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pituisiin ja noin 50 metrin leveisiin alueisiin, mikä antaa paremman keskimääräisen tuloksen ja
vähentää sattuman osuutta pieniin yhdestä pisteestä suoritettuihin arvioihin verrattuna.

Tutkimuksessamme havaitsimme, että luppoa esiintyy männyissä, kuusissa ja koivuissa. Siitä johtuen
käsityksemme on, että eri alueiden luppoisuuden kokonaisastetta ei voida arvioida pelkästään
puulajeihin   perustuen.    Sen   sijaan    lupon   biomassa    saattaa   vaihdella   eri   puulajien   välillä.
Jatkotutkimuksena onkin syytä selvittää, kuinka paljon lupon biomassa eroaa männiköiden,
kuusikoiden ja koivikoiden välillä. Lupon biomassan määrään vaikuttaa myös puuston koko,
kasvutiheys ja oksiston määrä. Luppo ei ole myöskään tasaisesti jakautunut luppoalueen kaikkiin
puihin. Luppopuiden prosentuaalinen osuus puuston kokonaismäärästä voi eri alueilla vaihdella
suurestikin. Edellä mainituista syistä johtuen käytimme tässä tutkimuksessa menetelmää, jossa
määritimme kunkin luppoisuusasteluokan sisältämän lupon biomassan määrän ala- ja yläarvot. Tällä
tavalla saimme kullekin luokalle vaihteluvälin, joista voitiin laskea lupon biomassan vaihteluväli pinta-
alaa kohden. Hehtaaria kohden lasketun eri alueiden lupon biomassan maksimimäärä oli 4,8-6,2
kertainen minimimäärään verrattuna. Prosentuaalisesti laskettuna lupon biomassan minimimäärä oli
16 - 21% maksimimäärästä. Toisin sanoen tietyllä alueella lupon biomassan määrä vaihtelee
paikallisesti moninkertaisesti. Tällä menetelmällä voimme vähentää sattuman vaikutusta tuloksiin,
mutta samalla saadaan kuva kyseisen alueen keskimääräisestä lupon biomassasta. Maastossa
tekemiemme tarkistuskäyntien yhteydessä voitiin todeta, että käyttämämme menetelmä kuvastaa
hyvin luonnossa esiintyvää paikallista lupon määrän vaihtelua.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että Lapin paliskunnan alueella on kolme tärkeää
luppoaluetta: Peurakaira, Nattastunturien ympäristö Keskipalkisessa ja Alapalkisen luonnontilaiset
metsät (Kartta 3). Peurakairan alueella lupon määrä sekä luokituskeskiarvona että biomassan
määränä mitattuna oli korkein ja ero muihin alueisiin verrattuna tilastollisesti merkitsevä. Keski- ja
Alapalkisen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa lupon määrässä. Peurakairassa koealoista
vain 0,26% (1/384), Keskipalkisessa 2,10% (8/381) ja Alapalkisessa 1,54%(1/65) oli täysin
lupottomia. Peurakairassa runsasluppoisia (luokka III) alueita oli 9,64% (37/384), Keskipalkisessa
4,99% (19/381) ja Alapalkisessa 1,54% (1/65). Peurakairan luppoalue on pinta-alaltaan laajin ja
yhtenäisin. Nämä löydökset vahvistavat sen, että Peurakaira on tärkein luppolaidunalue Lapin
paliskunnassa. Peurakairassa on mahdollista suurenkin poromäärän talvilaiduntaminen.
Porolaidunmielessä toiseksi tärkein alue on Keskipalkinen ja siellä erityisesti Nattastunturien
ympäristö. Alapalkisen luonnontilaisissa metsissä on runsaasti luppoa, mutta se on näistä kolmesta
alueesta pinta-alaltaan pienin ja mahdollistaa siten vain kohtalaisen pienen poromäärän laiduntamisen.
Lisäksi paliskunnan alueella on pieniä yksittäisiä puronvarsialueita ja metsäsaarekkeita, joissa esiintyy
luppoa. Nämä alueet ovat kuitenkin pirstaloituneina saarekkeina ja siten niillä alueilla porojen
laajempi laiduntaminen ei ole mahdollista.

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan Itäkairassa lupon määrä sekä luokituskeskiarvona että
biomassana  mitattuna  on  Peurakairaan,  Keskipalkiseen  ja  Alapalkiseen  verrattuna  tilastollisesti
merkittävästi vähäisempi. Ero esimerkiksi Peurakairaan verrattuna on niin suuri, että Itäkairan
laskennallinen maksimiluppomäärä 147 kg/ha on pienempi kuin Peurakairan laskennallinen
minimiluppomäärä 194 kg/ha. Lisäksi Itäkairassa 37,90% (401/1058) koealoista oli täysin lupottomia
ja yhtään luokkaan III kuuluvaa koealaa ei Itäkairasta löytynyt. Tarkkaa syytä tähän  eroon emme
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SUMMARY

An inventory of the grazing grounds with arboreal lichen within the district of the Lapin palis-
kunta reindeer herders’ Association was carried out during the early spring of 1999 and autumn of
2000.  The quantity of arboreal lichen per test area was divided into four categories and index
values based on the mean quantity were calculated.  The biomass of arboreal lichen per
hectare was also determined.  Based on the results of the inventory, the grazing grounds with
the most abundant arboreal lichen available to the Lapin paliskunta reindeer herders’ Association
are located in Peurakaira, around Nattastunturit and in Alapalkinen.  The arboreal lichen index
in Peurakaira was 1.64 and the average biomass 573 kg/ha.  In Keskipalkinen the index
was 1.38 and the biomass 380 kg/ha, while the corresponding values in Alapalkinen were 1.41
and 370 kg/ha.  In Itäkaira the index was 0.65 and the average biomass only 86 kg/ha.  The
findings thus highlight the significance of the Peurakaira and Nattastunturi areas as
wintertime grazing grounds with arboreal lichen.  In logged areas with a density of more than
100 trees per hectare, the mean index was 0.45 and the average biomass of arboreal lichen 46
kg/ha, while the figures for logged areas with fewer than 100 trees per hectare were as low as
0.18 and 2.7 kg/ha.  The findings thus indicate that arboreal lichen is extremely scarce in
logged areas.  Logging hence destroys the trees that serve as vital substrate for arboreal lichen.
This means that logging will significantly contribute to the decline of grazing grounds with
arboreal lichen and will cause a major disadvantage to reindeer herding.

tämän tutkimuksen tulosten perusteella voi esittää. Sekä mäntyä että kuusta esiintyy molemmilla
alueilla. Puustotiheys on Itäkairassa hieman pienempi kuin Peurakairassa, mutta tämä ero ei selitä
sitä löydöstä, että luppoisuuden luokituskeskiarvo oli Itäkairassa merkittävästi pienempi (1,64
Peurakairassa ja 0,65 Itäkairassa). Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että lupon määrä jostain
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ryhmässä ovat hakkuualueet, joissa puuston tiheys on alle 100 puuta hehtaarilla. Näillä alueilla
hakkuut on yleensä suoritettu viimeisen kahden - kolmenkymmenen vuoden aikana ja jäljellä on
mahdollisesti enää ns ylispuuta. Tähän ryhmään kuuluvat myös ns avohakkuut. Toisessa ryhmässä
ovat hakkuualueet, joissa puuston tiheys on yli 100 puuta hehtaarilla. Tähän ryhmään kuuluu lähinnä
kahden tyyppisiä alueita: hakkuualueet, joissa hakkuut on suoritettu yli kolmekymmentä vuotta sitten
ja niillä alueilla on ehtinyt kasvaa uutta puustoa hakkuun jälkeen, ja hakkuualueet, joissa on
suoritettu ns. kaistahakkuita. Kaistahakkuualueilla kartoitusreitteihin sisältyi siten sekä hakattuja että
hakkaamattomia koealoja.

Metsähakkuilla on sekä suoranaisia että seurannaisvaikutuksia poron talvilaitumiin. Puuston
kaataminen aiheuttaa lupon suoranaisen tuhoutumisen, koska se menettää kasvualustansa. Hakattu
metsäalue siten suoranaisesti vähentää talvilaitumien pinta-alaa. Tästä seuraa, että jäljelle jääneille
laitumille tulee lisäkulutusta, koska hakatuilla alueilla aikaisemmin laidunnetut porot on pakotettu

Tämän  tutkimuksen tulokset selvästi osoittavat, että hakkuualueilta luppo on hävinnyt lähes
kokonaan. Sekä luokitusarviossa että biomassamäärityksessä saatujen lupon määrien ero
luonnontilaisten ja hakattujen metsien välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä riippumatta
hakattujen alueiden puustotiheydestä. Yli sata puuta hehtaarilla sisältävillä hakkuualueilla lupon
keskimääräinen biomassa oli 45,6 kg/ha ja alle 100 puuta sisältävillä alueilla vain 2,7 kg/ha, kun
Peurakairassa keskimääräinen lupon biomassa oli 573 kg/ha. 57,6% koealoista oli täysin lupottomia
yli sata puuta ja 79,1% alle sata puuta hehtaarilla sisältävillä hakkuualueilla. Hakkuualueilta ei
löytynyt yhtään kappaletta runsasluppoisia (luokka III) koealoja ja luokkaa II edustavia koealoja oli
vain 2 kpl hakkuualueiden 761 koealasta. Tämä löydös vahvistaa Nissilän (1970) käsityksen, että
metsänhakkuilla on merkittävä syy porojen talvilaidunten vähenemiseen. Tutkimustulokset
vahvistavat sitä käsitystä, että metsänhakkuilla tuhotaan luppolaitumia ja aiheutetaan siten
merkittävää haittaa poronhoidolle. Tätä käsitystä vahvistaa edelleen se tosiasia, että hakkuualueet
sijaitsevat suurelta osin Keskipalkisen alueella Nattastunturien ja Peurakairan välissä. On siten varsin
todennäköistä, että jos Keskipalkisen hakatut metsät olisi säilytetty luonnontilaisina, ne olisivat nyt
runsasluppoisia alueita ja nämä alueet olisivat hyviä poron talvilaidunalueita. Kun luppo on hakatuilta
alueilta hävinnyt, aiheutuu siitä jäljelle jääneille luppoalueille lisäkulutusta. Tulokset ovat siten
ristiriidassa Metsähallituksen Peurakairan alue-ekologisessa suunnitelmassa (1997) esittämän
väittämän kanssa, että hakkuiden seurauksena porotalouden edellytykset luppolaidunten osalta
paranevat. Jos Peurakairaan suunniteltavat hakkuut toteutetaan, aiheutetaan sillä laajaa lisätuhoa
vielä jäljellä oleville luppolaitumille.

Metsänhakkuut vaikuttavat monin eri tavoin lupon esiintyvyyteen. Kaatamalla puusto pois tuhotaan
samalla lupon kasvualusta. Lupon määrä vähenee, koska vanhat luppopuut kaadetaan ja
hakkuualueiden puutiheys on alhainen. Lisäksi hakkuut vaikuttavat hakatun alueen mikroilmastoon.
Alhaisen puutiheyden vuoksi tuulen voima lisääntyy hakkuualueilla (Skuncke 1958). Lisääntynyt
tuuli hävittää jäljelle jääneistä puista lupon. Samoin alueen valoisuus lisääntyy, jolla on ilmeisesti
negatiivinen vaikutus lupon kasvuun. Ilmiö on selvästi havaittavissa esimerkiksi aukeiden ja
metsäteiden reunoilla. Aukeiden ja metsäteiden eteläpuolella luppoa esiintyy selvästi enemmän kuin
pohjoispuolella, jossa valoisuus on etelänpuolta voimakkaampi.

siirtymään jäljelle jääneille talvilaitumille.

Lupot ja naavat ovat jäkäliä, joiden runsashaarainen sekovarsi kasvaa puiden rungoilla ja oksilla, joita
ne käyttävät tukialustanaan. Ravinnon ne ottavat ilmasta kosteuden mukana. Lupot ovat hidaskasvuisia
ja ne kasvavat yleensä vanhoissa metsissä. Ne kestävät kovaa pakkasta ja pitkäaikaista kuivuutta. On
laskettu että lupon biomassa lisääntyy vuodessa noin 10%. Luppo voi muiden jäkälien tavoin lisääntyä


