
KYSYMYS 5: 
Kuvaa suomalaisen kangasmetsän kasvillisuuden luonnollisen sukkession pääpiirteet 
mainiten neljä eri sukkessiovaiheille tyypillistä kasvilajia. Miten metsänhoitotavat 
1950-luvulta lähtien ovat muuttaneet metsiä ja niiden lajistoa ja miten on tämän 
muutoksen vastustamisen tarve otettu huomioon uusimmissa 
metsänhoitosuosituksissa? 
 
Sukkessio on kehityskulku, jossa jokin häiriö hävittää paikan alkuperäisen 
lajiyhteisön ja vähittäisten muutosten kautta paikalle syntyy käytännössä 
muuttumaton kliimaksilajiyhteisö (2 p). Kangasmetsän luonnollisessa sukkessiossa 
metsäpalon tai muun tekijän (2 p) hävittäneen metsän paikalle saapuvat ensimmäisenä 
nopeasti leviävät (1 p) ja runsastuvat (1 p) pioneerikasvit (1 p) kuten maitohorsma. 
Monivuotiset ruohovartiset kasvit, esim. vadelma, parempina kilpailijoina (2 p) 
syrjäyttävät pioneerit. Vähitellen alueen valtaavat pensaat ja puut, esim. koivu, joiden 
varjostuksessa aluskasvillisuus vähitellen harvenee (1 p) ja puuston varttuessa 
sekametsäksi jäljelle jää varjoa sietäviä lajeja kuten kielo ja mustikka. Vähitellen 
lehtipuiden osuus vähenee kuusen runsastuessa (2 p) ja kenttäkerroksessa esim. seinä- 
ja kerrossammal runsastuvat. Noin 200 vuodessa (100 vuoden ylittävä ikäarvio tuo 1 
p) saavutetun kliimaksivaiheen metsässä biomassa ja lahopuun määrä ovat 
suurimmillaan (2 p), nuoressa metsässä lajimäärä ja perustuotanto ovat huipussaan (1 
p). (Mikäli vähintään kolme eri sukkessiovaihetta on kuvattu oikein saa vastauksesta 
lisäksi 2 p, sekä 4 p, mikäli on mainittu neljä esimerkkilajia, jotka edustavat vähintään 
kahta eri sukkessiovaihetta.) Metsänhoito on lisännyt metsien puumäärää (1 p), mutta 
ihmisen kannalta haitallisena asiana voi nähdä esim. (mikä tahansa seuraavista 
esimerkeistä tuo 1 p) juurikäävän tai muiden tautien runsastumisen, ravinteiden 
huuhtoutumisen tuoreilta hakkuualoilta ja maiseman yksipuolistumisen. 
Elinympäristönä metsät ovat yksipuolistuneet (2 p). Monet lajit ovat harvinaistuneet 
tai kuolleet sukupuuttoon (2 p) kliimaksimetsien vähenemisen (2 p), havupuiden 
suosinnan (1 p), lahopuun poistamisen (1 p), metsäpalojen ehkäisyn tai metsien 
pirstaloitumisen (jomman kumman mainitseminen tuo 1 p) takia. Uusien 
metsänhoitosuositusten periaatteena on metsien monimuotoisuuden lisääminen (2 p) 
esim. (yksi piste kustakin esimerkistä, maksimissaan 4 p) pienempien ja paremmin 
maaston muotoja seurailevien uudistusalojen, säästöpuiden ja pökkelöiden jättämisen, 
luontaisen uudistamisen suosimisen ja monen puulajin metsiköiden kasvattamisen 
avulla. Lisäksi hakkuiden ulkopuolelle jätetään uhanalaisille lajeille tärkeitä 
avainbiotooppeja (2 p), kuten (yksi piste per esimerkki, kolme esimerkkiä tuo 
maksimipistemäärän 3 p) lehtolaikut, vanhojen puiden saarekkeet, lähteet, purot, 
rotkot jyrkänteet, kalliot ja rannat. 
 
Vastauksen sujuvuus ja loogisuus: 4 p 


