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JÄKÄLÄN, LUPON JA KESÄRAVINNON MÄÄRÄ PALIS-
KUNNITTAIN
(RKTL:n tutkimusraportti no: 93 sekä poronhoitoalueen pohjoisosan kesälaidunten
inventointi, tutkimusraportti v.1997)

Poronjäkäliköiden laskennalliset jäkäläbiomassat (kg/ha) paliskunnittain.

Porojen saatavilla olevan lupon kokonaismassa luppolaitumilla paliskunnittain.
© Metsähallitus/MML 1/MYY/00
   Rovaniemi 22.9.2000 M. Vaara
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Kaikkien tutkittujen kesäravintokasvien määrä maa-alaa kohti (kg/ha) paliskun-
nittain.

© Metsähallitus/MML 1/MYY/00
   Rovaniemi 22.9.2000 M. Vaara
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© Metsähallitus/MML 1/MYY/00
© Geodata 2000
© Geologian tutkimuskeskus
Rovaniemi 22.9.2000 M. Vaara
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