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Aineisto ja inventoinnit
• Aineistona kaksi v. 1989 poltettua mäntyvaltaista
suometsäsaareketta (luonnon‐ ja talousmetsä, kumpikin
kooltaan n. 1 ha) Patvinsuon kansallispuistossa Pohjois‐
Karjalassa
– sijaitsevat lähdealueiden lähellä (200 – 300 m laajemmista yhtenäisistä
vanhan metsän alueista)

• Kääpälajisto inventoitiin v. 1988 ennen polttoja, ja
inventoinnit toistettiin polttovuonna 1989 ja sen jälkeen
vuosina 1990, 1991, 1995, 2002 ja 2011.
• → pisin tuntemamme sukkessiotutkimus lahottajasienillä

Historiaa
→ ensimmäinen
ennallistamispoltto
Euroopassa

Puusto ennen polttoa
• Luonnonmetsä:
‐ elävää puustoa n. 230 m³/ha, josta suurin osa mäntyä mutta melko paljon
myös kuusta ja koivua
‐ puuston keski‐ikä n. 100 v., joukossa kymmeniä 200‐300 v. vanhoja
mäntyjä
‐ kuollutta puuta n. 40 m³/ha, pääosin mäntyä ja kuusta

• Talousmetsä:
‐ elävää puustoa n. 75 m³/ha, mäntyä, joukossa vähän koivua ja
harmaaleppää
‐ puuston keski‐ikä n. 40 v., joukossa kymmeniä vanhempia ylispuumäntyjä
‐ kuollutta puuta n. 10 m³/ha, lähes yksinomaan mäntyä

Polton vaikutukset puustoon
•

Talousmetsässä pohjakerros paloi kauttaaltaan, luonnonmetsässä
muutama pieni kosteampi laikku, joissa pohjakerros ei palanut (palo eteni
pääasiassa pintakulona, maapuusto paloi melko voimakkaasti)

•

Männyistä n. 80 % kuoli palossa, kuusista ja koivuista yli 95 % (Kolström &
Kellomäki 1993. Tree survival in wildfires. Silva Fennica 27(4): 277‐281)

•

Mäntyjen elossasäilymistodennäköisyys kasvoi puun koon kasvaessa : 25
cm (dbh) puilla todennäköisyys oli 50 % ja yli 35 cm puilla yli 80 %

.
Luonnonmetsä vuosi ennen paloa

Luonnonmetsä vuosi palon jälkeen

Lahopuuston kehitys palon jälkeen
Mänty

Koivu

Kuusi

Yhteensä

Luonnonmetsä
2002

72 m³/ha

15 m³/ha

39 m³/ha

126 m³/ha

Luonnonmetsä
2011

64 m³/ha

5 m³/ha

25 m³/ha

95 m³/ha

Talousmetsä
2002

25,2 m³/ha

5,5 m³/ha

‐

32 m³/ha

Talousmetsä
2011

23, 4 m³/ha

4,1 m³/ha

‐

28 m³/ha

→ Luonnonmetsässä männyn tilavuudesta on hävinnyt 11 %, kuusesta 36 %
ja koivusta 67 % vuosien 2002 ja 2011 välillä
→ Koivu lahonnut nopeimmin, 2011 jäljellä ainoastaan lahoasteita 3, 4 ja 5
→ Kuusi ja mänty lahonneet selvästi koivua hitaammin, lahoaste 3 vallitseva
vuonna 2011

Lajimäärien ja runsauksien kehitys
Kaikki kääpälajit

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät
lajit, Rassi ym. 2010 mukaan

Runsaus

Lajimäärä

-

Koko aineistossa yhteensä 107 kääpälajia
Punaisen kirjan lajeja yhteensä 29, joista 8 on uhanalaisia, 20 silmälläpidettäviä ja 1 DD-laji

Lajiston rakenteen muutokset
• Analysoitu NMDS‐ordinaatiomenetelmän avulla
-

Talousmetsässä muutokset suurempia

-

Sukkession edetessä pidemmälle
lajistot samankaltaistuvat, mutta
lopussa taas erilaistuvat

-

Lajistojen samankaltaistumisen syynä
pioneerilajien ja paahteisia paloalueita
sekä hiiltyneitä puita suosivien lajien
runsastuminen

Saarekkeet palon jälkeen
Luonnonmetsä 13 v. polton jälkeen

Luonnonmetsä 22 v. polton jälkeen

Talousmetsä 13 v. polton jälkeen

Käävät eri läpimittaisissa puissa
Asuttujen puiden osuus (%) läpimittaluokittain
Uhanalaiset + silmälläpidettävät lajit (red-listed species) ja muut lajit

Aineisto: 13 ja 22 v. palon
jälkeen tehdyt inventoinnit,
yhteensä 3875 tutkittua puuta,
2619 kääpähavaintoa ja 134
uhanalaisen tai silmälläpidettävän
kääpälajin havaintoa

Käävät eri läpimittaisissa puissa
Logistinen regressiomalli uhanalaisten- ja silmälläpidettävien kääpälajien sekä
muiden kääpälajien esiintymisestä eri läpimittaisilla lahopuilla

Lajistosta

Koivunkynsikääpä (Trichaptum
pargamenum) NT

Salokääpä (Dichomitus
squalens) VU

Rusokantokääpä (Fomitopsis
rosea) NT

Punakarakääpä (Steccherinum
collabens) NT

Peikonnahka (Crustoderma
dryinum) NT

Sitruunakääpä (Antrodiella
citrinella) NT

Yhteenveto
• Palon välitön ja lyhyen aikavälin vaikutus kääpälajistoon on
ensisijaisesti negatiivinen
• Lajisto palautuu kuitenkin jo muutamassa vuodessa palon
vaikutuksista etenkin silloin kun palossa syntyy riittävästi uutta
lahopuuta
• Merkittävät lajimäärän ja etenkin uhanalaisten lajien kasvuun
liittyvät muutokset tapahtuvat kuitenkin myöhemmin,
useimmiten vasta yli 10 vuotta palon jälkeen
• Palon positiiviset vaikutukset kääpälajistolle näyttävät olevan
varsin pitkäaikaisia
• Useimmat boreaaliset kääpälajit näyttävät olevan melko hyvin
metsäpalojen aiheuttamiin häiriöihin sopeutuneita

Johtopäätökset
• Polttaminen näyttää olevan varsin tehokas
ennallistamismenetelmä kääpien lajirikkauden ja
uhanalaisten lajien säilyttämiseksi etenkin silloin kun
sitä tehdään
→ alueilla joissa on uhanalaisten lajien lähdealueita
riittävän lähellä
→ metsiköissä joissa on rii äväs järeää, mieluiten
monipuolista (useampia puulajeja) puustoa
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