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TiivistelmdReferat- Abstract

Maataloudenympdristdtuen
erityistuellaviljelijiitvoivat perustaaniin sanottujamonivaikutteisia
pddtarkoitus
kosteikkoja.
Kosteikkojen
on vesiensuojelu,
mutta niilld tavoitellaanmyos positiivisia
vaikutuksiamaatalousluonnon
monimuotoisuudelle.
Kosteikkojen
vaikutustamonimuotoisuuteen
on
kuitenkin
tutkittuSuomessa
vdhdn.Tdssdtutkimuksessa
perustettujen
tarkasteltiin
kosteikkojen
luonnon
yhden indikaattorilajiryhmtin,
monimuotoisuutta
sudenkorentojen,
kautta.Tutkimuksessa
selvitettiin
miten
monivaikutteiset kosteikot vaikuttavat sudenkorentojen monimuotoisuuteen
maatalousympdristoissii,seka mitkii kosteikon ominaisuudet selittiivait sudenkorentojen
monimuotoisuudessahavaittua vaihtelua. Tavoitteena oli samalla my6s lisdtd tiettimystd
maatalousympdristoissd
esiintyvdstd
sudenkorentolajistosta.
ympdristdtuen
Tutkimusliittyymaatalouden
luontovaikutuksien
seurantatutkimushankkeeseen
(MYTVAS
3).
Aineistokerdttiin19 perustetulta
kosteikoltaUudeltamaalta.
Lisdksikuudellekosteikollekerdttiin
vertailuaineistot
samallapeltoaukealla
sijainneiden
ojienvarsilta.Sudenkorentoinventoinnissa
kdytettiin
sovellusta pdivdperhostenlinjalaskentamenetelmdstd.
Tutkimusaloiltakeriittiin myos erilaisia
ympiiristdtietoja.Kosteikkojen sudenkorentoaineistoja
venattiin kahdenlaistenvertailualueiden,
valtaojienja sarkaojien,
jonka jtilkeen
sudenkorentoaineistoihin
Kruskal-Wallisin
varianssianalyysilla,
tehtiinparittaiset
ympdristdominaisuuksien
vertailut.
Kosteikon
erilaisten
vaikutusta
sudenkorentojen
lajija yksilOmiiiiriin
ja sekamalleja.
yleistettyjd
selvitettiin
rakentamalla
lineaarisia
malleja
Parittaisissa
ja sarkaojienvertailualojen
vertailuissatilastollisestimerkitsevdero ldytyi kosteikkojen
vdliltiisektisudenkorentojen
ja valtaojienvdlilldero ei
laji-ettii yksildmddrien
tapauksessa.
Kosteikkojen
ollut tilastollisesti
merkitsevd.Sudenkorentojen
lajirunsauden
vaihteluakosteikkojensistillii selittivEit
monimuuttujamallien
mukaanympdristomuuttujat
kelluslehtisten
runsausja kosteikonpohjoisuus.
yksil6runsauden
Sudenkorentojen
vaihteluaselittivdtympdristomuuttujat
vedensameus,kelluslehtisten
runsaus,suurtenharvakasvustoisten
peittdvyysja kasvillisenrantavydhykkeen
ilmaversoisten
leveys.
Muilla paitsiveden sameudellaja kasvillisenrantavydhykkeen
leveydellSoli positiivinen
vaikutus
sudenkorentojen
monimuotoisuuteen.
Tulosten perusteellavoidaan sanoa, ette monivaikutteiset
ja
kosteikotlistiiivdt sudenkorentojen
yleisemminkin
mahdollisesti
paikallistasolla.
luonnonmonimuotoisuutta
Kosteikonominaisuuksista
etenkin kelluslehtisten
vesikasvienrunsauson sudenkorentojen
kannaltatiirkeiiii, samoin suurten
ilmaversoiskasvien
kohtalainenmddrd. Veden sameus on monimuotoisuutta
vdhentdvdtekijd.
Ympdrist6tuen
kehittdmisen
kannalta
pinta-alalla
merkittdvd
tuloson se,ettakosteikon
ei ollutvaikutusta
sudenkorentojen
monimuotoisuuteen.
Tutkimuksessa
havaituistasudenkorentolajeista
suurin osa
esiintyyyleisendEtelS-Suomessa,
muttajoukossa
oli myosmuutamahiemanharvinaisempi
laji.
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