym. 2010). Meidän 

saamistamme tuloksista muurahaisten yksilömäärään liittyen voi päätellä, että ennallistetut kohteet 

ovat edelleen muuttuneessa tilassa ja luonnontilaiset kohteet mahdollisesti pystyvät puskuroimaan 

paremmin myös sääolosuhteista johtuvaa vaihtelua. 

Katsottaessa NMDS- kuvaa 16 huomaa, että aikaisemmin ojitetut ja nykyisin ennallistetut kohteet 

sijaitsevat ordinaatoissa lähempänä kanervakasveja, joista mustikka ylläpitää suuren määrän 

metsäkanalintujen poikasille tärkeitä hyönteistoukkia (Baines ym. 1996). Myöhemmässä kehityksen 

vaiheessa, kun siirrytään kasviravintoon, mustikan marjat, nuoret lehdet sekä versot ovat tärkeitä 

ravinnon lähteitä (Lakka ja Kouki 2009). Tämän perusteella voisi olettaa, että metsäkanalintujen 

ravinnoksi käytettäviä selkärangattomia ja kasviravintoa löytyisi paremmin ennallistetuilta 

kohteilta. 

Alueella nähtiin laiduntamassa paljon poroja (Rangifer tarandus) ja joinakin päivinä heti 

tutkimuskohteiden välittömässä läheisyydessä. Metsien käyttö karjan laitumina on jossakin määrin 
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ristiriidassa metsien suojelun kanssa (Bernes ym. 2016). Tämän tutkimuksen osalta voisin olettaa, 

että porot aiheuttavat ainakin tallomisella jonkin asteista vahinkoa kohteilla esiintyneille kasveille ja 

mahdollisesti sitä kautta niillä eläville selkärangattomille.  

4.4.2. Muut metsäkanalintujen poikueisiin vaikuttavat tekijät 
 

Metsäkanalintujen poikueiden selviytymistä on vaikea tutkia ja prosessit, jotka siihen vaikuttavat, 

ovat huonosti tunnettuja (Ludwig ym. 2010). Todennäköistä on kuitenkin se, että siihen vaikuttavat 

useat eri tekijät, joilla voi olla keskenään toisiaan vahvistavia vaikutuksia. Yleispedot voivat 

säädellä metsäkanalintujen määrää, kun taas ravinnon laatu perimmäisenä tekijänä vaikuttaa 

metsäkanalintujen alttiuteen tulla saalistetuksi (Selås 1997). Ludwigin ym. (2010) mukaan ojitetut 

alueet mahdollisesti kärsivät kasvaneesta pesäsaalistuksesta etenkin petokannan ollessa runsas. 

Poikueiden selviytymiseen vaikuttaa todennäköisesti myös yleispedoille saatavilla olevan muun 

ravinnon määrä, koska poikueet kärsivät tavallisesti enemmän saalistuspaineesta jyrsijöiden 

romahdusvuosina (Selås ja Steel 1998). 

Saalistuksen lisäksi aikuisten metsäkanalintujen ja poikueiden selviytymiseen voivat vaikuttaa 

erilaiset taudit ja loiset. Voi myös olla, että taudit ja loiset mahdollisesti voimistavat muiden 

selviytyvyyteen vaikuttavien tekijöiden vaikutusta. Brinkmannin (1926) mukaan tauteja on pidetty 

yhtenä selityksenä metsäkanalintujen määrän laskussa. Erityisesti heisimatoja on todettu olevan 

enemmän nuorilla kuin aikuisilla linnuilla (Isomursu ym. 2006) ja ilmaston lämpenemisen on 

lisäksi ennustettu vaikuttavan negatiivisesti metsäkanalintujen selviytymiseen tai lisääntymiseen 

johtuen loisten kehityksestä (Selås ym. 2011). 

Ravinnon laadun vaihtelu johtuen muista kuin elinympäristössä tapahtuneista muutoksista voi myös 

olla yksi selittävä tekijä, joka vaikuttaa metsäkanalintujen poikueiden selviytymiseen. Tähän liittyy 

ns. huippusatohypoteesi (MDH), jonka mukaan kasvin tuotettaessa paljon siemeniä huippuvuotena, 

kasvinsyöjiä vastaan tarkoitettu kemiallinen puolustus heikkenee (Selås ja Steel 1998). Johtuen 

alemmasta kemiallisten puolustusyhdisteiden tasosta (esimerkiksi mustikalla), voi kasveja syövien 

hyönteisten ja sitä kautta myös hyönteisiä syövien lintujen määrä kasvaa (Selås ym. 2011). Selåsin 

(2011) mukaan on löydetty positiivinen korrelaatio riekon ja mustikan edellisen vuoden 

siementuoton välillä. Ehdotettu syy tälle suhteelle on mustikan ravinnollisen laadun paraneminen 

runsaina siemenvuosina, jolloin allokointi kemialliseen puolustukseen vähenee. Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu ottaa huomioon huippusatohypoteesin mukaisia mahdollisia 

vaikutuksia. Aikaisemmin kerroin kesän alhaisista lämpötiloista kartoitusten aikana, joka Selåsin 
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ym. (2011) mukaan ennustaa mahdollisesti mustikan resurssien käyttöä siementuottoon sekä kasvin 

nuppujen induktioon, jolloin kasvi käyttää vähemmän resursseja esimerkiksi puolustukseen ja näin 

ollen siitä on hyötyä metsäkanalinnuille. Tämän perusteella voidaan odottaa parempaa menestystä 

metsäkanalintujen lisääntymisessä. 

4.5. Tutkimuksen rajoitteet ja virhelähteet 
  

Tutkimukseen tarkoitetut kohteet ja näytteenottopaikat oli valittu jo valmiiksi ja en pystynyt 

vaikuttumaan enää niihin, koska työssäni käytettiin samoja paikkoja kuin Tolonen (2010) omassa 

Pro gradu- työssään. Kesä 2015 oli hyvin sateinen ja viileä, joka vaikeutti myös pääsemistä samoille 

koordinaattipisteille, koska useat suopainanteet olivat lähes peittyneet veden alle. Tämän takia 

jouduin tyytymään osittain vain mahdollisimman samoihin näytteenottopaikkoihin. Koska tässä Pro 

gradu- tutkimuksessa ei otettu huomioon lämpötilojen vaikutusta, lämpötilojen vaihtelulla on voinut 

olla vaikutusta selkärangatonaineiston hyönteismääriin (Doxon ym. 2011). Selkärangatonnäytteiden 

ottamisen ajankohdat vaihtelivat kunkin näytteenottopäivän aikana eri tutkimuskohteiden välillä, 

joten eri vuorokaudenajoista seurauksena oleva lämpötilan vaihtelu on voinut vaikuttaa myös 

saalismääriin. Sään vaikutusta haavintanäytteiden hyönteismääriin ei voida myöskään poissulkea, 

koska joissakin tapauksissa haavintanäyte otettiin sateen alkaessa tai sateen jo ollessa alkanut. 

Haavintanäytteitä ei kuitenkaan otettu kovan sateen aikana, vaan näytteenotto pyrittiin suorittamaan 

sateettomalla säällä. 

Määrittäessäni selkärangattomia tiesin, miltä kohdetyypiltä ja milloin näytteet oli otettu. En ole 

kuitenkaan kiinnittänyt asiaan huomiota määritysten aikana ja kohteiden tiedot eivät ole 

vaikuttaneet määrityksen aikana tarkkuuteen, jolla selkärangattomat on eroteltu ja määritetty 

näytteistä. Erottelin ja määritin selkärangattomat kaikista näytteistä mahdollisimman tarkasti ja 

samalla tarkkuudella riippumatta näytekohtaisista tiedoista. Määritykset suoritti ainoastaan yksi 

henkilö, jolloin henkilöiden välisiä eroja määrityksissä ei syntynyt. 

Myöskään kasvillisuusruutukartoitusten käytännön toteutuksen osalta henkilöiden välisiä eroja ei 

syntynyt, koska kasviruutujen peittävyysprosenttiosuudet määritti ainoastaan yksi henkilö. Toisaalta 

Tolosen (2010) tekemässä tutkimuksessa määrityksiä oli tekemässä useampi henkilö, jolloin 

aineistojen välinen vertailtavuus voi olla hankalampaa ja aineistojen tarkkuudessa voi olla eroja.  

On mahdollista, että yhdestä ilmansuunnasta kerätyt selkärangattomat eivät riitä antamaan 

totuudenmukaista kuvaa tutkimuskohteilla esiintyvien selkärangattomien runsaussuhteista, sillä 

alueella ja kohteiden läheisyydessä oli suoritettu ennallistuksen jälkeen myös metsätaloudellisia 
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toimenpiteitä kuten esimerkiksi hakkuita, jotka muuttavat habitaatin valo-olosuhteita. Lakan ja 

Koukin (2009) mukaan mustikka kärsii suorasta auringon valosta ja kuivuudesta avohakkuun 

jälkeen. Suurempi valon määrä aiheuttaa mustikan fenolipitoisuuden nousemista ja vesipitoisuuden 

laskua. Sen takia mustikan laatu isäntäkasvina toukille heikkenee ja toukkien määrä laskee. Parempi 

vaihtoehto olisi ollut kerätä näytteitä ainakin jokaisesta pääilmansuunnasta kattavan tutkimuksen 

tekemiseen, mutta vaadittavien selkärangatonnäytteiden määritys olisi ollut yhden opinnäytetyön 

puitteissa mahdotonta. Tämän vuoksi tähän työhön kerättävien ja määritettävien näytteiden määrä 

rajattiin tasolle, joka vastasi tavoitteita ja määrityksiin käytettävissä olevaa aikaa. Luotettavampien 

tulosten saamiseksi jokaiselta tutkimuskohteelta tulisi analysoida useampia selkärangatonnäytteitä 

eri pyyntitapojen osalta, jotta mahdolliset tutkimuskohteiden sisäiset erot voitaisiin ottaa huomioon. 

4.6. Johtopäätökset ja jatkotutkimuksen tarve 
 

Tutkimusta tehdessä on pidetty selvänä sitä asiaa, että metsäkanalintujen poikasten saatavilla olevan 

ravinnon määrä vaikuttaa positiivisesti poikueiden selviytymiseen. Poikaset tarvitsevat runsaasti 

proteiineja kehityksen aikaisessa vaiheessa. Kasvuvaiheessa tarvitaan erityisesti selkärangattomia, 

joiden runsaus voi olla tärkeää metsäkanalintujen poikasten selviytymisen ja kasvunopeuden 

määrittäjänä (Wegge ja Kasdalen 2008). Tämän perusteella voidaan päätellä, että mitä enemmän 

metsäkanalintujen poikasille soveltuvaa selkärangatonravintoa elinympäristöstä on saatavilla, sitä 

parempi elinympäristö on poikasille. Tämän Pro gradu -tutkielman tulokset viittaavat siihen, että 

metsämaiden keskellä sijaitsevien pienialaisten soiden ennallistaminen ei ole palauttanut niitä 

luonnontilaisten soiden kaltaisiksi. Voi myös olla, että ennallistuksesta kulunut aika ei ole ollut 

vielä riittävä selkeiden tulosten saavuttamiseksi. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että ennallistetut 

habitaatit soveltuvat metsäkanalintujen poikue-elinympäristöksi huonommin kuin luonnontilaiset 

poikasvaiheessa tärkeän selkärangatonravinnon huonomman saatavuuden takia. 

Taivalkosken tutkimusalueen ympäristö koostui suurimmaksi osaksi kuivista harjualueiden 

mäntykankaista, joiden keskellä tutkimuksen pienet suot sijaitsivat. Tällaisessa karussa 

ympäristössä pienialaiset kosteat suot voivat olla metsäkanalintujen poikasille erityisen tärkeitä, 

mikäli muita kosteita paikkoja ei alueella ole. Selkärangattomia sekä mustikkaa esiintyy 

runsaimmin juuri soiden reunamilla. Tämän tutkimuksen tuloksiin viitaten metsäkanalintujen 

poikaset ovat menettäneet ojituksesta aiheutuneen kuivattavan vaikutuksen takia hyviä 

ruokailupaikkoja, eikä ennallistaminen ole ainakaan vielä palauttanut niitä takaisin alkuperäiseen 

tilaan ravintonäkökulmasta. 
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Tämän tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta siitä, että ennallistaminen ei ole parantanut ainakaan 

vielä poikue-elinympäristöjen laatua taikka ennallistukseen käytetyt toimenpiteet eivät ole olleet 

välttämättä riittävät. Senpä takia olisikin hyvä, että ennallistamisprosessia varten löydettäisiin oikeat 

abioottiset - ja bioottiset tekijät, jotta ympäristö palautuisi luonnolliseen tilaan (Benayas ym. 2009). 

Kuten aikaisemmin mainitsin, ympäristön ennallistamisen nopealle vasteelle on olemassa muutamia 

perusedellytyksiä: Lyhyet välimatkat potentiaalisiin lähdepopulaatioihin (koskemattomat 

elinympäristöt) (Noreika ym. 2015), maisemassa on paljon koskemattomia lähdehabitaatteja 

(Lindholm ja Heikkilä 2006), koskemattomat habitaatit ovat suhteellisen isoja (Desrochers ja van 

Duinen 2006) sekä tehokkaat ennallistusmenetelmät, koska onnistunut uudelleen asuttaminen 

riippuu siitä, kuinka hyvin ennallistettu suo jäljittelee luonnollisia olosuhteita (Komulainen ym. 

1999, Taillefer ja Wheeler 2012). 

Tämä tutkimus antaa aihetta perusteellisemmille jatkotutkimuksille. Seuraavissa tutkimuksissa olisi 

hyvä kasvattaa otannan kokoa selkärangattomien osalta esimerkiksi keräämällä näytteitä jokaisesta 

pääilmansuunnasta kohteilla. Tällöin voitaisiin poissulkea kohteiden mahdollinen sisäinen vaihtelu 

selkärangattomien esiintymisessä. Tässä tutkimuksessa kohteiden kuivuutta pystyttiin arvioimaan 

ainoastaan kohteilla esiintyneiden kasvilajien perusteella. Tulevissa tutkimuksissa olisi hyvä, jos 

käytettäisiin tarkempaa menetelmää kohteiden vedenpinnan arviointiin maaperässä. Kuten 

huomasimme tässä tutkimuksessa, vuodet ovat olleet hyvin erilaiset, jolloin aineistoa on kohteilta 

kerätty. Kukaan ei pysty ennustamaan seuraavan vuoden ilmasto-olosuhteita, jolloin aineistoa tulisi 

kerätä mielellään vuosittain ja monitoroida luonnontilaisten ja ennallistettujen kohteiden kehitystä 

jatkuvalla aineistolla. Tulevaisuudessa voitaisiin myös tutkia lämpötilojen mahdollista vaikutusta 

selkärangattomien ja kasvien esiintymiseroihin. Näin voitaisiin saada ainakin paremmin selville, 

mikä on voinut vaikuttaa mahdollisiin selkärangattomien ja kasvien esiintymiseroihin eri 

kohdetyyppien välillä. Kemiallisten puolustusyhdisteiden ja niiden pitoisuuksien tutkiminen 

esimerkiksi mustikalla sekä vertailu metsäkanalintujen poikasten saatavilla olevaan selkärangaton 

ravintoon saattaisi antaa myös viitteitä siitä, onko kasvien puolustusyhdisteillä näin ollen epäsuoraa 

vaikutusta myös metsäkalintujen poikueisiin. 
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5. Tiivistelmä  
 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa selvitettiin metsämaiden luonnontilaisten ja ennallistettujen 

pienialaisten soiden soveltuvuutta metsäkanalintujen poikue-elinympäristöiksi. Tätä tutkittiin 

vertailemalla nuorille poikasille tärkeän ravinnon, selkärangattomien eläinten, esiintymistä 

luonnontilaisilla ja ennallistetuilla soilla. Lisäksi selvitettiin kasviruutuaineiston perusteella, onko 

ennallistuksen lisäämä veden määrä maaperässä vaikuttanut kasvillisuuteen. Ennallistuksen 

vaikutusta selvitettiin vertailemalla selkärangattomien ja kasvien yhteisökoostumusta 

luonnontilaisten ja ennallistettujen soiden välillä. Tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin 

Taivalkoskella kesällä 2015. Vertailukohtana oli ennen ennallistamista vuonna 2007 samoilta 

paikoilta kerätty aineisto. Tutkimuskohteilta kerättiin selkärangattomia sekä kuoppapyydyksillä että 

kenttähaavinnalla metsäkanalintujen poikasten ensimmäisten kolmen elinviikon aikana. Näytteistä 

laskettiin selkärangattomien lukumäärät sekä määritettiin eläimet pääasiassa lahko tai 

alalahkotasolle, mutta joissakin tapauksissa heimotasolle asti. Tarkastelut tehtiin myös erikseen 

metsäkanalintujen poikasten kannalta erityisen tärkeille ravintokohteille. Kasvillisuuskartoitukset 

toteutettiin kasvillisuusruutujen avulla kenttä- ja pohjakerroksen lajien suhteellisiin peittävyyksiin 

perustuen. Aineiston analysoinnissa keskityttiin testaamaan ennallistamisen onnistumista 

luonnontilakäsittely:vuosi- yhdysvaikutuksen perusteella, so. käsittelyjen eron odotettiin 

pienenevän merkitsevästi ennallistamisen jälkeen (vuonna 2015).   

NMDS- analyysien mukaan sekä selkärangattomien että kasvillisuuden yhteisörakenteiden 

muutokset eivät tukeneet ennallistamisen odotettuja vaikutuksia, sillä odotetun kaltaista 

luonnontilakäsiteltyjen kohteiden samankaltaistumista ei havaittu. NMDS- ordinaation perusteella 

voidaan tulkita, että luonnontilaiset kohteet ovat olleet vuodesta toiseen kosteampia lajistonsa 

perusteella kuin ennallistetut kohteet, koska ne sijoittuvat ordinaatiossa lähemmäksi maaperän 

kosteutta indikoivia rahkasammalia. Niin ikään, useimmat monimuotoisuutta kuvaavat muuttujat 

eivät tukeneet ennallistamisen odotettuja vaikutuksia. Joitakin merkitseviä yhdysvaikutuksia 

havaittiin, mutta niissäkin ennallistamisen vaikutus oli odotetun suhteen päinvastainen.  

Varsinkin selkärangattomien aineistoissa vuosi 2015 oli lajistoltaan huomattavasti köyhempi kuin 

vuosi 2007. Taustalla oli selkeä ero vuosien sääolosuhteissa – vuosi 2015 oli kylmä ja kostea. Tämä 

vaikeutti varsinaisen ennusteen tulkintaa, sillä ero saattoi johtua olosuhteiden vaikutuksesta 

pyyntimenetelmien tehokkuuteen – varsinkin kuoppapyynnin osalta. Menetelmällisistä ongelmista 

huolimatta, tulokset eivät anna riittäviä todisteita ennallistamisen onnistumisesta millään tutkitulla 

tasolla. Varsinkin kasvillisuustulokset, mutta osin myös selkärangattomien tulokset, viittaavat 
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siihen, että tutkimuksen aikajana oli liian lyhyt: ennallistamisen positiiviset vaikutukset eivät ole 

vielä tulleet näkyviin. Tutkimuksen tulokset tukevat siis jossakin määrin ajatusta, että 

biodiversiteetti pysyy yleensä alhaisempana ja yhteisön koostumus muuttuneena häiriintyneessä ja 

ennallistetussa kohteessa verrattuna siihen, että ekosysteemi olisi täysin koskematon. Tutkimus 

antaa kuitenkin aihetta laajemmille ja pitkäaikaisemmille tutkimuksille ennallistettujen ja 

luonnontilaisten soiden välisestä vertailusta metsäkanalintujen poikue-elinympäristöinä.  

 

 

 

Kiitokset  

Kiitokset Pro gradu -työn ohjauksesta Seppo Rytköselle ja Ahti Putaalalle. Kiitokset Seppo 

Rytköselle kokemuksen tuomasta ammattitaidosta ja opastuksesta tilastollisten menetelmien 

käyttöön. Kiitokset Ahti Putaalalle tutkimusaiheesta ja mahdollisuudesta osallistua 

Metsähallituksen luontopalveluiden toteuttamaan Riistan elinympäristöjen aktiivinen hoito (REAH) 

-projektin vaikutusten seurantaan. Kiitokset tutkimuksen maasto-osuuden toteutuksessa tarvittavien 

työvälineiden järjestämisestä Oulun yliopiston eläinmuseon kokeelliselle yksikölle. Kiitokset 

selkärangatonaineiston määritysavusta Marko Mutaselle. Kiitokset Annamari Markkolalle avusta 

kasvilajien tunnistamisessa. Kiitokset selkärangatonaineiston määrittämiseen tarvittavien 

tutkimustilojen tarjoamisesta Oulun yliopiston eläinmuseolle. 
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7. Liitteet 
 

Liite 1.  Kohteilla esiintyneet selkärangattomat. 

 

Lahkotasolle määritettiin hyppyhäntäiset (Collembola), hämähäkit, kaksi eri punkkien lahkoa 

(Parasitiformes ja Acariformes), kovakuoriaiset, yhtäläissiipiset (Homoptera), luteet (Heteroptera), 

verkkosiipiset (Neuroptera), kaksisiipiset, perhoset, vesiperhoset (Trichoptera), maasiirat 

(Oniscoidea) ja ripsiäiset (Thysanoptera). Pistiäisten (Hymenoptera) lahkoon kuuluvat 

selkärangattomat määritettiin alalahkotasolle, eli joko sahapistiäisiin tai hoikkatyvisiin (Apocrita). 

Hoikkatyviset -alalahkoon sijoitettiin kaikki muut tähän taksoniin kuuluvat hyönteiset paitsi 

ampiaiset (Eumenidae; Vespidae), mesipistiäiset (Apidae) sekä muurahaiset, jotka eroteltiin omiksi 

ryhmikseen. Yhtäläissiipiset -lahkoon laskettiin kaikki muut siihen kuuluvat selkärangattomat 

lukuun ottamatta omaksi ryhmäkseen eroteltua kirvat (Aphidoidea) -heimoa. Sen lisäksi, että 

kovakuoriaiset olivat omana ryhmänään, tähän kuuluvista hyönteisistä määritettiin lisäksi vielä 

heimotasolle maakiitäjäiset (Carabidae), lyhytsiipiset (Staphylinidae), kärsäkkäät (Curculionidae), 

sepät (Elateridae), sarvijäärät (Cerambycidae), leppäpirkot, -kertut (Coccinellidae), sylkikuoriaiset 

(Cantharidae), sukeltajat (Dytiscidae), sekä (Lucanidae/Platycerus), (Leiodidae) ja (Pselaphidae) -

heimot. Edellisten lisäksi listattiin ”muut kovakuoriaiset” -ryhmään kuuluvat yksilöt. Edellä 

mainittujen lisäksi eroteltiin erikseen kivijuoksiaiset (Lithobiidae) ja omaksi ryhmäkseen etanat 

(Arionidae; Limacidae).  

Toukat eroteltiin omiin ryhmiinsä: kovakuoriaisten toukat, joista erikseen näytteissä esiintyneet 

vedessä elävät sukeltajan toukat; sahapistiäisten toukat; perhosten toukat, joista erikseen mittarit; 

vesiperhosten, sekä kaksisiipisten toukat. 
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Liite 2.  Kasviruutuaineistossa esiintyneet kasvilajit ja – suvut. 

 

suopursu (Rhododendron tomentosum), suokukka (Andromeda polifolia), hilla (Rubus 

chamaemorus), variksenmarja (Empetrum nigrum), juolukka (Vaccinium uliginosum), puolukka 

(Vaccinium vitis-idaea), karpalo (Vaccinium oxycoccos), mustikka (Vaccinium myrtillus), 

vaivaiskoivu (Betula nana), kanerva (Calluna vulgaris), pallosara (Carex globularis), 

jokapaikansara (Carex nigra), jouhisara (Carex lasiocarpa), mutasara (Carex limosa), mätässara 

(Carex cespitosa), rahkasara (Carex pauciflora), pullosara (Carex rostrata), metsälauha 

(Deschampsia flexuosa), tupasvilla (Eriophorum vaginatum), tupasluikka (Trichophorum 

cespitosum), siniheinä (Molinia caerulea), pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia),  

metsämaitikka (Melampyrum sylvaticum), metsäkorte (Equisetum sylvaticum), mänty (Pinus 

sylvestris), kuusi (Picea abies), hieskoivu (Betula pubescens), jouhivihvilä (Juncus filiformis), 

harmaasara (Carex canescens), haurasloikko (Cystopteris fragilis), metsäruusu (Rosa majalis), 

metsätähti (Trientalis europaea), leväkkö (Scheuchzeria palustris), riippasara (Carex magellanica), 

luhtavilla (Eriophorum angustifolium), seinäsammal (Pleurozium schreberi), punarahkasammal 

(Sphagnum magellanicum), kalvakkarahkasammal (Sphagnum papillosum), paakkurahkasammal 

(Sphagnum compactum), jokasuonrahkasammal (Sphagnum angustifolium), korpirahkasammal 

(Sphagnum girgensohnii), varvikkorahkasammal (Sphagnum russowii), kangasrahkasammal 

(Sphagnum capillifolium), ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum), suonihuopasammal 

(Aulacomnium palustre), kangaskynsisammal (Dicranum polysetum), Kynsisammal alalajit 

(Dicranum sp), korpikarhunsammal (Polytrichum commune), valkoporonjäkälä (Cladonia 

arbuscula), hietikkotierasammal (Racomitrium canescens), kerrossammalet (Hylocomiaceae), 

hetesirppisammal (Warnstorfia exannulata), rahkanäivesammal (Mylia anomala), 

kuljurahkasammal (Sphagnum cuspidatum), harmaaporonjäkälä (Cladonia rangiferina), 

harmaatorvijäkälä (Cladonia deformis), pykäsammalet (Barbilophozia), turvejäkälä (Icmadophila 

ericetorum), okatorvijäkälä (Cladonia uncialis), jauhetorvijäkälä (Cladonia chlorophaea), 

karhunsammal alalajit  (Polytrichum sp), rämekarhunsammal (Polytrichum strictum), rahkasammal 

alalajit (Sphagnum sp), nahkajäkälät (Peltigera) ja silmäkerihmasammal (Cladopodiella fluitans). 
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Liite 3. Kanalintujen ravintonaan käyttämien lajiryhmien yksilömäärien muuntelu 

luonnontilakäsittelyn ja vuoden suhteen haavinta-aineistoissa. Tilastollinen analysointi lineaarisilla 

sekamalleilla käyttäen R:n gamlss-funktiota, jossa oletusjakaumana negatiivinen binomijakauma ja 

keräyskohde satunnaismuuttujana. Tarkastelu tehtiin keskittämällä selittävät muuttujat, jotta 

päävaikutukset voitaisiin tulkita oikein yhdysvaikutustilanteissa (Schielzeth 2010). 

 

 

a) Haavinta - Muurahaiset 
            Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)        1.28846    0.09786  13.167  < 2e-16 *** 

cLtila         0.71843    0.19571   3.671 0.000332 *** 

cVuosi         0.08180    0.02935   2.787 0.005991 **  

cLtila:cVuosi -0.02230    0.05871  -0.380 0.704613     

 

b) Haavinta - Perhostoukat 
            Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)       -0.97445    0.19927  -4.890  2.5e-06 *** 

cLtila        -0.23410    0.39855  -0.587  0.55780     

cVuosi         0.24533    0.07974   3.077  0.00248 **  

cLtila:cVuosi  0.14408    0.15948   0.903  0.36769     

 

c) Haavinta - Mittaritoukat 
             Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo 

(Vakio)       -0.652525   0.142270  -4.587 9.24e-06 *** 

cLtila         0.658136   0.284540   2.313    0.022 *   

cVuosi         0.014630   0.041783   0.350    0.727     

cLtila:cVuosi  0.006516   0.083565   0.078    0.938     

 

d) Haavinta - Kovakuoriaiset 
            Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo 

(Vakio)        0.76787    0.11762   6.528 8.98e-10 *** 

cLtila         0.09199    0.23524   0.391    0.696     

cVuosi         0.28200    0.04177   6.751 2.78e-10 *** 

cLtila:cVuosi  0.05722    0.08355   0.685    0.494     

 

e) Haavinta - Hämähäkit 
            Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo 

(Vakio)        1.22974    0.06072  20.252   <2e-16 *** 

cLtila        -0.15695    0.12144  -1.292    0.198     

cVuosi         0.02075    0.01796   1.155    0.250     

cLtila:cVuosi  0.05043    0.03593   1.404    0.162     

 

f) Haavinta - Sahapistiäistoukat 
            Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo 

(Vakio)       -1.46696    0.26426  -5.551  1.2e-07 *** 

cLtila        -0.48079    0.52852  -0.910    0.364     

cVuosi        -0.51918    0.05116 -10.148  < 2e-16 *** 

cLtila:cVuosi  0.03766    0.10232   0.368    0.713     
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Liite 4. Kanalintujen ravintonaan käyttämien lajiryhmien yksilömäärien muuntelu 
luonnontilakäsittelyn ja vuoden suhteen pitfall-aineistoissa. Analyyseistä tarkemmin liitteen 3 
tekstissä.  
 

a) Pitfall - Muurahaiset 
 

              Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo     

(Vakio)        2.54472    0.05426  46.903   <2e-16 *** 

cLtila         0.15830    0.10851   1.459   0.1466     

cVuosi         0.01067    0.01572   0.679   0.4984     

cLtila:cVuosi  0.06950    0.03144   2.211   0.0285 *   

 

b) Pitfall - Kovakuoriaiset 
 

              Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo 

(Vakio)       -0.8227947  0.1900728  -4.329 3.18e-05 *** 

cLtila         0.0921205  0.3803865   0.242    0.809     

cVuosi        -0.0570814  0.0476200  -1.199    0.233     

cLtila:cVuosi  0.0007846  0.0952789   0.008    0.993     

 

c) Pitfall - Kovakuoriaistoukat 
 

            Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo 

(Vakio)        -3.9148    22.9812  -0.170    0.865 

cLtila         -4.6063    50.0650  -0.092    0.927 

cVuosi         -0.9176     5.8410  -0.157    0.875 

cLtila:cVuosi  -1.1412    12.7248  -0.090    0.929 

 

d) Pitfall - Hämähäkit 
 

            Estimaatti         SE  t-arvo   p-arvo 

(Vakio)        2.16544    0.05366  40.357  < 2e-16 *** 

cLtila         0.33410    0.10661   3.134  0.00218 **  

cVuosi        -0.20031    0.01349 -14.854  < 2e-16 *** 

cLtila:cVuosi  0.04132    0.02679   1.543  0.12562     

 
 
 

 


